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 األمن اإلنساين1
 حممد حممد كمالأ. 

 األمن اإلنساين يف القرآن واللغة العربية
، و ما يلحقه من الذم إمنا لقة، فالكالم مسوق للذم  ال ضري يف نسبة هلع اإلنسان يف القرآن إىل الخ ُخلق اإل نسان هلوًعا، و 

ا بسوووء كسووائر نعمووه تعوواىل علووى اإلنسووان الووا يصووريها اإلنسووان  نقًموو  بلووه تعوواىل. فهووذهبووا اإلنسووان وسوووء توودبريه ال موون قخ هووو موون قخ 
وهوو -. ولوي  اهللوع وشودة احلورب ا بوول عليوه اإلنسوان (7 السوجدة:) ﴿الَّذخي َأْحَسَن ُكاَّ َشْيٍء َخَلَقوُه وقد قال تعاىل: ،اختياره

مومة إذا أساء اإلنسان يف تودبريها فاسوتعملها فيموا وإمنا يكون رذيلة مذ ،من الرذائا املذمومة يف حد نفسه -من فروع حب الذات
ال ينبغي، و بغري حق، كسائر الصفات النفسانية الا هي كرمية ما لزموت حود االعتودال والوسوطية وإذا ا رفوت إىل جانوب اإلفورا  

ولذا حبث اإلنسوان عون  أو التفريط عادت رذيلة ذميمة. ومن هلع اإلنسان أنه خياف على نفسه وطعامه وماله وحاضره ومستقبله.
واملشوورت ، وأخووريًا  والتعوواوين ي"األموون اجلموواع"ليحققووه لنفسووه ل أهلووه وعشووريته وقبيلتووه وقومووه وأمتووه. ل جوور  احلووديث عوون  "األموون"

 ."اإلنساين"األمن 
ف، إميووان  موودخا اللغووة املتعلووق أجلووذر "أموون" مسووكون لفهوووم األموون الشوواما واملتكامووا. فوواألمن عوودم اليانووة، نقووي  الووو 

أداة  ،حالوة األمون ،األمون ،حير  أطراف عملية متكاملة، ومنظومة متفاعلة: املؤمن -يف اشتقاقاته-وتصديق، واألمن حفظ، واألمن 
كلمة دالة على اعتباره حقيقة وضرورة نفسية ومجاعية تتعلق ألفرد واجلماعة. وير  اجلرجواين   -هبذا االعتبار-املأمن. فاألمن  ،األمن
سووتدامة وحووال األموون يف املووقل واالسووتقبال. ليشووري إىل حووال الطمأنينووة وحووال اال ؛موون  "هووو عوودم توقووع املكووروه يف الووزمن ا  "أن األ

 فوووان األموون ال يووورتبط فحسوووب حبالوووة ماضووية أو حالوووة واقعوووة، بوووا هووو حالوووة مسوووتدامة  مووون فيهووا اإلنسوووان واقًعوووا وحوووااًل  ،وهبووذا املعوووى
األمون العوام "نفهم هذا القول يف ضوء الربط بني هذه املعاين وما قدمه املاوردي من منظوموة يقوع يف يايتهوا  .ورلا ميكننا أنواستقبااًل 

حالوة مسوتقبلة،  مون فيهوا بوصوفه حالة واقعة، واألموا الفسويح بوصفه . وهذا التعريف للجرجاين إمنا ينوه إىل األمن "واألما الفسيح
 ا إمنا تشكا رؤية العامل لإلنسان ومنظومة القيم املرتبطة به. هذه املعاىن مجيعً  زمن ا  .اإلنسان حبيث ال يتوقع املكروه يف ال

السكن، القرار واالستقرار، األمانة، احلفظ، األمان، الدين واللق،  من منظومة األفعال واحلاالت )الطمأنينة، "األمن"يتكون 
لألموون عوون امتووداد مفهوووم األموون، وارتباطووه  "اإلنسوواين"عووإ إضووافة صووفة وت .القوووة، احلفوواى علووى حقوووق الووذات والغووري، السوولم،...(

ليحوور  عناصوور تكافووا اإلنسووانية، وحالووة األموون اإلنسووانية القاصوودة لتكامووا املعمووورة واإلنسووانية  سوورها  -بووآ آدم :النوووع-أإلنسووان 
لووة واألمووة، وتنوووع احلضووارات والثقافووات. كمووا أن اإلنسووانية(، مووع إدخووال حقووائق اجلماعووة وا تمووع، والدو -الفوورد، اإلنسووان-)اإلنسووان

إضووافة "اإلنسووان" جتعووا موون هووذه الصووفة سوونًدا لرؤيووة األموون موون منظووور شوواما ومتكامووا، كمووا أيووا توورتبط ألقوودرة علووى حتصووني هووذا 
الت تفريغوه مون مضومونه املفهوم من حيث هدفه وغايته املرتبطة بوجود اإلنسان كيااًن ونظاًما وعمرااًن، فيحصن هذا املفهوم مون حمواو 

 أو تزييفه أو اال راف به.

                                                           
 ملخص من:  أ.د. سيف الدين عبد الفتاح، األمن اإلنساني:رؤية إسالمية بين تكافل المداخل والبحث المقارن، ورقة خلفية ضمن أعمال تقرير 1

 التنمية اإلنسانية الرابع.
 

   ياسيةفي العلوم السدكتوراة  باحث  
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 واقع املفهوم وحالته:
ا وضوعً عمليوات اال وراف ، وهى تنبع من حماولة اختطواف املفهووم مون املنبوع، ل تتواصوا التفريغ والتزييف حماوالت يوكثرية ه

ت الوودول فخص وو للمفهوووم، يركووزت علووى البعوود التنمووو  اليوواأن الوواكا، ألرتكيووز علووى بُعووٍد موون أبعوواده كمووا فعلووت دول  ا وتنفيووذً وتفسووريً 
ربطوت األموون  ، وكنوودا الواي ألمنهوا القوومالصوحة والتعلوويم؛ أعتبارهوا  وااًل حيوووايً  ا سويوية اييطوة هبووا  كثور مون الووث مسواعداهتا يف

واألهم  ،العامل   حلماية كافة األفراد يفمعتإة األمن اإلنساين ضرورة إنسانية تقع على كاها الدول الكإ  ؛ألتدخا اإلنساين اإلنساين
تصونيف دول  حالة اييوار الدولوة. أموا الووالايت املتحودة فقود جتواوبت ذلوت بكثوري فتفننوت يف يف نظرها هو التدخا حلماية األفراد يف

تغيوري "و "االحوتالل"لفوة مون التعاما مع هذه الدول طرق خمت ، وهلا يف"شبه فاشلة"واثلثة  "فاشلة"وأخر   "دول مارقة"العامل ما بني 
مطلع الثمانينيات، وهو تقرير  يف "الوالايت املتحدة حالة التعليم يف"تقرير عن  يف ياعتإته ه ، الا"تغيري مناهج التعليم"و "األنظمة
 حد  الدول فيما يتعلق لناهج تعليم دولة أخر .إن قامت به إ "إعالن حرب"خطر"، لثابة  "أمة يف

وقد برب املفهوم يف ظا بيئة  .، وارتبط ألعوملة1994"األمن اإلنساين" مع صدور تقرير التنمية البشرية لعام اشُتهر مفهوم 
بغيوة حتقيووق  ؛"التودخا الودويل اإلنسواين" :وذلوت يف ظوا هيمنوة قطوب دويل واحود وسويطرة مفواهيم مثوا ؛دوليوة وأمنيوة غوري مالئموة

إلنسانية، واحلرب االستباقية، واهليمنة على الدول األخر ، والتهميش الواضوح لودور ا عن االعتبارات اأهداف سياسية وأمنية بعيدً 
األمم املتحدة، واالنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان حتت ادعاءات إنسانية؛ حبيث إن املضمون الفعلي للمفهوم )وهو حتقيق أمن 

وكوذلت منظوموة املفواهيم غوري املعلنوة ومون  ،بعود احلورب البواردة األفراد( ال يتناسب بشوكا كبوري موع طبيعوة البيئوة الدوليوة يف فورتة موا
: إىل أي مد  يعك  املفهوم رغبة فعلية يف حتقيق وهو ما يطرح تساؤاًل  .بينها مفاهيم اهليمنة والتدخا يف الشئون الداخلية للدول

 ا عن أي اعتبارات سياسية أخر ؟ ا بعيدً عامليً  "األمن اإلنساين"
 :ية املختلفةيف الرؤى التنظري 

 ا تبنتوه كثوري  إال أن تضومينات مفهووم األمون لعنواه الشواما كوان أمورً  مسوتحداثً  امفهوًموبوصوفه برب املفهوم يف ا ونة األخورية 
سوالمية، ظوا يؤكود ومنوذ فورتة مبكورة علوى ووول مفهووم من االجتاهات التنظريية بصدد مفهوم األمن، ومنها اجتاه يتعلوق ألرؤيوة اإل

وأن يرتبط أمن الداخا أألمن العواملي، وأكود  ،داده، كما أكد على ضرورة أن يكون لألمن تضمينات حضارية واقافيةاألمن وامت
 .ا و ااًل لتحقيق معى األمن التأسيسي يف كا كماالته وعناصرهعلى معى اإلنسانية يف مفهوم األمن أعتبار اإلنسان مقصدً 

أن يكون معى ذلت  يسان الفرد ولي  الدولة كوحدة التحليا األساسية؛ وال ينبغعلى اإلن "األمن اإلنساين"ويركز مفهوم 
بوا  ،فلي  احلفاى على أمن الفورد اإلنسوان املوواطن داخوا الدولوة بنقوي  ملسوألة األمون القوومي "،األمن القومي"ا من مفهوم هتوينً 

 نني وعالقاهتم لا يضمن فاعلية األمن القومي.ا يف نفوس املواطهو من املقدمات جلعا األمن القومي للدولة أكثر رسوخً 
 ؛الصادر عن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أربع خصائص أساسية لألمن اإلنساين 1994حدد تقرير التنمية البشرية لعام 

كووا   ( ومكوووانت األموون اإلنسوواين متكاملووة يتوقووف2( األموون اإلنسوواين شوواما عوواملي؛ فهووو حووق لإلنسووان يف كووا مكووان، )1هوي: )
( وحمووور األموون اإلنسوواين هووو 4( هووو نكوون موون خووالل الوقايووة املبكوورة، وهووي أسووها موون التوودخا الالحووق، )3منهووا علووى ا خوور، )

 يف كا مكان.  "نوعية حياة الناسو"اإلنسان ويتعلق ب
هوووو احلريوووة مووون ب(، والثووواين وَ األول هوووو احلريوووة مووون احلاجوووة )أو العخووو :وقووود حووودد التقريووور مكووووانت األمووون اإلنسووواين يف شوووقني

{ الَّذخي َأْطَعَمُهم 106/3﴿فَوْليَوْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَوْيتخ } قال تعاىل: ؛مع مفهوم األمن االجتماعي القرآين اتفقً يبدو مالوف. )نا 
 (.4-3)قريش:  م خن ُجوٍع َوآَمنَوُهم م خْن َخْوٍف 
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األمووون "ألدبيوووات املختلفوووة أن األداة الفاعلوووة يف حتقيوووق ومووون األسووو  أو الووودعائم الوووا يقووووم عليهوووا املفهووووم الوووا تناقشوووها ا
هي ما يطلق عليها "القووة اللينوة" نانوب التنميوة البشورية وحتقيوق الدميقراطيوة. ومون ل، ميكون حتقيوق األمون اإلنسواين مون  "اإلنساين

ألموون اإلنسوواين يف منوواطق النووزاع أو يف خووالل التغيووري اهليكلووي بووداًل موون األداة العسووكرية، وأنووه إذا مووا ل اسووتخدام القوووة لتحقيووق ا
 األنظمة االستبدادية الشرسة فهذا ال بد أن يتم بطريقة قانونية، ومجاعية، وحتت مظلة املنظمات الدولية. 

يور  الووبع  أن مفهوووم "األموون اإلنسوواين" نوووع موون التمويووه علووى مفهوووم "األموون القووومي" يف عصوور اسووتباحة الوودول و كووا 
األمن العوملي" الذي حياول غ  الطرف " قو  الكإ  وتدخلها يف شأن هذه الدول، وهو كذلت متويه علىسيادهتا من جانب ال

فتقواد عناصور األمون اإلنسواين الوالوا تسوفر عون تشوكيا بنيوة مواتيوة  ،عن عناصر التشوهات الكامنة والبنيوية داخا النظام الودويل
املفهووم الوذي يتعلوق أألمون اإلنسواين أعتبواره حبثًوا عون جانوب قود افُتقود ضومن  ومعظم فعالياته. ويف حقيقوة األمور فاننوا ننظور هلوذا

مضامني األمن الشواما و"األمون احلضواري" يف حماولوة ألنسونة مفهووم األمون يف امتداداتوه، دون أن يعوآ ذلوت أي إغفوال لتضومني 
ى التشوووهات الكامنووة والظوواهرة واهليكليووة يف النظووام هوذا املفهوووم لألموون اإلنسوواين عناصوور تتعلووق أألموون القووومي، وضوورورة التنبيووه علوو

الدويل الا ال تشكا بيئة قابلة للتمكني ملفهوم األمون اإلنسواين الشواما احلوافظ ألصوول اإلنسوان، وكيواانت الودول وحقوائق األمون 
 العاملي يف جوهره احلقيقي.

م األموون القووومي، فمووا بال األموون القووومي هووو فووال ميكوون النظوور إىل مفهوووم األموون اإلنسوواين علووى أنووه جوواء ليحووا حمووا مفهووو 
ولكنه أبعد مون ذلوت يتعلوق  ،ا يتعلق ألعسكري أو كالسيكيً ا تقليدايً اإلطار احلاكم للعالقات األمنية الدولية، إال أنه لي  مفهومً 

ده ولكون يسوتوعبه. هكوذا ومن ل فان البعد اإلنسواين الكوامن يف األمون القوومي، ال يسوتبع ؛بكيان الوطن واملواطن على حد سواء
أوضح الدكتور حامد ربيع يف حديثه عن األمن القومي حيث يعتإ أن صياغة مفاهيم األمن القومي جيب أن تستجيب لكا هذه 
العناصر من التصور واإلدرا  احلركي.. إيا إطار كاما للتعاما وليست  رد مثالية لذلت الذي جيوب أن يكوون. إن تقنوني مفهووم 

تفاعووا بووني إدرا  سياسووي للنخبووة القياديووة وحتليووا اسوورتاتيجي لتحديوود مواقووع الضووعف يف اإلقلوويم  -يف جوووهره-مي هووو األموون القووو 
قلوويم القووومي فانووه لووي  للوودفاع عوون اإلقلوويم يف ذاتووه إمنووا للوودفاع عوون الكيووان القووومي أي القووومي. إذا كووان األموون القووومي يوورتبط أإل

 يم. فاألمن هو حالة نفسية ترتبط لعنوايت املواطن أو اجلماعة ولي  اإلقليم يف ذاته. الشعب أو األمة الا ترتبط بذلت اإلقل
ومن هنا فان الفهم املتعلق بضرورات األمن القومي يتأتى مون قيوام الدولوة بوظيفتهوا األساسوية واجلوهريوة وهوو موا يسوتقر بوه 

احلدود، هذه الوظيفة األساسية هي حفظ أمن اجلماعة وجودها وقيامها بوظائفها، حىت وإن غلت يف االستبداد وطغت وجاوبت 
يضا تتمثا يف صيانة قو  أأي يف مواجهة العدوان الارجي، وهي  ؛من املخاطر الا تواجه اجلماعة وتواجه الدولة ذاهتا من الارج

حتفووظ للجماعووة السياسووية  التماسووت يف اجلماعووة السياسووية، وضوومان أال  تووا صوويغة التوووابن االجتموواعي والسياسووي والثقووايف الووا
 وحدهتا وترابطها.

 األمن اإلنساين يف الرؤية اإلسالمية الوسطية:
ا يعيشوه رلا هتدف الرؤية اإلسالمية الوسطية لألمن اإلنساىن، لتحرير اإلنسوان مون االحتكوار واالسوتعالء،  ولتحقيقوه واقًعو

 واملدخا املقاصدي  واملدخا السُّفى. ،املدخا السُّنى :اإلنسان واإلنسانية نملة من املداخا من مثا
يرتبط بقوانني وسنن تتمثا يف آليات معرفتوه والووعي بوه يف جووهره  ،فاألمن اإلنساين فعا حضاري وكلي وشاما ومتكاما

التعورف وكذلت  ،ومفاصله )األمن املؤسسي، األمن التنموي، األمن الثقايف واملعريف، األمن السياسي، أمن البيئة أو الوسط...اخل(
 :البوود أن حتوطهووا آليووات احلمايووة إذا انتهكووت أو بيفووت أو ا رفووت ،علووى آليووات نارسووته والقيووام عليووه، وحقووائق األموون اإلنسوواين

 .ا ومحايةً ا وتفعياًل، دفاعً تطبيقً  "اإلنساين"عمليات بعضها من بع  ترتبط بسنن وقوانني حامية حتصن معاين 
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 :ليوات اإلنسواناليوات املرتبطوة بوه تتحور  صووب كوا فعااين والعمليوات وا ليوات والفعإن النظر السنآ ملفهوم األمن اإلنسو
ا نملة العالقوات اإلنسوانية الوا ال ميكون أن تكوون عمرانيوة أو تقودم فعاليوات ومرورً  ،من اإلنسان الفرد وانتهاء أإلنسان اإلنسانية

ا من شرو  فعاليته. والنظر السنآ ا للفعا وشرطً الة ابتدائية متثا وسطً حبوصفه عطائها املتواصا واملؤار إال ألنظر لألمن اإلنساين 
ُ َما  :مرهون ألتفهم والوعي الكاما والسعي العاما وفق أصول سنن التغيري اتهاملتعلق حبالة األمن اإلنساين وعملي ﴿إخنَّ اّلل َ اَل يُوَغري خ

هخْم  َنْوُفسخ ُواْ َما  خ  (.11د:)الرع بخَقْوٍم َحىتَّ يُوَغري خ
ألمن اإلنساين، وضمن العشرية اويعتإ املدخا املقاصدي واحًدا من أهم املداخا الا متكننا من صياغة منظور ُيستند إليه 

املقاصوووودية )املقوووودمات واملقومووووات، ا وووواالت، األولوووووايت، احلفووووظ والعمليووووات، املوووووابين واملوووووابانت، الواقووووع والواقعووووات، اجلزئيووووات 
هوذه العناصور العشور إمنوا تؤكود  ،وا اثر واملقالت، الوسوائا وا ليوات، القويم السوارية والوسوط والبيئوة احلاضونة( واملناطات، املستقبا

والووا تتحوودد أ ووال الووديآ، و ووال الوونف  أو الفوورد  ،علووى صووياغة مفهوووم األموون اإلنسوواين ضوومن ا وواالت الكليووة الووا يفعووا فيهووا
نسانية والبشرية، و ال العقا وأطر بناء العقلية العلميوة واملعرفيوة الواعيوة البصورية، و وال املوال اإلنساين، و ال النسا أو التنمية اإل

 ا للبنية التحتية ألهم ا االت الا ترتبط أألمن اإلنساين. الذي يشكا أصاًل مكينً 
مووون وعناصوووره األساسوووية هوووذا النمووووذج يف األمووون اإلنسووواين يؤصوووا معوووى الشووورو  الوووا حتقوووق دميوموووة احلفووواى علوووى هوووذا األ

)التعلوويم، الصووحة، البيئووة، احلاجووات املاديووة، التنميووة، وحقوووق اإلنسووان،...اخل(. وموون ل، فووان موون أهووم شوورو  حتقيووق هووذا األموون 
ط اإلنساين واحلفاى على مؤشراته وعناصره وموارده وعوائده، إمنا ترتبط بعناصر مثا احلكم اجليد الرشيد، وحقيقة املسئولية وما يرتب

هبووا موون مسوواءلة وحماسووبة وقواعوود الشووفافية، الووا حتوور  كووا عناصوور الصووالحية والكفوواءة يف إدارة عمليووات األموون اإلنسوواين يف حالووة 
ا ذلوت احلفوظ ويورتبط بوذلت أيًضو .تواجه كا حاالت الفساد الناقضة ملفهووم األمون اإلنسواين والتوأاري علوى عوائوده وعمليوة توبيعهوا

والووا تعوود موون أهووم شوورو  إقامووة عمووران هووذا األموون اإلنسوواين  ،واملؤسسووات الووا توورتبط أألموون اإلنسوواين الووذي يتعلووق حبفووظ األبنيووة
ضوومن مؤسسووات للمحاسووبة والرقابووة واملسوواءلة وحماربووة الفسوواد وشووبكيته والقوودرة علووى بنوواء كووا مووا ميك خوون حلقوووق اإلنسووان وسوويادة 

 ال. وفع   ي  ليات لصياغة العالقة السياسية على  و سو االقانون وفع
ومووون ضووومن عناصووور الرؤيوووة اإلسوووالمية "ملفهووووم األمووون" موصوووواًل بصوووفة "اإلنسووواين" ايوووددة ملنووواطق تفعيلوووه وفاعليتوووه  توووى 

من مجلة هذه املؤسسات الا ميكن أن  .األبنية الا حتر  األمن بكماالته، واإلنساين بكا فعالياته ضافية القيمة يأ "؛املؤسسات"
وهي: مؤسسة الزكاة، ومؤسسة احلسبة، و مؤسسة الوقف، وهي مؤسسات ميكن اعتبارها "أمنية"  "اإلنساين األمن"تؤس  ملفهوم 

أي السووووتهداف جوووووهر مقاصوووود األموووون اإلنسوووواين يف إطووووار التجوووواوب بووووني هووووذا املوووودخا املؤسسووووي واملوووودخا  ؛اجتماعيووووة وإنسووووانية
 املقاصدي.

مصمتة ولكنها متثا قيما ميكن حتويلها إىل وظائف وأدوار فعالوة  منظومة املؤسسات تلت جيب أال تتوفر كأشكال أو أبنية
حتقوق املقصوود والغايووة منهوا ضومن أداء مؤسسووي متكاموا وفعووال ويورتبط هبوذا منظومووة حفوظ األداء الوا تشووري إىل عناصور الكفوواءة 

وسط املناسبني لتحقيق فاعلية هذه األبنية واألهلية يف إسناد األدوار وتقسيم العما والقيام ألوظائف والقدرة على تشكيا البيئة وال
والسياسووات والعالقوووات احلوووافزة لكوووا موووا يتعلوووق ألتمكوووني لألمووون اإلنسوواين، و   يف يايوووة هوووذه املنظوموووة موووا يووورتبط حبفوووظ النمووواء 

اجات اإلنسانية واالرتقاء الذي جيعا من منظور األمن اإلنساين منظورا منفتحا جيد من داخله عناصر جتدده الذا  ما جتددت احل
وتووواترت املتغووريات العامليووة،ومن ل فووان األموون اإلنسوواين حيمووا يف مكنوانتووه قابليووات النموواء واالرتقوواء واالحسووان ليعووإ بووذلت عوون 

 عطاءات ال يائية يف احلياة اإلنسانية وحتقيق ما ميكن تسميته بنوعية احلياة واحلياة الطيبة.
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إىل قصور السياسات يف كثري من الدول على املستو   -ومن كا طريق-البنيان تؤشر إن هذه العناصر الا حتفظ الكيان و 
يف ظووا عووامل افوورتس النوواس أنووه صووار قريووة   ،علووى هووذه احلقيقووةبنوواًء الووداخلي وقصووور االسوورتاتيجيات علووى املسووتو  الوودويل للتعامووا 

على األرس مون سياسوات وعالقوات، وهنوا البود وأن  ودد  ن هلذا املفهوم األمر ال يتعلق لثا هذه الشعارات أكثر نا ميك   .كونية
وتندرج به  ،ا معى مناطاتهن له وتؤص  من اإلنساين يف إطار منظومة متك  كيف ندرج اجلزئيات الا تتعلق ألعمليات الا ترتبط أأل

وو ،يجيات عمليووةتيف اسوورتا ميكوون صووياغته وحبووق إال موون  ال "األموون اإلنسوواين"كمووا أن   ن لووه موون خووالل مراحووا وآليووات وأدوات.ومتك 
 .منظور يؤكد على قواعد احلق وقواعد املساواة واحلرية واالختيار ضمن أصول قاعدة ذهبية مفادها أنه )ال ضرر وال ضرار(

وميور ألدولوة والنظوام والسولطان واألعووان واملوال والعودل،  ويظوا "اإلطعوام  ، وينتهوي إليوهمفهوم األمن اإلنساين يبودأ ألعواملَ 
ميثوا املووارد االقتصوادية الوا  -يف اللغوة املعاصورة- لألمون يف تضوميناته اإلنسوانية. واإلطعوام جوع" و"األمن من خووف" سواقنْي من 

ا( ويوبعهوا علوى ا وتراكًموواألمن ميثوا وجوود النظوام العوادل الوذي حيفوظ هوذه املووارد )اسوتثمارً  .حتقق الشبع للناس يف ظا أي  مع
 ،مالكهوووا وظيفوووة العووودل ووظيفوووة العموووران إطوووار وظيفتهوووا االسوووتخالفية، الوووا مووون وظوووائف الدولوووة يف عووود  وهوووو موووا يُ  النووواس ألعووودل.

ق معاين األمن اإلنساين )الوظيفة اإلمنائية، الوظيفة التوبيعية، الوظيفة األمنية، يا لتحقأإلضافة إىل مجلة وظائف فرعية تتكاما مجيعً 
تصوور نومون هنوا  .ون املشرتكة لقتضوى احلكموة(ئمن أن السياسة هي )إدارة الش الكواكيبما ذهب له  وهنا    الوظيفة اجلزائية(.

فيكووون احلكووم  ؛ن معووى األموون اإلنسووايناملعووى الووذي يتعلووق أحلكووم الرشوويد وتسوويريه لقتضووى العوودل واإلنصوواف هووو الووذي يووؤم  أن 
 .أحد أس  العمرانبوصفه من أدواته  ا من مؤشراته وأداةً الرشيد واحدً 

لتأسووي  رؤيوة شوواملة لألموون  اجووهرً بوصووفه ل     مسواةة املوواوردي حينموا يتحوودال عوون صوالح الوودنيا وصوالح اإلنسووان 
فالصالح إقرار ألمن الدنيا وأمن اإلنسان، والفساد  .بني اإلصالح واإلفسادو ا بني الصالح والفساد، والا تشكا خيارً  ،اإلنساين

  عناصر االلتوزام والفاعليوة يف إطوار عالقة الدين ألظاهرة اإلمنائية أوىل هذه القواعد الا حتر  فقدان ألمن العمران وأمن اإلنسان. و 
واهلووا بسووتة أشووياء: ديوون متبووع، حظم أتيقووول املوواوردي: "إن الوودنيا إمنووا تنوو .عقوودي يتحوور  فيووه اإلنسووان صوووب مصوولحته وإصووالحه

هوو موون أهوم شوورو  و  (،وأموون عوام) :". وموون بوني عناصورهاعوودل شواما، وأمون عووام، وخصوب دائوم، وأمووا فسويحو سولطان قواهر، و 
 :العموووران، والتهوووارج ضووود االجتموواع، واألمووون قووورين العموووران االسووتقرار الوووا تووووفر قاعووودة ووسووطًا للعمليوووة العمرانيوووة. فالفوضوووى ضوود

نوه وموا يتطلبوه هموة تؤسو  أصوول األمون املرتتوب علوى العودل الشواما. فصوالح الودنيا موصوول بصوالح اإلنسوان وعمراممعوادالت 
 .عناصر، ووسط التنمية البشرية وعمرايا من أصول رؤية املاورديو ذلت من مقتضيات 

وال  ،وال ينفوي حضوارة ،ا ال يسوتثآ إنسواانً إنسوانيً  مفهوم األمن الشاما واحلضاري والعمراين هوو الوذي جيعوا مفهووم األمون
و ن متألان  فمن املشروع إذن أن نتساءل عن األمن اإلنساين ،فن عمارة  األسئلة واألجوبة ياقافة. وإذا كانت احلضارة ه يقصيُ 

 مثن؟ يو  ؟ومىت وكيف وملاذا ؟نمَ  أمنُ  اهلواج :
 THEالغوورب وبقيوة العووامل " :مل واحوود ضومن سووفينة األرس، ولكنوه ال يعووآإن احلقيقوة اإلنسووانية تعوآ أننووا نعويش يف عووا

WEST AND THR REST"،  منافووذ الظلووم فيووه هووي أوىل متطلبووات األموون  وموون ل فووان النهوووس هبووذا العووامل وسوود
تعميم ة أخر ، أو ا أو لتغليب مصلحة حضارة بعينها على مصاحل حضار اإلنساين احلقيقي. األمن اإلنساين جيب أال يكون انتقائيً 

وحتقيق معى إنسانيتها يف التعاما  "أنسنة العوملة"وهو أمر قد حييلنا إىل  ؛هلا غطاءً  "العوملة املفرتسة" رؤية حضارية شكلت عناصرُ ل
 التفاعا الكوين ويف العالقات احلياتية العمرانية. و 
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ليقووودم  ؛فآدخا املؤسسووي واملووودخا   السُّوووواملووو يخطوواب الوسوووطية حيووور  كووا فاعليوووات املووودخا السووونآ واملوودخا املقاصووود
كمووا   "املعووروف احلضوواري"ا يتعلووق بسووفينة األرس واحلفوواى عليهووا يف ضوووء أفووق مسووتقبا اإلنسووانية املشوورت  وخطوواب خطوواًأ عمرانيًوو

 ولكن بطريقتها هي ال بطريقة الناس". ،"يف األرس كفاية كا ما عليها ومن عليها :يقول مصطفى صادق الرافعي
***** 
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اللجوء :ملف العدد
لنزوح يف اجلوار وا

 فريقيالعريب واأل
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 ظاهرة النزوح يف املنطقة العربية: بني األبعاد اإلنسانية والتغيري الدميوغرايف
 1مروة يوسف

 
 مقدمة:

 تعواين منهوا تعد ظاهرة النزوح من أهم الظواهر املرتبطة أحلروب والكوارال الطبيعية وهلا العديد من النتائج على الدول الا
مليون  38يوجد  2014سواًء على األوضاع السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية؛ فحسب املفوضية العليا لشئون الالجئني ففي 

 .2شخص انبح بسبب احلروب واالضطراأت والعنف يف العامل
بيووع العوورص خاصووة فيمووا يتعلووق ألوضووع أمووا فيمووا يتعلووق أملنطقووة العربيووة، فكووان لشووعوب املنطقووة آموواال كووإ  علووى اووورات الر 

اإلنسواين ملعظهوم، إال أن الوضووع حتوول لكووارال إنسووانية كبورية يف بعو  دول املنطقووة سوواء علوى الصووعيد السياسوي أو االقتصووادي أو 
ضوادة بعو  األمآ أو اإلنساين، فتفاقمت كا من ظواهر  اللجووء والنوزوح يف املنطقوة العربيوة بعود الثوورات؛ حيوث حولوت الثوورات امل

دول املنطقة إىل ساحات للحروب األهلية والنزاعات املسلحة لتتصاعد مشاهد العنف بشكا كبري؛ جعا من الصعب على املدنيني 
 االستمرار يف احلياة يف بالدهم يف ظا تلت الظروف.

صوراعات كووإ   عاشوت املنطقوة تغوريات عودة علوى العديود موون األصوعدة واملسوتوايت، فعلوى املسوتو  القطوري حوداتفقود 
بني الثورة من قخبا الشعوب والثورات املضادة بقيوادة األنظموة للحفواى علوى وضوع  موا قبوا الثوورات، نوا أد  إىل انقوالأت عسوكرية  

مة ر كما يف مصر أو حتول األمر إىل حروب بني دول اجلوار مثا التدخا العسكري السعودي يف اليمن، أو حتول األمر إىل فوضى عا
 أو حروب أهلية مثا سوراي، أو إىل صراعات طائفية طاحنة مثا العراق. مثا ليبيا،

هذا أإلضافة إىل اإلرال االستبدادي الذي عصف لكوانت املنطقة العربية السياسية واالقتصوادية واالجتماعيوة، أإلضوافة 
أد  إىل نشووء ظوواهر تعود طبيعيوة ألنسوبة  إىل االختالفات الفكريوة العميقوة بوني التيوارات السياسوية داخوا املنطقوة العربيوة، كوا ذلوت

للسوياق العوام الوذي تعيشوه املنطقوة، موون تصواعد مجاعوات العنوف، وتصواعد عنوف الدولووة ضود مواطنيهوا يف أ واء دول الربيوع العوورص؛ 
 ولكنها ظواهر غري عادية ألنسبة لطموحات شعوب املنطقة واملأمول من الثورات.

ر فرعية غاية يف األةية تؤار على مسار املنطقة احلايل واملستقبلي، تلت الظواهر منها ما أد  ذلت ألتبعية إىل نشوء ظواه
و اوريه علوى دول املنطقوة، ومنهوا موا هوو دويل مون قبيوا  3هو سياسي كعودة االنقالأت العسكرية، ومنها ما هو أمآ كتنظويم الدولوة

 كظواهر اللجوء والنزوح.  -وهو منا  الرتكيز هنا–ا هو اجتماعي وإنساين تغيري التحالفات العاملية املعتادة يف املنطقة، ومنها م
ترتابط ظاهرة اللجوء والنزوح ارتباطًا وايًقا؛ حيث أن أسباب حدواهما واحدة  تلف فقط النتائج، فوالنزوح تتكفوا تبعاتوه 

، لووذلت  وود أن الضووء دائًمووا مسوولط علووى الودول ذات احلووروب األهليووة والصووراعات املسولحة، أمووا اللجوووء فهووو ذا بعود إقليمووي ودويل
 اللجوء دون النزوح، على الرغم من األبعاد اإلنسانية والسياسية الا ترتتب على ظاهرة االنزوح داخا مناطق الصراع نفسها.

 ويف هوذا اإلطوار سويتم طورح العديود مون األسووئلة منهوا: موا هوو الفورق بوني النووزوح واللجووء؟ وموا هوو حجوم ظواهرة النووزوح يف
ئجهووا علووى املوود  الوودول العربيووة؟ ومووا هووي األبعوواد اإلنسووانية والسياسووية لظوواهرة النووزوح؟ ومووا  اووري ذلووت علووى مصووري الصووراعات ونتا

                                                           
 باحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية. 1
 للمزيد حول النزوح في العالم، انظر المفوضية العاليا لشئون الالجئين: 2

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c23.html 
 لطائفية والثورة المضادة في الشرق األوسط، على الرابط التالي:داعش في السياق: الليبرالية الجديدة وا 3

http://revsoc.me/arab-and-international/33318/ 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c23.html
http://revsoc.me/arab-and-international/33318/
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، خاصووة فيمووا يتعلووق ألتغيووري الوودميواغريف والرتكيبووة السووكانية للوودول واملنوواطق، وأاوور ذلووت علووى مسووتقبا التسوووايت املتوسووط والقريووب
 الصراعات؟املتحملة إلياء تلت 

 
: ما هو النزوح:  أوًلا

بوضوح من هوو الالجو ؛   1951تعرف املادة األوىل من االتفاقية الاصة بوضع الالجئني ما الفرق بني اللجوء والنزوح؟ 
فهو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلود إقامتوه املعتوادة، بسوبب خووف لوه موا يوإره مون التعورس لالضوطهاد بسوبب العنصور، أو 

أو القوميوووة، أو االنتمووواء إىل طائفوووة اجتماعيوووة معينوووة، أو إىل رأي سياسووي، وال يسوووتطيع بسوووبب ذلوووت الووووف أو ال يريووود أن الوودين، 
 .يستظا/ تستظا حبماية ذلت البلد أو العودة إليه خشية التعرس لالضطهاد

علووى مغووادرة دايرهووم أو  أمووا النووابحني فهووم أشووخاب أو  موعووات موون األشووخاب الووذين اضووطروا أو أجووإوا علووى الفوورار أو
أموواكن إقووامتهم املعتووادة، وخاصووة نتيجووة أو سووعًيا لتفووادي آاثر نووزاع مسوولح أو حوواالت عنووف عووام أو انتهاكووات حقوووق اإلنسووان أو  

 .1كوارال طبيعية أو كوارال من فعا البشر ومل يعإوا حدود دولة معرتف هبا دولًيا
الدولية لدول أخر ، ولكنهما يعيشان نف  األوضواع اإلنسوانية، بوا  لنجد أن الفرق بني الالج  والنابح هو عبور احلدود

يعوواين النووابح بشووكا أكووإ إذا مووا انتقووا العنووف إىل املنوواطق الووا نووزح إليهووا، هووذا موون جانووب، أمووا موون اجلانووب ا خوور يسووها تقوود  
دول أخور ، أإلضوافة إىل أن اللجووء حيظوى  املعوانت اإلنسانية لالجئني لوجودهم يف بيئوة خاليوة نسوبًيا مون االضوطراأت هبوروهبم إىل

ألتغطيووة اإلعالميووة بنسووب أكووإ موون نسووب التغطيووة الووا حيظووى هبووا النووزوح، نووا يووؤدي إىل توودفق التإعووات يف حماولووة لتخفيووف وطووأة 
اول النواس يف اللجوء على الالجئني بعك  النابحني. وحسب التقارير، ففي البلدان الا هبا نسب عنف مرتفعة أو حروب قائموة حيو

ذه، وعلى الرغم من  البداية االنتقال يف نف  الدولة عدة مرات قبا ا اذ قرار اللجوء ملا له من صعوأت نفسية واقتصادية على متخخ
ذلت فظاهرة اللجوء هلا حيز أكإ من املناقشات الدولية واإلعالمية ملا يرتتب على عبور احلدود من إشكاليات على الدولة أو الدول 

 ملستضيفة أو على الوضع اإلقليمي.ا
 

 اثنياا: حجم ظاهرة النزوح يف املنطقة العربية:
مليوون  13ا يقورب مون لو 2014لشئون الالجئني عدد النابحني يف املنطقة العربية يف أواخور  ألمم املتحدةتقدر مفوضية ا

 اخلية هي: سوراي، والعراق، وليبيا، واليمن.، وهذا العدد يرتكز يف أربع دول عربية تعاين من احلروب والصراعات الد2شخص
، يتوبعوون يف بعوو  ايافظووات األساسووية 3مليووون شووخص 6,6إىل  2016وقود وصووا عوودد النووابحني يف سووراي يف مووارس 

مليوون شوخص، وكوا مون حلوب ومحوص لوا يزيود عون املليوون شوخص. موع العلوم أن هوؤالء  2,2منها: ريف دمشق حيوث نوزح إليهوا 
فعادة حياول الناس   .4وحوا أكثر من مرة تبًعا لظروف احلرب الدائرة يف سوراي حىت يصلوا ملناطق أكثر أمًنا ألنسبة هلمالنابحني قد نز 

                                                           
 للمزيد حول النزوح، انظر: 1

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_4014.pdf 
 للمزيد حول أعداد النازحين في المنطقة العربية، انظر الرابط التالي: 2

http://www.unhcr.org/pages/4a02db416.html 
 النزوح في سوريا، انظر الرابط التالي:للمزيد حول  3

http://www.unocha.org/syria 
 حول النزوح الداخلي في سوريا: 4

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21/TragedyofSyrianIDPs.aspx?articleID=1124 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_4014.pdf
http://www.unhcr.org/pages/4a02db416.html
http://www.unocha.org/syria
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21/TragedyofSyrianIDPs.aspx?articleID=1124
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تفادي مواقع الصراعات املسلحة والقصف، فيهربوون مون منواطق سويطرة تنظويم الدولوة أإلضوافة إىل ذلوت حيواولون اهلورب مون منواطق 
 الا يقصفها النظام وحلفاؤه.

، معظمهوم موجوودون حوول 2015وذلوت يف بدايوة يوليوو  شوخص نوزح داخليًوا 434,000وجد يف ليبيا ما يقورب مون وي
العاصوومة واملوودن الكووإ ، ويعيشووون يف خميمووات ال يتوووفر هبووا احلوود األدىن موون معووايري األموون اإلنسوواين، ويوجوود أكووإ خموويم للنووابحني يف 

 .1انبح 100,000بنغابي ويوجد به ما يقرب من 
ما فيما يتعلق ألعراق، فاالضطراأت فيها هي األطول بني الدول العربية، فاإلشكاليات املتعلقة ألوضع اإلنساين مستمرة أ

-، وتتطور تبًعا الختالف نوع االضطراأت املوجودة هبا. أما ا ن فتشهد العراق 2003منذ بداية احلرب األمريكية على العراق يف 
يف ديسوومإ -وء والنووزوح فوورارًا موون تنظوويم الدولووة، فيوجوود يف العووراق مووا يقوورب موون االاووة ماليووني انبح حوواالت موون اللجوو -مثووا سوووراي
 .2حياولون اهلرب من مناطق النزاع ومناطق سيطرة تنظيم الدولة -2015

ت الحوورب الوودائرة بووني احلوووايني والقووو ، وذلووت نتيجووة ل20153مليووون انبح يف ديسوومإ  2,5أمووا الوويمن فيوجوود هبووا حوووايل 
 اليمنية، أإلضافة إىل التدخا العسكري السعودي اإلمارا  يف اليمن وقصف بع  األماكن املدنية.

 
 اثلثاا: األبعاد اإلنسانية ألزمة النزوح:

، فمن حيث تعد األبعاد اإلنسانية ألبمات النزوح يف املنطقة العربية ذات طبيعة مركبة، فهي تعد سبًبا ونتيجة يف آن واحد
نتقال  موعات كبورية مون البشور مون مكوان إىل أخور يسوبب ضوغط علوى الودمات املقدموة إلويهم مثوا الصوحة والغوذاء، هي سبب فا

وموون حيووث هووي نتيجووة، فيحوواول النوواس يف منوواطق الصووراع احلصووول علووى الوودمات األساسووية فووال جيوودويا لطبيعووة الصووراع فيضووطرون 
بشكله الضيق، فالنابحني عرضه للعنف املباشر نتيجة للحورب  أزمة األمناد: . ومن أهم تلت األبعللنزوح يف حماولة للحصول عليها

الدائرة يف تلت الدول من قصف وقتا أاناء املواجهات، أإلضافة إىل االختفاء القسري واالغتصاب وتعرس األطفال إىل موا يسومى 
 .4ألتجنيد املمنهج الستغالهلم كجنود يف احلروب

أن النابحني  تون من الشمال الشرقي وهوي ايافظوات الوا ترتكوز فيهوا املعوار  بوني  5لنزوحففي سوراي نالحظ من خرائط ا
. واألمووور نفسوووه  وووده يف العوووراق، 6، خاصوووة الرقوووةالنظوووام واملعارضوووة وتنظووويم الدولوووة الوووذي سووويطر علوووى بعووو  األقووواليم داخوووا سووووراي

                                                           
 للمزيد حول النزوح في ليبيا، انظر: 1

http://www.brookings.edu/ar/events/2015/04/21-libya-displacement-crisis 
http://www.unhcr.org/5592a8286.html 
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/libya/figures-analysis 

 للمزيد حول النزوح في العراق، انظر: 2

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/iraq/ 
 نظر الرابط التالي:للمزيد حول النزوح في اليمن، ا 3

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/yemen/figures-analysis 
 انظر الرابط التالي: 4

ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/.../syria_en.pdf 

 
 خرائط النزوح في سوريا، انظر الرابط التالي: 5

http://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-northern-governorates-displacements-
reported-1-sep-7 

 ،على الرابط التالي:2016السورية، أوراق بحثية، مبادرة اإلصالح العربي، إبريل  الثورة في المدينة دور الخفاجي، اضمحالل عصام 6
http://www.arab-reform.net/ar/%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

http://www.brookings.edu/ar/events/2015/04/21-libya-displacement-crisis
http://www.unhcr.org/5592a8286.html
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/libya/figures-analysis
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/iraq/
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/yemen/figures-analysis
http://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-northern-governorates-displacements-reported-1-sep-7
http://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-northern-governorates-displacements-reported-1-sep-7
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جوووء والنووزوح؛ حيووث ينووزح العراقيووون إىل شوورق العووراق بشووكا  فايافظووات الووا يسوويطر عليهووا تنظوويم الدولووة هووي األعلووى يف نسووب الل
 .1كبري

أما يف ليبيا فينزح الناس من مناطق النزاع إىل ما حول املدن الالية من النزاع مثا بنغابي حيث يوجد هبا ما يقرب من ربع 
يمن فينوزح النواس  وو الشومال هورًأ مون . أموا فيموا يتعلوق ألو2عدد النابحني يف ليبيا، مكونني جيووب حوول املودن مون الصوفيح والويم

 .3الصراع
ففوي سووراي ونتيجوة  ؛األزماات الحاةيةجيب األخذ يف االعتبار أن مشكلة األمون تتبعهوا أقوي األبموات اإلنسوانية، ومنهوا 

 تعموا اإمو األوليوة الصوحية الرعايوة مراكوز مون %49و العاموة املستشوفيات مون %58 حووايلللحرب الدائرة والقصف العشوائي فان 
 نوعيتها. عن فضال للنابحني، الطبية الدمات وصول مد  على يؤار نا ،4متاما أغلقت أو جزئي بشكا

 الطووواقم موون األجانووب علووى تفوورس الووا  األمنيووة االضووطراأت نتيجووة كبووري  بشووكا يتوودهور الصووحي فالوضووع ليبيووا، يف أمووا
 عنودما املثوال سوبيا فعلوى الطبيوة. الودمات تووفري يف الليبيوة الصوحة ارةوب  علويهم تعتمود كانوت  مون هوم وهوؤالء  الوبالد، مغادرة الطبية
 الصوحة.  وال يف يعملوون آالف االاوة بيونهم مون كان  شخص ألف عشر االاة عددهم البالغ ليبيا من رعاايها سحب الفلبني قررت
 .5والتصدير االسترياد امالتمع تدهور نتيجة األدوية يف نقص من األمنية لألوضاع نتيجة ليبيا تعاين آخر جانب ومن

 أعلووى وهووي الثالثووة الدرجووة إىل العووراق يف الصووحية األبمووة حالووة العامليووة الصووحة منظمووة رفعووت فقوود ألعووراق، يتعلووق وفيمووا
 حالووة إىل النوواس موون مزيوود بودفع يووؤدي نووا الدولووة، وتنظوويم األطوراف موون العديوود بووني العووراق يف الودائر للصووراع نتيجووة السوووء، درجوات

 الكافية. الصحية الرعاية غياب نتيجة صحية ملخاطر تعرضهم فرب من يزيد والذي 6املسلحة الصراعات من هرأً  وحالنز 
 احلصول الصعب من فانه ذكرها، السابق األربع الدول تشهدها الا العامة للحالة فنتيجة ،الغذائية ابألزمة يتعلق فيما أما

 وتتفواوت املسولح. والصوراع االضطراأت عن تنتج الا االقتصادية األبمة تفاقم عم صةخا النابحني من للعديد ألنسبة الغذاء على
 ونتيجة اليمن، يف أنه  د املثال، سبيا فعلى ال، أم انبحني كانوا  سواء ملواطنيها الغذاء توفري يف ذكرها السابق العربية الدول حاالت
 يعورس نوا الوارج مون القادموة الغذائيوة الشوحنات لتمويوا خيصوص كان  الذي ناالئتما البنو  قطعت قدف املواينء، يف القتال النتقال
 مقابووا اليمنيووة املوودفوعات تعوواج أن األجنبيووة البنووو  علووى الصووعب موون جتعووا الووا املاليووة لالضووطراأت نتيجووة ا اعووة خطوور إىل الووبالد
 .7الغذاء

                                                                                                                                                                                        
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 خرائط اللجوء والنزوح في العراق، انظر الرابط التالي: 1
http://reliefweb.int/map/iraq/iraq-operational-context-map-refugee-and-idp-locations-22-mar-2016 

 للمزيد حول خرائط النزوح في ليبيا، انظر الرابط التالي: 2
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp281962.pdf 

 للمزيد حول خرائط النزوح في اليمن، انظر الرابط التالي: 3
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp283261.pdf 

 حول األزمة الصحية في سوريا، انظر الرابط التالي: 4
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/190854/#.Vy4SDvl94dU 

 للمزيد حول الوضع الصحي في ليبيا، انظر الرابط التالي: 5
http://www.alarab.co.uk/m/?id=30677 

 للمزيد حول الوضع الصحي في العراق، انظر الرابط التالي: 6
http://www.who.int/features/2014/iraq-population-displacement/ar/ 

 للمزيد حول الوضع الغذائي في اليمن، انظر التالي: 7

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-
%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-
%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-

http://reliefweb.int/map/iraq/iraq-operational-context-map-refugee-and-idp-locations-22-mar-2016
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp281962.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp283261.pdf
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/190854/#.Vy4SDvl94dU
http://www.alarab.co.uk/m/?id=30677
http://www.who.int/features/2014/iraq-population-displacement/ar/
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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  جزء حتول فقد العاملة، القو  من %40 من يقرب ما يشكا الذي الزراعي القطاع على احلرب لتأاري ونتيجة سوراي، ويف
 كبوري  بشوكا الزراعوي اإلنتواج اخنفواس يف أسوهم نوا عواطلني، إىل -الريوف تطوال الوا النوزاع منواطق يف وخاصة- القو  تلت من كبري
 حماصورة إىل السووري لنظواما عمود فقود آخور، جانب ومن .1االسترياد من أو احلدود من املنقولة املساعدات على حالًيا االعتماد ويتم
 األسود نظوام حاصور املثوال سوبيا فعلوى اجلووع، مون املنواطق تلوت سوكان بعو  مات حىت شديًدا حصارًا له املوالية غري املناطق بع 
 حود إىل املتحودة األموم مثوا اإلنسوانية املنظموات ودخوول والطبيوة الغذائيوة املوواد مون البلودة حرموان ل حيوث كاملة؛  أشهر ستة مضااي
 .2اجلوع من شخًصا وعشرون مخسة من يقرب ما ومات احلصار بسبب متفاقمة  اعة يف البلدة أَدخا

 نتيجووة مضوواعف بشووكا األبمووات تلووت موون يعووانون فالنووابحون األبمووات، تلووت موون يعووانون املنوواطق تلووت سووكان كووان  وإن
 التقسوويم ظووروف مووع خميموواهتم، هلووا تتعوورس الووا املناخيووة الظووروف موون املسووتمرة املعوواانة إىل أإلضووافة األموون، عوون حبثًووا املسووتمر للتنقووا

 سووبا علووى احلصووول يف التفكووري دون فقووط  احليوواة علووى احلفوواى حووول تتمحووور املعوواانة وتلووت ذكرهووا، السووابق الووبالد داخووا الطووائفي
 أهووم أحود التعلوويم ميثوا املثووال سوبيا فعلوى ألطفوواهلم؛ وألنسوبة هلووم ألنسوبة املتوسوط أو القريووب املسوتقبا يف التفكووري أو أفضوا معيشوية
 اجلمة الصعوأت إىل أإلضافة معلوم، غري أجا إىل جامعاهتم أو مدارسهم من أوالدهم خرج فقد النابحون، منها يعاين الا األبمات

 إليها. نزحوا الا املناطق يف التعليم على احلصول حماولة يف يواجهويا الا
 للحرب نتيجة التعليم أجا من أخري مناطق إىل أبنائهم إرسال إىل األهايل من عديدال يضطر سوراي يف املثال، سبيا فعلى

 متاًما تعليمهم إيقاف يتم أو البالد، خارج هتريبهم إىل يضطروا أو التعليم أجا من أخر  إىل حمافظة من أوالدهم ا أء فينقا الدائرة،
 عليهوا املسويطر املنواطق يف كموا  يرفضووه تعلويم إىل خيضوعوا أو امي،نظو تعلويم علوى احلصوول فيهوا يصوعب خميموات داخا العيش نتيجة
 أن شعار حتت -فاهتم عما األبناء تعوي  األهايل هبا حياول الا- الصوصية الدروس ومنع املدارس إغالق يتم حيث الدولة؛ تنظيم
 املنواطق خوارج الفتيوات سوفر منوع ويوتم بوا منوه حظًوا الفتيوات فيهوا تلقوى ال شورعي بنظوام اسوتبداله وجيوب كوافر  بعثي التعليمي النظام

 .3حمرم برفقة ولو حىت الدراسي للتحصيا التنظيم عليها املسيطر
 

                                                                                                                                                                                        
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 

 حول أزمة القطاع الزراعي في سوريا، انظر الرابط التالي: 1
http://carnegie-mec.org/2015/06/04/ar-60866/ie1p 

 حول حصار مضايا، انظر الرابط التالي: 2
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/3/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-8%A7
-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
-83%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B9

%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7 
 حول وضع التعليم في الرقة، انظر الرابط التالي:  3

http://www.jadaliyya.com/pages/index/23565/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/3/5/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://carnegie-mec.org/2015/06/04/ar-60866/ie1p
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/3/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/3/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/3/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/3/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/3/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.jadaliyya.com/pages/index/23565/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
http://www.jadaliyya.com/pages/index/23565/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
http://www.jadaliyya.com/pages/index/23565/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
http://www.jadaliyya.com/pages/index/23565/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
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 النزوح: لظاهرة السياسية األبعاد رابعاا:
 الوضوع تغيوري نتيجوة املنطقوة يف التسووايت مسوتقبا علوى يوؤار فوالنزوح اإلنسوانية، نتائجه نانب سياسية نتائج أيًضا للنزوح

 عودة وجوود موع خاصوة كبوري،  بشوكا النوزوح ظواهرة مون تعواين الوا الودول تشكيا يعيد جغرايف تغيري من عنه ينتج قد وما غرايفو دميال
 طائفي. أساس على الواحدة الدولة تقسيم عملية يسها نا الدول، داخا طوائف

 سبيا فعلى خاصة. والنزوح اللجوء ظاهر  جنتائ أهم من العربية الدول بع  شهدته الذي الكبري غرايفو الدمي التغيري ويعد
 العنف أحداال مع وتزايدت ،2003 يف للعراق األمريكية املتحدة الوالايت غزو مع بدأت النزوح موجات أن العراق يف  د املثال،

 يقرب ما على الدولة متنظي سيطرة مع الوضع وتفاقم املدن، من العديد يف السكانية الرتكيبة تغيري إىل ذلت أد  ،2006 يف الطائفية
قابلها انتشار مليشيات شيعية مسلحة، ووجود خالفات سياسية بني كتا وأحزاب تغلب عليها الصفة الطائفية،  الا العراق الث من

 وجود نف  الطائفة رغبة ، فكا طائفة تنزح إىل أماكن1نا يؤدي ألناس للنزوح تبًعا للقومية والطائفة يف سبيا احلصول على األمن
، فنجد أن املدن الا كانت تشهد تنوًعا طائفًيا مثا بغداد واملوصا  د أن الناس ينزحون منهما حسب الوضع األمآ، يف األمن

 سكايا خوفًا من البقاء حتت حكم التنظيم.ففي املوصا وبعد سيطره تنظيم الدولة نزح منها 
ففي نينو  توجد كا من الطائفة  ، وحزام بغداد.كركو و دايىل ومن أكثر ايافظات الا تشهد تغيريات دميغرافية: نينو  و 

فظة نزوح اإليزيدين منها الرتكمانية من الطائفة الشيعية، والطائفة الكلدانية ويتبع سكايا الكنيسة الكااوليكية وشهدت تلت ايا
نتيجة سيطرة تنظيم الدولة على املوصا. ويف حمافظة دايىل، تتواجد الطائفة العربية السنية إىل جانب طوائف األكراد الفيلية الشيعة 

عمليات  وأقلية تركمانية تضم املكونني السآ والشيعي وشهدت هذه ايافظة نزوح للطائفة السنية منها. ومل يسلم املسيحيون من
 .2النزوح، فانتقلوا من بغداد وحمافظات ألشمال واجلنوب إىل دول اجلوار وبع  البلدان األوروبية

  علوى للسويطرة فالصوراع والنوابحني، الالجئوني مون كا  أعداد تزايد نتيجة كبرية  دميوغرافيه وتغيريات حتوالت فتشهد سوراي أما
 يف خاصوة النظوام، جانوب مون سوواءً  ننهجوة تبودو الدميوغرافيوة والتغيوريات ريةالسوو  احلدود داخا أشده على والناس األرس من كا

 التجار بع  يتدخا ل النظام من هرأً  منها  النزوح أو للجوء ليضطروا املدنيني استهداف يتم حيث ومحص؛ وحلب دمشق مناطق
 نتيجوة آخور، جانوب ومون .3سووراي يف غرايفو الودمي نووعالت رسوم إعوادة هبودف علويوة، أكثريوة لتشوكيا ليتنقلووا منوابهلم لشوراء اإليرانيني
 االال على أهلها منها نزح الا البلدة تلت الرقة، خاصة سيطرته مناطق على الدولة تنظيم يفرضها الا الصارمة والعقوأت للقوانني

                                                           
 تحوالت ديموغرافية بعد عقد على غزو العراق، على الرابط التالي: 1

http://www.skynewsarabia.com/web/article/148421/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D
-9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%
-%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8-8A

2003-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 
 
 عالء يوسف، التغيير الديموغرافي ... آلية طائفية لتمزيق العراق، على الرابط التالي: 2

/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014
-D9%8A%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

 ، الهدن والتغيير الديمغرافي في سوريا، على الرابط التالي:عمر كوش 3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9
%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%
8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/621E7B8E-8A48-4AE5-BDD5-D04E59AEAC7C.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/621E7B8E-8A48-4AE5-BDD5-D04E59AEAC7C.htm
http://www.skynewsarabia.com/web/article/148421/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2003
http://www.skynewsarabia.com/web/article/148421/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2003
http://www.skynewsarabia.com/web/article/148421/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2003
http://www.skynewsarabia.com/web/article/148421/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2003
http://www.skynewsarabia.com/web/article/148421/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2003
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 بتسوكني التنظويم ويقووم ادهتا،اسوتع يف ايواوالت كوا  وفشا عليها التنظيم سيطرة استمرار نتيجة اليأس هبجرة مسيت آخرها هجرات
  الووا السووكانية الرتكيبووة علووى ألتبعيووة سوويؤار وذلووت املدينووة علووى قبضووته إحكووام يف رغبووة العووامل دول وخمتلووف العووراق موون عناصووره الرقوة

 .1مستقبلها على وأارها قبا من موجودة كانت
 وموود  الووراهن الوضووع حووول التفوواوس يووتم مووا ادةفعوو العربيووة، للوودول التسوووايت مسووار علووى بشوودة يووؤار الوودميغرايف التغيووري إن

 األطوووراف تتفوووق األرجوووح علووى بوووا بشوووأنه، التفووواوس ليووتم األرس علوووى حققوووه مووا علوووى طووورف كوووا  يصوور حيوووث واسوووتمراريته؛ اسووتقراره
 يوووة.النهائ التسووووية بشوووأن املفاوضوووات يف للتوووأاري لصووواحلها األرس علوووى الوضوووع تغيوووري أجوووا مووون اهلووودانت يف الووودخول علوووى املتصوووارعة
 لوجودهوا املسوتقبلي للمسار رؤيتها حسب احليلة تلت تستخدم وسوراي العراق من كا  يف املتصارعة األطراف من فكا يبدو وحسبما
 الصراع. ذلت مثن يدفعون الذين املدنيني حال إليه يؤول ما أالعتبار األخذ دون استمرارها وكيفية

 الوودول مؤشوور حسووب الوودول تلووت وأن خاصووة املنطقووة، يف جغوورايف غيووريلت والبعيوود املتوسووط املوود  علووى يووؤدي ألتووايل وهووذا
 سويناريوهات تطبيوق سوهولة علوى يودل نوا 2ملموًسوا تودهورًا تشوهد الوا اهلشوة الودول نطواق ضومن تدخا ،2015 لعام العاملي اهلشة

 الدول. تلت على الطائفي التنوع ذات املناطق إدارة كيفية  أو للتقسيم سواء الارج من جاهزة سيناريوهات أو التقسيم،
 خامتة:

 لودول سوواءً  احلوايل للوضوع املنطقوة حوال يصوا أن بثووراهتم قواموا عنودما العربيوة املنطقوة لشعوب ألنسبة املتصور من يكن مل
 ا ن عليووه هووو ملووا احلووال وصووا الربيووع علووى سوونوات مخوو  موورور بعوود ولكوون أهليووة؛ حووروب موون تعوواين أخوور  أو مضووادة اووورات تعوواين
 وفورس الوداخلي واالقتتوال السياسوية االضوطراأت مون موجوات مون تعواين هشوة دول والويمن، وليبيوا والعوراق سووراي من كا  يف خاصة

 والتغيوري اجلغورايف الوضوع صوعيد علوى أو الودول تلوت إدارة وكيفيوة السياسي الصعيد على سواء املستقبا لتسوايت الارجية التصورات
 أن املمكن من احلالة تلت استمرار أن إىل أإلضافة هذا االضطراأت، لتلت نتيجة حيدال أن وقعاملت من الذي الدول تلت حدود يف

 ذلت. دون للحيلولة تسوية فرس ياولة والدولية اإلقليمية ألقو  سيدفع نا أملنطقة تعصف إقليمية حرب إىل يؤدي
 يف غايوة وضوعني ونزوح؛ جلوء من سواءً  األمرين، تعاين أيا فنجد -هنا الرتكيز حما وهذا- الشعوب حال إىل نظران إذا أما

  تمعووات فووأي املنطقووة، تشووهدها الووا والسياسووية واالجتماعيووة االقتصووادية األبمووات موون الكووم ذلووت وسووط معهمووا للتعامووا الصووعوبة
 الشووعوب أمووام سووبيا هنووا  أن أم واإلانيووة، الطائفيووة موون مزيوود  ووو الوضووع سوويتجه هووا املسووتقبا؟ يف الوضووع لووذلت نتيجووة سووتتكون
  املنزلق؟ ذلت من للخروج

                                                           
 للمزيد حول التغيير الديمغرافي في سوريا، انظر: 1
 بالل سليطين، أين سكان الرقة ثالث موجات من الهجرة غيرتها ديموغرافيا، على الرابط: -

http://assafir.com/article/492842 
 مخاوف من التغيير الديمغرافي في سوريا، على الرابط التالي: -

http://www.skynewsarabia.com/web/video/814326/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 حذيرات من تغييرات ديموغرافية ينتهجهها النظام، على الرابط التالي:سوريا: ت -
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html 

 ، على الرابط التالي:2015الكتاب السنوي لمؤشر هشاشة الدول لعام   2
http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf 

http://assafir.com/article/492842
http://www.skynewsarabia.com/web/video/814326/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.skynewsarabia.com/web/video/814326/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.skynewsarabia.com/web/video/814326/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.skynewsarabia.com/web/video/814326/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/01/24/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf
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 مووون العديووود ا نيوووة التوووأاريات تفووورس حيوووث واملسوووتقبلية؛ ا نيوووة التوووأاريات مووون العديووود هلوووا فوووان النوووزوح لظووواهرة نظوووران وإذا
 التنووووع موووع ا تمعوووات تعاموووا كيفيوووة  إىل أإلضوووافة ، والصوووحية والغذائيوووة األمنيوووة بمووواتاأل تتعووودد حيوووث ا تمعوووات علوووى التحووودايت
 للتوأاري النسوبة أموا اجلمواعي. ألعقواب أخور  دون لطائفوة الصوراع أطوراف استهداف مع خاصة األبمات أاناء فيه املختلفة والطوائف
  ن العلوم موع بعود، فيموا املنطقوة شوكا تشوكيا وإعوادة جغورايف تغيري عملية تتبعه الذي غرايفو الدمي التغيري عملية يف فيرتكز املستقبلي

 علووى املنطقووة يف الطووائفي الوضووع حووول الصووراع السووتمرار نظوورًا تسووتمر أال املوورجح موون ا ن؛ األرس علووى تصووا  الووا لتشووكياا عمليووة
 .والبعيد املتوسط املستقبا مد 

 أن أم ،2011 قبووا مووا الشووعوب  ملووه كانووت  مووا إىل املنطقووة إلعووادة سووبيا موون هووا ا ن: املطووروح فالسووؤال التووام، ويف
 القوووو  بعوو  مسوواعدة إىل أإلضووافة الدولوووة، تنظوويم ووجووود واألبمووات الصوووراعات تلووت ظووا يف الوحيوود السوووبيا هووو االنووزالق مسووار

 األهلية؟ احلروب وتزكية املضادة للثورات اإلقليمية
***** 
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 الالجئون السوريون: األبعاد السياسية واإلنسانية
 *أمحد شوقي

 
 مقدمة:

الا شهدها العامل منذ احلرب العاملية الثانية؛ فقد بلغ عدد  اإلنسانية خطر األبماتتعتإ أبمة الالجئني السوريني واحدة من أ
مليون شخص؛ يتوبعون بني عدد من دول اجلوار ودول  4,8الالجئني املسجلني لد  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  و 

؛ أإلضافة (1)2015مليون شخص حىت ياية  6,6نحو أخر ؛ فضاًل عن النابحني داخا األراضي السورية والذين يقدر عددهم ب
 إىل الالجئني غري املسجلني لد  املفوضية.

وتتسم قضية الالجئني السوريني ألتداخا والتشابت بني األبعاد املختلفة للقضية؛ سواء بني السياسي أو االقتصادي أو 
واًء بني الوطآ واإلقليمي والدويل؛ ومن ل تثري القضية إشكاليات األمآ أو العسكري أو الثقايف أو القيمي أو اإلنساين ...إخل، وس

متعلقة ألتداخا بني هذه األبعاد؛ ومن أهم هذه اإلشكاليات العالقة بني السياسي واإلنساين، أو التفاعا بني األبعاد اإلنسانية 
يف مسار القضية والقو  الفاعلة فيها؛ من  والسياسية؛ األمر الذي يستدعي تسليط الضوء على هذه اإلشكالية ودراسة  اريها

خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي: كيف تسهم التفاعالت بني األبعاد اإلنسانية والسياسية يف تشكيا خريطة توبيع الالجئني 
الالجئون بكثافة السوريني؟ أو كيف حتدد هذه التفاعالت األمنا  املختلفة من استجاأت الدول  و هذه األبمة؟ أو ملاذا يتواجد 

 يف دول دون أخر ؟
 

 ويرتبط هبذا التساؤل عدد آخر من األسئلة الفرعية أمهها: 
؟ كيف ميكن تفسري السلو  2013كيف تطورت السياسة املصرية جتاه الالجئني السوريني بعد انقالب الثالث من يوليو 

املفضا لالجئني السوريني؟ وما تداعيات االتفاق الرتكي  الليجي جتاه الالجئني خالل سنوات األبمة؟ كيف أصبحت تركيا املالذ
 األوروص على مسار أبمة الالجئني؟

 إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تستدعي بداية التعرف على املالمح العامة لريطة توبيع الالجئني السوريني.
: خريطة توزيع الالجئني السوريني:  أوًلا

لسوريني ميكن االستعانة  حد النماذج الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشئون للتعرف على خريطة توبيع الالجئني ا
 ؛ كما هو مبني ألشكا التايل:2الالجئني
 

                                                           
 باحث في العلوم السياسية. *
مليون  7,6بنحو  2015ت المفوضية السامية لشؤون الالجئين باألمم المتحدة عدد النازحين داخل األراضي السورية حتى نهاية يونيو قدر 1

 شخص. وقد بررت المفوضية هذا التراجع بعبور عدد من النازحين الحدود الدولية بحثًا عن اللجوء السياسي؛ فضاًل عن تكرار عمليات النزوح
 :الرابط التالي ن جانب نفس األشخاص. انظرم 2015خالل 

 http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis 
2 Syria Situation Map as of 09 March 2016, at  
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Type%5B%5D=1&Search=%2
3SYRIAN+REFUGEES%23, Published on 11/3/2016. 

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Type%5B%5D=1&Search=%23SYRIAN+REFUGEES%23
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Type%5B%5D=1&Search=%23SYRIAN+REFUGEES%23
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 خريطة توزيع الالجئني السوريني بني عدد من الدول.. املحدر: مفوضية األمم املتةدة لشؤون الالجئني

 
؛ 2016مارس  9ني لد  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني حىت توضح هذه الريطة توبيع الالجئني السوريني املسجل

مليون شخص. وتتصدر تركيا قائمة  4,8بني مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا وعدد آخر من الدول. وتفيد  ن عددهم بلغ  و 
 639,7يون شخص، ل األردن بعدد مل 1,1مليون شخص، ل لبنان بنحو  2,7الدول الا يتواجد هبا الالجئون السوريون بواقع 

 ألف الج .  118,5ألف، ومصر بعدد  246ألف، والعراق بواقع 
 2011وتشري بياانت املفوضية إىل أن عدد السوريني املتقدمني بطلبات جلوء إىل الدول األوروبية خالل الفرتة بني أبريا 

أحد املقاصد املفضلة لالجئني السوريني؛ لكنه مقصد  ألف شخص؛ إذ تعتإ القارة األوروبية 897,6قد بلغ  2015وديسمإ 
إال إن البياانت تشري إىل أنه تضاعف  -على سبيا املثال-صعب املنال. ورغم حمدودية هذا الرقم ألنسبة للرقم املسجا يف تركيا 

 .20151خالل الشهور األربعة األخرية من 
 

 ابلتساؤًلت اليت سبق طرحها وأمهها:إن هذه اإلححاءات تطرح عدداا من املالحظات املرتبطة 
  حتتا مصر مرتبة متأخرة من حيث عدد الالجئني السوريني املتواجدين هبا؛ رغم تصرحيات مسؤوليها بشأن
 ألف الج  سوري؛ يعاملون معاملة املصريني. 500تواجد  و 
 صرحيات عدد منها الداعمة غياب دول الليج العربية عن قائمة الدول الا تستوعب الالجئني السوريني؛ رغم ت

 لإلطاحة ألنظام السوري من جهة واملدعية استقبال أعداد هائلة من الالجئني السوريني من جهة اثنية.

                                                           
1  See: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
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  إن تركيا أعلنت منذ بداية الربيع العرص ا يابها ليار الشعب السوري وأعلنت عن دعمها لالجئني السوريني؛
القومية املعارضة؛ كما تواجه انتقادات بشأن استغالل القضية للضغط على لكنها تواجه انتقادات من جانب األحزاب 

أوروأ لتحقيق مصاحلها القومية. وقد ل التوصا مؤخرًا التفاق بني اجلانبني؛ فما أهم الدالالت الا حيملها ألنسبة هلذه 
 االنتقادات؟
  فيها حىت  مل يُبتتلت الا ل البت أو الا إن األرقام الاصة أللجوء يف أوروأ تتعلق بطلبات اللجوء؛ سواء

ا ن؛ كما جاء غالبيتها ضمن موجة من اهلجرة غري الشرعية عإ حدود االحتاد األوروص. وتعك  قضية اللجوء السوري يف 
قيمي أوروأ بشكا خاب التفاعا بني األبعاد املختلفة للظاهرة؛ سواء السياسي أو االقتصادي أو األمآ أو اإلنساين وال

 والثقايف.
 

 :2013يوليو  3اثنياا: الالجئون السوريون يف محر قبل وبعد 
 كيف  ار الالجئون السوريون ألتحوالت السياسية يف مصر؟ وكيف يتم استغالل األبمة أو توظيفها سياسًيا؟

ألف شخص.  118,5 مل يتجاوب عدد الالجئني السوريني يف مصر املسجلني لد  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
ألف  500ماليني الج  يف مصر بينهم  5ويعتإ هذا العدد حمدوًدا للغاية مقارنة لا تشيعه السلطة يف مصر حالًيا بشأن وجود  و 

؛ با إن متابعة تطور أعداد الالجئني السوريني يف مصر خالل فرتة بمنية نتدة توضح أن عددهم يف تراجع مستمر، بعد أن 1سوري
عدل منو مرتفع خالل فرتة حكم الرئي  حممد مرسي؛ فحينما توىل مسؤوليته رئيًسا ملصر، مل يتجاوب عدد الالجئني السوريني سجا م

ألف فرد، بنسبة منو جتاوبت  69,2ألف الج  عند عزله، بزايدة  70,1فرًدا، لكن هذا العدد قفز إىل  و  924يف القاهرة 
7688%2 . 

ألف، بزايدة تقارب الضعف، وهي  120,5إىل  2013يوليو  3لثالاة األوىل من حكم نظام ارتفع العدد خالل الشهور ا
ألف  28,8نسبة تقا عن معدل الزايدة خالل الشهور الثالاة األخرية من حكم د. مرسي؛ فقد ارتفع خالهلا عدد الالجئني من 

 .3%143ألف الج ، بنسبة ارتفاع  41,3ألف؛ بزايدة تصا لنحو  70,1إىل 
تابعة البياانت الرمسية؛ يتضح أيًضا أن معدل الزايدة يف عدد الالجئني املوجودين يف مصر بعد فرتة الشهور الثالاة األوىل ول

من عمر نظام الثالث من يوليو كان حمدوًدا مقارنة لا كان عليه من قبا، كما أخذ يف الرتاجع يف فرتة متأخرة، فمنذ بداية أكتوبر 
، بنسبة 138,2ألف الج  فقط يف مصر، ليصا عددهم إىل  و  17,7، ل تسجيا  و 2014و حىت بداية يولي 2013

 %.14,7ارتفاع مل تتجاوب 
%، خالل عام كاما من 97,1وبناًء على ذلت؛ ميكن القول أن عدد الالجئني السوريني املسجلني يف مصر ارتفع بنسبة 

يوليو  3بة الزايدة يف عهد د.مرسي. وخالل العام الثاين من حكم نظام يوليو وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بنس 3حكم نظام 
ألف فرد، أخنفاس يصا إىل  132,4)العام األول من حكم "السيسي" املباشر(؛ تراجع عدد الالجئني السوريني يف مصر إىل 

                                                           
 على الرابط التالي:أحد،  لىماليين الجئ استقبلناهم في هدوء.. وال نمن ع 5السيسي: لدينا  1

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/750452 -في-استقبلناهم-الجئ-مليون--لدينا-السياسى/أخبار/السيسي-الشارع/
نم.-وال-هدوء aspx. 

2  The UN refugee agency (UNHCR), Syria Regional Refugee Response, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8. 

3 Ibid. 
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مارس  9بياانت  ألف شخص وفق 118,5%، وقد اخنف  هذا العدد مرة أخر  إىل 4,2ألف الج ، بنسبة تراجع  5,8
 %.10,5ألف شخص؛ بنسبة اخنفاس  13,9أي برتاجع يصا إىل  2016

إن هذا التحليا البسيط للبياانت الرمسية يؤكد أن اداعات السلطة املصرية بشأن الالجئني السوريني هي فقط من قبيا 
 املؤسسات الدولية املعنية ألالجئني. التوظيف السياسي لألبمة اإلنسانية فضاًل عن الرغبة يف احلصول على متويا إضايف من

 

 لكن ما أسباب هذا التةول يف املوقف جتاه الشق اإلنساين لألزمة السورية؟
خالل فرتة حكم د. حممد مرسي؛ حصا السوريون على مزااي عدة أةها: حق الدخول دون احلصول على  شرية مسبقة، 

ليمية؛ ومن ل تدفق الالجئون بكثرة على مصر؛ مع األخذ يف احلسبان إمكانية واملساواة مع املصريني داخا املؤسسات الصحية والتع
 تواجد أعداد كبرية منهم غري مسجلني لد  املفوضية نظرًا لتساها السلطات معهم.

؛ اشرتطت عقب اإلطاحة ألدكتور حممد مرسي ضرورة حصول السوريني على  شرية 2013يوليو  3لكن سلطة ما بعد 
ضاًل عن املوافقات األمنية، كما قامت حبمالت مداةة واعتقال لالجئني السورين غري احلاملني لبطاقات اإلقامة دخول مسبقة ف

السارية ومن ل ل ترحيلهم فوراًي لدمشق؛ رغم أن بينهم فارين من التجنبيد اإلجباري وكذلت مطلوبني لقو  األمن السوري على 
؛ لذا ميكن تفسري الزايدة يف عدد الالجئني خالل 1ولت هذه االنتهاكات أطفااًل ونساءً  خلفية املشاركة يف فعاليات الثورة، وقد

يوليو برغبة السوريني املوجودين يف مصر ألفعا يف تقنني أوضاعهم؛ عإ التسجيا لد  مفوضية  3الشهور األوىل من حكم نظام 
نب السلطات اجلديدة؛ كما حاول كثريون منهم الروج ملالذات األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ حتسًبا ألي إجراءات مضادة من جا

 أكثر أمًنا مثا تركيا أو أوروأ؛ رغم خماطر الرحلة.
وقد شنت األبواق اإلعالمية للنظام اجلديد محلة ننهجة ضد الالجئني السوريني؛ خاصة عقب اإلطاحة بو"مرسي" وخالل 

. يقول أحد اإلعالميني املقربني لنظام السيسي للسوريني "إذا كنت دكر 2ماعتصامات أنصاره؛ هبدف هتييج الشعب املصري ضده
إيه إل جابت عندان.. مش هتبقى جاي بي النتاية وتتدخا لصر.. وإذا حصا هتاخد االاني جزمة على راست وقفا  ومش 

 .3ألقانون"
انية منفصلة عن االعتبارات السياسية؛ فقد  مل تكن هذه املواقف املتناقضة من جانب نظامني يف مصر جتاه ذات األبمة اإلنس

كانت لنظام د. مرسي مواقفه املعلنة لدعم اورة الشعب السوري ورف  نارسات نظام بشار األسد القمعية، كما    إجراءات 
سلحة إىل قوات نظام السيسي أيًضا منسجمة مع مواقفه السلبية جتاه اورات الربيع العرص؛ با إن تقارير حتدات عن تصدير نظامه أ

 . 4األسد يف سوراي
 

                                                           
 على الرابط التالي:حق الالجئين السوريين بمصر،حمالت أمنية تال 1

 aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/1/3 بمصر.-السوريين-الالجئين-تالحق-أمنية-حمالت/  
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 اثلثاا: اخلليج.. مزايدات سياسية رغم تدين املعوانت املالية:
مل تغخب دول الليج العربية عن مشهد التوظيف السياسي ملعاانة الشعب السوري؛ فعلى سبيا املثال أعلنت السعودية 

؛ لكن الغريب أن دول 2ألف الج  100املتحدة استقباهلا ؛ كما أكدت اإلمارات العربية 1مليون الج  سوري 2،5استقباهلا 
الليج العربية مل يرخد ذكرها بقوائم الدول املستقبلة لالجئني السوريني؛ حىت إن منظمة العفو الدولية أعلنت أنه ال ميكن  كيد 

 .3التصرحيات السعودية بشأن استيعاب هذا الرقم من الالجئني
السوريني إىل أوروأ وحوادال الغرق الا تعرضوا هلا عالمات االستفهام حول الدور السليب وقد أاثر تفاقم عدد الالجئني 

لدول الليج العربية؛ خاصة أن عدًدا منها أعلن دعمه ملطالب الشعب السوري إببالة النظام الديكتاتوري؛ لكن احلقيقة أن هذا 
وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة اثنية؛ ومل  الدعم لي  إال حلقة ضمن مسلسا الصراع اإلقليمي بني السعودية

يستهدف متكني الشعب السوري من تويل بمام األمور يف وطنه؛ لذا عما عدد من الدول على تسليح أطراف بعينها من قو  الثورة 
 السورية وهي قو  غري إسالمية أألساس أو ما يسمى أملعارضة املسلحة املعتدلة.

ج  تتباهى على الدوام  يا تقدم الدعم املايل لالجئني السوريني لبالغ كبرية؛ تشري البياانت الرمسية املتوفرة ورغم أن دول اللي
لتدين إسهامات الدول الليجية بشكا كبري واحتالهلا مراتب متدنية على قوائم املا ني للشعب السوري؛ رغم االحتياطات املالية 

أعلنت اململكة  -على سبيا املثال- 2016ابع للما ني بلندن الذي انعقد خالل فإاير الضخمة لديها؛ فخالل املؤمتر الر 
 مليون. 100مليون والكويت بو  136مليون دوالر يف حني تقدمت اإلمارات بو  200السعودية تقد  مساعدات بقيمة 

من مليار  1,3ة االحتاد األوروص ومليار دوالر من جه 1,4يف املقابا؛ أُعلن عن تقد  مساعدات للشعب السوري بقيمة 
 .4مليون من النرويج 287مليون دوالر من بريطانيا و 730مليون دوالر من الوالايت املتحدة و 925جانب أملانيا و

وحىت ا ن؛ سيواجه الالج  السوري عدة حتدايت لو توجهت أنظاره  و دول الليج أةها: ضرورة احلصول على التأشرية 
ملرتفعة، وفرب التوظيف ايدودة يف ظا اجتاه دول الليج لالعتماد على العمالة غري العربية؛ فضاًل عن االجتاه لتقليا ذات التكلفة ا

 .5فرب التوظيف لألجانب لصاحل املواطنني، وصعوبة أو استحالة التجن  للوصول حلياة مستقرة
قاصد الرئيسية لالجئني السوريني؛ لكن عددهم هنا  يعتإ شبه فان لبنان واألردن كانتا من املابلنسبة للدول العربية األخرى؛ 

مستقر منذ عدة أشهر خبالف املتواجدين يف تركيا وأوروأ الذين يتنامون  عداد كبرية. وميكن تفسري الوضع يف لبنان واألردن 
، وكذلت 7صعوأت النفاذ لسوق العما، واالضطرار لتشغيا األطفال، و 6ة لالجئني هنا دَّمأخنفاس قيمة املساعدات الدولية املق

التعرس ملخاطر عدم االعرتاف ننسيتهم من جانب السلطات السورية مستقباًل نتيجة صعوأت يف استخراج شهادات ميالد رمسية 

                                                           
 على الرابط التالي:مليون سوري منذ بداية األزمة، 2,5السعودية: استقبلنا  1

 alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/09/12 السوري.-بالشع-مع-السعودية-مواقف-هذه-باألدلة/ html . 
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http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/10/uae-syria-refugee-aid . 
 على الرابط التالي:: ال يمكن تأكيد دقة هذه األرقام، CNNمليون سوري منذ بداية األزمة.. منظمة العفو لـ 5 3

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/12/saudi-has-taken-around-25-million-syrians-spa . 
 على الرابط التالي:مليار دوالر أميركي للسوريين، 6أندري ماهيستش، الجهات المانحة تتعهد بتقديم أكثر من  4

 http://www.unhcr-arabic.org/56b4c3c46.html. 
 على الرابط التالي:لماذا ال يفر الالجئون السوريون إلى دول الخليج؟،  5
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http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/05/urgent-syria-jordan-refugees. 
7 Oxfam international, Op.cit. 
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ط ؛ الا شددت أيًضا إجراءات الدخول للحد من تدفق السوريني، كما حصرت نارسة عدد من املهن على اللبنانيني فق1يف لبنان
 .2ملنع السوريني من مزاولتها

 

؛ 3يف مقابا ذلت؛ متنح عدة دول عربية أخر  حق الدخول دون  شرية للسوريني وهي: السودان واجلزائر وموريتانيا واليمن
 لكن أوضاع هذه الدول ال جتعلها مالًذا مفضاًل لالجئني؛ الذين يفضلون التوجه  و تركيا أو أوروأ.

 . بني الدوافع اإلنسانية وضغوط "السياسة":رابعاا: الدعم الرتكي.
حتتا تركيا املرتبة األوىل على قائمة الدولة األكثر استيعاًأ لالجئني السوريني؛ بفضا التسهيالت الا منحتها احلكومة الرتكية 

الشركات، وفتح أب هلم ويف مقدمتها: تقد  الدمات التعليمية والصحية أ ان، والتغاضي عن عما السوريني أملؤسسات و 
؛ ومنح بطاقات هوية لتسهيا احلصول على املساعدات وتوسيع نطاقها لتشما الالجئني خارج 4الدخول دون  شريات مسبقة

 ، والتنديد املستمر ألتقاع  الدويل عن مساعدة الالجئني وإجياد حا لألبمة السورية.5املخيمات
سوريني بع  التغريات ويف مقدمتها: فرس  شرية الدخول؛ ياية ديسمإ ورغم ذلت؛ شهد املوقف الرتكي  و الالجئني ال

، فضاًل عن 6على السوريني القادمني من دولة اثلثة يف إطار التنسيق مع االحتاد األوروص للحد من اهلجرة غري النظامية 2015
 إلجراءات برغبة تركيا يف ضبط الوضع األمآإغالق احلدود يف وجه الفارين من الصراع من حني  خر. ويفسر حمللون أترا  هذه ا

من جهة؛ بعد أن شهدت مديا العديد من التفجريات، والضغط على ا تمع الدويل لسرعة إياء الصراع يف سوراي وإقامة منطقة 
 .7السورية من جهة أخر عابلة داخا احلدود 

فضاًل  ،ضمان عدم تسلا عناصر خطرة لألراضي الرتكيةجراءات احرتابية أخر  لإورغم هذا التفسري؛ كان من األفضا ا اذ 
حقيقة أن  نفسهعن أن تقاع  ا تمع الدويل وتواطؤه لي  مإرًا ملضاعفة معاانة الالجئني السوريني؛ لكن ذلت ال ينفي يف الوقت 

مه الدول العربية؛ حىت الغنية منها، ما مل تقد قدمت هلمتركيا تستوعب أكإ عدد من الالجئني السوريني؛ بني خمتلف دول العامل وأيا 
وأن تركيا ال بالت املالذ املفضا لالجئني السوريني؛ األمر الذي يتضح من الرسم التايل والذي يوضح معدل تطور اللجوء السوري 

 .2015وياية سبتمإ  2011فإاير  1بعدد من الدول؛ مع العلم أن هذه البياانت تغطي الفرتة الزمنية املمتدة بني 
 

                                                           
 على الرابط التالي: المفوضية السامة لألمم المتحدة لشئون الالجئين، لبنان: استعراض عام، 1
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 1املحدر: مركز سياسات اهلجرة

من جهة أخر ؛ تستغا أحزاب املعارضة الرتكية قضية الالجئني السوريني ضد احلزب احلاكم؛ بسبب طول فرتة األبمة 
والضغط على سوق العما وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتكاليف املعيشة؛ نتيجة بايدة الطلب، كما تراجعت احلكومة عن منح 

  إمكانية الوصول لفرب العما بشكا رمسي لعدم هتييج الرأي العام.السوريني
واستغا السوريون الوجود يف تركيا لالنتقال بطرق غري شرعية إىل القارة األوروبية؛ حيث تتحدال تقارير عن تغاضي "أنقرة" 

ع يف سوراي؛ لكن الطرفني توصال مؤخرًا عن هذه الظاهرة للضغط على أوروأ للمشاركة يف عبء إدارة األبمة واإلسراع إبياء الصرا 
 التفاق فها سيصمد على أرس الواقع؟

إن اإلجابة عن هذا التساؤل تستدعي بدايًة استطالع تطورات ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واللجوء السوري ألوروأ خالل 
 األعوام األخرية وإسهام السوريني فيها.

 :ومعوقات السياسة خامساا: اًلسرتاتيجية األوروبية.. املبادئ
. 1ألف 163أكثر من  2016أكثر من مليون مهاجر غري شرعي، ومنذ بداية  2015استقبلت القارة األوروبية خالل 

. ووصا عدد الالجئني السوريني منذ بداية 2ويشما هذا العدد املهاجرين االقتصاديني والالجئني السياسيني من خمتلف اجلنسيات
 ألف شخص. 897.6 األبمة السورية وحىت ا ن

                                                           

 1 See: http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/.  
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حتملت أوروأ أعباًء ضخمة سواًء للحد من موجات اهلجرة واللجوء أو للتعاما مع من وصلوا ألفعا ألوروأ؛ حيث تتكبد 
القارة أعباًء للرقابة واإلنقاذ وإدارة األبمة. وقد سعت الدول األوروبية لصياغة اسرتاتيجية عامة للتعاما مع األبمة؛ ومتثلت أهم 

 املتبناة يف: التمييز بني املهاجرين االقتصاديني والالجئني السياسيني، وإقامة مراكز اإليواء، والتوطني، والرتحيا. السياسات
؛ فان األمر يتعلق بتوطني جانب من الالجئني ولي  اجلميع، وتستوعب أملانيا النسبة األكإ منهم. ويدور ابلنسبة للتوطني

ع  ا تمعات، حلني انتهاء احلرب والصراع الدائر املتسبب يف موجات النزوح واللجوء؛ ليتم احلديث عن توطني مؤقت لالجئني يف ب
بعد ذلت البت يف ترحيلهم أو د هم. وقد واجهت حكومة املستشارة األملانية "مريكا" محالت دعااي سلبية من جانب التيارات 

ذي ميكن استيعابه، كما شاركت بع  وسائا اإلعالم يف هذه واحلركات املعادية لالجئني؛ بسبب رفضها وضع حد أقصى للعدد ال
احلملة؛ متهمة إايها بتعري  هوية ا تمع األملاين لو"الطر اإلسالمي". ويبدو أن هذه احلمالت آتت أكلها؛ حيث تبدي كافة 

 -ته مؤخرًا يف االتفاق األوروصالدول بشكا مستمر رغبتها يف احلد من تدفقات اللجوء واهلجرة غري الشرعية؛ األمر الذي متت ترمج
 الرتكي.

ألتوباي مع ذلت؛ تبى أعضاء االحتاد األوروص تعديالت تشريعية للتعاما مع األبمة مثا: إعادة النظر يف اتفاق دبلن الذي 
ة واللجوء  ملانيا ينص على أن أول دولة أوروبية يصا إليها الالج  هي املسؤولة عن البت يف طلب جلوئه، أإلضافة لقوانني اهلجر 

 والدمنار .
الطابع األمآ، من خالل وللةد من تدفقات اللجوء واهلجرة غري الشرعية بشكل عام؛ غلب على السياسات األوروبية 

الرتكيز على األدوات األمنية يف إدارة امللف؛ لتشديد الرقابة على طرق ومداخا املهاجرين غري الشرعيني ملنع تدفقهم وتعقب 
، كما تصاعدت دعوات 3تهريب، وتشغيا دورايت أمنية يف البحر املتوسط ملنع تقدم سفن املهاجرين إىل القارة األوروبيةشبكات ال

، أإلضافة 4اللجوء إىل اليار العسكري، من خالل استخدام قطع حبرية وجوية لضرب املراكب الا تستخدمها شبكات التهريب
بع  الدول، كما يقدم االحتاد األوروص أيًضا مساعدات مالية لتحسني الظروف املعيشية إلقامة احلواجز واألسوار بطول احلدود ب

 لالجئني يف الدول الا نزحوا إليها للمرة األوىل، هبدف احلد من تدفق موجاهتم إىل أوروأ.
جوء السياسي الناجم ومن الطبيعي أن حتاول أوروأ محاية حدودها ومنع موجات اهلجرة إليها؛ لكن حني يتعلق األمر ألل

عن الصراعات والنزاعات املسلحة؛ فال بد أن تكون للدول الا حترتم حقوق اإلنسان سلو  آخر؛ لكن يبدو أن أوروأ تسري يف 
حتقيق أهدافها بشأن اللجوء مدفوعة من جهة بضغو  الشعارات األوروبية بشأن الدميقراطية وحقوق اإلنسان أي االعتبارات 

يدة من جهة اثنية أعتبارات احلفاى على هوية أوروأ؛ يف ظا تصاعد نفوذ تيار "اليمني ايافظ"؛ األمر الذي أد  اإلنسانية، ومق
 النقسام القادة األوروبيني فيما بينهم بشأن الوسائا ال الغاايت.

                                                                                                                                                                                        
1 http://migration.iom.int/europe ./ 

دة وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئ السياسي هو المهاجر إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر هربًا من الصراعات المسلحة والحروب أو مناطق اإلبا 2
ا عن مكان آمن، بغض النظر عن كونه سافر بطريقة والبالد التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية تستهدف بالضرر معارضيها، ومن ثم فهو يهاجر بحثً 

شرعية أو غير شرعية، ألن هدفه الرئيسي هو البحث عن األمن، في حين أن المهاجر االقتصادي هو من هاجر بحثًا عن فرصة عمل وحياة أفضل، 
 شرعية. وال توجد مشكالت إذا سافر بطريقة قانونية لكنه غالبًا يتعرض للترحيل إذا سافر بطريقة غير

 16/8/2015، مركز الجزيرة للدراساترشيد خشانة، أوروبا والخيار العسكري في مجابهة الهجرة غير النظامية، الدوحة،  3
 .المرجع السابق 4

http://migration.iom.int/europe/
http://migration.iom.int/europe/
http://migration.iom.int/europe/
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 سادساا: اًلتفاق الرتكي األورويب.. املالمح واًلنتقادات والتوقعات:
إىل اتفاق مع تركيا ملعاجلة قضية اهلجرة غري الشرعية بشكا عام واللجوء السوري بشكا خاب؛ توصا االحتاد األوروص 

حيث ينص االتفاق على: ضبط احلدود الرتكية ملنع تدفق املهاجرين غري الشرعيني وإعادة الذين يصلون منهم من تركيا إىل اليوانن، 
مليارات يورو لرتكيا  6قابا كا سوري يعاد إىل تركيا من اليوانن وصرف وتوطني الج  سوري واحد من تركيا يف االحتاد االوروص م

ملساعدهتا يف التعاما مع أبمة الالجئني السوريني؛ كما مل خيُا االتفاق من مضامني سياسية، فقد نص على: تسريع اإلجراءات 
احلصول على  شرية دخول مسبقة وا اذ  الاصة بدخول تركيا منظومة "شنغن" الا يتنقا لوجبها املواطنون األوروبيون دون

 .1وروصاألالطوات الكفيلة أالستعداد إلصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا لالحتاد 
ألف  72لكن االتفاق تعرس لعدة انتقادات أةها: النص على حد أقصى لالجئني الذين ميكن ألوروأ توطينهم بواقع 

اق مل يضع خطة الستيعاب هذا العدد يف ظا حتفظ عدد من الدول على سياسة التوطني، فضاًل عن حرمان الج ، كما إن االتف
الالجئني الذين قد يصلون ألوروأ بطريقة غري شرعية من فرصة احلصول على حق اللجوء هنا ، كما إنه من املتوقع أن يدفع تنفيذ 

، كما حتفظت مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني من قبا 2املتوسط االتفاق الالجئني لسلو  طرق أكثر خطورة؛ عإ البحر
 .3على مضمون االتفاق؛ مع احتمالية التهجري اجلماعي لالجئني

؛ ألن 2016ويواجه تطبيق االتفاق عدًدا من التحدايت أةها: ضعف احتمال انضمام تركيا ملنظومة شنغن بنهاية يونيو 
عرتاف تركيا بقإب اليواننية، فضاًل عن استبعاد حتقيق تقدم ملموس يف حماداثت االنضمام لالحتاد معايري االنضمام تتضمن ضرورة ا

؛ خاصة أنه ال يوجد إطار حمدد لتنفيذ االحتاد األوروص التزاماته 4األوروص؛ نا قد يؤدي لتغاضي تركيا عن موجات جديدة من اهلجرة
  و الالجئني.

 حول تكييف األزمة: -خامتة
النظر عن االعتبارات السياسية املتعلقة ألتوظيف السياسي واالستغالل لقضية الالجئني السوريني؛ ال ميكن إنكار  بغ 

أةية البعد اإلنساين املتصا ألقضية ألنه مرتبط أحلفاى على احلياة و فيف املعاانة واملساعدة يف توفري االحتياجات الالبمة 
 ا شبه مستقر لألجيال اجلديدة؛ خاصة إذا طال أمد الصراع.للمحتاجني واملرضى، وضمان مستقب

لكن ذلت ال يعآ جتاها البعد السياسي لألبمة أو القضية موضع االهتمام؛ إذ يتم أحيااًن التضخيم من حجم املعاانة 
السورية؛ إذ تدور كثري من اإلنسانية واحلاجة إىل املساعدات لإليهام  ن هذه هي املشكلة احلقيقية؛ كما حيدال حالًيا يف األبمة 

 التصرحيات حول هذا البعد فقط مع جتاها جوهر األبمة وضرورة حلها انطالقًا من إدرا  هذا اجلوهر.
إن جوهر األبمة السورية لي  فقط معاانة الالجئني والنابحني وكيفية التخفيف منها؛ لكنه يتمثا يف أن شعًبا انطلق يف 

العرص؛ مطالًبا أحلرية والدميقراطية والكرامة؛ عن طريق إسقا  نظام مستبد تربع على عرش مظاهرات سلمية ضمن موجة الربيع 
سوراي لسنوات طويلة؛ ارتكب فيها  ابر بشعة ضد املواطنني؛ فقابله هذا النظام املستبد آبلة قمعية مع توظيف إمكانيات الدولة 

رغم أن هذه القوات كان من املفرتس أن تدافع عن الشعب ال أن  لسحق املطالب الشعبية؛ ويف مقدمتها قوات اجليش والشرطة؛
 تسحقه.

                                                           
 على الرابط التالي: وروبي التركي يدخل حيز التنفيذ،ألاتفاق المهاجرين ا 1

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160319_migrant_deal_comes_into_effect . 
 على الرابط التالي:أماني السنوار، هل ينجح االتفاق األوروبي التركي حول الالجئين؟،  2

aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/3/21 الالجئين. -حول-التركي-األوروبي-االتفاق-ينجح-هل/  
 على الرابط التالي:المفوضية تعرب عن مخاوفها إزاء خطة مشتركة بين االتحاد األوروبي وتركيا، 3

 http://www.unhcr-arabic.org/56dfe22d6.html   . 
 ي السنوار، مصدر سبق ذكره.أمان 4

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160319_migrant_deal_comes_into_effect
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160319_migrant_deal_comes_into_effect
http://www.unhcr-arabic.org/56dfe22d6.html
http://www.unhcr-arabic.org/56dfe22d6.html
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نتيجًة لذلت؛ اضطر املتظاهرون للدفاع عن أنفسهم فحملوا السالح؛ فيما تدخلت قو  إقليمية ودولية للحفاى على النظام 
اته عن اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة حبق الديكتاتوري يف سوراي؛ ويف مقدمتها: إيران وروسيا؛ وسط تغاٍس من ا تمع الدويل ومنظم
 املدنيني ونتلكاهتم. ويف وسط هذه التطورات؛ تدخلت مجاعات مسلحة لدعم اجلبهتني.

ويف خضم هذه األبمة وتطوراهتا؛ نشأت أبمة الالجئني والنابحني السوريني؛ دون أن تنفي جوهر القضية وهي الرغبة يف 
خارج؛ األمر الذي يتطلب ضرورة الوعي هبذه احلقيقة وعدم التعاطي مع اياوالت املختلفة لتغييبها؛ التحرر من االستبداد والتبعية لل

 ألن التخفيف من املعاانة اإلنسانية ال يعآ ألضرورة التنابل عن املطالب املشروعة للسوريني.
خاصة تلت املتعلقة ألتحرر من االستبداد إن استيعاب هذه احلقيقة أمر ضروري ألن معظم قضااي األمة العربية واإلسالمية، 

واالحتالل والتبعية، يتم إعادة تكييفها إلبعاد االهتمام عن اجلوهر إىل قضااي أخر  فرعية؛ كما حيدال يف احلالة الفلسطينية أو 
 األفغانية أو العراقية.. إخل.  

***** 
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  :ريةجتاه اهلجرة السو املحرية والسعودية والرتكية السياسات الرمسية 

 السياسية واًلقتحادية األمنية و نسانية والدوافعما بني اًلعتبارات اإل

 هبة حممد يوسف

 مقدمة

حيث كانت الثورة ضد االستبداد  ؛حلرية وإسقا  نظام بشار األسدمن أجا املناداة أ 2011قامت الثورة السورية عام 
تلت املطالب با جتاهلها واتبع أساليب قمعية ضد الشعب السوري. ب لمل يستجخ  يوالظلم والفساد والقمع، إال أن النظام السور 

من الداخا أو من الارج وحتولت الثورة إىل حرب أهلية، ومع  وتفاقمت األبمة وتعددت األطراف واجلماعات املتحاربة سواءً 
للهجرة الارجية سواء إىل دول  ن مخ  سنوات نتج عنها دمار البالد وتشتيت الشعب السوري واضطرارها يزيد عاستمرار احلرب مل
  و األمن ومستقبا أفضا.  أو دول أوروبية، وذلت سعيا يقليمعربية يف اييط اإل

، كا من الدول الثالال  ويركز هذا التقرير على سياسات كا من مصر والسعودية وتركيا جتاه املهاجرين السوريني داخا إقليم
وسبب اختيار تلت الدول هو أن تلت الدول ابدادت فيها اهلجرة السورية  .سات املتبعةإىل جانب رد فعا السوريني جتاه تلت السيا

ومنهم من فرس القوانني  ،فمنهم من احتو  السوريني ؛واختلفت كا دولة يف تعاملها جتاه املهاجرين السوريني ،يف فرتة من الفرتات
ما دوافع وسيجيب التقرير عن عدة أسئلة منها:  .إسالميةعلى الرغم من أن الدول الثالال دول  ،جراءات التعسفية ضدهمواإل

وما أبعاد  جتاه تلت السياسات؟ يني؟ ما رد فعا املهاجرين السور إليها اهلجرات السوريةمع كيف تعاملت الدول الثالال اهلجرة؟  
 ع السياسية واالقتصادية واألمنية؟املقارنة بني تلت احلاالت الثالال على ضوء إشكالية العالقة بني االعتبارات اإلنسانية والدواف

وإذا كانت هذه اإلشكالية تقع يف صميم االهتمام ألسياسات األوروبية الوطنية واجلماعية جتاه موجات اهلجرة واللجوء الا 
أي اجلوار  تتدفق عليها، إال أن هذه اإلشكالية تزداد أةية وتكتسب طابًعا خاًصا فيما يتصا بسياسات الدول الغربية واإلسالمية:

 احلضاري للشعب السوري املنتمي لنف  الدائرة احلضارية.

 دوافع اهلجرة السورية: أوًلا 

ا وراء الربق واألمن. وقد الروج من األرس، وانتقال األفراد من مكان إىل آخر سعيً  اللغة العربية يعآ إن لفظ "اهلجرة" يف
قامة إلمن أشكال االنتقال اجلغرايف واملكاين املتضمن تغيور دائوم يوا ا أيا شكاعلى مم املتحدة يف تعريفها للهجرة ألنص ت ا

صا إىل منطقة أخر  تدعى منطقة ألخر ، كما أيا حركة انتقال السكان من أرس تدعى منطقة اأاالعتيادية بني وحدة جغرافية و 
 .1د  املوسافة املقطوعة والزمن الذي تستغرقهو تلف تلت احلركة من حيث م ،قامةإلالوصول ويتبع تلت احلركة تغيري يف حما ا

إال أن مفهوم اهلجرة يتداخا ا ن مع مفاهيم أخر  مثا اللجوء والنزوح. ولكن هلذه املفاهيم قواعد إدارهتا والتمييز بينها.  
يف مناطق عديدة  واحدة من أشكال االنتقال اجلغرايف للسكان حتدالكما أن للهجرة أمنا  وأشكال ومنها اهلجرة القسرية، وهي 

                                                           

 .طالبة ماجستير علوم سياسية في كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
1 UNITED NATIONS ,multilinq Demoqraphic Dicbionary 1958,p. 76. 
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و أجباري )االضطراري إليا النزوح اأعطائها تعريف يتالئم وخصائصها، على إساس ميكن ألمن العامل وألسباب شىت. وعلوى هذا ا
قامة إلدينية قاهرة يرتتب جراءها تغيري حما ا سباب طبيعية أو اقتصادية أو سياسية أوألو مجاعية أاالختيواري( للوسكان بصورة فردية 

 وصورة مؤقتة أو دائمة.ب

موستو  وفق  تلف  كما  ،، كما أيا حتدد طبيعة كثافتها واجتاهاهتا املكانيةاة هلبتبعا للظروف املسب اهلجرة شكالد أوتتعد
وتعآ انتقال السكان املهجرين واجتيابهم احلدود اهلجرة القسرية اخلارجية  :1ىل نوعنيإولذا ميكن تحنيفها  .االنتقال اجلغرايف

آبخر، أو ملطاردته بسبب  أو االضطهاد وعدم املساواة، أو الضغط على حريته بشكا وحتدال عندما يشعر السكان بوجود ،الدولية
 . 2اعتناقه أفكوار معينوة ورلوا لتوقعه حدوال ذلت نتيجة لتغري نظام احلكم يف بلده

قامة مون بيئة إىل أخر ، إليا تغري دائم ملكان ا رف تعو  ،وهي من أهم احلركات املكانية للسكان ،اهلجرة القسرية الداخلية
أو أيا تغري يف حما امليالد ومكان اإلقامة االعتيادية من منطقة سوجا مدين إىل منطقة سجا مدين  .قصد االستقرار يف بيئة جديدةب

اإلاآ والعرقي والديآ، ويعد هذا  آخر وحتدال بصورة خاصة نتيجة بايدة مشاهد العنف واالضطهاد الطائفي يف الدول ذات التنووع
االقتصادي والدميوغرايف واالجتماعي، وذلت  ال يقتصر   على املستو   مون آاوار كإ  يهاالنوع من أخطر أنواع اهلجرة ملا يرتتب عل

 .3على منطقة األصا با حىت على منطقة الوصول

واحلروب بشكا خاب  تشهدها دول العامل الثالث وتعد األبمات السياسية واالقتصادية واالنفجارات االجتماعية الا
والصراعات األهلية، أبرب ما يدفع املواطنني إىل اهلجرة، يضاف إىل ذلت الشعور أحلرمان السياسي، واحلرمان من احلق يف العيش 

 .الكر ، ومغرايت اهلجرة

 وقدي. أو الدو  يول أخر  يف حميطها اإلقليملى اهلجرة واللجوء إىل دعوجتمعت تلت العواما يف سوراي نا يشجع السوريني 
 يف السورية األبمة بدء منذ والارج، الداخا يف املشتتة السورية األسر معاانة معه تستمر و الام ، عامه سوراي يف الصراع دخا
 الذي السوريني دعد أن إىل 2014 عام املتحدة لألمم التابعة الالجئني لشؤون العليا املفوضية إحصاءات وتشري .2011 مارس

 خارج شخص ماليني أربعة من يقرب ما بينهم من شخص ماليني عشرة  بلغ الارج إىل واللجوء الداخا يف للنزوح األبمة اضطرهتم
 .4داخلًيا نزحوا ماليني وستة ،البالد

                                                           
1 opcit ,p.1. 

 .288، ص 1986رة، . عبد علي خفافو عبد مخورالريحاني، جغرافية السكان، مطبعة جامعة البصرة، البص2
المغربية، . اسحق القطب، الهجرة من الريف إلى المدن في الوطن العربي، المعهد العربي لإلنماء والمدن، المؤتمر الخامس، مدينة الرباط، المملكة 3

 .5، ص1986
 للمزيد حول أعداد السوريين الذين لجؤوا خارجيًا، أو نزحوا داخليًا، انظر الروابط التالية: 4

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/ 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
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 :1السورية اهلجرة دوافع وتتعدد

 واحلقوق احلياة يف احلق جيعا نا دالة،والع والقانون األمن يغيب حيث واالعتقال، املوت من خوفا اهلرب 
 املوت شك ا 2011 منذ النظام ضد الشعبية االحتجاجات انطالق وبعد حقيقي. هتديد موضع احلال بطبيعة األخر 
 للقصف عرضة النظام على الثائرة املناطق يف املوجودين السكان كا  أصبح حيث ؛للهرب ارئيسيً  سببا يالعشوائ

 للنظام التابعة القوات متارسه الذي املمنهج القتا إىل ضافةأإل متييز، دون القناصة وسالح لسامةا والغابات ألصواريخ
 معها. املتحالفة األجنبية واملليشيات السوري

 حلول لوضع العرص ا تمع جدية وعدم الدوىل ا تمع اهاجت بني سوراي يف املستقبا غموس مع األبمة استمرار 
 لقضيتهم. قريب حا إىل التوصا يف السوريني لد  األما انعدام إىل أد  نا ،احلرب مجرائ واستمرار لألبمة

 إىل واللجوء للهجرة يساسألا الدافع تشكا الا السفر جوابات وخاصة الثبوتية الواثئق لقضية حا عن البحث 
 السوري، للمواطن عقاب أداة أو منحة أعتبارها الثبوتية الواثئق مع السورية السلطات تعاملت وقد الصناعية، الدول

 والضغط ومالحقتهم الداخا يف املعارضني ملعاقبة كأسلوب  منعتها حيث الواثئق هذه إصدار يف مطلق بتعسف تعاملتو 
 انتهاء أو السفر جواب وخاصة الرمسية الواثئق غياب إن الذمم. وشراء للمكافأة كأسلوب  هاتاستخدم كما  عليهم،

 ال العربية الدول معظم يف املقيمني إن حيث العربية، الدول يف املقيمني املهاجرين وأ جئنيلال سواء حادة أبمة صالحيته
 أي صرف من دوهلم خارج املقيمني مينع املفعول يسار  سفر جواب امتال  عدم نإ كما  إقامتهم، جتديد من يتمكنون
 مثا املالية واملعامالت العقود إمتام على القدرة حىت أو بنكية حساأت فتح أو البنو  من نقدية مبالغ سحب أو شيكات

  الصناعية الدول إىل اللجوء يف للتفكري السوريني املهاجرين دفع إىل السورية الواثئق أبمة أدت وقد ،عقار وأ سيارة شراء
 .يأساس بشكا الواثئق مشكلة حا من يتمكنوا يك

 خسارة إىل أدت سوراي يف احلرب إن يثح ؛أفضا حياة فرب وعن كرمية  حياة عن والبحث نسانيةإلا الدوافع  
 أخر . دولة إىل هجرهتم حالة يف خيسرونه ما لديهم يعد مل وألتاىل وأسرهم عائالهتم وتشريد وبيوهتم ألمالكهم كثريين

 للهجرة السوريني من املزيد تدفع األوروبية الدول بع  من خاصة املستضيفة الدول من القانونية التسهيالت 
 هلم. تقدم الا واالمتيابات التسهيالت تلت من دةلالستفا إليها

 السياسات  وسنتناول هلية،ألا احلرب بداية منذ منواأل الربق عن حبثا سالميةواإل العربية الدول من لعدد السوريون جلأ وقد
 الرتكية. السياسة ل السعودية الرمسية السياسة ل السوريني املهاجرين جتاه املصرية الرمسية

 السورية: اهلجرة جتاه املحرية السياسة :اثنياا
 لعدم نتيجة للبالد، احلاكمة القيادة ختالفأ سياستها اختلفت حيث ؛السورية اهلجرات جتاه واحدة سياسة مصر تتبع مل
 مرسي حممد الرئي  سياسة أن القول وميكن .كثرية  داخلية تغريات مصر شهدت حيث املصري، الداخلي السياسي الوضع استقرار
 وتقييد تعسفية قوانني فرس على اعتمدت الا احلايل الرئي  سياسة عك  على هلم تسهيالت وتوفري السوريني احتواء يف  حت
 .همحقوق انتها  مع السوريني، دخول حرية
 

                                                           
 .7-6، ص: www.shrc.org ،2014.، وري: انتهاكات في الوطن ومعاناة في المغتربرحلة اللجوء الس. اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، 1

http://www.shrc.org/
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 مرسي: عهد يف املحرية السياسة .1

 مستو : من أكثر على السياسة هذه تبلورت

 نظام ضد اصراعه يف السورية للمعارضة املطلق دعمه يمرس حممد الرئي  أظهر :السياسى املستوى 
رتب ت يوليو. 3 بعد االحقً  فتحها ل الا السفارة وأغلق دمشق مع الدبلوماسية العالقات قطع حيث ؛األسد بشار

بقرار  ل  الشعب املصري جتميد العالقات مع  ل   2012على هذا املوقف السياسي خطوات عملية بدأت يف 
 .مع نثلي فصائا املعارضة السورية يف الشهر ذاته ري، ل عقدت جلنة العالقات العربية يف ا ل  لقاءً الشعب السو 

أعلن و القاهرة بذلت، با خطت خطوة أخر  متثلت يف استدعاء سفريها من دمشق وإبقائه يف مصر،  مل تكتفخ 
ملاين العرص يف الكويت أن  ل  الشعب رئي   ل  الشعب سعد الكتاتآ خالل كلمة له أمام مؤمتر االحتاد الإ 

جيري تنسيقا مع نثلي الثورة السورية، وطرح مبادرة حلا األبمة السورية يف خطوة تعك  النشا  الدبلوماسي املصري 
ضرورة حا األبمة من خالل حوار سياسي جاد ودعم الشعب  :حيال األبمة السورية، متضمنة عدة نقا  منها

 .1أرضه وتوحيد فصائا املعارضةالسوري ورعايته خارج 
 من ،املصريني مع السواء على قبا من السوريني مع التعاما يتم كان :ياًلجتماع /ياخلدم املستوى 

 للسوريني مسح مرسي إدارة ظا ويف ،الصحية الرعاية يف التسهيالت أو احلكومية أملدارس لتحاقاال حيث
 أوسع. نطاق على وا تمع الدولة باقخ  من قباهلمستأ امرحب وكان فقط، سفرهم نوابات مصر دخولب

 وأقاموا مشروعات ي ح السوريون يف االندماج بسهولة داخا ا تمع املصر  :ياًلقتحاد املستوى ،
 .2يجتارية مثا املطاعم واملقاه

قط لشخصيات ا لي  فا للمعارضة السورية، وكانت القاهرة مالذا آمنً ا واضحً لذا، فقد شكلت مرحلة حممد مرسي دعمً 
املعارضة، با لكثري من السوريني الذين وجدوا يف مصر أكثر األماكن راحة بسبب التسهيالت املمنوحة للسوريني من جهة، 

 كالجئني  أنفسهم تسجيا عدم يج السوريني من العديد وا ذ .ولتقارب البيئتني املصرية والسورية يف مستو  املعيشة من جهة اثنية
 .3املصرية احلكومة من الرمسية اإلقامة وطلب املتحدة، األمم مع

 السيسي: عهد يف حريةامل السياسة .2

 الثورة لقو  الوطى "لالئتالف السابق لرئي أ يشكر  سامح مصر خارجية وبير التقى :يالسياس ستوىامل 
 بوايقة للخروج ةالسوري املعارضة رؤية لتوحيد يسعى كان  الذ  ،2015 ديسمإ يف البحرة، هاد  السورية" واملعارضة
 طرافألوا املؤمتر تنظيم ارمسيً  تعلن مل املصرية الارجية لكن و السورية، األبمة حا حيال واحد موقف على لالتفاق
 ،4للحضور دعوة أي تلقيه الثورة لقو  الوطآ االئتالف ونفى السورية، للمعارضة مؤمتر عقد على االتفاق ول فيه املشاركة

                                                           
 حسين عبد العزيز،  السياسة المصرية تجاه االزمة السورية،.1

 net/knowledgegate/opinions/2015/5/18http://www.aljazeera. ،2015. 

 .http://elbadil.com/2013/12/09 ،2013، مصر بدأت منذ عهد مرسىمجلة فرنسية: مشاكل الالجئين السوريين في هالة بسيم، . 2
 .https://aazer.org/2013/09/10/ ،2013،تقريرعن وضع الالجئيين السوريين في مصرموقع عذير، . 3
 . المرجع السابق4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18
http://elbadil.com/2013/12/09
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 األبمة حبا الكايف اهتمامها وعدم رضةاواملع الثورة قو  مع الارجية وبارة جانب من اجليد اصاالتو  عدم على يدل نا
  مصر. يف السورية رضةااملع يملمثل املعنو  والدعم السورية

عندما مل يوجه دعوة له  لقو  الثورة واملعارضة السورية  وقد ظهر املوقف املصري الواضح من االئتالف الوطآ
، ومنع بع  أعضاء االئتالف من دخول القاهرة بدعو  2015الا عقدت يف القاهرة ل القمة العربية حلضور أعما
جر  انفتاح  و النظام متثا  قاباامليف وكانت سياسة مصر السياسية تتمثا يف تطويق املعارضة الراديكالية، و  ،1إهانة مصر

ائسة عماد األسد رئي  األكادميية البحرية يف الالذقية، يف بر  2014ديسمإ ا يفا سوراي رمسيً يف استقبال القاهرة وفدً 
 .2خطوة حتما من الدالالت السياسية ما يكفي، رغم وصف إعالم القاهرة هلا  يا بايرة روتينية

 يف كثيف  بشكا السوريني تور ب الشائعات بع  تنشر  اخلاص: /يالرمس يعالماإل املستوى 
 30 قبا عتداءالأ السوريني تهديدب اإلعالميني بع  قيام ذلت عن ونتج ،يمرس حممد للدكتور املؤيدة املظاهرات

 حشود من %60 أن عالميةإلا القنوات بع  يف وأشيع مرسي. لحمد اإلطاحة بعد سوءا األمر بداداو  يونيو،
 الالجئني على واهلجوم خوانأإل السوريني ربط خالل من الكراهية خطاب تونشر  سوريني املسلمني اإلخوان
 لنظام وحزبية إعالمية اجتاهات مساندة عن املؤشرات من العديد عن انهيت ،البالد استقرار عدمل سبًبا  أعتبارهم
 األسد.

 وقامت سارية. غري الرمسية أوراقهم كانت  الذين السوريني من العديد اعتقال ل :والقانوين األمين املستوى 
 يف التحرش حاالت بايدة السوريني بع  الحظ وقد حدودها، عن السوريني مئات إببعاد اجلديدة املصرية احلكومة
 يف السوريون املستثمرون اشرتاها الا التجارية األعمال من العديد  ريب ل حيث ؛الوظيفي األمن وانعدام الشوارع
 التجارية. ينيالسور  نتلكات حلماية موقف أي املصرية الشرطة تتخذ مل املثال، سبيا علىف ،مصر يف خمتلفة حمافظات

التعقيدات احلكومية بشأن استخراج األوراق الرمسية، فقد يستغرق تسجيا املولود أكثر من أإلضافة إىل بايدة معاانهتم من 
أإلقامة، وشهدت الفرتة الا طبقت خالهلا  اا على السوري أن حيما تصرحيً أصبح لزامً  2013شهرين، ومنذ يوليو 

 .عمليات ترحيا مكثفة للسوريني إىل تركيا ولبنان السلطات املصرية حظر التجوال

الدخول فلم يعد لقدروهم  السوريني املقيمني، أمامعوائق نتج عنه العديد من الإن فرس  شرية دخول على السوريني 
ت األصفر الا قامة السياسية وإقامة الكار إلإال إذا كانوا ميلكون إقامات دراسية أو إقامات عما، أما امن وإىل مصر والروج 

التشديد أيًضا  ويعاىن السوريون بدون السفر منها وإليها، لبقاء داخا مصرأإال  هلم متنحها مفوضية الالجئني فغري مسموح
"ارجعوا على بلدكم لو مش عاجبكم" تلت  ؛قامات يف قسم اهلجرة واجلوابات إىل جانب املعاملة السيئةعلى استخراج اإل

                                                           
 ، على الرابط التالي:2015مارس  28محمد جمال، لماذا حجبت مصر والجامعة العربية مقعد سوريا عن المعارضة للمرة الثانية،  1
-http://altagreer.ws/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7
-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%AA
-7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D9%88%D8%A
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF/ 
 . حسين عبد العزيز،  السياسة المصرية تجاه االزمة السورية، 2

aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18http://www. ،2015. 
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http://altagreer.ws/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B3/
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السوري إال  قامات الدراسية فال حيصا عليهاإلأما ا .سوري حال اعرتاضه على تصرف أحد املوظفنياجلملة الا تُقال أل  
، وتستمر معاانة السوريني يف املدارس واجلامعات نا يعى حرمان َمن لي  لديه أطفال حرية الدخول والروجالذي لديه أطفال 

حمافظة وعدم قدرهتم على التنقا من ، م احلواالت البنكيةعدم قدرهتم على استالحالة من حيث قامة الذين لي  لديهم إ
 1املراكز الطبية واملستشفيات.وعدم قدرهتم على الدخول إىل ألخر ، 

 نساينإلا/ياخلدم املستوى:  
 لألطفال السماح ل مؤخرا ولكن ،2اجلنسية بسبب حكومية مدرسة يف لتسجياأ السوريني ألطفال يسمح مل البداية يف
أملدارس واجلامعات املصرية احلكومية والاصة دون تعقيد، فاملدارس واجلامعات تقبا الطالب  أاللتحاق لسورينيا والشباب

 بعد السوريني من املئات دخول منع ل قدو  .3السوريني لجرد  كد اإلدارة التعليمية وإدارة اجلامعة من أن الطالب سوري
 بدون السوريني لدخول تسمح مصر كانت  حيث اجديدً  إجراءً  يعد وهذا  شريات، ميكلون ال أليم مصر إىل وصوهلم
يعاىن و  .جتاها طلبات التأشريات من سوريني تقدموا هبا إىل سفارات مصر يف دول اجلوارأإلضافة إىل   4قبا. من  شريات
عقارات السوريني أجانب يعتإ أصحاب ال حيث ؛عدم توفري سكن مناسب هلمالعديد من الصعوأت يف مصر منها: السوريون 

من املراكز واجلمعيات الريية واألهلية الا كانت تقدم خدمات  انية  العديد إغالق إىل أإلضافة ،ويضاعفون قيمة اإلجيار
ضافة إىل هذا فان منظمات ا تمع املدىن الداعمة لقضية الالجئني إلأ .للسوريني، خشية ارتباطاهتا أإلخوان املسلمني

ن ألتايل فاسواء كانت املصرية أو الدولية تتعرس لالنتهاكات وذلت بسبب اعتبار السوريني "هتديد لألمن القومي" و  السوريني
 .5فهو خائنهم أي شخص يقوم بدعم

 رش و و  يوألرغم من تلت التضييقات إال أن السوريني افتتحوا العديد من املطاعم واملقاه :ياًلقتحاد املستوى
 6ورش للنجارة واحلدادة ومصانع االبايء.و و ، يدالتطريز الخياطة و 

ال يعتإ السوريون مصر حمطة وصول، با يعدها الكثريون منهم حمطة انتظار حلني الرحيا نتيجة لتلت الصعوأت والعوائق، 
وء إىل دول إىل بلد أفضا حااًل، لذا يرف  أغلبهم التسجيا يف مكتب مفوضية الالجئني لصر، أماًل يف احلصول على فرصة اللج

حيث ظهر بني السوريني يف مصر اجتاه إىل اهلجرة غري الشرعية إىل دول أوروأ يف قوارب غري مؤهلة لإلحبار املأمون، وانتشر  ؛أوروأ
عتقاالت لرحيا من مصر خوفا من االاالكثري من السوريني وحياول يونيو املاضي.  30ذلت االجتاه يف أعقاب ما شهدته مصر يف 

 هذا من جانب، ومن جانب آخر يواجه السوريون صعوأت يف احلصول على األوراق الثبوتية يف مصر، فعلى سبيا املثال، املستمرة،
يم أعطوا جوابات سفرهم إىل السفارة السورية يف مصر للتجديد، ولكن السفارة مل تعطهم أي واثئق تثبت وجود أذكر البع  

                                                           
 http://arabi21.com/story/816726  ،2015أحمد الدمشقى، الحصول على إقامة في مصر: معضلة تواجه الالجئين السوريين، . 1
 . المرجع السابق2
 . المرجع السابق3
السوريون في مصر: محطة في رحلة البحث عن فرصة لالستقرار،  بد الحميد،. عاطف ع4

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140318_syrians_in_egypt 
 https://aazer.org/2013/09/10/،2013،سوريين في مصرتقريرعن وضع الالجئيين الموقع عذير، . 5
. نجاح سفر، السوريون في مصر "أم الدنيا"..بسطاء يجاورون الفقر وتجار يفتحون المصانع والمطاعم، موقع راديو صوت راية، 6

http://soutraya.com/live ،2015. 

http://arabi21.com/story/816726
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/03/140318_syrians_in_egypt
http://soutraya.com/live
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من للخوف  السوريون  نا يعرسطويال تستغرق فرتةعملية جتديد أو متديد اجلوابت  ، أإلضافة إىل أنجوابات سفرهم ألسفارة
 .1ال يتعرضوا لالعتقال يالتجول دون اجلوابات ك

 السوريني: املهاجرين جتاه السعودية السياسة :لثاااث

 يف الرايس، مدينة يف موسع اجتماع لعقد السورية واملعارضة الثورة قو  بدعوة السعودية العربية اململكة حكومة قامت
 مكوانت وكافة والارج، الداخا يف السورية املعارضة وأطياف املسلحة، لفصائال ثلونن االجتماع يف شار  وقد ،2015 ديسمإ
 دون ومن السورية للقضية التفاوضي السياسي احلا حول مشرتكة رؤية إىل والوصول الصفوف، توحيد هبدف وذلت السوري، ا تمع
   .2السورية الثورة واوابت بادئل إخالل

 حول للمجل  وإحاطتها اللجنة تقرير على اطلعت اململكة إن طراد" "فيصا السفري املتحدة األمم يف اململكة سفري وقال
  السورية لألبمة السياسي احلا أن تر  اململكة أن ضافوأ .3سوراي يف اإلنسان حلقوق واملمنهجة واملتجددة املستمرة االنتهاكات

 املدنية السورية الدولة مؤسسات على واحلفاى واإلقليمية الوطنية سوراي وحدة على واحلفاى ،ةانتقالي حكم هيئة تشكيا يف يتمثا
 الشؤون يف التدخا عن إيران وتوقف هللا حزب فيها لا األجنبية القوات مجيع وانسحاب البالد، شؤون إدارة من لتمكينها والعسكرية
 السورية واملعارضة الثورة قو  من للمفاوضات عليا هيئة تشكيا على املشاركون وافق االجتماع ياية ويف .4نطقةامل لدول الداخلية
 ،5ا تمعني عن نيابة السوري النظام نثلي مع املفاوضني مرجعية وتكون التفاوضي، الوفد اختيار مهام لتتوىل الرايس، مدينة مقرها
 فيينا. مباحثات خالل املعارس السوري للوفد فاوضيةالت املواقف تساند السعودية وظلت

 خميمات يف لي  لكن موإيوائه الستقباهلم أبواهبا فتحت السوري الشعب معاانة لبدء األول اليوم منذ أيا إىل اململكة أشارت
 وسالمتهم، كرامتهم  على ظًاحفا حبته، وإنسانية دينية منطلقات من املوضوع هذا مع تعاملت حيث ؛للفارين إيواء مراكز أو لالجئني

 قالت حني يف التامة، احلركة حرية ومنحتهم األبمة بدء منذ سوري مواطن املليون ونصف مليونني يقارب ما اململكة فاستقبلت
 منذ ريسو  مليون 2.5 لو استقباهلا حول السعودية العربية اململكة أعلنتها الا األرقام من التحقق ميكن ال إنه الدولية العفو منظمة
 عن اإلجابة حىت أو أراضيها إىل ألدخول اإلنسان حقوق ملنظمات تسمح ال اململكة أن على الضوء ملقية بالدهم، يف األبمة بدء

                                                           
1. joel Gulhane, Syrian refugees in post-Morsi Egypt, www.dailynewsegypt.com, 2013. 

 الرياض، البيان الختامي الجتماع قوى الثورة والمعارضة السورية في. وزارة الخارجية السعودية، 2
 

http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/ImportantIssues/Pages/ArticleID20151214141841857.
aspx  ،3-3-1437. 

ون سوري والحرية التامة لمن رغب البقاء ملي 2,5المملكة في مجلس حقوق اإلنسان: استقبلنا . وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، 3
 وفتحنا لهم سوق العمل والدراسة المجانية،

 
ArticleID20159212074935.asp/http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/ImportantIssues/Pages

x ،8/12/1436. 
 البيان الختامي الجتماع قوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض، . وزارة الخارجية السعودية، 4

ww.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/ImportantIssues/Pages/ArticleID20151214141841857.http://w
aspx  ،3-3-1437. 
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 سوراي االجئً  تستقبا مل 2014 حىت السعودية أن كما  ،1تعبريها حد على اجلهات هذه قبا من معلومات وطلب استفسارات
  .2والتاريخ والتقاليد والعادات والثقافة والدين اللغة حيث من املشرتكة الروابط ووجود اد امل ألثراء متتعها من ألرغم

 داخلها السوريني لالجئني أبواهبا تفتح مل فلماذا ؛السورية بمةاأل جتاه للسعودية الرمسية السياسات يف التناق   د وهنا
 وقامت لشباهبا عما فرب لتوفري السعودية تسعى حيث ؛صاديةاقت أسباب إىل يعود قد هذا األزمة؟ بداية منذ متوسع بشكل
 تكن مل فالسعودية أمنية ألسباب يعود وقد السعودي، للشباب عما فرب توفري أجا من جانباأل العمال من عدد تسريحب ألفعا
 قد الذين السوريني الالجئني يف وتتتشكت رهاباإل هاج  من تتخوف أيا ضافةأإل أمرها يف وتتشكت العرص الربيع لثورات حمبذة
  إرهابية. نزعات -السعودية السياسة نظر وجهة من- نحيملو 

 الصحية الرعاية يف حقوق من عليها يرتتب ما بكا املقيمني، ببقية أسوة للسوريني النظامية اإلقامة اململكة منحت وقد
 على اشتما الذي ،2012 عام يف الصادر امللكي مراأل يف بوضوح ذلت جتلى حيث ؛والتعليم العما سوق يف واالخنرا  ا انية
 مقاعد على سوري طالب ألف 100 عن يزيد ما احتضنت الا العام التعليم مدارس يف للمملكة الزائرين السوريني الطلبة قبول

 .3ا انية الدراسة

 نن أراضيها، على قيمنيامل للسوريني مؤقتة عما تصاريح ستصدر أيا السعودية العما وبارة أعلنت 2016 عام ويف
 خالله من التسجيا يتم  الذي جري"أ" نظام من إشعار الزائر إصدار لجرد اململكة، يف العما من ميكنهم ما بايرة،  شرية حيملون

 على صولاحل من السوريني متك ن الا لكرتونيةاإل "أجري" خدمة العما وبارة أاتحت وقد .ألعما له تسمح قانونية وايقة يعتإ فانه
 يسمح العما" "تصريح أن حيث امللكى، لألمر إنفاًذا وذلت ،ميسرة بطريقة للتجديد قابلة أشهر ستة ملدة مؤقتة عما تصاريح
 يف العما وبارة أنظمة مع يتوافق لا املنشقت أو األفراد لد  ألعما عاًما، 60و 18 بني ما أعمارهم ترتاوح الذين واإلانال للذكور
 .4حتديدها يتم مل الا األنشطة من عدد

 تعد والا للزائرين، مؤقتة عما إشعارات إصدار على تعما العما وبارة أن إىل العما، وبارة يف اإلعالم عام مدير وأشار
 امللت وجه وقد .الدمات نقا إىل احلاجة دون خدماهتم من املستفيد الفرد أو اجلهة لد  ألعما للزائرين تسمح قانونية وايقة

 يف أملشاركة املاضي، سبتمإ يف للسعودية الزائرين للسوريني تسمح شرو  بوضع املعنية احلكومية القطاعات العزيز عبد بن سلمان
 .5العلمية شهاداهتم من واالستفادة الاب القطاع

                                                           
 cnn: ال يمكن تأكيد دقة هذه األرقام، موقع CNNمليون سوري منذ بداية األزمة.. منظمة العفو ل ـ 2.5. بعد إعالن السعودية الستقبالها 1

 .http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/12/s،14/4/2016ية، بالعرب
2.khatya chhor, Gulf states under fire not accepting syrian refugees, france 24, m.france24.com, 2015.  

 . المرجع السابق3
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 أبعاد: عدة إىل السوريني جتاه السعودية سياسة حتليل ميكن ذلك من وانطالقا

 بوضع داخليا اهتمامها من أكثر خارجيا أكإ اهتماما السورية األبمة جتاه للسعودية الرمسية سةالسيا أعطت :السياسي البعد
 معظم يف با سوراي يف فقط لي  السوريني لصاحل للمساعدات املا ة الدول أكإ من السعودية تعتإ حيث دولتها، داخا السوريني
 منها: بأسبا لعدة نتيجة وهذا الليج، دول خاصة العربية الدول

 عربية مكانة هلا يعطى السورية لألبمة سياسى سلمى حا خالل من هلا رايد  دور خلق يف السعودية رغبة 
 .يسالمإلالعرص/ا يقليماإل املستو  على السياسى وضعها حيث من أفضا

 إيران". املنطقة يف الرئيسي منافسها لتحد  ومادايً  عسكرايً  السوري للنظام املعارضة املليشيات دعم تتبى" 

 وحلول لقرتحات للخروج االجتماعات لعقد املناسبة البيئة هلم وتوفر واملعارضة الثورة قو  حتتضن السعودية فان داخليا، أما
 هيئة تشكيا يف املتمثا احلركى اجلانب ولت أيضا با فقط فكرايً  السوريني وتدعم حتتوخ  مل السعودية أن كما  السورية، بمةاأل حول
 نا العاصمة اختيار ل با انئية أخر  مدينة يف ولي  "الرايس" العاصمة ومقرها السورية واملعارضة الثورة قو  من وضاتللمفا عليا

 املؤسسة. تلت أةية يضفي

 يف أالخنرا  هلم تسمح الا القوانني ووفرت السعود  االقتصاد يف أالندماج للسوريني مسحت حيث ؛ياًلقتحاد البعد
 للسوريني. للتجديد قابلة عما تصاريح داروإص العما، سوق

 قامةاإل بتوفري السعودية قامت حيث إنساىن منطلق من السوريني جتاه السعودية السياسات انطلقت حيث ي؛اخلدم البعد
 النظامية امةاإلق هممنحت وقد ،عربية دولة أ  يف أو سوراي يف أو دولتها داخا للسوريني ا اىن والتعليم الصحية والرعاية النظامية
 أململكة. املقيمني ببقية أسوة

 املنطقة يف أو سوراي يف أو الدولة داخا سواء للسوريني والغذائية املادية املنح من العديد السعودية قد مت :الديين الدافع
 داخا السوريني جئنيالال حتتضن مل ولكن واملسلمني، االسالم لدمة يسعى الذ  يسالماإل املنهج من اانطالقً  عام بشكا العربية

  مبادئها. يف تناقضا يشكا نا األبمة بداية منذ السعودية

 السوريني: املهاجرين جتاه الرتكية السياسة رابعاا:

 وهي السوريني، جتاه املفتوح الباب سياسة على تركيا اعتمدت تقريبا، سنوات مخ  قبا سوراي يف احلرب اندالع منذ
 أن إال حلب من القادم اجلديد السيا هذا أمام احلدود يفتحوا لن أيم أعلنوا األترا  ولكن سوري، نمليو  االاة قرابة ا ن تستضيف
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رتكيا بشأن تعاملها مع السوريني واإلشادة نهود احلكومة لاستمر النقد االجياص و  ،1يقصدونه الذي ا من احلارس هى دائما تركيا
  أبعاد: عدة من السورية اهلجرات جتاه الرتكية السياسة وسنتناول .2والشعب الرتكيني

  :وا ابت سياسة تركيا جتاه سوراي 2011ا ذت تركيا موقفا حابما ضد األسد يف أغسط  البعد السياسي ،
ا، دعت األسد إىل التنحي، واستضافت املعارضة السورية علنً كما   ،ا مع اجلامعة العربية، واندت حبا إقليمياسرتاتيجيً 

أن معاجلة أبمة الالجئني السوريني تتحقق من إىل  الرئي  الرتكي . وأشار3ضع حد للعنف الدائرودعت النظام إىل و 
خالل عدة معايري أال وهى تسليح املعارضة السورية املعرتف هبا شرعا وإنشاء منطقة آمنة للنابحني من نظام بشار 

 .4وإعالن منطقة حظر للطريان
 ن احلكومة الرتكية أن العدد اإلمجايل لشركات السوريني املسجلة تشري إحصائيات صادرة ع: يالبعد اًلقتحاد

آالف شركة عند أخذ  الشركات  10شركة، فيما توقع خإاء أن العدد يتجاوب  2827يف تركيا بلغ حىت سبتمإ املاضي 
اجلديدة تليها % من الشركات السورية 60غري املسجلة وتلت الا يشرت  فيها أترا  بعني االعتبار. وحتتضن اسطنبول 

 606، فيما ُرخص 978غابي عنتاب وهااتي وكيلي  وأورفا، معظم الشركات ُرخصت للعما يف جتارة اجلملة وعددها 
شركة يف قطاع العقارات. وتوقع خإاء اقتصاديون أترا  أن احلجم الكبري واملتنامي  288منها ألعمال الصيانة، و

ن تشكا ضغطًا سياسًيا على احلكومة الرتكية مستقباًل بشأن أي قرار خيصهم، الستثمارات السوريني يف تركيا من شأيا أ
 5."مستقر"إىل  "ضيف"تحول وضعهم القانوين واالجتماعي العام من يوأن 

 ؛وبورصة ومرسني وإسطنبول غابي عنتاب الصناعيني السوريني يف املدن الصناعية الرتكية يف كا من ويرتكز نشا 
واملعاما السورية عدد نظريهتا ايلية يف بع  مدن تركيا، كما تدخا بضائعهم أسواق إسطنبول يوابي عدد الورش  حيث
وحبسب تقرير صادر عن  .العراق أفريقيا وبرا إىل وال ووال ر عإ املوان  إىل دول أوروأصدَّ ومرسني وأقي املدن الرتكية، وتُ  وإبمري

بلغ  2014كات الا اشرت  فيها رأس املال السوري خالل النصف األول من عام احتاد الغرف والبورصات الرتكية، فان عدد الشر 
، بينما 2013مقارنة ألفرتة ذاهتا من العام  2015شركة، كما باد إىل أكثر من ضعفني خالل األشهر الستة األوىل من عام  238

شركة  2331شركة، من أصا  585حوايل  يف تركيا 2014بلغ عدد الشركات السورية الا  س ست يف النصف األول من عام 
وير  مستثمرون سوريون أيم استطاعوا إابات جدارهتم يف تركيا من خالل املنافسة وتقد   .لساةة أجنبية خالل الفرتة املذكورة

 .6أفكار جديدة، حبكم خإهتم ألصناعات النسيجية والبالستيكية واأللبسة القطنية يف مدينة حلب السورية

ا يف االحتاد حيث يلعب هذا العدد الكبري دورً  مستثمر؛ 500عدد املستثمرين السوريني يف غابي عنتاب لا يقارب يقدر و 
والشراكة مع بع  املستثمرين األترا  والعرب، ويعما عدد كبري من الصناعيني األترا  على مشاركة نظرائهم السوريني لالستفادة من 

                                                           
تركيا: ارتفاع في عدد الالجئين السوريين المتجهين إلى الحدود التركية، . شهدى الكاشف، 1

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160202_syrian_refugees_heading_turkish_borders_boubling ،  

.2016 
 208العدد ، هجرة السوريين.. كيف تناولتها الصحافة البديلة، عنب بلدى جريدة سورية، فراس برشان –محمد رشدي شربجي  .2

http://www.enabbaladi.org/archives/64780 ،2016. 
 .http://rouyaturkiyyah.com ،2012، 3السورية، مجلة الرؤية التركية، العددسياسة تركيا تجاه األزمة ، أرول چـبچي وقادر أوسـتـُن. 3

4.  Galip Dalay, despite challenges, Turkey’s Syria policy remains unchanged, www.middleeasteye.com, 
2015. 

 /https://7al.me/2015/10/30،2015، جريدة الحل، ، مشاريع السوريين في تركيا .. توسع وتنامي يعزز مكانتهم فيه. سارة العمر5
 .now.com/2015/09/06-http://www.turk ،2015تركيا وجهة مفضلة للصناعيين السوريين، . تركيا اآلن، 6

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160202_syrian_refugees_heading_turkish_borders_boubling
http://www.enabbaladi.org/archives/64780
http://rouyaturkiyyah.com/author/alla-amin/
http://rouyaturkiyyah.com/author/alla-amin/
http://rouyaturkiyyah.com/
http://www.middleeasteye.com/
http://www.turk-now.com/2015/09/06
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وتشري التقارير االقتصادية الرتكية  بضائع وتصاميم جديدة جتمع بني الثقافتني العربية والرتكية.نافسة السوق بطرح ذملت ملخإهتم، و 
حيث تنقسم املشاريع السورية إىل مشاريع  ؛إىل منو مضطرد يف حجم هذه االستثمارات و احها خالل السنوات الثالال املاضية

وورش الياطة ايلية الا تسوق  املدن الرتكية كاملطاعم واألفرانمن صغرية تتوجه بشكا أساسي لدمة التجمعات السورية يف عدد 
عما إبنتاج النسيج وتصديره تبضائعها للسوريني، فيما توجه أصحاب العديد من رؤوس األموال الكبرية إىل افتتاح شركات جتارية 

  .لدول اجلوار

يف تركيا مرحية نسبًيا وأن احلكومة الرتكية قدمت تسهيالت يعتإ معظم أصحاب املشاريع أن البيئة القانونية واالستثمارية و 
 ولكن التسهيالت الكثرية الا قدمتها احلكومة الرتكية ذللت العقبات، حىت متكن؛ 1خاصة هلم، لكن األمر ال خيلو من املصاعب

لدول العربية. وأشار عليوي إىل أن والتصدير لالب  من إابات جدارهتم لتمتعهم بفريق إداري ذي خإة كبرية يف  ال امل السوريون
خالل عدة عواما، أةها الراحة النفسية يف بلد حيكمه القانون، والتعاما احلسن، والتسهيالت املقدمة من كان من   تطور شركتهم 

عشرات قبا احلكومة، واتساع السوق الرتكية الا تستوعب كا جديد ونيز. وساعدت هذه الورش واملصانع على  مني فرب عما ل
 دوالر. 500حيث يتقاضى العاما راتبا شهراي يقارب  ؛الالجئني السوريني يف تركيامن الف ا 

وغريها، معتمدين بشكا  أنطاكياو واسطنبول  غابي عنتاب توجه الكثري من السوريني إىل افتتاح مطاعم سورية خاصة يف
نتاج النسيج يف تركيا دفع عدًدا من أصحاب رؤوس األموال القادمني إأساسي على جتمعات السوريني يف هذه املدن، كما أن ابدهار 

ال أن املنافسة الكبرية يف السوق الرتكي جعلتهم يتوجهون للتصدير إىل األسواق السورية من  دمشق  وحلب  لالستثمار فيه، إ
والعربية، إال أن الإات الرتكية يف هذا ا ال التزال أكإ، لذا تعتإ منافسة النسيج الرتكي خماطرة يف ظا الكميات اهلائلة الا 

 2وعدد من الدول األخر . مصرو  ينتجويا، ويتم تصدير منتجاهتم إىل سوراي والعراق

 كما تقدم هلم فرب للسوريني تقدم تركيا الدمات الصحية والتعليمية والغذائية: نسايناإل/يالبعد اخلدم ،
ل البدء لنح السوريني تصاريح عما االستفادة من الدعم النفسي والتعليم املهآ واألنشطة االجتماعية. ويف هذا السياق، 

، كما التزمت لبدأ عدم اإلعادة، ومن غري الوارد تشجيع السوريني على العودة طوًعا إىل 2016يناير  15بدًءا من اتريخ 
عابمة على مواصلة ضمان احلماية للسوريني الفارين من العنف وعدم االستقرار يا إحيث ، تبالدهم أو إجبارهم على ذل

 وتقوم املؤسسات اإلغااية الرتكية، .3ئدين يف بالدهم، وذلت انطالقًا من متسكها ألتزاماهتا يف إطار القوانني الدوليةالسا
وأصدرت وبارة التعليم العايل قرارا مسحت  .4أ اذ التدابري الالبمة من أجا تقد  املساعدة للسوريني على طريف احلدود

مكانيات اجلامعة، حمددة إابعة حتصيلهم العلمي يف جامعات تركية حمددة لا يتناسب مع لوجبه لطلبة اجلامعات السورية مت

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.مشاريع السوريين في تركيا .. توسع وتنامي يعززمكانته فيه سارة العمر،. 1
 المرجع السابق. 2
، بيان حول االدعاءات المتعلقة بقيام تركيا بإعادة بعض السوريين قسًرا إلى بالدهم، الجمهورية التركية: وزارة الخارجية. 3

http://www.mfa.gov.tr ، :2016أبريل  3التاريخ. 
، رد الناطق باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش على سؤال حول األخبار التي تناقلتها إحدى الصحف الجمهورية التركية: وزارة الخارجية.4

 .http://www.mfa.gov.tr ،2016، بشأن إطالق النار على السوريين الذين يقتربون من حدودنا

https://7al.me/tag/%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a_%d8%b9%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
https://7al.me/tag/%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a_%d8%b9%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
https://7al.me/tag/%d8%a3%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7/
https://7al.me/tag/%d8%a3%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7/
https://7al.me/tag/%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://7al.me/tag/%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
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كبرية. وأظهرت   جلوءجامعات الستقبال الطلبة وأغلبها يف املناطق اجلنوبية القريبة من سوراي، والا شهدت موجة  سبع
 .1ات واملدارس ملتابعة حتصيلهم العلميتساهال واضحا مع الطلبة السوريني، ومسحت هلم ألتسجيا لاللتحاق أجلامع

والذي أُقرت تفاصيله بقرار  ل  الوبراء  2013وقد ل إصدار "قانون احلماية املؤقتة" من الإملان الرتكي يف أبريا 
من  يلجأ إىل تركيا أو احلدود الرتكية لظروف هتدد حياته ومتنعهو  هبتأمني احلماية لكا َمن يهج ر من بالد 2014يف أكتوبر 

العودة إىل بالده ويشما بوجته وأوالده، كما يقضي لنح السلطات الرتكية حق البقاء له يف تركيا إىل أن يقرر بنفسه العودة 
 .2إىل بلده دون أي إكراه. وتكفا احلكومة للمشمولني ألقانون حق التعليم والرعاية الصحية واحلصول على املساعدات

 حيث قال وبير  ؛اقتصادية لصاحل السوريني وضمان حقوقهم راراتعدة ق دارصقامت تركيا إب :البعد القانوين
أنه سيمنح السوريني إذن العما بشكا متناسق  2014العما والضمان االجتماعي الرتكي "فاروق تشيليت" خالل عام  

ار يف صاحل عدد كبري ، ويعد هذا القر 2016ودخا هذا القرار حيز التنفيذ عام  .3حبيث ال يضر النظام ايلي يف تركيا
 من السوريني املقيمني على األراضي الرتكية الذين سيستفيدون منه.

وحبسب القرار، لن يستطيع األجانب الاضعون للحماية املؤقتة يف تركيا العما دون احلصول على تصريح رمسي من وبارة 
% من  موع 10ها شريطة عدم جتاوب عددهم العما، وميكن للمؤسسات أو الشركات الرتكية طلب تصاريح عما لألجانب لدي

ويتوجب على أرأب العما التقدم بطلب تصاريح لألجانب العاملني لديهم على أن يكون قد مر  على ووهلم  .العاملني األترا 
احليواانت من  األجانب العاملون يف األعمال الزراعية املومسية وتربية ىمن جهة أخر  سيعف .أشهر ستةبقانون "احلماية املؤقتة" 

احلصول على إذن عما، شر  مراجعتهم لسلطات الوالية املعنية للحصول على اإلعفاء، ليتم الحًقا إخطار وبارة العما والضمان 
وال يشما القرار املهن الا تنص القوانني الرتكية على مزاولتها من قبا املواطنني األترا  فقط، كما أن القرار يضع شر   .االجتماعي

ول على رخصة أولية من وبارة الصحة للعاملني يف  ال الصحة، ورخصة أولية من وبارة الرتبية أو التعليم العايل للعاملني يف احلص
على أن الراتب الشهري لألجنيب الاضع للحماية املؤقتة لن يقا عن احلد األدىن لألجور يف تركيا أيًضا  وينص القرار ، ال التعليم

 4دوالرًا. 420 و لرية تركية =  1300

حيث يوجد  ؛يشري إىل التسهيالت الا تقدمها تركيا جتاههم السياسات الرتكية الرمسيةعلى إن رد فعل السوريني 
تسهيالت للمشروعات االقتصادية السورية يف االسترياد والتصدير ومرونة اإلجراءات القانونية، نا ساعدهم على إعادة الثقة 

خإة السوريني ، وذلت بسبب جزءا أساسيا منه وق كانوا على تواصا معه قبا الثورة السورية، حىت أصبحوالنتجاهتم والدخول يف س
. ومع ذلت توجد عدة عوائق يواجهها السوريون 5العاما األبرب يف  اح جتربتهم يف تركيافكان ذلت يف الصناعة والتجارة حبلب 

دون ترخيص، نظرًا للعراقيا القانونية واإلدارية واملادية الا يتطلبها ل إنشاءها ركيا من الورش واملصانع السورية يف تمنها: أن العديد 

                                                           
، http://www.albawabhnews.com/276416معاناة الالجئين السوريين في التعليم.. بين التسهيالت ومشاكل االندماج، أمير هالل، . 1

2013. 
ريين تصاريح العمل، هافينغتون بوست عربي، . تعّرف على الشروط التركية لمنح السو2

http://www.huffpostarabi.com/2016/01/15/story_n_8988420.html ،2016. 
للسوريين المتواجدين في وزير العمل والضمان االجتماعي التركي يعلن عن منح إذن عمل .موقع تركبرس، 3

 .http://www.turkpress.co/node/3331 ،2014تركيا،
 ، مرجع سابق.العمل تعّرف على الشروط التركية لمنح السوريين تصاريح. 4
 .now.com/2015/09/06-http://www.turk ،2015، تركيا وجهة مفضلة للصناعيين السوريين. تركيا اآلن، 5

http://www.albawabhnews.com/276416
http://www.huffpostarabi.com/2016/01/15/story_n_8988420.html
http://www.turkpress.co/node/3331
http://www.turk-now.com/2015/09/06
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وجود شريت  إقامة عما يف تركيا، وهلذه اإلقامة تكاليف وتعقيدات، كما يتطلب  الرتخيص، منها حيابة صاحب املشروع على 
ًضا توظيف حد أدىن من اليد العاملة الرتكية وإعطاء العاما شرت  أييُ و تركي يف ملكية املشروع الستصدار ترخيص ملنشأة صناعية، 

لرية تركية إضافة للضرائب والضمان الصحي، كما أن تكاليف التسجيا مرتفعة مقارنة مع األرأح  1300احلد األدىن للراتب هو 
نا يعيقهم عن افتتاح املزيد من  تركيا ارتفاع إجيارات العقارات وايال التجارية يفيعاىن السوريون أيضا من الا جينيها الشخص. و 

، إال أن الكثري من الصناعيني السوريني جيدون يف تركيا املكان األنسب هلم لالستقرار والعما على املد  البعيد يف 1الورش واملصانع
 2يف سائر الدول العربية واألوربية. زاايظا صعوأت احلصول على هذه امل

 ًلعتبارات اإلنسانية والدوافع األمنية والسياسية واًلقتحادية خامساا: أبعاد املقارنة بني ا

هوذه العالقوة بوني اجلوانوب اإلنسوانية والسياسوية يف حالوة الودول الوثالال أعتبوارهم مون أركوان األموة األساسوية. فوال تزداد أةية 
ولكن يزيد عليها اعتبارات اجلوار احلضواري جيمعهم مع سياسات غريهم من الدول جتاه السوريني االعتبارات اإلنسانية املشرتكة فقط 

ومقتضيات "النصرة اإلسالمية"؛ ومن العرس التفصيلي السابق يتضح أنه كان لالعتبارات األمنية والسياسية واالقتصادية  اريها على 
  و يإب أمنا  عدة من هذه العالقة.

اهلجرة يف حساأت الدول الثالال على النحو فلقد ظهرت عالمات ومؤشرات" للتوظيف السياسي واالقتصادي" لقضية 
  التايل.

 التوظيف السياسي:
 :وهذا يرجع لعدة أسباب منها يف الوقت احلايل، الالجئني واملهاجرين السوريني  يال يدعم النظام املصر  محر
من مؤيدي حممد  النظام أن السوريني اعتإحيث  ؛خوانأإلضافة إىل اعتباراهم مؤيدين لإلالسوريني كمعارضني تصنيف 
كما ؛  نا أد  إىل تعرضهم لتضييقات أمنية وسياسية وترحيا العديد منهم ،ؤيدة لهاملظاهرات يف امل من املشاركنيمرسي و 

النظام املصر  دعمه لدمشق بشكا صريح ألن موقفا  علنسد ولكن مل يا لنظام بشار األمل يعد معارضً احلايل أن النظام 
إغضاب دول الليج الا حيتاج إىل  يتحاشى النظام لمن جهه أخر  ا، و ا ودوليً ملألوف عربيً ا كهذا سيبدو خارج اصرحيً 

ا متثا يف تطويق املعارضة السورية ا معاكسً دعمها املايل خصوصا السعودية واإلمارات، لذلت اتبع النظام احلايل تكتيكً 
 يوقام النظام املصر  .بدا من تر  البالدت املعارضه الا كان اإلخوان املسلمون يدعمويا، لذلت مل جتد تل الراديكالية

أختزال أبمات العامل العرص عامة وسوراي خاصة يف اإلرهاب واإلخوان املسلمني، وبدأ يدعو إىل حا سياسي يف سوراي 
 3.روسياخاصة يبدأ لكافحة اإلرهاب وهي الرؤية الا يتبناها النظام وحلفاؤه 

 :ي للسياسات الرمسية الا ا ذهتا السعودية جتاه األبمة السورية تدور حول إن التوظيف السياس السعودية
تسعى السعودية لوقف مد حيث  ،حيث تدعم إيران النظام السوري وتدعم السعودية املعارضة السورية ؛موقفها من إيران

بمة يشجعها على التدخا يف األ رهاب" الا تتبناها السعوديةكما أن هاج  "احلرب على اإل  ،يف املنطقة يراينالنفوذ اإل
، فمنذ رهابولكن لضرب إيران أعتبارها من وجهة نظرها مؤيدة لإل؛ رهاب بشكا عامالسورية ولكن لي  لضرب اإل

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.مشاريع السوريين في تركيا .. توسع وتنامي يعزز مكانتهم فيه. سارة العمر، 1
 . المرجع السابق.2
حسين عبد العزيز،  السياسة المصرية تجاه األزمة السورية،  3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/18 ،2015. 
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سالمية للحكم حزاب اإلومل تكن مؤيدة لوصول األ ،مرهاأوتتشكت يف منها  تتخوفالسعودية بدء اورات الربيع العرص و 
بمة السورية واملشاركة يف اللعبة تتخوف أن حيدال ذلت يف سوراي نا يشجعها على التدخا يف األلذا فهى  بعد الثورات،

 السياسية والضغط يف الشأن السوري نا يعك  مصاحلها.
 :وروص تسعى تركيا الستغالل استقباهلا للمهاجرين السوريني من أجا الضغط على دول االحتاد األ تركيا

ويف املقابا حتصا على  وروصحيث  فف تركيا عبء اهلجرات السورية على دول االحتاد األ ؛النضمام لالحتاد األوروصل
 ؛ حيثكرادسباب السياسية مشكلة األكما أن من ضمن األ  .مالية الا تذهب بدورها إىل الالجئني السورينيت مساعدا

ما فصال عن تركيا وتكوين دولة مستقلة االن يفأكراد تركيا يسمح الوضع احلايل يف دول تواجد األكراد بتحقيق حلم 
وألتاىل فان تركيا تتخوف من ظهور ترتيبات  ، خاصة مع قبول الوالايت املتحدة األمريكية لذلت،يشكا حتداي لرتكيا

، وترف  تركيا ذلت عن طريق حماوالت التدخا يف الشأن السوري والضغط على االحتاد انفصالية إدارية كردية داخا سوراي
 ص.األورو 

 التوظيف اًلقتحادى:
  :يف جذب املواطن املصر ، والالفت للنظر أن  ان يف القيام بعدة مشروعات حققت  احو  ح السوريمحر

صنع بع  املأكوالت  ؛ با حياولون" سعيا للربقالتسولدودة مل يلجأوا إىل "اي القدرات املالية  و هنا  بع  السوريني ذ
ولكن من انحية أخر  تشكا  ؛د  إىل إعجاب املصريني بسلوكهم وشراء املنتجات السوريةالطرق نا أاملنزلية وبيعها يف 

خاصة أصحاب املطاعم -ا للمنتجات املصرية جلودهتا نا قد يشكا رغبة بع  املصريني املنتجات السورية منافسً 
، أما على مستو  الدولة يلفردهذا على مستو  ا .عدم فتح الباب أمام املنتجات السورية الا تنافسهميف  -واملتاجر
، وقد بررت انئلة جإ رئيسة جلنة التنسيق الوطنية ملكافحة ومنع مل تقدم مساعدات مادية للسوريني بشكا كافٍ  فمصر

 .1اهلجرة غري الشرعية  ن مصر ليست دولة غنية وتعاىن مشاكا اقتصادية وبطالة وال تستطيع حتما أعباء اهلجرة السورية
 :ضافة إىل متتعها لساحات شاسعة من أإل ،لرغم من متتع السعودية ألثراء املاد  مقارنة لصرأ السعودية

بمة السورية فتح أبواهبا لالجئني إال أيا مل حتبذ منذ بداية األ ؛مقارنة لصر وتركيا اراضى،كما أن تعداد سكايا لي  كبري األ
الية والغذائية للسوريني يف سوراي ويف بع  دول الليج مثا السوريني واكتفت بتقد  الدعم املاد  واملساعدات امل

 .وقامت مؤخرا أستصدار تصاريح عما مؤقتة للسوريني املقيمني على أراضيها ،الكويت
  :تعتإ تركيا ذات قوة اقتصادية متقدمة مقارنة لصر والسعودية، وألتاىل توفر تركيا العديد من املساعدات تركيا

من  ااملشروعات السورية الا القت  احً و سست العديد من دية لالجئني السوريني داخا إقليمها، االقتصادية واملا
حيث نقا معظم الصناعيني السوريني مصانعهم ونشاطهم إىل تركيا وساةوا يف تنمية قطاع  ي؛جانب الشعب الرتك

، وقد النسيج واملأكوالت السورية  مشروعاتيفالصناعة الرتكية خاصة على إضفاء الثقافة السورية مع  ،الصناعة الرتكى
الراتب  فال يقا للعاملني فرس تركيا قوانني احلمايةأإلضافة إىل  ألرتحاب. و تلت الثقافة اجلديدةالشعب الرتكى استقبا 

ة واملختلفة اتساع السوق الرتكى الستيعاب املنتجات السورية املميز مع  دىن لألجور يف تركيا،الشهر  لألجنيب عن احلد األ
 عن الرتكية.  

                                                           
1. Tom Rollins, UN: 90 percent of Egypt’s Syrian refugees living in poverty, www.middleeasteye.net, 

2015. 

http://www.middleeasteye.net/
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 نسانية واخلدمية:اًلعتبارات اإل

 :مل يقتصر تغري املوقف املصري جتاه امللف السوري على اجلوانب السياسية فحسب، با امتد ليشما  محر
الوضع االجتماعي للسوريني املقيمني يف مصر، حيث منع االنظام املصر  دخول السوريني إىل البالد يائيا وحد من 

 بع  وسائا اإلعالم تطاحة لرسي قام. وبعد اإل1ركاهتم، األمر الذي ترتبت عليه نتائج اجتماعية سلبية على الكثريينحت
نا أد   ،عبء على الدولةأإلضافة لكويم ية ضد السوريني وتصنيفهم كمعارضيني للنظام املصر  اهبنشر خطاب الكر 

حقوق االنسان واعتقاالت، إىل جانب ذلت قامت الدولة ألتضييق إىل تعرس الكثري من السوريني إىل انتهاكات ضد 
 خوان.واجلمعيات الريية الا تساعد السوريني حبجة أن تلت اجلمعيات اتبعة لإل على مؤسسات ا تمع املدين

 :مؤخرا ها إال أنا للسورين أكثر منها داخليً قامت السعودية بتقد  املساعدات بشكا أساسى خارجيً السعودية 
 ؛اقليمها، ولكنها وظ فت تلت املساعدات سياسيً إقامت بتوفري التعليم ا اىن والرعاية الصحية لالجئني السوريني داخا 

 بمة السورية بفتح أبواهبا أمام السوريني؟ولي  من منطلق ديى وإنساىن كما تدعى، فلماذا مل تدعم السوريني منذ بداية األ
  :حيث انتهجت سياسة الباب  ؛ة تشكا موقًفا اترخيًيا تتناقله األجيال القادمةاعتمدت على سياسة إنسانيتركيا

مردود اسرتاتيجي  املفتوح بشكا إنساين حيث تقدم الدمات الصحية والتعليمية والغذائية، ولكن تلت املساعدات هلا
مليار يورو لتحسني حياة  3عرس وروص على وروىب واتفاق االحتاد األوأول بوادره إحياء مفاوضات االنضمام لالحتاد األ

 الالجئني السوريني يف تركيا.

***** 

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهزمة السورية، . حسين عبد العزيز، السياسة المصرية تجاه األ1
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 حتوًلت ظاهرة اللجوء الدويل يف أفريقيا:
 القضااي واإلشكاًلت العامة

 *أ. د. محدي عبدالرمحن
 

 مقدمة:
ما ُيشكا أكثر ما يربو على األربعة ماليني الجىء، وهو  2015يبلغ عدد الالجئني يف أفريقيا طبًقا لتقديرات منتصف عام 

من اُلث حاالت اللجوء يف العامل الا تبلغ إمجاال  و مخسة عشر ميلون نسمة. وال خيفى أن القارة األفريقية متتلت اترخيًا طويال مع 
أبمة الالجئني والنابحني عن أوطايم سواًء اجتهوا إىل دول أخر  داخا القارة أو خارجها. وتشري بع  التقديرات إىل وجود  و 

( مليون شخص من أصا أفريقي يعيشون داخا النطاق اجلغرايف للعامل الغرص. وقد فقدت الغالبية العظمى من هؤالء 140)
 .1الالجئني األفارقة وسائا االتصال والعالئق  وطايم األصلية

ارتباطًا وايًقا  بمة  وعليه فقد أضحت مشكلة الالجئني ُتشكا واحدة من أخطر التحدايت الا تُواجه أفريقيا؛ حيث ترتبط
الدولة والتنمية املستعصية منذ االستقالل يف ستينيات القرن العشرين. ومن الواضح أن طبيعة الدولة اهلشة املورواة عن عهد 
االحتالل قد أسهمت بشكا كبري يف تفاقم أبمة الالجئني يف أفريقيا. فقد أفضت الصراعات العرقية والتناحر السياسي بني النخب 

تنافسة إىل فرار املاليني من السكان إىل مناطق أكثر أمًنا سواًء داخا اإلقليم حما الصراع أو خارجه. ولعا ذلت جيعا االرتبا  امل
 وايًقا بني أبمة الالجئني وأبمة بناء الدولة الوطنية يف مرحلة ما بعد االستقالل.

الدولية املعنية تقف عاجزة عن فهم خمتَلف أبعاد ظاهرة  على أن األدبيات السائدة والسيما تلت الا تتبناها التنظيمات
اللجوء والنزوح يف سياقها األفريقي. فتعريفات من هو الالجىء يف الفقه الدويل ال تستطيع اإلمسا  لختلف أبعاد الظاهرة يف 

وفًقا ملنظور حضاري أفريقي  واقعها األفريقي. ولعا ذلت يفرس علينا ضرورة "أفرقة" هذه املفاهيم حبيث تصلح كأداة للتحليا
جامع. وتسعى هذه الورقة إىل رصد أهم التحوالت الكإ  الا شهدهتا ظاهرة اللجوء الدويل يف أفريقيا، وأبرب العواما الدافعة إىل 

 ذلت، وما هي السياسات املتبعة والتحدايت املستقبلية؟ وذلت من خالل اياور األربعة التالية..
 

 ةوًلت الكربى يف ظاهرة اللجوء الدويلأوًل: اجتاهات الت
تتسم ظاهرة اللجوء الدويل يف أفريقيا ألتعقيد والتشابت الشديد الذي ينطوي على العديد من التحوالت املهمة لعا من 

من استمرار  أبربها االنتقال من مفهوم الالجىء التقليدي إىل "الالجىء البيئي" وا اذ اللجوء األفريقي وجًها نسائًيا. وعلى الرغم
موجات اللجوء التقليدية وتعدد دوافعها ومصادرها فان التهريب واالجتار ألبشر ُيكما هذه الصورة احلزينة واملعقدة لريطة اللجوء 

 الدويل يف أفريقيا:

                                                           
 أستاذ العلوم السياسية. *
على الرغم من إشكالية اإلحصاءات وجدليتها في السياق األفريقي بشكل عام، وفي حاالت النزوح واللجوء بوجه خاص فقد اعتمدنا هنا على  1

arabic.org/cgi-http://www.unhcr-  عن المفوضية السامية لشئون الالجئين. انظر الموقع العربي: اإلحصاءات األممية الصادرة
bin/texis/vtx/home  

http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
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 ِمن الالجىء التقليدي إىل الالجىء البيئي -1
قاب احلرب العاملية الثانية كان مصطلح الالجىء عندما نشأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف أع

يشما أي شخص يعيش يف بلد أخر  غري موطنه األصلي وال يستطيع العودة العتبارات تتعلق  منه الشخصي. بيد أن هذا 
لقسري املفهوم كان قاصرًا وال يشما حاالت اللجوء األخر . عندئذ استطاع عصام احلناوي أن يؤس  ملفهوم جديد يف اللجوء ا

أطلق عليه اسم "اللجوء البيئي"، ويعآ األشخاب الذين يفرون من مواطنهم األصلية ألسباب بيئية مثا اجلفاف والزالبل و كا 
 .1البيئة نتيجة الصراعات املسلحة واحلروب من أجا املوارد الطبيعية وهلم جرا

وب الصحراء، إذ ال تزال هنا  قضااي ومشكالت مل لقد أضحت مسألة اللجوء ألسباب بيئية ألغة األةية يف أفريقيا جن
حُتسم بعد والسيما فيما يتعلق أإلحصاءات واألسباب الا تدفع ملثا هذا النمط من اللجوء، فضال عن ماهية السياسات الالبمة 

ديناميات التفاعا بني العواما ملعاجلتها. لقد فشلت األدبيات املتعلقة ألالجئني يف أفريقيا قبا مثانينيات القرن املاضي يف حتليا 
البيئية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية الدافعة ملوجات اهلجرة واللجوء. ويف واقع األمر ال ميكن عزل بع  العواما املسببة 

 . 2لظاهرة اللجوء عن السياق العام والقو  الفاعلة الرئيسية
 17البيئيني    من منطقة الساحا والصحراء األفريقية الا تضم  و  ومن الالفت لالنتباه أن الغالبية العظمى من الالجئني

دولة أفريقية ابتداًء من السنغال يف غرب أفريقيا وحىت وال ارتراي يف الشرق األفريقي. ويعاين معظم سكان هذه املنطقة من 
مجة عن احلروب األهلية واالنقالأت العسكرية التهديدات املرتبطة بتغري املناخ. كما تساعد أوضاع عدم االستقرار السياسي النا

وعدم احرتام حقوق اإلنسان على دفع سكان املناطق الريفية والبدوية إىل عبور احلدود الوطنية حبثًا عن الالب والتحرر. وعلى أية 
% من األفارقة، 64ن  و % من املهاجرين األفارقة اضطروا إىل مغادرة أوطايم بسبب الفقر والبطالة. وإذا كا70حال فان  و 
% من األايوبيني حتديًدا، يعتمدون على الزراعة يف كسب أقواهتم فان املتغري البيئي يصبح حامسًا ومهًما يف معرفة 90وما يقرب من 

 االجتاهات اجلديدة لظاهرة اللجوء يف أفريقيا.
 الوجه النسائي لظاهرة اللجوء الدويل -2

لجوء سواًء داخا أفريقيا أو خارجها مرتبطة حبركة الرجال، أي أيا كانت ذات طابع لقد ظلت األمنا  العامة للهجرة وال
ذكوري خالص. بيد أن االجتاهات احلديثة تشري بشكا حاسم إىل تزايد حركة اللجوء املستقا بني النساء األفريقيات. وإذا كانت 

ل والنساء ياولة الالب واهلروب عإ احلدود الوطنية فان للمرأة األوضاع االقتصادية غري املواتية متثا دافًعا مشرتًكا لكا من الرجا
 .(3)دوافع أخر  مثا البحث عن بيئة أكثر أمًنا من حيث املساواة بني اجلنسني

وال شت أن  نيث ظاهرة اللجوء أد  إىل حدوال حتوالت جوهرية يف أدوار األسرة األفريقية من حيث طبيعة العالقة بني 
ألمر الذي خلق حتدايت كإ  أمام صانعي السياسات العامة. وعلى سبيا املثال فقد تدفق عدد كبري من النساء اجلنسني، وهو ا

البوركينابيات إىل ساحا العاج يف فرتة ما قبا احلرب األهلية وذلت للعما يف القطاع التجاري غري الرمسي الذي يكون أقا  ارًا 
 ر الذي يعما فيه معظم العمال املهاجرين.أألبمات االقتصادية مقارنة بقطاع األجو 

                                                           
1 Hinnawi, Essam E. 1985. Environmental refugees. Nairobi, Kenya: United Nations Environment 

Programme. 
2 Otunnu, Ogenga. June 1992. Environmental Refugees in Sub-Saharan Africa: Causes and Effects, 
Refuge, Vol. 12, No. 1. 
3 Adepoju, 2004 Trends in International Migration in and from Africa. In International Migration: 
Prospects and Policies in a Global Market. : Oxford University Press.  
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 :العمال الالجئون وظاهرة كراهية األجانب -3

 مثا كينيا تدعو اقافة األوبنتو يف الفكر األفريقي التقليدي إىل إكرام الضيف والرتحيب ألغرأء، وهو األمر الذي جعا دواًل 
ن السنوات األخرية منذ تسعينيات القرن املاضي أظهرت وجود حالة وأايوبيا    على رأس قائمة الدول املستقبخلة لالجئني. بيد أ

عنيفة من العداء لألجانب بشكا عام. وقد ساعد خطاب الكراهية الذي يتبناه بع  السياسيني وقادة الرأي يف ا تمع، كما هو 
هت االهتامات لال جئني األفارقة بنشر األمراس املزمنة أو احلال يف ساحا العاج، على التمييز بني املواطنني واألجانب. لقد ُوج خ

لحاولة االستيالء على املوارد ايدودة. ال شت أن حالة الالجئني وطاليب اللجوء مليئة أملخاطر على وجهني: االضطهاد يف بلد 
 حيث ُيضطرون لعبور ير املنشأ واملخاطر الا يواجهويا يف بلد امللجأ. ولننظر على سبيا املثال رحلة الالجئني إىل جنوب أفريقيا

ليمبوبو يف فصلي الصيف والريف يف ذروة فيضانه. وإن ُقدر هلؤالء النجاة وقعوا فريسة لرجال العصاأت الذين يسلبويم أمواهلم 
 .1ويغتصبون نساءهم

حول معى واحد وعادة ما يتم إطالق األمساء املستهجنة على الالجئني من قخبا املواطنني يف جنوب أفريقيا، وكلها تدور 
، و"جنوب أفريقيا ليست لت"، و"أنت تسرق أعمالنا ومنابلنا، وبوجاتنا". ويكافح هؤالء الالجئون من "وهو: "العودة إىل بلد 

أجا احلصول على الدمات مثا تصاريح العما والدمات املصرفية ويف الغالب األعم  يُطَلب منهم دفع رشوة من أجا احلصول 
ديدها. كما أيم يعانون يف احلصول على  أماكن اإلقامة املناسبة بسبب رف  معظم املال  تصاريح الالجئني على تصاريح، أو جت

 .2وطاليب اللجوء
 :جدلية العالقة بني اللجوء والنزوح -4

والنزوح؛ لعا اإلشكالية الكإ  الا تواجه دارس ظاهرة اللجوء الدويل يف أفريقيا تتمثا يف حتديد طبيعة العالقة بني اللجوء 
، 2014حيث تشهد أفريقيا جنوب الصحراء انبحني ومشردين يف بلدايم أكثر من ظاهرة اللجوء إىل الارج. فطبًقا لتقديرات عام 

( مليون انبح يف دول جنوب الصحراء الكإ ، وهو ما يشكا أكثر من الث إمجايل النابحني يف العامل. وتعد 12,5يوجد  و )
 قراطية )بائري سابًقا( والسودان ونيجرياي من أكثر الدول األفريقية الا تشهد جتمعات للنابحني. مجهورية الكونغو الدمي

ومن الالفت لالنتباه حًقا أنه يف الوقت الذي توجد فيه اتفاقية دولية عمرها أكثر من نصف قرن خاصة ألالجئني، فضال 
جئني، فان النظام القانوين الاب بعملية النزوح الداخلي للسكان عن وجود وكالة األمم املتحدة املخصصة حلماية ومساعدة الال

أضعف بكثري. وعادة ما يتم حتديد املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي على نطاق واسع أعتبارها اإلطار املعياري السائد 
اهتا. ولي  هنا  وكالة متخصصة لألمم ، وإذا كانت هذه املبادئ مستمدة من القانون الدويل فايا غري ملزمة حبد ذ3للنابحني

املتحدة لتلبية احتياجات النابحني )على الرغم من التقدم الذي أُحرخب يف السنوات األخرية يف إسناد املسؤولية عن قضااي النابحني 
 داخا حدود بلدايم. لوكاالت األمم املتحدة ذات الصلة(؛ حيث أيا التزال مسؤولية احلكومات الوطنية حلماية ومساعدة النابحني 

ومن املعروف أن النزوح طويا األمد يدوم، وهو األمر الذي يقف حجر عثرة أمام إجياد حلول مستدامة. فعلى سبيا املثال، 
عادة ما يتم وضع اليد من قخبا بع  األفراد على األرس الا خلَّفها النابحون، وهو ما جيعا قضية استعادة األراضي واملمتلكات 

                                                           
  المرجع السابق.  1

2 Hassim, Shireen, Tawana Kupe, and Eric Worby. 2008. Go home or die here: violence, xenophobia 

and the reinvention of difference in South Africa. Johannesburg: Wits University Press. 
3 Essoungo, André-Michel. April 2010. Africa’s displaced people: out of the shadows: African Union 

convention breaks new ground, but challenges await, Africa Renewal, p 6. 
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ال سيما يف احلاالت الا يتملت فيها معظم الناس األرس من خالل القانون العريف، كما هو احلال يف أفريقيا. وكما هو معقدة، و 
مليون نسمة( والذين يعيشون إىل حد كبري يف خميمات تشكا بيئات معيشية  2احلال ألنسبة  للنابحني يف دارفور )ما يقرب من 

 ات التعليمية والصحية يف ا تمعات األصلية يعقد اجلهود الرامية إىل إجياد حلول دائمة.صعبة، فان انعدام األمن ونقص الدم
 

 خريطة ومسارات اللجوء يف أفريقيا اثنيا:
الجىء( وكينيا  659524فان الوجهات الستة الرئيسية لالجئني يف أفريقيا هي: إايوبيا ) 2015طبًقا إلحصاءات عام 

الجىء( وجنوب  264126الجىء(، والكامريون ) 385513الجىء(، وأوغندا ) 452897الجىء( وتشاد ) 551352)
( الج  من أصا أجنيب. ويتلقى هؤالء الدعم والعون يف 2561564الجىء( وهو ما يبلغ  موعه ) 248152السودان )

ا لنسبة هذه األرقام إىل  موع وخيتلف  اري أبمة الالجئني على كا دولة على حدة وفقً  .1خميمات تنتشر يف مجيع أ اء هذه البلدان
( من سكان البالد. ويالحظ ٪1,2توفر الدعم لعدد من الالجئني يشكلون يف  موعهم  و ) -على سبيا املثال-سكايا، فكينيا 

( من إمجايل سكايا. وتعد أفريقيا جنوب ٪4,1أن هذه النخسب هي األعلى يف تشاد، الا تستضيف من الالجئني ما ميثا  و )
مليون الجىء يف  3.8مليون الجىء مقارنة بنحو  4.1أكإ منطقة جلوء يف العامل؛ حيث يبلغ نصيبها  و  -كما ذكران-الصحراء 

آسيا ومنطقة اييط اهلادي. وقد أفضت اورات الربيع العرص إىل بايدة نصيب منطقة الشرق األوسط ووال أفريقيا من الالجئني؛ 
 .2الجىءحيث بلغ  و االاة ماليني 

، وذلت من حيث جدلية العالقة 3ومع  ذلت ميكن احلديث عن أربع مناطق فرعية كإ  لظاهرة اللجوء والنزوح يف أفريقيا
 بني دول املنشأ وامللجأ، وذلت على النحو التايل:

قًا لثابة تعد منطقة الساحا والغرب األفريقي الا متتد من موريتانيا وخليج غينيا غرًأ وحىت سواحا أرتراي شر  -1
مليون شخص من الصراعات العنيفة بشكا متكرر، ومن أمنا  الطق   20حزام أبمة الالجئني يف أفريقيا. إذ يعاين  و 

شهدت  2015املتقلبة واألوبئة وغريها من/ النوابل الا تكرس من حالة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ويف بداية عام 
. ومع تصاعد حدة النزاع املسلح يف وال شرق نيجرياي على أيدي مجاعة بوكو حرام، اضطُر ما مليون انبح 2,8املنطقة  و 

ألف الج  نيجريي من الفرار إىل الدول ا اورة مثا  150يُقدر بنحو مليون شخص إىل النزوح داخلًيا. وقد متكن  و 
ال مايل أعثًا على عدم استقرار حياة املدنيني، وهو األمر النيجر وتشاد والكامريون. وال يزال الوضع األمآ غري املستقر يف و

ألف الج  مايل ال يزالون يعيشون يف موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو، وأكثر من  133الذي يعوق عودة الالجئني. فثمة  و 
حبرية تشاد، أضحت تشاد ألف آخرين ما بالوا مشردين داخلًيا. ومن انحية أخر  فانه بسبب األبمة املستمرة يف حوس  80

ألف مشرد، معظمهم من الالجئني والعائدين الذين فروا  750سابع أكإ دولة مضيفة لالجئني يف العامل مع وجود أكثر من 
 .4من مجهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، ونيجرياي، والسودان

                                                           
1 UNHCR, Mid- Year Trends 2015. Available at: http://www.unhcr.org/56701b969.html 

http://unhcr-refugees-2015.silk.co/page/Eritrea 
2 Mikoilaj Radlicki, Refugees: The African numbers that put Europe to shame; it needs to think again, 

03 OCT 2015, http://mgafrica.com/article/2015-09-27-refugees-what-can-europe-learn-from-africa 
3 Rutinwa, Bonaventure. The End of Asylum?: The Changing Nature of Refugee Policies in Africa. 

Switzerland: Centre for Documentation and Research, United Nations High Commissioner for 

Refugees, 1999.pp. 3-4.   
 .2013راوية توفيق، مشكلة الالجئين في أفريقيا، مجلة قراءات إفريقية،  4
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http://mgafrica.com/article/2015-09-27-refugees-what-can-europe-learn-from-africa
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قوس األبمة مع امتدادها يف إقليم  ميكن النظر إىل منطقة القرن األفريقي أعتبارها تكملة ملا ميكن أن نسميه -2
الساحا الكبري؛ حيث أدت الصراعات املسلحة بشكا يكاد ال ينقطع إىل هروب املاليني من الناس طلًبا للسالمة. ولعا من 

، 1978-1977أبرب تلت احلروب والصراعات: احلرب بني أايوبيا والصومال من أجا السيطرة على إقليم أوغادين يف 
األرترية، واحلرب األهلية يف السودان، والصراع األايوص األرتري، واحلرب األهلية يف جنوب السودان. وقد متكن وحرب التحرير 

 معظم هؤالء الالجئني من احلصول على مأو  هلم  داخا دول القرن نفسه، وكذلت يف دول اجلوار مثا مصر وكينيا.
واما القبلية والصراعات السياسية كما تعكسها خإة تعد منطقة البحريات العظمى بؤرة اللجوء الناتج عن الع -3

دول مثا بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والا أفضت إىل وجود املاليني من الالجئني على مد  العقود املاضية 
يا وأوغندا وكينيا، وكذلت يف مرحلة ما بعد االستقالل. وقد استضافت معظم الدول يف املنطقة هؤالء الالجئني، وال سيما تنزان

 البلدان الا تُعد من أكثر دول املنشأ وامللجأ يف الوقت ذاته مثا الكونغو الدميوقراطية.
ا الف من الالجئني الذين اضطُروا إىل مغادرة بلدايم خالل  تستقبا -وال تزال-كانت دول اجلنوب األفريقي  -4

لية. وقد وجدت بع  البلدان مثا موبمبيق وأنغوال نفسها يف مأبق االحتالل والفصا العنصري واحلروب األه النضال ضد
التعاما مع مئات ا الف من العائدين واجلنود املسرَّحني واملشردين داخلًيا. أما خإة جنوب أفريقيا فايا تشري إىل منط آخر 

 من اللجوء وهو ظاهرة الالجئني يف املناطق احلضرية.
 

 اللجوء يف أفريقياحنو فهم أعمق لظاهرة  اثلثاا:
يشري معظم الكتاب إىل أةية العاما القبلي حبسبانه السبب الرئيسي ملشكلة الالجئني يف أفريقيا، ويستند هذا الرأي على 
افرتاس أن احلدود املصطنعة املورواة عن عهد االحتالل ال متثا مناطق متجانسة تقطنها مجاعات عرقية أو لغوية مشرتكة. 

ماعات العرقية املختلفة )املتصارعة تقليداًي( سرعان ما وجدت نفسها يف النطاق اجلغرايف للدولة الوطنية املورواة وأختصار، فان اجل
عن عهد االحتالل، وعليه مل يكن هنا  من سبيا لتعايش هذه اجلماعات بطريقة سلمية نظرًا لفشا مهمة التكاما القومي بعد 

لكتاب أن مسألة اهلوية العرقية تعد أحد األسباب الرئيسية ملشكلة الالجئني يف أفريقيا؛ االستقالل. وعلى نف  الشاكلة ير  بع  ا
إذ جيد بع  األفراد أنفسهم ضحية اللجوء والنزوح القسري عن دايرهم فقط ألن لديهم هوية عرقية خمتلفة عن أولئت الذين ميارسون 

ديث عن حالة منطقة البحريات العظمى، والسيما الصراع التقليدي السلطة يف الدولة. هذه احلجة ميكن أن تكون مقبولة عند احل
 .1بني اهلوتو والتوتسي والا أفضت إىل تدفقات هائلة من الالجئني إىل الدول ا اورة

وأإلضافة إىل ذلت، فان ميا كثري من ايللني إىل إرجاع أسباب احلروب األهلية واألبمات السياسية يف أفريقيا إىل 
ات الثقافية، وعلى وجه الصوب مسألة العرق أعتباره الدافع األكإ ملعظم الصراعات يف القارة السمراء، هلو أمر معيب االختالف

ومضلا. إن هذا املنحى يف التفكري يُلقي ألالئمة على األسباب الداخلية الا قد تكون عَرًضا ألدوار وعواما خارجية ألغة األةية. 
ل وفشا الدولة الوطنية يف مرحلة ما بعد االستقالل يف معاجلة أوجه القصور الا وراتها، مثا العجز عن وعليه فان إرال االحتال

استيعاب األشكال املتعددة من الوالءات واالنتماءات األولية داخلها، قد أفضى إىل عدم االستقرار السياسي، با ووضع مشروع 
 الدولة الوطنية نفسه على ايت.

                                                           
1 OVIL, L., & LOMO, Z. A. (2015). Forced Displacement and the Crisis of Citizenship in Africa’s Great 

Lakes Region: Rethinking Refugee Protection and Durable Solutions. Refuge (0229-5113), 31(2), 39-

50. 
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ل األفريقية املستقلة على اإلبقاء على احلدود املورواة عن عهد االحتالل من خالل التمست لبدأ "قدسية ولقد وافقت الدو 
احلدود"، وعليه أصبح من غري املقبول حماولة تعديا هذه احلدود ألقوة. ومع ذلت شهدت القارة العديد من اياوالت االنفصالية يف 

على سبيا املثال ال احلصر. وال شت أن الوضع يف األوغادين، وجنوب السودان، يعإ عن فشا بيافرا، وكااتنغا، وإريرتاي، وأوغادين، 
 يف االعرتاف  ةية العواما الدميوغرافية والعرقية يف ترسيم احلدود الوطنية. -على السواء–قو  االحتالل واحلكومات الوطنية 

الا تواجهها أفريقيا ما هي إال مظاهر أبمة دولة ما بعد أن األبمات اهليكلية  -على سبيا املثال-ير  حممود نداين 
االحتالل. وترتكز أطروحته ايورية على أن بنية عدم االستقرار السياسي والصراعات احلالية يف القارة تكمن يف طبيعة عمليات 

 .تشكيا وبناء الدولة االستعمارية، الا أفربت يف ياية املطاف هوايت سياسية وعرقية متعددة
)سادة وعبيد( ونظام  لقد كانت السمة الباربة للنظام االحتاليل هي "التمييز املتأصا مؤسسًيا"؛ حيث ابدواجية القوانني

قانوين خاب للجماعات العرقية املختلفة. وال شت أن فهم هذا السياق االستعماري يُعد أمرًا البًما لفهم األبمات السياسية الراهنة 
فانه ال يفسر لنا ملاذا اجته معظم القادة بعد االستقالل، على الرغم من معرفتهم بعوار األساس الذي استندت ومع ذلت،  .يف املنطقة

عليه دولتهم املورواة، إىل ايافظة على نظام استغالل املوارد ومحاية املصاحل االستعمارية، بدال من تنفيذ اإلصالحات الا ميكن أن 
ظ على تنوع القوميات الا تشكا فسيفساء الدول اجلديدة من خالل االعرتاف لبدأ املواطنة تعاج أوضاع عدم املساواة وحتاف

 املتساوية؟
وتعد احلروب والصراعات األهلية أحد األسباب الكإ  املفضية ألبمة الالجئني يف أفريقيا. فقد شهد العقد املاضي ارتفاًعا 

صحراء الكإ  مثا مايل وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى والصومال، ومع متواصال يف أعمال العنف يف أ اء أفريقيا جنوب ال
دولة. ويف تسعينيات القرن املاضي حتولت بع  هذه  22مرور الزمن تضاعف عدد الدول الا تشهد نزاعات مسلحة  ليصا إىل 

ما أفضى التوتر ايتدم بني إايوبيا وإريرتاي، الصراعات إىل حروب إقليمية كإ  مثا حاالت ليبرياي ورواندا والكونغو الدميوقراطية. ك
والذي انتهى إىل حرب طاحنة  بني الدولتني، إىل موجات كإ  من اللجوء والنزوح. وتشري بع  التقديرات إىل أن مرحلة ما بعد 

ة جنوب الصحراء الكإ  يعاين احلرب الباردة مل تؤدخ إىل حتقيق حلم النهضة األفريقية؛ حيث أت أكثر من ربع الدول األفريقية الواقع
 من صراعات أهلية مسلحة أو توترات إقليمية.  

وعادة ما ُيضطر العديد من األفارقة إىل اللجوء إىل املنفى ألسباب بيئية؛ حيث تصبح األرس الا يعيشون عليها غري صاحلة 
دفة أن تكون البلدان األفريقية الا تضررت من للسكى أو مل تعد صاحلة إلعاشتهم وإبقائهم على قيد احلياة. لي  من قبيا الص

 كا الرتبة واجلفاف واألخطار البيئية األخر  أيًضا مسرًحا للصراعات املسلحة وا اعات املتكررة وحتركات الالجئني. ولعا أبرب 
 .وموبمبيق األمثلة على ذلت الدول الواقعة يف منطقة الساحا والصحراء والقرن األفريقي،

كن القول إمجاال أن العديد من أسباب الصراع والتهجري القسري يف أفريقيا، مثا انتهاكات حقوق اإلنسان، وعليه، مي
والصراع على السلطة السياسية والثروة االقتصادية، والعداوات العرقية، واحلرب األهلية، ما هي إال أعراس ملشكالت أكثر عمًقا 

بعماء مرحلة ما بعد االحتالل يف إصالح الدولة وإعادة تنظيم السلطة عن  وترابطًا. وعلى وجه الصوب، نالحظ فشا معظم
طريق إنشاء مؤسسات مستقرة تسمح بتداول السلطة سلمًيا وتوبيع الفرب واملوارد االجتماعية واالقتصادية بشكا عادل، وألتايل 

  فشلت النخبة احلاكمة يف التعاطي مع إشكالية املواطنة والعدالة االجتماعية. 
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 ا: حتوًلت السياسة األفريقية وحتدايت الالجئنيرابعا 
 ميكن التمييز بني االال مراحا أساسية لتطور السياسات األفريقية جتاه الالجئني وذلت على النحو التايل:

وهي املمتدة من بداية الستينيات وحىت ياية الثمانينيات من القرن املاضي، وعادة ما يُطلق  املرحلة األوىل: -
ا مرحلة "سياسة الباب املفتوح". فقد ا ذت الدول األفريقية، فراد  ومجاعات، مواقف مرحبة ألالجئني يف إطار االتفاقية عليه

 .19691الا أقرهتا منظمة الوحدة األفريقية خبصوب الالجئني عام 
ة واألعباء ؛ حيث ابدادت املخاطر األمني2001وحىت عام  1990وتشما الفرتة من عام  املرحلة الثانية: -

االقتصادية لظاهرة اللجوء، األمر الذي أفضى إىل وضع حد لسياسة الباب املفتوح. ورلا يُعد هذا التحول أحد أبرب العواما 
الا أسهمت يف بايدة تعقيد وتشابت ظاهرة اللجوء الدويل يف أفريقيا. فقد ترتب على تزايد اللجوء العابر للحدود الوطنية توتر 

دول املنشأ ودول اللجوء يف السياق األفريقي. ولعا التأاريات السلبية الا ارتبطت بوجود معسكرات الالجئني يف العالقات بني 
الدول املضيفة مثا انتشار اجلرائم واإلضرار ألبيئة واستنزاف املوارد ايدودة قد دفعت ألعديد من الدول األفريقية إىل رف  

 قبول الالجئني من دول أخر .
: وتشما سنوات ما بعد إنشاء االحتاد األفريقي. ولعا نقطة التحول اجلوهرية هنا تتمثا يف دعوة ة الثالثةاملرحل -

االحتاد للدول األعضاء للنظر يف التهجري القسري أعتباره انتهاًكا خطريًا حلقوق اإلنسان يف األمن والسالم والكرامة. وقد كرس 
هذا التوجه اجلديد. وإذا كان اهتمام منظمة الوحدة األفريقية انصب  2003إعالن كيجايل الاب حبقوق اإلنسان عام 

 أألساس على قضية اللجوء فان االحتاد األفريقي قد أعاد قضااي النزوح والعودة إىل الواجهة مرة أخر .
ن مسألة الفعالية تعد أمرًا وعلى الرغم من تعدد النصوب القانونية يف املبادرات اجلماعية األفريقية الاصة حبماية الالجئني فا

آخر؛ حيث يذهب نفر من الباحثني إىل التشكيت يف جدو  هذه املبادرات ومد  قدرهتا على مواجهة هذه األبمة املعقدة 
 واملتشابكة األبعاد، وعلى سبيا املثال فان نياندوغا يطرح إشكالية اياسبة على انتها  حقوق الالجئني حبسبايا غائبة يف املمارسة
ية األفريقية. ونظرًا لتزايد أعداد اللجوء والنزوح يف كثري من مناطق أفريقيا فان النظام القانوين األفريقي وقف عاجزًا عن توفري احلما

. وعلى الصعيد الدويل حتظى أبمة الالجئني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكإ  أهتمام حمدود 2املناسبة أو توفري حياة أفضا لالجئني
نتدايت واملنظمات الدولية. كما أن العديد من البلدان املضيفة يف املنطقة لديها مقدرة ضعيفة أو معدومة على توفري الدعم يف امل

 .3لالجئني. ويف السياق ذاته تعاين املنظمات الدولية املنوطة إبدارة العمليات اإلنسانية يف القارة من نقص املوارد بشكا ملحوى
وضع املزيد من التحدايت أمام كا من دول املنشأ ودول اللجوء من حيث مشاكا عدم االستقرار ولعا ذلت كله أفضى إىل 

السياسي واحلروب األهلية واخنفاس معدالت النمو االقتصادي كما هو احلال يف منطقة البحريات العظمى. ومن أبرب التحدايت 
داخا خميماهتم ومناطق إقامتهم، فعلى سبيا املثال قُتا املئات من الا تواجه الالجئني يف الدول املضيفة هي عدم توافر بيئة آمنة 

الالجئني اهلوتو يف الكونغو الدميوقراطية على أيدي مجاعات من املتمردين. ويطرح جاكوبسني االاة أسباب جتعا خميمات الالجئني 

                                                           
1 Nyanduga, B. T. M. (January 01, 2005). Refugee protection under the 1969 OAU Convention 

Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa. German Yearbook of International Law, 

47, 85-104. 
2 Oyelade, OS. A Critique Of The Rights Of Refugees Under The OAU Convention Governing The 

Specific Aspects Of Refugee Problems In Africa. (East African Journal of Peace and Human Rights; Vol 

12, No 2 (2006); 6-36. 
3 Human Rights Watch, “South Africa: Protect Victims of Xenophobic Violence”. Available at: 

www.hrw.org/en/news/2008/o6/04/south-africaprotect-victims-xenophobic-violence 

http://www.hrw.org/en/news/2008/o6/04/south-africaprotect-victims-xenophobic-violence
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ا من قخبا القو  قني وهو ما جيعلهم هدفً ؛ أوال: تضم املخيمات بع  الالجئني من املقاتلني الساب1أكثر عرضة للهجوم املسلح
املعادية سواًء يف بلد املنشأ أو بلد اللجوء. اثنًيا: ميكن النظر إىل املخيمات أعتبارها مستودًعا أو خمزاًن للتجنيد القسري أو 

الالجئني كجزء من ا: تؤدي الصراعات اإلقليمية العابرة للحدود إىل استهداف خميمات االستغالل اجلنسي واالقتصادي. اثلثً 
 اإلسرتاتيجية العسكرية إلضعاف معنوايت املعارضة أو هبدف التطهري العرقي. 

وعلى الرغم من أن حياة الالجئني خارج املخيمات ليست آمنة دائًما نظرًا الستهدافهم من خالل اهلجمات املسلحة، فان 
ف. وال خيفى أن تدفق الالجئني يف بيئة هشة اجتماعًيا سالمتهم عرضة للتهديد أيًضا من قخبا بع  السكان يف البلد املضي

واقتصاداًي ُيشكا هتديًدا للموارد الشحيحة ألنسبة لسكان الدول املضيفة األكثر فقرًا، ولذلت يتم استهداف الالجئني. وهذا يعآ 
كراهية األجانب، وانتهاكات حقوق أن الالجئني ميثلون كبش فداء للمشكالت االجتماعية ويتعرضون دوًما للمضايقات النامجة عن  

. ومن األمثلة احلديثة على ذلت جنوب أفريقيا؛ حيث 2اإلنسان، والصور السلبية الا تُروجها وسائا اإلعالم وقادة الرأي يف ا تمع
يف مجيع أ اء من انتشار موجات اهلجمات املعادية لألجانب، معظمهم من األفارقة الالجئني وطاليب اللجوء  2008تعاين منذ عام 

 البالد. إذ يتهم السكان ايليون هؤالء بسرقة وظائفهم وأملشاركة يف األعمال اإلجرامية. 
وعلى عك  العديد من البلدان، فان جنوب أفريقيا تشهد وجود العديد من الالجئني املقيمني يف املناطق احلضرية، وهو ما 

والصرف الصحي واملياه، على قدم املساواة مع املواطنني يف جنوب أفريقيا. يعآ احلصول على الدمات األساسية، مثا اإلسكان 
 وال شت أن ذلت يضع عبًئا إضافًيا على احلكومة ايلية وُيسها من نشر الصور السلبية عن الالجئني األجانب.

  :خامتة
ت، لي  فقط بسبب أةيته ال شت أن موضوع الالجئني والنابحني يف أفريقيا يطرح العديد من املخاوف واإلشكاليا

اإلنسانية ولكن أيًضا بسبب  اريه على قضااي السالم واألمن واالستقرار داخا أفريقيا وعلى مستو  النظام الدويل برمته. وعادة ما 
حلقوق ُيضطر الالجئون يف أفريقيا إىل الفرار من دايرهم بسبب أعمال العنف والصراعات املسلحة و/أو االنتهاكات واسعة النطاق 

اإلنسان. وعليه فان مشكلة الالجئني، هي يف جوهرها نا اكتسبت أيدي الناس، وليست ظاهرة عرضية. إن قضااي الصراع والنزوح 
 -كما بينا-والالجئني يف أفريقيا تتشابت، إىل حد كبري، مع أبمة املواطنة. ومثة تراال نظري كبري لشرح أسباب املشكلة، لا يف ذلت 

اإلرال االحتاليل، وفشا النخبة الوطنية يف إصالح الدولة املورواة عن عهد  أالحتالل، وانتهاكات حقوق اإلنسان، عواما العرق، و 
 ومنطق "السيادة والدولة". 

وبينما تسلط كا هذه األفكار بع  الضوء على أسباب املشكلة، فان يف موقع القلب منها منطق "االحتواء واإلقصاء". 
قة اجلدلية بني الفضاء العام املدين والفضاء التقليدي املعتمد على انتماءات أولية، أو بعبارة أخر  جدلية ومن هذا املنظور، العال

أو استبعاد ا خرين، وهي  ببساطة جتسيد ملظاهر االحتواءا دة والدولة. إيالعالقة بني املواطنة املدنية واملواطنة العرقية، أو منطق السيا
لسياق األفريقي. وعلى سبيا املثال تعد قضية الوصول إىل املوارد ايدودة مثا األراضي والثروات الطبيعية ظاهرة شديدة الوضوح يف ا

دافًعا للتناف  وإقصاء ا خرين. ومن الواضح أن قضااي العرق والعالقات القرابية املرتبطة أألرس قد اسُتخدخمت إلضفاء الشرعية 
اعة أخر  تعد وافدة )املثال األبرب هنا هو منطقة البحريات العظمى(. والشت أن هذا على مجاعة قبلية معينة أو نزعها عن مج

                                                           
1 K. Jacobsen (1999, May), “A “Safety-First” Approach to Physical Protection in Refugee Camps”. 

Available at: http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrw p/a_safety.html 
2  Palmary, I. (2004), Refugees, Safety and Xenophobia in South African Cities: The Role of Local 

Government, CSVR. 

http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrw%20p/a_safety.html
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النضال من أجا الوصول إىل والسيطرة على هذه املوارد قد دفع أجلماعات العرقية املتصارعة إىل ا اذ مواقف متشددة وعنيفة. 
 وعليه فان مسألة الالجئني تتقاطع مع كا هذه األبعاد والديناميات.

***** 
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 جديدة انتفاضة وآفاق األقحى هتويد هتديدات
 القرااي أبو بشري د.

 
 مقدمة:

 التهويد حماوالت يف وتتمثا الصهيوين، الكيان قبا من 1األقصى املسجد هلا يتعرس الا التهديدات التقرير هذا يغطي
 خبطى األحيان بع  يف ويتم ،2القدس مدينة هتويد أوا إطار يف ريرالتق ويتناول الواقع. أرس على تنفيذها جيري الا التدرجيية
 املسجد هتويد جيعا الذي األمر املدينة. عن اإلسالمية العربية الصفة نزع هبدف وذلت مواتية، الظروف تكون عندما متسارعة
 .3يتصورون كما  ايسريً  اأمرً  املقدسة، املدينة يف سلمنيوامل للعرب معقا آخر وهو األقصى،

 اجلماعات اإلسرائيلي، االحتالل سلطة وتشما: وتفاعالهتا، ذلت يف الفاعلة القو  خريطة تطور اأيضً  التقرير ويبحث
 العربية، األنظمة الفلسطيآ، الشعب املنتفضون، ومحاس، فتح املسلحة، الفلسطينية الفصائا الفلسطينية، السلطة اليهودية، الدينية

 وانعكاساهتا العربية، املنطقة يف السياسية األوضاع وتطورات الفلسطينية السياسية الالفات على الرتكيز يتم وفيها العربية. والشعوب
 خطى وتسريع الصهيوين التغول من مزيد  و سا ة فرصة املنطقة به متر ما اعتبار مد  حيث من اإلسرائيلي السياسي السلو  على

 للمدينة. األصليون السكان وهم الفلسطينيني، املقدسيني وأحياء املسلمني تمقدسا يشما لا املقدسة املدينة يف التهويد
 الفلسطينية، االنتفاضية الظاهرة  صعود طليعتها ويف الصوب، هبذا املستجدة والظواهر املستجدات آخر التقرير يغطي كما

 االنتفاضي ا تمع يف واألحوال والظروف الواقع اتملقتضي اوفقً  والبو، الكمون وبني والتصاعد الصعود بني الرتاوح مساهتا من الا
 إىل التحليا ياية يف التقرير وخيلص .4الثالثة أالنتفاضة باحثنيال بع  ولد  اإعالميً  عرف ما إطار يف وذلت االنتفاضة، وبيئة
 السيما الاصة، حمدداهتا نظرة لكا متفائلة. واألخر  متشائمة أحدةا نظرتني من تنطلق األقصى املسجد ملستقبا  ملية رؤية تقد 
 هتديدات القدس، هتويد نقا : أربع التقرير هذا يتناول وعليه، واإلسالمي. والعرص الفلسطيآ ألواقع املرتبط الذا  املستو  على
 األقصى. املسجد ومستقبا االنتفاضية، الظاهرة صعود األقصى، هتويد

                                                           

 أستاذ العلوم السياسية المساعد، معهد دراسات العالم اإلسالمي، جامعة زايد 

 القبلي. والمسجد المرواني والمصلى الصخرة وقبة الشريف القدسي الحرم وبين بينه الفرق وما األقصى، بالمسجد المقصود تحديد الضروري من 1 
 مكوناته بكل الشريف القدسي الحرم به يقصد الواسع بالمعنى األقصى المسجد واسع. ومعنى ضيق، معنى األقصى: للمسجد معنيان هناك عام بشكل

 تشمل التي المعالم من وغيرها المرواني، المصلى النساء، مسجد الصخرة، قبة مسجد القبلي، المسجد منها:و معالم، من السور بداخل ما وكل وسوره
 المسقوف الصغير المبنى ذلك به يقصد الضيق بالمعنى األقصى المسجد أما وأسوار. وأبواب ومياضئ وحدائق وباحات ومصاطب ومقابر مدارس

 المعروف وهو الشريف، القدسي الحرم أبنية أحد وهو والمعراج، اإلسراء ليلة جميعًا باألنبياء إماًما وسلم عليه هللا صلى محمد النبي فيه صلى الذي
 تشير فحينما وعليه، القبلي. المسجد أيًضا تشمل التي مكوناته بكل الشريف القدسي الحرم هو األقصى فالمسجد القول، وخالصة القبلي. بالمسجد
 بالمعنى األقصى المسجد مكونات أحد هو الصخرة قبة مسجد باعتبار صحيح فهذا األقصى المسجد أنه على الصخرة قبة مسجد إلى اإلعالم وسائل

 علي مجاهد أنظر: التفصيل: من لمزيد القبلي. بالمسجد يسمى ما أو الضيق بالمعنى األقصى المسجد عن نتغافل يجعلنا أن ينبغي ال ذلك لكن الواسع،
 .432ـ403ص ،1996 أكتوبر، أسيوط، جامعة أسيوط: والمستقبل، التاريخ القدس الدولية الندوة أبحاث ريف"،الش القدسي "الحرم شراب،

 العربية الساحتين على القدس "قضية الفرا، محمد أنظر: الدولية، الشرعية لمقررات االحتالل سلطة ومخالفة تاريخيًا القدس تهويد على للتعرف 2 
 .14ـ11ص ،9ـ6ص ،12/1984 ،40ع عربية، شئون والدولية"،

 ،1ع العربية، والدراسات البحوث مجلة اإلسالم"، في القدس "مكانة الحسيني، موسى إسحاق أنظر: اإلسالم، في القدس مكانة على للتعرف 3 
 .71ـ57ص ،1969 مارس

The ”. begun?Is a third Palestinian intifada on the way or has it already . “Peter ,Beaumontأنظر:   4
-palestinian-http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/thirdGuardian, Tulkarem, 5 Oct 2015, 

begun-already-or-way-on-intifada 

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/third-palestinian-intifada-on-way-or-already-begun
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/third-palestinian-intifada-on-way-or-already-begun
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 القدس: هتويد :أوًلا 
 واحلجر والبناء لألرس التدرجيي التهويد سياسة الصهيوين الكيان اتبع 1980 عام وضمها 1967 امع القدس احتالل منذ

 اإلجراءات بسبب ألطر املهدد العاملي الرتاال قائمة يف القدس إدراج رغم هذا، وقتنا حىت مستمرة السياسة هذه ومابالت والبشر.
 الضعف أوقات ويف والتسوية التفاوس أوقات يف وتريهتا وتزداد ،1القدس ملف ابعةملت هلا اشخصيً  نثاًل  اليونسكو وتعيني اإلسرائيلية

 سياسات عدة اتباع خالل من الصهيوين، الوجود وتكثيف 2الفلسطيآ الوجود تقليص مبدأ على التهويد سياسة وتقوم العرص.
 االستيطان سياسة مقابا للبناء ألنسبة التقليص سةوسيا اهلدم وسياسة لألرس، ألنسبة الضم وسياسة املصادرة سياسة منها: فرعية،
 يف املقدسيني على الناق تضييق وسياسة القسري التهجري وسياسة التفريغ وسياسة الصهيونية، االستيطانية والكتا الوحدات وبناء
 أجهزة وضعته خمطط ضمن اجغرافيً  القدس قضية االحتالل سلطة حسمت وقد لليهود. ألنسبة االستيطاين اإلحالل سياسة مقابا

 متعددة: إسرائيلية
 ما على هلم واإلبقاء الشرقية القدس أراضي من %87 لنحو املقدسيني استخدام البداية منذ منعت األرس، مستو  فعلى

 للكيان موحدة كعاصمة  الكإ  القدس معامل حيدد استيطاين توسع خمطط ضمن القدس حدود ووسعت .3فقط %13 نسبته
 للمدينة. شاماًل  اهتويدً  مستقباًل  يعآ ما وهو الفلسطيآ، الوجود من اليةخ اإلسرائيلي
مستو  البناء واحلجر، استخدمت ذرائع شىت هلدم بيوت املقدسيني، اترة قانونية حبجة أن البناء غري مرخص أو أن  ىوعل

بناء القدس. وتصنف البلدية اإلسرائيلية يف للشهداء ومنفذي العمليات واملنتفضني وذويهم من أ صاحبه فقد إقامته، واترة عقاأً 
% من  ما املنابل(  يا غري قانونية، حبجة عدم متكن أصحاهبا 39منزل فلسطيآ يف املدينة )أي ما يعادل  20,000القدس 

لبلدة القدمية يف ا امن احلصول على تراخيص إلقامتها. ويف املقابا شجعت وضع اليد على منابل فلسطينية داخا األحياء، وحتديدً 
. وبرعت سلطة االحتالل األحياء االستيطانية يف القدس الشرقية وحوهلا، وداخا 4وسلوان وراس العمود والطور والشيخ جراح

لطط احلكومة اإلسرائيلية يف هذا ا ال. ووضعت هذه  امساعدً  ااألحياء الفلسطينية نفسها. وكان جلمعية إلعاد االستيطانية دورً 
سرائيلية املقدسيني أمام االاة خيارات: إما دفع أموال طائلة مثن شقق أو بدل استئجار شقق قائمة يف املدينة، وإما السياسات اإل

ر ا ابفة إبقامة منابل من دون تراخيص، وإما االنتقال إىل املناطق خلف اجلدار سواء إىل منابل يف األحياء املقدسية الا عزهلا اجلدا
 .5أو يف الضفة الغربية

 ،ااتمً  عزاًل  الشرقية القدس عن الفلسطينية األحياء عزل إىل 2020 عام القدس لبلدية اإلسرائيلي اهليكلي املخطط ويهدف
 .6خالصة يهودية مدينة تكون حبيث الكإ ، القدس لتشكا اييطة االستيطانية والكتا الغربية القدس مع الشرقية القدس ضم ل

 بلدية رئي  يقرتح حني يف ،افلسطينيً  احيً  28 بعزل انفصال خطة تنفيذ على هريتسوج يتسحاق ضةاملعار  بعيم يلح الصوب وهبذا
 مقدسي ألف 200 إخراج يعآ ما وهو القدس. عن امتامً  وفصلها الفلسطينية السلطة إىل املقدسية األحياء ضم بركات نري القدس

 احلكم ويفضلون الفلسطينية للسلطة االنضمام يف القدس سكان غبةر  بعدم يدعون أخر  واترة الكإ . للقدس اإلداري النطاق عن
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 تطبيق جيري االسرتشادي اهليكلي للمخطط اووفقً  القدس. هتويد عملية إلمتام الوقت من املزيد كسب  إىل منهم اسعيً  اإلسرائيلي،
 .1إسرائيا عاصمة القدس أساس قانون لتنفيذ الواقع أرس على ذلت

 األصليون السكان ،2املقدسيني من القدس تفريغ سياسة إىل االحتالل سلطة عمدت فقد البشر، مستو  على أما
 املقابا ويف ،4املضادة واإلجراءات والذرائع احلجج بشىت عددهم تقليص إىل ساعية قاسية إجراءات حبقهم ومارست ،3للمدينة
 اإلسرائيلي املنظور من للمقدسيني القانوين الوضع دحتدي ول لذلت. مرسومة خطط إطار يف منهم بداًل  اليهود املستوطنني إحالل
 ألف 120 هوايت وسحبت أرضه، يفقد إقامته يفقد فمن أإلقامة، األرس ملكية وربطت مواطنني. وليسو مقيمون أيم على

 شتهممعي سبا على الناق تضييق سياسة ومارست االعتقاالت حبقهم وواصلت ،5للقدس اإلداري النطاق تغيري بسبب مقدسي
 حوصرت وقد املتوسطة. الطبقة أفراد بني الفقر معدالت وارتفعت أسواقهم واضمحلت معاشهم سبا كسدت  حىت وحياهتم،
 غرأء أصبحوا حىت أرس، من هلم تبقى فيما سكنية أبمة من املقدسيون وعاىن جانب، كا  من االستيطانية ألكتا املقدسية األحياء

 ويضيق وطنهم يف كثرية  مناطق دخول عليهم حيرم وجودهم يف مرغوب غري كأجانب  هلم ينظر نومعزولو  فيها مشبوهون مدينتهم يف
 سابق عن معهم التعاما يف االحتالل سلطة حكومة وتتشدد .6مسبوق غري تنكياًل  هبم وينكا معاملة أسوأ ويعاملون بقصد، عليهم
 إىل عودهتم ومتنع الغربية، الضفة مدن إىل وتطردهم قدسية،امل هوايهتم وتسحب العالية، الضرائب عليهم فتفرس نية، وسوء  طيط
 وتصادر ترميمها، أو توسعتها دون وحتول وصيانتها، تعمريها ومتنع الباقية، بيوهتم وهتدم فيها، العتيقة بيوهتم وإىل املقدسة، مدينتهم
  .7عليها يدها وتضع الغائبني أمال  على وتعتدي ونتلكاهتم، أرضهم

م فيها مع إغالق سلطات االحتالل بواأت القدس الشرقية، ودخول جيش االحتالل الشوارع، ونصب احلواجز وتزيد غربته
العسكرية على مداخلها، والتدقيق يف هوايت املقدسيني وتفتيش سياراهتم، وعدم السماح لبعضهم أملرور ولو إىل بيوهتم يف أحياء 

ن أمامها والعابرين للحواجز الا وضعتها. أما مداخا البلدات املقدسية فتغلق القدس الشرقية، بينما تعتقا من شاءت من املاري
لكعبات األمسنت الضخمة الا تعيق احلركة ومتنع تدفق حركة السري فتزدحم فيها السيارات ومتتد طوابريها مسافات طويلة، نا يضيق 

 .8على املواطنني أنفاسهم، ويذهب بصإهم
اإلسرائيليني تراقب الفلسطينيني املاشني أو العابرين أو الراكبني يف احلافالت، يستفزون عالوة على ذلت، فان عيون 

الفلسطينيني ويشتمويم ويتهكمون عليهم ويستهزؤون هبم ويسمعويم كلمات بذيئة ومفردات انبية تطال أمهاهتم وشرفهم وعرضهم 
إايهم من القتا الذي  امنهم الرحيا واملغادرة حمذرً  اهم طالبً ونسبهم ودينهم ورسوهلم، ومنهم من يرشقهم أحلجارة أو يصرخ في

ينتظرهم ويتوعدهم أملوت، مدعني أن هذه املدينة ليست هلم وال حيق هلم العيش فيها. أما الدورايت العسكرية فتوقف كا فلسطيآ 
أو فاكهة وأن الذي  يديهم  اله لي  إال خبزً وتشتبه فيه وقد يطلقون عليه النار ويقتلونه أو يصيبونه قبا أن يتبني هلم أن ما حيم
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هواتفهم النقالة أو مفاتيح بيوهتم وسياراهتم. والسيارات العربية كلها حما شبهة وموضع شت فال يسمح ألصحاهبا أملرور أو االجتياب 
رائيليني شرطًة ومستوطنني وإن حاول بع  السائقني بايدة السرعة أو التجاوب أو التوقف املفاج  أو االعتيادي ببطء فان اإلس

يديه ولو كان من يسوق السيارة سيدة، فايم يتعاملون  اميطرونه ألطلقات النارية ولو ترجا السائق من سيارته ومشى أمامهم رافعً 
 .1معها أملثا ويطلقون عليها النار وكأيا كانت تنوي دهسهم أو صدمهم

ية ايتلة يف مواجهة إجراء احتاليل إسرائيلي حىت جيدوا أنفسهم مهددين وما إن ينخر  الفلسطينيون يف مدينة القدس الشرق
املسؤولون اإلسرائيليون أن اهلدف الدائم هو تقليا عدد الفلسطينيني يف املدينة كي تكون مدينة يهودية.  إبجراء جديد، وال خيفي

عشرات آالف املقدسيني عإ سلخ أحياء  كملها  فمع تكشف اتفاق اليمني مع اليسار اإلسرائيلي يف املوقف الاب ألتخلص من
، تتضح معامل تنفيذ أكإ خمطط استيطاين لعزل ما سيتبقى منها عن حميطها الفلسطيآ وسط جهود ال 2عن مدينة القدس الكإ 

تمثلة يف املسجد تنضب يف طم  اقافتها وهويتها الوطنية الفلسطينية. وقد تزامن ذلت مع تصعيد استهداف مقدساهتا اإلسالمية امل
 .3األقصى وقبة الصخرة، وتصاعد اهلجمة اليهودية على املسيحيني وكنائسهم

فلسطيآ تشكا  307,000، بينهم 829,000بلغ عدد سكان القدس، بشطريها الشرقي والغرص  2016ومع مطلع 
تعدوا نسبة الطر الا حددهتا  %، وذلت حبسب مركز القدس لدراسات إسرائيا، األمر الذي يشري إىل أيم39نسبتهم  و 

%. وهذه األرقام تشكا معامل التحر  اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني يف املدينة، 22إسرائيا بعد وقت قصري من احتالهلا املدينة بو 
% من املقدسيني يعيشون حتت خط الفقر، كما تقول 75. حيث أن 4والذي يستند إىل سياسة متييز وإقصاء منهجية متصاعدة

(. كما أن مثة فجوة هائلة بني البى التحتية الفلسطينية واإلسرائيلية، إذ تركت األحياء 2016/2/24نيت سيلع )معاريف، رو 
% فقط من املنابل مرتبطة بشكا مرتب بشبكة املياه، بينما يضطر الفلسطينيون 64. فمثال، االشرقية متخلفة بصورة كبرية جدً 

 .5الباقون إىل شراء مضخات مياه وخزاانت مياه كي يؤمنوا املياه ملنابهلم
ثرة اإل اب ، يعوضه الفلسطينيون ألزواج املبكر وك6أمتياب ادميوغرافيً  ااألمر الذي جيعا الصراع على القدس وفلسطني صراعً 
 وهو ما حتدال عنه خإاء االسرتاتيجية الصهيونية بقلق ألغ.

 األقحى: هتويد هتديدات اثنياا:
 على فعلية وأسرلة هتويد خطوات ا اذ حد إىل ألتهويد التهديد حد األقصى املسجد يف الصهيونية املمارسات تعدت

 ،مستقباًل  أخر  خطوات لتنفيذ والتحضري التخطيط نفسه الوقت يف وجاري .8اإلسالمية املقدسات تستهدف نوااي ذات ،7األرس
 الفرصة. واغتنام الذرائع وافتعال الغضب وتروي  النب  ج  سياسات الصهيوين الكيان فيها يتبع تدرجيي بشكا تتم األمور لكن
 مع بعد، حتصا مل الا املقبلة لطواتا وبني ايوميً  حتدال ومابالت ألفعا حدات الا امليدانية اإلجراءات بني التقرير مييز لذلت

                                                           
 السابق نفسه. 1
 .178عبد الرؤوف أرناؤوط، "إسرائيل في القدس الشرقية.."، مجلة الدراسات الفلسطينية، مصدر سابق، ص   2
 مصدر سابق.("، جماعة العدل واإلحسان، 2مصطفى يوسف اللداوي، "االنتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة ) 3
 .160ـ159.."، مجلة الدراسات الفلسطينية، سابق، ص2016عبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس  4
 .160المصدر السابق نفسه، ص 5
حليله رامي أبو جبارة، "االنتفاضة الثالثة اإلمكانيات والسيناريوهات: هبة شعبية أم انتفاضة ثالثة؟ محاولة لتحديد ماهية الحدث تمهيدًا لت 6

 /والسين-اإلمكانيات-الثالثة-االنتفاضة http://taharruri.net/2015/11/01، 1/11/2015وعية"، مسار تحرري، بموض
، 96، أنظر: إبراهيم عبد الكريم، "تهويد الحرم القدسي دراسة توثيقية في الذرائع والوقائع"، شئون عربية، ع1967حول تهويد األقصى منذ العام  7

ى عطية جمعة، "المسجد األقصى ومخططات التخريب والتهويد والسياسة: قراءة توثيقية"، البيان، لندن، . مصطف149ـ123، ص12/1998
، 38، ع10. وقارن: سعيد عكاشة، "القدس واألقصى قضيتان أم قضية واحدة"، مجلة الديمقراطية، األهرام، مج61ـ56، ص5/2010، 273ع
، 10/2014، 16، ع8"تهويد المسجد األقصى"، مجلة دراسات حوض النيل، مج. الشيخ األمين محمد عوض هللا، 112ـ109، ث4/2010

 .273ـ266ص
  http://radionagham.com/ar/?p=5308،10/10/2015زيد األيوبي، "االنتفاضة الثالثة واألخيرة اندلعت"، راديو نغم،  8



59 

 

 احلد هذا عند األمور تقف ولن لألجواء، وهتيئة ومقدمات استعدادات  رد كويا  تعدو ال اإلجراءات هذه أن االعتبار يف األخذ
 .1الثالث اهليكا إقامة لرحلة يسمونه ما إطار يف سيأ  وهو وفداحة خطورة وأشد ذلت من أعظم القادم وإمنا

 امليدانية: راءاتاإلج .أ
لثابة اعتداء وانتها  ى وفرس واقع جديد، تعتإ اإلجراءات امليدانية اإلسرائيلية الا هتدف إىل تغيري واقع املسجد األقص

، استفزابًا  3، كما تعد انتهاًكا من وجهة نظر القانون الدويل واملقررات الدولية2صارخ وتدني  غري مسبوق للحرم القدسي الشريف
ني يف كا أ اء العامل. وقد قامت بع  شركات التطوير لشاركة دائرة ا اثر ببناء مدرجات ضخمة ملشاعر العرب واملسلم اكبريً 

جنوب احلرم من الارج، وأصبحت مالصقة لبواأته الا كانت مفتوحة قبا مئات السنوات ول إغالقها على عهد السلطان صالح 
الصوب عن سبعة إجراءات متت ألفعا هي: السيطرة، االقتحامات، التقسيم، احلفرايت، . وميكن احلديث هبذا 4الدين األيوص

 منع اإلعمار، القيود والتعقيدات، واستعدادات بناء اهليكا.
 السيطرة:  (1)

وتشما بشكا أساسي سيطرة سلطة االحتالل ا ن وبشكا كاما على كافة أبواب األقصى وأحاته، وهو ما يعآ السيطرة 
أستثناء مبانيه املسقوفة. ويف إطار سيطرهتا على األبواب تقوم ألتدقيق يف اهلوايت ومتنع دخول من تريد لسبب أو  اًل عليه كام

 خر، وال تسمح بدخول مواد البناء واإلعمار إال أتفاق مسبق وموافقة السلطات اإلسرائيلية املختصة لا فيها أعمال الصيانة 
فايا تعما على حتويلها إىل ساحات عامة  ضع لسيطرة بلدية االحتالل وإشرافها املباشر عليه.  الدورية. أما ألنسبة لساحاته

على ذلت، بتغيري أمساء الشوارع  احدائق قومية أارية ينبغي أن تتوالها إدارة احلدائق القومية اإلسرائيلية. وبدأت،  سيسً  اوتعتإها أيضً 
 . 5، لا يف ذلت وضع عبارة جبا اهليكا على أحد األبوابواألبواب اييطة أحلرم القدسي الشريف

 اًلقتةامات:  (2)
 يف اسببً  وكانت شارون بدأها أن منذ الزمن لرور ومتصاعدة متكررة ظاهرة الصهاينة قبا من األقصى اقتحام ظاهرة أصبحت

 يقوم اقتحامات فهنا  أنواع، هذه ناأايم يف الشريف القدسي للحرم الصهيونية واالقتحامات .2000 عام األقصى انتفاضة تفجري
 يف أعضاء هبا يقوم اقتحامات وهنا  آريئيا، أوري احلايل الزراعة وبير اقتحام أشهرها ومن كالوبراء،  إسرائيليون، مسؤولون هبا

 الشرطة واتق هبا تقوم العسكرية واالقتحامات الليكود. شبيبة اقتحامات أشهرها ومن حزبية، وعناصر حزبية، وقيادات الكنيست،
 اقتحامات على عالوة األمنية. القو  من وغريها املستعربني وحدة وعناصر بيت( )الشني الداخلي األمن وقوات اإلسرائيلية
 شهر وحىت 2014 عام يف اإسرائيليً  9434 األقصى اقتحم فقد التقديرات ألحد اووفقً  املتطرفة. الدينية والقو  املستوطنني

 .6أكتوبر

                                                           
 .16نظمي الجعبة، "استيطان القدس.."، مجلة الدراسات الفلسطينية، سابق، ص  1
 /http://www.almassaepress.com، 15/15/2015، 2807بالل البوجدايني، "ثورة السكاكين انتفاضة فلسطينية ثالثة"، المساء، ع 2

 /ثالثة-فلسطينية-انتفاضة-السكاكين-ثورة
عزيز الدايل، "الوضع القانوني حول االنتهاكات اإلسرائيلية لألماكن المقدسة وضمها للقدس من وجهة نظر القانون الدولي، أنظر: سعود عبد ال 3

 .154ـ150، ص1983، 1للقدس"، مجلة بحوث دبلوماسية، السعودية، ع
،  14/10/2015، 341د. عدنان أبوعامر، "االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى مقدمة لحدث أكبر!"، البيان، لندن، ع  4

http://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=4672 

. ومن 107ـ106، ص2015، ربيع 259رش، "تقسيم المسجد األقصى بين جاهزية الخطط والبدء بالتنفيذ"، شؤون فلسطينية، عمحمد خضر ق  5
على هذا  المالحظ أن اإلعالميين والباحثين والسياسيين الغربيين بدأوا يستخدمون عبارة: "جبل الهيكل"، ويذكرون المسجد األقصى كما لو أنه قائم

 ,Margalit, Ruth. “Fear of a Third Intifada”, The New Yorker, 12 Oct 2015الجبل. أنظر: 
intifada-third-a-of-desk/fear-http://www.newyorker.com/news/news 

 .133ـ132، ص2015، شتاء 101ال قيادة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، ععبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس: هبة شعبية ب  6

http://www.newyorker.com/news/news-desk/fear-of-a-third-intifada
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تحامات اإلسرائيلية يف السابق مومسية تتم يف األعياد اليهودية، أما ا ن فقد حتولت إىل شبه يومية، حبيث تتم وقد كانت االق
. وترافق هذا مع قيام 1اما بني الساعة السابعة والنصف إىل احلادية عشرة صباحا، ومن الواحدة والنصف إىل الثانية والنصف ظهرً 

ى درج قبة الصخرة، وكا هذا يتم وسط حراسة مشددة من الشرطة ورجال املخابرات. وتتجه ا موعات برفع العلم اإلسرائيلي عل
 . 2لتعيني مسؤول لتنفيذ وترتيب الصلوات يف األقصى االنية حاليً 

، يف بع  األحيان على محا السالح داخا ساحات املسجد األقصى، والدخول وقد دأب اليهود، مستوطنني وشباانً 
املسجد أيم جيدون آاثر سيارات أمن  واملرافق داخا أسواره. وأكد حراسصة هبم واجللوس على املصاطب لالب  الصالة الا

صهيونية تدخا ساحاته لياًل وتتجول فيها، يتفوهون بكلمات بذيئة حبق املصلني والعاملني فيه. ويقومون لحاوالت  في متكررة 
لمور واملسكرات إىل ساحاته أكثر من مرة يف حماولة لتدنيسه، وتوبيع القتحام املسجد وتنفيذ هجمات مسلحة فيه، وإدخال ا

 . 3ملصقات ورسومات على طالب املدارس واجلامعات اليهودية لتجسيد قضية اهليكا املزعوم يف وجدايم
 التقسيم:  (3)

ا لتقسيم د ميدانيً بدأت سلطات االحتالل التمهي ،كسابقة تعتمد عليها  بتها يف تقسيم املسجد اإلبراهيميعلى ضوء جتر 
األقصى من خالل سلسلة االقتحامات املتكررة سواء عإ املستوطنني واملتزمتني أو من خالل بع  السياسيني من أعضاء الكنيست 
واألحزاب الدينية الا ما فتئت تطالب حبقها املزعوم يف الصالة يف املسجد األقصى. لقد بدأت سلطات االحتالل بتطبيق سلسلة 

التمهيدية. وبشكا عام تفرس سلطة االحتالل على أرس الواقع أنواع من التقسيم يف املسجد األقصى:  ءات والطواتمن اإلجرا
التقسيم العمري، التقسيم الزماين، والتقسيم املكاين. وتنفذ خطوات التقسيم بشكا تدرجيي مدروس وعلى مراحا ضمن فرتات بمنية 

  صعوأت أو اعرتاضات جدية من قبا الفلسطينيني، وقد تبطئها أو توقفها بشكا مؤقت معينة، وتسرع من خطواهتا إذ مل جتد هنا
وجتمدها إذا كان هنا  مظاهرات أو مواجهات مباشرة أو هجمات السكاكني أو الده  ألسيارات أو وجود احتجاجات 

 .4دبلوماسية عربية جدية
حيق هلم الصالة يف األقصى ومن حيظر عليهم الدخول، وقد فعلى مستو  التقسيم العمري، حتدد سلطة االحتالل أعمار من 

تغري من حتديداهتا وفًقا ملإرات وذرائع خمتلفة. فتارة تقوم لنع دخول املصلني دون الستني عاًما واترة أخر  من هم دون المسني 
 ةسلط هبا. واحلجة الا بررت 5نواترة اثلثة من هم دون األربعني، حبجة وجود إخبارايت ومعلومات عن دورهم يف تعكري األم

يطلقون احلجارة ويشتبكون مع اإلسرائيليني الذين يقتحمون  االحتالل ا اذ هذا اإلجراء هي أن الشباب دون سن األربعني عامً ا
األقصى، لكن اهلدف احلقيقي هو حتويا األمر إىل قاعدة عامة لتتمكن من التحكم والسيطرة على أحاته، هبدف إخالئها من 

 . 6املصلني ليتسى هلا إدخال أكإ عدد نكن من املستوطنني واليهود إليها دون مشاكا أو حصول اشتباكات أو مواجهات
ومل تواجه اإلجراءات اإلسرائيلية  ية ردود فعا فلسطينية وعربية وإسالمية جدية من شأيا دفع سلطات االحتالل إىل 

حرير ومعها السلطة الوطنية واألحزاب والفصائا لا فيها حركتا محاس واجلهاد مل  خذه الرتاجع عن وضعه موضع التنفيذ. فمنظمة الت
على األرس بكا ما يرتتب على ذلت من نتائج. وميكن  اندية وتعاملت معه كأمر واقع ال يستدعي أو ال يتطلب رفضه ميدانيً 

                                                           
 .107محمد خضر قرش، "تقسيم المسجد األقصى بين جاهزية الخطط والبدء بالتنفيذ"، شؤون فلسطينية، مصدر سابق، ص  1
 .107المصدر السابق نفسه، ص  2
 دمة لحدث أكبر!"، البيان، لندن، مصدر سابق.د. عدنان أبوعامر، "االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى مق 3

 .109، ص103محمد خضر قرش، "تقسيم المسجد األقصى .."، شؤون فلسطينية، سابق، ص  4
 .106المصدر السابق نفسه، ص  5
، 11/10/2015محمد حسن عامر، "رئيس مرابطي القدس في حوار للوطن: ذاهبون إلى انتفاضة ثالثة"، أخبار الوطن،  6

http://www.elwatannews.com/news/details/816840  
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ية احتجاجات ذات وبن. فكا ما يفعله الفلسطينيون هو القول أيضا  ن هذه املرحلة تسري خبطوات معقولة  و التطبيق بدون أ
قيامهم ألصالة يف الشوارع املؤدية إىل املسجد األقصى سواء يف أب الساهرة أو األسبا  أو العامود. وأحياان حتصا اشتباكات 

ل كذلت لنع دخول النساء ف  بعد ذلت. وتقوم سلطة االحتالمتفرقة بني الشباب والشرطة اإلسرائيلية على مداخا األبواب ل تُ 
وحىت احلادية عشر قبا الظهر، ويف أوقات أخر   اخالل الفرتة من الساعة السابعة صباحً  ااملقدسيات دون الامسة واالاني عامً 

 .1هي تقررها لح  إرادهتا
اعرتاضات أو وعلى مستو  التقسيم الزماين، وهو األسها ألنسبة إىل سلطات االحتالل واألقدر على تنفيذه  قا 

احتجاجات نكنة، حتدد ساعات وأايم األسبوع بني الفلسطينيني واليهود، حبيث يكون لليهود ساعات حمددة يدخلون خالهلا إىل 
املسجد األقصى ألداء الصلوات والتعبد!! وساعات أخر  للفلسطينيني. وقد توصلت سلطات االحتالل إىل أن أنسب الساعات 

أي بعد صالة الصبح وقبا صالة الظهر ألنسبة  اصباحً  11:30إىل  7:30ون إحداال ضجيج كبري هي ود امالءمة لليهود مؤقتً 
بعد الظهر )قبا صالة العصر(، أستثناء يوم اجلمعة. وساعات االقتحام هذه هي الا  2:30و 1:30للفلسطينيني. وما بني 

طاعت سلطات االحتالل أن تطبع هذه الفرتات يف أذهان تشهد االصطدامات بني الفلسطينيني والشرطة اإلسرائيلية. ولقد است
ي. وال يتوقف األمر عند الم، وأت وكأنه أمر روتيآ وعادوعقول قطاع لي  ألقليا من عامة الناس ومراتدي األقصى ووسائا اإلع

عات املشار إليها، نا هذه اإلجراءات با يتسع ليشما منع املرابطني وطالب مصاطب العلم من الدخول إىل األقصى بنف  السا
يعآ إفرا  ساحات املسجد من الشباب القادرين على التصدي للمجموعات اليهودية الا تقتحم املسجد وألتايل جتنب املواجهات 
ورشق احلجارة. وميكن القول  ن هذه املرحلة تسري وفق ما هو خمطط له و قا درجة من االحتجاجات واالعرتاضات واملواجهات 

 . 2انكار العرص واإلسالمي ورمي احلجارة. فباتت روتينية والكا قد اعتاد عليها، وهي تتم بشكا شبه منتظم يوميً واالست
السلطة سواء  ملنتهيتني عملًيا. فالفلسطينيون،وقد أيقنت سلطات االحتالل  ن التقسيمني الزماين والعمري أات حبكم ا

 .3من شأنه وقف املخطط أو تعطيله ن مواجهات مؤارة أو ذات وبن كبريدو واألحزاب، يتعاملون معها ب السياسية والقو 
اجلغرايف ، فقد بدأته على املستو  4أما على مستو  التقسيم املكاين الذي حققته سلطة االحتالل ألفعا على أرس الواقع

 نع كالنغنطة، وقامت يف الوقت نفسه لفلسطني لنع املصلني من الضفة الغربية الذين مل حيصلوا على تصاريح مسبقة أو بطاقات 
 .5املصلني من قطاع غزة

 احلفرايت: (4)
، تستهدف البحث عن طرق يزعم أيا  6ل الكشف عن قيام سلطات االحتالل حبفرايت جديدة حتت املسجد األقصى

مؤشر على بناء اهليكا ، تلت ذلت احتفاالت لولد بقرة محراء ك7كانت تشكا قبا  و ألفي عام مدخاًل رئيًسا للهيكا الثاين

                                                           
 .106محمد خضر قرش، "تقسيم المسجد األقصى .."، شؤون فلسطينية، سابق، ص  1
 .110المصدر السابق نفسه، ص  2
 .111السابق نفسه، ص  3
 .413عبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس: هبة شعبية بال قيادة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مصدر سابق، ص  4
 .106محمد خضر قرش، "تقسيم المسجد األقصى .."، شؤون فلسطينية، سابق، ص  5
 .234ـ233، ص2010، شتاء 36، ع12أنظر: رضا بني المرجة، "قدسية القدس والمسجد األقصى"، مجلة الفكر السياسي، سوريا، س  6

ظر: نظمي الجعبة، "القدس حفريات بال نهاية واستراتيجيات تتجدد"، شرع الكيان الصهيوني في الحفريات في القدس منذ بداية سيطرته عليها، أن  7

. وللتعرف على الحفريات الصهيونية في منطقة الحرم القدسي الشريف 19ـ61، ص12/2009، 55، ع27المجلة العربية للثقافة، تونس، مج

 .23ـ20ومحاورها، أنظر: ص
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. وقد شهد املسجد األقصى بايدة وترية احلفرايت حتته، وتتوىل إدارة احلدائق 1املزعوم، نانب السماح لليهود ألصالة يف املسجد
 .2األارية متويا هذه احلفرايت وأعمال حفر يف هذه املنطقة

 اإلعمار: منع (5)
با وتسعى إىل  ريبه، إن مل يكن تدمريه وهدمه. فهي متنع إدخال حترب سلطة االحتالل على منع إعمار املسجد األقصى، 
. ومتنع أعمال الرتميم والصيانة إال  مر من املفوس احلكومي،  3أية مواد إعمار أو إصالح فيه رغم حاجة املسجد الضرورية لذلت

سببت يف حتطيم نوافذ األقصى األارية، وحرق . وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد ت4اكما مينع االعتكاف يف املسجد أو املبيت فيه كليً 
، وإحداال حريق حبديقته األمامية. كما قامت إبطالق الرصاب  نواعه والقنابا الصوتية والغاب املسيا للدموع على مجوع 5سجاده
 .6املصلني

 والتعقيدات: القيود (6)
يرتددون على املسجد األقصى، وتقوم بفرس تتبع سلطة االحتالل اإلسرائيلي سياسة التعقيد ألنسبة للفلسطينيني الذين 

القيود على املصلني والزوار واملرابطني وطالب العلم. فتمارس االعتداءات املتكررة على املصلني ومتارس حبقهم الضرب واالعتقال 
األقصى بني الفرتة أخر  من الدخول إىل  وإعاقة حريتهم أحياانً  ومتنع بعضهم من الدخول. وتقوم لنع دخول طالب العلم أحياانً 

واألخر  وحترب بشكا عام على إعاقة حرية مصاطب العلم داخا احلرم القدسي الشريف. وتفعا األمر نفسه مع الزايرات 
املدرسية الا جاءت للتعرف على املسجد. وهتدد سلطة االحتالل أستخدام القوة إلخالء املرابطني داخا املسجد، وهم الذين 

ستوطنني واملتطرفني اليهود، لذلت تتخذ إجراءات حبقهم، ومتنع دخوهلم إىل األقصى يف أحيان كثرية. كما يتصدون القتحامات امل
تقوم سلطة االحتالل بتنشيط امللفات والنشاطات القضائية وتوجيه هتم جنائية إىل العديد من حراس األقصى واملرابطني والشباب 

ت أمنية وقضائية وحترمهم من دخول األقصى ملدد خمتلفة تصا إىل سنة، . وتصدر حبقهم قرارا1948وبع  شخصيات فلسطينيي 
أإلضافة إىل سجنهم فرتات متفاوتة. وقد قامت سلطة االحتالل، وألول مرة يف شهر رمضان املبار ، لنع دخول املصلني إىل 

 .7األقصى يوم اجلمعة ويف ليلة القدر. وقد كان ذلت خالل فرتة عدوايا على قطاع غزة
يف مقابا هذه املمارسات التعقيدية حبق الفلسطينيني تقوم سلطة االحتالل لنح الصهاينة تسهيالت لدخول األقصى، و 

وخاصة منذ تويل احلكومة اليمينية احلالية السلطة برائسة نتنياهو. فقد منحهم حق الصالة فيه ونارسة شعائرهم التعبدية، ومسحت 
مات شبه اليومية لساحاته، والا كان يتخللها على األغلب أداؤهم لبع  الصلوات والطقوس وأجابت للمستوطنني القيام أالقتحا

التلمودية. ومسحت للجنود ولقوات الشرطة واملخابرات اإلسرائيلية أقتحام ساحات األقصى والقيام نوالت تفتيشية متنوعة، لا فيها 
إىل خلق وتكري  صورة منطية وروتينية بشأن التواجد اليهودي يف  اعتقال الطلبة والتصدي للمرابطني. وسعت سلطات االحتالل

 .8احلرم القدسي الشريف، حىت تعتاد الناس عليه وخاصة املصلني الفلسطينيني
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 اهليكل: بناء استعدادات (7)

اهليكا.  تواصا سلطة االحتالل تنظيم املؤمترات الصهيونية لشاركة شخصيات حكومية نانب القيام بنشاطات يهودية لبناء
وأعلنت حمافا ميينية يهودية عن بدئها إطالق محلة دعائية واسعة تستهدف كسب احلشد والتأييد إلعادة بناء اهليكا املزعوم، فيما 

إلعادة إقامة وإحياء اهليكا.  ابدأت هذه احلملة لشاركة مجاعات ميينية متطرفة تسعى لفرس السيطرة اليهودية على األقصى، متهيدً 
توبيع ملصقات انطباعية على طالب املدارس واجلامعات  ل اكم سمات للهيكا الثالث وأس  صندوق خزينة اهليكا.   وقد بنيت

جتسد اهليكا، ويف املقابا ل القيام ألبث اإلذاعي من إذاعات ليهود يعملون هلدم األقصى، كاذاعة عزة صهيون التابعة حلركة كاخ 
 العما على إقامة املعبد على أنقاس اهليكا، وتذيع فتاو  لعدد من كبار احلاخامات تدعو الشباب اليهودي إىل االا تدعو علنً 

إلعادة اهليكا، وكذلت قيام  موعة هندسية يهودية بتشييد هيكا جديد يف منطقة وادي عربة مشابه للهيكا القد ، صممه 
 . 1عه حتت تصرف احلكومةمهندسون من الوالايت املتحدة، على يد مستشارين من يهود أمريكا، ووض

ول إعداد فريق متكاما من عمال البناء يف انتظار ساعة الصفر للبدء يف العما، أنتظوار اللحظوة املناسبة لنقله وتثبيت أركانه 
على أنقاس املسجد، وأصبحت مواد البناء جاهزة وموجودة يف مكان سري، وتتكون من األحجار الكرمية ورقائق الذهب والفضة 

تحف الفنية، وأت مجع األحجار املقدسة عماًل تعبداًي للكثري من املستعجلني ببناء اهليكا، الستخدامها يف بنائه، وسيحتاج وال
م. وقد نشطت 1948املشروع إىل ما ال يقا عن ستة ماليني حجر، ل استقدامها من مدينة بئر السبع جنوب فلسطني ايتلة عام 

تلة ودول العامل إىل القدس لربطهم هبا، وبايرة ا سمات الا أعدت لتكون منوذًجا للهيكا املزمع الرحالت الدينية من فلسطني اي
إقامته على أنقاس املسجد األقصى، واتفاق اجلماعات الساعية هلدم األقصى وبناء اهليكا على توحيد جهودها، واستغالل طاقاهتا، 

 . 2ة هتم كا بيت يهودي على أرس فلسطنيوتنويع نشاطاهتا، حبيث جتعا من بناء اهليكا قضي
وباد اليهود من توبيع منشورات تدعو لطرد املسلمني من املسجد األقصى وبناء اهليكا املزعوم، والقيام ألتجوال يف ساحاته، 

على أنه مكان وقراءة الكتب اليهودية، والقيام  عمال شاذة تسيء لقدسيته، واإلرشاد والرتمجة للزائرين والسائحني يف ساحاته 
لليهود فقط وجيب هدمه وبناء اهليكا املزعوم مكانه، نانب التجمع يف أحاته يف الفرتات الا تكون أعياًدا دينية هلم، مثا ذكر  

 . 3خراب اهليكا املزعوم، وبداية السنة العإية، وغريها من املناسبات
  املقبلة: اخلطوات .ب

 مقبلة وخطوات اجلانب أحادية تصرفات متثا املستقبا، يف األقصى املسجد هلا يتعرس قد حمتملة هتديدات ستة هنالت
 إغالقه أحاته، إحد  يف السور داخا يهودي كني   إقامة املكاين، التقسيم عليه، الكاملة السيطرة انتزاع هي: الصهيوين للكيان
 أنقاضه. على الثالث اهليكا وبناء مراحا، علىو  اكليً   وهدمه خمتلفة وبذرائع اجزئيً  تدمريه خمتلفة، بذرائع اكليً   ل اجزئيً 

 
 األقحى: على الكاملة السيطرة انتزاع (1)

 رمسية جلهات إدارهتا وتسليم الفلسطينية األوقاف دائرة من األقصى على الكاملة السيطرة انتزاع إىل االحتالل سلطة  طط
 الوبارية اللجنة أو واملرياال، القدس وبارة أو القدس، بلدية أو ية،القوم احلدائق إدارة أو اإلسرائيلية، األداين وبارة مثا ،4إسرائيلية
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 يقوم فاملقرتح منهما. لكا مساحات وحيدد واليهود املسلمني بني األقصى تقاسم على القانون مسودة حمتو  وينص القدس. لشئون
 السماح ميكن احلالية الظروف بببس ولكن اهليكا، جبا امسه يهودي معبد أو مقدس مكان األقصى مساحة كاما  أن أساس على

 )املسجد املسقوف القبلي اجلامع  صيص على املقرتح وينص عليها. االتفاق يتم ترتيبات ضمن فيه الصالة الفلسطينيني للمصلني
 .1ألفلسطينيني الاصة والصلوات الشعائر تؤد  فقط وفيه الضيق( أملعى األقصى

 املكاين: التقسيم (2)
للمناطق الا جاءوا منها، وبني التقسيم املكاين ملساحة  انظور الصهيوين بني التقسيم املكاين للمصلني وفقً مييز التقرير من امل

األقصى نفسها بني الفلسطينيني واليهود، وهي القضية األكثر خطورة. حيث تسعى سلطة االحتالل إىل اقتطاع  و مخ  مساحة 
من أب األسبا .  االرمحة أجتاه ما يطلق عليه املقدسيون أب توما والقريب جدً األقصى يف اجلهة الشرقية املوابية ملقإة أب 

ويتحدال اإلسرائيليون عن املكان على أنه جبا اهليكا وأيم يواجهون إعاقات من الفلسطينيني الذين جيلسون يف أماكن خاصة 
اليهود ال يستطيعون السري داخا املسجد عندما جيل  أليهود ومساراهتم الدينية نا يعيق حركتهم وحريتهم يف جبا اهليكا، وإن 

املسلمون يف ساحات األقصى بشكا عشوائي. لذلت طالبت املنظمات اليهودية يف رسالتها أ اذ إجراءات مشددة ملنع انتشار 
ذ التقسيم املكاين، املسلمني داخا ساحات املسجد وأن يقتصر تواجدهم على املباين املسقوفة. وهذه هي  الطوة األوىل يف تنفي

والذي يبدأ حبصر تواجد املصلني الفلسطينيني يف أماكن حمددة. وقد وقعت على هذه الرسالة عشرون منظمة تعما ألجا اهليكا 
والذي أت هو املستخدم لد  كافة اجلهات يف إسرائيا  املزعوم، وقد صاغها عدد كبري من احلاخامات وكبار قادة هذه املنظمات.

إلغاء اسم املسجد األقصى من كا املخاطبات الرمسية واملقاالت والتحليالت لا فيها نقا األحداال واملواجهات عإ البث بعد أن ل 
 .2املباشر

 األقحى: ابحات إحدى يف يهودي كنيس  إقامة  (3)
ا املسجد متثا إقامة كني  يهودي داخا احلرم القدسي الشريف واحدة من أخطر املساعي اإلسرائيلية الا هتدد مستقب

األقصى. فنجاح الصهاينة يف إقامة كني  واحد بكا  كيد سيعقبه إقامة أكثر من كني . وقد حبثت جلنة منبثقة من  ل  
احلاخامات عدًدا من االقرتاحات إلقامة كني  يف احلرم القدسي يف مواقع خمتلفة هي: أب الرمحة، مبى ايكمة، املدرسة العمرية يف 

 .3الشرقية من احلرم، ومنطقة املصلى املرواين الزاوية اجلنوبية
وهنا  مقرتح فعلي إبقامة كني  يهودي يف اجلهة الشرقية. فقد كشفت مؤسسة األقصى للوقف والرتاال عن وايقة وخارطة 
تتضمنان مسودة مشروع مقرتح، أعده نشطاء من حزب الليكود يتزعمهم انئب رئي  الكنيست احلايل موشيه فيجلني، بتخصيص 
مساحة يف اجلهة الشرقية من األقصى ليبى عليها كني  يهودي. وتشكا هذه املساحة مخ  مساحة ما يسمونه جبا اهليكا، متتد 

ء عند أب األسبا ، أقصى امن حماذاة مدخا املصلى املرواين يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من األقصى مرورا لنطقة أب الرمحة وانتهً 
من األقصى. وستوبع فيها مساحات إلقامة الصلوات اليهودية الفردية واجلماعية، وهي املساحة القريبة املوابية  اجلهة الشرقية الشمالية

 .4ملقإة أب الرمحة، وفق أوقات بمنية حمددة متوبعة على أايم األسبوع وأخر  على مواسم األعياد واملناسبات اليهودية
تقدمت للجنة التنظيم يف القدس ألخذ مصادقتها على خريطة بناء كني   وقد حتدال اإلعالم الصهيوين عن  موعة يهودية

يهودي داخا املسجد، وبعلم اتم من مكتب رئي  احلكومة. ونا يدل على التخطيط لبناء أكثر من كني ، فقد قدمت مجعيات 
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غربية للمسجد األقصى التابعة لبلدية القدس للحكومة بتحويا املدرسة العمرية الواقعة يف الزاوية الشمالية ال ااستيطانية يهودية طلبً 
 .1لكني  يهودي، أو السماح لليهود  داء صالهتم يف هذه املدرسة

 األقحى: إغالق (4)
مييز التقرير بني سيناريوهني من املنظور الصهيوين إلغالق األقصى: أحدةا إغالق جزئي، وا خر إغالق كلي. اإلغالق 

. االق املسجد ألكاما على من ألداخا ومنع دخول أي أشخاب جدد، وهو األكثر شيوعً اجلزئي له صور متعددة من أشهرها إغ
وهنا  إغالق لساعات حمددة خالل النهار هبدف إاتحة الفرصة للمستوطنني واملتدينني اليهود من دخول األقصى. ويف كا األحوال 

عتادت عليه سلطة االحتالل. ومل تقتصر دعاو  إغالق فان اإلغالق  شكاله يعتمد على افتعال الذرائع املختلفة، وهو أمر ا
 إغالق وجوب إىلاألقصى على املستوطنني والعناصر اليهودية الدينية املتطرفة، وإمنا دعا بع  اإلعالميني من أمثال آريئيا كلنر 

 وحماصرة األقصى إبغالق االحتالل قوات وقامت .2هنا  من األوقاف وطرد شاما بشكا املسلمني وجه يف األقصى املسجد
 500 عددهم والبالغ املسجد، داخا املوجودة الشرعية األقصى مدارس طلبة توافد منعها إىل إضافة الروج، من ومنعهم املصلني
 .3عليهم واالعتداء والتعليمية اإلدارية اهليئات دخول منع عن فضاًل  وطالبة، طالب

 الدخول من املصلني ومنع 2014/10/30 يوم اكليً   األقصى جداملس أبواب إبغالق قرار إصدار على نتنياهو أقدم وقد
 نتنياهو توقع نا أقو  كانت  النتائج لكن املكاين، التقسيم لتكري  امتهيدً  والعربية الفلسطينية األفعال ردود اختبار هبدف إليه

 دفع نا والضفة، القدس ويف 1948 طنيفلس يف الفلسطيآ الشارع وحتر  للتشاور، سفريه األردن استدعى حيث ،اوعربيً  افلسطينيً 
 .4قراره عن للرتاجع به

 وهدمه: األقحى تدمري (5)
 االستخباراتية التقارير تؤكد، حيث 5وعلى مراحا اوبذرائع خمتلفة أو هدمه كليً  اتوجد عدة سيناريوهات لتدمري األقصى جزئيً 

 السيناريوهات وبع  ،6األقصى املسجد لتدمري يةعمل خمططات وضعت يهودية  موعات هنا  أن الصهيونية للحكومة املقدمة
 داخا أنصارها مع اتصاالت اليهودية املنظمات عناصر جتري كما  متقدمة، تقنيات استخدام عإ وتفجريه إليه التسلا إلمكانية تشري

 فلسطينية قاراتع من احلفر عمليات يف االنطالق وينوون جدرانه، حتت أحلفر تسمح معدات على للحصول املتحدة الوالايت
  .7املاضية األعوام خالل شراءها اليهودية املنظمات استطاعت للمسجد، متامخة

 تدمريه، ل ومن املسجد بقصف تقوم عسكرية طائرات مشهد عن عبارة ملصق بتوبيع اليهودية املنظمات إحد  قامت وقد
 املتطرفة، اليهودية املنظمات عناصر عليه تعكف خطورة أكثر ططخم من األمنية التقارير وحتذر قريًبا". اليوم هذا "سيأ  عليه: وكتب
 أن حقيقة السيناريو حدوال إمكانية يزيد وما اجلو، من املسجد بقصف الطريان سالح يف اضباطً  يعملون نن عناصرها يقوم أن من
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 من املتفجرة املواد على حيصلوا أن وإبمكايم اجليش، يف خمتارة وحدات يف خيدم من ومنهم اجلو، سالح يف ضبا  منهم العديد
  .1املصلني لقتا تؤدي مشعة مواد لقذف املتطرفة اليهودية املنظمات عناصر  طيط نانب خمابنه،

 األقحى: أنقاض على الثالث اهليكل بناء (6)
يكا، وإعالن يواصا الكيان تنظيم املؤمترات الصهيونية لشاركة شخصيات حكومية، نانب القيام بنشاطات يهودية لبناء اهل

حمافا ميينية يهودية عن بدئها إطالق محلة دعائية واسعة تستهدف حشد و ييد املتطرفني إلعادة بناء اهليكا املزعوم، فيما بدأت 
هذه احلملة لشاركة مجاعات ميينية متطرفة تسعى لفرس السيطرة اليهودية على احلرم القدسي، متهيًدا إلعادة إقامة وإحياء اهليكا. 

اتفقت حمافا ميينية يهودية على تكثيف جهودها وحتضرياهتا الرامية إلعادة بناء اهليكا املقدس لليهود يف القدس ايتلة، وقامت وقد 
حركات ميينية تنشط يف نطاق اياوالت واملساعي اهلادفة إىل فرس السيطرة اليهودية على احلرم بتأسي  صندوق خاب بوخزينة 

 . 2ه رمسًيا كجمعية وقفية يهودية لد  مسجا األمال  الوقفية يف وبارة القضاءاهليكا املقدس، ول تسجيل
، إذ إنه يف حالة 3وأت من الواضح أن تعيني موقع اهليكا املزعوم ينطوي على أةية حامسة من وجهة نظر حمافا اليهود

ح بدخول اليهود إىل مناطق داخا احلرم التأكد وتقرير شيء يف شأن موقعه فان ذلت سيتيح لكبار احلاخامات إعطاء إذن ومسا 
القدسي. ومن املالحظ أن تسريع التنفيذ أو بطئه مرتبط بسياسة ج  النب  املرتبطة بسياسة تروي  الغضب وسياسة الذرائع 

ة لتنفيذ املختلفة وسياسة اغتنام الفرصة السا ة. كما أن سلطة االحتالل اإلسرائيلي حباجة إىل حدال دراماتيكي كبري تتخذه ذريع
لتإيرات وذرائع خمتلفة أن يكون هذا احلدال هو إعاليا عن ا اذ قرار  اخمططاهتا املذكورة. فعلى سبيا املثال، من املمكن ووفقً 

 .4بتقسيم األقصى
 اًلنتفاضية: الظاهرة صعود اثلثاا:

 ظاهرة هي إنساين  تمع أي يف تفاضيةاالن الظاهرة أن االنتفاضة، مفهوم لاهية حتيط الا لإلشكالية احسمً  التقرير، ير 
 ما مستمرة الفلسطينية االنتفاضية فالظاهرة ل، ومن ملواجهته. انطلقت الذي االستبداد أو االستعمار بتوقف إال تتوقف ال مستمرة
 الكيان ي بتأس امرورً  1881 عام صهيونية مستوطنة أول نشوء منذ فلسطني، أرس على اإلحاليل االستيطاين االستعمار استمر

 االنتفاضة  ن تعتقد الا للرؤ  وألنسبة .5األصليني أصحاهبا إىل فلسطني تعود أن وإىل هذا وقتنا وحىت 1948 عام الصهيوين
 أن التقرير ير  مكتملة، غري االنتفاضة شرو  أن اعتبار على انتفاضة ولي  هبة هو 2015 عام حيصا ما أن أو تتوقف أن ميكن

 اجلغرايف االنتشار وولية كذلت  صفاهتا ومن والبو. التصاعد بني والكمون، الصعود بني اجلمع اأيضً  صفاهتا من ةاالنتفاضي الظاهرة
 أن يشرت  ال اأيضً  ذلت لكن والالعنف، العنف أسلوص بني جيمع حبيث االنتفاضي الفعا وتنويع املواجهة أدوات استخدام ووولية
 االنتفاضية الظاهرة أن كما  املرحلة. وطبيعة الصراع ظروف لتغري اوفقً  واردة االحتماالت كا  تبقى وإمنا واحد، آن يف كله  حيصا
 االنتفاضة ببيئة يرتبط ذلت وكا قوة، نقا  لديها ويكون ومكاسب إ ابات حتقق قد أيا رغم ضعف ونقا  وخسائر لعوائق تتعرس

 .6مواتية تكون وقد معاكسة تكون قد الا

                                                           
 المصدر السابق نفسه.  1
 السابق نفسه.  2
 نفسه.  3
 .139عبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس: هبة شعبية بال قيادة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، سابق، ص 4
,US News and World Report, 16 Oct ”. What the Third Intifada Really Means“é. Louis Ren Beresقارن:  5

-in-violence-intifada-third-the-report/2015/10/16/what-http://www.usnews.com/opinion/blogs/world2015, 
means-really-israel 

لتفصيل حول هذا الموضوع، أنظر: د. بشير سعيد أبو القرايا، النموذج االنتفاضي الفلسطيني: دراسة في الحركة الوطنية والظاهرة لمزيد من ا 6

 .141، وص137، ص99، ص1اإلسالمية، بيروت: الدار العربية للعلوم، ط

http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2015/10/16/what-the-third-intifada-violence-in-israel-really-means
http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2015/10/16/what-the-third-intifada-violence-in-israel-really-means
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 ألثالثة، 2015 وعام ألثانية 2000 وعام أألوىل 1987 عام االنتفاضية الظاهرة صعود وصف املنطقي غري من لذلت
 والثورة ،1948 عام حرب ،1939 عام الكإ  الثورة ،1929 عام الإاق اورة منها: سبقتها، عديدة انتفاضات هنا  ألن

 كتداول  امفروضً  الثالثة االنتفاضة مفهوم أصبح أن وبعد ة،االنتفاضي الظاهرة ملاهية املسبق التوضيح ورغم .19651 عام الفلسطينية
 شيوعه، يف اأساسيً  ادورً  السياسيني بع  وتصرحيات االجتماعي التواصا ووسائا اإلعالم وسائا فيه لعبت الناس، بني اصطالحي

 القدس، انتفاضة مثا: أخر  ياتتسم قبول من اأيضً   س وال .اآنفً  املذكورة النظرية املقدمة خلفية على استخدامه من  س فال
 التواصا وسائا وانتفاضة ،4بو  الفي  انتفاضة ،3الده  انتفاضة ،2السكاكني انتفاضة األفراد، انتفاضة الشباب، انتفاضة

 االنطالق بسبب أو أملكان ارتباطها حيث من الثالثة، االنتفاضة خصائص عن تعإ التسميات فهذه األحوال كا  يف االجتماعي.
 املستخدمة. األدوات أو االنتفاضي ألفعا القائم لواصفات أو

 الفعا واألسباب، املقدمات التالية: النقا  التقرير يعرس 2015 عام االنتفاضية الظاهرة صعود مالمح أهم على وللتعرف
 .االنتفاضة ومسات االنتفاضة، بيئة الصهيوين، الفعا رد والوسائا، األدوات به، والقائمون االنتفاضي

 واألسباب: املقدمات .أ
 الدوابشة عائلة منزل وحرق ،5 (6/2014) احيً  وحرقه خضري أبو حممد املقدسي الفىت خبطف مستوطنني قيام ميثا

 لثابة ،7فلسطيآ شهيد 2100 عن يزيد ما فيه أوقع الذي (6/2014) غزة على األخري نتنياهو وعدوان ،6 (31/7/2015)
 خاب بشكا يشعر املقدسي اإلنسان وأن الفلسطيآ، اإلنسان على واعتداءاته االحتالل جرائم عن اوتعبريً  االنتفاضة هلذه مقدمات

 القدس لتكون أملستوطنني وإبداهلم األصليني أصحاهبا من القدس إفرا  على الصهيوين الكيان عزم إلدراكه اجدً  مستهدف  نه
 فلسطني. أرس على عنوة لقائما لكيايم وعاصمة القريب املستقبا يف خالصة يهودية مدينة

 1881 عام منذ وكمويا صعودها موجات بكا الفلسطينية االنتفاضية للظاهرة امشرتكً  اقامسً  متثا الا األسباب عن اوعوضً 
 خاصة أسباأً  هنا  فان ،8وسياساته االحتالل يف واملتمثلة لالندالع املوضوعية العواما طليعتها يف و   ،2016 عام وحىت
 ال الا املقدسيني ومعاانة القدس هتويد وإجراءات بسياسات مرتبط أوهلما أساسيني: سببني هنا  أن الواضح من احلايل. دهابصعو 
 النقطتني يف ألتفصيا ذلت التقرير عرس وقد عليه، والسيطرة وتقسيمه األقصى هتويد وإجراءات بسياسات مرتبط والثاين تطاق،

 صعود يف السبب هي ومقدساهتا، القدس يف والبشر واحلجر والبناء األرس حبق الصهيونية ساتاملمار  أن يعآ لا السابقتني،
 .2015 عام االنتفاضة

                                                           
 .20ـ19لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، أنظر: المصدر السابق نفسه، ص 1
عربية: دعم االنتفاضة الثالثة وتضاؤل فرص الحل السياسي"، بي بي سي، قسم المتابعة اإلعالمية،  "صحف 2

21/10/2015،http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2015/10/151021_arabic_press_wednesday  
يمنعون المقدسيين من دخول االقصى"، الديار،  جريح، مواجهات والمستوطنون 13.500شهداء و 108"شهران على بدء االنتفاضة الثالثة:  3
2/12/2015 ،http://www.addiyar.com/article/1086712-13500-و-شهداء-08شهد-108--الثالثة-االنتفاضة-بدء-على-شهران-

 والمستوطنون-جريحمواجهات
جوشوا ميتنيك، كريستيان سانس  منظمة االنترنت، شبان االنتفاضة الثالثة ينتمون إلى :"وسائل التواصل االجتماعي تغذي تصاعد المواجهات 4

-http://www.albayan.ae/one-world/directions-bearings/2015-10، 21/10/2015ترجمة النا عفانة"،  البيان، -مونيتور،
21-1.2486062  

http://www.al-، 14/3/2016الين،  يؤاف شاحام، "غالبية سكان الضفة الغربية تعارض استمرار عمليات الطعن"، المصدر، فلسطين أون 5
masdar.net/استمر-تعارض-الغربية-الضفة-سكان-غالبية/ 

 ,Margalitمحمود أبو عطا، "اإلعالم اإلسرائيلي: االنتفاضة الثالثة انطلقت ووقودها المسجد األقصى"، فتح اليوم، مصدر سابق. وقارن:  6
Ruth. “Fear of a Third Intifada”, The New Yorker, Op., Cit 

-2015االنتفاضة_الفلسطينية_) /https://ar.wikipedia.org/wiki("، الموسوعة الحرة ويكيبيديا، 2015-2016"االنتفاضة الفلسطينية ) 7
2016) 

 .313ـ892حول أسباب الظاهرة االنتفاضية بوجه عام، أنظر: د. بشير سعيد أبو القرايا، النموذج االنتفاضي الفلسطيني..، مصدر سابق، ص 8
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 القدس وأن السبب، هي األقصى أحداال أن معتإين 2015 انتفاضة أسباب عن اإلسرائيليني الكتاب بع  ويتحدال
 لد  أما أي غياب وإمنا السياسي األفق انسداد لي  السبب أن أحرونوت( )يديعوت أرنيا انحوم وير  .1االنتفاضة عاصمة

 رلا أسباب كلها  وهذا .3االنتفاضة سبب هو السياسي االتفاق عدم أن )معاريف( ملمان يوسي رأ  بينما ،2السبب هو املقدسيني
 األرس واستهداف األسرلةو  التهويد وهو واحلقيقي، اجلوهري السبب عن ادائمً  ينأون اإلسرائيليني الكتاب لكن صحيحة، تكون
 واإلنسان. والبناء

 به: والقائمون اًلنتفاضي الفعل .ب
تراوح الفعا االنتفاضي الثالث على األغلب بني مواجهات واعتصامات يف القدس وعند بواأت األقصى، وعمليات 

يات إلقاء احلجارة والعبوات ألسالح األبي  والسيارات، ومساةات للمنتفضني يف مواقع التواصا االجتماعي، عالوة على عمل
، وإغالق الشوارع أإلطارات املشتعلة وحاوايت القمامة، وبع  عمليات إطالق النار. وقد أدخا 4الناسفة والزجاجات احلارقة

ية الفلسطينيون وللمرة األوىل سالحهم اجلديد املفرقعات النارية الا حولوا فيها ظالم الشوارع إىل يار. ومن املالحظ أن غالب
القائمني ألفعا االنتفاضي هم من الشبان والفتيات، وقد قاموا بذلت لبادرات فردية منهم. وقد قامت النساء من خالل هتافات 

 .5هللا أكإ ألتنغيص على اليهود الذين داخا األقصى
 الروج امللثمني الشبان عشرات اعتاد عندما 2015 أكتوبر منذ املقدسية األحياء يف الثالثة االنتفاضة مظاهر بدأت وقد

 املطاطي والرصاب للدموع واملسيلة الصوتية القنابا مواجهة يف اإلسرائيلي االحتالل قوات مع واالشتبا  املواجهات ببدء إيذاانً  ايوميً 
 وأحياء احنين وبيت شعفا  وبلد  القدمية البلدة إىل املواجهات وامتدت املتظاهرين. على بكثافة االحتالل قوات تطلقها الا

 .6شعفا  وخميم أهر وصور املكإ وجبا اجلوب ووادي العمود ورأس والعيساوية والطور سلوان
 ثةالالث سن دون القدس يف فلسطينيون شبان به قام الذي األبرب احلدال األبي  والسالح ألسكاكني الطعن عمليات وتعتإ

 ففي .7مواجهتهم يف واحلي املطاطي الرصاب استخدموا بدورهم الذين يليني،اإلسرائ واجلنود املتطرفني املستوطنني ضد اعامً  عشرينالو 
 تقرير وأظهر آخرين. 340 وجرح ومستوطن جندي 24 مقتا عن أسفرت وده  طعن عملية 200 نفذت شهور االاة أول

   2015 أكتوبر بداية منذ العمليات منفذي نصف أن 2016 فإاير منتصف يف )الشاأ ( اإلسرائيلي العام األمن جهاب عن صدر
 أهداف على الشرقية القدس أحياء معظم يف شهرايً  حجر آالف المسة قرابة الفلسطينيون ويرشق .8العشرين دون الشبان من كانوا

                                                           
ذهب إلى هذا الرأي: آفي سخاروف من موقع والال العبري، ورون بن بشاي من موقع واي نت، وناحوم برنياع من يديعوت أحرونوت، وأليكس   1

، فتح محمود أبو عطا، "اإلعالم اإلسرائيلي: االنتفاضة الثالثة انطلقت ووقودها المسجد األقصى" 1فيشمان ويوسي يهوشيع من يديعوت أحرونوت. 
 اليوم، مصدر سابق.

، 4/10/2015أنظر: وائل عبد الحميد، "كاتب إسرائيلي: االنتفاضة الثالثة بدأت بالفعل"، مصر العربية،  2
http://www.masralarabia.com/بالفعالل-بدأت-الثالثة-االنتفاضة-إسرائيلي-كاتب/751581-أجنبية-صحافة .Fear “Margalit, Ruth. 

of a Third Intifada”, Newyorker, Op., Cit 
http://www.al-، 12/10/2015إبراهيم عباس )ترجمة(، "الجارديان تجيب عن التساؤل: لماذا االنتفاضة الثالثة مختلفة؟"، المدينة،  3

madina.com/node/635464  
4  The Daily Beast, Gaza, 10 Oct 2015, ”. The 3rd Intifada Begins (Again)“Newton, Creede. 

again.html-begins-intifada-3rd-/thehttp://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/10 
 .134عبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس: هبة شعبية بال قيادة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، سابق، ص  5
 .137المصدر السابق نفسه، ص  6
، 11/10/2015ة"، أخبار الوطن، اعتمدنا في ذلك على: محمد الليثي، "االنتفاضة الثالثة: الفلسطينيون يواجهون الرصاص بالسكاكين والحجار 7

http://www.elwatannews.com/news/details/816790  ،10/10/2015. "اندالع االنتفاضة الثالثة ثورة السكاكين"، الجزيرة ،

ljazeera.net/news/presstour/2015/10/10/http://www.a16وتأكيدًا لذلك فإن كل الشهداء الذين سقطوا تتراوح أعمارهم بين   .السكاكين-ثورة-الثالثة-االنتفاضة-اندالع 
شعبية أم انتفاضة ثالثة؟  عاًما. رامي أبو جبارة، "االنتفاضة الثالثة اإلمكانيات والسيناريوهات: هبة 27عاًما باستثناء شهيد واحد فقط عمره  22و

 محاولة لتحديد ماهية الحدث تمهيدًا لتحليله بموضوعية"، مسار تحرري، مصدر سابق.
 .61، ص2016، ربيع 106شيرين أبو عاقلة، "اإلعالم  الالعب األقوى في الهبة"،  مجلة الدراسات الفلسطينية، ع  8

http://www.masralarabia.com/صحافة-أجنبية/751581-كاتب-إسرائيلي-الانتفاضة-الثالثة-بدأت-بالفعلال
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/10/the-3rd-intifada-begins-again.html
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2015/10/10/اندلاع-الانتفاضة-الثالثة-ثورة-السكاكين
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  ارتفاع حدوال أمام عاجزة اإلسرائيلية األمن أجهزة وقفت العمليات هذه مثا وأمام القدس. بلدية رئي  بركات لنري اوفقً  إسرائيلية
 فلسطينيي إىل ل الغربية الضفة إىل ليصا الشرقية القدس يف بدأ الذي االنتفاضي العما امتداد مع خاصة ،1اهلجمات يف بريك

482.  
 لا والده  الطعن عمليات منفذي  ار لوحظ فقد السياق، هذا يف امهمً  ادورً  االجتماعي التواصا ووسائا اإلعالم ويؤدي

 إذ ،3العمليات تلت  خبار الفلسطينيني  ار عن فضاًل  الفلسطيآ، اإلنسان وحبق املقدسات قحب انتهاكات من اإلعالم يكشفه
 انطلقت وقد .4النار وإطالق الطعن ومشاهد األقصى للمسجد اإلسرائيليني املتطرفني هتديدات تبني صور إبرسال املنتفضون يقوم

 صور انتشار يثري حيث ؛االنتفاضة هاشتاج على التغريد العرب نوالناشطو  الفلسطينيون وبدأ وتويرت، فيسبو  عإ االنتفاضة
 القدس انتفاضة هاشتاج وحيظى للمواجهة. مستعدين شبان محاسة اجلنود على احلجارة وإلقاء إسرائيليني بطعن يقومون فلسطينيني

 مع وتضامنوا الثالثة،  االنتفاضة قانطال عن انطلقت، االنتفاضة هاشتاج إطالق عإ نشطاء وأعلن .5املغردين بني كبرية  بشعبية
 بعد اإلسرائيليني، واملستوطنني اجلنود وده  طعن عمليات لتنفيذ فلسطينيون شبان وعاد تنتف . القدس هاشتا  عإ املقاومني

 .6خولهد من املقدسيات املرابطات ومنع فيه، توراتية برامج وتنفيذ األخرية، ا ونة يف األقصى للمسجد املتكررة االقتحامات
وأعاد انشطون تغريدات  خر ما كتبه الشهداء على صفحاهتم الشخصية يف مواقع التواصا االجتماعي، ومنها ما كتبه 

. وكانت تغريدته األخرية: "حسب ما 7الشهيد مهند احلليب الذي قام بطعن االاة مستوطنني، نا أد  ملقتا اانني منهم وإصابة آخر
د انطلقت، ما جيري لألقصى وما جيري ملقدساتنا ومسر  نبينا وما جيري لنساء األقصى هو ما جيري أر  فان االنتفاضة الثالثة ق

يرضى ألذل الشعب سينتف  با ينتف ". وهنا  تغريدة أخر  أكد فيها الشهيد فادي  شعب أظن أانَّ ألمهاتنا وأخواتنا، فال 
اللهم إين نويت الشهادة أو النصر يف سبيا هللا، اللهم أغفر يل وجلميع  علوان على نيته أالستشهاد فقال: "بسم هللا الرمحن الرحيم،

 .8املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات، نويت التوبة إبذن هللا والشهادة هللا اكإ"
وقد لقيت عمليات الده  صد  على صفحات التواصا االجتماعي، فكانت لفظة "داع " أبرب ما ل تداوله يف حينه، 

عإ انشطون فلسطينيون وعرب عن تضامنهم ومواقفهم جتاه حاالت ده  املستوطنني يف القدس والليا. وجتاوب عدد وقد 
 احافزً  ا. ونشرت هذه الطروحات على اإلنرتنت مناخً 9ساعة 36خالل  20,000املشرتكني يف صفحة "داع " على الفيسبو  

 . 10مليات الطعن املتتالية تثري القلق يف كا أ اء الكيان اإلسرائيليلشن هجمات من قبا األفراد، نا أفضى إىل سلسلة من ع
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The ”, Is a third Palestinian intifada on the way or has it already begun?. “Peter ,Beaumontقارن:   7
Guardian, Op., Cit. 

 اء حماد، "نشطاء يعلنون انطالق االنتفاضة الثالثة على مواقع التواصل"، البشير، مصدر سابق. أسم 8
 .131عبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس: هبة شعبية بال قيادة"، مجلة الدراسات الفلسطينية، سابق، ص  9

جوشوا ميتنيك، كريستيان سانس  ن إلى منظمة االنترنت،شبان االنتفاضة الثالثة ينتمو :"وسائل التواصل االجتماعي تغذي تصاعد المواجهات 10
-http://www.albayan.ae/one-world/directions-bearings/2015-10، 21/10/2015ترجمة النا عفانة"،  البيان، -مونيتور،

21-1.2486062  



70 

 

وتشري طبيعة الفعا االنتفاضي إىل مستو  اإلقدام واالستعداد للتضحية لد  الشباب الفلسطيآ، فهم يقبلون على تنفيذ 
ملية سيكون إما الشهادة أو عملياهتم يف طعن جندي مدجج ألسالح دون خوف أو تردد، ويعرفون أن مصريهم بعد تنفيذ الع

الوقوع يف أسر االحتالل. ويف مقابا ذلت فان اجلنود واملستوطنني الصهاينة يشعرون ألوف والقلق على حياهتم على الرغم من أيم 
واترة. وما يزيد من قلق األجهزة األمنية الصهيونية هو عدم معرفة اجلهات الا تقف وراء هذه العمليات املت .1ميتلكون السالح

عاموس هرئيا )هقرت ( ير  أن القسم األكإ من هذه العمليات مابال يتم تنفيذه لبادرة شخصية حىت يف احلاالت القليلة الا كان 
أنه نفذ العملية بقرار شخصي، ولي  بناء على توجيهات من  امعروفا يف أحد التنظيمات، لكن يتضح الحقً  افيها املنفذ عضوً 

 .2إليه التنظيم الذي ينتمي
 والوسائل: األدوات -ج

لقلة اليارات وا صار  اتطور االنتفاضة من أدواهتا ووسائلها، ولكا انتفاضة ما مييزها من األسلحة واألدوات والوسائا نظرً 
الشديد املتواصا األدوات وحمدوديتها نتيجة اإلجراءات األمنية املشددة واملتابعة واملالحقة الدقيقة وعمليات االعتقال الواسعة والقمع 

بقصد وقف االنتفاضة وإياء فعالياهتا، إال أن الفلسطينيني يف انتفاضاهتم ال يعدمون وسيلًة وال يعلنون اليأس واالستسالم، با إيم 
يبتكرون اجلديد ويتواءمون مع الواقع ويبتكرون وسائا تتناسب والظروف وتصمد يف وجه التحدايت، حبيث تعجز سلطات  ادائمً 
 . 3الل عن حماربتها والتصدي هلااالحت

 األبي  السالح    االقتصادية. واألدوات االتصالية، األدوات القتالية، األدوات :احاليً  منها أنواع االاة بني التمييز ويكفي
  والبلطة والساطور والنجر السكني ويشما املنتفضني، قبا من املستخدمة القتالية األدوات مقدمة يف  نواعه

ُ
 )الشفرة ديةوامل

 تستخدم بينما الطعن عمليات تنفيذ يف مجيعها وتستخدم .4واحلادة احلديدية ا الت من وغريها واملخرب املفت على عالوة الكبرية(،
 عام وبشكا إرادة. معركة معه املعركة أن على او كيدً  االحتالل رف  عن اتعبريً  فتُلقى احلجارة أما الده ، عمليات يف السيارات

 وتويرت الفيسبو  االجتماعي، التواصا وسائا و   الثالثة. االنتفاضة يف القتالية الناحية من األبرب الوسيلتان ةا والده  الطعن فان
 .5االنتفاضة يف مرة ألول املستخدمة االتصال أدوات طليعة يف االنتفاضة، أو األقصى أو القدس لفظة عنوانه يف حيما هاشتاج وكا
 األدوات طليعة يف والبضائع، السلع وشراء منها التسوق عن وعزوفهم الغربية للقدس الشرقية القدس أها ةمقاطع تعد بينما

 .6االحتالل سلطة ملواجهة املستخدمة االقتصادية
 هذه مثا استخدام أن حني يف اإلسرائيليني، نفوس يف والوف الرعب أاثرت  نواعها األدوات هذه أن شت من وما
 كما  بدأت قد االنتفاضة أن من لفخرأ والشعور أالرتياح اإلحساس الفلسطينيني لد  تبعث مباغتة عمليات يذتنف يف األدوات

 أو التنزه أو العما أماكن إىل منهم كثريون  يذهب وال بيوهتم من خيرجون ال اإلسرائيليون فرت  .7)هقرت ( هرئيا عاموس يقول
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 انتفاضة بدء من ،1العام قرابة قبا القدس يف يهودي كني   على اهلجوم حاداة تومابال الده . أو للطعن التعرس خشية العبادة
 من خوفه عن لبيد ايئري اإلسرائيلي املالية وبير عإ كما  اليومية. والده  الطعن عمليات إىل إضافة أذهايم يف ماالة 2015
 .2االقتصادية املقاطعة

 الحهيوين: الفعل رد -د
 مناطق: مخ  إىل الفلسطينيني تقسم وهي غريها. دون لنطقة تنفرد أن للمنتفضني عهاقم عند االحتالل سلطة تفضا

 واألحياء املقدسيني األايم هذه تستهدف وأليا .1948 عام ايتلة واألراضي الضفة، جنوب الضفة، وال غزة، قطاع القدس،
 املناطق أقي يف أخر  جبهات فتح عدم على ربحت فهي واالضطهاد، القمع صور كا  حبقهم وتستخدم األقصى واملسجد املقدسية

 يف قمعها من وتصعد القدس يف الفلسطينيني ضد اجلماعي العقاب سياسة تتبع وهي لذلت. مضطرة كانت  إذا إال الفلسطينية
 على ويقدمون االنتفاضة نشطاء حبق االغتيال عمليات جنودها وينفذ شابة، أو شاب هبا يقوم ده  أو طعن عملية كا  أعقاب
 على االحتالل سلطة وشددت .4فلسطينيني بطعن يقومون اإلسرائيليني أن كما  ،3وحشية وبطريقة اميدانيً  العمليات منفذي إعدام

 الشبان والحقت اإلانرة، أعمدة على املراقبة كامريات  تثبيت إىل القدس يف وعمدت 5املعادن عن الكشف أجهزة استخدام
 يف الا الزيتون أشجار قصت أيا كما  العمود، أب مدرج على اجللوس من منعهم أجا من مذلة تفتيش لعمليات وأخضعتهم

 .6الثالثة االنتفاضة النطالق مكاانً  أعتباره جنباته
لكن سلطة االحتالل يف الوقت نفسه تؤار تقد  التسهيالت يف مناطق أخر ، كمناقشتها إمكانية تقد  تسهيالت 

ألف عاما فلسطيآ للعما  33اح ملقاولني فلسطينيني ألعما يف الداخا اإلسرائيلي وإدخال  و تكنولوجية يف الضفة وغزة والسم
لذلت حترب على هتدئة األمور يف  48. أليا ال تريد أن متتد االنتفاضة إىل الضفة واألراضي ايتلة عام 7داخا الط األخضر

دعا إليه اجلنرال يواف مورخاي يف التعاما مع جتار الليا. وخاصة  الضفة من خالل استخدام أسلوب االمتيابات االقتصادية الذي
ا مع دخوهلا الشهر السادس. لذلت تدفع أجتاه إعادة بلورة فكرة السالم تهعقبعد فشلها يف استخدام القوة لقمع االنتفاضة واتساع ر 

 اتخفيف من حدة االنتفاضة والعما على إيائها شيئً االقتصادي، هبدف خلق أجواء اقتصادية وحالة من الرفاهية يف الضفة الغربية لل
 .8كي تنفرد أملقدسيني  افشيئً 

ملد  استجابة  االكيان اإلسرائيلي استخدام أسلوب العصا واجلزرة وفقً  لفلسطينية يف رام هللا فقد اعتادأما مع السلطة ا
دم نتنياهو سياسة السالم االقتصادي كوسيلة ضغط على السلطة للتنسيق والتعاون األمآ معه يف إحبا  عمليات املنتفضني. ويستخ

. ومن ل فالسلطة مهددة أإلياء إذا ما أعلنت التحول من اليار التفاوضي 9جانب العصا الا يضعها يف تعامله معها السلطة إىل
 إىل اليار االنتفاضي.
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 رأي استطالع من شاحام يؤاف يستنتج عنها، وآرائهم االنتفاضة إباء اإلسرائيليني الكتاب بع  فعا رد على وللتعرف
 عمليات استمرار ضد لكنهم االنتفاضة استمرار يدعمون الغربية الضفة سكان غالبية أن إىل الثالثة االنتفاضة  ييد مد  حول أجراه

 على شاملة حرب إبعالن (1نيوب )موقع "كلنر  أريئيا" يوصي كما  ديآ صراع إىل وقومي سياسي صراع من للتحول ونتيجة الطعن.
 واملنع السد طواقم ضعف )هقرت ( هريئيا عاموس ينتقد بينما .1الديآ الصراع هذا حلسم األقصى وإغالق والفلسطينيني األقصى

 يف يرون ال الفلسطينيني غالبية أن إىل اإلسرائيليون ويروج املواجهات. مجاح لكبح الفلسطينية والسلطة إسرائيا تستعملها الا
 .2منه التخلص وينبغي إلسرائيا معادٍ  نظام الفلسطينية السلطة أن اإلسرائيلي اليمني يعتإ بينما فلسطينية. مصلحة االنتفاضة

 بعملها تقوم الدولة وأن ،3عنف حالة أنه حيدال ما تصوير على إما اإلسرائيلية الرؤية تركز والتضليا، الدعاية منظور ومن
 موجة تواجه نتنياهو، يصرح كما  البالد، أن أو وإجهاضها. عليها وااللتفاف االنتفاضة لقمع مقرتحات تقدم ل ومن ذلت، لتجاوب
 جانب وإىل إسرائيا. يف اإلسالمية واحلركة الغربية الضفة يف الفلسطينية السلطة قبا من صحيح غري منهجي حتري  ينميها إرهاب
 القدسي. أحلرم يتعلق فيما إسرائيا نوااي بشأن األكاذيب نشر عن مسؤولة اإلسالمية احلركة كانت  الفلسطينية، والسلطة محاس
 إلراقة إسرائيلية مؤامرة ملنع املوقع اىل للتوجه املصلني من ا الف مئات دعت أيا ألذكر بعيب، حنني العربية النائبة نتنياهو وخص
 سيلفان االسرائيلي الداخلية وبير أن حني يف بعيب. ضد جنائي حتقيق فتح االدعاء من طلب أنه وذكر الشرقية، القدس سكان دماء
 القدس يف املتواجدين هؤالء من اإلقامة حقوق وسلب اهلجمات يف شاركوا الذين إسرائيا عرب من اجلنسية سحب يف يفكر شالوم
  .4الشرقية

 اًلنتفاضة: بيئة - ها
 املساندة البيئة تكوين أساس الذاتية العواما ألن ،اعربيً و  افلسطينيً  هلا احلاضنة البيئة األول املقام يف هي الثالثة االنتفاضة بيئة
 السليب و اريةا العرص واإلقليمي الفلسطيآ الداخلي البعدين إغفال ميكن فال مرتدية حبالة متر احلاضنة البيئة هذه وألن لالنتفاضة.

  الثالثة. االنتفاضة على
 عن الناجم املرتدي ووضعها الفلسطينية السلطة وضعف طيآالفلس االنقسام حالة أن  د الفلسطيآ، املستو  فعلى
 واستمرار االنتفاضي، اليار على السياسي التفاوضي للخيار قيادهتا وإيثار ،اإسرائيليً  هلا تتعرس الا واإلياء التصفية ضغوطات
 االحتالل ضد فدائية عمليات نفيذت حماوالت وإحبا  الثالثة، االنتفاضة لوقف اجلهود ومواصلة االحتالل مع األمآ التنسيق

 األمنية األجهزة أحبطت حيث .5احمليً  مثبطاهتا أهم من ويعتإ الثالثة لالنتفاضة كبرية  ضعف نقا  شكا ذلت كا  ومستوطنيه،
 فتح بني االنقسام تداعيات أن كما  .6إسرائيلية أهداف ضد موجهة كانت  االنتفاضة بداية منذ فدائية عملية 200 الفلسطينية

  ضعف نقطة الفلسطيآ فاالنقسام وعليه، فتح. تؤيدها وال محاس تؤيدها الثالثة االنتفاضة فاندالع السلبية، بظالهلا تلقي ومحاس

                                                           
 حمود أبو عطا، "اإلعالم اإلسرائيلي: االنتفاضة الثالثة انطلقت ووقودها المسجد األقصى"، فتح اليوم، مصدر سابق.م 1
 المصدر السابق نفسه 2

3 Pulver, Matthew. “Bracing for the Third Intifada: Why violence in Jerusalem signals an ugly future”. 
SALON, 17 Oct 2015, 
http://www.salon.com/2015/10/17/bracing_for_the_third_intifada_why_violence_in_jerusalem_signals_a
n_ugly_future 

 2015-10-11أ ب، "في أول استخدام للمتفجرات: فلسطينية تفجر مادة ناسفة في سيارتها"،  4
Will there be a . “Kirchofer, Charlesفي عيون الفلسطينيين: التعاون األمني في الكيان يؤدي إلى فقدان شرعية عباس وقيادة السلطة  5

third Palestinian intifada?”. The Telegraph, 13 Oct 2015, 
-third-a-be-there-.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11927652/Willhttp://www

intifada.html-Palestinian 
،  29/2/2016محمد العرابيد، "أمن السلطة يد االحتالل الخفية لنزع اعترافات ناشطي االنتفاضة"، الرسالة نت،  6

http://alresalah.ps/ar/post/135998/ 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11927652/Will-there-be-a-third-Palestinian-intifada.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11927652/Will-there-be-a-third-Palestinian-intifada.html


73 

 

 لنظومة الفلسطينيني ربطت الا املرتدية االقتصادية األوضاع على عالوة واألقصى. القدس هتويد ملواجهة اكبريً   اعائقً  متثا كبرية
 هم وحتويا الفلسطينية السلطة دخا ومصادر الضرائب عوائد شاء مىت االحتالل يوقف االحتالل، سلطة يهاف تتحكم اقتصادية
 االنقسام حتول وقد .1اجلمعية اجلذرية واحللول العام الوطآ اهلم عن بداًل  مؤقت فردي اقتصادي معيشي إىل الفلسطيآ املواطن

 املعسكرين، يف آخر انقسام تبعه اإلسالمية، والقو  التحرير منظمة فصائا بني دأب أكإ انقسام له، مثيا ال تشرذم إىل الفلسطيآ
 منقسمة أتت فتح حىت .اوضوحً  أكثر ومحاس اجلهاد حركا بني الالف أصبح فيما أخر ، يف الشعبية واجلبهة جهة يف فتح فباتت
 الضيقة واملصاحل الارج. وقيادة الداخا قيادة بني منقسمة ومحاس اثلث، وجناح دحالن وحممد عباس حممود بني ذاهتا على

 أجلراح، املثقلة غزة جبهة يف نفسها عن للتخفيف الضفة جبهة حتريت تريد فحماس مة،العا املصاحل على تطغى ما دائما للفصائا
 تسوق الا بلوماسيةالد االنتصارات عن النظر صرف أو إجهاس لعدم للتهدئة يدعو الغالب التيار لكن مواقفها، يف منقسمة وفتح
 .3والقدس لألقصى الدولية احلماية بطلب عباس اكتفى األقصى يف الصهيونية االنتهاكات على اوردً  .2السلطة هلا

 الطاب إىل احلاجة أن امعتإً  االنتفاضة مغز  التقا  يف الفلسطينية القيادة إخفاق الإغواي مروان انتقد فقد ذلت على اوردً 
 ويف .4املرحلة هذه صعاب مواجهة  و األمثا السبيا هي جديدة سياسية خنبة وإجياد الوطنية، والوحدة لثوابت،أ املتمست الوطآ
 فشا إىل امشريً  السلطة، إنشاء ومنذ أوسلو منذ الفلسطيآ السياسي احلقا تفكت حول رؤيته هالل مجيا يقدم نفسه السياق
 ومحاس فتح وصراع غزة على محاس سيطرة نتيجة الفلسطيآ الرمسي ألفشا تسميته ميكن ما أو محاس، وفشا فتح وفشا املنظمة
 .5الفصائا وانقسام

 يف مسبوق غري تراجع هنا  الداخلية، بقضاايها العربية الدول وانشغال العرص الضعف حلالة افنظرً  العرص، املستو  على أما
 العرص الرد وغياب الرمسي العرص الصمتو  الداخلي أالقتتال لعرصا الشارع انشغال إن با الفلسطينية. ألقضية العرص االهتمام
 الشباب أن ويبدو خمططاهتم. تنفيذ تسريع على اليهود شجيعوت اإلسرائيلي التصعيد يف ساةت الا العواما أهم من العرص والتخاذل
 ،6مصر اوأيضً  وليبيا، واليمن ولبنان والعراق سوراي يف األمور إليه آلت ما لكن العربية، البالد يف التغيري على يعول كان  املنتف 
  هلا. حاضنة وليست لالنتفاضة مثبطة إقليمية بيئة كذلت  أوجد

 
 اًلنتفاضة: مسات -و

 التنظيمية السمة إىل بعد تتحول مل لكنها االندالع، بعفوية الثالثة االنتفاضة تتسم عام، بوجه االنتفاضية الظاهرة شأن شأيا
 وال  طيط، بال فهي ل ومن الفردية، واياوالت ألفردية وتتسم قيادة، بال فيليب كاترين  تر  كما  وهي هلا. موحدة ةقياد وإنشاء
 يف تكمن اإلرادة معركة أن هذه مساهتا من لوحظ وقد .8جديد جيا هبا يقوم انتفاضة وهي .7العمليات تقع وأين مىت يعلم أحد
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 ضد انتفاضة أيا مساهتا ومن .1أكإ املقدسي الرد كان  كلما  أكثر القوة إسرائيا دمتاستخ فكلما الفعا، رد وتصاعد الفعا
 نضوج نتيجة    ،2جلبوع عاموس يقول كما  انعمة، انتفاضة وهي واالستمرارية. والتصاعد ألشمول تتصف العنصرية، السياسات

 .3بقرار تصنع وال وموضوعية ذاتية ظروف
رية قبا وخالل وبعد تنفيذ الشباب أو الشاأت ألي عملية نا جيعا األجهزة األمنية اإلسرائيلية ومن مساهتا ايافظة على الس

أن األسلحة املستخدمة  اغري قادرة على اإلمسا  بطرف خيط للوصول إىل اجلهات الا تقف وراء هذه العمليات. ومن مساهتا أيضً 
متالكه من قبا أي إنسان، فالسكني أو السيارة هي وسائا يستعملها  يف العمليات هي من النوع الذي يصعب منع استخدامه أو ا

كا إنسان يف بيته ويف الشارع. والشباب الذين ينفذون العمليات ينتمون إىل اجليا اجلديد ولي  لديهم أرشيف أمآ لد  أجهزة 
فسر لنا  اح الشباب يف الوصول إىل أهدافهم هذه العناصر املهمة هي الا ت .4األمن اإلسرائيلية وال حىت أجهزة السلطة الفلسطينية

والقيام بعملياهتم، ولذلت يعرتف االحتالل بصعوبة وقف عمليات الطعن والده ، على الرغم من االنتشار الكثيف جليش 
 .5واقاالحتالل والشرطة وعناصر األمن وبايدة احلواجز وتشديد الرقابة على كا املعابر ويف الطرقات واألماكن العامة واألس

 مستقبل املسجد األقحى: :رابعاا
 السلطة وضعف الفلسطيآ االنقسام ظروف ظا يف األقصى، املسجد وحال القدس مدينة حال  ملنا لو وهكذا،

 نظرة أمام 2016 عام منتصف على مقبلون و ن أننا سنجد ،6العربية املنطقة هبا متر الا املضطربة الظروف ظا ويف الفلسطينية،
 القدس. مدينة ومستقبا األقصى املسجد مستقبا جتاه تشاؤمية

 األقصى، وللمسجد القدس ملدينة  اة طوق يشكا حبيث التشاؤمية، الرؤية هذه من خمرج هنا  ها التساؤل: يثور وهنا
 هويدالت مواجهة يف تنجح الواقع، أرس على ملموسة وسياسات وسلوكيات وقائع إىل ترمجتها ميكن تفاؤلية رؤية  و ويدفع

 مسلم؟ مليار من ألكثر اإلسالمية املقدسات حبق املختلفة الصهيونية والتهديدات
 بني العالقة مستو  على الفلسطيآ، السياسي النظام داخا االنقسام حالة إياء فقط لي  األول، الشر  أن شت من ما
 منظمة وبني فتح، حركة داخا التعبري صح إن نيروانيامل ورلا نيوالدحالني نيكالعباسي  الواحد الفصيا وداخا س،ومحا كفتح  الفصائا
 السياسية املؤسسات يف السلطة لتداول موحدة آلية على اجلميع اتفاق خاب وبشكا اأيضً  وإمنا اإلسالمية، والقو  التحرير

 -الإغواي مروان تعبري وحسب- كذلت  االنقسام إياء ويتضمن التشريعي(. وا ل  التحرير، منظمة احلكومة، )الرائسة، الفلسطينية
 االنتفاضي الفعا دعم على والقائم ،7ألثوابت املتمست الوطآ الطاب تستعيد جديدة سياسية خنبة وتوليد الوطنية الوحدة استعادة

 حلقاا يف التفكت حالة إياء هالل مجيا لتعبري اوفقً  يعآ الذي األمر العك . ولي  االنتفاضي للخيار التفاوضي اليار تباعاو 
 .8أوسلو اتفاقات منذ الفلسطيآ السياسي

 االستقرار عدم حالة معاجلة الضروري من إذ احلالية. أبمته من العرص اإلقليمي النظام خروج يف يتمثا فانه الثاين، الشر  أما
 مواجهة وينبغي حريتها. لنيا الشعوب ملطالب واالستجابة والعسكر املدنيني بني السلطة على الصراع عن النامجة السياسي
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 الليج على هيمنتها فرس أجا من كايران،  إقليمية قوة تقوده الذي العربية الدول شؤون يف السافر التدخا ومنع الطائفية الصراعات
 عربية دول أربع على احاليً  إيران سيطرة ذلت على ترتب وقد الصفوية. الدولة أ اد وإعادة الشيعي املذهب ونشر العربية، واملنطقة

 العربية، املنطقة يف القالقا إاثرة يف مؤار بدور يقوم أضحى إليران كذراع  هللا حزب  م سطوع مع واليمن، ولبنان وسوراي العراق هي
 تواجه أن كذلت  العربية الدول على الزامً  يكون وسوف .1كاما  بشكا فيها وحتكمه اللبنانية الدولة مفاصا على سيطرته على عالوة

 األمة يف لتكريسها تسعى الا والتجزئة التقسيم وحالة الالقة الفوضى وحالة العامل على املهيمنة القو  تتدخال من  فف أو
 .2الصهيوين الكيان على ألنفع يعود لا العربية

 املسجد ملستقبا التأملية الرؤية تبقى لكن األقصى، واملسجد القدس هتويد ملواجهة أساسيان شرطان هذان أن شت من ما
 ملعاجلة آفاق وجود عدم أوهلما أمرين: إدرا  مع التفاؤل على التشاؤم يتغلب فرلا آن. يف والتفاؤل التشاؤم من امزجيً  تلقى قصىاأل

 السا ة التارخيية اللحظة هذه استغالل على الصهيوين الكيان حرب واثنيهما املنظور، املستقبا يف اوعربيً  افلسطينيً  الذاتية العواما
 والشعوب الفلسطيآ الشعب قيام استمرار مع التشاؤم على التفاؤل يتغلب ورلا اإلسالمية. واملقدسات لألرس يدههتو  ملواصلة
 واالستبداد. االستعمار وجه يف أالنتفاس العربية

 مرهون املقدسيني ومستقبا املقدسية األحياء ومستقبا القدس مدينة ومستقبا األقصى املسجد فمستقبا القول، وخالصة
 شؤويم. يف والعظمى اإلقليمية القو  تدخالت ومنع ومشاكلهم خالفاهتم وجتاوب الفلسطينيني ووحدة العرب وحدةب

 خامتة:
 مدعاة وذلت داهم، خطر يف وسلم، عليه هللا صلى حممد النيب مسر  األقصى، املسجد أن ذلت لكا املنطقية النتيجة

 وهتاويم ومتزقهم وضعفهم  اذهلم استمر ولو اجلد، مأخذ والطوات اإلجراءات ههذ مثا  خذوا أن والفلسطينيني والعرب للمسلمني
 لن العاملية اهليمنة وقو  ،ادائمً  لديهم جاهزة الذرائع ستكون صهيون وبآ عقباه، حتمد ال جلا أمر على سيستيقظون ما افيومً 

 إىل إال سبيا فال الثالث. اهليكا وإقامة األقصى هدم حىت أو اليهودي، الكني  وبناء األقصى تقسيم على أقدموا ما إذا  ذهلم
 التفرق. وعدم هللا حببا واالعتصام الوحدة

***** 

                                                           
، 13/10/2015، 140، س70624أنظر: فاروق جويدة، "االنتفاضة الثالثة )هوامش حرة("، األهرام، ع 1

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/443483.aspx  .Adelman, Jonathan. “Israel: A Third Intifada?” The 
-third-a-adelman/israel-ffingtonpost.com/jonathanhttp://www.huWorld Post, 29 Oct 2015, 

intifada_b_8411634.html 
 .103محمد خضر قرش، "تقسيم المسجد األقصى .."، شؤون فلسطينية، سابق، ص  2

http://www.huffingtonpost.com/jonathan-adelman/israel-a-third-intifada_b_8411634.html
http://www.huffingtonpost.com/jonathan-adelman/israel-a-third-intifada_b_8411634.html
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 ما اجلديد يف العالقات الرتكية –اإلسرائيلية؟
 شيماء هباء الدين

 مقدمة:
ية أو غري الرمسية، وفيما طاملا كانت العالقات الرتكية اإلسرائيلية حمال للعديد من اجلداالت، سواء على املستوايت الرمس

يتخطى حدود الطرفني، وبشكا خاب على مستو  العامل اإلسالمي. هذه التساؤالت الا طرحت بقوة إشكالية العالقة بني 
والعقدي، وبشكا خاب برب السؤال حول كيف لدولة الالفة السابقة أن تكون ذات عالقات قوية ألكيان صهيوين؟ املصلحي 

بدا أكثر إحلاًحا مع وصول حزب العدالة والتنمية ذي املرجعية اإلسالمية إىل سدة احلكم يف تركيا، ومل تعد  ذلت التساؤل الذي
اإلجابة بعلمانية الدولة الرتكية منذ ذلت احلني مقبولة. هذا حىت حدال تدهور ملحوى يف العالقات الرتكية اإلسرائيلية مع العدوان 

فيما ذلت ، إذ وصا األمر إىل قطع العالقات )وسنفصا 2010اال سفينة مايف مرمرة يف ، ل أحد2008اإلسرائيلي على غزة يف 
بعد(. وهنا، وبرغم التأييد الشعيب، داخا تركيا وخارجها، لسياسات أردوغان ضد إسرائيا، بدأت التساؤالت  خذ وجهة أخر : 

ات احلضور اإلقليمي والدويل القوي( عالقات إبسرائيا ألي  من األفضا للقضية الفلسطينية أن تكون لرتكيا العدالة والتنمية )ذ
للضغط عليها؟ وها من املمكن أن تكون تلت القطيعة أبدية، مهما كان التأييد هلا؟ أال توجد متغريات جديدة، يف ظا التطورات 

تقارب، خاصة مع وجود خطوات املتالحقة إقليمًيا، رلا تفرس على الطرفني إعادة تقييم الوضع الراهن، واالجتاه  و مزيد من ال
 ملحوظة صوب التقارب خالل الفرتة املاضية )كما سرتصد الورقة(؟

الورقة سرتصد العواما املؤارة يف مسار العالقات الرتكية اإلسرائيلية يف ضوء األبعاد الفكرية واأليديولوجية لد   هذهومن ل، ف
عالقات بني اجلانبني، يف ظا املتغريات الراهنة وما ترافق معها من توجهات اجلانبني. ل تنتقا يف جزئها الثاين لتناول مستقبا ال

 للتقارب.
 دة ملسار العالقات الرتكية اإلسرائيلية:: العوامل احملد ِ أوًلا 

  دورها يف تشكيل العالقات الرتكية اإلسرائيلية، ومن بينها: أبعادلعبت عدة 
  :1البعد الفكري والعقدي (أ)

سسها بن غوريون، عن العالقة مع احلزام أية، قد وضعت تا أبيب العالقة مع أنقرة يف سياق نظرية من الزاوية اإلسرائيل
ولقد استغلت إسرائيا التوتر يف العالقة الرتكية العربية، و حت يف . 2اإلسالمي اييط ألعامل العرص، لا يشما إيران وإايوبيا وتركيا

                                                           
 .باحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية 
، مركز اإلمارات للدراسات دراسات عالميةحول الهوية التركية،  اإلسرائيلية... من منظور الجدل –انظر: هاكان يافوز، العالقات التركية ( 1)

 .2000، 29والبحوث، العدد 
 :2016يناير  19ماجد عزام، العالقات التركية اإلسرائيلية.. الماضي والراهن، ( 2)

http://janoubia.com/2016/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%
-3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8-D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/-A9  

http://janoubia.com/2016/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/
http://janoubia.com/2016/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/
http://janoubia.com/2016/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/
http://janoubia.com/2016/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/
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 يث ما متثله تركيا من دور، كدولة إسالمية ميكن العبور والنفاذ من خالهلا للعاملنْي هذا ح، 1بناء عالقات ذات طابع إسرتاتيجي
 .2ف دور العاما الديآ يف الصراع العرص اإلسرائيلياإلسالمي والعرص، با وأبعد من ذلت أن عالقاهتا بدولة إسالمية قد تضعخ 

 كم تركيا، سواًء العسكرية أو املدنية من افرتاس مفاده أنوعلى اجلانب الرتكي، انطلقت النخب العلمانية الا توالت على ح
 .3مع الوالايت املتحدة يستدعي ابتداًء توايق العالقة مع إسرائيا اتعزيز العالقة مع الغرب وحتديدً 

، بعد عام ونصف اعرتفت ألدولة 1947، رغم أن تركيا صوتت ضد قرار تقسيم فلسطني يف األمم املتحدة يف عام ومن ل
فقد اعرتفت أنقرة رمسًيا ألكيان اإلسرائيلي، ومن . 19494مارس منذ عإية، وتتبادل التمثيا الدبلوماسي معها دون درجة سفري ال

ل عملت إسرائيا على الفور على تدعيم عالقاهتا مع تركيا، واعتإت ذلت من أكإ املكاسب هلا، إذ تعرتف هبا دولة ذات أغلبية 
 .مسلمة كبرية

أت االنتخاأت احلرة وفابت األحزاب اليمينية، ا ذت تلت األحزاب الرتكية مواقف إجيابية لصاحل الفلسطينيني وبعدما بد
رد فعا على التصرفات اهلمجية ك(، وذلت  2010و 1980و 1956ضت مع إسرائيا االال مرات )فخ عت العالقات أو خُ طخ وقُ 

 .5اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني والعرب
فقد دخلت إسرائيا يف موقف قلق إسرائيل من توجهات تركيا مع صعود حزب العدالة والتنمية:  وبشكل خاص، تنامى

ضباص يسوده القلق يف عالقاهتا مع تركيا يف أعقاب فوب حزب العدالة والتنمية، األمر الذي مل تستطع إسرائيا جتاهله، ورغم إخفاء 
االنتخاأت و اريها على عالقات التحالف اإلسرتاتيجي بني البلدين، فقد  املسؤولني يف تا أبيب مشاعر القلق واالنزعاج من نتائج

اعتإت تا أبيب أن فوب حزب العدالة والتنمية "اإلسالمي" بغالبية املقاعد يف الإملان الرتكي اجلديد ميثا كاراة من وجهة النظر 
 .6اإلسرائيلية

ذعة لسلو  إسرائيا جتاه الفلسطينيني، فقد سبقه إىل ذلت بعماء أردوغان مل يكن أول قائد تركي يوجه انتقادات الورغم أن 
 ،اإلرهاص""علمانيون، فرئي  الوبراء الرتكي األسبق العلماين بوالنت أجاويد وصف رئي  الوبراء اإلسرائيلي األسبق أرئيا شارون بو 

                                                           
 صالح النعامي، العالقات التركية اإلسرائيلية بعد االعتذار: بين التقاء المصالح وتعارضها:( 1)

http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A
A9+%D8%A7%D9%84%7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%

D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%
B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8

%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9
%D8%A7%D8%B1%D8%B6%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9

%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU  
 العالقات التركية "اإلسرائيلية" من التحالف إلى االختالف: (2)

8919b4da7e58-acc3-4a78-586c-39c572http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/af 
  صالح النعامي، العالقات التركية اإلسرائيلية بعد االعتذار: بين التقاء المصالح وتعارضها، مرجع سابق.( 3)
 ( ماجد عزام، لعالقات التركية اإلسرائيلية.. الماضي والراهن، مرجع سابق.4)
 :2014مايو  23( العالقات التركية اإلسرائيلية إلى أين؟، 5)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%
-D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%
%D8%A3%D9%8A%D9%86-%89%D8%A5%D9%84%D9-A9  

(، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم 2006-1996( محمود صافي، العالقات التركية اإلسرائيلية في الفترة من عام )6)
 .42، ص 2008السياسية، 

http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://naamy.net/news/View/1258/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1:+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7/#.VyY75NR97IU
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/af39c572-586c-4a78-acc3-8919b4da7e58
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
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فشا جهود التسوية. لكن من املؤكد إن الذي يف حني أن الرئي  الرتكي األسبق سلمان دميريا ظا حيما إسرائيا املسؤولية عن 
ن موقفهما من السلو  اإلسرائيلي جتاه الفلسطينيني مل يكن ضمن أجعا إسرائيا ال تبدي حساسية جتاه تلت املالحظات هو إدرا  

ائيا بلغت يف دائرة االعتبارات العقيدية الا حكمت تصورةا للعالقة مع إسرائيا، بدليا إن العالقات اإلسرتاتيجية مع إسر 
 .1عهديهما مستوايت غري مسبوقة

  والعسكري: البعد السياسي (ب)
فقد دفعت التطورات  األمر أسري األبعاد الفكرية لد  اجلانبني، فأيًضا كان للتطورات والتحالفات اإلقليمية أارها، مل يبقَ 

حيث كان املد االشرتاكي الوافد من االحتاد السوفيا،  ؛اإلقليمية والدولية يف أواخر المسينيات تركيا إىل التقارب فعلًيا مع إسرائيا
وتدعيم النفوذ األمريكي يف املنطقة، دافًعا لرتكيا  1958وسقو  النظام املوايل للغرب يف العراق عام  1957واألبمة السورية عام 

اون مشرت  بني تركيا وإسرائيا يف إىل توقيع اتفاقية تع   مع إسرائيا، األمر الذي أدلتتحر  من أجا تكوين حتالف سري جانيب
 .2، ونصت هذه االتفاقية على تدعيم التعاون الثنائي بينهما يف ا االت العسكرية1958صيف 
 ؛ات من القرن املاضينيال أن هذه العالقات شهدت تراجعا نسبًيا على فرتات متقطعة خاصة يف حقبا السبعينيات والثمانيإ
لعرص بشكا مؤقت لتحقيق أهداف معينة، لكن ابت فيما بعد أن هذا التقارب كان تقارًأ مؤقًتا، تقاربت تركيا مع ايور احيث 

 .3وانمجًا عن  س تركيا من ايور الغرص
على قرار إسرائيا ضم القدس إليها يف  اوحتديًدا قامت أنقرة بتخفي  املستو  التمثيلي، ليصا إىل درجة سكرتري اثن، ردً 

، أي بعد انطالق مسرية 1991العالقات بعد ذلت إىل مستو  اعتيادي عإ تبادل السفراء، إال يف عام  ، ومل تعد1980عام 
 .التسوية العربية اإلسرائيلية يف مدريد يف العام نفسه

حيث ل توقيع  ؛واالنفتاح العرص اإلسالمي على إسرائيا 1993وقد حدات الطفرة األهم يف العالقات بعد اتفاق أوسلو 
يف السياق األمآ العسكري يف ياية التسعينيات )كما سنر (، كما جر  التوقيع  اية للتعاون االسرتاتيجي بني البلدين، خصوصً اتفاق

ذكران يف موضع سابق أن إسرائيا أرادت بعالقاهتا مع تركيا إضعاف املكون العقدي كنا قد وإذا   ..4على اتفاقية للتجارة احلرة
لي، وتصوير القضية وكأيا ذات دوافع قومية فقط لد  العرب، فان التقارب العرص مع إسرائيا تلت املرة اإلسرائي–ألصراع العرص 

  هو ما رفع غطاء احلرج عن تركيا ملزيد من تدعيم عالقاهتا إبسرائيا.
كرية الرتكية تلك األوضاع اإلقليمية املتغرية من حني آلخر، وما تفرضه من حتدايت أمنية دعمت اجتاه املؤسسة العس -

من املعروف أنه وهذا ال ينفصا عن البعد الفكري والعقدي أيًضا، إذ  ،وجملس األمن القومي ملزيد من التعاون مع إسرائيل
وبشكا خاب بدأ التقارب بني تركيا وإسرائيا  .لمؤسسة العسكرية الرتكية عامة، واملؤيدة للعالقات مع إسرائيالالتوجهات العلمانية 

                                                           
  عارضها، مرجع سابق.صالح النعامي، العالقات التركية اإلسرائيلية بعد االعتذار: بين التقاء المصالح وت( 1)
  http://www.ahram.org.eg/newsq/306491.aspx: 2014يوليو  20اإلسرائيلى .. أسرار وخفايا، -التحالف العسكرى التركي - 2
 المرجع السابق. - 3

 انظر أيًضا حول تطور العالقات الثنائية:
)فترة حكم العدالة والتنمية(، )في(: باكينام الشرقاوي، أحمد أويصال،  2010-2002سل، دور تركيا في القضية الفلسطينية في الفترة من رجب البا

(، 2010ديسمبر  -ياسين أقطاي )تنسيق علمي وإشراف(، أعمال المؤتمر العربي التركي األول بإسطنبول "الثقافة ودراسات الشرق األوسط" )أنقرة
 اهرة: مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، أنقرة: مركز التفكير االستراتيجي، إسكيشهير: جامعة عثمان غازي. الق
 ماجد عزام، العالقات التركية اإلسرائيلية.. الماضي والراهن، مرجع سابق. - 4

http://www.ahram.org.eg/newsq/306491.aspx
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. وعإَّ الطرفان، يف ظا سيطرة اجليش الرتكي على القرار الوطآ، عن 1980ب العسكري الذي حدال يف تركيا العام بعد االنقال
اإلسرائيلية منًوا متزايًدا يف –شهدت العالقات الرتكية . و رغبتهما يف إقامة تعاون بينهما يف كا ا االت وخصوًصا يف ا ال العسكري

يعيد بع  الإاء بدايته احلقيقية إىل االتفاق السر ي الذي وقَّعته رئيسة الوبراء الرتكية اتنسو تشيلر الذي  ، ال التعاون العسكري
 .19941وقضى بتبادل املعلومات االستخبارية مع إسرائيا وتنسيق اجلهود ضد اإلرهاب عام 

قد سبق بمنًيا تشكيا  1996اق فإاير ن التعاون العسكري واالسرتاتيجي بني تركيا وإسرائيا لوجب اتفوعلى الرغم من كوْ 
 /6 /18حكومة " م الدين أربكان" يف العام ذاته، إال أن هذا التعاون قد بلغ ذروته يف ظا هذه احلكومة الا استمرت حىت 

ث ل حي ؛1996ويف ظا حكومة إسرائيلية ميينية متشددة منذ وصول حزب الليكود ورئيسه نتنايناهو إىل السلطة يف يونيو  1997
بشأن مشروع حتديث طائرات الفانتوم الرتكية، وهذا التطور ال  1996 /8 /28تدعيم هذا التعاون أتفاقات الحقة مثا اتفاق 

وبني  -وعلى رأسها املؤسسة العسكرية-أمر أبرب وجود مصلحة مشرتكة معينة بني تركيا وقواها العلمانية كونه ميكن أن خيرج عن  
 م أي  اري حمتما لتوجهات حزب الرفاه على العالقات بني البلدين.إسرائيا بصدد كيفية حتجي

ر دوًما على الوترية ذاهتا، فعلى سبيا املثال مع تغري خلفيات النخبة الرتكية احلاكمة، وتبعات حرب ولكن هذا املسار مل يسخ 
نسر "عندما أعلنت تركيا إلغاء مناورات  2009أكتوبر  14شهدت العالقات الرتكية اإلسرائيلية منعطفا جاًدا يف  2008غزة عام 
اجلوية الا شاركت فيها إسرائيا إىل جانب قوات من الوالايت املتحدة ودول حلف وال األطلسي، اعرتاًضا على  "األانضول

 .2تصرحيات ألحد اجلنراالت اإلسرائيليني حول الدور اإلقليمي للجيش الرتكي
وًلسيما يف ارتباطها ابلتوجهات الفكرية، فقد كانت قضية مكافةة  ويف إطار احلديث عن العالقات العسكرية -

من القضااي الا اختإت مقل العالقات بني اجلانبني منذ بداية األلفية اإلسرائيلي  -اإلرهاب كمةدد للتعاون اإلسرتاتيجي الرتكي
لبلدين اتفاق التعاون العسكري واالسرتاتيجي يف فإاير اإلسرائيلي يف هذا ا ال سبق بمنًيا إبرام ا-الثالثة، فرغم أن التعاون الرتكي

. إال أن هنا  معى خمتلًفا لد  كا من اجلانبني 1994، با وسبق عقدةا اتفاقية التعاون يف مكافحة اإلرهاب يف نوفمإ 1996
ت ومنظمات عربية ملقاومة أية أعمال تقوم هبا مجاعا اإلرهاب من وجهة النظر اإلسرائيليةلإلرهاب خاصة يف الوقت الراهن، ف
عمليات املنظمات ايظورة املناهضة الفهو لثابة كافة  بينما اإلرهاب من وجهة النظر الرتكية،. 3سياسات االحتالل داخا فلسطني

، أو 1984للدول القائمة، سواء تلت املهددة لتكاملها اإلقليمي كحزب العمال الكردستاين منذ بداية نشاطاته يف أغسط  
وأةها منظمة احلركة اإلسالمية(، أو لتوجهاهتا الرأمسالية  1990دئها العلمانية )املنظمات اإلسالمية املتطرفة النشطة منذ يناير ملبا

 22وعددها  1980بعد فرتة كمون إار انقالب  1990الغربية )املنظمات اليسارية املتطرفة والا عاودت نشاطها منذ بداية 
 وري(.منظمة أبربها اليساري الث

                                                           
 :( إيهاب شوقي، العالقات التركية االسرائيلية والعداء الوهمي1)

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=65433#.VwKawJx97IU 
  post.net/p-://www.turkeyhttp-/90951: 2015نوفمبر  23العالقات التركية اإلسرائيلية من التقارب إلى الجمود، ( أحمد مصري، 2)
 .44مرجع سابق، ص(، 2006-1996( محمود صافي، العالقات التركية اإلسرائيلية في الفترة من عام )3)

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=65433#.VwKawJx97IU
http://www.turkey-post.net/p-90951/
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. وهو  وقد ُأْعِطَي هلذا اًلختالف أبعاٌد أعمق حني ساندت حكومات العدالة والتنمية املقاومة اليت تعدها إسرائيل إرهاابا
 األمر الذي ميثل جوهر التغري يف السياسة الرتكية جتاه القضية الفلسطينية.

جه عندما وصف أردوغان املمارسات اإلسرائيلية ضد انطالقًا من هذا االختالف، وصا التوتر يف العالقات بني الدولتني أو ف
الفلسطينيني  يا )إرهاب دولة(، وشبهها بو )أفعال النابيني( بعد اغتيال األب الروحي حلركة )محاس( الشيخ الشهيد أمحد ايسني، ل 

مع الكيان الصهيوين يف  االت  بعده الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. وكنوع من العقاب، ألغت تركيا مجيع العقود املوقعة مبدئيا
 .التصنيع العسكري

بعدما وجه الرئي  الرتكي رجب طيب أردوغان انتقادات قاسية  2008ل بدأت العالقات تشهد ترداًي منذ ما بعد 
نائية يف وعلى اللفية ذاهتا،  بمت العالقات الث .1اهتام إسرائيا أإلرهابو إلسرائيا عقب عدوان "الرصاب املصبوب" على غزة، 

بعد اعتداء إسرائيا على أسطول احلرية لكسر احلصار على غزة وقتا عشرة مواطنني أترا  على منت السفينة مرمرة، وأدت  2010
، قاد 2012وخالل احلرب الا شن تها إسرائيا على غزة يف سنة . 20112األبمة يف حينه لطرد السفري اإلسرائيلي من تركيا يف

 أمام اجلرائم الا ترتكبها إسرائيا يف غزة. "العجز الدويل"والتنديد بو  "يةاجلرائم اإلسرائيل"للتشهري بو  ةدولي ةلود أوغلو محأردوغان ودا
  :البعد اًلقتحادي)ج( 

انطلقت العالقات االقتصادية بقوة بني تركيا وإسرائيا يف أواخر  فقد ،ورغم تلت التعقيدات، يبقى للعاما االقتصادي مكانته
د شهدت التجارة بني ات من القرن املاضي، وهي أت عدة اتفاقيات انائية بينهما أفضا سبا تعزيز التبادل التجاري، وقالتسعيني

، واستمرت هذه الوترية 2002مليار دوالر يف عام  2.1إىل  1996مليون دوالر يف عام  449من  لتزدادكبرية   البلدين قفزة
 .2008إىل  2002، خالل الفرتة من % سنوايً 14.6توسط االستثنائية مع بايدة التجارة الثنائية ل
 ؛إىل أبمة اقتصادية با ابدادت العالقات التجارية 2010األبمة الدبلوماسية بني البلدين يف  وعلى عك  املتوقع، مل تؤدخ 

 .20143 ، حىت2009% منذ عام 19حيث منت التجارة الرتكية اإلسرائيلية بنسبة 
حيث إن اجلالية اليهودية وخصوًصا عإ  ؛ة اليهودية يف تركيا، واليهود والعمال األترا  يف إسرائياورلا عضد من ذلت اجلالي

يف خمتلف جوانب احلياة االقتصادية والسياسية  -وإن كان بشكا غري معلن-الباربين متارس  اريًا كبريًا رموبها ورجال أعماهلا 
مع إسرائيا، كا هذا يف ظا اعتقاد عدة أوسا  تركية لا فيها املؤسسة العسكرية أن واإلعالمية يف تركيا حلثها على تطوير عالقاهتا 

 .4إسرائيا هي املدخا الرئي  لتوايق عالقات تركيا ألوالايت املتحدة

                                                           
 :2015يونيو  26توقعات باستئناف العالقات التركية اإلسرائيلية قريبا، ( 1)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B
-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-9%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
-D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%
%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-A9  

 المرجع السابق. (2)
 :2015أغسطس  20( محمود سمير الرنتيسي، تركيا وإسرائيل.. واقع العالقات واحتماالت التقارب، 3)

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/2015820844322596 07.html  
 . 33محمود صافي محمود محمد، مرجع سابق، ص ( 4)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/26/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/2015820844322596%2007.html
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اإلسرائيلية )يف ظا اجتاه الستعادة –ونبحث يف اجلزء التايل مد   اري تلت العواما يف مستقبا العالقات الرتكية 
 مابالت لالقتصاد أةيته؟ ها(، فمثال كيف أارت التوجهات الداخلية؟ وماذا عن التطورات اإلقليمية املتالحقة؟ و العالقات

 اإلسرائيلية:-اثنياا: مستقبل العالقات الرتكية 
عقب ما أصاب العالقات من توتر جراء العدوان على غزة، ل انقطاعها على خلفية االعتداء على أسطول احلرية )كما 

حيث التقى  ؛اقت اإلشارة(، حدات بع  حماوالت التقارب من خالل اللقاءات الثنائية هبدف تطويق األبمة بني الطرفني مبكرً سب
يف بروكسا يف  بوبير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامني بن إليعابر اسرً  وبير الارجية الرتكي يف ذلت احلني أمحد داود أوغلو

وتوالت اللقاءات بني مسؤويل البلدين وتكرر الفشا يف التوصا . لت اللقاء إىل نتيجة إجيابية، دون أن يفضي ذ1/7/2010
التفاق ما، بسبب إصرار تركيا على شروطها الثالاة )االعتذار، تعويضات لضحااي حادال أسطول احلرية، رفع احلصار عن غزة(، 

 ورف  إسرائيا هلا. 
علن إن نتنياهو أجر  مكاملة هاتفية مع نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان ، حني أُ 2013ل بدأ يذوب اجلليد يف مارس 

بوساطة من الرئي  األمريكي أرا  أوأما، واعتذر له عن "األخطاء الا رلا تسببت يف مقتا تسعة نشطاء أترا  يف اهلجوم على 
عد هذا االعتذار تسارعت اللقاءات بني الطرفني، ، ب1أسطول احلرية، وطلب منه استعادة العالقات الا تضررت بشدة بني اجلانبني"

 ب له الروج إىل حي ز التنفيذ.كتَ فاجتمعا يف أنقرة يف أبريا، ل يف القدس يف مايو يف العام ذاته، ل توصال إىل مسودة اتفاق مل يُ 

 ن ت، علًما مليون دوالر، دون أن تنفذ ذل 20على تعوي  أسر الضحااي لبلغ  2014عام  "إسرائيا"ل وافقت 
بعد اهتام أردوغان يف كلمته األسبوعية أمام نواب حزب  2014العالقات بني البلدين كانت قد وصلت إىل ذروة التأبم يف يوليو 

 العدالة والتنمية إسرائيا لمارسة "إرهاب الدولة" يف قصفها لقطاع غزة وإيا ترتكب " زرة" يف حق الفلسطينيني يف القطاع.

" بني عن "اتفاق قد ل  فعاًل  ا، قبا أن تسر ب وسائا اإلعالم اإلسرائيلية أخبارً 2015ان مرة أخر  يف يونيو والتقى الطرف
بع  الشيء، فتذبذت تصرحيات املسؤولني األترا  بني اإلقرار بوجود حماداثت  االطرفني. بينما بد  املوقف الرتكي يف املقابا مرتبكً 

 .2ونفي توقيع اتفاق يائي
جاء لقاء انئب وبير الارجية الرتكي فريدون سينرييل أوغلو، واملبعوال الاب لرئي  الوبراء اإلسرائيلي  2016بريا إ 7ويف 

جوبيف تشيخانوفريا يف لندن، ليعيد احلديث عن تطبيع العالقات بني تركيا وإسرائيا، وقد صرحت الارجية الرتكية أن املفاوضات 
 .3العالقات املقطوعةمع إسرائيا أحربت تقدما  و عودة 

ومع أن رئي  الوبراء الرتكي السابق أمحد داود اوغلو أكد أن أنقرة تصر على مطالبتها برفع القيود عن غزة كشر  لعودة 
دفء العالقة مع إسرائيا، وكرر أن تركيا مل تنَ  شعب غزة، إال أن مسارات األحداال تكشف عن أن األمور ال تسري هبذه احلدية، 

يد من املتغريات الا تفرس التقارب بني اجلانبني، أاًي كانت درجة ذلت التقارب )حيث من غري املتوقع  ي حال أن فهنا  العد

                                                           
 .العالقات التركية اإلسرائيلية من التقارب إلى الجمود، مرجع سابق( أحمد مصري، 1)
  http://www.turkpress.co/node/18631: 2016فبراير  17اإلسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات،  –مستقبل العالقات التركية ( 2)
 http://www.turkpress.co/node/20565: 2016أبريل  11( محمود القاعود، سر التقارب التركي اإلسرائيلي، 3)

http://www.turkpress.co/node/18631
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تلت  ، منتعود العالقات إىل ما قبا العدالة والتنمية، خاصة مع سياسات إسرائيا العدوانية املتجددة جتاه غزة، وعدم رفع احلصار(
 :املتغريات

هنا  دوافع تركية ذهبت أألمور إىل أن  خذ اجتاه التقارب منها: اإلرال القد  للعالقات مع  ،الحعيد الداخليعلى 
معارضة كبرية  كية وأألخص حزب الشعب اجلمهوريأظهرت املعارضة الرت كما   .إسرائيا والذي ال ميكن التخلص منه مرة واحدة

ألعالقات  -يف نظره-املوقف من القضية الفلسطينية، الا أضرت للسياسة الارجية الا ينتهجها حزب العدالة والتنمية، خاصة 
وإن كانت تعلن يف بع  األحيان أيا تؤيد القضية الفلسطينية وتقف ضد احلصار  ،الرتكية اإلسرائيلية، فأحزاب املعارضة الرتكية

تنمية، حىت أنه مع بداية احلديث عن اإلسرائيلي على غزة، ولكنها ال تؤيد مستو  الدعم الذي قدمته حكومة حزب العدالة وال
وضع حزب الشعب اجلمهوري يف أحد  2015تشكيا احلكومة االئتالفية عقب اجلولة األوىل من االنتخاأت الإملانية يف عام 

  .1شروطه على حزب العدالة والتنمية للحكومة االئتالفية تغيري السياسة الارجية
غيب اإلمجاع حول العالقات مع تركيا، إال أنه هنا  إدرا  حىت لد  التوجهات أما على اجلانب اإلسرائيلي، فان كان ي

 األكثر تشدًدا  ةية العالقات مع تركيا، السيما يف اللحظة اإلقليمية الراهنة.
نويع وعلى صعيد أمن الطاقة، لعا التواصا الرتكي مع إسرائيا    يف سياق حماوالت أنقرة لتحقيق املزيد من أمن الطاقة بت

 مصادر اإلمداد، وتكمن صعوبة اعتماد تركيا على الغاب الروسي واإليراين أألساس يف أيا تتزامن مع فتور عالقة تركيا ألبلدين، وتزيد
 .2حساسية املوقف مع اقرتاب ياية اتفاقيات توريد غاب البلدين لرتكيا بعد سبع سنوات، ما يتطلب مفاوضات جديدة

يوفال شتاينتز قد صرح وبير الطاقة اإلسرائيلي ف ؛إسرائيلية يف توطيد التعاون مع أنقرة يف هذا ا ال ويقابا ذلت توافر رغبة
 ن تطبيع العالقات مع تركيا له أةية كبرية سواء لتطوير حقا لوايان للغاب أو املساةة يف إعادة شركات  2015ديسمإ  18يف 

غاب جديدة. كما تتفاوس شركات إسرائيلية منذ وقت طويا مع شركات تركية على الطاقة العاملية إىل إسرائيا للبحث عن حقول 
 .3خط أانبيب لنقا الغاب من لوايان عإ تركيا إىل أوروأ ودول آسيا

خاصة مع توقعات إبمكانية تقدم العالقات حىت يف ظا  -ت سابقاكما ذكر -أما العاما االقتصادي، فتبقى له أةيته 
نظرًا لالعتماد على القطاع الاب، ولكن العالقات ستشهد تطورًا أضخم يف حال ل إعادة تطبيع العالقات األبمة الدبلوماسية 

 .4رمسيا
فبشكا عام، تضرر الدور اإلقليمي للطرفان من فرتة انقطاع العالقات الدبلوماسية، فرتكيا، وفق  أما على الحعيد اإلقليمي،

قدرة على لعب دور مؤار يف القضية الفلسطينية بعد تردي عالقاهتا مع كا من تا أبيب احلساأت الإامجاتية اإلقليمية، فقدت ال
نقرة على الثورات العربية، بعد تعثر األوضاع يف مصر وتون  وليبيا، فضال عن احتقان أوالقاهرة ال سيما بعد أن فشلت رهاانت 

                                                           
: 2015يونيو  29محمد زاهد جول، العالقات التركية االسرائيلية بعد االنتخابات البرلمانية،  (1)

http://www.turkpress.co/node/10012  
 : 2016يناير  3تداعيات، عودة الدفء للعالقات التركية اإلسرائيلية: األسباب وال كرم سعيد، (2)

http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=10266    
 عودة العالقات التركية االسرائيلية: روائح غاز وصفقات أمنية، مرجع سابق.(3)
 .. واقع العالقات واحتماالت التقارب، مرجع سابق.( محمود سمير الرنتيسي، تركيا وإسرائيل4)

http://www.turkpress.co/node/10012
http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=10266
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يف بع  أنشطة ومناورات حلف الناتو، فضال عن  "إسرائيا"كة عالقة تركيا مع سوراي والعراق، بينما حال الفيتو الرتكي دون مشار 
 .1اجتماعية –فقدت صداقة دولة إقليمية كبرية، يف فرتة متر فيها املنطقة بتحوالت سياسية  "إسرائيا"أن 

ديد وإن اختلفت درجات الته، 2أيًضا يتشار  الطرفان خطر التمدد اإليراين يف املنطقة ألعراق وسوراي ولبنان واليمن
ويف هذا اإلطار أيًضا طرأت يف املنطقة حتالفات جديدة أوجدت متغريات كثرية، أملت على أنقرة إعادة ترتيب عالقاهتا  ودوافعه.

 اإليراين، الذي أقلق إسرائيا يف الوقت ذاته.-، وأهم ما يف هذا السياق التقارب الغرص3اإلقليمية والدولية
ب يف فرتة وبير الارجية السابق أفيجدور ليإمان يف خطني أحدةا إجياد البدائا وملا كان ما سبق، فقد ايمكت تا أبي

حيث حصلت على موافقة اليوانن يف  ؛عن تركيا والعما على استثمار خالفات أنقرة مع بع  جريايا مثا اليوانن خاصة عسكرايا 
لتدريبات العسكرية، كما حاولت تكثيف عالقاهتا مع على فتح  اهلا اجلوي لسالح اجلو اإلسرائيلي الستخدامه يف ا 2011مايو 

د من إسرائيا كانت تؤكد أن عدد من دول البلقان ورومانيا وبلغاراي وخاصة يف ا ال العسكري، ولكن معظم التقارير الا كانت ترخ 
كة مع إيران وبع  الدول العربية، هذه العالقات البديلة ال ميكن أن تعوس البعد االسرتاتيجي للعالقات مع تركيا ذات احلدود املشرت 

 .4ولعا هذا األمر هو أحد العواما الا تفسر احلرب اإلسرائيلي على التقارب مع تركيا
فمن أبرب  .وتدفع التطورات اإلقليمية رلا صوب إعادة التقارب والتعاون يف  ال مكافحة اإلرهاب )على األقا جزئًيا(

در اإلشارة إىل أن اتصال االعتذار )السابق اإلشارة إليه( جتلتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، و  التحوالت اإلقليمية، التمدد املستمر
تزامن مع إحكام تنظيم الدولة سيطرته على أول مدينة يف سوراي وهي مدينة الرقة، وقد كان التنسيق بني تركيا ومصر يف ذلت الوقت 

تنابلت عن شيء من غرورها حىت ال يسبب ذلت هلا خسارة املزيد من النقا   حول هذا األمر على قدم وساق، لذا فان إسرائيا قد
 .5حينها

ن وقد كان مستشار األمن القومي لنتنياهو يعكوف عامي درور أكثر صراحة عندما قال إن إصالح العالقة مع تركيا ميك خ 
ا عإ كا من وبير الدفاع موشيه يعلون ورئي  إسرائيا من معاجلة خطر وصول السالح الكيماوي للجماعات اجلهادية املتطرفة؛ كم

 .6أركان اجليش بآ غانت  عن نف  املستو  من الرهان على هذه الطوة
ورلا يبقى العاما الكردي نقطة الفصا ألنسبة لرتكيا يف التعاون مع إسرائيا يف هذا املسار، فلما شك ا العاما الكردي أول 

 ،سلبا على تركيا، ومتثا خصوصا بصعود نفوذ حزب االحتاد الدميوقراطي ك األبمة السورية، وانع املتغريات اجليوسياسية الا أفربهتا
 الشرقي من البالدو ح يف بسط نفوذه على مناطق واسعة يف الشمال والشمال  2003وهو حزب كردي سوري انفذ  س  عام 

 ملا كان كذلت،. 7يف موقعة عني العرب "كوأين"و احاته يف صد "داعش"  2012بعد انسحاب قوات النظام منها يف صيف 
أخذت إسرائيا تستغا الورقة الكردية من خالل الضرب على وتر الطموحات الكردية إبقامة دولة مستقلة هلم يف كردستان العراق، 
                                                           

 اإلسرائيلية، مرجع سابق.  –مستقبل العالقات التركية ( 1)
 توقعات باستئناف العالقات التركية اإلسرائيلية قريبا، مرجع سابق. (2)
 عودة العالقات التركية االسرائيلية: روائح غاز وصفقات أمنية، مرجع سابق.  (3)
  ير الرنتيسي، تركيا وإسرائيل.. واقع العالقات واحتماالت التقارب، مرجع سابق.( محمود سم4)
 المرجع السابق.  (5)
 صالح النعامي، العالقات التركية اإلسرائيلية بعد االعتذار: بين التقاء المصالح وتعارضها، مرجع سابق.( 6)
 ، مرجع سابق.عودة العالقات التركية االسرائيلية: روائح غاز وصفقات أمنية(7)

 عودة الدفء للعالقات التركية اإلسرائيلية: األسباب والتداعيات، مرجع سابق. كرم سعيد،
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حدة األمريكية لوضع وهو أمر سيظا مصدر قلق لرتكيا. وقد حاولت تركيا أن تستغا ما كانت تعتقد أنه حظوهتا لد  الوالايت املت
 .1حد هلذا املوضوع، لكنها الحظت أن واشنطن تغ  الطرف، وألتايل رلا كان فتح قنوات مع إسرائيا مطلًبا أمنًيا تركًيا

مع تركيا يف مواجهة هذا الطر، على األقا برفع اليد اإلسرائيلية، سيوسع من  ال التعاون على  اإسرائيليً  فالشت أن تعاوانً 
 جهة اإلرهاب، وإن كان الالف بشأن املقاومة الفلسطينية سيبقى عصًيا على احلا.صعيد موا

 خامتة:
   يف إطار من السيناريوهات املتناقضة، فمن غري املتوقع قطيعة ال اإلسرائيلية جيب أن –إن التعاما مع العالقات الرتكية 

 أيًضا من غري املنتظر تطبيع كاما للعالقات، السيما مع صعوبة إجياد دائمة نظرًا ملا سبق ذكره من اعتبارات داخلية وإقليمية، ولكن
ذلت فضال عن التغريات  .حىت وإن حاول طريف األبمة جتاها هذا الشق يف التفاوس بع  األحيان ،حا ملسألة حصار غزة

 وغاين املتشدد يف التعاطي مع إسرائيا.حيث صعود التوجه األرد ؛الداخلية مؤخرًا، والا رلا تؤدي إىل تغريات يف السياسة الارجية
تصرحيات تركية تؤكد فهنا  لكن أهم ما جيب االلتفات إليه احتماالت االنعكاس السليب للتقارب على القضية الفلسطينية، 

لة حزبه ، أمام كت2015ديسمإ  22رئي  الوبراء الرتكي أمحد داود أوغلو يف قال لى سبيا املثال عف ؛عدم الرتاجع يف هذا الصدد
"إن القضية الفلسطينية بتجلياهتا تعيش يف أحالمنا، فكيف ننساها يف املفاوضات"، وكان انئبه، نعمان قورطلموش، قد  :الإملانية

على حتقيق تقدم يف املفاوضات الا ما  اأيضً  انصح بعدم األخذ ألتسريبات اإلسرائيلية املوجهة إىل الرأي العام الداخلي، ومؤكدً 
 .2مرة، على مستو  الإاء، وسيتدخا السياسيون للحسم يف اللحظات األخرية، أو عندما تقتضي احلاجةبالت مست
سبيا املثال، قامت تركيا إببعاد القيادي يف حركة محاس  ىفعل ؛قيا أن تركيا تستجيب للضغط اإلسرائيليلكن رغم ذلت و 
ن ما قيا عن  فيف احلصار البحري عن قطاع غزة ومنح األترا  وبشأ ق( عن أراضيها.بالعاروري )مسئول مكتب الضفة الساصاحل 

امتيابات خاصة هنا ، وإنشاء ميناء حبري تتوىل تركيا التحكم به، فهو أمر مابال حما شد وجذب بني خمتلف اجلهات يف الداخا 
 .3اإلسرائيلي، ما يضع تركيا يف موقف حرج على املستو  اإلسالمي

ولجرد االعتذار اإلسرائيلي الشفهي أدر إىل إلغاء مطلب اياكمة الدولية و ما ما فعله  على جانب آخر، فان أردوغان
يف حماكمة  رمي احلرب  كبرية يف هذا ا ال أماًل   االقضاء الرتكي هبذا الصوب بعد أن بذلت املنظمات احلقوقية جهودً 

 .4اإلسرائيليني
                                                           

  عودة العالقات التركية االسرائيلية: روائح غاز وصفقات أمنية، مرجع سابق.( 1)
 ماجد عزام، مرجع سابق. (2)
 :2016فبراير  16صالحة، ( مسؤول تركي: إسرائيل وتركيا ناضجتان للتوقيع على اتفاقية م3)
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 تركيا والقضية الفلسطينية على السواء، ال بد من إدرا  عدة أمور، يف صاحل  مثا هذا التقارب بنتيجة تصب  كلي ول
أبربها: الشفافية قدر املستطاع بشأن القضية الفلسطينية، وإدرا  أن هنا  خالف جذري بني إسرائيا وتركيا يف بع  األمور، منها 

تم كافة مفاوضات التقارب يف إطار من على سبيا املثال كا ما يتعلق بسبا التعاطي مع الثورة السورية بشكا خاب، وأن ت
 .الدميقراطية والشفافية كذلت

***** 

 

 


