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 *مفهوم االنتماء ودوائره املتحاضنة

 **املستشار طارق البشري

 أوالا ما الذي أقصده، أو ما الذي أفهمه من هذا التعبري "دوائر االنتماء"؟

دائرررة االنتمرراء هرري: مموعررة مررن البشررر  يشررملهم وضررع اجتمرراعي لوصررف يتصررفون برره ابلتشررابه فيمررا بيررنهم  ويكررون هرر ا 
ية اجتماعية  أي يشكل ملن يتصف به مركزًا اجتماعًيا يتعامل به ويؤثر يف حقوقه وواجباته الفردية أو اجلماعية  مما الوصف ذا فاعل

 يوجد صاحلًا مشرتًكا بني من يشملهم  ويُنتج وعًيا ثقافًيا واالنتساب إليه  وحيرك بواعث الدفاع عن وجوده.
ات مثررل: حلاحلسرريل  البصررري  الشررافعي  الشرراذيل  األزهررري  القرشرري  كنررا نقرررأ يف الكتررب القد ررة  مررا يقرررن االسررم بعبررار 

ن تقررتن ابسرم مرا حرىت تعررف نسربة صراحبه الن س ربي ة أالسكندري  املالكي  القروي أو القريواين...حل. ه ه كلها وحردات انتمراء مرا 
 واإلقليمي ة وامل هبي ة واحلرفي ة والتعليمي ة  كل ذلك أو بعضه.

 يعرف اإلنسان  إمنا يعرفه إىل غريه ما ينتسرب إليره مرن اجلماعرات  وهر ه النسربة هري مرا تشركل وعيره الثقرايف اسم الفرد ال
 وأسلوبه يف إدراك األمور.

اإلنسان ال يكون فرًدا أبًدا  إن حلظة ميالده هي ذاهتا حلظة انتمائه إىل حلمجاعةحل وهي األسرة احمليطة به  مث مرا تنسرب إليره 
ت إقليمية جغرافية ومهنية وحرفية وتعليمية  ثقافية وسياسية. وهو يشب يف إطار ه ه الدوائر املرتابطة  ألن ذويه األسرة من مجاعا

 ينتمون إليها مجيًعا  ويتشكل وعيهم ويتطور من خالهلا.
وبيران   1776ومن هنا نلحظ العروار الر ي تتصرف بره بيراانت حقروق اإلنسران العامليرة )سرواء بيران االسرتقالل األمريكري 

( ألهنرا نظررت إىل الفررد ومل تنظرر إىل اجلماعرة  برل إهنرا 1948فربايرر  10  وبيان األمرم املتحردة 1789حقوق اإلنسان الفرنسي 
 (.1948  تقسيم فلسطني 1798 ال ي أهدرت فيه حقوق اجلماعات )احتالل مصر ذاته أجرمت حبق الفرد يف الوقت

يهرا هرو أول خطروات خيانرة هر ا الفررد  وجتررده بنفسره هرو خيانرة لنفسره  ألنرره ال إن جتريرد الفررد مرن اجلماعرة الريت ينتمري إل
وجررود لرره وال ضررمان لرره إال مررن خررالل مررن يعايشررهم مررن مجاعررات. ولننظررر إىل مررا حولنررا قررد ًا وحاضرررًا  سررنرى أن النررا  دائًمررا 

 مجاعات  ولكن ما ه ه اجلماعات؟
أن الغالررب منهررا إمنررا يتشرركل وفًقررا لعرردد مررن املعررايري أو التصررنيفات الرريت  ابلتعرردد السررابق لرردوائر االنتمرراء   كررن أن نلحررظ

 تتكرر يف اجملتمعات كلها:
  ومنررره تهررررت األسررررة وتهررررت القبيلرررة والعشررررية وغريهرررا مرررن عالقةةةة الن ةةة مثرررة تصرررنيف أساسررره  -

 التكوينات البشرية اليت تربط بينها عالقات القرابة أو العرق.
  ومنرره تهرررت جتمعررات احلملرررف واملهررن املاتلفررة قررد ها وحررديثها  نةةوا العمةة مثررة تصررنيف أساسرره  -

 فقد ها مثل نقاابت احلرفيني  وحديثها مثل نقاابت العمال واحتادات الفالحني والنقاابت املهنية.

                                                           
د. اندية  ونشرت يف: .  ضمن أعمال ملتقى احلضارة ال ي نظمه مركز احلضارة للدراسات السياسية  بكلية االقتصاد والعلوم السياسية2010أبريل  7عقدت ه ه احملاضرة يف  *

(  )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  دار البشري  5ة الوعي احلضاري )سلسل  دوائر االنتماء وأتصي  اهلوية  أسامة ماهد  ماجدة إبراهيم )حمررون(  حممود مصطفى
2013.) 

 مفكر ومؤرخ مصري  وانئب رئيس ملس الدولة سابًقا. **
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ا الخررتالف ا الخررتالف اللغررات أو مررا حترردد وفًقرر  سررواء مررا حترردد وفًقررالل ةةا مثررة تصررنيف أساسرره  -
 كالت القومية اليت تتميز بتنوع اللغات.اللهجات  ومنه تهرت التش

  وهو قد يتصل بتنوع املهن وما تستلزمه من تنوع دراسات  ولكنره نوا التعليممثة تصنيف أساسه  -
 إخل. أيًضا قد يتميز عن املهن أبنواع من التعليم تكون تقليدية أو حديثة أو دينية أو نظرية ثقافية عامة...

  مثررل اجلرريش ضررباطًا وجنرروًدا  نةةة تات اقافةةات ونظةةم  اصةةةأنةةواا عمةة  معيمثررة تصررنيف أساسرره  -
 والقضاة  وأعضاء هيئات التدريس ابجلامعات.

  ومنرررره تهرررررت الوحرررردات الصررررغرية مثررررل القرررررى واألحيرررراء والنررررواحي اإلقلةةةةيممثررررة تصررررنيف أساسرررره  -
 السكنية  أو الوحدات الكبرية مثل األقطار واألقاليم وغريها.

تهرررررت مجاعرررات األدان واملررر اهب وامللرررل والطررررق والطوائررررف    ومنرررهالةةةدينمثرررة تصرررنيف أساسررره  -
 املاتلفة: مسلمون ومسيحيون  سنة وشيعة  طرق صوفية...

 ه ه الوحدات أو الدوائر تتحدد وتتبني مالحمها وتتعدد طبًقا ملعيار التصنيف ال ي نفرز به الظواهر واآلحاد. ول لك:
يرار للتصرنيف تهررت دوائرر جديردة  شرريطة أن يكرون معيرار التصرنيف * فهي دوائر ال تقرع حترت حصررذ إذ كلمرا جرد  مع

 ا عما جد يف اجملتمع من عالقات ومراكز جديدة للتعامل.معربمّلً 
* وهررري دوائرررر لررريس مرررن شرررتهنا ابلضررررورة أن تنشررر  اسرررتقطااًب وصرررراًعا برررني بعضرررها والررربع  اآلخرررر  ألن وصرررف الترررداخل 

  الدوائر األخرى ينش  إمكانية دائمة للتعامل وللتحاور وحتقيق املصاحل ابالتفاق واملساومة.والتشارك بني األفراد املنتمني إليها وبني
* مبعىن أن ه ا التداخل يشكل عاصًما من التفكك والتضارب  ويسهم يف توحيد القوى ويف التماسك االجتماعي العام. 

 مبا يشكل يف النهاية بناًء واحًدا يشد بعضه بعًضا. لبع ا وذلك كما حيدث يف البنيان املرصوص عندما تتداخل أجزاؤه يف بعضها
 * وهي دوائر قد تتنوع بني خصوص وعمومذ حيث يشكل بع  منها أجزاء من دوائر أخرى.

* وهي دوائر غري اثبتة ولكنها متغرية ومتحولة  ألن حرفًا تر وي وحرفًرا تنشرت  ومر اهب تزدهرر ومر اهب ترزول  ومبرا نفعلره 
 ملدن وما تؤدي إليه من خفوت الوزن االجتماعي لعالقات النسب واملصاهرة من أبناء العشائر واألسر.مثل اهلجرة إىل ا

* ودوائر االنتماء بعضها حيكم بعًضا  مبعىن أن يكون البع  منها خاًصا ملصاحل عامة جتمعها وجتمع غريها ممن يتشراركون 
 صاحل األعم مع إسباغ احلماية عليه.يف عالقة خصوص وعموم. فاألعم منها حيكم األخص وخيضعه لل

 ومثة أمران متعلقان مبفهوم االنتماء:
أن دوائر االنتماء ه ه تتنوع نوعني متميزين: نوع منهمرا يشرمل الفررد دون أن يكرون للفررد املشرمول إرادة يف اندراجره يف  :أوهلما

املهن ونوع التعليم اليت يندرج فيها الفرد ال لكونه شاء أن ه ا االنتماء  مثل دائرة اللغة أو الدين أو النسب  وك لك دوائر العمل و 
ينضم إىل ه ه الدائرة  إمنا هو اختار العمل أو نوع التعلريم أو الطريقرة الصروفية يف العبرادة  ألسرباب تتعلرق ابختيراره هلر ه املهنرة أو 

 يقصده يف ذاته. ذلك دون أن نوع التعليم أو طريقة العبادة  مث هو اندرج يف ه ا االنتماء نتيجة
والنرروع الثرراين هررو هرر ا االنرردراج يف انتمرراء قصررده الفرررد ل اترره ودخررل فيرره مبوجررب سررعيه لالنرردراج فيرره واالنتمرراء إليرره  وذلررك 

بسبب سعي أان  إلنشائها لتعرب  مثلما نلحظ يف إنشاء اجلمعيات واألحزاب وغريها من التكوينات االجتماعية اليت نشتت أصاًل 
 سية أو اجتماعية  أو نوع نشاط يؤدونه ألنفسهم أو لغريهم.عن دعوة هلم سيا

أن دوائر االنتماء ه ه تتنروع نروعني متميرزين يخررين: نروع يصرلن ألن تنشرت بره مجاعرة انتمراء سياسري تقروم علرى أساسره  :اثنيهما
ونروع ال يصرلن هلر ه املسرتلة ومل يعررف  الدولة  ويغري حينها دائرة االنتماء األعم اليت ختضع هلا كل دوائر االنتماء النوعيرة األخررى.
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التاريخ له صالًحا يف أي من جتارب األمرم والشرعوب  وذلرك ألن الوصرف الر ي قامرت عليره أي مرن دوائرر االنتمراء الفرعيرة هر ه 
إمنرررا يقررروم علرررى أمرررر حمررردود ال يسرررتوعب مرررا يسرررتلزمه وجرررود اجلماعرررة السياسرررية مرررن أنرررواع عمرررل مرررادي وثقرررايف ومعيشررري متكاملرررة 

أن تنشرت مجاعرة سياسرية علرى أسرا  مرن انتمراء لنروع حرفرة معينرة أو  - نظررًا وواقًعرا -تساندة ومتعددة يف وتائفهرا. ويسرتحيل وم
ختصرص مهررل حمرردود  إمنررا األمررر يسررتدعي أن تكررون األوصرراف الصراحل بعضررها لنشررتة اجلماعررة السياسررية مررن الشررمول والثبررات مبررا 

ا مرن اجلماعرات والردوائر علرى املردى الرزمل الر ي تقرا  بره املراحرل التارخييرة طويلرة املردى  جيعلها خليقة أبن تكون احلاكمة لغريه
 وه ا ما  كن اإلشارة إليه اآلن.

التصررنيف الرر ي يصررلن لقيررام االنتمرراء ملررا يقرروم بوصررفه اجلماعررة السياسررية  هرر ا التصررنيف يتعررني أن يتصررف بعرردة أوصرراف 
 الزمة:

اجلماعات ما يصلن ألن تتكامل به وتائف العيش املشرتك وفًقا للمستوى االجتماعي  أن يكون عامًّا يشمل من :األول 
واحلضاري والثقايف السائد يف مرحلة اترخييرة معينرة ويف بيئرة معينرة  فهرو يكرون الوصرف األوسرع واألقرل يف نطراق تكامرل الفاعليرة 

  لقصررورها عررن تغطيررة هرر ا التكامررل الررالزم لقيررام احليرراة االجتماعيررة  ولرر لك ال تصررلن األوصرراف املتعلقررة ابلعمررل املتاصررص مررثاًل 
 االجتماعية.

: أن يكون وصًفا ذا استمرارية طويلةذ حبيث ال يشمل التغرريات الطارئرة والتغرريات الطوعيرة اإلراديرة ل،فرراد  وحبيرث والثاين
فررال اإلرادة الفرديررة وال العمررر الفررردي وال  يسررتحيل علررى التغيررري إال عرررب العديررد مررن األجيررال ومبررا يتجرراوز العمررر الفررردي ل نسرران 

 املمكنات ال اتية مما  كن أن تغريه.
أن يكون وصًفا لصيًقا مبن يتصفون به ال يقوم على اختيار حر هلرم  وإمنرا يتشركل عررب مرحلرة اترخييرة  ويتشرارك  :والثالث

تصرفة بره  مث يف تشركل الروعي الثقرايف اجلمراعي بوجروده االتصال اجلغررايف واالسرتمرار الترارخيي يف تشركيله املوضروعي برني النرا  امل
 وبكفايته لقيام مجاعة سياسية متميزة ب اهتا وقادرة على إدارة شئوهنا املتكاملة.

ومةةن ف فةةا   اعةةة االنتمةةاء العةةام، وهةةي مةةا ي ةةمة ابميماعةةة ال ياسةةية، جممةةن التعريةةف  ةةا   ةةا " موعةةة مةةن الب ةةر 
قوم علة وصف لصيق وفعال يصدق علةة املتصةفني بةه وجميةعهم عةن  ةريهم، وتلةن مة   انة  تتحدد وفقاا لتصنيف معني ي

األوضاا التارخيية قد رشح  اميماعة املتصفة  ذا الوصف    تقوم بوظيفة حمددة حلماية أمنها اميماعي امل رتك وصةاحلها 
 بعيد املدى، فضالا عن إدارة أمورها امل رت ة".

الر ي  الوصةف النس سةِ  وهري املعروفة ثالثة أوصاف قامرت علرى أساسرها اجلماعرات السياسرية   جتارب التاريخوقد عرفت 
الر ي قامرت بره دول ومجاعرات سياسرية أساسرها الردين   الوصف الةدييقامت به مجاعات سياسية أساسها القبيلة أو العشررية  و

ذلررك يف أي مررن حاالترره كرران جيررري اختمرراره وكررل الرر ي قامررت برره دول ومجاعررات سياسررية أساسررها القوميررة.  الوصةةف اللغةةويو
ابجتماع عوامل جغرافية واترخيية وثقافية مع أوضاع سياسية مكنت من تبلور أي من ه ه اجلماعرات  وبتمرام قيرام أي منهرا تقروم 

 الدول على أساسها.
دولررة علررى أساسررها  حركررة الترراريخ وتفاعالترره هرري مررا يصررنع مررن هرر ه املررادة اخلررام مجاعررة سياسررية  وهرري مررا  كررن مررن قيررام

 ويبقيها على املدى التارخيي املناسب:
شررررراهدان يف حركرررررة التررررراريخ األورو  قيرررررام التجمعرررررات اإلقطاعيرررررة حترررررت هيمنرررررة الكنيسرررررة الكاثوليكيرررررة  مث االنتقرررررال إىل  -

 اجلماعات القومية على أسا  اللغة  مث مرحلة التحول إىل االحتاد األورو  اجلارية حالًيا.
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حركة التاريخ العر  التكوين القبلي الر ي حترول إىل مجاعرة اإلسرالم وقيرام اجلماعرة لرامع الردين  مث التجرزؤ  وشاهدان يف -
 القطري احلادث بفعل االستعمار الغر  وبتفاعل الوحدات القومية  وهك ا.

فعرل احلردث التررارخيي أقصرد مرن ذلرك أن مثرة حركيرة برني كرل االنتمراءات العامررة الصراحلة لتكروين مجاعرات سياسرية  وأهنرا ب
 وتفاعالته تتبادل املواقع بني أن تكون إحداها حاكمة ل،خرات  مث تصري حمكومة من مجاعة أخرى.

وعندما يكون الدين وحدة االنتماء العامة احلاكمة اليت تنشت هبا اجلماعة السياسية  تكون ما احتوته من وحردات لغويرة  -
دة احلاكمة )العرب  الفر   الرتك(: قريش حاكمة للمسلمني يف صدر اإلسالم مث انعكرس وقبلية دوائر انتماء فرعية خاضعة للوح

 الوضع بعد ذلك.
وعنرردما تكررون اللغررة هرري وحرردة االنتمرراء العامررة احلاكمررة  يصررري الرردين والقبائررل والعشررائر مررن وحرردات االنتمرراء الفرعيررة  -
 احملكومة.
سالم تضم وحتكم اإلسرالم يف صردره األول وحتميره العصربية القبليرة لبرل كانت اجلماعة السياسية القرشية قبل انتصار اإل  -

هاشم  مث بعد انتصار اإلسالم صارت التكوينات القبلية حمكومة ابجلماعة اإلسالمية مثلما رأينا يف حرروب الرردة. مث صرارت هر ه 
 العصرر احلرديث  صرارت القوميرة العربيرة مرثاًل اجلماعة بعد توسعها تضرم العررب والفرر  والررتك وغرريهم. مث مرع نشرتة القوميرات يف 

 تضم مسلمني ومسيحيني وغري ذلك.
وقد شاهدان يف اترخينا احلديث ه ه العمليات من هناات القرن التاسع عشر وبداات القرن العشررين  وكران قرد تهرر مرن 

 ربية  وغري ذلك.قبل التكوين الفارسي  مث تهرت حركة الترتيك واجلامعة الطورانية  وك لك احلركة الع
 * اجلماعة احلاكمة عليها وتائف جد مهمة:

 : أن حتمي األمن اجلماعي ل ويها من املااطر اخلارجية.أوالا 
: أن حتمي وحدات االنتماء الفرعي املشمولة هبا وتوجد طبيعة التنسيق بني ه ه الدوائر وفًقا للوزن النسيب لكل منهرا  اثنياا

  الوقت ذاته.ومحاية مصاحلها جتاه األخرى يف
 : اإلدارة العامة للشئون اجلارية للجماعة والتنسيق بني مكوانهتا.اثلثاا

 وإذا ُغريت أي من ذلك  فإما: 
 .أن تغري من سياساهتا -أ
 .وإما أن تنكسر وتتغري -ب

 * الدائرة الفرعية  ختضع حلكم اجلماعة العامة بشرط:
شئوهنا  مبا يتناسب مع حجمها وثقلها االجتماعي ابلنسبة للدوائر أن جتد احلماية منها واآلليات لتحقيق مصاحلها وتسيري 

 األخرى.
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 اثنياا األسئلة واملدا الت:
 الفتاح: د/سيف الدين عبد أ.

إن الرؤية املتكاملة اليت قدمها سعادة املستشار البشري جتمرع برني القرراءة التارخييرة والقرراءة اجلغرافيرة املعم قرة حرول مرا  كرن 
شتة الدولة الفكريةحل  واليت تسرب غرور شربكة مرن القضراا تتعلرق ابلدولرة وكياهنرا  والتجزئرة وشرروطها  والتبعيرة ودوامهرا. تسميته برحلن

ه ه القضاا يستدعي بعضها بعًضا  وهبا من عناصر االتفاق ما يوجب البحرث فيره  والتعررف علرى الشرروط املوضروعية والتارخييرة 
إن احلرردود رمبررا مل  - يف هرر ا الصرردد -ية هرر ه األوضرراع علررى مررا هرري عليرره. وكنررت أقررول دائًمررا الرريت حتكمهررا والرريت تتعلررق ابسررتمرار 

توضع على األرض بل إهنا صنيعة عقول ضيقت على نفسها  وهو ما أكده سيادة املستشار حينما أشار إىل أن ذلك الفصل بني 
برردأ يف صررورة اجلرررب إمنررا شرركل عنصرررًا مررن عناصررر وطررتة الدولررة دوائررر االنتمرراء مل يكررن جررربًا بررل كرران اختيررارًا  وهرر ا االختيررار الرر ي 

 القومية اليت نشتت لدينا. وهو أمر ترك من اآلاثر اخلطرية يف فهم وإدراك وتصور قضية االنتماء.
 اللواء/ علي مسعود:

 هناك ثالث نقاط متعلقة مبوضوع احملاضرة:
 ملتكاملة.تعبري الدوائر املتحاضنة أكثر داللة من تعبري الدوائر ا .1
هناك فارق بني االنتماء والوالء  فاالنتماء جربي  أما الوالء فهو يرتبط مبدى العطاء ملفهوم االنتماء  وكل من  .2

املشرراركة(  وهرر ا املثلررث مررن  - الرروالء – االنتمرراء والرروالء يرتبطرران مبفهرروم املشرراركة الشررعبية  وهررو مررا يعرررف مبثلررث )االنتمرراء
 األركان الرئيسة للدولة.

لنسرربة الجتاهررات التهديررد ألمررن مصررر القررومي والرريت تتحرردد يف الشررمال الشرررقي مث اجلنرروب  فهرري علررى هرر ا اب .3
ا النحو من  عهد الفراعنة  لكننا نغفل ذلك يف الفرتة الراهنة على اعتبار أن إسرائيل مل تعد عدوًّا لنا. لكن ما يزيد األمر تعقيدً 

ا يف ه ه املرحلة للتقسيم الثاين ملنطقة من  مائة عام تقريًبا  فإن هناك إعدادً بيكو قد قسمت ا-أنه إذا كانت اتفاقية سايكس
 للمنطقة سيتا  من التمايزات الدينية والعرقية معيارًا له.

 الرمحن حسام: عبد أ/
 من املمكن أن نالحظ أن كل ما حدث يف القرن املاضي ارتبط مبشروع إمرباطروري إلحردى القروى العامليرة الريت اسرتطاعت
أن تبل إمرباطورية قائمة على التعاون مع عدد من األحالف فيما  كن اعتباره مشروًعا إمرباطورًا متعدد األقطاب. والسرؤال هرو:  
كيف  كن ألي قوة صاعدة يف العامل أن تواجه ه ا املشروع اإلمرباطوري دون أن تكون جزًءا منه؟ فالنظرام الردويل بره العديرد مرن 

 عنه. وه ا يزيد األمر ها يف النهاية تصبن بشكل من األشكال جزًءا من املشروع اإلمرباطوري وال تقدم بدياًل القوى الكربى  ولكن
 صعوبة ابلنسبة للقوى املتوسطة والصغرى يف مواجهة املشروع اإلمرباطوري ال ي يعد مشروًعا استغاللًيا للعامل.

 حممد البديوي:  أ.
ة يف متاسك اجملتمرع املصرري  يف ترل تصراعد وتررية العنرف الطرائفي  واهتامرات بعر  ما أتثري األحداث يف السنوات األخري 

 عن بروز تواهر أخرى مثل تاهرة الزواج من اإلسرائيليات واتساع قاعدة املسيحيني للمسلمني أبهنم غري مصريني بل عرب  فضاًل 
 النتماء؟الفئات املهم شة وتزايد هجرة املصريني للاارج  وما أثر ذلك يف مفهوم ا

 خالد يوسف: أ/
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أفهررم كلمررة متحاضررنة يف دالالهتررا البالغيررة ولكررن ال أسررتطيع أن أحرردد دالالهتررا يف االسررتادام األكرراد ي سررواء يف حقررل 
سريما موضروع االنتمراء الر ي صرن بصردد  التاريخ أم حقل االجتماع أم غري ذلك  وما يرتبط ب لك االستادام من موضروعات ال

 احلديث حوله.
همررت مررن هرر ه احملاضرررة أنرره ليسررت هنرراك حتميررات يف الترراريخ  ويف قضررية االنتمرراء إىل الرردوائر الررثالثذ اإلسررالمية لقررد ف

والعربيررة والوطنيررة  فررال شررك أن االصيرراز إىل أي مررن هرر ه الرردوائر يكررون نتيجررة لصررراع بررني هرر ه الرردوائر قررد يررؤدي إىل بررروز منررتج 
اك اتفاق أو إمجاع وطل حول االصياز إىل أي من الدوائر سالفة ال كر  ولعل السبب جديد من دوائر االنتماء. أعتقد أنه ليس هن

 يف ذلك يرد إىل املدخل العاطفي ال ي يتم تناول الظاهرة من خالله. 
 حممود علي كامل: أ/

تسررتهدف  إن قضررية االنتمرراء قضررية ذات امتررداد حضرراري وثقررايف  لرر لك ينبغرري اإلشررارة إىل أن املاططررات اخلارجيررة الرريت
 عن اخلطاب السياسي ال ي خيلرط برني سيما على املستوى اإلعالمي  فضاًل  اهلوية تالزمت مع التفريط الداخلي يف ه ه اهلوية ال

 املرجعية اإلسالمية ومجاعة اإلخوان املسلمني معتمًدا على أثر التاويف.
 طالب بكلية احلقوق: -حممد خالد  أ/

ري يردور يف الفلرك الالتيرل مرن الناحيررة التشرريعية والقضرائية  فكيرف إذن يترتتى لرر لك مرن املعرروف أن نظرام القرانون املصرر
 القانون أن حيمي االنتماء الوطل والعر  واإلسالمي للمجتمع املصري؟

 الفتاح: أمحد عبد أ/
 ئر االنتماء؟ يف ضوء ما مت ذكره عن حتاضن دوائر االنتماء  ما الرتكيبة املناسبة للمجتمع املصري املتعلقة بدوا

ا مرن املتعايشرة  ألن األوىل تفررتض وحردة االجتراه أمرا الثانيرة فتفررتض من انحية أخرى أرى أن الدوائر املتحاضنة أكثر تعبريً 
 اخلالف واالضطرار للتجاور. 

 طالب بكلية االقتصاد والعلوم السياسية: –أمحد عيد  أ/
ا سريما يف ترل االنتقرال مرن اهلويرة الفرعونيرة إىل القبطيرة فاإلسرالمية مررورً  هل يدعم  الثابت التارخيي انتماًء حمدًدا ملصر  ال

 ابالنتماء الوطل  والسؤال هو: كيف صدد ما هو جوهري يف اهلوية وما هو ع ر ضي؟  ابلدائرة القومية العربية وانتهاءً 
 د. إجالل رأفت:

ب  لكرن االنتمراء ل قلريم نفسره مرا موقعره ابلنسربة لالنتمراءات تطرقت احملاضرة إىل االنتمراء الرديل واللغروي والثقرايف والن س ر
 اليت ذُكرت؟

 أتصور أنه يف احلالة املصرية على وجه التحديد فإن مستلة االنتماء إىل إقليم حمدد هو األقوى يف مصر.
هررل ألن مصررر النقطررة الثانيررة تتعلررق بفشررل مصررر يف حمرراوالت الوحرردة مررع السررودان مث مررع سررورا  فمررا سرربب هرر ا الفشررل؟ 

ا ابالختالف عن ابقي األقاليم احمليطة هبا سواء أكانت أفريقية أم عربية؟ ومرن مث ال تكرون متقوقعة يف إقليمها؟ أم ألن لديها شعورً 
 مهتمة مبعرفة اآلخرين املعرفة الكافية حىت تصل للوحدة  أم أن سبب الفشل يرجع إىل فشل النابة احلاكمة نفسها؟

 :رجب السيد دسوقي أ/
 الفتاح دائًما أن اإل ان يزيد وينقص والشرعية تزيد وتنقص  فهل  كن لالنتماء أن يزيد وينقص؟ سيف عبد ي كر د.

تنتشررر بيننررا ثالثررة منرراهج للتفكررري  وهرري منرراهج التفكررري املثررايل والربمجرراج واحلرردي  وأخطرهررا مررنهج التفكررري احلرردي الرر ي 
رريسرربب العديررد مررن املشرراكل علررى صررعيد االنتمرر مررن قبيررل: هررل أنررت مصررري أم عررر  أم مسررلم؟ فررإن  ه لررك سررؤال  اء  فحينمررا يوج 
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اإلجابة ستكون حدية ألن السؤال يفرض إجابته  وه ا ألننا تعلمنا من  الصغر االختيار بني األشياء ومل نتعلم التوفيرق بينهرا. صرن 
 يف التفكري.صتاج إىل منط تفكري توافقي أو وسطي  فمشكلة االنتماء هي مشكلة منهج 

 حلمي: أ/
ا حللفكرر سياسريحل مل حيقررق مرا مسرئولية رفاعرة الطهطراوي عمرا وصررلت إليره حالرة االنتمراء يف مصرر؟ ذلرك ألنرره كران مؤسًسر

ا. من انحية أخرى أريد اإلشارة إىل أن الدولة هي اليت تصنع االنتماء بتقد ها اخلدمات ملصر االرتقاء املنشود  بل كان أتثريه سلبيً 
 زال لدي تساؤل حول كيفية بدء مشروع النهضة هل نبدأ من القاعدة أم من القمة؟  ة للمواطنني  ولكن ماالضروري

 انجية عبد املغل سعيد: د/
إن دوائر االنتماء ليست ابلضرورة متعارضة فهناك إمكانية للتوافق  كما أن مستوات االنتماء ودوائره من االنتماء اأُلسري 

ليمرري ل نسرراين ال تتعررارض البتررة  ومررن املعررروف أن مصررر تقررع يف الرردوائر األفريقيررة والعربيررة واألفرويسرريوية للمجتمعرري للقررومي ل ق
ا واملتوسطية  وإذا نظران إليها من النواحي الفكرية والعقائدية والسياسية كنا يف دائرة عدم االصياز ومل يكن هناك تعارض. إننا إذا م

ا مقولرة مشراكل عديردة سرتحل  ألن الكلمرة تشرمل املسرلم واملسريحي مرن املصرريني. وهنراك أيًضرمتسكنا مبا تعنيه كلمة قبطي فرإن 
 ا على البعد التوفيقي.ت هب إىل أن مصر هواها شيعي وم هبها سل  وه ه املقولة تنطوي أيضً 

 زيد:  عالء حممد أبو د/
رتبط إىل حرد كبرري ابألمرن القرومي يف الربالد ال شك أن هتديد األمن القومي يهدد االنتماء يف مصر  وأمن مصر القرومي مر

وابلتايل فإن كل هتديد للهوات يف البالد اجملاورة ملصر ينال من األمن القومي يف مصر  ول لك فرإن االنتمراء  واألقاليم احمليطة هبا 
 اإلقليم هو املعيار األهم لالنتماء يف مصر. ويف ه ا الصدد لدي عدد من األسئلة: إىل

املسرلم هرل ليحمري انتمراءه ل قلريم يتالرى  أمحري انتمرائي ل قلريم ال برد أن أختلرى عرن انتمرائي للهويرة؟ مرثاًل هل لكري  -1
 عن هويته وك لك املسيحي.

ما سر عدم تفكرك لبنران علرى الررغم مرن التنروع الطرائفي الواضرن ومرن عردم وجرود قبضرة حكوميرة بوليسرية مثلمرا هرو  -2
 رى؟احلال يف بع  البالد العربية األخ

بيكو والتقسيم االستعماري والتقسيم احلايل على أسا  عرقي وديل  هل سيصرل األمرر -فيما يتعلق ابتفاقية سايكس -3
 إىل أن  تد ه ا التقسيم إىل العامل كله ليصبن التقسيم القطري هو القاعدة األساسية؟

 كر ة حممد:  أ/
 ب مبفهوم االنتماء وترسياه لديهم؟ما الوسائل العملية اليت  كن استادامها لتعريف الشبا

 حممد مصطفى: أ/
يف إطررار مدرسررة مررا بعررد احلداثررة تهرررت تيررارات فكريررة معاصرررة معاديررة لالنتمرراء  وهرري ختتلررف عررن التيررارات الرريت كانررت 

ر االنتمراء أو فكررة مسيطرة قد ًا على العقليرة اإلمرباليرة الغربيرة والريت كانرت متحيرزة لالنتمراء  فهرل هر ه التيرارات بتفكيكهرا لردوائ
هنررا  كررن أن هترردد البقرراء البشررري بدحضررها لفكرررة االنتمرراء إاالنتمرراء عموًمررا تررؤثر يف احلركيررة التارخييررة للوجررود اإلنسرراين فقررط؟ أم 

 وسعي اإلنسان الطبيعي إليه؟
 عملية الوحدة؟ وفيما يتعلق بقضية فشل الوحدة بني اجملموعات القومية  ما املعيار الرئيسي ال ي على أساسه تفشل
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 د/ أمل قس:
فيما يتعلق ابلربط بني قضييت حقروق اإلنسران وفكررة االنتمراء  يالحرظ أن اجملتمرع الغرر  اخترزل قضرية حقروق اإلنسران يف 

ا كرررل الوسرررائل مبرررا فيهرررا حقررروق اإلنسررران الغرررر  يف اسرررتغالل غرررريه مرررن البشرررر للحصرررول علرررى أقصرررى مكاسرررب ممكنرررة  مسرررتادمً 
وتطررور فكرررة حقرروق اإلنسرران إىل أن  - يف هرر ا الصرردد -كررن الررربط أو املقارنررة التارخييررة بررني املمارسررة الغربيررة االسررتعمار. كيررف  

قلت حقوق الطفل واملرأة وغريها من اجملاالت اليت تفكك االنتماء لبقعرة أو ديرن أو قبيلرة  أي األسرس الريت قرام عليهرا االنتمراء؟ 
 ا مواجهة االستغالل الغر  لقضية حقوق اإلنسان؟وما اإلسرتاتيجية اليت نستطيع من خالهل

إن مررا جيررري يف املمارسررة الغربيررة هررو اسررتغالل حقرروق اإلنسرران كفكرررة متميررزة يف التفكيررك  و اصررة يف تررل سرريادة مفهرروم 
.  وإمنرا اتسرعت دوائرره العوملة يف احلقبة الراهنة  وابلتايل يتم ضرب مفهوم االنتماء يف مقتل  ألن االنتمراء مل يعرد لردين أو لقبيلرة..

 حىت إهنا أصبحت ضد فكرة االنتماء للدفاع عن مصاحل البشر ابملفهوم املثايل وليس اإلنسان مبفهومه البيولوجي.
 املهند / عبد املعطي:
 لدي عدد من األسئلة:

 هل جيب أن يكون للدولة انتماء واضن؟ وهل جيب أن ينعكس ه ا االنتماء يف نصوص الدستور؟  -1
ا مررردى دور الدولرررة يف تعزيرررز دوائرررر االنتمررراء املتحاضرررنة؟ فلرررو كانرررت الدولرررة أتخررر  ابلد قراطيرررة وهلرررا مشرررروع واضرررن مررر -2

سيصبن من البدهي أن يكون هناك اهتمام ابلشتن الوطل مث القومي فاإلسالمي  واملثال على ذلك دولة تركيا اليت تتحاضن فيها ف
مشروع تعكسه سياستها اخلارجية وخصوًصا الرؤية املتعمقة لوزير خارجيتها  فمىت يتحقرق دوائر االنتماء الثالث  فهي دولة لديها 

 ه ا يف مصر؟ وهل البد من وجود الد قراطية وسيادة القانون لتحصل عملية التحاضن أم ال؟
 د/ اندية مصطفى: أ.

 أشكر سعادة املستشار على تشريفنا  فهو ال يرتدد يف االستجابة لدعوتنا. 
ختتزل  - و اصة عن مشاكل االنتماء داخل مصر -نطباع موجز استقيته من بع  األسئلة  هناك كثري من األسئلة لدي ا

مفهوم االنتماء وتقصره على االنتماء للوطن فحسب  وأعتقد أن االنتماء للوطن لن يتدعم إال إذا تدعم االنتماء للدوائر املتكاملة 
 وطن.اليت تستغرق معىن االنتماء يف ه ا ال
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 تعقيب املستشار/ طارق البشري:
 سوف أجيب عن األسئلة من خالل النقاط التالية:

 االنتماء والوالء وامل ار ة: -1
لقررد مثلررت مداخلررة اللررواء علرري مسررعود إضررافة للمحاضرررة  والتقسرريم اخلرراص ابالنتمرراء والرروالء واملشرراركة تقسرريم موضرروعي 

ي ال ي نشت اترخييًّا  والوالء هو إحسا  اجلماعة بوجود هر ا العنصرر  واملشراركة وعلمي. وأتصور أن االنتماء هو العنصر املوضوع
هي توكيد لالنتماء ودعم له  ألن اإلنسان ال بد أن يدرك ما هو حتمي وما هو أساسي ابلنسبة لره  وأن يقبلره وجيعلره عنصررًا مرن 

  مجاعة( فما ينشت عليه اإلنسان ال حياول اخلروج عليه بل عناصر تكوينه  ويدافع عنه على املستوات املاتلفة )قيم  ثقافة  وجود
 ينتمي إليه. 

 تعدد االنتماءات: -2
التصنيف الواحد يقوم على معيار حمدد مثل معيار اجلنسية أو غريها  مثال ذلك: أان مصرري أم سروداين؟ أان مصرري  أمرا  

 إذا تعددت التصنيفات تعددت االنتماءات.
على أبنائنا وهم صغار به صرور ملربعرات ومثلثرات ذات ألروان ةتلفرة  فهرو يردرب الطفرل علرى  قد ًا كان يوجد كتاب يوزع

التصنيف. إن القدرة على التصنيف جزء من السياسة ومرن العلرم أيًضرا  وكلمرا تعرددت التصرنيفات تعرددت الردوائر وكانرت هنراك 
تعردد االنتمراءات يعرل أننرا إزاء توافرق أو تنراحر  إذ  كرن  عن منع العنصر العشروائي مرن التردخل. و قدرة على التوفيق بينها فضاًل 

هل ه االنتماءات أن تتناحر أو تتآلف. ولن أتوسع يف ه ه النقطة ألنه توجد حماضرات أخرى يف إطار ه ه السلسلة ستشمل ه ه 
 املوضوعات  فال أسبقها وال تسبقل  فلكلٍّّ اختصاصه.

 قابلية االنتماء للنمو: -3
 ا.ينقص  وه ا يرتبط بفكرة الوالء اليت مت التعرض هلا ينفً يزيد االنتماء و 

 حتاضن دوائر االنتماء وإدارته: -4
االنتماءات مثل الرتو  يوجرد منهرا الكبرري والصرغري  ويوجرد املربرع واملسرتطيل  وكلهرا تردور مرع بعضرها  فهر ه تكرون حالرة 

   وينسررق بينهررا بطريقررة جتعلهررا متناغمررة مررع بعضررهاالرربع  ااالنتمرراءات جملتمررع يريررد أن يررنه   وحيرراول أن يررربط انتماءاترره ببعضرره
 .البع 

وقررد كانررت سياسررة حممررد علرري وهررو يررنه  ابألمررة انجعررة يف إدارة دوائررر االنتمرراء  فكانررت تركيبررة اجملتمررع املوجررود يف مصررر 
نراتذ فاألقبراط يعرفررون تتكرون مرن مسرلمني وأقبرراط وألبران وشرركس ومماليرك وأتررراك  فظرل يعمرل علررى التنسريق مرا برني هرر ه التكوي

جيًدا ما يتعلق حبدود األرض املصرية  وحتديد الضرائب والعمليات احلسابية  فتوكل هلم ه ه املهمة ليفعلوها بكفاءة  أما املماليك 
لمهرم ا من العسكر بعد قضائه على قادة املماليرك الر ين كرانوا يناوئونره  فاسرتقطب البقيرة مرنهم ليعملروا حترت إمرتره وعفكانوا جزءً 

فنرررون احلررررب  ووىل العثمرررانيني املناصرررب العامرررة العليرررا يف احلكرررم  وكررران يبررردل بيرررنهم يف اجليرررو   فررراجليش الررر اهب حملاربرررة الدولرررة 
العثمانية جيعل عدد املماليك فيه أكثر من العثمانيني. لقد كان يردير التكوينرات املوجرودة لديره علرى أسرا  تنسريقي حيردد الغررض 

ة  ويرضري اجلميرع  ويكسرب كرل مرا  كرن أن حيصرله حلكمره ولدولتره مرن إجيابيرات تتعلرق هبر ا املوضروع  ومل منه بكفاءة غري عادير
 حتدث قط يف عهده مشاكل متعلقة ابالنتماءات.

لم فيوليو كان يف ذهن قادهتا تعدد دوائر االنتماء )اإلسالم والعروبة وأفريقيا( فتما الدائرة اإلسالمية  23وعندما قامت ثورة 
 ّعل ألسباب سياسية وليس ألسباب تتعلق ابلفكر  ويف املقابل كان االصياز إىل الدائرة العربية بسبب القضية الفلسطينية.تف
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سرتاتيجية للدول العربيةذ ذلك ألن الدائرة اإلسالمية متتد لقد ُأصيبت الدائرة اإلسالمية مبشكلة التناق  بني السياسات اإل
ا ن احلرب الباردة والصراع الردويل برني الكتلرة الشررقية والكتلرة الغربيرة كانرت هرااتن الردولتان أكثرر تضرررً لتشمل تركيا وإيران  ويف إاب

ا ابخلطرررر الروسررري مرررن الررروالات املتحررردة األمريكيرررة  فررراألخرية مل تسرررتعمرما  أمرررا الررررو  فكررران توسرررعهم قبرررل ذلرررك علرررى وإحساًسررر
ا اإلحسررا  ابخلطررر األمريكررري  لرر لك تضررراربت لسررروفييت يتجرراوز كثرررريً حسرراب أراضرري الررردولتني  فكرران إحساسرررهما جترراه اخلطررر ا

سرتاتيجيات يف ذلك الوقرت. وحردث هر ا أيًضرا معنرا يف بدايرة القررن العشررين  حيرث كران أحررار الشرام ضرد االسرتبداد الرتكري اإل
حرتالل الربيطراين  فكانرت تركيرا ترحرب العثماين  فكانوا يتدفقون إىل مصر وكان اإلجنليز يرحبون هبم  أما املصريون فكرانوا ضرد اال

 سرتاتيجية.بتدفق املصريني املعارضني لالحتالل الربيطاين إليها مبن فيهم مصطفى كمال أاتتورك  وذلك يرجع إىل التناقضات اإل
يف ومع ذلك  كن القول: إن الردائرة اإلسرالمية وإن كانرت خاملرة يف ذلرك الوقرت  إال أهنرا كانرت موجرودة يف الروعي الثقرا

 املصري من  القملدم.
 دوائر االنتماء واخلصوصية: -5

البد أن تكون لدينا قدرة وقابلية للتفريق والتجميع يف الوقت نفسه  أي نقّدر ما جيمعنا مع اآلخرين وما  يزان عنهم. نقّدر 
افع عرن املشررتك بيرل وبينره  ما  يزان عن اآلخر حىت نستطيع أن صرتم خصوصياته  وأُقدر ما جيمعل ابآلخرين حىت أستطيع أن أد

وهررر ا هرررو التنسررريق الواجرررب. إن التفريرررق والتوفيرررق ال خيتلفررران إذا أحسرررن توتيفهمرررا كرررلٍّّ يف مالررره ودرجتررره  وهررر ا األمرررر حيتررراج إىل 
 سياسة.

 االنتماء واالنفتاح علة النماتج الثقافية املتمايعة: -6
يزيررد انتمرراءه ابألخرر  مررن منرراذج األمررم األخرررى وجتارهبررا  مث أعترررب رفاعررة الطهطرراوي مررن أكررابر الفضررالء  لقررد كرران يريررد أن 

 يقوم بعملية هضم حضاري مبا يساعد يف تطوير احلضارة اليت ينتمي إليها.
ا أال البد أن نتعلم كيف نقتبس مناذج تنظيميرة مرن الربالد األخررى يف اجلريش واحلكرم واإلدارة والشرركات  لكرن ينبغري أيًضر

 عيات الثقافية والفكرية اليت حتركنا.نغفل كيفية إخضاعها للمرج
 حتمية التاريخ ودوائر االنتماء: -7

من املهم أن نعرف كيف نعي احلتميات اليت حتكم اجلماعات وكيف نتعامل معهرا ابلشركل األمثرل  فهري ليسرت حتميرات 
ت معينرة علرى التراريخ  نقرول تفرض على التاريخ  لكن حتميات التاريخ هي الريت تفررض ذاهترا علينرا. فمرثاًل لرو أردان فررض حتميرا

النظرام القرومي  رواب اليت حتولرت إىلو إال أن ذلك ال ينطبق ابلضرورة  فت البد بعد احلكم الق ب لي أن أيج احلكم القائم على القومية 
 األمثل عادت لوحدات ثقافية وعادت إىل وضع اجلماعة السياسية على أسا  ثقايف وليس على أسا  ديل.

 يمة للقوميات:الرت يبة ال ل -8
حيتاج ه ا األمر حلكومات وطنية وتنسيق بني مجاعات مستقلة. إن مشكلتنا الرئيسية أننا ال منلك أمر أنفسنا  وقليل جًدا 
مررن  لكررون أمررر أنفسررهم  ورمبررا يعررود ذلررك يف بعرر  األحيرران إىل حجررم الدولررة وعرردد سرركاهناذ فمررثاًل دولررة عرردد سرركاهنا مخسررة 

نعكس على قدرهتا وسلوكها السياسي. إن احملك الرئيسي يتعلق حبرية اإلرادة ال اتية  ومن املدهش أن  ماليني ال شك أن ذلك سي
 لرريس فيهرا احررتالل ا مررن أراضريها ومررع ذلرك إرادهترا السياسررية مسرتقلة  يف حررني أن هنراك دواًل كرواب فيهرا قاعرردة أجنبيرة حتتررل بعًضر

 ل رادة األجنبية.عسكري ومع ذلك جتد إرادهتا السياسية كاملة اخلضوع 
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 مرجعية النظام القانوين وقضية االنتماء: -9

إن القانون املصري أصله قانون فرنسي  لكن مع مضي الوقت وتطور الثقافة القانونية املصرية تغري األمر  فبعد بضعة عقود 
القانون املقرارن يف العرامل  تهرت إسهامات السنهوري يف ه ا الصدد  فالقانون املدين ابت من خالل إسهامات السنهوري يعكس

ا  ررزج بررني  مرردنيً مررن مصررادر التكرروين  وحينمررا ذهررب السررنهوري إىل العررراق ليضررع هلررم قررانوانً  اإبدخالرره مموعررة قرريم شرررعية مصرردرً 
 الشرريعة اإلسررالمية والقرانون الوضررعي  اسرتطاع إخررراج قرانون مرردين  رزج بينهمررا برباعرة  وكتررب مقالرة مهمررة يف بدايرة السررتينيات يف
ملة عراقية بعنوان: حلصو قانون عر  مدين جديدحل وذكر أن القانون املصري يخر ما وصل إليه الفكر القانوين املقارن يف العرامل. ال 

حردود املقارنرة برني القرانونني  لنصرل بعرد  شك أن هناك حاجة إىل دراسات كثرية يف مصر والدول العربية وغري العربية لتوصلنا إىل
 ون كل مصدره الشريعة اإلسالمية. ذلك لقانون يك

ا للفكرر اإلسرالمي  كان السنهوري حينمرا يتحردث ُيسركملن إسرهاماته القانونيرة يف إطرار النظررات الفقهيرة  والريت تعرد معينًر
اء ا  وانعكررس ذلررك علررى ممارسررات الفقهرر جررًدا ودقيًقررفمررن يرردر  الفقرره اإلسررالمي جيررده مررن الناحيررة الفنيررة واملهنيررة والعلميررة قررواً 

 والقضاة وهم يفسرون القانون الوضعي بقدرهتم على املزاوجة بينه وبني الفقه اإلسالمي. 
يف كليرررات احلقررروق حرررول املقارنرررة برررني القرررانون الوضرررعي  - مرررن ماجسرررتري ودكتررروارة -إن حجرررم الرسرررائل اجلامعيرررة املتزايررردة 

بعيدة أو جديدة  والقضية األساسية هي التقارب بينهما  والشريعة اإلسالمية يف مسائل معينة يعرب عن أن القضية ليست غريبة أو
ستحل املشكالت بشكل أفضل ف سياسًيا صدامًيا. فإذا أخ ان اجلانب الثقايف البحت يف احلسبان لكنها مع ذلك قد أتخ  شكاًل 
 مما يقدمه الصدام السياسي.

 ال ند القانوين لالنتماء: -10
سرتور؟ نعرم ولكرن أحيرااًن نكتفري ابالنتمراءات وفرق معيرار حيتراج للتوكيرد  أمرا هل يكون انتماء الدولة منصوًصا عليه يف الد

يرنص علرى أن مصرر دولرة مسرتقلة ذات سريادة  ألن االسرتقالل   1923املستقر فقد ال نشري إليه. فعلى سبيل املثال كان دسرتور 
ع  وعنردما مت االسرتقالل فعراًل مت االسرتغناء كان مشكوًكا فيه ين اك  وكنا صتاج إىل أتكيد االستقالل بنص دستوري من ه ا النو 

  من ذلك على أن حلمصر دولة عربيةحلذ وه ا انتماء ولكن كان هناك حاجة إىل التوكيد عليه.بداًل  ص  عن ه ا النص  ونُ 
 االنتماء إىل اإلقليم: -11

قررة النسررب وعالقررة اللغررة أاثرت الرردكتورة إ رران موضرروًعا مهًمررا جررًدا أتفررق معهررا بشررتنه  فقررد كنررت أحترردث عررن القبيلررة وعال
 عرن مصرر وهرو مثرال مهرم  فمصرر علرى مرر العصرور مل تتجرزأ  وعالقة الدين  والدكتورة أضافت أيًضا عالقة اإلقليم وأعطرت مثرااًل 

فاحلقيقة أن مصر جامعة شاملة لسكاهنا لكنها انقصةذ انقصة ألن أمنها القومي يقع خارجها. إن مصر مثل إنسان أمعاؤه خارج 
 -األمعاء هري األمرن القرومي ملصرر  واألمرن القرومي ملصرر يقرع خرارج حردودها  وهنراك مرن يصروب السرالح علرى رأسره جسمه  ف

 ومتساتنا دائًما أتج من جهة أمننا القومي. - وه ا من جهة الشمال الشرقي
فمصرر قبرل بنراء السرد  وعندما مت بناء السد العرايل مل يكرن ذلرك لتوسريع رقعرة األرض الزراعيرة أو تنميرة االقتصراد فحسرب 

العايل كانت ال تسرتطيع أن متلرك زمرام أمرهرا مرن امليراه حملصرول واحرد لسرنة واحردة. ومل يكرن سرد أسروان كافيًرا الحتياجرات مصرر 
 املائية ألكثر من سنة واحدة  وه ا األمر يعربمّل عن امتداد أمعاء اجلسد املصري خارجه.
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 مقاومة امل روا اإلمرباطوري: -12

ًدا كثرية تقاوم ه ا املشروع وأخررى ال تقاومره. فكلمرا قويرت الدولرة القطريرة قلرت املقاومرة لالسرتعمار  وكلمرا أتصور أن بال
ضعفت قويت احلركات الشعبية القادرة على ضرب االستعمار ألن االستعمار لديه من العدد والعدة واألجهزة والتكنولوجيا والفكر 

أي معركة نظامية. إن احلل الوحيد عندما تردعو الضررورة إىل أن تتحررك إمرا ابلعصريان  واخلطط واملال ما يستطيع به أن يهزمك يف
 أو ابملقاومة الشعبية اإلجيابية  وكالما ترفضه احلكومات املركزية  فكلما قويت احلكومة املركزية قلت إمكانية ه ه املقاومة.

ة  توضرن أن لبنران أكثرر الردول العربيرة قردرة علرى مقاومرة إن دراسة التجارب املاتلفرة للحركرات الشرعبية يف الربالد املاتلفر
 يةف إسرائيل  والصومال قادرة على حتريك مشاعر اخلوف لدى الوالات املتحردة  إن املعضرلة الرئيسرية الريت صرن بصرددها هري: 

الةةال ال توجةةد  ةةا  جممةةن التوفيةةق بةةني إممانيةةات الدولةةة ا حفةةد التةةواإ  الةةدا لي وا إدارة ال ةةل  اليةةومي  صوصاةةا الةةبالد
 طوائف،  يف جممن القيام  ذه األمور من جان  وا الوق  تاته أ  منارس املقاومة.

يوليرو حلهررا  فكانرت تريرد إخرراج الربيطرانيني مررن الربالد وُتشركملل يف الربالد مقاومرة شررعبية   23هر ه املعضرلة حاولرت ثرورة 
حرزاب  فتلغرت األحرزاب ونررزل ضرباط مرن اجلريش للمقاومرة ووفقرت بررني ولريس مرن املفررتض أن تررتك املقاومرة وهرري تقروم إبلغراء األ

األمررين. كمرا أرادت نقررل هر ه التجربررة إىل فلسرطني فر هب مصررطفى حرافظ لترردريب كتائرب املقاومرة الشررعبية يف فلسرطني. ومثررل 
 ه ه األمور ال شك أهنا حتتاج إىل حلول مبتكرة.

 قضية العنف الطائفي: -13
ا قيقة األوضاع الثقافية للمواطن املصري بشكل جيد  بل إهنرا علرى العكرس قرد تكرون سرببً ال تعكس الصحافة يف مصر ح

يف مثررل هرر ه األزمررات يف العالقررة بررني املسررلمني واملسرريحيني  وال شررك أن ذلررك يعررود إىل قصررور يف املهنيررة  لرر ا ينبغرري علررى كررل 
 ة حقيقته.حمرتف مهل أن يكون معربًا عن الواقع االجتماعي ابالندماج فيه ملعرف

 النخبة املصرية وف   م روعات الوحدة القومية: -14
 إذا كانت تشري إىل خنبة حمددة يف زمان إن قضية فشل النابة يف حتقيق الوحدة على املستوى القومي قد تكون أمرًا مقبواًل 

ة حينئرر  ال ختتررزل يف حمرردد  أمررا إذا كرران فشررل الناررب علررى تعاقررب أجيررال بعررد أجيررال ونظررم بعررد نظررم وسررنني بعررد سررنني فالظرراهر 
 التعويل على الناب.

 اهلوية واألمن القومي: -15
ال شك أن هتديد اهلوية يهدد األمرن القرومي  وإن مل يردرك اإلنسران ذاتره ومترايزه فقرد فررط يف أمنره وأمرن اجلماعرة السياسرية 

 اليت ينتمي إليها. 
 ما بعد احلدااة وأتاريها علة قضية االنتماء: -16

اب مفككرة قبرل احلررب العامليرة الثانيرة واآلن أصربن هنراك و ك من الناحية السياسية  فلقد كانرت أور أرى أن الغرب ال يتفك 
  . إهنم ال يتفككون بل يفككوننا.و احتاد أور 

 قضية حقوق اإلن ا  واميماعة ال ياسية: -17
 ا اإلطرالق الر ي يرتم إن احلق أساًسا إمنا هو للجماعة مث ننظر بعد ذلك حلقوق األفراد  ولكن حقروق اإلنسران ليسرت هبر

تصويره. ال  كن ل نسان أن يتحرر ومجاعته ليست متحررة  ل لك يف اخلمسينيات والستينيات كنا نتحدث عن حقوق اإلنسان 
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فريقيرة مركررزين علرى حررق تقريرر املصررري  وعلرى مبرردأ عردم الترردخل يف الشرئون الداخليررة. ولكرن يف الفرررتة األسرريوية و اآلشرعوب صرن ال
 حنا نركز على حقوق املرأة والرجل والطفل.الراهنة أصب

***** 
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 التحوالت املعاصرة ا العامل اإلسالمي: اصطناا الدولة القومية ودواعي اخلصوصية احلضارية ا التحلي 
 

 ماجدة إبراهيم
 مقدمة:

ام الدويل  و كن الرتكيز تتعدد مداخل دراسة التحوالت يف العامل العر  واإلسالمي عرب مراحل تطور وضعه اترخيًيا يف النظ
يف الرصد العام للتحوالت املعاصرة على املرحلة احلديثة واملعاصرة من  نشوء الدولة القومية يف عاملنا العر  واإلسالميذ إذ تدعو 

طار يف إ - خلصوصية حضارية عند حتليل قضااه يف )ومع( العامل. فقد أدى نشوء منوذج الدولة القومية يف العامل اإلسالمي
إىل شبكة من األزمات املتالحقة  أدت األخرية بدورها إىل حتوالت نوعية  - االستعمار التقليدي وإرثه املمتد إىل يومنا ه ا

 وهيكلية أخ ت تتزايد وطتة وحجًما إىل وقتنا ه ا. 
  حيث  كن تصنيف أبعاد واجتاهات ذلك التحول  من مدخل أزمات الدولة القومية  على النحو التايل:

 : أإمة الن لة املصطنعة للدولة القومية ا العامل العريب واإلسالمي:أوالا 
اصطنع االستعمار قسمة غري طبيعية لكثري من دول العامل يف قلبها العامل العر  واإلسالمي  واستبدل ابلوحدة اإلسالمية 

يف اصطناع وهم  - بة سياسية وثقافية متغربةوتواطتت معه خن -  مث أسهم 1916جتزئة استعمارية وفق اتفاقية حلسايكس بيكوحل 
الشعب القومي ال ي  تلك صفات معينة واترخيًا معيًنا ونعرات قومية ووطنية مستقلةذ حىت يثبمّلت  عرى الدولة القومية اليت أنشاها  

اإلعالم والكتب الدراسية أدوات كاالقتصاد وإعادة كتابة التاريخ القومي والدراما والفنون و  - ومل تزل -واستادمت ألجل ذلك 
ورغم أن القومية ذاهتا مل تزل موضع نقا  مرير بني علماء االجتماع  سكتت  1والتاالط االجتماعي وحتية العلم واخلدمة العسكرية.

 .2الناب الثقافية عن جدل القومية يف بالد مزقت الدولة قوميتها
نية  املستوردتني من الغرب )املهيمن حضارًا( من  أكثر من قرن   ذلك التمزق يعود ابألسا  إىل حلول رابطيت القومية والوط

كمنررافسٍّ شررر  ملفرراهيم األخررّوة والوحرردة اإلسررالمية الرريت حكمررت الرروعي اإلسررالمي دون منررافس لقرررون طويلررةذ ويف هرر ا السررياق 
املفرراهيم يف صررعودٍّ وهبرروطٍّ عرررب لرابطررة العقيرردة. ورغررم ذلررك فقررد اسررتمر الصررراع الفكررري بررني تلررك  برردياًل بوصررفها متوضررعت القوميررة 

منعطفات مهمة مثل: عجز الدول القومية عن إجناز التنمية املستقلة  وتاهرة اإلحياء اإلسالمي يف الربع األخري من القرن املاضري. 
ا قردرًا أكرررب ذلرك علرى املسررتوى النظرري والفكرري  أمررا علرى املسرتوى الررواقعي فقرد أثبتررت الدولرة القوميرة والنظررام الردويل القرائم عليهرر

 .3بكثري من عدم املالءمة يف املنطقة

                                                           
 .ابحثة مبركز احلضارة للدراسات السياسية 
 .2009  تقدمي عزمي بشارة  بريوت: دار قدمس للنشر والتوزيع    ترمجة اثئر د اميماعات املتخيلة: أتمالت ا أص  القومية وانت ارهابندكت أندرسون   1
 .31  ص2000  ترمجة عبد اإلله النعيمي  بريوت: دار الساقي  األمة والدين ا ال رق األوسطفريد هاليداي   2

العالقةةات الدوليةةة البعةةد قررات الدوليررة  يف: أمرراين صرراحل وعبررد اخلبررري عطررا  نقرراًل عررن: أمرراين صرراحل  توتيررف املفرراهيم احلضررارية يف التحليررل السياسرري: األمررة كمسررتوى للتحليررل يف العال 3
هرة: بررررانمج الدراسرررات   يف: مرررىن أبرررو الفضرررل وانديرررة مصرررطفى )حمررررران(  التتصررريل النظرررري للدراسرررات احلضرررارية: العالقرررات برررني احلضرررارة والثقافرررة والررردين  جامعرررة القررراالةةةديي واحلضةةةاري

 .33-32  ص ص 2008مشق: دار الفكر  احلضارية وحوار الثقافات  د
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يف -واألخطر أن ه ا التقسيم والتفتيت السياسي إىل دول وأقطار قد أثر يف وعي املسلمني ابجلماعة  وأفاد تقسريًما وتفتيتًرا 
تمر مسرررتنًدا ملفهومهرررا ملفهررروم اجلماعرررة يف احلاضرررر )وهرررو مفهررروم اجلماعرررة االجتماعيرررة والسياسرررية الررر ي اسررر - التصرررور ويف اإلدراك

العقيدي واحلضاري اإلسالمي من عصر انتشار اإلسالم إىل عصرران احلرديث(  فارترد ذلرك علرى التراريخ يقسرمه ويفتتره. إن صرناعة 
نسرررق اترخيررري متميرررز ومنفصرررل لكرررل قطرررر مرررن األمرررة العربيرررة واإلسرررالمية إمنرررا أدى إىل فسررراد كامرررل يف رؤيتنرررا التارخييرررة وألحكامنرررا  

ينظر للفتن اإلسالمي ملصر على أنه كان غزًوا عربًيا  أو لفرتة الدولة العثمانية  - ل،سف –نا لوقائع التاريخ  فصار البع  ولتقو ات
 .1أبهنا احتالل تركي

 اثنياا: أإمة اصطناا الصراا القومي: 
تة إسرائيل: األمة الدينية اليت مت أتجيج الصراعات البينية يف العامل العر  واإلسالمي بني القوميات الناشئة. وكانت نش

اصطنعت لنفسها قومية على يد احلركة الصهيونية العاملية  بزعم خلق وطنٍّ قومي لليهود  فتم غرسها داخل أمتنا العربية واإلسالمية 
 سالمي.   مما أجج الصراع البيل يف عاملنا العر  واإل2اليت اقتنص تشكيل منوذج الدول القومية منها حق تكوين قوميتها

بدءًا من ذ 3حل  مبا يضمن حال الفرقة والصراع البيلد  سُ ت   ق  االستعمار اجلديد شعار حلفرمل ويف مرحلة ما بعد التحرر الوطل رفع 
الصراعات اإلقليمية النامجة عن خلق أطرٍّ جغرافية للاالف والشقاق بني البلدان اإلسالمية )مشكالت احلدود على سبيل املثال( 

الوعاء الثقايف واإلقليمي الواحد  وحىت تفاعل ديناميات التشرذم والتفكك الداخلي ابسم النزعة القومية داخل حىت يف إطار 
الكياانت القطرية  انهيك عن التعقيدات االجتماعية والسياسية الناشئة عن التعايش بني األنساق التقليدية للوالء )القبائل 

لقطرية  وانتهاء بوضعية االستضعاف والتدين اليت فُرضت هيكليًّا على مموعة البلدان والعشائر( وبني إطار الدولة القومية أو ا
خر مزاا اإلسالمية والعربية يف إطار املنظومة الدولية االقتصادية والسياسية القائمة. وأخريًا االنتهاك املطّرد واملتعاتم لسيادة الدولة )ي

القتصادية والثقافية. ويف احملصلة: لقد ارتبطت نظرية الدولة القومية  ومنظومة العالقات القومية( يف العامل اإلسالمي ابسم العوملة ا
بقدرٍّ هائل من التعقيدات واإلشكاالت الفكرية والواقعية يف العامل اإلسالمي  أقلُّ ما توصف به هو  ذالدولية القائمة على أساسها

يف التعبري عن واقع ومدركات ماليني من البشر ال ين يعيشون خارج إطار  عدم املالءمة الفكرية والعملية اليت حيملها ذلك النسق
الغرب ال ي نشت يف أحضانه مفهوم القومية. وال تقتصر تاهرة عدم املالءمة ه ه على العامل اإلسالمي  بل تظهر بصورة أكثر حدة 

 .4فريقيا جنوب الصحراء...حلأقيمة ومعىًن  مثل:  القومية واحلدود السيادية فيها كل-يف مناطق وثقافات أخرى فقدت تاهرة الدولة
مما أنتج خلاًل يف بنية ومؤسسات ه ه الدول وأصبحت تعاين من سوء فهم للد قراطية وأحيااًن عدم ختيل للنظام الد قراطي 

كله أدى إىل تراجع ويلياته على اإلطالق  ومن مث جعل املعارضة عاجزة عن االندماج أو حىت عن ممارسة دورها مبشروعية  وه ا  
شرعية النظم احلاكمة يف ه ه الدول مقابل بزوغ التتثري االنفجاري للداخل مع )و( عالوة على اخرتاق اخلارج لداخلها وفق 

                                                           
 .64 - 62  ص  ص 2007  3ط  مرجع سابقطارق البشري  ماهية املعاصرة   1
 .41  ص  38-37ص ص  مرجع سابق،فريد هاليداي  األمة والدين يف الشرق األوسط   2
 .49-45م  ص 2000دد الثاين  القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية    العحولية أمال ا العامل  األمة اإلسالمية وعواق  الدولة القوميةسيف عبد الفتاح   3
 .33-32  ص ص مرجع سابق نقاًل عن: أماين صاحل  توتيف املفاهيم احلضارية...  4
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حلبرتران ابديحل أمثلة للسيادات العاجزة واملعطلة واملنهارة أحيااًن على  مصاحله ويليات القوة اليت يستادمها مما أنتج وفق تفسري
 .1تلك الدولصعيد 

 : اثلثاا: أإمة التبعية اخلارجية وعدم استقالل القرار ال ياسي
مناعتها التحررية واالستقاللية مروحةذ إما نتيجرة نقرص اخلرربة يف أسراليب احلكرم والتنميرة   - زالت وما –إن دولنا كانت 

ارجيررة  واألزمررات اإلقليميررة احمليطررة أبي مررن أو نتيجررة عرردم خلرروص احلكررم الرروطل للرروطنيني وحرردهم  أو نتيجررة وجررود الترروترات اخل
ة الربالد املعنيّرةذ مبرا  كرن مرن إاثرهترا واسرتنفاد الطاقرة واجلهررد  أو حتقيرق اهلرزائم العسركريةذ مثرل حالرة إسررائيل ابلنسربة للردول العربيرر

دول االسرتقالل الروطل حديثرة احمليطة  أو حالة جنوب السودان ابلنسبة للسودان أو غري ذلك. وعندما انتكسرت الرنظم الوطنيرة لر
التكررّونذ أُفرملغررت هرر ه الرردول مررن حمتواهررا السياسرري واالجتمرراعي اخلرراص ابسررتكمال السررعي للتحرررر  وسياسررات التنميررة والتكامررل 
رررل  حمرررل  هررر ا احملتررروى قيرررادات  سياسرررية وخررررباء نقلررروا بالدهرررم مرررن سياسرررات  اإلقليمررري برررني بعضرررها الررربع ذ أُفرغرررت مرررن ذلرررك  وح 

ل والتحرر إىل سياسرات التبعيرة واخلضروع السياسري واالقتصرادي للردول الكرربى  وكرل ذلرك جررى ابسرتادام أداة الدولرة االستقال
 د قراطيًرا  وال تتصرل هبرا اتصرال   ذ فصارت أجهزة اإلدارة واحلكم منفصلة عن اجلماعة السياسية  ال تتصل هبا اتصرااًل ذاهتا القائمة

 .2ر  ويف إمناء السياسات وإشباع احلاجات الضروريةحتقيقٍّ ألهداف اجلماعة يف التحر 
قد أ فرغت العديد من ه ه الدول من أهم وتائفهرا  - بتبعيتها للقوى اخلارجية -واألخطر من ذلك  أن سياسات التنمية 

 ا الواجب لالختالل مل تستطملع  أن تقوم هب :التارخيية األساسيةذ وهي حراسة األمن اجلماعي لشعوهبا من ةاطر اخلارجذ فهي: أواًل 
كانرت معزولرة يف تكوانهترا   :الكبري بني قدراهتا العسكرية واالقتصادية والتقنيّرة واإلداريرة وبرني قردرات القروى الدوليرة الطامعرة  واثنيًرا

مبرا اخت تره مرن  صرارت معزولرة عرن شرعوهبا أيًضرا :التنظيمية عن شعوهباذ بعدم توافر الصلة الد قراطية املنتظمة بينهرا وبيرنهم  واثلثًرا
سياسررات التبعيررة لرردول اخلررارج املتنوعررةذ وكررل ذلررك أغلررق الفئررات العليررا مررن رجررال هرر ه الرردول علررى أنفسررهم  وصرراروا أوثررق رابطًررا 
بعالقات اخلارج املتنوع  وصاروا منّف ين لسياسات اخلارج أكثر مرنهم معرربّين عرن مطالرب الرداخلذ سرواء كران هر ا الرداخل شرعًبا  

 . 3أراضٍّ  أو مثقفني  أو مهنيني أو غري ذلك اليني  أو مالك  كادًحا أو رأمس
و كن إجياز حالة التبعية والتحدات اليت تفرضها التدخالت اخلارجية يف عاملنا العر  واإلسالمي يف مموعة مرن األزمرات 

وأزمررة اإلصررالح والتحررول الررد قراطي املزمنررة متعررددة األبعرراد: اصررطناع األزمررات واإلدارة ابألزمررة لكثررري مررن املشرركالت والقضرراا  

                                                           
 . 142- 411   ص ص 2001  ترمجة: لطيف فرج  القاهرة  مكتبة الشروق  عامل بال سيادة: الدول بني املراو ة وامل ئولية برتران ابدي 1 

م يف احلررديث عررن مسررتقبل الدولررة القوميررة وإعررادة جرردير ابلرر كر أن تفسررري حلابديحل املرر كور  ثررل جررزءًا مررن مجلررة رؤيررة عامررة لالجتاهررات التنظرييررة النقديررة الرريت تؤكررد علررى الرردور احملرروري للقرري
  ومرررن مث تطررررح كررر لك ضررررورة إصرررالح املنظومرررة الدوليرررة بسياسررراهتا وعالقاهترررا  ابعتبررراره شررررطًا الزًمرررا تشررركيلها يف ترررل املتغرررريات العامليرررة الررريت هتررردد بقاءهرررا وكفررراءة أدائهرررا كرررتهم فاعرررل دويل

 هرو قبرول فكررة االخرتالف. راجرع تفاصريل تلرك إلصالح منظومة الدولة القومية  وجيرب أن يسرري مرع اإلصرالح الرداخلي ابلتروازي وأن املفتراح احلقيقري لتغيرري إصرالح بيئرة العالقرات الدوليرة
 الرؤية يف الفصل األول: املبحث الثالث: املطلب الثالث  من ه ه األطروحة.

 .13-12  اجلزء األول  ص ص 2005  العدد الساد   القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  حولية أمال ا العاملطارق البشري  افتتاحية العدد الساد    2
 . 13-12ص ص  املرجع ال ابق، 3

العةامل اإلسةالمي ا مهة  د أوغلرو  عىن بتفصيل وتصنيف ملراحل التحوالت السياسية للعامل اإلسالمي من  بداية القرن العشرين وحىت ما بعد احلرب الباردة  راجرع: أمحرد داو وحول نفس امل
 .189-184ص ص   2006تعريب وحترير وترمجة: إبراهيم البيومي  القاهرة: مكتبة الشروق الدولية  يناير   التحوالت احلضارية
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(  ومؤخرًا أتزمي دول الثورات وزجها املعاق واملتزوم  وأزمة شد األطراف اإلسالمية يف صراعات داخلية وخارجية )إيران  وتركيا مثاًل 
 .1يف صراعات ودعم اخلارج لثورات مضادة...

 اري: رابعاا: أإمة الدولة امل توردة وعواقبها علة أإمة النهوض احلض
مرت دولنا العربية واإلسالمية مبسرارات مرن العلمنرة والتحرديث  مث عقرود االسرتعمار وغرر  جر ور القوميرة والدولرة العلمانيرة 
وأتميم كل مساحات األهلي والشرعي والوقفي. حىت التنظيمات اإلسالمية اليت تدعي مناهضة العلمانية والبنية احلداثية للدولة  جند 

ظيماتحل اإلسالمية هي بملنية حداثية ابمتياز  بعيًدا عما تقوله هي عرن نفسرها أو كيرف يصرنفها غريهرا. ومرن مث  أن معظم ه ه حلالتن
 . وتؤكرد د.2يدرك ابحث العلوم السياسية مبكرًا أن عمللة البحث يف حلالدولرة اإلسرالميةحل هرو شرق الدولرة ولريس فقرط شرق اإلسرالمية

الريت هري يف حقيقتهرا دولرة احلداثرة واالسرتعمار  مث التبعيرة كجهراز  - القومية يف برالدان هبة رءوف على ما كررته مرارًا من أن الدولة
واجررب االجتهرراد يف كيفيررة حلاالنتقررالحل  - كمررا علررى حركييهررا  -ال  كررن حلأسررلمتهاحل  وأنرره علررى مفكررري األمررة  - ومنطررق مؤسسرري

ولررة فرروق رؤو  النررا . وهررو خيررار صررعب ويسررتلزم بنرراء للسررلطة واإلدارة السياسررية املبتغرراة  برردون دفررع مثررن سررقوط أنقرراض هرر ه الد
 3إمجاع وطل وتيار رئيس وعقد اجتماعي مغاير وخريطة قوى جديدة.

إن مراجعررة تصرروراتنا عررن النهضررة  واخلررروج مررن دائرررة االهنررزام الرر ي أصرراب املسررلمني مررع سررقوط اخلالفررة  هررو أمررر ضررروري  
إقامترره حًقررا. وهررل هررو حمرر  إحيرراء ملررا سرربق مررن صرري  سررلطة وقرروة  - سررالمياإل عرراملال – صررن السررتجالء معررامل النمرروذج الرر ي نريررد

وُملرك حيمرل مقومرات سرقوطه بداخلره  أم خالفرة علرى منهرراج الدولرة احلداثيرة )وإن رفعرت شرعار: خالفرة علرى منهراج النبرروة(؟ ويف 
ورة إدراك أن هررر ا النقرررد غايتررره املسرررعى هرر ا السرررياق أيج نقرررد مشرررروعات التنظيمررات اإلسرررالمية وإدراك أهنرررا مشرررروع حرررداثي  وضررر 

 احلضاري وال ي يبدأ من األمة.
أم إننا أمام منوذج دولة جديدة ةتلفة برؤية فلسفية وإنسانية أرحب وأقرب ألصول التحرير اإلسرالمي ل نسران والتمكرني  

القائمة والدولة املنشودة  وما بينهما من احلقيقي للعدل؟ ليس األمر مقصورًا إذن على تطوير اخليال السياسي  وفهم منطق الدولة 
فصل ووصل وانتقال  بل فهمنا للدين مرن انحيرة  وخلررائط التردين مرن انحيرة أخررى  هرو املهمرة الريت ينبغري إجنازهرا  وهري ليسرت 

 .4ابملهمة اليسرية

                                                           
  القراهرة: رابطرة جامعرات يأعمةال م ةروا التحةدايت الةال تواجةه العةامل اإلسةالم(: )يف التحدايت ال ياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي،اندية مصطفى  راجع ملزيد من التفصيل:  1

 .1999الدول اإلسالمية  نوفمرب 
  الرراض: جامعرة امللرك العالقةات بةني الةدول اإلسةالميةتبط بشق اإلسالمية  راجع الفصل األول مرن: حممرد السريد سرليم  حول إشكاليات تعريف حلالدولة اإلسالميةحل يف جانبه املر  2

 .1992سعود  
)إشرراف وحتريرر(:    )يف(: انديرة حممرود مصرطفى، الدولة وحدة العالقةات اخلارجيةة ا اإلسةالموحول أتصيل مفهوم الدولة كفاعل خارجي من رؤية إسالمية  راجع: مصطفى منجرود

   اجلزء الرابع.1996مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم  القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  
 على الرابط:   متاح على موقع منتدى العالقات العربية والدولية 2014أكتوبر,  14  (: ا نقد احلدااة واستعادة معايري احلمم1من الدولة إىل التجديد )هبة رءوف عزت   3

 http://fairforum.org/wp/?p=729 
   متاح على موقع منتدى العالقات العربية والدولية  على الرابط:2014نوفمرب  13  (: ا نقد احلدااة واستعادة معايري احلمم2من الدولة إىل التجديد )هبة رءوف عزت   4

 http://fairforum.org/wp/?p=632 

http://fairforum.org/wp/?p=632
http://fairforum.org/wp/?p=632
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صري  العمرانيررة  وأبرزهرا املدينررة حلإن الدولرة احلداثيرة الرريت أقامهرا االسرتعمار يف بررالدان قرد أصررابت نسريج اجملتمرع جررراء تغرري ال
احلديثة وخرائطها كمجال اقتصادي وإنتاجي وجتاري يتتسس على تفتيت البنية اجملتمعية والدينية ملا قبل احلداثرة  برل وبنيرة العدالرة 

قافيرة عميقرة   عن غياب حسن الفهم ملا تنتجه املدن كآلرة حداثيرة لتمرايزات طبقيرة وثومنظومات األعراف والقيم اجلماعية  فضاًل 
 اوتقدمي رؤية معاصرة للتعامل معها ليس فقط حتت ملف العدالة االجتماعية والتعامل مرع مسراحات الرأمساليرة املتوحشرة  برل أيًضر
لفهررم أتثريهررا علررى املنظومررة األخالقيررة والقيميررة الرريت يتتسررس عليهررا بنيرران اإلصررالح والتحرروالت الرريت شررهدها النسرريج االجتمرراعي 

التدين اليت نشتت ودرجة التجريف يف الثقافرة اجملتمعيرة ويف الُعررف والتضرامن االجتمراعي  لريس ألسرباب تتعلرق  وأثرت على صي 
علررى الصررالح أو منتجررة للفسرراد مكانيًررا ومسرراحًيا. وإذا كرران هنرراك مشررروع  ينررةٍّ مبيررل النررا  للصررالح والفسرراد  بررل لوجررود بيئررة ُمعمل 
يس نظرام حكرم إسرالمي منر  عقرود  فالسرؤال: مرا هري غراات االجتمراع اإلنسراين  إسالمي للعمران نقدمره للنرا   وهرو غايرة أتسر

كما نراها يف تصوران اإلسالمي لنقدمها للعاملني كمنطلقات ل صالح وللتعارف واجملادلة عن النفع ال ي يقدمه ه ا التصور ليس 
 .1فقط لشعوب األمة بل للعاملني؟حل

ألول هرررو املررردن الصررررناعية  فرررتين اجلرررردل حرررول املررردن اإلسررررالمية اليررروم يف ثوهبررررا وعليررره  إذا كررران مررررال احلداثرررة العلمانيررررة ا
كمجال حركة الستعادة الرديل احلضرري واحلضراري يف مسراحات   - انهيك عن أسلمتها –الكوزموبوليتاين؟ وكيف  كن أنسنتها 

ملسرررلمون اليررروم ترررزدحم مبسررراحات ومسرررافات املررردن املعاديرررة للتجمرررع اإلنسررراين والررررتاحم والتكافرررل. فهررر ه املررردن الررريت يعررريش فيهرررا ا
مع اإلنتاج املادي ال مع فلسفة العبادة وال ينتظم حول الصالة كايط انتم للكياانت  ىومواقيت للعمل وحتديد لوقت الفراغ يتواز 

 .2يف املساحات احلديثةاإل انية اإلسالمية )والكتابية( اليت  كنها وحدها أن تضبط وحتفظ احملتوى اإلنساين لنسيج متمع املواطنة 
ما فعلته احلداثة ابلدين ال تكفي فيه حماولة بناء جيل قريين فريد  يُعيد بناء  أمةٍّ ال يعرف تضاريس ثقافتها  بل يلزم له فهم 

يرة  عميق ملرتكزات احلداثة اليت غرسها االستعمار يف تربة دولرة مرا قبرل االسرتقالل  حرني أعراد تشركيل الكثرري مرن التصرورات املركز 
وربررط التيررار العررام للترردين ابلدولررة وسررقفها  وغرررّي خريطررة الناررب ليتقرردم املثقررف ويرتاجررع الفقيرره  وفّكررك دوائررر العلررم واألوقرراف 

 .3يف زحف غري مقد  -وقامت الدولة بتتميم الدين  بل أمّمت حىت الثقافة واإلبداع 
فحسررب  بررل بسرربب ضررعف كررل الرردوائر العلميررة  ومررن مث  فررإدراك أن سررقوط اخلالفررة مل يكررن بسرربب ضررعف دولررة اإلسررالم

واجملتمعية اليت مل تنجن يف الصمود يف مواجهة جيو  الغزو  وال سلب وهنب الدول االسرتعمارية للررتاث وللثرروة  مث مصرادرة الدولرة 
م والفقررره والقضررراء  االسررتبدادية العسررركرية بعرررد االسرررتقالل ملسررراحات الفعرررل األهلررري واألوقرراف ومعاداهترررا الصررررحية السرررتقالل التعلررري

 .4وليكون ح ك ًما عليها  عقاًل وأحكاًما وعدالة  وأتميم كل منهم كي يكون حم  أداة يف يدها

                                                           
 .املرجع ال ابق 1
 املرجع ال ابق. 2
  املرجع ال ابق. 3
 . مرجع سابق(: يف نقد احلداثة واستعادة معايري احلكم  1هبة رءوف عزت  من الدولة إىل التجديد ) 4



23 

 

اإلسررالمي هرري أزمررة حضررارية تنررتظم يف سررياقها -ومرن هنررا  فقررد سرربق وقرررر حلمالررك بررن نرريبحل أن األزمررة األم يف العررامل العررر 
بتشايصرره حررال األمررة أبنرره أزمررة حضررارية  1خل(. وكرر لك فعررل حلأمحررد داود أوغلرروحلإسررائر األزمررات اجلزئيررة )اقتصررادية وسياسررية... 

 شاملة تشمل: أزمة فكرية تبلورت حديثًا من  اصطنع االستعمار الغر  خنبة مواليًة له فكرًا ومت تغريب اهلوية اإلسالمية ملا يزيد عن
اإلسررالمي الرر ي هررو م همررة  أصرريلة لعلمرراء األمررة. أمررا األزمررة  صررو قرررن  وأن اخلررروج مررن هرر ه األزمررة يكررون إبحيرراء النمرروذج املعررريف

عرن تفعيرل  - السياسرية ابألسرا  –االقتصادية  فعاملها األول هو يليات السوق الرأمسالية العاملية. يف مقابل تقاعس خنب األمرة 
وحردة األمرة: فشررعية الرنظم احلاكمرة . وأتج أزمرة الشررعية السياسرية و روابط األمة من خالل يليات كسوق اقتصادية مشرتكة مرثاًل 

  وبينما متار  سيادة الدولة على مواطنيها قسرًا  تُنتهك على يد القوى اخلارجية  ويتم التدخل يف احقيقيًّ  يف بالدان تفتقد مضموانً 
فرال يوجرد سرعي حقيقري  الشئون الداخلية لعاملنا العر  واإلسالمي حبكم روابط نظمنا احلاكمة ابخلارج أكثر مرن البيرل والرداخلي 

لوحدة إسالمية تشكل قوة سياسية واقتصادية  واليت ال ُيشرتط شكل تنظيمي حمردد هلرا  فراملهم هرو أال يكرون اهلردف مررد الردمج 
( أو احلرروب األهليرة  2003( أو احرتالل العرراق )1991أو إزالة احلدود بني الدول حىت ال تتكرر كوارث كتزمة اخلليج الثانيرة )

 ...(  واألهم أن وحدة األمة مىت متت فستؤذملن بتحول حضاري نوعي يف العامل.  -2012ر الثورات املضادة )يف إطا
  ام اا: انتهاء احلرب الباردة وبداية مرحلة أ رى من التحوالت ا العامل اإلسالمي: انم اف أإمات الدولة القومية:

ة يف دوله السابقة  شهدت األمة أزمات البوسنة واهلرسك  فبعد تفكك االحتاد السوفييت وبزوغ النزعات االنفصالي 
  2001مل يهدأ حول القومية  حبسب تعبري حلهاليدايحل. وبعد احلادي عشر من سبتمرب  وكوسوفا  والشيشان... مما جدد جداًل 

ي دوله الكربى. وكانت انتقل األمر ليبزغ واضًحا على النطاق العر ذ حيث هددت أبعاد قومية أو طائفية أو عرقية وحدة أراض
 –البداية بتتجيج النزاع الطائفي يف العراق بعد االحتالل األمريكي هلا  مث تقسيم السودان  لنصل ملا تشهده الساحة العربية حالًيا 

دول من صراعات تفتك بوحدة أقطار وأقطاب عربية كسورا والعراق و  - والثورات املضادة هلا 2011من  اندالع الثورات العربية 
. ومجيعها صراعات تكشف عن أبعاد ثقافية وحضارية تعيد اختبار الدول القومية يف عاملنا العر  2أخرى مهمة كليبيا واليمن

 . 3واإلسالمي وتكشف عن مكنون أزماهتا وعواقبها مستمرة التداعي ومتعددة العواقب
الشمال واجلنوب/ الغرب والبقية  وبينما تقدمت دول وعلى الصعيد االقتصادي  ففي تل عوملة الرأمسالية زادت الفجوة بني 

منها انطلقت خالل التحوالت  على سلم التقدم  تلت أغلب دول العامل العر  واإلسالمي مرتاجعة عن الركب  صحين أن دواًل 
قتصادي  وبعضها ت أوضاعها كاآلسيان اليت شكلت جتمًعا إقليمًيا من منط جديد على أسا  االعاملية فاندمت داخل أطر قو  

                                                           
 .165-149ص ص  مرجع سابق،أمحد داود أوغلو  العامل اإلسالمي يف مهب التحوالت احلضارية   1
 زيد من التفصيل  راجع:مل 2

 .2011  يونيو ،  لة الغدير اللبنانيةاندية حممود مصطفى  الثورات العربية والنظام الدويل... خريطة املالمن واإلشكاليات واملآالت
 راجع ملزيد من التفصيل: 3
  عردد خراص مرن حوليرة أمريت يف العرامل  القراهرة: مركرز احلضرارة األمة ا قةر   الثقافية التحدايت ال ياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي: بروإ األبعاد احلضاريةاندية حممود مصرطفى   

 .147-83  الكتاب الساد   ص ص 2002للدراسات السياسية  ودار الشروق الدولية  
 .2011  يونيو لبنانية،  لة الغدير الاندية حممود مصطفى  الثورات العربية والنظام الدويل... خريطة املالمن واإلشكاليات واملآالت
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  لكن مل تؤدمل أي  من تلك التحوالت إىل اندماج اقتصادي أو 1ندونيسياإبكفاءة كماليزا و  1998جتاوز األزمة االقتصادية العاملية 
 سياسي بني دول العامل اإلسالمي.

العربية واإلسالمية من  ه ا ابإلضافة إىل ثورة تكنولوجيا املعلومات الراهنة  ومع جتمع عوامل عدة مثل: اجتاه احلكومات
مراقبة وقمع للتيارات اإلسالمية  سواء الراديكالية منها أو املعتدلة  وهي مستلة دفعت ابلكثري من اإلسالميني والدعاة إىل أتسيس 

لبع  مواقع هلم عرب اإلنرتنت يتواصلون من خالهلا مع مجهورهم وغريهم من املهتمني ابلشتن اإلسالمي العام  األمر ال ي أدى اب
  واليت زادت  Electronic Islamأو حلاإلسالم اإللكرتوينحل  Cyber-Islamإىل توصيف ه ه الظاهرة برحلإسالم اإلنرتنتحل 

 2  مث اهلجمة على العامل اإلسالمي ابسم احلرب على اإلرهاب من  حينها وليومنا ه ا.2001سبتمرب  11كثافتها بعد أحداث 
-ات الباب ملوجة حديثة نسبيًّا من الكتاابت اليت تتناول ابلبحث التفاعالت عربويف الوقت نفسه  فتحت ه ه التتثري   

القومية  وأتثريات ه ه التفاعالت على إدراك وتعزيز الرابطة العقيدية حلكاألمةحل لتصبن رابطة متعينة ليس ابلضرورة يف الوجود 
شبكيًّا يعيد تنظيم  االواقع االفرتاضي ال ي يتا  تنظيمً اجلغرايف املادي  ولكن متعينة يف عدة جتليات منها على سبيل املثال 

احلدود. وذلك بقدرٍّ من التشبيك والتوازي مع اهتمام اجتاهات ما بعد احلداثة واملدرسة النقدية على العلوم االجتماعية ابلنظر 
. وقد ترتب ه ا كله على 3تعني للدولةالنقدي يف مفهوم حلاجلماعاتحل وحلاجملتمعاتحل لتفك االرتباط بينها وبني الوجود اجلغرايف امل

أصداء وقائع وتطورات مادية حّية تهرت وأخ ت يف التبلور من  سبعينيات القرن العشرين بصعود ما يسمى ابلصحوة اإلسالمية 
كنولوجيا يف أرجاء العامل اإلسالمي ورمت بظالهلا على مسلمي الغرب ال ين كانوا هم األسرع يف استغالل األدوات التكنولوجية وت

 .virtual ummah"االتصال يف بناء شبكة حلاألمة املتايلةحل/حل
 اخلصوصية احلضارية يف التحليل الدويل تتلاص يف ه ا السياق يف: 

داعي التتزم املزمن الناتج عن التعامل بنماذج حتليلية حمورها الدولة والنظام الدويل وهيمنة رؤية القوى الكربى:  -
كحالة القومية   -تتكيد على أن النزاعات العابرة للدول بفعل مجاعات دينية أو عرقية أو قومية مما حدا أبحد الدارسني لل

تدفع إىل املزيد من حتدي الدولة  - الكردية املنقسمة بني مخس دول  وحالة االنقسام العرقي والديل يف يوغوسالفيا السابقة
 4خترج عن مركزية الدولة.القومية واخلروج عن مركزيتها والسعي إىل مستوات حتليل 

                                                           
  2جامعرة القراهرة: مركرز الدراسرات األسريوية  ط قضةااي إسةالمية معاصةرة،  )يف(: حسرن محردان العلكريم )حمررر(  التحوالت العاملية وآاثرها علةة العةامل اإلسةالميحممد السيد سليم   1

1997. 
   مناقشة: صاحل سليمان عبد العظيمحلإسالم دوت كومحل: اخلطاابت اإلسالمية املعاصرة يف الفضاء اإللكرتوين 2

:  )أتليرف حممرد النرواوي وسرحر مخريس(  اتريرخ النشرر: Contemporary Islamic discourses in cyber space Islam Dot Comعررض ومناقشرة لكتراب: 
   متاح على الرابط: 16/05/2010

http://www.risalaty.com/article1.php?tq=3179&re=1059&tn=1077&br=3182&tr=3179&rt=3179&try=10&ft=
10&rf=1069&tt=3177&rt=3179&rf=1069&tm=3179 

 .2008يونيو   -مايو -  العدد عدد أبريل لة امل لم املعاصريية نصار  املسلمون وشبكة املعلومات   3
4David Todd Kinsella, Bruce M. Russett, Harvey Starr, World Politics: the Menu for Choice, 10th Edition, 
USA: Wadsworth Publishing, 2012, p. 17. 
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وك ا داعي اهلوية الدينية واحلضارية ال ي زاد تهورًا يف تل العوملة اليت تتسم قواها بقدرٍّ عالٍّ من التنميط مما  -
دفع إلبراز أبعاد اهلوية متييزًا عن اآلخرين. فلعل من املؤكد ارتباط منظومة القيم لدى مجاهري العامل اإلسالمي ابإلطار املرجعي 

يل  ومن مث الروابط العقيدية والدينية للمسلمني عرب العامل  حىت وإن حظيت مثيالهتا الوطنية بقدر أعلى من االنغما  الد
ا أساسيًا  عن تشكيلها جانبً واالهتمام  لكن تبقى الرابطة العقيدية من أولوات االهتمام والرتابط عرب وفوق القومي )فضاًل 

حيث أتكد أن مجاهري وشعوب العامل  1إلسالمية( مكونة هوية عابرة للقوميات.من منظومة القيم نفسها للشعوب ا
. األمر ال ي وإن كان يعل أن أولوية 2تستجيب لكل ه ه العوامل بدافع عوامل إدراكية تتعلق مبنظومتها القيمية والثقافية

أمية األبعاد غري السياسية واجليوبولوتيكية  أمية عامل يخر يف أغلب األحيان  لكنه يشري ك لك إىل اعدوهتالبعد الوطل ال 
اخلاصة حبدود الدول القوميةذ من مثل األبعاد والروابط غري املادية للهوية )الثقافة  الدين  القيم...(  وابلطبع يزداد أتثري ه ه 

 عر  واإلسالمي. العوامل وطتة يف حاالت الدول اليت تتقاسم عدًدا من القوميات  واليت يكثر وجودها يف عاملنا ال
لكن ه ا التعارض الظاهر قد سبق وحل إشكاله الطرح احلضاري اإلسالمي املركب ملفهوم اهلوية ودوائر االنتماء كما يقدمه 

بدًءا من دائرهتا  -املفكر اإلسالمي املستشار طارق البشري: حلالدوائر املتحاضنة للهويةحل حيث يؤكد أن دوائر اهلوية واالنتماء 
دوائر متداخلة يف حتاضن يكمل بعضها بعًضا  وإن  - ل اتية الضيقة مرورًا بدوائر األسرة فالوطن فالقوم فاألمة فاإلنسانيةالفردية ا

 .3برز إلحداها أولوية معينة يف حالة حمددة  فهي تبقى ملنظومتها املتحاضنة تلك

ل الصعود اإلسالمي سياسًيا سواء لسدة وأخريًا  تتتكد أمية اخلصوصية احلضارية يف التحليل  مع تواهر أخرى مث -
احلكم أو داخل الكتل الربملانية يف عدة دول من دول العامل اإلسالمي من  سنوات  وال ي ابت ملحوتًا أكثر بعد موجة الثورات يف 

انبني  وحىت بعد   مث حالًيا من استمرار األزمة السورية والصراع الطائفي يف العراق  ودخول أطراف إسالمية على اجل2011مطلع 
يف املعادلة السياسية أو بدخوهلم معرتًكا  ا  يؤكد استمرار وجود اإلسالميني  إما طرفً 2013إسقاط اإلسالميني كاحلالة املصرية 

 سياسًيا  وكلها حتوالت تؤكد أمية حضور اخلصوصية احلضارية يف التحليل ولفهم وتفسري أبعاد تلك الظواهر على صو يتالءم معها.
لطبع يتحمل العامل العر  واإلسالمي نفسه جانًبا كبريًا من املسئولية عما طاله من كونه مهًبا للتحوالت العاملية  ويف اب

مقدمته حكامه ال ين يثروا التبعية السياسية للاارج من  عقود االستقالل الوطل عن االستعمار  مث خنبه الثقافية والفكرية اليت 

                                                           
كجرررزء مرررن تقرررارير املسرررن الررريت تسرررمى   2006 - 2000حظيرررت اجملتمعرررات اإلسرررالمية ابهتمرررام مسرررن القررريم العرررامليذ فقرررد أُجرررري يف بعررر  الررردول اإلسرررالمية يف األعررروام هررر ا  وقرررد 1

 :ني(. واليت متكن مراجعتها على الرابط2005  ومسن 2000لرابعة واخلامسة ملسن القيم العاملي )مسن حيث متت تغطية ه ه األعوام يف املوجتني ا  Waveموجة
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/survey_2000 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/survey_2005 

االجتماعيرررة املصررراحبة للتغرررري القيمررري داخرررل هررر ه  هررر ا املسرررن وغرررريه لررريس إال أمثلرررة مرررن دراسرررات أجريرررت يف دول مرررن العرررامل اإلسرررالمي  والررريت تعكرررس التحررروالت -
 اجملتمعات  راجع: 

ترمجرة عبرد احلميرد عبرد اللطيرف  تقردمي السريد يسرني  القرراهرة:  م ة  القةيم العةاملي القةيم  مةا تةدر ها  ةاهري العةامل اإلسةالمي وال ةرق األوسةط،منصرور معردل   -
 .2010املركز القومي للرتمجة, 

2Jai Jung Kwan, Growing supranational identities in a globalising world? A multilevel analysis of the World Values 
Surveys, European Journal of Political Research,Volume 47, Issue 5, August 2008, pp. 578–609. 

 انظر:  3
  سلسررلة الرروعي دوائةةر االنتمةةاء وأتصةةي  اهلويةةة  أسررامة ماهررد  ماجرردة إبررراهيم )حمررررون(  طررارق البشررري  مفهرروم االنتمرراء ودوائررره املتحاضررنة  يف: انديررة مصررطفى -

 . 29-21  ص ص 2012(  القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  4احلضاري )
 .1999    العدد األول  القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيةحولية أمال ا العاملافتتاحية العدد  ، طارق البشري -

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/survey_2000
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/survey_2005
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ة لآلخر أو االنغالق عنه  وك ا خنبته احلركية اليت مل تكلف نفسها مراجعة حقيقية ألبعاد ودالالت املفاهيم يثرت إما التبعية الفكري
لشعوب األمة خاصة  والتكوينات السياسية واالجتماعية اليت يتعاملون معها ويتحركون يف إطارها  ومن مث فالثقل أضحى حمماًل 

ناء حلركة شعبية ومتمعية عابرة للدول تُعىن ابلتعارف واحلوار البيل لشعوب الدول ال يتم السعي الب - مثاًل  -شباهبا: فلماذا 
 للتجدد والتغيري العاملي؟  ااإلسالمية؟ وابملثل مشروعات تُعىن ابلنهوض احلضاري اإلسالمي وإعادة طرح منوذجها طرحً 
ا للتحليل الدويل لقضاا حلاألمة يف العاملحل. ويف قلب ه ه األطروحات واملشروعات يربز منوذج حتليل قد  ثل مستوى جديدً 

يف إطرار  –من إسرهام هر ه املدرسرة  وذلك يف نطاق مدرسة املنظور احلضاري اإلسالمي للعالقات الدوليةذ حيث إن جزًءا أصياًل 
من إسهامها هو  اهو إسهام نقدي مقارن ملدار  ومنظورات أخرى  كما أن جانًبا مهمً  - العلوم السياسية وعلم العالقات الدولية

)كمرا سربق وأسرلفنا البيران( مرن جهرة  وعلرى ضروء  1بيان أهم الردوافع واملرربرات لتطروير هر ا املنظرور يف ضروء حالرة العلرم وتطوراتره
 احتياجات التغيري والنهوض يف الدائرة احلضارية اإلسالمية وامتداًدا خلارجها من جهة أخرى.

الرررواقعي ملسرررتوات التحليرررل يف قلرررب إسرررهامات هررر ا املنظرررور يف أبعررراده التحليليرررة وأيج منررروذج حلاألمرررةحل مقارنرررة ابلنمررروذج  
 . 2والنظرية بغري انفصال عن أبعاده التفعيلية وقضاا الوطن واألمة والعامل من جهة اثلثة

نظور اإلسرالمي مىن أبو الفضل أن رابطًا أساسًيا بني احلاجة لتنظرري إسرالمي جديرد وواقرع األمرة واحتياجاهترا. فرامل وترى د.
وليس مرد حرفة أكاد ية فنيةذ فالصحوة اإلسالمية على الصعيد األكاد ي والفكري  vocational idealهو مثال ذو مهمة 

يف هر ه احلالرة إحردى قروى التغيررري العراملي وأهرداف الروعي ابلرر ات احلضرارية إسرهاًما يف تطروير العلررمذ فتحرد سربل اسرتعادة حيويررة 
حيويررة مرياثهررا الفكررري والثقررايف. ولرر ا  أضررحت اإلسررالمية متثررل اسررتجابة حيويررة ألمتنرراذ ألن الفوضررى الثقافيررة األمررة هررو اسررتعادة 

الدؤوب اليت يتسم هبا عاملنا تعمل كقوة قهرية على احلضارات املعاصرة. ه ا  وتكمن مصداقية وحيوية ه ه االستجابة املطلوبة يف 
يف اجملتمعرررات واحلضرررارة قررروة أو ضرررعًفا. فلقرررد كررران اإلسرررالم دائًمرررا حمرًكرررا لتجديرررد الثقافرررة رسرررالة اإلسرررالم ذاهترررا عررررب التررراريخ ودوره 

واحلضررارة عرررب الترراريخ يف أرجرراء ةتلفررة مررن العررامل )العرررب قبررل وبعررد اإلسررالم  الرببررر  الرررتك  املغررول  الفررر   اهلنررود  ممالررك شرررق 
 الفجوة الراهنة بني الثقافات ضرورة من أجل جتديد ثقايف ل،مة سبياًل  فريقيا  مدن املتوسط املسيحية(. ومن مث   ثل عبورأوغرب 

لتجديد هويتها وحل مشاكلها. وه ا التجديد الثقرايف هرو جرزء مرن التجديرد الثقرايف العراملي الر ي حتتاجره كرل الثقافرات يف العرامل  
 .3الثقافات السائدة والتابعة على حد سواء افإن احلاجة هل ا التجديد تشرتك فيه

فمراجعة حقل علم السياسرة مرن خرالل دراسرة املنظرورات وجرداالهتا وإن  كران يُعرد مرن أكررب سربل الدراسرة حتردًا وصرعوبة  
لكنه من أكثرها اتساقًا إلدراك معىن التنوع واالختالف  وأكثرها مناسبة لتمهيد الطريق صو طرح إسهامنا الر اج يف تطروير منظرور 

وخرباتنررا  فررإذا كرران قررد ين األوان ليشررارك العلمرراء املسررلمون يف اجلرردال حررول حالررة احلقررل لتحديررد حيمررل بصررمات مرياثنررا الفكررري 
                                                           

  إشةماليات البحةث والتةدري  ا علةم العالقةات الدوليةة مةن منظةور حضةاري مقةار الدوافع واملربرات لتطوير ه ا املنظور راجع اجلزء األول يف: انديرة حممرود مصرطفى  حول أهم 1
 .852 -833. ص ص 2010ية  ودار السالم للطباعة والنشر والتوزيع    )اجلزء الثاين(  القاهرة: مركز الدراسات املعرفاملنهجية اإلسالميةيف: أمحد فؤاد ابشا ويخرون  

 .912 -862ص ص  املرجع ال ابق.راجع ذلك يف اجلزء الثاين من: 2
   نقال عن:839  ص املرجع ال ابق 3 

Mona Abul Fadl, Islamization as a force of global culture renewal: the relevance of Tawhidi episteme to 
modernity, the American Journal of Islamic Social Sciences, Vo 2, 1988. 
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إمكانيات وأسس تطوره أو حتوله على ضوء منظورات بديلة  فإنه من الضروري للساعني صو طريقة بديلة للنظر إىل العامل غري تلك 
وهل ا من الضروري أن ينظروا نقداًّ ملا يفعله اآلخر  وذلك على ضوء ما السائدةذ أن يزيدوا فهمهم لطبيعة ومضمون السائد منهذ 

 كن أن يقدموه من بديلذ ول اذ فإن النظر يف جردال املنظرورات يعكرس ويبرني عناصرر التجرانس يف حقرل مرا  ويشرارك يف حتديرد 
 .1درجة االتفاق العام حول نطاقه وموضوعاته وقيمه وقواعده

***** 
 

 
 

 

 

 

                                                           
   نقال عن:830  ص املرجع ال ابق 1

 Mona Abul Fadl, Paradigms in political science revisited, The American Journal of Islamic Social Sciences, 
No 1, 1989, pp. 1- 15.  
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  وسوفا بعد عقد من االستقالل: الطموح والواقع واآلفاق
 

 األرانؤوط حممدد.
 مقدمة:
كانت مشكلة كوسوفا واحدة مرن مشراكل يوغسرالفيا مرا بعرد تيترو  حيرث إن املرراقبني كرانوا قبيرل وفاتره بسرنوات قرد كّرسروا         
. فقرررد أّدت مظررراهرات الطلبرررة يف شررروارع  4/5/1980علرررى مصرررري يوغسرررالفيا بعرررد غيابررره  وهرررو مرررا حررردث يف الواقرررع بعرررد  القلرررق

  أي قبرررل سرررنة مرررن الررر كرى السرررنوية األوىل لوفاتررره  إىل دخرررول يوغسرررالفيا يف نفرررق مل ختررررج منررره إال 1981كوسررروفا خرررالل ربيرررع 
أبن كوسرروفا هرري حلبدايررة األزمررة يف يوغسررالفيا وخامتتهرراحل. وابلفعررل فقررد  1981ابهنيارهررا لتصرردق برر لك النبرروءة الرريت أطلقررت عررام 

اسررتقلت مجهررورات يوغسررالفيا إمررا ابحلرررب )سررلوفينيا وكرواتيررا والبوسررنة( مررع صررربيا أو التفرراهم )مكرردونيا واجلبررل األسررود( خررالل 
قررروات حلرررف قرررال األطلسررري متثلرررت يف قيرررام  1999  بينمرررا احتررراج اسرررتقالل كوسررروفا إىل حررررب أوروبيرررة يف 1991-2006

 يوًما إلرغام القوات الصربية على االنسحاب من كوسوفا. 74)الناتو( بقصف صربيا ملدة 
 

 أوالا مقدمات االستقالل:
بررزت إىل السرطن الردعوة إىل  1986بعد وصول سلوبودان ميلوشيفيتش إىل رائسة احلزب الشيوعي يف مجهوريرة صرربيا يف        

التيتويررةحل وحلتوحيررد الصررربحل الرريت كانررت تعررل إعررادة بسررط سرريطرة مجهوريررة صررربيا علررى الوحرردتني الفرردراليتني  حلمراجعررة يوغسررالفيا 
ليتحول بر لك إىل بطرل قرومي يف نظرر الصررب الر ين اجتمرع  1989كوسوفا وفويفودينا  وهو ما جنن فيه ميلوشيفتش يف مار  
 .1ملعركة كوسوفا 600الرحوايل مليون منهم لالحتفال ب اك حلالنصرحل مبناسبة ال كرى 

  حيرث 1974إال أن الغالبية األلبانية عارضرت إلغراء احلكرم الر اج الواسرع الر ي كانرت تتمترع بره كوسروفا مبوجرب دسرتور        
ت وحرردة فدراليررة أو مررن مكررّوانت الفدراليررة اليوغسررالفية  وعرررّبت عررن ذلررك مبظرراهرات واسررعة يف أواخررر  حررني فقررد  1989اُعتُررربمل

حزب حلالرابطة الد قراطية الكوسوفيةحل برائسة  1989يوعي احتكاره للحياة السياسية. ويف ه ا السياق أتّسس يف هناية احلزب الش
ال ي تصرّدر املعارضرة السياسرية املطالبرة ابسرتعادة كوسروفا لوضرعيتها الفدراليرة. ومرع هر ا الرزخم  I.Rugovaد. إبراهيم روغوفا 

عضرررًوا( أمرررام مبرررىن اجمللرررس  بعرررد أن منعرررتهم الشررررطة الصرررربية مرررن  115يف كوسررروفا ) السياسررري اجتمرررع غالبيرررة حلملرررس الشرررعبحل
وأعلنررروا حلاإلعررالن الدسررتوريحل الررر ي يررنص علرررى اسررتقالل كوسرروفا ومسررراواهتا ابلوحرردات الفدراليرررة  1990يوليررو  2الرردخول  يف 

 لك اجتمعت غالبية األعضاء يف مدينة  األخرى يف كوسوفا. ولكن بلغراد ردت على ذلك إبلغاء حلملس الشعبحل يف كوسوفا  ول
 .2سبتمرب وأعلنوا حلدستور مجهورية كوسوفوحل ضمن اإلطار اليوغساليف 7كاتشانيك يف 

  1991سربتمرب  30وابالستناد إىل ه ا متت الردعوة إىل اسرتفتاء حرول إعرالن كوسروفا حلدولرة مسرتقلة وذات سريادةحل يف         
مرررايو جررررت أول انتاررراابت  24%. ويف 99,87نسررربة املؤيررردين لالسرررتقالل إىل % و 87,1حيرررث وصرررلت نسررربة املشررراركة إىل 

% مررن األصروات وانتاراب إبرراهيم روغوفررا رئيًسرا للجمهوريرة. ولكرن كررل 76,44برملانيرة أسرفرت عرن فرروز حلالرابطرة الد قراطيرةحل برر

                                                           
 عّمان. –ديث واملعاصر يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية أستاذ التاريخ احمل 
 للمزيد عما حدث يف يوغسالفيا وكوسوفا بعد وصول ميلوشيفيتش للسلطة انظر: - 1

-    Robert Thomas, Serbia under Milosevic: Politics in the 1990s,London(Hurst)1999. 
 .85-84  ص 2008وط  كوسوفو ما بني املاضي واحلاضر  بريوت )الدار العربية للعلوم( للمزيد حول ذلك انظر: حممد م. األرانؤ  - 2
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هورية كوسروفاحل سروى ألبانيرا اجملرراورة. ويف هر ه اإلجرراءات جررت وسرط جتاهرل اتم لبلغرراد  بينمرا مل تعررتف ابالسرتقالل املعلرن لررحلمج
هررر ا احلرررال أصررربحت كوسررروفا يف وضرررع ال مثيرررل لرررهذ إذ كانرررت هنررراك مجهوريرررة معلنرررة وحكومرررة تتحمرررل مسرررؤوليتها عرررن الصرررحة 

دخل والتعلريم... إخل يف الوقرت الر ي ال تعررتف فيره بلغررراد هبر ا حلالكيران املروازيحل وال تنفرق عليرره. وبسربب املصراعب اجلمرة بردأ الترر
الردويل بواسررطة حلمجاعرة القررديس إدجيروحل الكاثوليكيررة الرريت متكنرت مررن عقرد اتفرراق موقررع برني إبررراهيم روغوفرا )دون أي لقررب( وبررني 

 .11996الرئيس ميلوشيفيتش لرحلتطبيع التعليمحل كاطوة أوىل يف سبتمرب 
مرع نظرام ميلوشريفيتش وبرروز الردعوة إىل ولكن فشل ه ا االتفاق أفسن اجملال ل حباط مرن جردوى حلالكفراح السياسريحل          

حلالعمل املسلنحل  وهو ما جعل حلجيش حترير كوسوفاحل يلقى ترحيًبا وسط احملبطني من قيادة روغوفا. ومع العمليات األوىل لرحلجيش 
ات حلجرريش ورّد القرروات الصرربية بعنررف عليهررا حتولرت كوسرروفا إىل سرراحة للصرراع بررني العرردد املتزايرد لقررو  1996حتريرر كوسرروفاحل يف 

إخل( اسررتدعت   Obri  الرريت شررهدت ارتكرراب مررازر ضررد املرردنيني )قريررة أوبررري1998حتريررر كوسرروفاحل والقرروات الصررربية خررالل 
ال ي أيّد فيه اجلهود اليت تب هلا منظمة األمن  1160القرار رقم  31/3/1998تدخاًل دولًيا متزايًدا. فقد أصدر ملس األمن يف 

االتصال الدولية لتسوية األزمرة  ودعرا حترت هتديرد الفصرل السرابع إىل احلروار برني الصررب واأللبران ملرنن   والتعاون األورو  ومموعة
كوسوفو حكًما ذاتًيا أوسع ضمن الوحدة اإلقليمية ليوغسالفيا الفدرالية اليت أصبحت تقتصر على صربيا واجلبل األسرود وكوسروفا 

إىل بلغررراد وإقنرراع ميلوشرريفيتش ابلقبررول ببعثررة مدنيررة ملنظمررة األمررن والتعرراون يف وفويفودينررا. وقررد تبررع ذلررك قرردوم ريتشررارد هررولربوك 
 .2أورواب ملراقبة وقف إطالق النار

حرررّرك اجملتمرررع الررردويل وأرغرررم الصررررب  15/1/1999يف  Raçakولكرررن قيرررام القررروات الصرررربية ابرتكررراب مرررزرة راتشررراك        
لالتفرراق علررى خطررة سررالم حتررت غطرراء دويل. وقررد تضررمنت  1999ية يف مطلررع واأللبرران علررى االجتمرراع يف قلعررة رامبوييرره الفرنسرر

خطة السالم املقرتحة من مموعة االتصال الدولية ما يرضي الطرفني: حكم ذاج واسع لكوسوفو ضرمن يوغسرالفيا الفدراليرة لفررتة 
ويل لضررمان تطبيررق االتفرراق. وبعررد سررنوات إجررراء اسررتفتاء حررول تقريررر املصررري مررع وجررود عسرركري د 3انتقاليررة حيررق ل،لبرران بعررد 
بزارة ميلوشيفيتش  22/3/1999على اخلطة بينما رفضها الصرب  وقام هولربوك يف  13/3/1999مماحكات وافق األلبان يف 

 .24/3/19993ونقل رسالة أخرية له أبن رف  اخلطة يعل احلرب  وهو ما حدث ابلفعل يف 
ع العسرررركرية الصررررربية اضررررطرت بلغررررراد إىل التوقيررررع علررررى حلاتفرررراق كومررررانوفوحل يف يوًمررررا مررررن القصررررف علررررى املواقرررر 78وبعررررد        

ال ي ينص على انسحاب القوات الصربية من كوسوفا  يف الوقت ال ي  كانت مموعرة االتصرال تعرّد فيره مشرروع  9/6/1999
 حممية دولية ألجل حلتيسري . ومبوجب ه ا القرار حتولت كوسوفا إىل1244حتت الرقم  10/6/1999قرار جمللس األمن صدر يف 

والقرروات  UNMIKالوصررول إىل عمليررة سياسرريةحل  وألجررل الوصررول إىل ذلررك تشرركلت حلاإلدارة الدوليررة املؤقتررة ل،مررم املتحرردةحل 
حلمايرررة احلررردود واألمرررن  وهرررو مرررا سررراعد علرررى عرررودة نصرررف سررركان كوسررروفا الررر ين كرررانوا قرررد ُهّجرررروا خرررالل  KFORالدوليرررة 
اورة. وخالل األسابيع األوىل جرت عملية سحب السالح من حلجيش حترير كوسروفاحل الر ي حترول إىل الدول اجمل 1998-1999

بع  أفراده إىل حلفيلق محاية كوسوفاحل والشرطة الكوسوفية اجلديدة  كما أعلن قائده هاشم اثتشي عن إنشاء حزب سياسي جديد 
 . 4)احلزب الد قراطي( للمشاركة يف العملية السياسية اجلديدة

                                                           
-97  ص 1998الصر  يف القرن العشرين  القاهرة )مركز احلضارة للدراسات السياسية(  –للمزيد حول ذلك انظر: حممد م. األرانؤوط  كوسوفو/ كوسوفا بؤرة النزاع األلباين -1

111. 
2 Tim Judah, Kosovo:War and Revenge,Yale University Press 2002,pp224-234. 

 .104-101للمزيد حول ذلك انظر: كوسوفو ما بني املاضي واحلاضر  ص  3
 حل من كتاب:2002يونيو  -2000للمزيد حول ه ه التطورات انظر الفصل الثالث حلترتيب األوضاع أكتوبر  4
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  2001وأول انتاراابت برملانيرة يف نرروفمرب  2000وبعرد جنراح اإلدارة الدوليرة يف عقرد أول انتارراابت بلديرة يف أكتروبر           
إبررررراهيم روغوفررررا رئيًسررررا  2002فربايررررر  28الرررريت تقرررردم فيهررررا حررررزب حلالرابطررررة الد قراطيررررةحل  انتاررررب الربملرررران الكوسررررويف اجلديررررد يف 

. وهب ا التطور أخ  الربملان يصدر القوانني اجلديدة اليت تسرّد الفرراغ B.Rexhepiبريم رجيب وتشّكلت حكومة ائتالفية برائسة 
القانوين بعد فصل كوسوفا عن صربيا  وأخ ت الصالحيات تنتقل ابلتدريج من اإلدارة الدولية إىل املؤسسات الكوسوفية اجلديدة. 

رة الدولية إىل وضع معايري حتكم املفاوضات بني كوسوفا وصرربيا لالتفراق انتقلت اإلدا 2004ومع االنتااابت الربملانية الثانية يف 
 .     1على الوضع النهائي

 
 اثنياا إعال  االستقالل:

أعطررى ملررس األمررن الضرروء األخضررر للبرردء يف املفاوضررات بررني األلبرران والصرررب  وبعررد تقريررر ممثررل  2005مررايو  27يف          
قرررراره للبررردء يف مفاوضرررات الوضرررع النهرررائي  24/11/2005لرررس يف نررروفمرب أصررردر اجمللرررس يف األمرررني العرررام كرررويف عنررران إىل اجمل

ممررثاًل  M.Ahtisaariلكوسرروفا بررني األلبرران والصرررب. وقررد تبررع ذلررك القرررار تعيررني الرررئيس الفنلنرردي السررابق مررارج أهتيسرراري 
د عردة جروالت مرن املفاوضرات برني الصررب واأللبران خاًصا ل،مني العام ل،مم املتحدة حول حتديد الوضع النهائي لكوسوفا. وبعر

اليت مل توصل إىل شيء قام أهتيساري بتقدمي تصّوره حول حلاالسرتقالل املشرروطحل  حيرث قيّرد رغبرة األلبران  2006يف فيينا خالل 
ّص الدستور على ابالستقالل بعدة شروط ترضي صربيا: حكم ذاج ل،قلية الصربية يف كوسوفا وحقها بعالقة خاصة مع صربيا  ون

احليلولررة دون أي احترراد لكوسرروفا مررع ألبانيررا يف املسررتقبل وعلررى أن خيلررو الدسررتور مررن أيررة إشررارة إىل كوسرروفا ابعتبارهررا دولررة بغالبيررة 
 .2( إخل95%ألبانية ومسلمة )

وأعلن بغالبية األصوات )مع  2008فرباير  17ومع موافقة القيادة األلبانية على ه ه الشروط التتم  الربملان الكوسويف يف           
انسحاب النواب الصرب( على وثيقة إعالن االستقالل عن صربيا وسط محا  كبري برني األلبران يف البلقران  لتولرد بر لك أحردث 

( وسط معارضة شرسة من صربيا اليت حر رت مرن تبعرات ذلرك حلاالنفصرالحل %95دولة أوروبية تتميز أبعلى نسبة من املسلمني )
 بل )تشكيل حلألبانيا الكربىحل وحلدولة إسالمية راعية ل رهابحل إخل(.يف املستق

 
 اثلثاا التحدايت الال واجه  دولة  وسوفا:

 عانت كوسوفا الدولة حديثة التشكيل من العديد من التحدات على صعيد العديد من املستوات  منها:
 :االعرتافات الدولية -1
ستقالل تتابعت اعرتافات دول االحتاد األورو  والوالات املتحدة  بينما بقيت األنظرار يف األام األوىل اليت تلت إعالن اال       

الروسري للحيلولرة دون اعرتافهرا ابسرتقالل كوسروفا. فقرد ابدرت تركيرا  -شاخصة إىل الدول العربية واإلسالمية مع االندفاع الصرر 
  14-13ة احلاديرة عشررة ملنظمرة املرؤمتر اإلسرالمي الريت كانرت مقرررة يف والسنغال وأفغانستان إىل االعرتاف فرورًا دومنرا انتظرار للقمر

فربايرر(  18. ومع أن األمرني العرام للمنظمرة أكمرل الردين إحسران أوغلرو أعلرن يف اليروم الترايل إلعرالن االسرتقالل )1999مار  

                                                                                                                                                                                     
Iain King& Whit Mason,Peace at Any Price,London(Hurst)2006 

 حل من املرجع السابق.2006مايو  - 2004للمزيد حول ه ه التطورات انظر الفصل اخلامس حلاحلسبة: مار   1
 .126-125كوسوفو ما بني املاضي واحلاضر  ص   2
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الروسري برني الردول األعضراء  -ر عن أتييده وسعى إىل حّث بع  الدول لالعررتاف ابسرتقالل كوسروفا إال أن ضرغط اللرو  الصر
 . 1أدى إىل أن تتا  القمة قرارًا ابلعلم وترك االعرتاف ابالستقالل للدول وفق عالقاهتا الثنائية

وبعرد هر ه القمرة تتابعرت االعرتافرات العربيرة )اإلمرارات والسرعودية واألردن وموريتانيرا وجيبروج والصرومال وقطرر وُعمران...         
لتصررل إىل حرروايل املئررة. ويف هرر ا السررياق كرران هنرراك  2011-2008ة )مرراليزا والغررابون ونيجررريا... إخل( خررالل إخل( واإلسررالمي

بعد تطور سريع يف العالقات وتبرادل الرزارات علرى  26/6/2012اهتمام كوسويف كبري ابعرتاف مصر  وهو ما مل يتحقق إال يف 
. وعلرررى الررررغم مرررن اعررررتاف معظرررم الررردول العربيررررة 2سررررتقالل كوسررروفاالررريت تعررررتف اب 101أعلرررى مسرررتوى لتكرررون مصرررر الدولرررة الرررر

واإلسالمية ابستقالل كوسوفا إال أن ه ا مل ينعكس على تطور العالقات  حيث إنه مل تُفتن بعرد أيرة سرفارة عربيرة يف بريشرتينا وال 
شتينا بزارات ملسرؤولني عررب كمرا كران األمرر توجد سفارات لدول إسالمية سوى لرتكيا وألبانيا حبكم العالقة التارخيية  ومل حتظ بري

 .3مع املسؤولني األوروبيني
  الررريت سرررنتعرض هلرررا 2015-2014ويالحرررظ أن االعرتافرررات تباطرررتت مرررع وقرررع األزمرررات الداخليرررة يف كوسررروفا خرررالل          

جيرة األمريكيرة(. وعلرى الررغم مرن )مع االختالف ما بني املوقع الرمسي للاارجية الكوسوفية واخلار  111الحًقا  وتوقفت عند رقم 
الروسرري يررؤثر يف عرردم اعرررتاف بعرر  الرردول العربيررة واإلسررالمية )إيررران  -هرر ا العرردد الكبررري مررن االعرتافررات ال يررزال اللررو  الصررر 

األمررم  الروسرري ال يررزال يغلررق البرراب أمررام انضررمام كوسرروفا إىل -والعررراق ولبنرران... إخل( ابسررتقالل كوسرروفا  كمررا أن الفيتررو الصرريل
. ويف مثل ه ا الوضع سعت كوسوفا إىل االنضمام إىل املنظمات الدولية مثل اليونسكو والفدرالية الدولية للراضة  حيث 4املتحدة

أصروات وجنحرت يف الثانيرة ممرا مسرن لكوسروفو ابملشراركة يف األلعراب األوملبيرة األخررية يف الربازيرل حيرث  3فشلت يف األوىل بفارق 
 .5ذهبية كان هلا دور كبري ابلتعريف ابلدولة اجلديدةفازت مبيدالية 

 :الدستور اإلشمايل -2
مرايو  9تفيد مقدمة الدستور اجلديد أنره ُوضرع ابالسرتناد إىل خطرة أهتيسراري لررحلاالستقالل املشرروطحل  وقرد أقررّه الربملران يف        
خلت الدولة اليت يؤلف األلبران املسرلمون حروايل . وابالستناد إىل ذلك فقد 2015يونيو  15على أن يبدأ العمل به يف  2008

                                                           
فرباير( أو من خالل ثقة الرؤساء  18رب حلاجلزيرةحل يف اليوم التايل )كان ل،مني العام د. إحسان أوغلو دوره اإلجيا  يف اعرتاف بع  الدول ابستقالل كوسوفا  سواء يف تصرحيه ع  1

له إحسان أوغلو رأيه سارع الرئيس به. فقد حدثل ين اك يف لقاء خاص أن رئيس السنغال اتصل به ليستشريه ويستله عن ما هو أفضل: االعرتاف أو عدم االعرتاف  وعندما أوضن 
 فا.السنغايل إىل االعرتاف ابستقالل كوسو 

 من املصادفات كما قيل أن القرار األخري ال ي وقعه الرئيس السابق حممد مرسي كان االعرتاف ابستقالل كوسوفا. 2
كررم ني كوسرروفا ومصررر خررالل حعلررى الرررغم مررن كررل هرر ه االعرتافررات العربيررة ال جنررد سرروى زارات حمرردودة للمسررؤولني العرررب إىل كوسرروفا بعررد اسررتقالهلا  حيررث نشررطت الررزارات برر 3

ملشرراركة كوسرروفا ابحتفرراالت عيررد االسررتقالل مث انقطعررت الررزارات بعررد  2012فربايررر  17وبكينررام الشرررقاوي يف  2011الرررئيس حممررد مرسرري فجاءهررا د. صررفوت حجررازي يف أكترروبر 
املسلمنيحل قرام وزيرر اخلارجيرة اإلمراراج عبرد ز برن زايرد برزارة رمسيرة خلع الرئيس مرسي  وبعد تربؤ السفري الكوسويف يف القاهرة من وجود حلأية عالقة للشعب الكوسويف لماعة اإلخوان 

 ليكون أعلى مسؤول عر  يزور كوسوفا من  استقالهلا: 2015مث جاءها امللك األردين عبد ز الثاين يف نوفمرب  2014إىل كوسوفو يف مار  
  عبررد ز الثرراين يف كوسرروفو علررى وقررع 25/3/2014ع وزيررر خارجيررة اإلمررارات علررى زارهتررا  جريرردة حلاملسررتقبلحل حممررد م.األرانؤوط  حلتررربؤحل كوسرروفا مررن اإلخرروان املسررلمني شررج       

 .4/12/2015أزمات تعصف ابلدولة الوليدة  جريدة حلاحلياةحل 
أسرتاذ احلقروق األوروبيرة يكمرن يف انضرمام كوسروفا إىل  kuA.Mazraبسبب مواقف روسيا والصني املعارضة الستقالل كوسوفا فإن أمل كوسوفا الوحيد كما يرراه د. عروين مزراكرو  4

( مث السررعي مررن خرالل يليررات االحترراد للضررغط علرى روسرريا والصررني لكرري تغررّي موقفهررا وتسررمن لكوسرروفا ابالنضررمام إىل 2030االحتراد األورو  أواًل )وهررو ال  كررن أن يررتم يف رأينرا قبررل 
 األمم املتحدة:

Imazhi i Kosovës,argument kundër në politik[n e jashtme,Koha ditore(Prishtinë)28.09.201 
سروفا  ولكررن كران هنراك تعترريم  بعرد فشرل كوسروفو يف الفرروز بعضروية اليونسركو كرران هنراك ترربّم وحررىت انزعراج يف الصرحافة الكوسرروفية مرن موقرف فلسررطني الريت صروتت ضررد انضرمام كو  5

 كامل عما استفّز فلسطني وجعلها تتصرف ك لك. 
 .19/11/2015للمزيد انظر: حممد م. األرانؤوط  معركة يف اليونسكو ملنع كوسوفو من االنضمام إىل املنظمة الدولية  جريدة حلاحلياةحل   -
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% من سكاهنا من أية إشارة إىل قومية أو دانة الغالبية بل كّرسرها الدسرتور ابعتبارهرا حلدولرة املرواطنني املتسراوينحل  مرع أتكيرده 95
عشرررة مقاعررد للصرررب يف علررى أن حلمجهوريررة كوسرروفا متمررع إثررل متعررددحل وعلررى أن حلاأللبانيررة والصررربية لغترران رمسيتررانحل وختصرريص 

 20-15( مع احلق أن يرتشحوا ضمن القوائم احلزبية األخرى مبا  ّكرنهم أن يكرون هلرم حروايل 120الربملان الكوسويف )من أصل 
 .1عضًوا يف الربملان اجلديد

ة وغرري قابلرة للقسرمةحل ومع أن البند األول يف الدستور يصف مجهورية كوسوفا أبهنا حلمستقلة وذات سيادة ود قراطيرة وواحرد      
وقفرت القروة الفرنسرية التابعرة للقروات الدوليرة  1999. ففري يونيرو 1999إال أنه ب لك مل يكن يعرّب عرن واقرع احلرال اجلديرد منر  

إىل قسرمني ملنرع األلبران مرن العبرور صرو اجلرزء الشرمايل  Mitrovocaال ي يفصل مدينة مرتوفيتسرا  Ibarعلى جسر هنر إيبار 
ة الصربية  الر ي اشرتهر منر  ذلرك احلرني ابسرم حلجيرب مرتوفيتسراحل. ويف الواقرع بقري هر ا اجلرزء املهرم مرن حيرث املسراحة ذي الغالبي
%( والثروة الباطنية  ال ي يضم أربع حمافظات )مرتوفيتسا الشمالية ولبوسافيا  وزفتشان وجوبني بوتروك(  مرن حيرث 12)حوايل 

جلديدة إال أنه يف الواقع استمر جزًءا من صربيا اجملاورة ابألعالم املرفوعة واالقتصاد الشكل ضمن خارطة كوسوفا على علم الدولة ا
 والنقد والتعليم والصحة... إخل  وال يزال  ثل تناقًضا صارًخا مع البند األول للدستور.

ة علمانيررة وحمايرردة يف أمررور ومررن انحيررة أخرررى فقررد نررّص الدسررتور الكوسررويف يف البنررد الثررامن علررى أن حلمجهوريررة كوسرروفا دولرر       
للعلمانيرررة  بينمرررا اسرررتادمت الطبعتررران  laicالعقائرررد الدينيرررةحل  ولكرررن مرررن املثرررري أن الدسرررتور يف طبعتررره األلبانيرررة اسرررتادم تعبرررري 

ربملان يف  أقّر ال 2011  مما وّلد تناقًضا الحًقا يف اجملتمع. ففي 2ال ي خيتلف كثريًا عن األول secularاإلنكليزية والصربية تعبري 
كوسوفا الالئكّية حلقانون التعليم ما قبل اجلامعيحل ال ي نّص يف البنرد الثالرث علرى أن حلاملؤسسرات احلكوميرة العامرة جيرب أن متتنرع 

  يف الوقت ال ي مسن فيه القانون اجلديرد يف صرربيا السريكوالرية بتعلريم الردين بوصرفه مرادًة اختياريرة. وبر لك 3عن تدريس الدينحل
ثنائيررة يف التعلرريم حيررث إن املرردار  احلكوميررة األلبانيررة متتنررع عررن ترردريس الرردين بينمررا املرردار  احلكوميررة يف احملافظررات  أصرربن لرردينا

 .4ذات الغالبية الصربية تدر  الدين
 ال يادة املرّ بة:  وسوفا وصربيا، األومنين والمفور واألولم  -3
أن البنررد األول يف الدسررتور الكوسررويف )دولررة مسررتقلة ذات سرريادة  علررى الرررغم مررن مرررور عقررد علررى إعررالن االسررتقالل إال        

وواحدة( ال ينطبق على الواقرع حيرث لردينا تعرّدد يف السريادات. فمرن انحيرة ال ترزال صرربيا حاضررة يف قسرم مرن كوسروفا أبعالمهرا 
وفا خررالل االنتارراابت الربملانيررة واقتصررادها ونقرردها وشرربكة اتصرراالهتا ومنرراهج تعليمهررا وأحزاهبررا الرريت يصررّوت هلررا الصرررب يف كوسرر

والرائسية الصربية... إخل. وتبدو ه ه السيادة الصربية أو السيادة املشرتكة بشكل خاص يف حلجيب مرتوفيتساحل اجملاور لصربيا  بينما 
  صربيا.هي بدرجة أقل يف احملافظات الست ذات الغالبية الصربية داخل كوسوفا  أي اليت ال يوجد تواصل جغرايف بينها وبني

 1244ومرن انحيرة أخررى ال ترزال حلاإلدارة الدوليرة ل،مرم املتحردةحل )األومنيرك(  الريت تشركلت مبوجرب قررار ملرس األمرن          
  موجودة يف املبىن اخلاص هبا يف قلب بريشتينا على الررغم مرن مررور عقرد منر  اسرتقالل كوسروفا. ومبوجرب 10/6/1999بتاريخ 

األمن  صاحب الوالية على كوسوفا ملوجب القرار  يناقش الوضع يف كوسوفا يف جلسرة خاصرة كرل سرتة  ه ا القرار ال يزال ملس

                                                           
1 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Prishtinë 2008, p.V. 

 للمزيد حول الفرق بني الالئكية والسيكوالرية يف اجملال األورو  انظر:  2
 .244-227  ص 2014ري ابيرو  أمحدي  الدين والدولة يف دساتري الدول األوروبية  يف اإلسالم واملسلمون يف البلقان  د  )املسبار( أم  -

3 Ligji për arsimin parauniversitar ne Republikën e Kosovës, Gazeta zyrtare Nr.17,Prishtinë 16.09.2011,p.1. 
للطلبة األلبان يف كرب حيث إن الطلبة األلبان يف جنوب غرب صربيا )اليت ليست دولتهم القومية( يدرسون الدين يف املدار  ابللغة األلبانية بينما ال حيق تصل املفارقة إىل ما هو أ 4

 مجهوريتهم أن يدرسوه.
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اليت تشابك فيها ابلكلمات وزير اخلارجية الصر  إيفيتسا داتشيتش وسفرية كوسوفا  2016شهور كان يخرها يف شهر أغسطس 
إىل  1244رص على أن تبقى كوسروفا حترت واليرة القررار . فصربيا  بدعم من روسيا  حتV.Çitakuيف واشنطن فلورا تشيتاكو 

  وهررو مررا أتخرر  برره بعرر  الرردول 1244أن يررتم احلررل النهررائي الرر ي يرضرري صررربيا وتعطرري الضرروء األخضررر لروسرريا لتجرراوز القرررار 
 .1األوروبية حىت اآلن

 1999يف يونيرو  1244مبوجرب القررار وإىل جانب حلاألومنيكحل ال تزال القوات الدوليرة )الكفرور( الريت دخلرت كوسروفا           
مرابطة يف كوسوفا  وال تزال احلكومة الكوسوفية ال متلك السيادة على الفضاء الكوسويف لعدم وجود جيش أو أية قروة جويرة علرى 

 الرغم من تكرار مطالبها يف احلمالت االنتاابية خللق جيش كوسويف.
الرريت اعتمرردها االحترراد األورو  مبسرراعدة   Eulexل،مررن والقررانونحل أو حلاألولكررسحلوأخررريًا لرردينا حلبعثررة االحترراد األورو            

الدولة الوليدة يف مال بسط دولة القرانون. ومرن صرالحيات هر ه البعثرة القيرام ابلتحقيقرات يف مرال اجلر رة املنظمرة والفسراد ورفرع 
قامررت حلاألولكررسحل أبكرررب صرريد هلررا حررني وّجهررت  2016قضرراا ضررد األفررراد واهليئررات ابلتعرراون مررع املؤسسررات الكوسرروفية. ويف 

عضرو الربملران الكوسرويف وقائرد األركران السرابق لررحلجيش حتريرر كوسروفاحل مرع مموعرة مرن مسراعديه  H.Sylaابعتقال حازم سيال 
 .2مليون يورو 30بتهمة االستيالء على األمالك العامة وحتويلها إىل أمالك خاصة  مما أضّر الدولة أبكثر من 

 :فاوضات مع صربياامل -4
بشررعار  2008-2007مرع فروز احلرزب الرد قراطي برائسرة بروريس اتديرتش يف االنتاراابت الربملانيرة والرائسرية يف صرربيا           

حلصربيا األوروبيةحل بدأت صربيا مسريهتا اجلديدة لالنضمام إىل االحتاد األورو   ال ي كان يشجعها على ذلك المتصاص التوتر يف 
بضرّمها إىل منطقرة حلالشرنغنحل للارروج مرن عزلتهرا  2009لقان. ويف ه ا السياق حصلت صربيا علرى حلمكافرتةحل يف هنايرة غرب الب

وإلطرررالق احلررروار األويل مرررع كوسررروفا بوسررراطة االحتررراد األورو  علرررى أسرررا  أن الررردولتني حسرررمتا خياراهتمرررا ألجرررل االنضرررمام إىل 
علرى مسررتوى مررناف  بررني املسررؤولني  2011صررربية يف بروكسررل يف مررار   –االحتراد. وهكرر ا برردأت أول حلمصررافحةحل  كوسروفية 

. وقرد رؤي أن تكرون املفاوضرات متدرجرة  أي أن تبردأ حبرل اإلشركاالت الريت يعراين منهرا 1999لتكسر جبل اجلليد املرتاكم من  
سررررية. وهكرررر ا مت التوصررررل إىل أوىل الصرررررب واأللبرررران يف األمررررور اليوميررررة واحلياتيررررة لتترررردرج صررررعوًدا إىل أن تصررررل إىل القضرررراا السيا

اليت تنظم االنتقال برني البلردين )الر ي أصربن يرتم ابهلويرة الشاصرية( واالعررتاف املتبرادل ابلشرهادات  2011االتفاقيات يف يوليو 
 .3املدرسية واجلامعية... إخل

ت بررني صررربيا وكوسرروفا )الرر ي أصرربن شرررطًا ومررع ترردرج املباحثررات يف بروكسررل برعايررة االحترراد األورو  لرررحلتطبيعحل العالقررا           
حول  2015أغسطس  25على صربيا ألجل التقدم يف املفاوضات لالنضمام إىل االحتاد األورو ( مّت التوصل إىل أهم اتفاقية يف 

غالبية الصربية حل وسط الندماج األقلية الصربية ضمن الدولة الكوسوفية. وقد ُعرفت ه ه االتفاقية ابسم حلاحتاد احملافظات ذات ال
يف كوسوفاحل اليت فّجرت اخلالف من  ذلك احلني بني احلكومة واملعارضة يف كوسوفا. فعلى حني أن احلكومة اعرتفت أبن التنازالت 
املقدمة كان البد منها ألجل أن تكون كوسوفا كما ينص دستورها حلدولة مستقلة وذات سريادة وواحردةحل  أي ألجرل منرع تكرريس 

% من مساحة كوسروفا )مرع 25ملوجود على األرض  اعتربت املعارضة أن أتسيس مثل ه ا الكيان على مساحة انقسام كوسوفا ا

                                                           
  ولر لك انسرحب وزيرر الداخليرة الكوسرويف إسركندر 1244ا مبوجرب القررار ال تزال بع  الردول األوروبيرة تررف  االعررتاف بكوسروفا دولرة مسرتقلة برل ضرمن واليرة حلاألومنيركحل عليهر 1

 حل:1244حسيل من مؤمتر لوزراء الداخلية يف براغ يف منتصف سبتمرب ألن سلوفاكيا مل تسمن لوفد كوسوفا أن  ثل دولة مستقلة بل حلحسب القرار 
Ministri Hyseini lëshon mbledhjen në Sllovaki,Koha ditore(Prishtinë) 
2 Të gjitha detajet e rastit Azem Syla-Daja,Zëri(Prishtinë) 29.4.2016. 

 .10/7/2011للمزيد: حممد م.األرانؤوط  أوىل االتفاقيات بني صربيا وكوسوفو: فن التنازل واستعراض املكتسبات  جريدة حلاحلياةحل  3
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%( إمنررا هررو علررى منررط حلمجهوريررة الصررربحل يف البوسررنة مررع اخررتالف االسررم فقررط ألن الكيرران 5أن نسرربة الصرررب ال تتجرراوز اآلن 
 .1اجلديد سيكون به رئيس معرتف به دوليًّا وملس وحكومة... إخل

وألجل ذلك تصاعد اخلالف بني املواالة )حلالرابطة الد قراطيةحل برائسة عيسى مصطفى وحلاحلزب االشرتاكيحل برائسة هاشم         
اثتشررري( واملعارضرررة )حلحركرررة تقريرررر املصرررريحل برائسرررة ألبرررني كرررورج وحلاالئرررتالف ألجرررل مسرررتقبل كوسررروفاحل برائسرررة رامرررو  خرررري الررردين 

ائسة فامتري ليماي( ليصل إىل الصدام اللفظي واملباشر مع قوات الشرطة يف الشارع وداخل الربملران مرع وحلاملبادرة ألجل كوسوفاحل بر 
 .2إلقاء العبوات املسيلة للدموع ملنع إقرار ه ه االتفاقية  مما أصبن يثري املااوف مما هو أسوأ

 :العالقة مع االحتاد األورويب -5
األطلسي  أي االنضمام إىل االحتاد األورو  وحلرف قرال  -بة يف االندماج األورو أبرز الدستور الكوسويف يف مقدمته الرغ      

األطلسي. وقد عرّبت كل احلكومات املتعاقبة بعد االستقالل على الرغبة يف االنضمام إىل االحتاد األورو  يف أسرع وقت  خاصة 
 اعرتفت بكوسوفو. 27دولة من دوله الر 22وأن 

أتنّررت يف اسررتجابتها لرغبررة احلكومررات الكوسرروفية إىل أن تتضررن الظررروف يف صررربيا اجملرراورة لتقبررل كوسرروفا  ولكررن بروكسررل         
كتمر واقرع ولريس ابلضررورة االعررتاف هبرا. وهكر ا بعرد أن تقرّدمت صرربيا بطلرب االنضرمام إىل االحتراد األورو  مرع خريطتهرا الريت 

ت كر حلاألفق األورو حل لكوسوفا وتطالبها ببع  اإلصالحات كشرط للتوقيع تعرب عن الواقع اجلديد )دون كوسوفا( بدأت بروكسل 
ل على حلاتفاقية االستقرار والشراكةحل  اليت تعترب اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميل لالنضمام إىل االحتاد األورو   وهو ما مّت ابلفع

القرة مررع االحتراد األورو  علرى الرررغم مرن التقردم البطرريء يف واعتُرربمل  أهرم إجنراز لكوسرروفا منر  االسرتقالل علررى صرعيد الع 2013يف 
 .3تنفي  ما هو مطلوب

وكمررا هررو األمررر مررع الرردول اجملرراورة فقررد كانررت اخلطرروة الثانيررة املتوقعررة هرري ضررم كوسرروفا إىل منطقررة حلالشررنغنحل  أي متكررني         
 2009ت صررربيا ومكرردونيا اجلبررل األسررود برر لك يف الكوسرروفيني مررن السررفر حبريررة إىل دول االحترراد األورو  وذلررك بعررد أن حظيرر

مرع مطالبررة السررلطات الكوسروفية بسلسررلة مررن اإلصررالحات  2012. وقررد بردأت الوعررود برر لك منرر  2010وألبانيرا والبوسررنة يف 
 2016موعرًدا مؤكرًدا. ولكرن األمرور تعقردت يف صريف  2016واإلجراءات الفنية  حىت أصبحت التسريبات والتصررحيات تر كر 

بروز اخلالف بني املواالة واملعارضة حول إقرار اتفاقية ترسيم احلدود مع مجهورية اجلبل األسود. فقد كانت احلكومرة الكوسروفية مع 
 2016ولكن املعارضة كشفت عن تنرازالت لصراحل اجلبرل األسرود ممرا حرّول صريف  2015تسّرعت إبقرار االتفاقية يف أغسطس 
. وبسررربب ذلرررك فقرررد قرررّرر الربملررران 1/9/2016لربملررران الررر ي عجرررز عرررن متريرررر االتفاقيرررة يف إىل أزمرررة سياسرررية حرررادة يف الشرررارع وا

                                                           
 .11/9/2015سايكس بيكو  جريدة حلاحلياةحل للمزيد: حممد م. األرانؤوط  كيان صر  يف كوسوفو ودر  لدول  1
عررن ةاوفرره ألول مرررة علررى مسررتقبل كوسرروفا بسرربب تصرراعد العنررف السياسرري والفسرراد يف  G.Delawieعرررّب السررفري األمريكرري يف بريشررتينا غريرر  دالوي  2016أغسررطس  9يف  2

 البالد:
Delawie i frikësuar për të ardhmën e Kosovës, Koha ditore(Prishtinë)10.8.2016. 

قانيررة اجملرراورة مررن حيررث أنرره مل ترررد اإلشررارة مررن املالحررظ هنررا أن حلاتفاقيررة الشررراكة واالسررتقرارحل الرريت وقعتهررا بروكسررل مررع كوسرروفا ختتلررف عررن كررل االتفاقيررات الرريت أبرمتهررا مررع الرردول البل 3
وفاحل( نتيجررة للضررغوط الرريت مارسررها اللرررو  املؤيررد لصررربيا داخررل االحترراد األورو  الرر ي مل يعرررتف بعرررد الصرررحية إىل كوسرروفا ابعتبارهررا دولررة )مل يسررتادم االسررم الرمسرري هلرررا حلمجهوريررة كوسرر

حل يف بريشررتينا عررن تقصررري كبررري للحكومررة ابسررتقالل كوسرروفا )إسرربانيا ورومانيررا وسررلوفاكيا وقررربص واليرروانن(. ومررع ذلررك فقررد كشررف تقريررر ملركررز حلمموعررة الدراسررات السياسررية والقانونيررة
التزاًمررا علررى احلكومررة الكوسرروفية مل يررتم تنفيرر  سرروى  158وسرروفية يف تطبيررق التزاماهتررا حررىت اآلن لكرري يررتم االنتقررال إىل اخلطرروة التاليررة: الرتشررن لعضرروية االحترراد األورو . فمررن أصررل الك
 فقط: 44

Kosova ka përmbushur vetëm 44 nga 158 veprimet për MSA,Koha ditore(Prishtinë)18.09.2016. 
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أتجيل ضم كوسوفا إىل منطقرة حلالشرنغنحل إىل أن يرتم إقررار اتفاقيرة ترسريم احلردود مرع اجلبرل األسرود بعرد  5/9/2016األورو  يف 
 .1النقا  ال ي دار حول ذلك يف اللجنة الربملانية للحقوق املدنية

 :ممة الدولية اخلاصة ميرائم احلرب احمل -6
 من املعايري املعلنة وغري املعلنة النضمام كوسوفا إىل االحتاد األورو  حماربة الفساد واجلر ة املنظمة يف كوسوفا اليت كثر احلديث     

صررمت عررن حجررم الفسرراد عنهررا بعررد االسررتقالل. ولكررن كرران مررن الواضررن أن االحترراد األورو  والرروالات املتحرردة كانررت تفّضررل ال
 .1999املتزايد ألجل تسويق استقالل كوسوفا ابعتباره حلقصة جناححل للغرب بعد حرب 

 2010يف ديسمرب  D.Mart وقد بدأ احلديث عن الفساد خيرج إىل العلن بعد أن قّدم السيناتور السويسري ديك مارج       
  ومن ذلك انتزاع 1999-1998ت يف حلجيش حترير كوسوفاحل خالل تقريرًا للمجلس األورو  عن حلجرائم حربحل منسوبة لرقيادا

أعضاء من مدنيني واملتاجرة هبا. وعلى الرغم من نفي السلطات الكوسوفية ل لك واعتبار التقريرر حلمرن وضرع بلغررادحل  إال أن إقررار 
س( للتحقيررق يف ذلررك. وبسرربب تسررّرب دفررع قيررادة حلالبعثررة األوروبيررة ل،مررن والقررانونحل )األولكرر 2011اجمللررس األورو  للتقريررر يف 

الفسررراد املوجرررود يف كوسررروفا إىل أجهرررزة حلاألولكرررسحل املوجرررودة علرررى األرض فقرررد مّت تكليرررف وحررردة حبرررث مسرررتقلة برائسرررة القاضررري 
األمريكي كلينت وليامسون ال ي انتهى بعد ثالث سنوات من التحقيق إىل وجود أدلة قوية على االهتامات امل كورة  والتوصية يف 

 .2بتشكيل حمكمة دولية خاصة للتحقيق يف ه ه االهتامات وإصدار ما تراه مناسًبا من أحكام 92/7/2014
أمريكرري تقررّدمت احلكومررة اجلديرردة يف يونيررو  -وتشرركل ائررتالف حكررومي جديررد برردعم أورو  2014وبعررد أزمررة ربيررع            
احملكمررة الدوليررة الرريت سررتكون مرجعيتهررا وسررلطتها فرروق  مبشررروع قررانون لتعررديل الدسررتور الكوسررويف لكرري يسررمن بتتسرريس 2015

 -القوانني الكوسوفية. ومع فشل االئتالف بتتمني ثلثي األصوات تعّرضت املؤسسات الكوسوفية إىل ضغوط بل وحت يرات أوروبيرة
سروفوحل  وهرو مرا مّت أخرريًا يف أمريكية من مغبة عدم القبول بتشكيل احملكمة الدولية اخلاصة جلرائم احلرب املنسوبة لرحلجيش حترير كو 

يف  120صررواًت مررن أصررل  82أغسررطس بصررعوبة بعررد أن جنررن االئررتالف احلكررومي بفضررل أصرروات النررواب الصرررب يف أتمررني  3
الربملان لتمرير تعديل الدستور الكوسويف ليجيز بر لك تشركيل احملكمرة الدوليرة اخلاصرة الريت سرتتا  مرن الهراي مقررًّا هلرا. وحسرب 

سرريعلن القائمررة األوىل للمتهمررني يف  D.Schwendimanفة فررإن املرردعي العررام للمحكمررة دافيررد شرروند ان تسررريبات الصررحا
  اليت ستشمل مثانية متهمني. وقد نُقل عنه تصررحيه هبر ه املناسربة حلأن املنصرب لرن حيمري صراحبهحل يف إشرارة إىل كرل 2016هناية 

 .3انمن هاشم اثتشي رئيس اجلمهورية  وقدري فيصلي رئيس الربمل
 وتداعياهتا: 2014ال ياسية ا  األإمة  -7
برردأت املعارضررة حلكومررة هاشررم اثتشرري تضررغط لعقررد انتارراابت برملانيررة مبكرررة  وهررو مررا مّت يف يونيررو   2014 يف مررار           
. وعشرررية االنتاررراابت سررررّبت جهرررة مرررا للصرررحافة تقريررررًا السرررتابارات حلرررف قرررال األطلسررري يكشرررف فيررره عرررن املافيرررات 2014

جلديدة اليت تشكلت يف كوسوفا من القادة السابقني لرحلجيش حترير كوسوفاحل ال ين أصبحوا اآلن قادة حلاحلزب الرد قراطيحل  وعرن ا
تعاطي ه ه املافيات لتهريب املادرات والدخان والبشر... إخل. وكان من الواضن أن حلتسريبحل ه ا التقرير كان يهدف إىل التتثري 

 .4على توجهات الناخبني

                                                           
1 Libralizim po, por prapaprakisht demakracioni me Malin e Zi,Koha Ditore (Prishtinë) 5.9.2016.                                                                          

 .10/8/2015ا احلزب احلاكم  جريدة حلاحلياةحل للمزيد: حممد م. األرانؤوط  كوسوفو تُرغم على تشكيل حمكمة دولية جلرائم حرب ارتكبه 2
3 Aktakuzat e para të Speciales deri në fund të vitit,Koha ditore(Prishtinë)7.9.2016. 
4 Mafia politike e Kosovës,Koha ditore(Prishtinë) 15.5.2014 
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وابملقارنة مع االنتااابت السابقة فقد دخل هاشم اثتشي رئيس حلاحلزب الد قراطيحل االنتااابت مع حتالف مع األحزاب          
الصررغرية )حلحررزب العدالررةحل ذي التوجرره اإلسررالمي وحلاحلررزب الررد قراطي املسرريحيحل وحلحررزب احملررافظنيحل وحلاحلركررة ألجررل الوحرردةحل(  

رابطة الد قراطيرةحل وحلحركرة تقريرر املصرريحل وحلالتحرالف ألجرل مسرتقبل كوسروفاحل وحلاملبرادرة ألجرل  بينما فّضلت أحزاب املعارضة )حلال
% مررن 31كوسروفاحل( املشراركة بقرروائم مسرتقلة. وبعرد اإلعررالن عرن االنتارراابت تبرني أن التحرالف الرر ي يقروده اثتشري فرراز حبروايل 

% مرن األصروات. وقرد ابدرت أحرزاب املعارضرة 26الثانيرة حبروايل األصوات بينما حل حزب حلالرابطة الد قراطيةحل وحده يف املرتبة 
مقعرًدا يف  61% مرن أصروات النراخبني أو 50األربعة بعد أن اختربت قوهترا االنتاابيرة إىل تشركيل حترالف أصربن  ثرل أكثرر مرن 

ث إن اثتشري أصرّر . ومع ذلك دخلت الربالد يف أزمرة سياسرية بسربب اخلرالف حرول تفسرري الدسرتور  حير120الربملان من أصل 
على كونه األحق بتشكيل احلكومة  وساعده يف ذلك مناورات رئيسة اجلمهورية عاطفرة حيرآ يغرا ورئريس احملكمرة الدسرتورية العليرا 
أنور حساين  ال ي ُعني يف منصبه بتدخل اثتشي وأحيل الحًقا إىل احملكمة بتهمة الفساد. ويف غضون ذلك كانت جتري ضغوط 

على حزب حلالرابطة الد قراطيةحل لالنسحاب من حتالف املعارضة وتشركيل ائرتالف حكرومي مرع اثتشري  وهرو مرا  أمريكية-أوروبية
. وحسرب هر ا التحرالف اجلديرد فقرد مّت االتفراق علرى أن يتروىل عيسرى مصرطفى رئريس حلالرابطرة الد قراطيرةحل 2014مّت يف نروفمرب 

 .20161 ربيع رائسة احلكومة على أن يتوىل اثتشي رائسة اجلمهورية يف
وقد أساءت ه ه األزمة اليت أبقت كوسوفا دومنا حكومة حوايل ستة شهور إىل صورة البالد يف اخلارج  ومن ذلك تراجع          

% حسب إحصائيات البنك الدويل  مع العلرم 60,2االستثمارات األجنبية وتعاتم البطالة حىت وصلت يف صفوف الشباب إىل 
. 2% أي أسرروأ مرررن فلسرررطني35,1غلررب عليررره الشررباب  علرررى حرررني أن نسرربة البطالرررة العامررة وصرررلت إىل أن اجملتمررع الكوسرررويف ي

وبدايرة  2014وبسبب اإلحباط العام من انشغال زعماء األحزاب مبصاحلهم الضيقة وانسداد األفق أمام الشباب  جرى يف هنايرة 
اد األورو  يف قوافررل مجاعيررة أعررادت إىل األذهرران فرررتة مررا مُسرري برررحلاخلروج اجلمرراعيحل للسرركان مررن كوسرروفو إىل دول االحترر 2015

ألف من سكاهنا إىل دول االحتاد األورو  حبثًا عن أية فرصة للحياة  وهو ما قّلل  100التسعينيات  حيث غادر كوسوفو حوايل 
 .3بشكل واضن من عدد السكان يف كوسوفا ال ي كان يرتاجع ابستمرار

 
 : امتة:  وسوفا علة مفرتق طرق

سواء يف الشارع أو يف الربملان  وهو  2016على الرغم من تفاقم املعارضة ضد االئتالف احلكومي يف الشهور األوىل من          
مررا برردأ يتحررول إىل قلررق مررن انقسررام عمررودي يف اجملتمررع الكوسررويف وعلررى أتثررري ذلررك علررى صررورة كوسرروفا يف اخلررارج  أصررّر هاشررم 

ا للجمهوريررة خلًفررا للسرريدة عاطفررة حيررآ يغررا بنرراء علررى االتفرراق بررني االئررتالف احلكررومي الرر ي اثتشرري علررى أن يرشررن نفسرره رئيًسرر
. ومررع أن األصرروات تزايرردت لصرراحل شاصررية توافقيررة توحررد األمررة عوًضررا عررن شاصررية انقسررامية إال أن 2014تشررّكل يف هنايررة 

ففشل اثتشي يف  2016فرباير  26ت هل ا الغرض يف االئتالف طرح اثتشي مرشًحا لرائسة اجلمهورية يف جلسة الربملان اليت عقد
حصد غالبية األصوات يف اجلولة األوىل حسب الدستور  ومل يتن له الفروز إال يف اجللسرة الثالثرة ابألغلبيرة البسريطة بفضرل أصروات 

 .1(2002-2006). وب لك حتّولت مؤسسة الرائسة يف كوسوفا إىل مشكلة بعد الرئيس األول إبراهيم روغوفا 4النواب الصرب

                                                           
 .19/6/2016شكيل حكومة  جريدة حلاحلياة للمزيد: حممد م. األرانؤوط  اثتشي حيتفل ابلفوز وخري الدين يستعّد لت 1

2 Si e ndertoi Perëndimi një shtetë të deshtuar në Kosovë? Zëri(Prishtinë)1.9.2016. 
بع سكاهنا  جريدة حلاحلياةحل كوسوفو ر للمزيد حول ه ا حلاخلروج اجلماعيحل وانعاكاساته انظر: حممد م. األرانؤوط  حلالطاعون األبي حل يضرب البلقان: صربيا ختسر مدينة كل سنة و  3

15/4/2015. 
 .22/5/2016اثتشي  سك برائسة كوسوفو وعبوات الغاز تالحقه يف الربملان  جريدة حلاحلياةحل  4
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كان التفسري الوحيد إلصررار اثتشري علرى ترشرين نفسره  مرع وضروح انعكرا  ذلرك بشركل سرليب علرى األزمرة السياسرية يف          
البالد  هو حرصه على التمتع حبصانة رائسية بعد تشكيل احملكمة الدولية اخلاصة لرائم احلرب يف كوسوفا وبعد أن بدأت الرؤو  

سررنة علرررى اثنررني مررن قرررادة  18حكررم ابلسرررجن ملرردة  2015نرره يف السرررقوط والرر هاب إىل السررجون. ففررري هنايررة الكبرررية القريبررة م
سررفري    S.Selimiرئرريس بلديررة إسرركندراي وسررليمان سررليمي S.Lushtakuحلجرريش حتريررر كوسرروفاحل ومررا سررامي لوشررتاكو 

تشي أبام قب  على رئيس األركان السابق . وبعيد انتااب اث19992-1998كوسوفا يف ألبانيا الرتكباما جرائم حرب خالل 
الهتامره ابالسرتيالء علرى أمرالك  H.Sylaلرحلجيش حترير كوسوفاحل وعضو الربملان الكوسويف عرن حلاحلرزب الرد قراطيحل حرازم سريال 

 .3مليون يورو 30عامة وحتويلها إىل أمالك خاصة مما أضر الدولة أبكثر من 
حررررني عمررررد موقررررع حلإنسررررايدرحل  2016ان حررررىت انفجرررررت فضرررريحة أكرررررب يف أغسررررطس ومل مترررر  أسررررابيع حافلررررة ابالحتقرررر         

Insider  )إىل نشر عشرات التسرجيالت اهلاتفيرة برني قرادة حلالكيران املروازيحل )وهرو التعبرري الكوسرويف امللطّرف عرن املافيرا اجلديردة
اعهم علرررى رأ  املؤسسرررات العامرررة الررريت تبرررنّي حررررص هرررؤالء علرررى السررريطرة علرررى مفاصرررل الدولرررة الكوسررروفية مرررن خرررالل تعيرررني أتبررر

واالقتصررادية والقضررائية... إخل. ويف احلقيقررة كرران الناشررر الكوسررويف املعررروف فيتررون سرروروي )رئرريس فريررق التفرراوض الكوسررويف مررع 
على وجود حلالكيان املوازيحل يف الدولة حبد  احمللل  2014صربيا( أول من جترأ وكشف يف كتابه حلأرجل الثعبانحل ال ي صدر عام 

  ولكن التسجيالت اليت ال تزال تنشر حىت كتابة هر ه الكلمرات )منتصرف سربتمرب( وثقرت سرريورة حلاإلمسراك ابلدولرةحل  4السياسي
كمرررا يسرررميها سررروروي. ومرررع هررر ه التسرررجيالت تبرررنّي أن حلاملرجرررعحل الررر ي يعرررود إليررره اجلميرررع )مبرررن فررريهم هاشرررم اثتشررري( هرررو يدم 

يرة لررحلاحلزب الرد قراطيحل يف الربملران الكوسرويف  الر ي اضرطر إىل االسرتقالة بعرد رئريس الكتلرة الربملان  A.Grabovciغرابوفتسري
إىل البرردء يف التحقيررق مررع غرابوفتسرري  26/8/2016أام مرن نشررر أوىل التسررجيالت بينمررا اضررطرت النيابررة العامرة الكوسرروفية يف 

 .5واألشااص ال ين وردت أمساؤهم يف التسجيالت
تبدو كوسوفا يف أزمة سياسية خانقة بعد فشل االئتالف احلكومي يف أتمني األصوات الالزمة  2016يف بداية سبتمرب            

  وهررو مررا أدى إىل عرردم موافقررة الربملرران األورو  يف 2016سرربتمرب  1إلقرررار اتفاقيررة ترسرريم احلرردود مررع مجهوريررة اجلبررل األسررود يف 

                                                                                                                                                                                     
إىل مسعتهررا. فبعررد أن  ( األوىل والوحيرردة الرريت جرررت ومررّرت بسررالم تعّرضرت مؤسسررة الرائسررة يف كوسرروفا إىل سلسررلة مشرراكل أسرراءت2002-2006ابسرتثناء رائسررة إبررراهيم روغوفررا ) 1

بعرردم دسررتورية الرررئيس. ومررن مث  2010إبررراهيم روغوفررا يف رائسررة حررزب حلالرابطررة الد قراطيررةحل أفتررت احملكمررة الدسررتورية يف سرربتمرب   F.Sejdiuخلررف الرررئيس اجلديررد فررامتري سرريديو
 62بررر 2011التحرالف ألجررل كوسرروفا اجلديرردةحل لكري ينتاررب رئيًسررا يف فربايررر الرر ي أّسررس حررزب حل B.Pacolliحترالف هاشررم اثتشرري مررع رجرل األعمررال اإلشرركايل هبجررت ابتسرويل 

بعردم دسرتوريته. ومرع األزمرة السياسرية الريت نشرتت يف الربالد تردخل السرفري األمريكري يف بريشرتينا كرسرتوفر دل  2011  ولكن احملكمة الدستورية أفترت يف مرار  120صواًت من أصل 
C.Dell كم أبمرررهحل  ومجررع قررادة األحررزاب وطلررب مررنهم املوافقررة علررى االسررم املوجررود يف املغلررف الرر ي حيملرره لسررنة واحرردة فقررط جتررري خالهلررا تعررديالت   الرر ي كرران يطبررق عليرره حلاحلررا

وفية. وملررا طالبررت قيرررادات رطة الكوسرردسررتورية النتارراب الرررئيس بشرركل مباشرررر مررن الشررعب. وملررا وافرررق اجلميررع فررتن السررفري املغلرررف وقرررأ اسررم الرائرردة عاطفررة حيرررآ يغررا انئبررة مرردير الشررر
سررنوات  ولرر لك بقيررت يف املنصررب حررىت  األحررزاب بتنفيرر  االتفرراق جلررتت حيررآ يغررا إىل احملكمررة الدسررتورية  الرريت حيظررى فيهررا اثتشرري بنفرروذ  فتفتررت أبن صررالحية الرررئيس الدسررتورية مخررس

 لتسّلمه إىل هاشم اثتشي. 2016
 .1/3/2016ة كوسوفا عاطفة حيآ يغا جاءت يف مغلف وُوّدعت بسجل مدرسي ضعيف  جريدة حلاملستقبلحل )بريوت( للمزيد انظر: حممد م. األرانؤوط  رئيس         

2 Shpallet verdikti i plotë,ja sa vite denohen grupi Drencia,Bota sot(Prishtinë)27.5.2015.   
3 Të gjitha detajet e rastit Azem Syla-Daja,Zëri(Prishtinë) 29.4.2016. 

ة مرا يثبرت أنره عراجز عرن العمررل وكران سريال قرد غرادر كوسروفا إىل سويسررا ابعتبرراره الجئًرا سياسريًّا هرراًب مرن بطرش نظررام ميلوشريفيتش  وعررض بعرد فررتة علرى السرلطات السويسررري       
ئريس األركران لررحلجيش حتريرر كوسروفاحل فطالبتره إبعرادة نصرف مليرون أن هر ا حلالعراجزحل أصربن ر  1999% ليحصرل علرى تقاعرد مرزٍّ ولكرن السرلطات السويسررية فوجئرت يف 100بنسبة 

 فرنك سويسري:
     Veton Surroi,Këmbët e gjarbrit,Prishtinë(Koha) 2014,pp.42-43. 

 .10/8/2014انظر عرضنا هل ا الكتاب ابلعربية: كتاب يهّدد مستقبل رئيس حكومة كوسوفو  جريدة حلاحلياةحل  4
5 Prokuria nis zyrtarisht hetimit kunder Grabovcit dhe të tjerëve, Zëri(Prishtinë) 26.8.2016. 
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-2014الر ي كران االئرتالف احلكرومي  رّل بره النفرو  طيلرة  على ضم كوسوفا إىل منطقة حلالشنغنحل  وهو األمر 5/9/2016
أن حلكوسوفا يف مفرتق طرقحل: إما االندماج األورو  األطلسي  19/8/2016. وب لك صدق اثتشي يف تصرحيه بتاريخ 2016

 .1أو اجملهول
جليوبوليتيكية مبانشيت األمريكية املتاصصة ابلشؤون ا The National Interestويف الوقت نفسه خرجت ملة           

على غالفها حلكيف بىن الغرب دولة فاشرلة يف كوسروفاحل يعررّب عرن واقرع احلرال عرن حصريلة العقرد الر ي ترال االسرتقالل الكوسرويف. 
علررى أن إصرررار اجملتمررع الرردويل علررى احلفرراة علررى الواجهررة A.Hehir وتقرروم الفكرررة األساسررية يف حتليررل الربفسررور أيرردن هيهررر 

م واالسررتقرار يف كوسرروفا أدى إىل أن يتسررامن الالعبررون الكبررار )الرروالات املتحرردة واالحترراد األورو ( مررع الفسرراد املصررطنعة للسررال
  E.Robelliوانتهررراك القرررانون مرررن قبرررل الشررربكة اإلجراميرررة القويرررة يف كوسررروفا. وأيخررر  احمللرررل الكوسرررويف املعرررروف أنرررور روبللررري 

ق امتررداح انئررب الرررئيس األمريكرري جررو ابيرردن هلاشررم اثتشرري ابعتبرراره حلجررورج كنمرروذج علررى ذلررك السرركوت علررى الفسرراد أو النفررا
 .2واشنطن كوسوفاحل مع معرفته ابألحوال يف كوسوفا

***** 

                                                           
1 Thaçi:Kosova është në udhëkryq,Zëri(Prishtinë)19.8.2016. 
2 Enver Robelli,Lajme nga Kayinoja politike e Kosoves,Koha ditore(Prishtine) 8.9.2016: 

 عيررة للبلقران حررص خرالل لقائره للقررادة الكوسروفيني )رئريس اجلمهوريرة هاشررم اثتشري ورئريس الروزراء عيسرى مصررطفى( علرى انتقراد الفسراد املوجررود يفومرن املثرري أن ابيردن يف زارتره الودا 
 البالد معتربًا إاه مبثابة حلالسرطانحل  وهو ما يسّبب إحجام املستثمرين عن القدوم إىل كوسوفا:

Nënpresidenti amerikan Joe Biden në Kosovë,VOA 17.8.206. 
يقرررول احلقيقرررة عرررن هرررؤالء املنتجرررني  ولكرررن رئررريس أكررررب حرررزب معرررارض )حركرررة تقريرررر املصرررري( انتقرررد اقتصرررار لقررراء ابيررردن علرررى حلقرررادة املافيررراحل يف كوسررروفا وعررررّب عرررن أسرررفه ألن ابيررردن حلال 

 واملارجني للجر ة املنظمة يف كوسوفاحل:
 .24/8/2016وكوسوفا تعّمق املسافة بني املواالة واملعارضة  جريدة حلاملستقبلحل )بريوت( حممد م. األرانؤوط  زارة ابيدن إىل صربيا   -
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  ريطة القوى والتفاعالت القوقاإ بعد ربع قر  من تفمن االحتاد ال وفيال:
 

 أمحد عبد احلافظ فواز

 :مقدمة
د حرردود أورواب ويسرريا  وهرري مرروطن جبررال القوقرراز. وغالبًررا مررا يقسررم القوقرراز إىل القوقرراز هررو منطقررة جغرافيررة سياسررية تقررع عنرر

القوقرراز اجلنررو  والقوقرراز الشررمايل. يقررع األخررري داخررل أراضرري روسرريا االحتاديررة وترتكررز برره ومبنطقررة حرروض الفوجلررا واألورال غالبيررة 
 وإنغوشريا  وداغسرتان  والشيشران  أديغيرا  :هريو  الر اج  ابحلكرم تتمترع مجهرورات سربع القوقراز قرال يضرممسرلمي روسريا. و 

 9.86حروايل  ويقطنره سرتافروبول وكراسرنودار منطقريت إضرافة إىل الشرركس  /والقرتشراي بلقرارا  - وقبراردينو الشرمالية  وأوسريتيا
 سلمة.أما القوقاز اجلنو  فيضم ثالث دول هي جورجيا وأرمينيا وأذربيجان  وتقطن األخرية غالبية م 1نسمة. مليون

دخل اإلسالم القوقاز مع هناية عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب لكنه مل يدخله بشكل هنائي إال منر  فتوحرات مسرلمة برن عبرد 
امللك بن مروان يف القرن الثاين اهلجري مث خضرع القوقراز أبكملره للحكرم املغرويل الر ي حكرم الررو  أيًضرا زهراء ثالثرة قررون وحرىت 

وير توسعها اإلمرباطوري يف يسيا وصو أورواب مرورًا ابلقوقاز  ولقد كان لروسيا القيصرية اتريخ صراعي بدأت إمارة روسيا منوها وتط
تالهرا االحتراد  –واضن مرع منطقرة القوقراز خاصرة إذا مرا نظرران إىل طبيعرة تكروين هر ه اإلمرباطوريرة  فقرد تكونرت روسريا القيصررية 

مث جاءت احلقبة السوفيتية لتضع املزيد من القيود ومتار   2الل املدى احمليط به.انطالقًا من مركز يسعى الحت –السوفييت يف ذلك 
القمع أبشكالٍّ عدة على مسلمي القوقاز  و اصةٍّ يف عهد ستالني. فبالرغم من عداء السلطات السوفيتية للردين إال أنره يف حقبرة 

ج هبم يف السرجون  مرن دون حتقيرق أو حماكمرات  أكررب مرن القمع الستالينية كانت نسبة رجال الدين املسلمني ال ين أعدموا أو ز 
كمرا أن سياسرات الفرك والرتكيرب عررب اقتطراع إقلريم مرن مجهوريرة ومنحره ألخررى ومحرالت التهجرري الريت   3ممثلي الداانت األخررى.

سهل السيطرة عليه. قادت اتبعها ستالني كانت هتدف إىل خلالة الرتكيبة السكانية ابلقوقاز وزرع ب ور الشقاق بني قاطنيه حىت ي
 ه ه السياسة إىل العديد من نقاط التوتر يف املنطقة وخلقت العديد من الصراعات املعلنة أحيااًن والكامنة أحيااًن أخرى. 

يضاف ملا سبق  أن القوقاز كان يشكل اترخيًيا مسرًحا للصراعات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية والعمليات التوسعية 
القرون. وحىت بعد تفكك االحتراد السروفييت وقعرت كرل الصرراعات تقريبًرا الريت ارتبطرت بنهايرة القروة السروفيتية يف القوقراز  مثرل  عرب

صررراع الشيشرران يف روسرريا  والصررراعات اإلقليميررة حررول انجورنررو كرراراابخ يف أذربيجرران  وأوسرريتيا اجلنوبيررة وأ ررازا يف جورجيررا. ويف 
عبت روسيا دورًا حمورًا كطرف رئيسي كما يف حالة الشيشان أما يف بقية الصراعات فقد تراوحت أدوارها تلك الصراعات السابقة ل

 بني التدخل املباشر أحيااًن أو دعم طرف على حساب يخر أو فرض نفسها وسيطًا أساسًيا للتفاوض بني األطراف املتصارعة.
 مبنطقة القوقاز  وذلك عرب اإلجابة عن التساؤالت التالية:                       تسعى الدراسة لرصد أبرز مالمن خريطة التفاعالت والقوى

 ما أمية القوقاز يف اإلسرتاتيجية الروسية؟ -

                                                           

 .مدر  العلوم السياسية لامعة القاهرة 
1 The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict, International Crisis Group, 
Europe Report; no. 220 (19 October 2012), p. 3. 

 .580(  ص 2000)القاهررة: مركز احلضرارة للدراسرات السرياسرية   أمال ا العامل، اجمللد الثاينأمحرد عبد احلافظ  حلمسرلمو قرال القوقاز بني دوافع االسرتقالل وعوائقرهحل   2
أمحد عبد احلافظ فواز  حلاملسلمون يف روسيا: ما بني اإلرث ا ما بعد السوفيتية  راجع  على سبيل املثال  ملزيد من التفصيل حول اتريخ مسلمي االحتاد السوفييت وأوضاعهم يف روسي 3

 . 96-77(  ص ص 2015)كانون األول/ ديسمرب  442  العدد  لة امل تقب  العريبالتارخيي واإلشكاليات املعاصرةحل  
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 ما الدور ال ي لعبته روسيا يف صراعات منطقة القوقاز؟  -
ه حمللرون أحيرااًن حررواًب ابلوكالرة كيف كان القوقاز ميدااًن لصراعات القوى الكربى أحيااًن  وبرني فاعليره احملليرني ومرا اعتررب  -

 يف املنطقة؟ 
 

: أوضاا ال ي ا  بعد حربني  :أوالا
ليسرت ضرد مسرلميها هنراك وإمنرا  -خالل تسعينيات القررن العشررين  –كانت روسيا تؤكد دوًما أن حرهبا يف الشيشان 

حوهلررا مررن مجهررورات قررال القوقرراز. علررى ضررد مجاعررات إرهابيررة تسررعى لنشررر أفكارهررا املتطرفررة يف مجهوريررة الشيشرران املسررلمة ومررا 
اجلانررب اآلخررر كرران املقرراتلون الشيشرران يصررفون الصررراع أبنرره حلقررة جديرردة مررن سلسررلة السررعي الروسرري لرروأد مطالررب االسررتقالل 

التاسع  الشيشاين واليت تعود إرهاصاهتا إىل مساعي فرض اهليمنة الروسية على قال القوقاز يف أواخر القرن الثامن عشر وعرب القرن
  1عشر من امليالد.

 96ابملئررة  ويف الشيشرران حرروايل  98ون داخررل روسرريا أغلبيررة يف سرربعة أقرراليمذ يف إجنوشرريا حرروايل مهرر ا ويشرركل املسررل
 63الشررركس حرروايل  –ابملئررة  ويف مجهوريررة القرتشرراي  70بلقررارا حرروايل  –ابملئررة  ويف قبرراردينو  94ابملئررة  ويف داغسررتان حرروايل 

وابسرررتثناء بشررركريا وتتارسرررتان تقرررع بقيرررة اجلمهرررورات  2ابملئرررة. 54ابملئرررة  ويف تتارسرررتان حررروايل  63بشررركريا حررروايل ابملئرررة  ويف 
اإلسالمية يف إقليم قال القوقاز. تتبع الغالبية امل هبني احلنفي والشافعي  وتنتشر الصوفية يف الشيشان وإجنوشيا وداغسرتان ولكرن 

 3تهورًا متزايًدا للجماعات السلفية.تشهد املنطقة خاصًة يف داغستان 
ابلرررغم مرررن أن الشيشرران تعرررد أكثرررر مجهررورات قرررال القوقررراز انسررجاًما إثنيًرررا إال أن تسرررعينيات القرررن العشررررين شرررهدت 

بزعامرة أمحرد حراجي قرديروف مفريت  -صداًما بني السلفيني والصوفية من أتباع الطريقة القادرية. فقد أبدى أنصار احلركرة القادريرة 
استياءهم من ممارسات مجاعات السلفية اجلهادية املسلحة اليت رفضت شعائر الصوفية مثرل الترربك ابألضررحة.  –اجلمهورية ين اك 

هردم ضررين خيردا أم كونترا حراجي   –خرالل احلررب الشيشرانية األوىل  - 1995ويف ذلك السرياق حاولرت تلرك اجلماعرات عرام 
كانررت حادثررة الضرررين بدايررة صررراع أمحررد قررديروف مررع السررلفيني. لرر لك   4القوقرراز. كيشررييف الرر ي أدخررل احلركررة القادريررة لشررمال

إعرالن اجلهراد ضرد روسريا. برل  -رئريس الشيشران ينر اك  –رف  قديروف يف احلرب الشيشانية الثانية طلب أصالن مسراادوف 
يف بعررر  املنررراطق مثرررل مدينرررة  -يف مبسررراعدة القائرررد امليرررداين سرررليم امررراداي –تواصرررل قرررديروف معهرررا وأقنرررع عررردًدا مرررن املقررراتلني 

جررروديرميس ابالستسرررالم للقررروات الروسرررية وانضرررم بعضرررهم للقترررال ضرررد اجلماعرررات السرررلفية ضرررمن مرررا أطلرررق عليررره جررريش املقاومرررة 
قرام  2004وكافتت موسكو أمحد قديروف بتعيينه رئيًسا للشيشان بعرد انتهراء احلررب  وعنردما اغتيرل قرديروف يف عرام  5الشعبية.

 وهو يف الثالثني من عمره.  2007يد ابنه رمضان سياسًيا إىل أن جعله رئيًسا للجمهورية يف فرباير بوتني بتصع

                                                           
 .  77  ص املرجع ال ابق  1
 (2012سبتمرب  15) روسيا اليومعرب العصور   اإلسالم واملسلمون يف روسيا 2

http://arabic.rt.com/info/604886 (accessed 02 September 2013) 
3 The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), op. cit., p. 4.  

الصوفية والسلفية يف روسياحل  يف اإلسالم يف روسيا: التاريخ واآلفاق والقلق  حلعبد احلرافظ فرواز   أمحردملزيد من التفصيل حول طبيعة العالقة بني السلفية والصوفية يف روسيا  انظر  4
 . 86-59(  ص ص 2013  الكتراب الرابع والثمانون )ديسمرب  تاب امل ةبار ال ةهري

 . 589  ص مرجع سابقفواز  مسرلمو قرال القوقاز   5



42 

 

اعتمررد رمضرران قررديروف علررى أيديولوجيررة تررزاوج بررني القوميررة والطررابع اإلسررالمي والرروالء للرررئيس برروتني حررىت وصررف أبنرره 
ة على نيله لثقرة بروتني وأطلرق األخرري يرد قرديروف االبرن ليصربن أكثر رؤساء اجلمهورات والًء لبوتني يف املنطقة. ويف إشارة واضح

بني مجهورات احلكم الر اج الروسرية رئريس اجلمهوريرة الوحيرد الر ي يسريطر علرى قروات األمرن ابإلقلريم ويشررف بنفسره علرى قيرادة 
  1عمليات مكافحة اإلرهاب ويتمتع بصالحيات واسعة يف إدارة موارد الشيشان.

وهررو مررا أطلررق عليرره  -ه امتررداًدا لسياسررة االحترراد السرروفييت يف توتيررف اإلسررالم يف السياسررة اخلارجيررة فيمررا  كررن اعتبررار 
سعت روسيا إىل االستعانة ببع  مجهوراهتا املسلمة مثل تتارستان يف حوض الفوجلا واألورال والشيشران يف  – 2حلاإلسالم الرمسيحل

امل اإلسرالمي ومعرربًا عرن رؤيتهرا ل سرالم والريت تردعم الطررق الصروفية الريت قال القوقاز لتكون تلك اجلمهورات مردخل روسريا للعر
 هتيمن على اإلدارات الدينية بتلك اجلمهورات يف مواجهة التيارات السلفية اليت تصاعد دورها خاصة بعد حر  الشيشان.

نوان حلمن هم أهل السنة؟حل مؤمترًا بع 2016يف ذلك السياق استضافت العاصمة الشيشانية جروزين يف أواخر أغسطس 
شرريخ األزهررر وأكثررر مررن مئرريت عررامل ديررن مررن شررىت أصرراء العررامل اإلسررالمي. وقررد أاثر البيرران  –يف أول زارة لرره للجمهوريررة  –حضررره 

اخلتررامي اسررتياء اململكررة العربيررة السررعودية وخرجررت انتقررادات السررتثناء السررلفية مررن املشررمولني بوصررف حلأهررل السررنةحل. وقررد طالررت 
 3ابألزهر إلصدار بيان ينفي مشاركة شياه يف البيان اخلتامي للمؤمتر. قادات شيخ األزهر مما دعا املركز اإلعالمياالنت

 
 وإقليم أخباإاي: اثنياا جورجيا

بعرد مقاومرةٍّ عنيفررةٍّ مرن األ راز. ومرع تزايررد حردة الصرراع وتنكيرل الرررو   1864ضرمت روسريا القيصررية أ ررازا يف عرام 
فررر  العديرررد مررن األ ررراز ل مرباطوريرررة العثمانيررة. أمرررا عررن احلقبرررة السررروفيتية فقررد اتسرررمت بررداات احلكرررم السررروفييت مبسررلمي املنطقرررة 

مرايو مرن العررام  25أتسسررت مجهوريرة أ رازا السروفيتية ويف  1921مرار   31ابالضرطراب واملعاهردات غرري واضرحة البنرود. ويف 
معاهرردًة  -حترت ضررغط مرن سررتالني  -سررمرب مرن نفررس العرام أيًضررا وّقعرت أ ررازا ذاتره قامررت مجهوريرة جورجيررا الد قراطيرة. ويف دي

احتاديرًة مرع جورجيرا. ففري الوقرت الر ي كران لينرني يرؤمن فيره أبن خصوصرية شرعوب القوقراز تقتضري تعراماًل خاًصرا  اندى سرتالني 
وفييت ابلوضررع القرانوين األسررمى يف االحترراد تالهرا ابلتعامل بشدة مع الشعوب احمللية. متتعرت اجلمهرورات االحتررادية يف االحترراد السرر

خف   ستالني الوضع القانوين أل ازا لتصربن مجهوريرة  1931مجهرورات احلكم ال اج مث مناطق )أقاليم( احلكم ال اج. ويف عام 
 مجهوريتهم. حكم ذاج داخل جورجيا. ومار  ستالني االضطهاد ومحالت التهجري ضد األ از حىت أضحوا أقلية يف

ألررررف نسررررمة  مثّررررل  525كانررررت أ ررررازا مجهوريررررة حكررررم ذاج داخررررل جورجيررررا. وكرررران يقطنهررررا ينرررر اك   1989يف عررررام 
ابملئة فقرط مرن إمجرايل سركان  17.8ابملئة. وشكل األ از  14.6ابملئة  واألرمن  14.3ابملئة  والرو   45.7اجلورجيون منهم 

                                                           
1 The North Caucasus: The Challenges of Integration (III), Governance, Elections, Rule of Law, International 
Crisis Group, Europe Report, N ° 226, 6 September 2013, pp. 29-30. 

 :ملزيد من التفصيل عن مفهوم اإلسالم الرمسي  انظر 2
Alexandre Bennigsen and Chantal Lemercier‐Quelquejay, “"Official" Islam in the Soviet Union”, RCL, Vol. 6, 
No. 3, 1978, pp. 153-61.  

 (. متاح على الرابط التايل:2016سبتمرب  1الغضب يتواصل ابلسعودية بعد مؤمتر الشيشان.. ويل الشيخ: لنرتك السيسي ملصريه. سي إن إن العربية )3
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/01/azhar‐saudi‐islamic‐sunna (accessed 5 November 2016). 
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ابملئة من مسراحة جورجيرا املعررتف هبرا دوليًرا والريت تبلر   12.5ومرت مربع تعادل حوايل كيل  8700تقدر مساحة أ ازا بر 1أ ازا.
ألرف  214بلر  عردد سركان أ رازا صرو  2003ويف إحصاء سكاين قامت به السلطات األ ازيرة عرام  2ألف كيلومرت مربع. 70

  3ألف نسمة. 220ألًفا و 180تحدة ما بني نسمة  يف الوقت ال ي تراوحت فيه تقديرات الدبلوماسيني التابعني ل،مم امل
سررعت جورجيررا كالعديررد مررن مجهررورات االحترراد السرروفييت إىل االسررتقالل يف مطلررع تسررعينيات القرررن العشرررين يف الوقررت 

 البقاء ضمن االحتاد. وتعالت النربة القومية يف خطاب قادة -رغم كوهنا مجهورية حكم ذاج داخل جورجيا  -ال ي أيدت أ ازا 
جورجيا. وما أن تفكك االحتاد السوفييت حىت شهدت جورجيا حالة من االضطراابت والفوضى ودخلت البالد يف حرب أهلية يف 

 4وامتدت احلرب إلقليم أ ازا بعد اجتياح القوات اجلورجية له. 1992عام 
رن لتوقيررع اتفاقيررة سررالم أبرمرت مارست روسريا ضغوطها على كال الطرفير 1993عقب هز رة جورجيرا يف أ رازا يف عام 

عقرردت  1996. نصرت االتفاقيرة على أن تقرود روسريا مهرام حفظ السرالم يف مناطق الصرراع. ويف ينراير 1994ابلفعرل يف مايرو 
رية رغررم وجررود أربررع قواعررد عسرركو  5روسررريا مررع جورجيرررا صفقرررة نترررج عنهررا حصرررار علررى أ رررازا فرضرررته مموعررة دول الكومنولررث.

يف جورجيرررا إال أن احلررررب يف أ رررازا وهز رررة القررروات اجلورجيرررة  -والررريت أضرررحت روسرررية بعرررد تفكرررك االحتررراد السررروفييت  -سررروفيتية 
منحت روسيا الفرصة لتقنني وضع القواعد عرب اتفاقية مع جورجيا تسمن ابسرتمرارية ثرالث قواعرد يف مقابرل تعهُّرد روسريا بتسرلين 

كمررا دفعررت روسرريا جورجيررا   6د الطرررفني ابالمتنرراع عررن املمارسررات العدائيررة حيررال بعضررهما الرربع .وترردريب اجلرريش اجلررورجي وتعهُّرر
  7وهو ما كانت ترفضه جورجيا سابًقا. 1994لالنضمام لكومنولث الدول املستقلة يف أبريل 

 مال التتثري الروسي عندما تتوتر العالقات كانت روسيا حترص على إرسال رسائل جلورجيا مفادها أن األخرية ال تزال يف
أن روسررريا سرررتظل هررري وسررريط احملررراداثت برررني جورجيرررا  1997أغسرررطس  25يف  –رئررريس روسررريا ينررر اك  –مثررل تصررررين يلتسرررني 

عندما وضعت  2000رسالة أكثر هتديًدا أرسلتها روسيا يف ديسمرب  8وأ ازا ولن تسمن للوالات املتحدة أن تلعب ه ا الدور.
ني إىل قال القوقاز يف الوقت ال ي استثنت فيه سكان أ ازا وأوسيتيا اجلنوبية من تلك القيرود. ويف عرام قيوًدا على سفر اجلورجي

فرضررت موسرركو علررى جورجيررا حصررارًا برررًا وحبرررًا وجرروًا  ومرررة أخرررى مت اسررتثناء  –يف رد فعررل علررى فضرريحة جتسررس  – 2006
    9أ ازا وأوسيتيا اجلنوبية من ذلك احلصار.

                                                           
1 Christoph Zurcher, “Georgia’s Time of Troubles, 1989-1993”, in Bruno Coppieters & Robert Legvold (eds.), 
Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution (Cambridge: the American Academy of Arts and 
Sciences, 2005), p. 87.  
2 George Hewitt, “Abkhazia, Georgia and the Circassians (NW Caucasus),” Central Asian Survey, Vol. 18, Issue 
4, (1999), p. 485.  
3 International Crisis Group, Abkhazia: Deepening Dependence, p. 1.  

 –ة: السلفيون جلورجية األ ازية  انظر: أمحرد عبد احلرافظ فرواز  حلاحلركة اإلسرالميرة يف تترارسرتان وأ رازاحل  يف اخلارطة التونسية بعد الثور ملزيد من التفصيل عن اتريخ العالقات ا 4
 .241-215(  ص ص 2012  الكتراب الثراين والسرتون )فبرراير  تاب امل ةبار ال ةهري  الشيعة  –التقدميون 

5 Thomas De Waal, The Caucasus: An Introduction (Oxford, New York: Oxford University Press, 2010), p. 165, 
p. 233.  
6 “Russia and Georgia Sign Cooperation Pacts – Accords Opposed in Both Countries,” Facts on File World News 
Digest, February 24, 1994, 127C1.  
7 Georgia left the CIS after the 2008 war. See Per Gahrton, Georgia: Pawn in the New Great Game (London: 
Pluto Press, 2010), 10.  
8 Center for International Development and Conflict Management, Minorities at Risk. 
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وتردخلت القروات الروسرية دفاًعرا  2008أطلقت جورجيرا محلتهررا العسرركرية علرى أوسرريتيا اجلنروبيررة يف أغسررطس  عنردما
  انتهرز قرادة أ ررازا الفرصررة لفرررض السرريطرة علرى سرائر إقلريم أ رازا. تركرزت املواجهررات يف أ ررازا ينر اك يف كرودوري عن أوسيتيا

عليهررررا امليليشرررريات العسرررركرية اجلورجيررررة منرررر  تفكرررك االحترررراد السرررروفييت إىل أن فرضرررت قررروات جرررورج  وهررري املنطقررررة الررريت هيمنرررت 
 2006.1الداخليرة اجلورجيرة سريطرهتا عليها يف عام 

ارتبطررت ترروترات العالقررات الروسررية واجلورجيررة عموًمررا بتنررامي سررعي جورجيررا للتقررارب مررع الغرررب وإعررالن رغبتهررا يف أن 
احلكرررم يف حلرررف النررراتو واالحتررراد األورو . تهرررر ذلرررك بشررركل أوضرررن منررر  ترررويل مياائيرررل ساكاشرررفيلي  تصررربن عضرررًوا يف كرررل مرررن
 .  بعد الثورة الوردية اليت أطاحت ابلرئيس السابق إدوارد شيفراندزه 2003جورجيا يف أواخر عام 

ول هام يف السياسة اخلارجية بداية حت 2012ل لك كان انتصار بيدزينا إيفانشفيلي يف االنتااابت اجلورجية أواخر عام 
اجلورجيررة. فقررد أضررحت حكومررة تبليسرري تسررعى إلجيرراد صرريغة تفرراهم مررع موسرركو دون التالرري عررن حقوقهررا السرريادية يف أ ررازا 
وأوسيتيا اجلنوبية. قاد ذلك االقرتاب لتهدئة التوتر وخلرق  مناًخرا أفضرل للعالقرات برني روسريا وجورجيرا. لكرن ذلرك كلره مل تكرن لره 

ات مررؤثرة علررى أيٍّّ مررن قضراا الصررراع بررني موسرركو وتبليسرري. كمرا مل تظهررر أيًضررا أيررة مؤشررات علررى تغررري يف نشررر القرروات انعكاسر
 2الروسية يف املنطقة.

 
  :اثلثاا: أتربيجا 

مرررن برررني مجهرررورات جنررروب القوقررراز الرررثالث تتميرررز أذربيجررران بغالبيرررة سررركان مسرررلمني وهررري عضرررو يف منظمرررة التعررراون 
ابملئرة مرن إمجرايل السركان   96و 92غياب اإلحصاءات الدقيقة حول نسبة هؤالء املسلمني إال أهنا تررتاوح برني  اإلسالمي. ورغم

وتعتنق غالبيتهم امل هب الشيعي. فهي تشبه وضع جارهتا إيران  غري أن الدستور األذربيجاين ينص على علمانية الدولة على غرار 
ة واللغوية للسكان. وهي أيضا تسعى إىل تعريف نفسها بوصفها دولًة تريد التالص من تركيا اليت تشرتك معها يف اخلصائص العرقي

 موروثها السوفييت. 
جعرل الوضرع اجلغررايف أذربيجران جرارة وقريبرة لعردد مرن الرردول الريت تسرعى لتصردير مناذجهرا الثقافيرةذ مثرل إيرران  وتركيررا  

مات  وبدأت تربز فيها جتمعات ذات صبغة شيعية  وأخرى ذات صبغة والسعودية. ول لك كانت مقصًدا للكثري من الدعاة واملنظ
كمرا أن غالبيرة اآلذريرني ينظررون   3سنية  وهو ما اعتربته حكومة ابكو هتديًدا لعلمانية الدولة  وسعت للحد منره أو السريطرة عليره.

لكررة العربيرة السرعودية إال أهنرا مل جتترر ب للسرلفية بعرني الشرك ورغرم دخوهلررا يف مطلرع التسرعينيات مرن القرررن العشررين مرع دعراة املم
 9.6أعداًدا كبرية من املواطنني ال ين عادة ما يفضلون االستماع للقيادات الدينية احمللية. ومن برني سركان الدولرة املقردرين حبروايل 

األكرب عمرًا  ابملئة  أما األجيال 40.9عاًما حوايل  25تبل  نسبة من هم أقل من  - 2013حسب إحصاءات  –مليون نسمة 
 -أسرتاذ التراريخ اإلسرالمي لامعرة ابكرو  -ل لك يصف ألطاي جويسروف  4فتعليمها سوفييت وتطغى عليها التوجهات العلمانية.

                                                           
1 Abkhazia: Deepening Dependence, International Crisis Group, Report No. 202, 26 February 2010, p. 1.  
2 Stephen Blank, “Russian defence policy in the Caucasus,” Caucasus Survey, Vol. 1, No. 1 (October 2010), p. 
87. 
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http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/09/2015913141057341367.html 
4 Shahla Sultanova, Azerbaijan: Islam Comes with a Secular Face, Eurasia Net's Weekly Digest Azerbaijani Politics 
Islam, August 15, 2013 (accessed November 4, 2016), available at: http://www.eurasianet.org/node/67396. 
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األذربيجانيني أبهنم ال أيخ ون لدية الشعائر اإلسالمية كالصوم مثاًل وال يزال الرجال ذوو اللحرى والنسراء احملجبرات غرري مرتلوفني 
 1ابلدولة.

يفصل بني الدين  1995رغم أتكيد السلطات اآلذرية على علمانية الدولة وحقيقة أن الدستور األذربيجاين الصادر يف 
والدولررة  وأن الرردين ال يرردر  ابملرردار  العامررةذ لكررن ذلررك ال ينفرري اهتمررام النابررة احلاكمررة إببررراز املرروروث اإلسررالمي وأن التعلرريم 

غررري أن منظمرررات  2مكرران املررردار  واجلامعررات تنظرريم احملاضررررات الدينيررة مررن مواردهرررا ال اتيررة.الررديل اخلرراص يف تزايررد  كمرررا أنرره إب
حقوقية غربية تتهم حكومة ابكو ابستادام فزاعة التطرف الديل لقمع املعارضة اليت تدعو ل صالح عرب الوسائل السلمية واحلرية 

  3الدينية.
الل اجلمهورية كانت تركيا الدولة األجنبيرة األقررب هلرا وأقامرت معهرا أما عن عالقات أذربيجان بدول اجلوارذ فمن  استق

سراعد علرى ذلررك التقرارب حقيقرة أن العرقيررة الريت تشركل األغلبيررة ابجلمهوريرة هري اآلذريررون  4عالقرات اقتصرادية وتعليميرة وثقافيررة.
 5ابملئة من سكان أذربيجان. 75األتراك ال ين  ثلون حوايل 

انذ فمنرر  فقرردت الدولررة القاجاريررة سرريطرهتا علررى خرراانت قررال هنررر يرا  يف حرهبررا ضررد روسرريا أمررا عررن العالقررة مررع إيررر 
( فإن اآلذريرني ابملنطقرة طروروا تردرجيًيا خصرائص متباينرة عرن تلرك الريت يتصرف هبرا يذريرو 1804-1813القيصرية خالل الفرتة )

الفارسري  -يك  اسرتمر اإلسرالم الشريعي والترتثري الثقرايف اإليرراينإيران. فبينما شهدت أذربيجان الروسية رواًجا لعملية العلمنة والترت 
وكما هو احلال مع تركيا اخنرطت إيران يف عالقات اقتصادية وثقافية مع أذربيجان. لكن األخرية ختشى  6مهيمًنا على يذريي إيران.

ين ابحلررديث عررن التارروف مررن التطرررف. لرر لك ارترربط ترروتر العالقررات بررني البلررد 7مررن إمكانيررة تصرردير إيررران لنموذجهررا اإلسررالمي.
فارجررت عررن بعرر  القيررادات اإليرانيررة تصرررحيات اعتربهتررا ابكررو اسررتفزازية  كمررا وجهررت اهتامررات ملتطرررفني مرروالني لطهررران مبحاولررة 

 2012.8اغتيال صحفي علماين التوجه يف عام 
سررررني السررررابقني لكررررل مررررن جورجيررررا عالقررررة الصررررداقة الرررريت كانررررت جتمررررع كرررراًل مررررن إدوارد شرررريفراندزه وحيرررردر علييررررف الرئي

وأذربيجران  والتعراطف املتبرادل مرن الطررفني لقضراا أقراليم الطررف اآلخررر الريت تقرع خرارج سريطرته مثرل أ رازا وأوسريتيا اجلنوبيررة يف 
 جورجيا وانجورنو كاراابخ يف أذربيجانذ ساعدت على تطوير عالقات إسرتاتيجية بينهما. 

لررريت كانرررت توجههرررا ابكرررو ملوسررركو بررردعم أرمينيرررا يف مواجهرررة أذربيجررران ضرررمن ةطرررط أمرررا عرررن روسررريا فررررغم االهتامرررات ا
السيطرة على احتياطياهتا النفطية  إال أن كون روسيا العًبا أساسًيا يف املنطقة دفع السلطات اآلذرية إىل خلق عالقات إسرتاتيجية 

 معها.

                                                           
1 Ibid.  
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7 Karim, op. cit., p. 442.  
8 Sultanova, op. cit. 



46 

 

ثررر اضررطرااًب وخطررورة يف تررل قضررية انجورنررو كرراراابخ الرريت أخررريًا  تبقررى عالقررة أذربيجرران لارهتررا أرمينيررا هرري العالقررة األك
 فشلت القيادات اآلذرية املتعاقبة يف إجياد حل هلا.  

 تطورات الصراا ا انجورنو  اراابخ
ميلٍّ مربعٍّ  وال تربطه أبرمينيا حدود مشرتكة حيث إن أقرب نقطة حلدود أرمينيا  9700كاراابخ هو إقليم تبل  مساحته 

كيلومرتات. كانت أرمينيا وأذربيجان قد طرحتا يف أعقاب احلرب العاملية األوىل ادعاءات مبلكية ثالث منراطق هري   تبعد عنه سبعة
رغم صرعوبة إثبرات االدعراءات اآلذريرة واألرمينيرة اترخييًرا إال أن الصرراع احلرايل حرول اإلقلريم تعرود  1انختشيفان  وزجنزور  وكاراابخ.

ضررم األقليررة األرمينيررة )سرركان كرراراابخ( داخررل حرردود أذربيجرران رغررم رغبررة  1923تية يف عررام جرر وره إىل تعمررد السررلطات السرروفي
السررركان يف التبعيرررة األرمينيرررة. يف املقابرررل تلرررت األقليرررة اآلذريرررة يف انختشررريفان معزولرررة داخرررل مجهوريرررة أرمينيرررا  مرررع مرررنن كررراراابخ 

 2صالحيات احلكم ال اج.
فربايرررر  20قررررن العشررررين عقرررب مطالبرررة السررروفيت األعلرررى إلقلررريم كررراراابخ يف تررردهورت األوضررراع يف أواخرررر مثانينيرررات ال

السوفيتات العليا يف كل من أرمينيا وأذربيجان واالحتاد السوفييت السماح له ابالنضمام ألرمينيا  وهو مرا رفضرته أذربيجران  1988
. مث انرررردلعت معررررارك عنيفررررة بررررني أرمينيررررا 1988يوليررررو  18علررررى الفررررور مث رفضرررره الحًقررررا السرررروفيت األعلررررى لالحترررراد السرررروفييت يف 

وانتهى احلال بسيطرة أرمينيا على مزيد من األراضي املالصقة إلقليم كراراابخ  1990.3و 1989وأذربيجان امتدت خالل عامي 
 ابملئة من أراضي أذربيجان وأدت أيًضا خللق مشكلة انزحني ألذربيجان. 20شكلت حوايل 

اتفاقيررررة لوقررررف القتررررال. عكسررررت االتفاقيررررة إصررررابة الطرررررفني ابإلجهرررراد  1994مررررايو  12وقعررررت أرمينيررررا وأذربيجرررران يف  
لوقررف إطررالق النررار ليكررون قررادرًا علررى  –رئرريس أذربيجرران ينرر اك  –والوصررول لترروازن عسرركري معررني. فقررد احترراج حيرردر علييررف 

 التفراوض حرول إمكانيرة االعررتاف توقيع صفقات نفطية تقدر بعردة مليرارات مرن الردوالرات يف الوقرت الر ي رغرب فيره األرمرن يف
 4ابستقالل كاراابخ مقابل إعادة األراضي األخرى احملتلة.

يف ترررل الوضرررع اهلرررش علرررى خرررط التمرررا  برررني اجلرررانبني حيرررث كانرررت حترررردث  2016جترررددت االشرررتباكات يف أبريرررل 
وتركررز الصرردام ابألسرررا  يف  انتهاكررات وقررف إطررالق النررار الرريت تصرراعدت عنرردما شررنت أذربيجرران هجوًمررا منظًمررا فاجررت األرمررن.

منطقتني كانتا أيًضا مركز القتال خالل احلرب يف مطلع تسعينيات القرن العشرين وشهد أيًضا مواجهات يف سنوات الحقة. األوىل  
كانت يف اجلزء الشمايل الشرقي خلط التما  حول مدينة ماراتكريت ابلقرب مرن حروض سرسرانج اإلسررتاتيجي ومركرز اشرتباكات 

. الثانية كانت يف الطررف الشررقي إلقلريم جربائيرل يف جنروب خرط التمرا   قررب احلردود اإليرانيرة. 2010و 2008مي وقعت عا
 5وكلتا املنطقتني كانتا حتت السيطرة األرمينية.

                                                           
 . 78-77(  ص ص 2003)القاهرة: مركز الدراسات اآلسيوية   األطل  اآلسيويإبراهيم املغازي  حلأرمينياحل  يف حممد السيد سليم  رجاء سليم )حمرران(    1
 (  كان متاًحا على الرابط التايل2004مار   24) ينشبمة إسالم أو  العاطف معتمد عبد احلميد  حلانتااابت كاراابخ.. هل من ضوء يف يخر النفق؟حل   2

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/08/article16a.shtml. 
 ملزيد من التفاصيل عن تطورات الصراع حول كاراابخ  انظر على سبيل املثال: 3

Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York: NYU Press, 2013). 
  د. ت(  18  أبو تيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية )العدد سل لة دراسات عامليةفيكن تشيرتان  جدلية الصراعات اإلقليمية ومشاريع النفط يف القوقاز   4

 .27-26ص ص 
5 Nagorno-Karabakh: New Opening, or More Peril? International Crisis Group, Europe Report N°239, 4 July 
2016, p. 2. 
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دعرررا الررررئيس الروسررري بررروتني الطررررفني إىل اسرررتعادة وقرررف إطرررالق النرررار وقرررام وزيررررا اخلارجيرررة والررردفاع  2016أبريرررل  2يف 
أبريررل أجرررت روسرريا منرراورات عسرركرية يف  4ان ابالتصررال بنظرررائهم يف أذربيجرران وأرمينيررا حلررثهم علررى هتدئررة األوضرراع. ويف الروسرري

قال القوقاز. ويف اليوم التايل اتصل بروتني بنظرييره اآلذري واألرميرل ووافرق رئيسرا اإلدارترني للطررفني يف موسركو علرى وقرف القترال 
وفيما بدا أتكيًدا من روسيا على دورها احملوري يف الصرراع أو  1بع  خروقات وقف إطالق النار.ال ي هدأ ابلفعل وإن استمرت 

 رغرم وأرمينيرا ألذربيجران األسرلحة مبيعرات ستواصرل روسريا أبن مدفيدف د رتي الروسي الوزراء رئيس يف تسلين األطراف  صرح
 ختلت روسيا أن لدقيقة ختيلنا حلإذا أنه الرمسي التلفزيون بثها لةمقاب يف مدفيدف كرابخ. وأوضن إقليم انغورنو بسبب الصراع تفجر
 2شاغرًاحل. يظل لن ه ا املوقع أن ندرك للسالح فنحن كمورد دورها عن

الرتكرري قررد خلقررا ةرراوف إقليميررة مررن أن يتحررول الصررراع حلرررب  –كرران جترردد املواجهررات بررني اجلررارتني والتقررارب اآلذري
 الرتكري ونظرريه بروتني فالد رري الروسري الررئيس مرن كرل برني االنتقرام يف والرغبرة تروتر العالقرات خضرم ابلوكالة بني روسريا وتركيرا يف

سورا. لكن حال دون ذلك شربكة املصراحل االقتصرادية والعسركرية املتداخلرة  الطاحنة يف احلرب خلفية على أردوغان طيب رجب
ن األرمن إثبات والئهم لروسيا  فإن بوتني حيتاج أيًضرا ألذربيجران ألن لروسيا لدى كل من أرمينيا وأذربيجان  فبينما حياول كثري م

ساعد على ذلك أيًضا تراجع كال الطرفني عن أية أفعال قد  3تكون حليفة لروسيا  وخاصة بعد تدهور العالقات بني روسيا وتركيا.
ن كان اجليش يضم فعلًيا مندين أرمن مع وجود توسع من نطاق الصراع. فاألرمن مل يتدخلوا رمسًيا لدعم جيش انجورنو كاراابخ وإ

وفيمرررا بررردا أنررره حماولرررة اختررراذ رد فعرررل قررروي للهجررروم  2016أبريرررل  2عالقرررات قويرررة برررني القررروات العسررركرية ألرمينيرررا واإلقلررريم. ويف 
لكرن الفكررة أسرقطت املفاج   أملن الرئيس األرميل سريج سريكسيان إىل احتماليرة توقيرع اتفراق دفراع مرع إقلريم انجورنرو كراراابخ  

هبدوء. فتية خطوة تنطوي على اعرتاف ابإلقليم ستضع أرمينيا حتت طائلة االهتام ابلسعي لضم إقليم معرتف بكونره أذربيجانيًرا ممرا 
 4سيضعف موقفها الدويل يف أية مفاوضات الحقة.

 
  امتة:

االحترراد الروسرري. تعتمررد روسرريا بشرركل يكشررف العرررض السررابق خلريطررة تفرراعالت القوقرراز أميررة املنطقررة يف إسرررتاتيجية 
مكثرف علرى توتيرف األداة العسرركرية واملفهروم األمرل يف التعامرل مررع اضرطراابت القوقراز  سرواء داخررل حردودها يف الشيشران ومررا 

نطقة حييط هبا من مجهورات قال القوقاز  أو خارج حدودها يف جنوب القوقاز ال ي تنظر إليه روسيا ابعتباره جوارها القريب وم
نفوذ وأتثري ال تسمن ألطراف منافسة أن تنازعها اهليمنة فيها أو أن تشكل مع دول املنطقة حتالفات هتدد املصراحل الروسرية. ففري 
الشيشران أطلقررت يرد رمضرران قرديروف يف التعامررل سررواء مرع معارضرريه أو مرع أيررة هتديرردات داخرل اجلمهوريررة. برل طالررت قررديروف 

 –عمليررات اغتيررال لشاصرريات معارضررة لبرروتني وأطلقررت بعرر  الرردوائر الغربيررة علررى قررديروف  اهتامررات بقربرره مررن عناصررر نفرر ت
 فىت بوتني املدلل. –ضمن أوصاف أخرى مسيئة 

أما يف خارج حدودها  ففي تعاملها مع جورجيا كانت روسيا عادًة ما تستادم إقليمري أوسريتيا اجلنوبيرة وأ رازا كرورقيت 
ان تقارب األخري مرع أورواب غالبًرا مرا يصراحبه خطراب  معرادٍّ مرن روسريا. جراءت قمرة التصرعيد ضغط على النظام اجلورجي  فقد ك

عندما حاولت جورجيا استعادة أوسيتيا اجلنوبية ابلقوة العسكرية فما كان من روسيا إال أن تدخلت  2008الروسي يف أغسطس 
                                                           
1 Ibid., p. 3. 

 (. 2016أبريل  9) اميعيرةروسيا لن توقف مبيعات السالح ألذربيجان وأرمينيا   2
 (.  2016أبريل  9) اميعيرةحرب ابلوكالة بني بوتني وأردوغان بناغورنو كرابخ   3

4 Nagorno-Karabakh, op. cit., p. 3. 



48 

 

إقلريمهم. ورغرم وقرف إطرالق النرار إال أن روسريا منحرت للدفاع عن اإلقلريم  وترزامن ذلرك مرع تردخل األ راز للسريطرة علرى كامرل 
أوسيتيا اجلنوبية وأ ازا االعررتاف ابالسرتقالل وهرو مرا كران يطالرب بره اإلقليمران لسرنوات. أمرا عرن الصرراع برني أذربيجران وأرمينيرا 

 2016اجهررات يف أبريررل فعلررى الرررغم مررن التقررارب الروسرري األرميررل إال أن مصرراحل روسرريا مررع أذربيجرران حالررت دون تصررعيد املو 
 وجنحت الوساطة الروسية يف هتدئة األوضاع من جديد. 

***** 
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 :أفغان تا  بعد مخ ة ع ر عاماا من احلرب األمريمية علة اإلرهاب

 يطة التفاعالت اإلقليمية ر 

 يوسف مروة

 مقدمة:

جنردي  يالف 5مرا يقررب مرن  ىليبقر 2016نسرحاب األمريكري مرن أفغانسرتان بنهايرة عرام كان من املقرر أن يكتمل اال
أن الوضررع األمررل يف  ابراك أوابمررا أعلررن الرررئيس األمريكرري 2016عررام  فغانيررة  ولكررن يف السرراد  مررن يوليررولترردريب القرروات األ

 سيتم أتجيلها ليقرر خليفته ما اخلطوة التالية. ل لك فإن اخلطوة األخرية من خطة االنسحاب ذزال خطرًا أفغانستان ما

عقب اإلعالن عن مقتل بن الدن  حيث وصل عدد  نسحاب من أفغانستانلال 2011وابما وضع خطة يف وكان ابراك أ
جنرردي  ليررتم تسررليم املهررام األمنيررة للقرروات األفغانيررة بنهايررة عررام  100,000القروات األمريكيررة يف أفغانسررتان يف ذلررك الوقررت إىل 

ية إىل العدد احلايل وهو عشرة يالف جندي مهمتهم األساسرية   وعلى مدار السنوات التالية اخنف  عدد القوات األمريك2014
 .1هي التدريب وتقدمي االستشارة للقوات األفغانية

ومنرر  برردء احلرررب األمريكيررة علررى اإلرهرراب تغررري الوضررع يف أفغانسررتان  وأثررر ذلررك علررى أفغانسررتان واملنطقررة أتثررريات كررربى 
 الوضرع مررة أخررى وأثرر ذلرك علرى الوضرع األفغراين وعلرى اإلقلريم ككرل    ومرع االنسرحاب األمريكري تغرري2تناولتها دراسرات عردة

وحتاول تلك الورقة توضين خريطة التفاعالت يف املنطقة  اليوم من خالل: أواًل رسم خريطة للوضع يف أفغانستان بعد االنسرحاب 
النسحاب األمريكري علرى التفراعالت اإلقليميرة  األمريكي  اثنًيا وضع القوات األجنبية يف أفغانستان بعد االنسحاب  اثلثًا أتثري ا

ليتضرررن كرررم اإلشررركاالت الررريت ترافرررق الرؤيرررة األمريكيرررة علرررى املسرررتوات الداخليرررة واإلقليميرررة إلفغانسرررتان فيمرررا يتعلرررق أبطرررول حررررب 
 شاركت فيها الوالات املتحدة األمريكية.

 الوضع  ا أفغان تا : -أوالا 

انسررتان ابلرررغم مررن مرررور مخسررة عشررر عاًمررا علررى احلرررب األمريكيررة ضررد القاعرردة كرران ومررا زال الوضررع غررري مسررتقر يف أفغ
وطالبرران مررن أجررل القضرراء علررى اإلرهرراب وإرسرراء الد قراطيررة وحتقيررق التنميررة االقتصررادية يف أفغانسررتان  وذلررك علررى العديررد مررن 

 األصعدة.
                                                           

 .ابحثة مبركز احلضارة للدراسات السياسية 
 للمزيد حول أعداد القوات األمريكية يف أفغانستان برجاء مراجعة الرابط التايل:  1

http://www.militarytimes.com/story/military/2016/07/06/timeline-us-troop-levels-afghanistan-since-
2001/86755782/ 

لقاهرة: مركز احلضارة )ا حولية أمال ا العامل العدد اخلام ،مدحت ماهر  أفغانستان واجلوار: السياسات والدالالت )يف( د.اندية مصطفى  د.سيف الدين عبد الفتاح )إشراف(  2
 (.2002للدراسات السياسية  

http://www.militarytimes.com/story/military/2016/07/06/timeline-us-troop-levels-afghanistan-since-2001/86755782/
http://www.militarytimes.com/story/military/2016/07/06/timeline-us-troop-levels-afghanistan-since-2001/86755782/
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زمات ومنها: عودة الالجئني من ابكستان   على سبيل املثال  تشهد أفغانستان العديد من األالصعيد االجتماعي ةفعل 
إذ حتاول األخرية إعادة ما يقرب من مليون ونصف الج  عاشوا على أراضيها من  ما يقرب من ثالثني عاًما مع الغرزو السروفييت  

. هر ا 1األفغانيرة حيث حتتاج إعادة توطينهم مرة أخرى يف أفغانسرتان إىل إمكانيرات اقتصرادية واجتماعيرة غرري متروفرة حاليًرا للدولرة
%  وذلرك نتيجرة توسرع 43إىل حيث وصرلت نسبة إنتاج  اعارتفمن جانب  أما على اجلانب اآلخر فما زالت أفغانستان تشهد 

  حسب مكتب األمم املتحدة ملراقبة املاردرات يف  2016% خالل العام 10األراضي املاصصة لزراعة نبات اخلشاا  بنسبة 
ًما على مدى حتقيق التنمية وحماربة الفقر يف البالد  حيث يتجه املزارعون إىل زراعة اخلشاا  بداًل وال ي يعد مؤشرًا مه  2كابول

من احلاصالت الزراعية ملا له من عائد مادي كبري مقارنًة بباقي احملاصريل  ابإلضرافة إىل تراجرع جهرود مكافحرة زراعتره مرع اشرتعال 
 األفغانية. ة أزمات الدولمما يضيف إىل  20153عمليات العنف مع بداية عام 

فاألزمررة الكررربى هرري تفشرري الفسرراد يف خطررط إعررادة اإلعمررار بعررد احلرررب  فلقررد ضررات  أمةةا علةةة الصةةعيد االقتصةةادي
الرروالات املتحرردة األمريكيررة مررا يقرررب مررن تريليررون دوالر يف إعررادة إعمررار أفغانسررتان إال أن حجررم الفسرراد واإلهرردار مررن كررل مررن 

  فعلرى سربيل 4عاقدين األمريكيني واجلانب األفغراين حرال دون تطبيرق العديرد مرن تلرك اخلطرط بشركل سرليماجلانب األمريكي واملت
حرررىت وإن كررران هنررراك منرررو  2012و 2007ابملائرررة برررني عرررامي  36للبنرررك الررردويل أن معررردل الفقرررر ترررل عنرررد  تقريرررر ظهرررريُ املثرررال 

مما يدلل  هم تلك اخلطط يف رفع مستوات املعيشة لغالبية األفغان  فقد زادت من التفاوت بينهم من أن تساقتصادي قوي. وبداًل 
توزيرع املسراعدات األجنبيرة حملاربرة الفقرر يف الربالد  هر ا مرن  جانرب  أمرا علرى اجلانرب اآلخرر فاالنسرحاب على حجم الفسراد يف 

األمريكي له كلفته على االقتصاد األفغاين  حيث كان وجود قوات كل من الناتو والقوات األمريكية يوفر العديد مرن فررص العمرل 
 مع بداية انسحاب القوات األجنبية. 20145و السنوية من  عام ه ا ابإلضافة إىل اخنفاض يف معدالت النمل،فغان 

                                                           
 للمزيد حول الالجئني األفغان يف ابكستان  انظر الرابط التايل:  1

http://www.sasapost.com/afghan-refugees-in-pakistan/ 
 خلشاا  يف أفغانستان ونسبة زادهتا  انظر الرابط التايل:للمزيد حول زراعة نبات ا  2

http://www.bbc.com/arabic/world/2016/10/161023_afghanistan_opium_un 
 بط التايل:أسباب عودة زراعة اخلشاا  يف أفغانستان  انظر الرا  3

http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2016/03/04/%D8%AA%D8%AC%
D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-
%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

 ملزيد حول األزمة االقتصادية يف أفغانستان  انظر الرابط التايل: 4
4%D8http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/2016/03/13/%D8%A7%D9%8

-%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9

%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 
 املرجع السابق.  5

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/05/090224b083194124/1_0/Rendered/PDF/An0analysis0ba0020070080and02011012.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/05/090224b083194124/1_0/Rendered/PDF/An0analysis0ba0020070080and02011012.pdf
http://www.sasapost.com/afghan-refugees-in-pakistan/
http://www.bbc.com/arabic/world/2016/10/161023_afghanistan_opium_un
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2016/03/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2016/03/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2016/03/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2016/03/04/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.irinnews.org/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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الوضع األمرل يف أفغانسرتان غرري مسرتقر مرع وجرود العديرد مرن حروادث العنرف يف الربالد    فمازالأما علة الصعيد األمي
يت كانرت هلرا السريطرة يف وعدم قدرة القوات األفغانية على السريطرة علرى الوضرع األمرل يف ترل اخنفراض أعرداد القروات األجنبيرة الر

ويعررد أكرررب عملياتررره هررو التفجرررري يف  2016السررابق  فتصرراعدت عمليرررات تنظرريم الدولرررة يف أفغانسررتان بشرركل كبرررري خررالل عرررام 
 1شاًصرا مرن الشريعة ويسرتهدف تنظريم الدولرة ضرد الشرعية يف أفغانسرتان 80العاصمة كابول وال ي نتج عنه مقتل ما يقرب من 

ب  ومررن جانررب يخررر عررادت حركررة طالبرران للظهررور بقرروة والقيررام بعرردد مررن العمليررات يف الررداخل بشرركل خرراص  هرر ا مررن جانرر
 مع بدء انسحاب القوات األجنبية. 2األفغاين

فتتصراعد األزمرات السياسرية بشركل متالحرق يف الردول األفغانيرة   فمرع ترويل الررئيس أشررف  أما علة الصةعيد ال ياسةي 
عقب أزمة تشكيك يف نتائج االنتااابت واليت أعقبها اتفاق بني املرشحني على اقتسام  2014غل ال ي توىل منصبه يف سبتمرب 

  فتصبن أشرف غل الرئيس وعبد ز عبد ز رئيًسا للوزراء  ومًعا شكلوا حكومة االئتالف الوطل اليت تواجه 3السلطات السيادية
بعزل  2016حلكومة  وبني احلكومة والربملان وال ي قام يف هناية عام أوضاًعا غري مستقرة نتيجة للصراعات الداخلية بني أعضاء ا

ممررا ُيصررعد مررن خطررر تفكررك حكومررة الوحرردة الوطنيررة. هرر ا مررن جانررب  وعلررى اجلانررب  4وزيرررين مررن وزرائهررا نتيجررة ضررعف أدائهررم
 أفغانسرتان ومنهرا تنظريم الدولرة األفغانيرة عوائرق نتيجرة وجرود العديرد مرن اجلماعرات املسرلحة يف –اآلخر تشهد املصراحلة األفغانيرة 

  ه ا ابإلضافة إىل أن احلكومة األفغانيرة ضرعفت سريطرهتا علرى 52015ال ي أعلنت احلكومة األفغانية وجوده يف البالد يف عام 
تواجههررا  ذ ممررا يررؤدي إىل أتخررر حررل األزمررات السياسررية واألمنيررة أمررام احلكومررة األفغانيررة  وأهررم التحرردات الرريت6ثلثرري الرربالد تقريبًررا

 احلكومة على الصعيد األمل والسياسي هي حركة طالبان.

                                                           
 يعة يف أفغانستان  على الروابط التالية:انظر عمليات تنظيم الدول ضد الش  1

http://www.bbc.com/arabic/world-38050851 
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/07/160723_afghanistan_kabul_bombing_protest 

 بع  عمليات طالبان يف أفغانستان  انظر الروابط التالية:  2
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160630_afghanistan_suicide_bombing_army 
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160804_afghanistan_tourists 

 تايل:حول االنتااابت الرائسية األفغانية  انظر الرابط ال  3
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-
%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-
%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-
%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-
%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/ 

 فغانية  انظر الرابط التايل:للمزيد حول أزمات احلكومة األ  4
http://www.bbc.com/arabic/world-37966157 

 للمزيد حول تنظيم الدولة يف أفغانستان  انظر الرابط التايل:  5
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/03/150317_afghanistan_is_ghani 

 .2015يونيو  23حممود حممد احلراثين )ترمجة(  مركز اجلزيرة للدراسات   أفغان تا  واألدوار اإلقليمية املتغرية،معصومة طرفة   6

http://www.bbc.com/arabic/world-38050851
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/07/160723_afghanistan_kabul_bombing_protest
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160630_afghanistan_suicide_bombing_army
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160804_afghanistan_tourists
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/759830-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/
http://www.bbc.com/arabic/world-37966157
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/03/150317_afghanistan_is_ghani
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 وضع طالبا  ا أفغان تا :

الكثررري علررى العديررد مررن املسررتواتذ  مرررت حركررة طالبرران  أفغانسررتان ابلعديررد مررن املراحررل منرر  احلرررب األمريكيررة وخسرررت
النشقاقات اليت حدثت يف صفوفها لصاحل مجاعات أخرى أمها: املستوى التنظيمي والتمويلي والقدرة على احلشد  ابإلضافة إىل ا

بعرد إعرالن مقترل املرال حممرد عمرر  وأخررت  2015أمها تنظيم الدولة  فمع صعود املال أخرت حممد منصور لرائسة احلركرة يف يوليرو 
دور طالبرران يف    وكرران ألخرررت رؤيررة موسررعة حررول2013منصررور كرران انئررب املررال حممررد عمررر وترروىل شررئون احلركررة عقررب مقتلرره يف 

السياسة األفغانية حيث سعى لتوضين أمية احلركة فيما يتعلق مبستقبل أفغانستان  وقامت احلركة يف واليته ابلعديد مرن العمليرات 
  ونتيجة لعودة احلركة هب ا الشكل واستيالئها على عدد من املدن 20151العسكريةذ لعل أمها االستيالء على قندوز يف سبتمرب 

 لقوات األفغانية يف السيطرة على تلك العمليات.وفشل ا

  2013سعت احلركة يف عهد أخرت ليكون هلا تواجد دويل وإنشاء عالقات خارجية  ففتحت مكتًبا سياسًيا هلا يف قطر يف 
رؤية حول عملية  كان السبيل التصال احلركة ابلقوى اإلقليمية والدولية اليت تسعى من أجل املصاحلة األفغانية  ابإلضافة إىل وجود

املصاحلة مع احلكومة األفغانية  حيث رف  أخرت احملاداثت الرابعية بني أفغانستان وابكستان والصني والوالات املتحدة   إذ رأى 
 أهنا عملية استسالم وليست مصاحلة مع احلكومة.

غانسررتان وابكسررتان  وقررد بررررت مت قتررل أخرررت يف بغررارة جويررة أمريكيررة علررى موقعرره علررى احلرردود بررني أف 2016ويف مررايو  
الوالات املتحدة ذلك لكون أخرت عبًئا على املفاوضات من أجل املصراحلة برني احلكومرة األفغانيرة وبرني احلركرة  ولكرن العديرد مرن 

  برل كران أحرد املراقبني واحملللني يف الشتن األفغاين رأوا أن أخرت كان رافًضا للرؤية األمريكية حرول املصراحلة وليسرت املصراحلة ذاهترا
 .2أهم أهداف أخرت هو تنفي  املصاحلة

نتيجررة ملقتررل املررال أخرررت توقررع مراقبررون أن تضررعف حركررة طالبرران علررى العديررد مررن املسررتوات العسرركري والسياسرري واملررايل  
يف طالبرران املولرروي وبعررد مقتررل أخرررت أبربعررة أام اختررار ملررس الشررورى القيررادي  ابإلضررافة إىل توقررف أو أتجيررل عمليررات املصرراحلة 

هيبة ز يخوند زاده زعيًما جديًدا للحركة  وهو أحد علماء الشريعة وعمرل ابلقضراء والتردريس  وترتلاص خربتره يف حركرة طالبران 
يف العمرررل يف احملررراكم العسررركرية يف احلركرررة  ونتيجرررة لضرررعف خرررربة القائرررد اجلديرررد  علرررى املسرررتوى العمليررراج فتوقرررع املراقبرررون أنررره لرررن 

وذلرك يف  2016ع أن يدير احلركة مثل أخرت  ولكن احلركرة قامرت ابلعديرد مرن العمليرات العسركرية يف النصرف الثراين مرن يستطي

                                                           
 سيطرة طالبان على قندوز  انظر الرابط التايل:  1

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/28/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

 .2016يونيو  15مركز اجلزيرة للدراسات   ما بعد املال أ رت منصور: الععامة اميديدة حلر ة طالبا ، د.مصباح عبد الباقي   2

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/28/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/28/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/28/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/28/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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رسائل طمتنة من هيبة ز ملقاتلي احلركة يف استمرارية القتال ورف  االنصرياع للحكومرة األفغانيرة  وذلرك مرع انعردام رؤيرة واضرحة 
 .1قبلة أو يف رؤيتها للمصاحلةعن كيفية سري احلركة يف الفرتة امل

 :وضع القوات األجنبية ا أفغان تا  -اثنياا

وتسرليم مهمرة الردفاع وحفرظ  2014كا وحلفاؤها عرن انتهراء مهمرتهم احلربيرة يف أفغانسرتان بنهايرة عرام يعندما أعلنت أمر 
الريت كانرت تصرل  -ت أعداد تلرك القروات األمن إىل القوات األفغانية  بدأت تلك الدول بسحب قواهتا تدرجييًّا من هناك  وأخ 

تتناقص  وبقي حالًيا يف أفغانسرتان مموعرة مرن اجلنرود األجانرب منقسرمني  - ألف جندي يف بع  األوقات 140إىل أكثر من 
 :إىل مموعتني

( 2حيررث العررددوأيج األملرران مررن بعرردهم مررن  كيررونياألوىل: القرروات األجنبيررة التابعررة للنرراتو )متعررددة اجلنسرريات  أغلبهررا أمر 
كري جرون كامبرل  ومكل فرة بررحلمهمة يوهي حتت قيرادة اجلنررال األمر ذ ومخسمائة جندي األفً  13إىل  األفً  12ويصل عددها ما بني 

حل وقد ُشكلت لتحل حمل قوات املساعدة األمنية )إيساف(  وقد وقع حلف الناتو على قرار إنشاء مهمة الدعم احلازم الدعم احلازم
بعثرة أصرغر بكثرري مرن إيسراف    وهري تتكرون مرن 2015وأيدها ملس األمرن ودخلرت حيرز التنفير  يف مطلرع  2014يف أواخر 

وحدات إقليمية  تتمركز وحدة واحدة يف كرل مرن شررق وغررب وقرال وجنروب أفغانسرتان  وتتمركرز اخلامسرة يف  وتتتلف من مخس
 .3واملشورة للقوات األفغانية ول  وهدفها األساسي تقدمي الدعم والتدريبألفغانية كابالعاصمة ا

يالف  10كية ومكل فة أبداء املهمات احلربية  وال يُعرف عددها احلقيقي لكن يقدرها الربع  حبروايل يالثانية: القوات األمر 
 2015كرري يف أفغانسررتان إىل هنايررة عررام يكرري ابراك أوابمررا بعرر  كتائررب اجلرريش األمر يجنرردي حاليًرراذ حيررث اسررتبقى الرررئيس األمر 

. وأعلرن ابراك أوابمرا 4كا أن ه ا التمديد حصل بطلب من احلكومة األفغانية اجلديدةيوتد عي أمر   شاركة يف العمليات القتاليةللم
. وقرد كران مرن املقررر أن ختفر  الروالات املتحردة أعرداد 5عرن أتجيرل انسرحاب الروالات املتحردة بشركل كامرل 2016يوليو يف 

جندي فقط بداًل مرن املوجرودين حاليًرا  وذلرك بنراء  5000إىل ما يقرب من  2016ع هناية عام قواهتا املتواجدة يف أفغانستان م
على االتفاقية بني الوالات املتحردة وأفغانسرتان  وإن مل تشرمل تلرك االتفاقيرة عردد األمرريكيني يف االسرتابارات أو املتعاقردين مرع 

 .2016مدى التواجد األمريكي يف أفغانستان يف هناية  الوالات املتحدة األمريكية  األمر ال ي يصعب معه حتديد
وقد جاء القرار األخري ألوابما بعد زادة عمليرات كرل مرن طالبران وتنظريم الدولرة يف أفغانسرتان  خاصرة عمليرة طالبران يف  

جنبية  ورأى أوابما أن االستيالء على قندوز  وفشل القوات األفغانية يف السيطرة مرة أخرى على املدينة بدون مساعدة القوات األ

                                                           
 املرجع السابق.  1
 حول أعداد القوات األجنبية يف أفغانستان  انظر الرابط التايل:  2

https://www.brookings.edu/opinions/revisit-afghanistans-end-game-plan/ 
 عن قوات الدعم احلازم  انظر الرابط التايل:  3

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/5/29/-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-
%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-
%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

 .2015مار   22  مركز اجلزيرة للدراسات  النجاح والف   أفغان تا  واملهمة اميديدة للقوات األجنبية: إممانياتمصباح عبد الباقي    4
 عن قرار أوابما أتجيل االنسحاب من أفغانستان  انظر الرابط التايل:  5

http://time.com/4394955/afghanistan-barack-obama-troops-pullout/ 

https://www.brookings.edu/opinions/revisit-afghanistans-end-game-plan/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/5/29/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/5/29/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/5/29/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/5/29/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://time.com/4394955/afghanistan-barack-obama-troops-pullout/
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القرروات األفغانيررة ليسررت قررادرة بعررد علررى مواجهررة عمليررات طالبرران خاصررة فيمررا يتعلررق ابلقرروات اجلويررة  حيررث خشرريت الرروالات 
مليار  65املتحدة من تكرار جتربة اهنيار اجليش العراقي يف أفغانستان  وذلك على الرغم من إنفاق الوالات املتحدة ملا يقرب من 

 .1على جتهيز القوات األفغانيةدوالر 
وما زالت الوالات املتحدة األمريكية ومن بعدها الناتو يعتمدون على احلل األمل يف أفغانستان  ل لك سنجد أن القوات 
األجنبية قامت ابغتيال املال أخرت منصور ابإلضافة إىل بع  قادة طالبان على مدار سنوات احلرب األمريكية على اإلرهاب علرى 

لرررغم مررن اسررتعداد أخرررت منصررور للرردخول يف مفاوضررات مررن أجررل املصرراحلة األفغانيررة  ابإلضررافة إىل اغتيررال قائررد تنظرريم الدولررة يف ا
أفغانسررتان  لتصررفية وجررود تلررك احلركررات. ولكررن األمررر يتحررول مررن سرريء إىل أسرروأذ فاغتيررال القررادة رمبررا يربررك احلركررات إال أنرره ال 

يخر  ترى الوالات املتحدة أن حل املعضلة األفغانية يف القضاء على اجلماعات املسلحة يف  ينهيها  ه ا من جانب  ومن جانب
أفغانستان ودعم القوات األفغانية دون النظر إىل جدوى املصاحلة حيث ال تريد أن يكون لطالبان أي دور يف احلكم يف أفغانستان 

ارات احلرب على اإلرهاب  مع مقاربتها احلالية يف أن ال تتدخل بشكل أبي كيفية  فما زالت الوالات املتحدة األمريكية ترفع شع
 مباشر حلل تلك األزمات.

 
  ريطة التفاعالت اإلقليمية: -ااثلثا 

تتفاعل العديد من القوى اإلقليمية مع الوضع يف أفغانستان بعد االنسحاب األمريكي وأتثرياته سواء على الداخل األفغاين 
ى فيمررا بينهررا ورؤيتهررا لرردورها علررى املسررتوى اإلقليمرري  ومررن أهررم تلررك القرروى كررل مررن ابكسررتان  اهلنررد  أو علررى تفاعررل تلررك القررو 

 إيران  الصني  مث صعود تنظيم الدولة يف املنطقة بوصفه حتدًا أمام تلك القوى.

 :اب  تا  -1

يما بينها وأتثري ذلك على الداخل تعترب ابكستان جارهتا األفغانية العمق اإلسرتاتيجي ابلنسة هلا من حيث تداخل القبائل ف
الباكستاين خاصة على احلدود بني اجلارتني  حيث تعد أكثر املنراطق حساسرية هري منراطق البشرتون يف إقلريم خيررب  توخنروا واحلرزام 

من القبائل ابإلضافة القبلي احملاذي ألفغانستان املعروف ابملناطق القبلية اخلاضعة ل دارة الفيدرالية  ويعيش يف تلك املناطق العديد 
إىل حلالبشتونحل األكرب حجًما  قبائل أخرى منارطة سياسًيا وعسكرًا ومن أمها قبيلة حلحمسودحل واليت تعرد املرزود الرئيسري ابملقراتلني 

 .2حلركة طالبان ابكستان
حجررم  ن أفغانسررتان هبرر ا الشرركل لعديررد مررن األسررباب منهررا خفرر متحمسررة لالنسررحاب األمريكرري مررابكسررتان مل تكررن و 

فعلى الررغم مرن اعتمراد الروالات املتحردة علرى ابكسرتان يف بدايرة حرهبرا    املساعدات اليت أتخ ها ابكستان من الوالات املتحدة
  ممرا يعرل أن ومل يتطور لتعاون سياسي واقتصرادي بشكل أساسي اوأمنيًّ  ااستاباراتيًّ كان   التعاون بني البلدين يف أفغانستان إال أن 

  قروى هلرا عالقرات أكثرر وحة أمام قوى إقليمية لتتخ  دور ابكستان يف أفغانستان ابلنسبة للروالات املتحردة األمريكيرةالساحة مفت
عمًقرررا مرررع الررروالات املتحررردة األمريكيرررة  خاصرررة مرررع إصررررار األخررررية أن ُتوقرررف إسرررالم أابد مسررراعدهتا لطالبررران  ويعرررد ذلرررك الورقرررة 

                                                           
 املرجع السابق.  1
 .2015يونيو  29  مركز اجلزيرة للدراسات  القبيلة ا اب  تا : دينامياهتا حملياا وامتداداهتا إقليميااحسن عبا     2
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  األمر الثاين هو عدم  وجود حل للمستلة األفغانيرة يرضري ابكسرتان  ففري رؤيرة 1إلقليمياألساسية يف يدها للحفاة على دورها ا
  خاصررة مررع لقرروى اإلقليميررة مللئرره خاصررة اهلنرردممررا خيلررق تنافًسررا بررني ا اكبررريً   سررلطواً  اابكسررتان االنسررحاب هبرر ا الشرركل يرررتك فراًغرر

يران ابلتوسع إقليمًيا وتوجيه نظرهرا إىل التردخل يف اين وال ي يسمن إلاألخرى مثل االتفاق النووي اإلير  ىالتغيريات اإلقليمية الكرب 
فعلرى   إليرران نفروذ علرى تلرك األقليراتمرا و   الوضع يف أفغانستان خاصة مرع وجرود أقليرة شريعية يف كرل مرن ابكسرتان وأفغانسرتان

وصرل األمرر أن  حرىت  علرى تلرك القبيلرة يسبيل املثال فإن قبيلة توري يف ابكستان وهي منتسبة للم هب الشيعي وإليران نفوذ قو 
 .2شيعي ابكستاين حياربون يف صفوف إيران يف سورا 400هناك ما يقرب من 

  وذلررك ألن كررابول 2015تمرب باألفغانيررة عقررب سرريطرة طالبرران علررى مدينررة قنرردوز يف سرر-ترروترت العالقررات الباكسررتانية 
 تمتهد لعودة طالبان بقوة للحياة السياسية يف أفغانستان  واستمر  ىرب ك  وعد ذلك مفاجتةمحلت إسالم أابد مسئولية دعم طالبان 

غررري معلنررة علرررى  أن ابكسررتان تشررن حرررابً   -ألكثررر مررن مررررة– أعلررن الرررئيس األفغرراين فغانيررة حرررىتاالهتامررات مررن قبررل احلكومررة األ
 .3أفغانستان مبساعدهتا حلركة طالبان

ألفغانيررة عررن طريررق الرردعوة إىل حلمررؤمتر قلررب يسررياحل  حيررث جنحررت جررواء مررع احلكومررة الرر لك حترراول ابكسررتان تلطيررف األ
مت التشديد على أمية طالبان أفغانستان يف حتقيق االستقرار يف و ابكستان يف حشد عشرين دولة من أجل حتقيق املصاحلة األفغانية 

  فباكسررتان تسررري علررى خطررني فيمررا رابعيررة  ابإلضررافة إىل املفاوضررات الرابعيررة وعقررد دورات مررن كررل مرن املررؤمتر وال4الدولرة األفغانيررة
احلل السياسي وذلرك الردخول يف مفاوضرات اللجنرة الرابعيرة أو مرؤمتر قلرب يسريا مرن أجرل حتقيرق   اخلط األول: يتعلق أبفغانستان

لدوليرة خشرية صرعود املصاحلة واالستقرار األفغانيني  واخلط الثاين هو دعم طالبان أفغانستان كورقة رهان أمام التغيريات اإلقليميرة وا
 قوى إقليمية أخرى يف املنطقة على حساب ابكستان مثل إيران واهلند.

اهلنرردي فيمرا يتعلررق أبفغانسررتان  خاصرة بعررد االتفرراق  –وذلرك يف الوقررت الر ي ختشررى فيرره ابكسرتان مررن التحررالف اإليرراين 
 املصاحلة األفغانية  ومع التقارب األمريكي اهلندي  حيرث النووى اإليراين  ورؤية إيران التوسعية  ومع احملاوالت اإليرانية التدخل يف

ختشرررى إسرررالم أابد التتييرررد األمريكررري للتحرررالف اهلنررردي اإليرررراين فيمرررا يتعلرررق أبفغانسرررتان وحمررراوالت إزاحرررة ابكسرررتان وطالبررران مرررن 
 .5الصورة

                                                           
 االنسحاب األمريكي  ورؤية الوالات املتحدة لدور ابكستان  انظر الرابط التايل:  1

https://www.brookings.edu/opinions/obamas-right-not-to-quit-afghanistan/ 
 حسن عبا   مرجع سبق ذكره.  2
 تصرحيات الرئيس األفغاين ضد ابكستان  انظر الرابط التايل:  3

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3
%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86-
%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7 

 .2015ديسمرب  31مركز اجلزيرة للدراسات   أفغان تا : تراجع أمريمي وتقدم طالباين، وعودة اللعبة الدولية،د.أمحد موفق زيدان    4
 .2015أغسطس  13اسات    مركز اجلزيرة للدر األمريمي: رؤية اب  تانية –، االتفاق النووي اإليراين أمحد موفق زيدان  5

https://www.brookings.edu/opinions/obamas-right-not-to-quit-afghanistan/
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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 اهلند: -2

يف منافسررتها مررع  يف املنطقررة ن التجررارةبشرركل عررام مررن أجررل زادة نسرربتها مرر هلنررد توسرريع نفوذهررا يف يسرريا الوسررطىحترراول ا
الصني  وإن كان هر ا األمرر ينطبرق علرى أفغانسرتان إال أن األخررية تزيرد أميتهرا ابلنسربة للهنرد مرن أجرل تقروي  النفروذ الباكسرتاين 

 .1عدو اهلند اللدود
حلررديث عررن تفاصرريلها هررا فالصررراع اهلنرردي الباكسررتاين ذو جبهتررني أساسرريتني  اجلبهررة األوىل: هرري كشررمري )ولسررنا بصرردد ا

هنا(  واجلبهة الثانية: هي أفغانستان وهي موضع االهتمام  فتحاول نيودهلي التقارب مع كابول يف مواجهة إسالم أابد يف تل اهتام  
 .2كابول ل،خرية بدعم اجلماعات املسلحة يف األراضي األفغانية

تان ألغرراض غرري أمنيرة وذلرك قبرل ترويل أشررف غرل مقاليرد فقد قامت اهلند بتقدمي مساعدات تقدر مبلياري دوالر ألفغانسر
السلطة يف أفغانستان  حيث قام األخري ابلتوجه إىل ابكسرتان يف بدايرة واليتره  إال أن أنره اختلرف مرع اسرتمرار مسراعدة ابكسرتان 

حمرراوالت اهلنررد إال أن حلركررة طالبرران يف الررداخل األفغرراين  فحرردث تقررارب أفغرراين هنرردي  ويتضررن مررن هرر ا األمررر علررى الرررغم مررن 
. ل لك تسعى اهلند ابلعمل لتحسني 3عالقاهتا مع أفغانستان تعد اثنوية ابلنسبة األخرية يف مقابل عالقات أفغانستان مع ابكستان

وجودها يف أفغانستان يف مقابل ابكستان ابلتقارب مع إيران والتفاهم مرع الروالات املتحردة  خاصرة معاهتامهرا  ابكسرتان  ابلعمرل 
 على زعزعة األمن يف كل من أفغانستان واهلند من خالل مساعدة اجلماعات املسلحة.

 إيرا : -3
إليررران عالقررات قويررة مررع أفغانسررتانذ حيررث تعررد طهررران مررن أكرررب املرراصني للمسرراعدات لكررابول خاصررة يف البنيررة التحتيررة 

مرع إيرران  ويقردم تلرك املسراعدات احلرر  الثروري  وابألخص يف والية هراة )حريات( ذات األقليرة الطاجيكيرة الشريعية علرى احلردود
 .4للجمهورية اإلسالمية

بعررد االتفرراق النررووي اإليررراين  وحماولررة األخرررية توسرريع نفوذهررا يف املنطقررة  حترراول إيررران الترردخل بشرركل أكرررب يف أفغانسررتان  
هرر ا مررن   5صررمة احلررزم يف الرريمنللعديررد مررن األسررباب: منهررا تقرروي  النفرروذ السررعودي القرروي فيهررا حيررث دعمررت أفغانسررتان عا

جانب  ومن جانب يخر  توسع تنظيم الدولة واستهدافه ل،قلية الشيعية يف أفغانستان. ولر لك قامرت طهرران مبحاولرة التردخل يف 
عامليرة برل  املصاحلة األفغانية وتطروير عالقاهترا مرع كرابول  ابإلضرافة إىل طالبران نسربًيا  اسرتنادًّا إىل أن رؤيرة طالبران اجلهاديرة ليسرت

                                                           
 .2015يوليو  6  عاطف عبد احلميد )ترمجة(  مركز اجلزيرة للدراسات  اهلند: توجه جديد حنو أفغان تا  وآسيا الوسطينيتني أاننت غوجيل    1
 .2016نوفمرب 14  مركز اجلزيرة للدراسات  اهلند واب  تا : ديناميميات الصراا التارخيي وامل تقبليعمري مجال    2
 نيتني أاننت غوجيل  مرجع سبق ذكره.  3
 معصومة طرفة  مرجع سبق ذكره.  4
 عن الدعم األفغاين لعاصفة احلزم  انظر الرابط التايل:  5

http://www.noonpost.org/content/6366 

http://www.noonpost.org/content/6366
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  وذلك على الرغم من رؤية طهران السابقة لكرون طالبران حلالوهرابيني املردعومني مرن السرعوديةحل  إىل التنسريق برني البلردين يف 1حملية
 حماربة تنظيم الدولة يف املنطقة

 الصني: -4
صول علرى مواردهرا  ابإلضرافة هتتم الصني أبفغانستان لسببني رئيسنيذ األول هو زادة حجم جتارهتا يف الدولة األفغانية واحل

إىل رغبررة الصررني يف عرردم نقررل الترروتر األفغرراين إىل إقلرريم اإليغررور يف الصررني ذي األغلبيررة املسررلمة مررع تزايررد صررعود التطرررف بررني أبنرراء 
  حيرث طلبرت أن 2اإلقليم حسب رؤية الصنيذ ل لك فإن الصني تعتمد على عالقاهتا القويرة مرع ابكسرتان للتردخل يف أفغانسرتان

تكررون شررريًكا يف احملرراداثت اجلاريررة مررع طالبرران مررن أجررل املصرراحلة األفغانيررة والرريت يشررارك فيهررا كررل مررن الرروالات املتحرردة األمريكيررة 
 .3وابكستان وأفغانستان

وترى الصني أن جناحهرا يف الوسراطة يف املسرتلة األفغانيرة وحتسرني عالقاهترا مرع ابكسرتان وطالبران سريتين هلرا فرصرة أكررب يف 
ة املتشررددين اإليغررور الرر ين رمبررا يطلبررون املسرراعدة يف الترردريب واحلصررول علررى األسررلحة مررن ابكسررتان وأفغانسررتان وطالبرران يف هز رر

 .4محلتهم للتصعيد ضد بكني  خاصة مع احتفاة الصني بعالقاهتا مع طالبان بشكل مباشر
 تنظيم الدولة: -5

  وكانررت معظررم عناصررره  منشررقة عررن طالبرران 2015يررة يف بدا -حسررب تسررميته  –برردأ تهررور تنظرريم الدولررة يف خراسرران 
أفغانسرتان وجرزًءا مرن ابكسرتان  كمرا أهنرا تشرمل إيرران وأوزبكسرتان  مرن  وتشمل والية خراسان كالًّ   وطالبان أفغانستانابكستان 

له( ابإلضافة إىل كل ويهدف التنظيم إىل حماربة الدول الكافرة )حسب قو   وكازاخستان  وقريغيزستان  وطاجيكستان  وتركمانستان
اصرفوا عرن طريرق الصرواب خاصرة مرع إصردار حركرة طالبران فتروى  -حسب رأي التنظيم-من حركة طالبان وتنظيم القاعدة  ال ين 

 .5بردة التنظيم
ويرررري الررربع  أن احلكومرررة الباكسرررتانية ومحلتهرررا ضرررد طالبررران ابكسرررتان  والررريت نرررتج عنهرررا مقترررل العديرررد مرررن قيررراديي احلركرررة 

ة إىل اغتيال بع  قياديي القاعردة يف ابكسرتان  هري مرن مهردت الطريرق أمرام تنظريم الدولرة للظهرور يف املنطقرة  حيرث إن ابإلضاف

                                                           
 لرابط التايل:إيران تبدأ إبنشاء روابط مع طالبان  انظر ا  1

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/20/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

 .2016أغسطس  23  مركز اجلزيرة للدراسات  البا  تانية –األبعاد اإلسرتاتيجية للعالقات الصينية د.را وند يل    2
 للمزيد حول احملاداثت من أجل املصاحلة يف أفغانستان  انظر الرابط التايل:  3

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/01/160110_afghanistan_peace_process 
 معصومة طرفة  مرجع سبق ذكره.  4
 .2015أغسطس  23  مركز اجلزيرة للدراسات  تنظيم الدولة ا  راسا : الن لة ا أفغان تا  واملآلمصباح عبد الباقي    5

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/20/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/20/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/20/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/20/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/2/20/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/01/160110_afghanistan_peace_process
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البيئرررة الباكسرررتانية األفغانيرررة ختتلرررف عرررن البيئرررة العربيرررة مرررن حيرررث حريرررة احلركرررة نسررربًيا أمرررام اجلماعرررات اإلسرررالمية يف الرررداخل  هررر ا 
 .1ادية يف الشرق األوسط عن تلك اليت يف يسياابإلضافة إىل اختالف املدار  اجله

وتشررري التحلرريالت إىل  تنرراق  الرؤيررة الباكسررتانيةذ فهرري إن هامجررت كررالًّ مررن بقرراا تنظرريم القاعرردة وطالبرران ابكسررتان يف 
نية يف الررداخل  إال أهنررا يف الوقررت نفسرره متتنررع عررن اسررتهداف طالبرران أفغانسررتان بررل وتسرراعدها مررن أجررل موازنررة القرروى الباكسررتا

املنطقررة ويف الررداخل األفغرراين  ممررا خيلررق رد فعررل سررلبيًّا يف الررداخل الباكسررتاين ملررا لطالبرران مررن شررعبية يف منرراطق القبائررل خاصررة مررع 
 احلدود األفغانية  ومن ه ا التناق  يستمد تنظيم الدولة يف خراسان قوته يف املنطقة.

من العمليات اليت استهدفت بشكل أساسي الشيعة يف كلتا الدولتني  ومن  اإلعالن عن إنشاء التنظيم قام األخري ابلعديد 
ممرا جعرل إيررران حتراول الترردخل بشركل أكررب يف الرردولتني  ففري لقرراء برني الرررئيس اإليرراين والررئيس األفغرراين مرن أجررل تنسريق اجلهررود 

اوف الصني من انتقال عملياته إليهرا عرن طريرق   ه ا ابإلضافة إىل إاثرة التنظيم ة2حملاربة تنظيم الدولة وخاصة على احلدود بينهم
أربررك التنظريم الرر ي اسررتبعد الربع  اسررتمراره يف البيئررة  2016  إال أن مقتررل زعيمره يف يوليررو 3إقلريم اإليغررور وانضررمام  أفرراده إليرره

 .4الباكستانية األفغانية

  امتة:

ربى يف الفرررتة األخرررية  مثررل االنسررحاب األمريكرري  ويف اجملمررل مررا زال الوضررع يف اإلقلرريم غررري مسررتقر نتيجررة للتغيررريات الكرر
إيرررراين يف مقابرررل ابكسرررتان  ابإلضرررافة إىل زادة عمليرررات العنرررف مرررن –واالتفررراق النرررووي اإليرررراين وصرررعود نفوذهرررا  حترررالف هنررردي

أثررر ذلررك مررن اجلماعررات املسررلحة التقليديررة مثررل طالبرران  وصررعود مجاعررات عنررف جديرردة نسرربًيا علررى اإلقلرريم مثررل تنظرريم الدولررة  و 

                                                           
 .2015يناير  28مركز اجلزيرة للدراسات   ما هو م تقب  تنظيم الدولة ا اب  تا  وأفغان تا ؟،د.أمحد موفق زيدان    1
 التنسيق اإليراين األفغاين حملاربة تنظيم الدولة  انظر الرابط التايل:  2

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/04/150419_iran_afghanistan 
 ةاوف الصني من تنظيم الدولة  انظر الرابط التايل:  3

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-
%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA 

 ظر الرابط التايل:حول مقتل زعيم تنظيم الدولة يف خراسان  ان  4
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/13/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-
%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 
 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/04/150419_iran_afghanistan
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/13/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/13/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/13/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/13/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/13/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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فرررض للعديررد مررن التحرردات علررى القرروى اإلقليميررة  ويبرردو أن الوضررع سيتضررن بشرركل أكرررب مررع حتديررد اإلدارة األمريكيررة اجلديرردة 
 ألولواهتا يف اإلقليم ورؤيتها حلل األزمة األفغانية  مما سيؤثر على مدى التغري يف التحالفات اإلقليمية.

ان أن حرل أزمتهررا مرا زال بعيرد املنررال خاصرة مرع تصرراعد وتررية الصرراع السياسرري يف ويتضرن مرن اخلريطرة الداخليررة ألفغانسرت
حكومة الوحدة الوطنية  مع استمرار زادة معدالت الفساد وصعوبة وصرول أمروال املسراعدات إىل مسرتحقيها  ممرا ينبر  ابسرتمرار 

تعلررق ابلقرروات األجنبيررة  فتصرراعد عمليررات طالبرران األزمررات االجتماعيررة واالقتصررادية علررى املسررتوى املتوسررط والبعيررد. أمررا فيمررا ي
وعررودة القاعرردة يؤكررد علررى اسررتمرار وجررود تلررك القرروات مبررا يعررل اسررتمرار الترردخل األمريكرري يف الشررتن الررداخلي األفغرراين  وفرررض 

 رؤيتها حلل األزمة األفغانية حىت وإن أدى ذلك الستمرار تلك األزمات.

ا بني القوى اإلقليمية علرى التردخل يف أفغانسرتان بعرد االنسرحاب األمريكري اجلزئري أما على الصعيد اإلقليمي فنجد تنافسً 
منهررا  رغبررة يف احلفرراة علررى اسررتقرار دوهلررا  ابإلضررافة إىل نقررل الصررراع خررارج أراضرريها  فتحرراول ابكسررتان احلفرراة علررى قوهتررا يف 

يكون هلا رأي يف كيفية حل األزمة األفغانية  يف حني حتاول  الشتن األفغاين نظرًا ألمية أفغانستان ابلنسبة هلا  ويف نفس الوقت أن
اهلند تقوي  ابكستان جل هبا بعيًدا عن كشمري ابإلضافة إىل توسيع نفوذها  على املستوى اإلقليمي  واملسرتوى الردويل أبن تكرون 

 قاهتا مع إيران خاصة بعد االتفاق النووي.بدياًل لباكستان ابلنسبة للوالات املتحدة األمريكية  ويف الوقت نفسه حتاول حتسني عال

حتاول الصني التدخل يف الشتن األفغاين خوفًا من انتقال االضطراابت إىل اإلقليم املسرلم عنردها اإليغرور خاصرة مرع انتقرال 
إىل أفغانسرررتان مرررن أجرررل احلصرررول علرررى التررردريب والررردعم  فتتررردخل الصرررني مرررن خرررالل  -حسرررب رؤيرررة الصرررني-املتشرررددين مرررنهم 

 فتها ابكستان  وإن كانت ال تعارض التدخل اهلندي اإليراين إن مل تستطع ابكستان القيام هب ا الدور.حلي

أمررا إيررران ومررن بعررد االتفرراق النررووي  فررإن رؤيتهررا التوسررعية تتررداخل مررع اإلقلرريم بشرركل كبررري خاصررة أن كررالًّ مررن أفغانسررتان 
وذ واضرن يف تلرك املنراطق  وكمرا سربق الر كر يوجرد بعر  شريعة ابكسرتان وابكستان هبما أقلية كبرية نسبًيا مرن الشريعة وإليرران نفر

وأفغانستان حيارب حتت الراية اإليرانية يف سورا  ومن أجل توسيع ذلك النفروذ فرإن طهرران تررى أن احلرل األفغراين جيرب أن يكرون 
 بعيًدا عن اجلماعات املسلحة بشكل أساسي.

***** 
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 رات ال عبية واحلروب األهلية واحلرب علة اإلرهاباإلسالمية: بني الثو  األمة العربية
 )من العدو؟(

 د.اندية حممود مصطفى
 مقدمة:

-تدخل األمرة العربيرة اإلسرالمية العرام السرابع النردالع موجرة الثرورات الشرعبية املتواليرة الريت حتولرت  2017مع بداية عام 
هليرة وتردخالت خارجيرة حترت رايرة احلررب علرى اإلرهراب يعرتيهرا إىل حرروب أ -حتت وطتة القروى املضرادة للثرورة داخليًرا وخارجيًرا

 ويسمها حالة اقتتال بيل غري مسبوق.
 فلقد فتحت الثورات العربية مرحلة جديدة من تطور املنطقة العربية برمتهرا ولريس فقرط دوهلرا فررادى  تطرورا متعردد األبعراد.

مل  2011ومطالع  2010نتفاضات عدد من الشعوب العربية أواخر األسباب اليت وقفت وراء اتبني أن فبعد ه ه األعوام الست 
ا تعررد وحرردها عوامررل حركررة األحررداث  فقررد تقرردمت للواجهررة عنرراوين وقضرراا أخرررى تولرردت تباًعررا. فبعرردما أعلنررت الثررورات شررعارً 

اد والقمررع والتفرراوت ا يتمثررل يف إسررقاط أنظمررة احلكررم املسررتبدة  وإحررداث تغيررريات ج ريررة تتعلررق بسياسررات التالررف والفسرروهرردفً 
تطرررورات مرررا بعرررد األام األوىل لكرررل ثرررورة والطريقرررة الررريت إذا باالجتمررراعي والفشرررل الررردائم الررريت هيمنرررت علرررى الواقرررع العرررر  لعقرررود  

ا أخرى وقضاا رمبا أصربحت أكثرر مركزيرةذ أوضاعً  فرزتقطر  مث صعود الثورات املضادة   تشكلت هبا صورة املشهد الثوري يف كل
وجترردد أشرركال الترردخالت اخلارجيررة والتوجرره صررو إعررادة تشرركيل كاملررة    وإقليميًّرراها: تفجررر العنررف والعنررف املضرراد قطررراً علررى رأسرر

 كل ذلك حتت راية احلرب على اإلرهاب.  ...ا ومن حيث الصالت مع اخلارج وإقليميًّ للمنطقة  قطراً 
خاصرة يف مناذجره –قرة مرن حالرة الثرورة والتغيرري السياسري فقط على الطريقرة الريت حتولرت فيهرا املنط وليس من املهم الوقوف

إىل حالة )اإلرهاب واحلرب على اإلرهاب( بكل ما حتمله ه ه الالفتة من مضامني واحتماالت تتفاوت من حالة ودولة  -السلمية
خل ابملنطقرة يف أزمرات مرن ترد -اومع اتساع رقعتهرا ومترددها وامتردادها زمنيًر–هنا يف اجململ أإىل أخرى  لكن األهم هو فهم كيف 

نوع ةتلف. ول ا فاألهم الوقوف على الطريقة اليت انتقلت هبرا املنطقرة مرن تطلعرات التحررر إىل البحرث عرن األمرن واالسرتقرار إىل 
تبعيرة مرع اخلرارج أو مشرروعات الفوضرى واإلغرراق يف حبرار مرن العنرف -التترجن بني عودة االستبداد وما وراءه من عالقرات هيمنرة

شرامل. وعلرى رأ  هر ه الطرررق التحالفرات برني الررداخل املضراد للثرورات وبررني أمنراط تردخالت ومنرراورات القروى الكرربى أبزمررات ال
 بني االندفاع ابحلل العسكري وأطروحات التسوات التفاوضية اهلائمة. ذاملنطقة

(1) 
فكررل هرر ا برمتره يفرررتض لفهمرره  ذن فرراغفهري مل أتت أيًضررا مرر  وكمرا مل حترردث كرل هرر ه التحرروالت النظميرة الكررربى يف فررراغ

فمن  .استدعاء ال اكرة التارخيية احلضارية القريبة )من  قرن على األقل( واآلنية بكل تفاصيلها )من  هناية احلرب الباردة على األقل(
األوىل أفضرت  :علرى أراضرينا ام: فإن احلربني العامليتني األوىل والثانية جرت بع  معاركهانحية الذا رة التارخيية احلضارية القريبة

واحلرب الثانية أفرزت لنا إسرائيل وحراًب ابردة عاملية   إىل نظام االنتداب لتقسيم الشام إىل تصفية ما بقي من تركه عثمانية وسلمتها
 ذجديرردة ونظًمررا عسرركرية تولررت إدارة الرردول املسررتقلة احلديثررة نيابررة عررن االسررتعمار الرر ي رحلررت قواترره بعررد أن خلررف وراءه قرروات

 يوتفها حىت اآلن.هو سواء املدنية منها أو العسكرية  كما خلف ب ور استقطاابت وصراعات تلت تنمو وتل 

                                                           
 ستاذ العالقات الدولية املتفرغ  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة.أ 
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الشررريعي   -غرررري العررررب  السرررل-العلمررراين  العررررب-اإلسرررالمية  اإلسررالمي-ومررن أهرررم هررر ه االسرررتقطاابت: القوميرررة العربيرررة
أي بني عردو للغررب  ذاالستقطاب بني تقدمي ثوري وبني حمافظ رجعيوأخ  االستقطاب األكرب حينئ   وهو  .املسيحي -املسلم

يف تررل رعايررة املشررروع الصررهيوين ورأ  حربترره إسرررائيل منرر  عررام   يررع االسررتقطاابت املرر كورة عاليًرراوحليررف للغرررب يتغرر ى مررن مج
د القروى االسرتعمارية وضرد . فإذا كان قلب األمرة العربيرة اإلسرالمية شرهد يف النصرف األول مرن القررن العشررين حررواب ضر1948

فإن احلرروب يف النصرف الثراين مرن القررن اختلفرت أمناطهرا وصرواًل ملرا صرن   الستقالل بكافة أشكاهلا وأدواهتااالحتالل ومن أجل ا
 فيه.

  حرب 67  حرب 56  حرب48اإلسرائيلية من  بداية النصف الثاين من القرن العشرين )حرب -كانت احلروب العربية   
ري التوازانت اإلقليمية والعاملية حرول ار تغواقيت الختبم( هي 87  االنتفاضة األوىل82ل جنوب لبنان وحصار بريوت  احتال73

ومررن أمهررا:  ذاحلرررب البرراردة بررني الررنظم العربيررةاملنطقررة  واقرتنررت هرر ه احلررروب مررع العرردو الصررهيوين حبررروب أخرررى ابلوكالررة يف تررل 
علرى أرض الريمن ابسررم الردفاع عرن الثرورة يف مقابرل الرردفاع عرن النظرام التقليردي برعايررة  منروذج حررب الريمن )برني مصررر والسرعودية

اإليرانية )بني القومية العربية أو السرنية التقليديرة -منوذج احلرب العراقية(  1991-1976) غربية(. منوذج احلرب األهلية يف لبنان
يديولوجيرة الكررربى بررني الررنظم ابحلرررب األرتنررت مجيررع هر ه النمرراذج وغريهررا واق .وبرني القوميررة الفارسررية أو الثررورة اإلسرالمية الشرريعية(

وبينهرا وبررني جوارهرا احلضراري اإليررراين يف رعايرة احلررب البرراردة مث االنفرراج مث تصرفية احلرررب البراردة. وصراحبها حترروالت يف   العربيرة
ملتصراعد يف مقابرل االنسرحاب السروفييت املتصراعد وحترت البىن الداخلية )االجتماعية واالقتصادية( حترت موجرة االنفرراد األمريكري ا

 .خالل الربع األخري من القرن العشرين اإلسرائيلي-موجة عواقب السالم املصري
البرىن الداخليرة فإن ما بعد احلرب العاملية األوىل   إىل جانب ه ا البنيان اإلقليمي املوروث من تسواتبعبارة  أخرى: فإنه 

مررن انحيررة  حيررة واحلفرراة علررى األوضرراع القائمررةاحلاجررة للتغيررري مررن ان   بررنيار بررني قرروى جرر ب وشرردبرراالخت حتررت وطررتة تأضررح
 أخرى.
  سرواء علرى صرعيد الرنظم الداخليرة أو البنيران تفاصي  الةذا رة اآلنيةة املمتةدة واملرتا مةة عةرب سة  سةنواتومن مث فإن  

تشركيل جديرد للمنطقرة بعرد انردالع الثرورات العربيرة الشرعبية  اإلقليمي واإلطرار الردويل التردخلي  تكشرف عرن صرورة وحالرة إعرادة
 السلمية ضد االستبداد السياسي وضد الظلم االجتماعي وضد التبعية اخلارجية.

يف مسلسررل إعررادة تشرركيل الررنظم اإلقليميررة الفرعيررة  -ولررو متررتخرة–ومتثررل هرر ه احلالررة العربيررة علررى هرر ا النحررو حالررة أخرررى 
منر  هنايرة احلررب البراردة. فبعرد حررب اخللريج الثانيرة وتسرواهتا بردأت احلرروب يف البلقران ويف القوقراز ويف  ل،مة )العرامل اإلسرالمي(

مجهورات يسيا الوسطى ويف قلب أفريقيا  ومجيعها تفصن عن ج ورها التارخيية العرقية أو القومية أو الدينية متشرابكة مرع األبعراد 
 السياسية الداخلية واخلارجية.

عررن اجلديررد يف االسرررتاتيجية األمريكيررة العامليررة للحفرراة علررى اهليمنررة  2001داث احلررادي عشررر مررن سرربتمرب وكشررفت أحرر
ابسم احلرب الدولية على اإلرهاب: ففي حني مل تتوقف يف القلب العر  االنتفاضة الفلسطينية الثانية وحروب إسرائيل علرى األمرة 

ت التدخالت اخلارجية ابسم حقوق اإلنسان والد قراطية وكافة أدوات القوة (  واستمر 2008( وغزة احملاصرة )2006يف لبنان )
مرع العردوان األمريكري علرى أفغانسرتان مث علرى العرراق واحتاللره بصرورة كاملرة  العسركريُّ  فلقد عاد بقوة وفجاجة االسرتعمارُ   املرنة
كرل سياسرات الكشرف   ت دائررة الضروءحتر االحرتالل خرالل هر ا العقرد اضرع هر و و   (20014 -2003ة عقرد مرن الزمران )طيل

-الشريعي  والعرر -فلم يكن االستقطاب السل .ليس يف العراق فقط ولكن يف كافة األوطان العربية حلعن حلاالنقسامات الداخلية
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ن ما ال ي ألقى بثقله على أوضاع العراق يف تل االحتالل وبعد انسحابه جزئًيا  إال رأ  جبل اجلليد العائم ال ي سرعا  الكردي
 طفى بقوة وسرعة مدمرة يف تل الثورات املضادة ضد الثورات الشعبية.

لتغيررري يف املنطقررة مررن تصررعيد أداة ا لمحايررة للوضررع القررائم ومنًعرر نية وحلفائهررا اخلررارجيفلررم يكررن هنرراك أفضررل للررنظم املتكلسرر
اك أفضرل مرن ورقرة احلررب علرى نر يكرن هيف شركل طرائفي أو عرقري  وملاالستقطاب واالنقسام وصواًل إىل حالة االقتتال الرداخلي 

أو  كانررت  إسرالمية–اإلرهراب لتنرد  وختررتلط وترؤثر يف مجيررع هر ه األشرركال مرن الفرقررة الريت انلرت مررن قردرة القرروى الثوريرة الوطنيررة 
قتها وكانررت إسرررائيل هرري الراعيررة األوىل  منرر  السرربعينات  الهتامررات اإلرهرراب الرريت ألصرر علررى االسررتمرار يف مشررروعها. -علمانيررة

 ابتداء بكل حركات املقاومة ضدها خارج أرض فلسطني.
الرداخلي االنقرال  علرى الثرورات  ؤنرة وليردة التردخل اخلرارجي والتواطرومل تكن ه ه الرتبة مرن الصرراعات واالنقسرامات الراه

االسرتقالل وريثرة الردول حديثرة نظرم ولكرن كانرت كاشرفة عرن جر ور ممتردة ملصرادر هر ه الصرراعات مل ترنجن  أو مل ترغرب    فقط
ولكرن ترديرها وفرق نظرام   الدينية والثقافيرةو دواًل مدنية حديثة ال متحي اخلصوصيات القومية  نش داراهتا على صو يُ إالستعمار يف ا

أو يضرطهد بعضرره  هل التعردد والتنروع إىل مصرردر ثرراء ولريس أن يقمعره أو يكبتره أو يستتصرلحيروّ   تعرددي ترداويل د قراطري إنسراين
ن االسرتبداد أم العسركريةحل أو الرنظم التقليديرة   كما حدث طيلة مرا يقررب مرن نصرف قررن حرني يمنرت حلالرنظاآلخر البع لصاحل 

 هو املربر ملا يسمى احلفاة على متاسك الوطن أو االستقالل يف مواجهة املؤامرات اخلارجية.
ة الداخليرة  فرإن الرنظم املرتصرة الريت ال جتررؤ وحني اندلعت الثورات الشعبية ضد هر ه الرنظم  بعرد اتريرخ حافرل مرن املعارضر 

بثورات أو حرروب بديلرة )هجينرة ومفتعلرة(. كمرا أن  عملتا على التجّملالشعوب وضد الثورات   إهنا ضد -صراحة–على القول 
رةذ أي عرن بُعرد هر ه املر -أي احلررب علرى اإلرهراب-تردير الثرورات املضرادة  أضرحت  بعد أن حلخلقرتحل اإلرهراب  القوة اخلارجية

 ذ أيبدون الطرق التقليدية االستعمارية اليت تقوم على االلتحام العسكري على األرض  فتدير ه ه القوة اخلارجية عمليات نظيفة
 بدون خسائر هلا.

تقاتل حلكياانت مسلحةحل قفزت فجرتة إىل قلرب  ذضدها الثورات هي اليت تقاتل اآلنفإن النظم العميلة واملرتصة اليت قامت 
البسررراط عنررروة وبعنرررف عرررن الثرررورات السرررلمية  وتشرررارك يف إجهاضرررها.  سرررحبلتيف ياثر صرررعود داعرررش ومسرررارها(  ر  )تررردبر   السررراحة

اليت اثرت  تعاقبها علرى خطيئرة الثرورة وخطيئرة الصرعود اإلسرالمي الر ي صراحبها. وإذا كران انردالع  الشعوب   وتعاقب ه ه النظمُ 
رجية ضدها  وإذا كانت ه ه الثورات قرد اختلفرت مرن حيرث االنردالع واملسرار الثورات قد دشن ما كان متوقًعا من تدخالت خا

 واملآالت السريعة  إال أهنا مجيعها اشرتكت يف نفس ه ه القواسم السابق اإلشارة إليها.
ية واخلارجيرة ا يف املنطقة أال وهو التفاعل الواضن بني السياقات الداخلية واإلقليموهك ا نرى  وامتداًدا للنمط ال ائع اترخييً 

علررى صررو يررنعكس علررى حررال املنطقررة ووضررعها العرراملي  فررإن مشررهد مررا بعررد الثررورات يكشررف عررن دور هرر ا التفاعررل ومنررط إعررادة 
 تشكيل توازانت املنطقة واجلاري من  ست سنوات وحىت اآلن.

(2) 
أهنرا أضرحت تشركل منظومرة  مل جتر الثورات والثرورات املضرادة بشركل واحرد أو درجرة واحردة  رغرم :على الصعيد الداخلي

نفصررال عررن األخرررى أو عررن سررياقها العرراملي مث اإلقليمرري العررام. فررإن اخلريطررة احلاليررة كررن فهررم أحررد حاالهتررا ابواضررحة املعررامل  ال  
الرريت تقودهررا الثررورات املضررادة يف املنطقررة تقرردم مخررس  ()( مررن احلرررب العامليررة الثالثررة2011-2016) ملعررارك هرر ه اجلولررة الثالثررة

                                                           
()الغرب حتت شعار حلاحلرب العاملية على اإلرهاب  اجيمعهم ا( وثالثتهم2011 -2001(  )2001 -1991يف املرحلتني ) يانن اأُلولاوكانت احللقت

 )اإلسالمي(حل.
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احلررررب برررني نظرررام األسرررد البعثررري   حالرررة 2014حررراالت راهنرررة: حالرررة احلررررب ضرررد داعرررش يف العرررراق وسرررورا وخاصرررة منررر  يونيرررو
  وحالرة احلررب يف ليبيرا برني 2014املعارضة املسلحة للنظام السوري  حالة احلرب مع احلوثيني يف الريمن وخاصرة منر  أغسرطس و 

وبني كل منهما وداعش  واحلرب يف مصر بني  2014وخاصة من  مايو   الغرب()يففرباير 17قوات حفرت يف الشرق وقوات ثورة 
. ومجيع ه ه احلاالت ورغرم اختالفاهترا تلبسرها 2013نظام االنقالب واجلماعات املسلحة يف سيناء واملعارضة السلمية من  يوليو 

 النظم املتهاوية وحلفاؤها اخلارجيون لبا  احلرب على اإلرهاب.
ا  جررراهزً النررراتج األبررررز واألخطرررر للثرررورات مجيعرررا يف مراحلهرررا األوىل: صرررعود اإلسرررالميني وتهرررورهم بررردياًل ن كرررا  :مةةةن انحيةةةة 

ألنظمة احلكرم املسرتبدة  ولقرد كران لر لك رد فعرل رافر  ومهريج مرن قبرل النارب والتكوينرات العلمانيرة واألنظمرة اآليلرة للسرقوط 
الردوليت( الردور األكررب يف عرقلرة املرحلرة -العلمراين-ل الثالثري )اإلسرالميا بقيرادات عسركرية يف الغالرب. ومرن مث كران للسرجامجيعً 

االنتقاليرة األوىل للثرورات يف تررونس ومصرر وليبيررا  ونسربيا: الرريمن  كمرا برردا أثرر هر ا التنرراطن علرى حالررة الثرورة يف سررورا ضرد نظررام 
حركرات ني حركات إسالمية معارضة مسلحة و اعش وبودون متييز بني د  بشار األسد األسوأ عنفا ودمارا. ويف مجيع ه ه احلاالت

 مث وضع اجلميع يف سلة حلاإلرهابحل على صو وسم الثورات أبهنا أفرزت حلاإلرهاب اإلسالميحل.  إسالمية سياسية
مث  ومن قضية احلرية والد قراطية واالستقالل ضد االسرتبداد والتبعيرة  وقضراا التطهرري مرن الفسراد والتالرف  انتقرل ومن  

سررجال إىل قضررية اهلويررة واملرجعيررة احلاكمررة  حررىت ترردرجت األمررور ابجترراه سرريادة العنررف والعنررف املضرراد بررني: األنظمررة والثررورات  ال
والدولرة واجملتمررع  ويف ترل ترردخالت خارجيرة كثيفررة وضراغطة يف اجتاهررات ةتلفرة  نقلررت النرزاع إىل مسررتوى إقليمري شرراملذ األمررر 

 ي العر ( قضية مظلة تنضوي حتتها اليوم سائر أزمات املنطقة العربية وحتداهتا.ال ي جعل من قضية )األمن اإلقليم
وإن بررردت مشررررتكة يف نوعيرررة   : فقرررد بررردأت مجيرررع الثرررورات العربيرررة سرررلمية وأبهرررداف وفعاليرررات ُقطريرررةومةةةن انحيةةةة أ ةةةرى

تادام العنف إلسقاط النظام على غرار إال أن منها من دفع على عجل ومن قريب للتسلن واس  الدواعي والدوافع اليت أدت إليها
ق مث أجهررر  لرتتفرررع شرررارة احلررررب علرررى ا يف التحررول الرررد قراطي املعررروّ الوضررع يف ليبيرررا مث سرررورا  مث الررريمن  ومنهرررا مرررن قطرررع شررروطً 

)مصرررر(  يف حررني تلررت حالرررة ثررورة تررونس تناضرررل للحفرراة علررى السرررلمية والوصررول إىل حلتوافررق وطرررل  اإلرهرراب احملتمررل احلقيقرري
 . علحلفا

إال حتت ه ه األمساء  واليت ال ختدم  ى الثوراتأال نر  : ملاذا أرادوا يف اخلطاب السياسي واإلعالمي الشائعومن انحية اثلثة
 وهي ضرورة موت الثورات اليت أفرزت اإلرهاب والفوضى؟ ذإال حالة ذهنية واحدة

إن ممثلرري الررنظم فرر  وبررني الررنظم املتهاويررة؟ علررى األقررل ملرراذا ال تسررمى األمررور أبمسائهررا؟ ملرراذا ال نقررول احلررروب بررني الشررعوب
بعبارة أخرى: ملاذا ال نقول احلرب على نظام بشار األسد؟ احلرب على نظام علي صاحل وحلفائه احلوثيني؟ احلرب على  .واضحون

أم إن مجيررع مررن  العررراق؟ورثررة معمررر القرر ايف؟ احلرررب علررى ورثررة نظررام مبررارك؟ واحلرررب ضررد ورثررة االحررتالل األمريكرري الطررائفيني يف 
 يقاوم ه ه النظم ليس له حق استادام القوة املسلحة رًدا على عنف وإرهاب ه ه النظم ذاهتا؟

بعبارة أخرى: إن ذيوع املقولة السائدة وانتشارها يف اخلطاابت السيارة  واملقصورة على سردية حلاحلرب على اإلرهابحل  إمنرا 
ةذ نظررًا لتعميماهترا املفرطرة. وهري التعميمرات الريت تصريب ال هنيرة والنظرر ابالضرطراب  هو أمر مقصود وله عواقرب شرديدة اخلطرور 

وخاصة لدى السواد األعظم من النرا  الر ي هرو الضرحية األساسرية هلر ه احلرروب  والر ي يتحمرل تكلفتهرا املرتفعرة حيرث يصربن 
عرررن وجهررره احلقيقررري املسرررلن والعنيرررف وغرررري السررربب فيمرررا يعانيررره هرررو: الثرررورات الررريت صرررّعدت مرررن حلاإلسرررالم السياسررريحل  وكشرررفت 

 املتسامن واملعادي لآلخر... وال ي يشوه اإلسالم.
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ومتعررددة الروافررد.  ال أحررد ينكررر أن خريطررة القرروى اإلسررالمية املتحاربررة فيمررا بينهررا وبررني قرروى األنظمررة هرري خريطررة معقرردة
ميلرره مسررئولية اهنيررار األوضرراع. وكررتن الررنظم وحلفاءهررا املقولررة ال ائعررة هررو وسررم )اجلميررع( ابإلرهرراب اإلسررالمي وحت يفولكررن األهررم 

يف مواجهة ه ا اإلرهاب جهاًدا عسكرًا يتا  ذريعة إلهدار ما تبقرى  -مع العامل–اخلارجيني أبراء من دم ابن يعقوب وجياهدون 
 ؟(.هل ه الشعوب من كرامة وحرات وموارد!!! ومن أجل ذريعة أخرى تسمى االستقرار واألمن )ولكن: ملن

ومن مث فإن أي نقد أو معارضة لسياسات النظم املرتصة يف حلاحلرب على اإلرهابحل ال يصبن إال مساندة ل رهاب وخدمة 
لره  وال يصربن احلررديث عرن حلررول سياسرية واقتصررادية واجتماعيرة ترردعم احلررات والعدالررة االجتماعيرة والتعدديررة إال حرديثًا خادًمررا 

 : أي دولة؟؟؟(.دون أن يُطرح السؤالوكرًها يف اجليش وآتمرًا على الدولة ) مالة وخيانة هلومعادًا للوطن وللدو   ل رهاب
إن احلروب الدائرة  أاًّ كان توصيفنا هلا  هي حروب ةتلفة الدرجات واألشكال  ولكنهرا مجيًعرا حرروب برني الرنظم القد رة 

األطرررراف اإلقليميرررة والدوليرررة تنررراور هبررر ه لكرررن أشررركااًل ةتلفرررة. املتمسررركة ابلبقررراء وبرررني إرادة التغيرررري لررردى الشرررعوب والررريت اختررر ت 
 حلاحلقيقةحل على النحو ال ي خيدم حساابت مصاحلها وتوازانت القوى بينها.

مل يتضرن بعرد. ولر ا ال عجرب أن  -ومرن سريقوده ومرن سريقوم علرى بنائره-شركل اجلديرد املطلروب  واألمر األكثرر أميرة أن
يستهدف بقاء األوضاع على ما هي عليه  وإن مل يكرن  فلتتجره للدرجرة األسرفل يف املشرروع  -ئيلويف القلب منه إسرا-حلاخلارجحل 

االستعماري يف املنطقةذ أي مزيد من التجرئة واالستقطاابت. إن احلررب الردائرة علرى اإلرهراب علرى النحرو الر ي جترري بره ليسرت 
ومررن تطلعاهتررا للتغيررري  دون أن تتبلررور قرروى قررادرة علررى القيررادة  ارد هرر ه األمررة  ومررن وحرردة أراضرريهاإال حررراًب علررى مررا تبقررى مررن مررو 

 الرشيدة للتغيري سواء داخلًيا أو إقليميًّا.
(3) 

 وعلة الصعيد اإلقليمي وعرب اإلقليمي و اصة من جهة اميوار احلضاري اإليراين الرت ي
ا حمفرررزًا ملزيرررد مرررن دة املسرررلحة عررراماًل هيكليًرررفلقرررد مثرررل هررر ا االنفجرررار املترررزامن للثرررورات الشرررعبية السرررلمية مث الثرررورات املضرررا

أو هياكررل   أو حتالفرات  خرتالل يف تروازن حلالنظرام اإلقليمرري العرر حل واختبرار مررا تبقرى لره مررن خصرائص الرنظم: أمنرراط تفراعالتاال
 أو أمناط القوى التدخلية.  ومؤسسات

خلليج  الشام  مصر والسودان  قرال أفريقيرا  علرى صرو م االنفصال أو التمايز بني النظم الفرعية العربية: اتدع   فمن انحية:
وتيفة النظام اخلليجي وعلى صو غري مسبوق من حيث درجة وطبيعة التدخالت املتزامنة واملتالحقة يف قضاا و يف دور  اشهد تغريً 
التحررالف مررع األعررداء أو  حررىت ولررو تطلررب األمررر  وخاصررة التصرردي للثررورات واجتاهررات التغيررري الشررعبية بقيررادة إسررالمية  املنطقررة

املنافسني السابقني )نظام مصر وروسيا بصفة خاصة( أو لو ترتب على األمر فتور وأتزم التحالف التقليردي مرع الروالات املتحردة 
 حي.مكامن العداء والصراع سواء امل هيب أو املصل مل خيفمل  ات اخلليجية اإليرانية برداء واهوانكشاف الغطاء ال ي كان يسرت العالق

غرري الثابتررة الريت ختضررع لتغررريات التكتيكيررة  ات والتحالفرات املضررادة املتحركرة تبلررورت اجتاهرات للتحالفرر ومرن انحيررة أخررى:
حرول إدارة الصررراعات املتداخلررة  -علررى الصرعيد العسرركري والدبلوماسري علررى حرد سررواء–سرريعة حتررت وطرتة األحررداث املتسرارعة 
 -)روسريا(  وحمرور تركيرا -إيرران -حمرور تركيرا  اخللريج -وليبيا. وأوضن ه ه احملاور: حمور مصررواملتشابكة يف اليمن  العراق  سورا 

انهيررك عررن تقرراطع هرر ه احملرراور حررول األزمررات املتفجرررة. فررإن املراقررب واملرردقق يف التفاصرريل عرررب عرردة سررنوات البررد وأن   اخللرريج
ملثال: بعد الفتور والعداء جتاه الثورة يف مصر جاءت املساندة يتساءل: من مع من؟  ومن ضد من؟ وملاذا؟ وإىل أين؟ على سبيل ا

القطريررة بسرربب -رغررم أزمررة العالقررات السررعودية   و مث عرراد التررتزم والفتررور مررن جديررد 2013اخلليجيررة العتيرردة لالنقررالب يف مصررر 
ع تركيا من حيرث دعرم الفصرائل الدولتني  حول سورا  حتالف مميز م مجعفقد ن الثورة مث من االنقالب يف مصر موقف األخرية م
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تظرررل مؤشررررات   ملباشرررر  حررول نظرررام األسرررد يف سرررورااملباشرررر وغرررري ا -اإليرررراين-كررياملعارضررة املسرررلحة السرررورية  ورغرررم الصررردام الرت 
سرريق والتن  تناميررة بررني الرردولتني )ومررن أبرزهررا مسرراندة تركيررا إيررران يف ملررف حلالررربانمج النرروويحلمقررات االقتصررادية والدبلوماسررية العال

رغررم املسرراندة اخلليجيررة املتميررزة النقررالب مصررر فلررم حيررظ التحررالف الرردويل ضررد و   السرروري اإليررراين الروسرري األخررري حررول حلررب(
عكررس رات إىل جانررب حفرررت علررى امررالفرقرراء يف ليبيررا: مصررر واإل تنسرريق أو تعرراون بررني اجلررانبني حررول الرريمن  وابملثررل برنيباحلروثيني 

التررداخل والتشررابك األكرررب بررني كافررة املشررروعات ومواقررف القرروى اإلقليميررة: السررعودية )ومسرراندة السررعودية  وتظررل العررراق سرراحة 
  فرتن قنروات برني مصرر ونظرام تركيا ومسراندة  الرتكمران ويف مواجهرة مضربوطة مرع أكرراد العرراق علرى عكرس أكرراد سرورا  نة(السُّ 

 . العّبادي يف العراق
أو تتصرادم.   ية تقرتب أو تتباعد أو تتصرادم وتتشركل التحالفرات املؤقترة وتنفركوهك ا تظل املواقف السياسية والدبلوماس
وقترال اجلميرع مرع   االقتتال الداخلي العنيرف برني أبنراء الروطن الواحرد -األمر األولويف نفس الوقت يظل أمران على د ومتهما: 

التالعرب اخلرارجي ابلتروازانت علرى : فهةو ألمةر الثةاينأمةا اداعش على صو يستنزف الطاقات املطلوبة يف مواجهة النظم املسرتبدة  
 األرض  سواء ابلتدخل أبدوات القوة املرنة أو الصلدة.

وبقرردر مررا  كررن القررول إن التفرراعالت والتحالفررات والترروازانت بررني قرروى الثررورة وفيمررا بينهررا وبررني قرروى الثررورات املضررادة يف 
دات وإعاقررات نتيجررة الفشررل يف عقررد مصرراحلات داخليررة أو تشرركيل داخررل أوطاننررا هرري منرراط مررا واجهترره هرر ه الثررورات مررن حترر

 إال بقدر ما يسمن له ضعف الداخل.اإلقليمي  نه ال يتمكن اخلارجإحتالفات إقليمية فاعلة  بقدر ما  كن القول أيًضا 
قرط  كمرا يف السرابق يرة فمل تعد التوازانت أو التحالفات اإلقليمية العربية تتصل بسياسرات ومصراحل تقليد ومن انحية اثلثة:

يديولوجية )قومي تقدمي/ حمافظ رجعي  غر / شرقي(  ولكن أضحت ذات طبيعة دينيرة وم هبيرة وثقافيرة أردية أحىت لو ارتدت 
 بلعبة صراع املصاحل االسرتاتيجية. -وتتتثر–وقومية طائفية تؤثر بقوة 

نفسها بقوة وسقطت عنها كل أقنعتها الواهية وقفازاهتا  كما كشفت املشروعات التدخلية اخلارجية من اجلوار اإلقليمي عن
املاملية. فدخل املشروع الرتكري املردين الرد قراطي حتردي مسراندة الثرورات ودعرم إرادات الشرعوب العربيرة بكرل مرا محلره ذلرك مرن 

لفهرا التقليردي مرع الغررب )بعرد حتا يفجوارهرا )السروري والعراقري( و  يفداخلها )األعمرال اإلرهابيرة( و  يف حتدات خطرية ألمن تركيا
لريت تقترل شرعوهبا أو انهيرك عرن صردامها وعردائها مرع الرنظم االنقالبيرة املسرتبدة ا  واألهم بعد االنقالب الفاشل(  موجات اهلجرة
 وتظل عالقاهتا مع إسرائيل ضبابية تتترجن بني موجات التوتر والتصاحل املشروط.  تقهر حراهتم

)علرررى سررربيل املثرررال: اسرررتمرار  اب نصرررف مفتوحرررةنررروات مرررع كافرررة األطرررراف العربيرررة ويررررتك األبرررو فاملشرررروع الرتكررري يفرررتن الق
  كما فتن التغري يف التوجه الرتكي صو ردوغان واالنقالب(أاملفتوح بني الرتكية رغم الصدام -ت التجارية واالقتصادية املصريةالعالقا

 وقف الرتكي من الثورة السورية.التعاون مع روسيا حول سورا  الكثري من األسئلة عن امل
ن تررل وجهرره األول حلاملواجهررة مررع أبعررد   أي وجهرره الطررائفي الشرريعي ذاينأمررا املشررروع اإليررراين فلقررد انقلررب علررى وجهرره الثرر

خيطف أبصار كرل املردافعني عرن اسرتقالل العروبرة وهويتهرا احلضرارية اإلسرالمية ومصراحلها يف احلريرة  حلاملشروع األمريكي والصهيوين
 حترير فلسطني.و 

احلليفرة سرواء يف فلقد أضحى الوجه الطائفي املعسكر يغلب ويتغلب على مساندة احلقوق حلساب مساندة النظم الشريعية 
ومل تكن داعش إال الفزاعة اليت يربر هبا ه ا املشروع توغله املباشرر وحلساب مشروع نفوذ إيراين يف الشام.    اليمن  العراق  سورا

مررن شرريعة العرراق ولبنرران وسررورا مل تترروان عررن كشررف  ئررهاعرش  إال أن خطرراابت قادترره وحلفاب ريعررة حماربررة إرهرراب ديف هر ا اجلرروار 
أكثرر صرراحة ووضروًحا عرن  (وخاصة السعودي)اإليراين -ن البد وأن يصبن الصدام اخلليجيحقيقة أهداف ه ا املشروع. ول ا كا
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ح توجرره إدارة أوابمررا صررو إعررادة ترتيررب أولرروات وحتالفررات الرروالات املتحرردة   وخاصررة منرر  االتفرراق النررووي اإليررراين واتضررا ذي قبرل
فقط ولكن أضحى التوتيف الظاهر للبعد الطائفي فراعاًل يف تفسرري  االصراع يف أساسه ليس م هبيًّ   . حقيقةً األمريكية يف املنطقة

 وتربير السياسات واملصاحل االسرتاتيجية اإليرانية.
ويف ه ا اإلطار  تظل القضية شروع الصهيوين وإسرائيل يف قلب التفاعالت عرب ه ه السنوات الست. امل ومن انحية رابعة:

الدولةةةة الفلسرررطينية قريبرررة مرررن هررر ه التطرررورات اإلقليميرررة: فلرررم يعرررد خافيًرررا مرررا أضرررحت تتعررررض لررره مرررن تصرررفية  وخاصرررة مشرررروع حل
لعربيررة  وذلررك بعرد أن محلررت هر ه الثررورات يف برردايتها راح حل  يف تررل تصراعد الثررورات املضررادة وعردم متكررن الثرورات االفل ةطينية

التفراؤل وخاصرة تلرك القادمرة مرن مصرر حينر اك. وهرو األمررر الر ي أصراب السياسرات اإلسررائيلية حينهرا ابالرتبراك قبرل أن تعطرري 
تهويررررد واحلصررررار يف ةططررررات ال -وبدرجررررة أقررروى-الثرررورات املضررررادة الفرصررررة إلسررررائيل مررررن جديررررد اللتقرررراط األنفرررا  واالسررررتمرار 

اإلسرائيلية يف مرحلة حتول نروعي وحترالف -والتصفية. ولقد كر  االنقالب يف مصر ه ه الفرصةذ حيث دخلت العالقات املصرية
 ويف مواجهة الثورات كافة  ب ريعة حماربة اإلرهاب.  اسرتاتيجي يف مواجهة حلاإلسالم السياسيحل ويف مواجهة محا 

مرع محرا  وتصراعد االهتامرات هلرا ابلعمرل ضرد األمرن القرومي املصرري  لدرجرة استصردار  فلقد أضرحى التردهور يف العالقرة
-حكم من حمكمة األمور املستعجلة حبظر أنشطة محا  يف مصر. وذلك يف نفس الوقت ال ي يتدعم فيه التنسيق األمل املصري

مع   ة مع استمرار إحكام احلصار عليهاضربة لغز اإلسرائيلي على احلدود يف سيناء لدرجة احلديث أحياان عن إمكانية توجيه مصر 
 ابسم حماربة اإلرهاب يف سيناء. استمرار العمليات العسكرية املصرية وبتنسيق مع إسرائيل وخاصة ما يتصل برفن املصرية واألنفاق

( مث برعراات أوربيرة 2013ويف املقابل كانت املفاوضرات اإلسررائيلية مرع السرلطة الفلسرطينية برعايرة أمريكيرة أواًل )سربتمرب 
سرررائيلي حررول حتررت وطررتة اسررتمرار التشرردد اإل ترردخل يف نفررق مظلررم كشررف علررى الترروايل عررن اهنيارهررا  وخاصررة فرنسررية بعررد ذلررك

شرررروطهذ وعلرررى رأسرررها االعررررتاف إبسررررائيل كدولرررة يهوديرررة  وذلرررك مرررع اسرررتمرار ةطرررط هتويرررد املسرررجد األقصرررى و فررررض السررريادة 
بغائبررة عررن  أو العررراق ومل تكررن لبنرران أو سررورا  48ضررد عرررب  املتزايرردة انهيررك عررن السياسررات العنصررريةاإلسرررائيلية عليرره كرراماًل. 

 لية متعددة املستوات.ياحلركة اإلسرائ
(4) 

أي السياق التدخلي اخلارجي للقوى الكربى املتصارعة علرى النفروذ العراملي وعلرى سراحتنا العربيرة  ذأما على الصعيد العاملي
( مرن اهلجمرة الغربيرة 2011-1620نسربة للمرحلرة الثالثرة )فلقرد كانرت السرنوات السرت السرابقة شرديدة الداللرة ابلواإلسالمية: 

من حيث شكل ودرجة التدخل )وليس أهدافه(:  مهمةوتظل بني احللقات الثالث اختالفات  على األمة بعد هناية احلرب الباردة.
عقبرره أوبسررعة وفعاليررة  حلالشررعية الدوليررةترردخاًل حترت غطرراء حل  لريج الثانيررةففري حررني شرهدت املرحلررة األوىل  وخاصرة يف حرررب اخل

حصار العراق ملدة عقدين من الزمان  اندلعت خالهلا االنتفاضرة الفلسرطينية الثانيرة  كمرا شرهدت املرحلرة الثانيرة عرودة االسرتعمار 
،مرة قائمرة أبشركال متعرددة رغرم اخلر الن والردفاع األمريكي العسكري يف العراق بعد أفغانستان. ولكن تلت املقاومرة احلضرارية ل

واالعترر ار الرر ي أصرراب مواقررف بعرر  الررنظم والناررب وخاصررة يف العالقررة مررع إسرررائيل وقبررول االحررتالل األمريكرري علررى أنرره حتريررر 
 للعراق من االستبداد وخطوة صو التحول الد قراطي.

 الية مبا يلي:واتسمت التدخالت اخلارجية الغربية عرب السنوات الست الت
االنتقال من املساندة احل رة واملتحفظرة للثرورات ومرن الوعرود ابملسراندة دعًمرا للتغرري الرد قراطي ومحايرة حقروق  من انحية: 

عررد الحتررواء الثررورة اليمنيررة مررن جانررب فغانسررتان والعررراق( إىل املراقبررة عررن بُ أالرئيسرري الرر ي غررزت يف تلرره أمريكررا اإلنسرران )الشررعار 
ليجيني  أو الدعم املشروط )من خالل أورواب( للثورة التونسية  أو رفع يد املساندة عن نظرام مبرارك والتنسريق احلر ر مرع احللفاء اخل



67 

 

نظررام مرسرري وأخررريًا الرضرراء املررتحفظ عررن االنقررالب والسرركوت عنرره  واالهتمررام الشررديد  علررىالعسرركري واملنرراورة االلتفافيررة  اجمللررس
سراطات األوروبيرة( مرن أجرل بنراء نظرام تروافقي يردعم التصردي لرداعش علرى أراضريها منًعرا لتردفقات ابحتواء االنقسام يف ليبيا )الو 

  التررترجن بررني مسررراندة املعارضررة املسررلحة يف سررورا وبررني رفرررع وترردفقات األعمرررال اإلرهابيررة داخررل أورواب املهرراجرين عرررب املتوسررط
عرردم عقابرره ومررن مث عرردم قبررول سررقوطه السررريع قبررل أن تتضررن  املسرراندة ومررن التلرروين إبسررقاط األسررد إىل السرركوت عررن جرائمرره و 

  وأخريًا شحوب الدور األمريكي يف املفاوضات اليت تزامنت مع حلهز ة املقاومرة يف حلربحل واإلعرداد ملرا خريطة القوى على األرض
 . بعد حلب

هبا ليست ابلقوة الريت تريرد أن تبردو هبرا أو بعبارة أخرية: إن النظم البائدة أو املرتهلة الباقية اليت تقود ه ه احلروب ضد شعو 
متكنها من االستمرار طوياًل. فهي ال تستمر يف إجهاض الثورات وقتل مواطنيها وقمعهم إال حلحبالوة الروححل )إبشاعة حالة اخلروف 

نرع أحيرااًن أو تنراور من جديد أبكثر من ذريعرة ووسريلة(  وابملنشرطات الريت تقردمها القروى اخلارجيرة. فهر ه القروى تعطري أحيرااًن ومت
أحيررااًن اثلثررة  ابلقرردر الرر ي  نررع مررن االهنيررار املفرراج  والسررريع هلرر ه الررنظم  لرريس خوفًررا علررى هرر ه الررنظم  ولكررن حررىت يررتم ترتيررب 
 األوضرراع اجلديرردة )مررا بعررد الثررورات املضررادة(  أو حررىت يررتم حسررم ترتيبررات هرر ه اجلولررة الثالثررة مررن احلرررب العامليررة الثالثررة الرردائرة يف

تستعصرري علررى إعررادة التشرركيل السررريع كمررا حرردث يف حررروب البلقرران وحررروب  1991. فررإن املنطقررة منرر  1991املنطقررة منرر  
 القوقاز.

 .رفرر  الترردخل العسرركري املباشررر الررربي سررواء ضررد داعررش أو ضررد نظررام األسررد أو ضررد نظررام القرر ايف  مررن انحيررة أخرررى:
سرتثناء طلعرات الطرائرات بردون طيرار األمريكيرة ق ايف املهامجرة لبنغرازي  وابات الستثناء ضرابت حلف األطلنطي اجلوية ضد قو باف

فرإن امللمرن األساسري   ستثناء مبيعرات السرالح وأعمرال االستشرارة العسركرية  وابضد قادة وقواعد القاعدة املتبقية يف اليمن وليبيا
وحني أعلن عن تشكيل التحرالف   األوطان وعرب حدودها.ن القوى الغربية تدير من وراء الكواليس وأبيدينا اقتتالنا يفأيف الصورة 

عرن علرى اإلعرالن يف البدايرة حرصرت فلقرد كران مبشراركة ماليرة وعسركرية مرن عردة دول عربيرة   الدويل ضد داعش بقيادة أمريكيرة
ه الغامضة واملتترجحة مارات  األردن(. ومل حيرز ه ا التحالف جناحات سريعة بقدر ما أاثرت اسرتاتيجيتمشاركتها يف القصف )اإل

فإذا كانت  :بني استهداف داعش يف سورا أو يف العراق  الكثري من التساؤالت حول أهدافه احلقيقية ومدى فعاليته. بعبارة أخرى
اخلطاابت املعلنة من جانب القوى اخلارجية تؤكد عردم التردخل العسركري املباشرر فيمرا جيرري  كمرا حردث يف أفغانسرتان والعرراق  

 :. ومن انحية أخرىاتر وهم ألنف هم ح  تنتج الفوضة شمالا ماليس مكرمة منهم  ولكن تنفيً ا لرؤية وتصور مفاده: ف لك 
ال تكرف قيررادات الررنظم املتهاويرة عررن اسررتجداء املسراعدة أو املسرراندة اخلارجيررة ولرو برردرجات وأشرركال متنوعرة. ويف كررل احلرراالت  

تعردد املشراهد وتررتى عررب السرنوات السرت املاضرية لتقردم مزيرًدا مرن األدلرة. وهري تتطلرب حلاخلارجحل حاضرر بقروة وأبمنراط ةتلفرة  وت
مشراهد التسروات  :التدبر املنظومي فيها لنكتشف دالالهتا النظمية الكلية ابلنسبة ملا يرتم إدارتره مرن وراء الكرواليس... ومرن أمهرا

ومشهد حلرب األخرري شرديد الداللرة  انهيرك عرن  اجملازر ضد املدنينيالسياسية املرتقبة واملتمولة ولكن الفاشلة حىت اآلن يف وقف 
 تعز وصنعاء وغريما.

التطورات يف اجلوار العر  )ما يسرمى الربطن  وحتفظٍّ  عد وحب رٍّ بوتني تراقب عن بُ -ن كانت روسياأبعد و   ومن انحية اثلثة:
وبقروة -سرنوات  كشرفت السياسرات الروسرية جتراه املنطقرة  الرخوة للكيان الروسي والسوفييت سابًقا والقيصري األسبق( طيلة ثالث

عررن أهرردافها وأدواهتررا علررى السرراحة السررورية أساًسررا مث املصرررية مررن حيررث األولويررة. وذلررك بعررد أن كانررت  -2014وبوضرروح منرر  
للتحردي  -بروتنيمرع –أوكرانيا )وخاصة بعد ضم روسيا القرم ابلقوة العسركرية( السراحة األوىل لكشرف روسريا عرن توجههرا املعلرن 

السافر وبقوة لرتتيبات نظام ما بعد احلررب البراردة القرائم علرى االنفرراد األمريكري وهيمنرة القروة الغربيرة ابألسرا . وأدوات وتصراعد 
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درجات التدخل الروسي ملساندة نظرام بشرار األسرد  غرري خافيرة عرن األعرني سرواء يف حتالفهرا مرع إيرران أو تقاطعهرا وصردامها مرع 
 سواء يف مواجهة داعش أو فصائل املعارضة املسلحة األخرى. ذرتكي والسعودي  انهيك ابلطبع عن األمريكيالتدخل ال

بعبررارة أخرررى  وجترراوزًا ملفاصررل الترردخل العسرركري الروسرري وجتلياترره املتعررددة إلنقرراذ نظررام بشررار األسررد وخاصررة منرر  مررار  
ومن  اندالع الثورات املضادة حتت علم احلرب   عربية مرة أخرىفلقد مثل بؤرة كاشفة نوعية عن كيف أضحت املنطقة ال  2015

ختبررار حالررة الترروازانت العامليررة وصررراعات القرروى واملصرراحل حررول الررنظم اإلقليميررة الفرعيررة. فلقررد كانررت مسرراحة ال  علررى اإلرهرراب
طقررة دائمررا وضررعها اخلرراص يف هرر ه وكرران هلرر ه املن  ختبررار هرر ه الترروازانتسرراحة أساسررية ال -عرررب اترخيهررا–ئمررا املنطقررة العربيررة دا

 العمليات )راجع اتريخ القرن العشرين وحىت اآلن(.
وإذا كانت موجة التحول الد قراطي العاملية قد امتدت وبنجاح من  هناات احلرب الباردة مث عرب عقدين ألرجاء ةتلفة من 

ولريس وصروهلا إىل املنطقرة العربيرة -خر جناح ه ه املوجرة العامل وخاصة شرق أورواب وأمريكا الالتينية بل وجنوب شرق يسيا  فإن أت
كرران يرجرع ألسررباب عديردة وخاصررة السرياقات اإلقليميررة والعامليرة غررري الصرديقة حلرردوث تغرريات ج ريررة يف األنظمررة   –واإلسرالمية 

ة )القطرية( اليت خنرت فيها عن طبيعة السياقات الداخلي -وهو األهم -العربية اإلسالمية بدون قيادة حلفاء الغرب. انهيك ابلطبع
العلمانيررة  والقوميررة والدينيررة والطائفيررة... وعلررى صررو أبرررز املقرروالت عررن -رة وخاصررة االسررتقطاابت اإلسررالميةيفررات الثنائيررات املرردم

 عدم التطابق بني اإلسالم والد قراطية وحقوق اإلنسان.
لتدخالت اخلارجية  وما يقرتن هبا من توازانت قوى عاملية  ا عن حقيقة منط اوكان اندالع الثورات والثورات املضادة كاشفً 

ويف ه ه املنطقة اليت انتفضت شعوهبا بصورة مجاعية من أجل التغيري  انتفضت بنفسها ه ه املرة وبردون قيرادة مرن خنرب عسركرية 
ديدة بني القوى الكربى الصاعدة من أو مدنية أو دينية تقليدية. ومن مث كان ه ا النمط كاشًفا ليس عن منط التوازانت العاملية اجل

 إلحرداث  مجلرة وتفصرياًل برل كرون هر ا الرنمط سرواء بقيرادة أمريكيرة أو قيرادة متعرددة مرازال معراداً   جديد واهليمنة األمريكية فقرط
 تغيري يف النظم القائمة  وخاصة بقيادة إسالمية د قراطية.

ى واضًحا وبقوة يف احلالة السورية مث املصرية مث الرتكية انهيك عن فإذا كان صعود الدور الروسي يف املنطقة من جديد أضح
)بل وأحيااًن اخلليجية ولو بصورة مرتددة ومتقاطعة(  إال أن متابعة تفاصيله الدقيقة عرب سنوات وخريطة امتداده لتبرني أننرا  اإليرانية

 عظميران( القرواتن الالسرتينيات مرن القررن العشررين -ياتلسنا يف حالة حلاحلرب البراردة التقليديرةحل الريت اصرطدمت خالهلرا )اخلمسرين
 حين اك على الساحة العربية وغريها.

ة املتفجررة فالتنسيق األمريكي الروسي  والتفاوض األمريكي الروسي على كافة األصعدة وحول منظومة كل القضاا الساخن
شديدة العالنيرة والظهرور يف القمرم الثنائيرة أو اجلماعيرة  مل تنقطع ومل تكن سرية بل -املاضية بصفة خاصة طيلة السنوات الثالث–

 أو املفاوضات املباشرة الثنائية بني وزيري اخلارجية أو على هوامش كثري من االجتماعات العاملية.
عن مناطق االختالف أكثر من مناطق االتفاق حول حلاحلالة السروريةحل  -يف البياانت املعلنة–وهو األمر ال ي وإن مل خيف 

التسرررراؤالت  -. أوهلمةةةةاعررررن هرررر ه احلالررررة انأساسرررري انن اجلرررردير ابلترررر كرة جانبررررأاملنطقررررة العربيررررة بصررررفة عامررررة  إال صررررفة خاصررررة و ب
ذلرك ومرا يرتترب علرى   عن حقيقرة تراجعره فيهرا لصراحل دور روسري جديرد وأتقبل الدور األمريكي يف املنطقة والتحليالت عن مس

خضر أمريكي بل ورمبا برعاية أمتداد املشروع اإليراين حتت ضوء ة خاصة وحلساب ااخلليجي بصف-من خلل يف التحالف األمريكي
  وهرري التسرراؤالت الرريت تررزداد عمًقررا 2015فرراق النررووي اإليررراين يف صرريف أمريكيررة صرررحية وخاصررة منرر  اإلعررالن عررن توقيررع االت

وذلرك يف ترل التحرول الرتكري  منر   ووضوًحا على ضوء مشرهد حلحلربحل ومشرهد حلمرا بعرد حلربحل اجلراري إعرداد سريناريوهات لره 
مابعد انقالب يوليو الفاشل بصفة خاصة  صو التنسريق والتعراون املباشرر مرع روسريا حرول سرورا. يف حرني تراقرب السرعودية الردور 
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اإلسالميةحل القواسم املشرتكة بني مواقف اجلانبني حول درجة وطبيعة تغيري األنظمة يف املنطقة ونطاق  حلاملشاركة  -اثنيهما الروسي.
أيررن  ذوطبيعتهررا املسررموح هبررا يف عمليررة هرر ا التغيررري )اإلرهررابيون مررن انحيررة يف مقابررل حلاإلسررالم الرمسرري املرردجنحل مررن انحيررة أخرررى

انهيك ابلطبع عن القواسم املشرتكة بني اجلانبني حول مرآل   موضع القوى اإلسالمية الد قراطية السلمية املدنية من انحية اثلثة؟(
ية للتغيرررري يف املنطقرررة وحرررول ضررررورة جررردوى احتوائهرررا وتقييررردها إن مل يكرررن إجهاضرررها وإن اختلفرررت أسرررباب ودوافرررع ثرررورات شرررعب
 اجلانبني.

(5) 
ومررن أهررم اجملرراالت الرريت تشرررح التررداخل بررني األبعرراد الداخليررة أوان فرررض تسرروات سياسررية مررن أعلررى بسرررعة؟  مل أينمل  املرراذ

امتررداد واتسرراع سرراحات حلاالقتتررال األهلرريحل  :ل وتفسررري ارتررداد موجررة الثررورات الشررعبية هرروواإلقليميررة والعامليررة حررني تشررايص وحتليرر
وتعقررد خريطرة التردخالت اخلارجيرة يف كررل منهرا  وعلرى صرو غرري مسرربوق مرن حيرث الدرجرة )العمررق   داخرل حردود الردول وعربهرا

لتفاوضية  رغم أن اخلطاب املعلن الرمسري مرن كافرة والعنف والتالعب اخلارجي( وأتخر مث فشل أو تعثر حماوالت التسوية السلمية ا
حلإن احلررل السياسري السررلمي هرو احلررلحل. يف نفرس الوقررت الر ي تتسررابق كافررة  :األطرراف املعنيررة وخاصرة القرروى الكرربى يلرروك كلمرة

ء األطرررراف وحترررت ذرائرررع متنوعرررة علرررى رأسرررها احلررررب علرررى اإلرهررراب وخاصرررة إرهررراب داعرررش ومجاعرررات إسرررالمية أخررررى  ومرررن ورا
مررا يف االنرردفاع صررو احلررل العسرركري الصرررين )روسرريا وإيررران يف سررورا  والتحررالف الرردويل بقيررادة إعالنيررة وبفجاجررة  الكررواليس أو ب

أمريكية ضد داعش  والنظام االنقال  املصري يف سيناء  السعودية وقيادة التحالف الدويل ضد احلوثيني وعلي صاحل يف اليمن( أو 
سي كورقة ضغط ومساومات )الوالات املتحدة يف سورا والعراق  وك لك تركيا والسرعودية وقطرر( أو التالعرب املناورة ابحلل السيا

واحلرب بني داعش   واحلرب بني حفرت وثوار طرابلس  حرب التحالف الدويل على احلوثيني :به ألغراض داخلية أساًسا )مصر جتاه
سد ومعارضيه(  أو حالة اللجوء الصرين للقروة العسركرية يف هنايرة املطراف حفاتًرا والنظام العراقي الشيعي الطائفي واحلرب بني األ

على وحدة ومتاسك أراضي الدولة ووحدة شعبها )تركيا يف سورا والعراق بعد تصاعد العمليات اإلرهابية يف الرداخل الرتكري ومتردد 
(. ووسررط هرر ه التجليررات العسرركرية متعررددة 2016يوليررو  16-15أكررراد سررورا علررى احلرردود واالنقررالب العسرركري الفاشررل يف 

جيرراد حلررول اسررية التفاوضررية أمررا إلحمرراوالت التسرروية السي -وعلررى عجررل وبرردون جنرراح سررريع-تطررل برؤسررها   املسررتوات ومررن بينهررا
أساسرية يف  أو خلدمة أعمال إنسانية إغاثية. ولقد أضحت ه ه األعمال يف هناية املطاف  مع تعثر احللرول السياسرية  غايرة ابتداءً 

التفاوض من أجل وقف إطالق انر  واألمثلة على ذلرك الوضرع العرام عديردة سرواء يف ليبيرا أو الريمن أو سرورا ابألسرا   انهيرك 
عن حاليت العرراق ومصرر: أي الردعوات الديكوريرة للمصراحلة الشريعية السرنية الكرديرة يف ترل تروازانت القروى السياسرية والعسركرية 

خررالل مررواجهتهم مررع داعررش والتفرراعالت مررع ترردخالت  املرروقفني الرتكرري واإليررراين  أو الرردعوات املتكررررة حلملررا  بررني األطررراف الثالثررة
يسمى املصاحلةحل بني النظام االنقال  يف مصر وبني اإلخوان واملعارضة من اخلارج إمجااًل  واليت تطل برأسها بسرعة وختتفي بسرعة 

 واالقتصادية واألمنية يف مصر. يف مفاصل واضحة من تطور احلياة السياسية
ومجيعهرا يف مملهرا جتسرد   : ليبيرا   الريمن  سروراحالة من احلاالت الرئيسرية الرثالثوتعددت األسباب واألشكال يف كل 

: أن خرررائط املعررارك العسرركرية ومرروازين القرروى العسرركرية بررني األطررراف املتصررارعة )الررنظم  املعارضررة بفصررائلها  وهةةي مهمةةةمقولةةة 
( وفًقا لنمط رعاية القروى الكرربى  هري احملرك وهري احملردد األساسري ملصرري التسروية السياسرية  فسرتظل تلرك األخررية تتقردم داعش

ووفًقرا حلسرراابت القرروى اخلارجيررة حررول خريطررة القرروى السياسررية   وتترتخر وتتجمررد أو تتجرردد وفًقررا للميررزان العسرركري علررى األرض
 اون معها أو لتتنافس معها بعد وقف النار.املراد صعودها لرتث بع  النظم أو لتتع
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رواح واحليلولة دون التدمري احلضاري ألوطان أبكملها ل، انقاذً إمدنيني و محاية لل ذاته يف حد افإن وقف االقتتال ليس هدفً 
ة عالقاهترا اخلارجيرة  قادمةذ ولكن اهلدف هرو شركل اخلريطرة اجلديردة للرنظم يف املنطقرة  وخريطر أرًضا وشعًبا وثقافًة وروًحا وأجيااًل 

جيواسرررتاتيجًيا مررن انحيررة  ولوضررعها يف صررراعات القرروى العامليررة مررن انحيررة رحلررة إعررادة تشرركيل كاملررة للمنطقررة ألسررنا يف م ؟ومل  ال
 أخرى؟؟؟

ة منرر  بدايررة احلرررب البرراردة واملتصررل -علررى األقررل–و كررن ترردعيم مصررداقية هرر ه املقولررة ابسررتدعاء الرر اكرة التارخييررة القريبررة 
كل من احلرب العراقية اإليرانية  احلرب يف البلقان وخاصة يف البوسنة  احلرب يف الشيشان  العدوان على   -مث منط تسوية-ابمتداد 

 العراق بعد عقدين من احلصار واحتالهلا عقًدا يخر...
ك االقتتال واملآسي اإلنسانية عرب ه ه األمثلة معار  فقد توالتلة السابقة طوال ست سنوات  وتتعدد األمثلة الشارحة للمقو 

وأعمررال العنررف غررري املسرربوقة مررن حيررث النرروع واحلجررم والكثافررة واالمتررداد وتررداخل الفواعررل وتقاطعهررا عرررب أرجرراء األوطرران العربيررة 
خل مرررن أعمرررال السياسرررة إال  جهرررود وسررراطة أو تفررراوض أو ....اإلسرررالمية  كمرررا توالرررت مرررن انحيرررة أخررررى  وتقاطعرررت مرررع االقتتررر

كيررف أنرره كلمررا تتقرردم القرروى الثوريررة املعارضررة )دون حسرراب داعررش(    -وخاصررة احلالررة السررورية –ماسرية. يتبررني مررن مجيعهررا والدبلو 
 كلما حيدث تدخل خارجي ملنع احلسم العسكري لصاحلها  فيحدث تراجع وتتوقف جهود تسوية قائمة... وهك ا.

فنسرتدعي   الراهن حول املنطقة وساحة اختباره األساسية يفهي قلب الصراع اإلقليمي العاملوحيث سورا املثال األوضن  
بعد تزايرد ضرغط املعارضرة املسرلحة علرى النظرام وتوقرع قررب سرقوطه اسرتادم األسرلحة الكيميائيرة ضرد  املشاهد التالية: من انحيةٍّ 

مرا أمسراه أوابمرا حل اخلرط  (  وبعرد تصراعد التهديردات األمريكيرة بتوجيره ضرربة عسركرية لره عقرااًب علرى ختطيره2013شعبه يف )مايو
األمحرررحل توصررل وزيرررا اخلارجيررة األمريكرري والروسرري التفرراق يررتم مبقتضرراه جتريررد النظررام السرروري مررن أسررلحته الكيميائيررة دون الترردخل 

برل وفرتن   (2012يونيره 30) يف فشرل تطبيرق اتفراق جينيرف أسرهمالر ي أعطري قبلرة حيراة للنظرام و العسكري ضده  وهو األمر 
من ترنن النظام كشف التدخل اإليرراين العسركري املباشرر عرن وجهره ذلك تدخل حزب ز أواًل. وحني مل  نع و تدفق  الطريق أمام

( مررن حيررث شرركل احلرررل 1( مببررادرة أمريكيررة قلصررت مررا نصررت عليرره )جينيررف2بسررفور وعالنيررة. األمررر الرر ي دفررع إىل )جينيررف
عمليرة التسروية. وذلررك يف نفرس الوقرت الر ي كشرف التردخل الروسرري  مرن االسياسري علرى صرو حيفرظ بقراء حلاألسرردحل واعتبراره جرزءً 

. وهررو الترردخل العسرركري 2015العسرركري عررن نفسرره بوضرروح وخاصررة منرر  بدايررة حصررار حلررب وقصررفها طيلررة عررام منرر  هنايررة 
ن ت )القبول أبية على ساحة املفاوضاالعنيف ال ي استطاع  ويف إطار مراقبة أمريكية وأوروبية مشبوهة  أن يفرض شروطه السياس

 ب الطرف الرتكي إىل من احلل السياسي  عدم التمييز بني الفصائل املسلحة من حيث اإلرهاب....(  وأن جيُ  ايصبن األسد جزءً 
. ومرن مث اخللريج؟(-إن مل يكرن علرى حسراب حمرور تركيرا أمريكرا؟-أورواب-حمور إيران وروسيا بوضوح )هل على حساب حمور تركيا 

  وقبل أن يغسل يديه من دماء أهل حلب احملاصرين  ويف حني يتم إجالء يخرر مرن بقري مرنهم  يردعو إىل ليس بعجيب أن بوتني
 مفاوضات إلجياد حل سياسي.

: وبعد تصاعد التهديد الرتكي السعودي ابلتدخل العسكري الربي وبتسلين املعارضة ابلصواريخ يف مواجهة ومن انحية اثنية
 نفررس إليررراين  مل يتحقررق هرر ا الترردخل يف إطررار معارضررة أمريكيررة لرره ولعوامررل أخرررى. وذلررك يفا-ي الروسررير تزايررد الترردخل العسررك

رف عُ  ( أي تقدم على صو دفع بنقل امللف إىل األمم املتحدة ) واستصدار ما2014يناير  22)  2حتقق جينيفالوقت ال ي مل 
 الرتكري–)القصرف اجلروي( والصردام الروسري ري( وخاصرة بعرد تصراعد التردخل الروسري العسرك2015ديسمرب 18  ارطة الطريق

وزاد  ( اسرتمر القصرف اجلروي الروسري2016مرار  -. وقبل التوصرل إىل هدنرة يف حلرب )فربايرربسبب إسقاط تركيا طائرة روسية
تردخل متاًمرا اخلطراب عرن  ىلتقسريم والنظرام الفيردرايل. وانتهربشتن شروط اهلدنة كما تزايد حرديث ا ئهتعنت النظام السوري وحلفا
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بري سعودي تركي ولو يف إطار حتالف دويل بقيرادة أمريكيرة  واسرتمر الضرغط الشرديد علرى فصرائل املعارضرة لتسرليم بعر  املواقرع 
مث جاءت حلمشاهد حلربحل منر  أن اسرتهدف الررو  شررق حلرب ألكثرر مرن سرتة أشرهر  .وإجالء سكاهنا قبل اإلعالن عن اهلدنة

جرروالت الكررر والفررر بررني املعارضرررة وقرروات النظررام وامليلشرريات اإليرانيررة وحرررزب ز   ( وتوالررت خالهلرررا2016)النصررف الثرراين مررن 
داعش  :وتكررت اإلعالانت عن املساعدة األمريكية للمعارضة ابلسالح  واستمر اخلالف الدبلوماسي حول حتديد من حلاإلرها حل

املنفرردة وخاصرة بعرد االنقرالب العسركري الفاشرل يف وتوالت التطورات يف املواقف الرتكيرة  ؟أم فصائل أخرى وخاصة جبهة النصرة
  ويف إطررار مررن تزايررد الفجرروة بررني املواقررف األمريكيررة والرتكيررة نتيجررة االخررتالف حررول املوقررف مررن أكررراد سررورا 2016يوليررو 15

 اد تعد جرزءً اكر واجتاههم لفرض السيطرة على شريط حدودي ممتد مع تركيا  ومت ذلك مبساعدة أمريكية حتت ذريعة أن مساندة األ
تقصررف احلرردود كانررت   مررن حماربررة داعررش. وبعررد التصرراحل مررع روسرريا عقررب الفجرروة النامجررة عررن إسررقاط تركيررا الطررائرة الروسررية الرريت 

السورية الرتكية )مناطق تركمانية( بدأت تركيا تدخاًل عسكرًا مباشرًا كثيًفا ابلتنسيق مع قوات اجليش السوري احلر. وبعد أن كانت 
صار حول مناطق يف غرب حلب وفك احلصار عن شرق احلحكام خرتاق صفوف قوات النظام وتتقدم إلة حترز تقدًما يف ااملعارض

-روسية  روسية-حلب  تراجعت من جديد قوات املعارضة املسلحة. ويف نفس الوقت ال ي مل تتوقف فيه مفاوضات ثنائية تركية
مة اإلنسانية من جراء القصف املستمر والعنيف ونتيجة إحكام احلصار ومل أمريكية حول الوضع يف حلب احملاصرة  تصاعدت األز 

يعد احلديث األممري عرن تسروية سياسرية برل عرن وقرف إطرالق انر وهدنرة للتمكرني مرن أعمرال اإلغاثرة اإلنسرانية وإجرالء اجلرحري  
مشراهد حلرب الصرامدة املقاومرةحل ورغم تصراعد اإلداانت لوحشرية القصرف الروسري دون توقرف )اقترداء بنمروذج جرروزين( انتهرت حل

مبشرهد إجررالء املرردنيني واملسررلحني احملاصرررين يف يخررر األحيرراء الصررامدة دون استسررالم يف وجرره بربريررة امليلشرريات الشرريعية والقصررف 
اجلوي الروسي. مث دعا بوتني بعد سياسة األرض احملروقة يف حلب لفرض االستسالم  عن جولة مفاوضات جديدة يف كازاخستان 

اإليرانيرة تسرمن بر لك  –الرتكيرة  -الروسرية -ث التسروية يف سرورا.... فهرل أضرحت اخلارطرة العسركرية والتفامرات األمريكيرةلبح
 ؟ وهل سيكون ل لك عالقة مع احلاالت األخرى يف العراق واليمن وليبيا ومصر؟؟2016اآلن يف هناية 

(6) 
  الصة القول: 

املتقاطعة  عربية اإلسالمية بدوائرها الثالثعملية إعادة تشكيل األوطان ال ( من2016-2011إن خريطة اجلولة الراهنة )
  لتكشرررف لنرررا عرررن خصرررائص كرررربى الجتاهرررات هررر ه اجلولرررة ومرررن مث 1991العامليرررة( الررريت انطلقرررت منررر   -اإلقليميرررة -)الداخليرررة
 مآالهتا:

تسررميته علررى صررو يقررود لتفرراقم االنقسررامات  حررول اوال اتفرراق أو رضرراء عامًّرريف أوطاننررا  العرردو ُملترربس علررى اجلميررع  -أوالا 
الداخليررة واإلقليميررة. ففرري مراحررل سررابقة مررن الترراريخ املعاصررر هلرر ه األوطرران كرران العرردو هررو حلاالسررتعمار الغررر  احملتررل عسرركرا مث 

االختالفات حول  أضحت الصهيونية وإسرائيل والغرب االستعماري اجلديدحل سواء يف ردائه الرأمسايل أو الشيوعي. حقيقة مل تنقطع
ا القتترال داخلري أو بيرل ممترد أو متصراعد. ه ه األمور ولكنها مل تكرن مبفردهرا احلامسرة يف حتديرد التحالفرات املضرادة أو متثرل دافًعر

ومع جناح مشروع حلالسالمحل الصهيوين يف اجت اب ركن األمة )مصر( أواًل مث ما تاله من تداعيات  صعدت كفة الصراعات البينية 
اإليرانية  أزمرة اخللريج األوىل  احلررب يف الريمن( ومل يعرد الصرراع العرر  -ت األولوية )احلرب األهلية يف لبنان  احلرب العراقية واحتل

-ا ابلصراع الفلسطيل فً و ( حني صعدت راية حلاإلرهابحل وأضحى معر 2001الصراع املركزي )وخاصة بعد  -اتدرجييً –اإلسرائيلي 
 .2005النقسامات بني الفصائل الفلسطينية من  تطبيق أوسلو وخاصة بعد اإلسرائيلي يف تل تصاعد ا
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وهك ا أضحى السؤال من العدو: إيران أم إسرائيل أم اإلرهاب أم اإلسالم السياسي؟ وكران سرؤااًل مركبرا أقروى بكثرري مرن  
الجتمراعي واالقتصرادي واخللرل سؤال يخر أخ  يتصاعد بدوره: هل العدو خارجي فقرط؟ ومراذا عرن االسرتبداد السياسري والظلرم ا

ن كّ ن حلالعدو يف الداخلحل هو ال ي  ُ أيف مواجهة عدو خارجي فقط يف حني ىت يظل حشد ه ه األمة إىل م األخالقي والقيمي؟
حليًفا للعدو  بل وأضحى ؟هل ا اخلارجي وحيول دون التصدي له بنجاح بل وحيكم على كل حماوالت التصدي ابلفشل واإلجهاض

لتبا  والغموض يف حتديد العدو وه ا اإلن األوطان تتعرض ملؤامرة خارجية  األمر ال ي ازداد معه غم تكرار التربيرات أبر  اخلارجي
ن عرن الثرورات امكمن فهم االقتتال الداخلي وعرب حدود األوطان اآلن: هرل هرو إرهراب داعرش؟ هرل هرو الفوضرى والفرراغ النامجتر

تل غيراب  ن أم املشروع الطائفي الشيعي يف مواجهة السنة يف العراق وسورا واليمن يفواليت أعطت الفرصة لداعش؟ هل هي إيرا
؟ هل هو نظم العسكر املتكلسة سواء يف سورا األسد أو مصر السيسي أو الريمن صراحل أو حلمشروع عر  جامع وحلمشروع سل أ

سواء كان داعش أو جبهة النصرة أو فصائل ثوار ليبيا أو ليبيا حفرت اليت تقاتل من أجل بقائها ب ريعة قيادة احلرب على اإلرهاب  
من احلركات اإلسالمية بدون متييز واجب برني السرلمي منهرا أو املعارضرة  رهاب اتسعت لتضم كافة املعارضنياإلخوان )فحقيبة اإل

جررر ور اإلرهررراب الفكريرررة السرررنية هرررل هرررو الرررنظم اخلليجيرررة التقليديرررة البرتوليرررة املوسرررومة برعايرررة حل ؟املسرررلحة أو اإلرهرررا  التكفرررريي(
؟ هررل هررو املشررروع الرتكرري العثمرراين اجلديررد الرر ي يريررد السرريطرة علررى املنطقررة؟ وأخررريًا هررل هرري املررؤامرة األمريكيررة العامليررة حلاملتطرفررة

 الغرب من جديد؟ لروسيا القوية الصاعدة يف مواجهةالصهيونية لتقسيم املنطقة؟ هل هو مشروع بوتني 
وتتعدد اإلجاابت بتعدد األطرراف املتقاتلرة واملتصرادمة بقردر تصرادم مصراحلها الضريقة الطائفيرة  امل هبيرة  تتعدد االهتامات 

مل يعررد يرر كران مبشررروعها  إسرررائيل واملشررروع الصررهيوين. :واحلاضررر الغائررب يف كررل هرر ه الشرربكة  القوميررة أو السياسررية االسررتبدادية
 زة والقد  وصمود غزة وانتفاضة األقصى الثالثة.على غ يوامتداداته إال عدواهنا املتكرر الوحش

 سورا أو العراق أو اليمن  والصبغة االنقالبيرة العسركرية األكثرر يفالفجة واملعلنة بدون حياء سواء الصبغة الطائفية  -اثنياا
ع إىل حتالفرررات فجاجرررة )الررريت جتمرررع برررني صررربغات أخررررى( يف مصرررر وليبيرررا والررريمن  وعلرررى صرررو يررردفع إىل أمررررين: مرررن انحيرررة: يررردف

وحتالفات مضادة تكسر كل القواعد املتلوفة وتتسم بترداخل وتعقرد كمرا تتسرم ابلسريولة يف نفرس الوقرت. فرال  كرن حتديردها بدقرة 
ق معهررا؟ هررل أمريكررا ترتاجررع مررن املنطقررة أم تعيررد ا وراء الكررواليس: فهررل روسرريا تنررافس أمريكررا أم تنس ررملررا وخافيررة فهرري متحركررة علنًرر

هتا أو تسمن بتوريط روسيا وإيران؟ هل تركيا حليفة أمريكا واخلليج ال ي رف  الثورة وسراند االنقرالب أم تسرعى صرو ترتيب أولوا
إيران وروسيا؟ وهل التحالف االسرتاتيجي املصري األمريكي يف أزمة؟ وماذا عن التحالف العضوي بني السيسي وإسرائيل؟... هل 

؟ وملرراذا (إسرررائيل)الشرريطان األكرررب )أمريكررا( واألصررغر  م حتررارب اإلرهرراب وأيررن حرهبررا ضرردإيررران حتررارب داعررش السررنية التكفرييررة أ
طغت اآلن األبعاد امل هبية على األبعاد االسرتاتيجية السياسية سواء للدور اإليراين يف اخلليج والشرام أو سرواء للردور السرعودي يف 

ا علرى السراحات الداخليرة  ودبلوماسريً ثنراا األحرداث املتالحقرة عسركراً  خل من األسئلة الريت ترربز مرنإ... العراق أو سورا واليمن؟
 واإلقليمية والعاملية. 

قة تقردم لنرا  إن مشهد حلب  ومشهد املوصل ومشهد صنعاء وتعز  ه ه املشاهد من حواضر املدن العربية اإلسالمية العري
عود حلالطائفيةحل املقيتة من جر ور حلالتعدديرة والتنروعحل الثريرة الريت ن سؤال حلمن العدوحل؟ ومن اإلرها ؟ وراء صأمن األدلة على  اكثريً 

حظيت هبا هر ه األمرة عررب اترخيهرا الزاهرر وحرىت حتولرت إىل يفرة اآلفرات ومكمرن إعرادة تقسريم جديرد جيررى إعرداده ل،وطران بقروة 
 اين والرتكي والسعودي عن قرب.والروسي واإلير   عدالسالح واالقتتال الداخلي أساًسا وال ي حيركه اخلارج: الغر  عن بُ 

بررل يرتتررب   تحرردى صرريغة حلالردول القوميررة مررا بعررد االسرتقاللحل الرريت أورثهررا االسرتعمار ألوطاننرراتإنره إعررادة تقسرريم ل،وطران 
ن فشل ه ه النظم عرب ما يزيد عن نصف إحيث   لك الدول ما بعد االستقاللعلى يفات ممارسات النظم العسكرية اليت ورثت ت
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نرراء دول مدنيررة حديثررة تقرروم علررى احرررتام القررانون أساًسررا للتعدديررة هررو الرر ي انكشررف عنرره الغطرراء بعررد آتمررر قرروى الثررورة قرررن يف ب
ا أحرد أهرم أدوات ا واجتماعيًرا وثقافيًراملضادة على الثورات الشعبية. حيث أضحى التوتيف السرليب للتعدديرة املريضرة املشروهة دينيًر

 ا من منوذج حضاري جديد ال حداثي علماين وال تقليدي إسالمي. شعوب يف التغيري انطالقً هجوم الثورة املضادة على إرادة ال
 من الصعود اإلسالمي يف الثورات إىل أزمة املشروع اإلسالمي؟ -اثلثاا

واقرررع اللحظرررة التارخييرررة للصرررعود اإلسرررالمي مرررع الثرررورات مل يسرررتمر طررروياًلذ ألن خصائصررره واجهرررت حتررردات مرررن داخلهرررا 
 ه ه اخلصائص هي: وخارجها. و 

أزمررة النظررام العرراملي السررائد كتزمررة  -1هنررا انفجرررت يف إطررار أزمررة شرراملة ثالثيررة األبعرراد: أ  جيمررع بررني هرر ه الثررورات كافررةً  -أ
أزمررة الررنظم واهلياكررل املتيبسررة والشررائاة والفاسرردة  والرريت تراكمررت  -2هيكليررة وقيميررة يف شررقيها السياسرري واالقتصررادي  و

أزمرة هويرة الشرعوب  -3عن نصرف القررن مرن عمرر حلاالسرتقالل السياسريحل للردول القطريرة العربيرة  مث عواقبها عرب ما يزيد 
واجملتمعات اليت شهدت أترجًحا ممتًدا عرب قرن وأكثر  بني أيديولوجيات مستوردة مفروضة من أعلى ومن اخلارج  تقاذفت 

ا الفوقيررة   دون قرردرة علررى حتقيرر ق إبررداعٍّ حقيقرريٍّّ لتحررديث هرر ه اجملتمعررات وفررق منرروذج انتمرراءاتمل النارربمل وشرركلت  جررداالهتمل
تظررل متثررل قررًوى مضررادًة انفجررار الثررورات  بقرردر مرا وطرل حضرراري. إال أن تلررك األزمررة الثالثيرة بقرردر مررا ضررغطت يف اجتراه 

ضرراغطًة علررى مسررتقبل هرر ه الثررورات يتحررالف فيهررا الررداخلي واخلررارجي بكررل مررا أوترروا مررن قرروة ضررد الشررعوب  واألهررم ضررد 
مشروًعا حضاراًّ مقاوًما الحتالل أقطرار األمرة  -وكما اتضن عرب القرنني املاضيني-شروع اإلسالميذ ابعتباره كان دائًما امل

 واستعمارها.
يتسم ذلك حلالصعود اإلسالميحل بتعدديرة القروى واحلركرات اإلسرالمية الضرالعة فيره  وخاصرًة مرع الصرعود السياسرّي للسرلفية  -ب

قبول اللعبة السياسية  بعد أن كانت لفظتها كليًة من قبل  أو ارتبطت برافدها اجلهادي العسكري اليت حتولت روافد منها ل
يف الرررداخل واخلرررارج. ومرررن مث  فرررإن املشررراركة يف الثرررورات سرررلميًّا أو عسررركراًّ  واملشررراركة يف السرررلطة  برملانيًّرررا أو تنفيررر اًّ أو 

الروافرررد السياسرررية احلركيرررة القادمرررة مرررن مرجعيرررة واحررردة )إسرررالمية(. عرررن مرررآل تنررروع  اختبرررارًاعلرررى السررراحة  ترائسررريًّا  طرحررر
تنروع الثرراء والتكامرل وتوزيرع األدوار مل  ثرل  -يف معظم احلاالت -ه ا التعدد أن فالظاهر من خربة الواقع والتاريخ القريب 

 ادة للمشروع اإلسالمي ذاته.بقدر ما هدملد بتنوع التضاد  وال ي شكل أرضية خصبة لقوى الثورة املضادة والقوى املض
واجرره اجلانبرران )الفكررري والتنظيمرري( هلرر ه القرروى حترردات ثوريررة ضررامةذ نظرررًا الرتبرراط الصررعود هرر ه املرررة بثررورات شررعبية  و 

يفررض مراجعرات نظريرة وفكريرة وحركيرة علرى كران ومبناخ مرن احلريرة السياسرية  وابلوصرول التردرجيي إىل السرلطةذ وهرو األمرر الر ي  
 وى واحلركات نفسها وقبل غريها. ه ه الق

فلقرد سربق هر ا الرنمط مرن الصررعود يف بدايرة األلفيرة الثالثرة أمنراط أخررى مررن الصرعود عررب اتريرخ املقاومرة احلضرارية )املمترردة 
  على أكثرر مرن مسرتوى  وأبكثرر مرن أداة فكريرة وحركيرة: مقاومرة االحرتالل  مقاومرة التغريرب  مقاومرة العلمانيرة  مقاومرة التجزئرة

مقاومرررررة االسرررررتبداد والظلرررررم...(. لقرررررد قرررررام اإلسرررررالميون عررررررب هررررر ه املقاومرررررة املمتررررردة  وبروافررررردهم املتنوعرررررة )الصررررروفية  السرررررلفية  
اإلخوانية ...( أبدوار متعددة )سياسية  متمعية  دعوية ... (ذ حفاتًا على حلاإلسالميةحل يف اجملتمع والدولة: هويًة ومرجعيًة. وه ه 

ن كانررت تصررب يف الصررحوة اإلسررالمية أو التجديررد واإلصررالح واإلحيرراء اإلسررالمي احلررديث واملعاصررر وتسررعى وإ-األدوار مجيعهررا 
إمرررا حمظرررورة قرررانواًن  أو حماصررررة  أو مقيررردة  أو مراقبرررة  أو  هنرررا كانرررت يف معظمهرررا أدوارأإال  -صرررو النهررروض احلضررراري مرررن جديرررد

  يف نفررس الوقررت مررن داخررل اجملتمعررات عديرردةً  اه فيهررا اهتامرراتٍّ وشرركوكً موت فررة  تعرراين مررن مقاومررة فوقيررة داخليررة وخارجيررة  وتواجرر
 ال ي تلقى فيه رواًجا وأتييًدا من قواعد شعبية ممتدة.
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استعادت الثورات  الشرعية  القانونية  للقوى اإلسالمية  وخاصًة يف الدول اليت أزاحرت رءو  النظرام )مصرر وترونس(.  -ت
احة اليت كشفت عن األوزان احلقيقية للقوى اإلسالمية لدى الشرعوبذ تلرك حل هي الساالنتااابت العامةوقد كانت حل

. األوزان اليت طاملا مت تزييفها بقرارات وسياسات سلطوية عليرا مدعومرةٍّ حبرروب فكريرة وثقافيرة قادهترا النارب العلمانيرة
االعتبرار   يف البدايرة حل قرد رد تمل حلالثرورات الشرعبية :أنيف بداية مسار الثورات  أخرى: من أهم مالمن فقه الواقع  بعبارة

لرروزن الرافررد اإلسررالمي يف املشررروعات الوطنيررة ملقاومررة االسررتبداد والظلررم الررداخلي واخلررارجي  كمررا رد تمل إليرره االعتبررار 
إال أن سرعان ما جنحت  املفقود  قهرًا من جانب النظم املستبدة. ولكن ه ه املرة مت رد االعتبار بفعل اإلرادة الشعبية.

 ارسات ه ه القوى ذاهتا واحلمالت املنظمة ضدها  إلحياء وجتديد العداء والتشكك واالهتام هلا.مم
مفهوم الثورة ومنوذجها يف التقاليد واخلربات اإلسالمية ال يتطابق مرع نظرائره يف خرربات وتقاليرد أخررى حضرارية. ومرن  -ث

شرعبية سرلمية )حالرة مصرر وترونس بصرفةٍّ خاصرة( مث  فإن سلوك ما بعد إزاحة رءو  النظم الفاسدة ورموزهرا بثرورات 
مفهوم ولكن مع التدرجية يف التغيري اجملتمعي والسياسي  وبني  مفهوم اإلصالح ال ام يفتن اجملال أمام التنازع: بني 

. ومما ال شك فيه  أن االختالف بني مفاهيم الثرورة مرن منظرورات وخرربات مقارنرة  مرن أهرم التغيري ال ريع واميذري
انفجر االقتتال حىت و  السلمية ب حالة االضطراب والفوضى الفكرية والسياسية اليت اتسمت هبا املراحل االنتقاليةأسبا

وخاصة بعد أن أطلت الثورات املضادة برءوسها وبعد أن سحبت احلركات املسرلحة الراديكاليرة التكفرييرة البسراط مرن 
لسررنوات السررت املاضررية ختترررب بقرروة كررل إشرركالية العالقررة بررني حتررت احلركررات السررلمية اإلسررالمية. بعبررارة أخرررى  فررإن ا

 .السلمي والعسكري وبني اإلصالح والعنف من رؤي إسالمية
ه ثورات شعبية حدث بعد أن راهنت السياسات الغربيرة  علرى مشرروعات اإلصرالح والتحرول تدشنال ي ه ا اململف ص ل فإن 

وهرررو منررروذج غرررري عرررادل سياسررريًّا أو  ذالغرررر   )سياسرررًيا واقتصرررادًا واجتماعيًرررا( الرررد قراطي يف إطرررارٍّ مرررن التبعيرررة للنمررروذج احلضررراري
  فرإذا ابلثرورات تعرود مرن جديرد  انتهةاء عصةر الثةوراتاقتصاداًّ أو إنسانيًّا. ويف حني راهنت أدبيات سياسية ونظرية غربيرة علرى 

وعات وافردة  ألكثرر مرن ثالثرة قررون. إهنرا موجرة مرن ويف قلب املنطقة العربية اليت تلرت تستعصري علرى إعرادة التشركيل وفرق مشرر 
الثررورات  سرربقتها موجررات  أخرررى يف العررامل العررر  واإلسررالمي )ثررورات مقاومررة االسررتعمار وثررورات التحريررر واالسررتقالل( ويف أرجرراء 

هرا أو تقييردها أو توتيفهرا  أخرى من العامل  وتُبني خرباهُتا مجيًعا كيف تعرضت الثورات الخرتافاتٍّ خارجية  إلجهاضرها أو احتوائ
ض واألهررم أهنررا مل حتقررق اسررتقالال وطنيًّررا أو حريررًة سياسرريًة أو عدالررًة اجتماعيررًة أو متاسررًكا ثقافيًّررا علررى وجرره احلقيقررة مبررا يرردفع ابلنهررو 

 احلضاري ل،مام ُقُدًما  سواء مبشروعات قومية أو ليربالية أو يسارية.
بيررة ضررد كررل التوقعررات عررن أفررول جنررم الثررورات الشررعبية يف املنطقررة العربيررة  وإذا كرران ومررن مث  وإذا كرران انفجررار الثررورات العر 

اندالعها أتكيًدا أيًضا على فشل مناهج اإلصالح التدرجية لنظم كانرت حليفرة ملرن يردعي مسراندة اإلصرالح والتحرول الرد قراطي 
مةا فةر  : البد أن جيدد السرؤالكان   على ساحتها ومحاية حقوق اإلنسان  فان استمرار ه ه الثورات يف تل صعود اإلسالميني 

هذا الصعود ا النجاح؟" و يف سيقدم اإلسالميو  من منطلق مرجعية إسالمية، ومن واقع  ربات إسالمية، رؤيةةا حضةاريةا 
 ليًّةا إسالميةا حتقق اإلصالح والتجدد والنهوض؟ و يف سةيواجهو  المةواب  والعراقية  املتوقعةة مةن قةوى الثةورة املضةادة دا

 و ارجيًّا؟
أواًل  مث حول ياثره وعواقبه  مث  حول مستقبل الصعود اإلسالمي )السياسي(طيلة السنوات املاضية اتبع التحليالت إن من 

والتشايصات الطافية على السطن والنابعة من منظورات حداثية وعلمانية  يالحظ بوضروح حتيزاهترا  حول مآل وجوده من عدمه 
وتوجهاهتررا السياسررية  والرريت ال تقرردم يف النهايررة حقيقررة علميررة عررن الواقررع وال ترشررد حركررة الواقررع صررو املسررتقبل إال  املعرفيررة والفكريررة
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أمر الصعود اإلسرالمي كمرا لرو كران )الفصريل اإلسرالمي( دخرياًل يف البداية تطرح كانت ألغراضها يف الداخل واخلارج. ذلك ألهنا  
هرر ه املنظررورات العلمانيررة الصررعود   تري متوق ررع ردود فعلرره ويصررعب تصررور سياسرراته  كمررا شاصررأو اسررتثناًء  أو وافررًدا أو مهررواًل غرر

ابعتباره إضافًة للتحدات والتهديدات اليت تواجه الثرورات أكثرر منره فرصرًة أو إمكانيرًة وطاقرًة للتغيرري وفرق منرط  تهوتصّور اإلسالمي 
ت أمناط    أخرى من قبل. جديد حتتاج املنطقة الختباره  مثلما اخُتربمل

ية وعاملية حلللمكون اإلسالميحل برمته يف الثورات  وكانت ه ه جت إىل هتديدات واضحة داخلية وخار وحتولت ه ه التحدا
التهديرردات وخاصرررة جتررراه املكرررون الررر ي شررارك يف الثرررورات ومرررا تالهرررا مرررن عمليررات سياسرررية متعرررددة األدوات الفكريرررة والسياسرررية 

اإلمجررايل ابإلرهررابحل والضررغوط املتالحقررة لتقرردمي تنررازالت فكريررة أو سياسررية الوسررم حلرية وأخطرهررا هيررك عررن العسرركواالقتصررادية ان
قصاء أو االستئصال الكامل )حالرة اإلخروان لسياسية )احلالة التونسية( أو ل حلإلعادة الشرعنةحل وإلعادة القبول املشروط يف احلياة ا
 إخوان اليمن وحصار تعز(.)لة الليبية( أو االمال وعدم املساندة يف مصر( أو احلصار والتوتيف يف حماربة داعش )احلا

أبعاد فكرية اسرتاتيجية اجندلت مرع األبعراد  اذمن  البداية الصراع على السلطة يف األوطان بعد الثورات كان  :بعبارة أخرى
حلاإلسالميةحل يف السياسة واجملتمع  على  :وتلت ساحة االختبار هي وأتكد األمر مع الثورات املضادة واحلروب األهلية  السياسية.

صررو أعطررى الفرصررة خلطرراب االسررتبداد واألمررن ليعلررو مررن جديررد ويتجرراوز خطرراب الثررورة والتغيررري مررن أجررل حريررة وكرامررة الشررعوب 
بدرجرة   ولقد تقاطع اجلدال حول ه ه حلاإلسالميةحل مع الطائفية والعنصرية وعدم التسامن وعلى صرو يرتم توتيفره سياسرًياوالعدالة. 
 كبرية.

ومن مث تتعدد اآلن أوجه أزمة حلاملشروع اإلسالمي احلضاريحل من أجل التغيري للتصردي لعردة أزمرات مرتابطرة: حلاإلرهرابحل  
 .()طبيعة الدولة واجملتمع  اإلدارة الرشيدة للتعددية يف أوطاننا  أمناط عالئق السلطة ...  اجملتمع–العالقة بني الدولة 

 عريب إىل نظام شرق أوسطي؟من نظام  -رابعاا
ال يعررل  -بررال فعاليررة–ومررن مث فررإن بقرراء اجلامعررة العربيررة  ذبوجررود مؤسسررات مجاعيررة فقررط Systemsال تتحرردد حل الررنظمحل 

 استمرار نفس النظام العر  وما مر به من تغريات وحتوالت طيلة ما يقرب من النصف قرن.
 وهل هو وطن عرر  أ ؟نظام شرق أوسطي و  هل هو نظام عر  أامه ا النظ تواجه دارسي وكان من أهم التحدات اليت

وقصررة هررر ه الصررفة حلالعربيرررةحل يف مقابررل حلالشررررق أوسررطيةحل قصرررة طويلررة تتنررراول صررراع رؤيترررني عرررن  ؟شرررق أوسرررط كبررري )أو صرررغري(
تلك القصة مع التغريات ددت ة. وجتحلال اتحل وامتداداهتا حلاإلقليميةحل واحلضارية وما يغلف ذلك كله من مشروعات سياسية متقابل

اإليرانيرة  وبعررد سررالم الطرائف  وبعررد حرررب –اإلسرررائيلي  وبعررد احلررب العراقيررة -الكرربى اإلقليميررة والدوليرة  بعررد السررالم املصرري 
اخلليج الثانية وبعد احلادي عشر من سبتمرب ومشرروع احملرافظني اجلردد عرن حلالشررق األوسرط الكبرريحل.... ومجيعهرا قصرص معاصررة 

فك الرابطة اإلسالمية والعثمانية لصاحل روابط أخرى ت متاك عن السابقة من  تسوات احلرب العاملية األوىل على األقل اليت )انهي
كمرا جتسرد    العسركري واالقتصرادي-ياحلضراري  وبرني السياسر- الديلبنياجلغرايف و –جتسد االجندال بني التارخييأكثر حمدودية( 

واقرتن اتريخ مراحل متعاقبة من تطور نظام املنطقة بسيادة  .الليرباليةو اإلسالمية  القومية العربية   :التنافس بني املشروعات الكربى
  متنافسرا مرع حلاإلسرالميحل احملظرور 1977  شربه الليرربايل اجلديرد مرا بعرد عرام 1977ملشروع دون يخر: القومي العر  حىت عام 

 .ا بروافده  ومع القومي واليساري املرتاجعقانونيً 

                                                           
().القاهرة: مركز  اندية مصطفى )إشراف و حترير(  املشروع اإلسالمي احلضاري وحتدات ما بعد الثورات العربية  حولية أميت يف العامل  العدد الثالث عشر د

 احلضارة للدراسات السياسية. )حتت اإلعداد للنشر(
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حتررررردي املشرررررروع حلاإلسرررررالميحل  -األولوواجررررره النظرررررام العرررررر  منررررر  الثرررررورات والثرررررورات املضرررررادة حتررررردات ثالثرررررة مرتابطرررررة: 
حترردي حلاإلقليميررة  -والثةةاينللمشررروعات األخرررى )كمررا سرربق التوضررين( ويف شرركل غررري مسرربوق يف اتريررخ تطررور املنطقررة املعاصررر  

 خليرة اهلامشريةخنرراط الرنظم التدا -والثالةث  لنظرام اخلليجري  قرال أفريقيرا  الشرام()ا الفرعيةحل اليت كادت تتتسرس فعليًرا ومؤسسرًيا
لرى صرو حيقرق مصراحل حيويرة ا يف إدارة وتشكيل التوازانت واخلررائط وعا فعليً )الرتكية واإليرانية( اخنراطً  واحلضارية )إسرائيل  وإثيوبيا(

 ا استفادة من حالة حلالفوضى العربيةحل.لكل منه
مل يعد املكون التدخلي اخلارجي اإلقليمي يف حلالنظام العر حل إال مكوان أصريال يف التفراعالت النظميرة العربيرة   خرىبعبارة أ

لعربيرةحل الريت طاملرا ومرن منطلقرات فمراذا عرن: حلالررؤى القوميرة ا .على صو يتحدى بل ويهردد أمنراط التحالفرات التقليديرة يف املنطقرة
ات اإليرانيررة والرتكيررة بقرردر معارضررتها للسياسررات اإلسرررائيلية  ولكررن أيررن هرر ه التوجهررات يديولوجيررة عارضررت توجهررات السياسررأ

إلسررائيلي مرع مصرر؟ وملراذا يسركتون عرن إيرران ولريس تركيرا؟ التحرالف االقومية العربية اآلن من ه ه املشاريع؟ وملاذا يسركتون عرن 
 وملاذا يسكتون عن النظم اخلليجية وتدخالهتا يف اليمن؟

  ية أخرى: ملاذا ه ا التترجن للمشروع السل الوها  احملافظ بقيادة سعودية بني ما يبردو مسراندة الثرورة يف سروراومن انح
هم هر ه سرأمل تُ وبني احتواء وتقييد الثورة يف اليمن  وبني املراقبة احل رة للثورة يف ليبيا وترونس؟   وبني الرف  والعداء للثورة يف مصر

أمام قوى الثورات املضادة سواء احلوثيني أو األسد أو انقالب مصر أو حفررت  حيرث مل حترز الثرورات فرصرة  املواقف يف فتن الطريق
فلرم يكرن السرياق اإلقليمري  ؟للتحاضن و التعاضد بل سرعان ما تعرضت للهجوم أبشكال ةتلفة ومرن داخرل اإلقلريم قبرل خارجره

ال ي ساهم يف توجيه ضربة للرافد اإلسالمي السل السرلمي الرد قراطي وهو األمر ذ صديقا للثورات يف مملها -بقيادة خليجية–
وساندها ودفعها للوثوب( وأمام إيران وإسرائيل  وك بل توجه تركيا ملساندة الثورات  أوجد هالطريق أمام داعش )ومن املعتدل  وفتن ا

 الصراعات املسرلحة السياسرية علرى النفروذ واملكانرة بقيود داخلية وإقليمية...وكل ذلك ساعد يف فتن الباب أمام البعد الطائفي يف
  لكرل مرا يتعررض لره )مرن األسرا وال أقول مشروع سل رفًضرا للطائفيرة (ومن أجل بقاء النظم واألسر. وتعرض حلاملكون السلحل  

م توجهرررات إذن كيرررف نقررري .نررره حاضرررن ومصررردر حلاإلرهررراب اإلسرررالميحلأبوخاصرررة يف ردائررره السرررعودي الوهرررا   بعرررد اهتامررره   اآلن
ضررربة قامسررة حررني  -نرره مصرردر اإلرهررابإبواآلن  ومشررروعها السررل احملررافظ الرر ي يررتهم –أمل توجرره لنفسررها  :وسياسررات السررعودية

وأدت الثورة يف اليمن وحاربتها يف مصر وسورا  ألهنرا بقيرادة إسرالمية تنرافس النمروذج السرعودي وهتردد مصراحل احللفراء الكبرار يف 
وكر لك التصردي للم هبيررة الشريعية اإليرانيرة وتوتيفهررا   كنهرا التصردي لررداعش برل واحليلولرة دون تهورهرراالغررب؟ يف حرني كرران  
 السياسي املقيت اآلن؟؟

يديولوجيرة جديردة تتشركل يف مواجهرة حلاإلسرالميةحل مجلرة وتفصريال علرى صرو يسرتدعي شرعار مسراندة أهل خطوط حترالف 
املعترررادة للمقاومرررة الفلسرررطينية ولالجتاهرررات التقدميرررة يف مواجهرررة احملافظرررة  احلررررب علرررى اإلرهررراب وحرررىت لرررو علرررى حسررراب املسررراندة

ول ؟ الوهابية اخلليجية ... ؟ هرل هر ه حتالفرات مؤقتره يديولوجيني إىل أصدقاء اليروم النفعيرنيأعداء األمس األبعبارة موجزة كيف حت 
 اف؟سرعان ما تنفرط ابنتهاء دوافعها املصلحية الضيقة اليت حترك كافة األطر 

اريحل وهرزت مفهروم اآلن حتت وطتة الطائفية اليت لوثت مفهوم حلاجلوار احلضر-أال يعل ذلك افتقاد األمة العربية اإلسالمية 
إىل مشررروع حضرراري برل إىل مشررروع قيرادة إقليميررة فاعلرة قررادرة علررى  -(الرتكيرة  العربيرة  الفارسررية)الثالثرة ل،مررة  هاألركران احلضرراري

 ة؟و ديز بني املشروعات الصديقة أو العيل ومحاية الشعوب والتماإلدارة لوقف االقتتا
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 .2012لدراسات السياسية  القاهرة: مركز احلضارة ل "،احلادي ع ر من حولية أمال ا العامل "الثورة املصرية والتغيري احلضاري واجملتمعي
العةةدد احلةةةادي  أمررد جربيررل  السررعودية واخللرريج: صرررو حتالفررات وأدوات جديرردة يف إدارة املنطقررة  )يف( د.انديرررة مصررطفى  د.سرريف الرردين عبررد الفتررراح )إشررراف( .14

 املرجع السابق."، ع ر من حولية أمال ا العامل "الثورة املصرية والتغيري احلضاري واجملتمعي
)يف( د.انديرة مصرطفى  د.سريف الردين عبرد  اء الدين  التفاعالت الرتكية اإليرانية مع الثورة املصرية: فرص وحتدات تشركل حترالف اسررتاتيجي حضراري شيماء هب .15

 املرجع السابق"، العدد احلادي ع ر من حولية أمال ا العامل "الثورة املصرية والتغيري احلضاري واجملتمعي (الفتاح )إشراف
العةدد احلةادي ع ةر مةن حوليةة  )يف( د.اندية مصطفى  د.سريف الردين عبرد الفتراح )إشرراف( معمر  إسرائيل والثورة املصرية: قراءة يف السجال الداخلي  إبراهيم .16

 املرجع السابق"، أمال ا العامل "الثورة املصرية والتغيري احلضاري واجملتمعي
ملصررية: دراسرة يف موقرع إسررائيل مرن التفراعالت اإلقليميرة والتحالفرات اجلديردة  )يف( د.انديرة مصرطفى  د.سريف أمد جربيل  الدبلوماسرية اإلسررائيلية بعرد الثرورة ا .17

 "، املرجع ال ابقالعدد احلادي ع ر من حولية أمال ا العامل "الثورة املصرية والتغيري احلضاري واجملتمعي الدين عبد الفتاح )إشراف(
 (.2012  )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية  العريب إىل أين؟....أفق جديد للتغيري الدجمقراطيالربيع عبد اإلله بلقزيز )حمرر(   .18

19. Lin Noueihed, Alex Warren, The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-Revolution 
and the Making of a New Era, (New Haven: Yale University press, 2012) 

 (.2013  2ربية ل،حباث والنشر  ط  )بريوت: الشبكة العبني ال ريعة وال ياسة: أسئلة ملرحلة ما بعد الثوراتجاسر عودة )د(   .20
21. David W. Lesch, Mark L. Haas(eds), The Arab Spring: Change and Resistance in the Middle East, 

(Colorado: Westview press, 2013) 
22. Paul Danahar, The New Middle East: The World After the Arab Spring, (New York: Bloomsbury 

press, 2013)  
 (.2013هر/1434  1)الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات  بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون  ط العريب اخلفي: وعود الثورات العربية وخماطرها،مروان بشارة   .23
 ة  متاح على الرابط التايل:  القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسيمن الثورة إىل احلرب علة اإلرهاب: حتالفات الدا   واخلارجأ.د.اندية مصطفى   .24

http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=885:2014-04-27-
10-26-42&catid=272:25-2011&Itemid=544 

https://www.amazon.com/Lin-Noueihed/e/B0074DBB9A/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Alex-Warren/e/B00I0D98G6/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+W.+Lesch&search-alias=books&field-author=David+W.+Lesch&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Mark+L.+Haas&search-alias=books&field-author=Mark+L.+Haas&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Paul-Danahar/e/B00F1IFCWW/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=885:2014-04-27-10-26-42&catid=272:25-2011&Itemid=544
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=885:2014-04-27-10-26-42&catid=272:25-2011&Itemid=544
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 التايل: 
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=995:2014-09-16-

14-23-28&catid=319:2014-10-11-14-05-59&Itemid=544 
القررراهرة: مركرررز احلضرررارة للدراسرررات  يوليةةةو جتةةةاه نتةةةائج االنتخةةةاابت الرت يةةةة؟، 3ترا نظةةةام مبناسةةةبة الةةةذ رى األوىل لتنصةةةي  ال ي ةةةي:  يةةةف نقةةةرأ نفةةةاق أرررررررررررررررررررررررررررررررررررر    .28

 السياسية  متاح على الرابط التايل:
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1223:122&catid=318

:2014-10-11-14-05-33&Itemid=544 
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 .2016  يناير 203العدد ال ياسة الدولية، لة   دور القوى الدولية الكربى يف تنامي اإلرهاب  افتتاحية  وحيد عبد اجمليد .46
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***** 

http://www.siyassa.org.eg/SupplementsNews/3/135/9847/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/1.aspx
http://www.siyassa.org.eg/SupplementsNews/3/135/9847/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/1.aspx
http://www.siyassa.org.eg/SupplementsNews/3/134/9854/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1.aspx
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بني فقه ( 2012-2016الوسطة)أفريقيا األقليات امل لمة واهلوية الدينية أاناء احلرب األهلية ىف  هورية 
 الواقع وفقه األقليات

 ماهيتاب منتصر
 :مقدمة

ات الىت حتتاج إىل استحضار األمة كمستوى للتحليل لتتسيس إن قضية األقليات املسلمة ىف العامل تُعد من املوضوع
ى هبدف وضع معامل وحمددات وأساليب التعامل مع تلك القضية لف هم منظم ومنضبط حول مساحة واسعة من منظور أممُ منهاجية 

 العامل )إبعتباره الساحة ىفمن التفاعالت القادرة على تفسري حال األقليات املسلمة )إبعتباره جزء فرعى من املنظومة الكلية( 
 ظمية املتسعة( على صو أكثر تركيباً وتعقيداً.النُ 

لن ىف األعلى يتطلب ضرورة السري صو منهج أو طريقة قائمة على إستدعاء حلفقه األقلياتحل والقراءة ىف اهلدف املعُ 
ر الفتاوى إبعتبارها جزئيات خاصة متصلة تفصيالته وسُبل تفعيله مبا يتسق مع السياق العام ال ى يعمل على تنظيمه ابستسصدا

حبالة  كن أن ينتج عن تراكماهتا فقه عام أو نظميات كلية هتدف إىل تنظيم شئون األقليات املسلمة وفقا ملتطلبات السياق ال ى 
من ذلك هو  يتعايشون بداخله سواء كان ه ا السياق حمكوم ابلشريعة اإلسالمية أو غري حمكوم ابلشريعة اإلسالميةذ فاهلدف

 تيسري أمورهم على صو يصون اهلوية اإلسالمية ىف مواجهة حتدات القرن احلادى والعشرين. 
فإن أهم النقاط األساسية املكونة لفقه األقليات املسلمة واالجتهادات والتطورات الىت طرأت على الفقه والدعامات 

ة تلك التطورات من منظور مقارن بني مسرية وعملية التطوير وإىل أى األساسية الىت يقوم عليها الفقه  استوجبت ضرورة فهم وقراء
مدى يتسق مع تطور متطلبات واقع تلك األقليات  كما أن تلك القراءة تستوجب وضع تصورات نقدية حول حال فقه األقليات 

 وفقه الواقع اآلىن.
ن ذلك الواقع يتمثل ىف واقع وخصوصية القارة إذا كان فقه اإلقليات املسلمة ونقده من خالل مقاربته بفقه الواقع  فإ

اإلفريقية فقط دون التطرق إىل واقع اإلقليات ىف أورواب  يسيا  األمريكتني أو أى رقعة أخرى  وه ا مل يعىن أن خصوصية 
ارة التحدات والفرص ومستقبل تلك األقليات يقل أمية عن خصوصية التحدات والفرص ومستقبل األقلية املسلمة ىف الق

يف  الوسطىأفريقيا مى مجهورية لسماإلفريقية. وعليه ستعمل الورقة على قراءة وفهم حلركيزة جزئية ىف الرت  الكلىحل أى فهم حالة 
إبعتبارها قلب القارة اإلفريقية خاصة الرتكيز األكرب سيكون على الفرتة اآلنية الشاهدة على حرب أهلية مراحله التارخيية واملعاصرة  

  وذلك لوضع حمطات تدعم حتديد إستنباطات واستاالصات بعد قراءة تفصيلية هبدف أتسيس منط 2016حىت  2012من  
الوسطى ىف جسد الوطن األكرب مع األغلبية غري املسلمة أفريقيا من الفتوى والفقه العام ال ى يساند التعايش السلمى ملسلمى 

اإلسالمية ىف جسد الوطن األكرب  فالتعايش يقوم على قبول األخر دون أن يعىن ذلك اإلندماج والتماهى للهوية والشاصية 
 املتعدد واملتنوع وه ا ما يتوجب أن يعمل عليه الفقه لتفعيله ىف الواقع.

: منظور شرعة لألقليات امل لمة ونقد فقه األقليات: حول قضااي أقليات م لمة العامل اإلسالمة )الواقع( وضرورايت أوالا 
 )النص( والتطبيق:  ني الفتاوىالتطوير الفقهة ب

تفق عليها  ففى تلك الورقة ستتا  من الناحية العددية معياراً اجلدلية غري امل إن مفهوم األقليات من ضمن املفاهيم
أدت إىل  عمليةراسات  أما من الناحية الا للاربة التارخيية أاثرت قضية األقليات العديد من االهتمامات والدللتعريف. فوفقً 
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والقانون  اإلنساين ليات مبا ال خيالف القانون الدويلرات هائلة سواء ىف شكل الدولة ومفاهيم السيادة  كيفية التعامل مع األقتطو 
 حلقوق اإلنسان وذلك بعد بزوغ الدولة القومية ىف أورواب عقب صلن ويستفاليا. الدويل

ويسيا  ولكن بعد حماوالت تفريقيا استعمار أوروىب ك ىف املقابل تهرت األقليات على صو مباشر ىف القارات الىت شهدت
مخسينات وستينات القرن املاضى  حيث أضحت قضية األقليات على أسس إثنية  عرقية   يف من االستعمار بدأعديدة للتالص 

جدها رغم رحيلها حفاتاً ل قوى االستعمارية السابقة لرتسيخ توارى استغالهلا من قبمل ة  وطبقية من ضمن القضاا الىت جيُ قبلية  ديني
 على مصاحلها االسرتاتيجية سواء كانت أمنية أو اقتصادية. 

إذا نظران ىف موضوعة األقليات من منظور إسالمى سنجد أنه جرى استادام مصطلن حلامللل أو النحلحل وليس حلاألقلياتحل 
 وليس  ابألقليات من الناحية العددية وحسبللتعبري عن حالتهم وسط اجملتمع األكرب  حيث كانت تلك املرتادفات تعطى مدلول 

نتقاص من حقوقهم ومواطنهم وانتمائهم إىل مساحة الدولة اإلسالمية الىت كانوا يتعايشوا أى مدلول أخر  كن على أساسه اال
ن حيث لل أو النحل أستوجبت أتسيس وتطوير فقه للتعامل معهم وه ا ما شهد  تطورات م. وابلتاىل فإن حالة اململ 1بداخلها
 طلق عليه حلبفقه األقلياتحل.واملنهاجية إىل وقتنا ه ا ال ى يُ املضمون 

ستمد ثقافة وحكم غري إسالمى أو غري مُ  أما عن فقه األقليات املسلمة فإنه يتعامل مع اجلماعات املسلمة الىت تعيش حتت
ملسلمني حول العامل  وعليه فإن ه ا الفقه أيتى  من الشريعة اإلسالمية  حيث وجود العديد من إشكاليات احلياة اليومية ملاليني ا

سلمة املستضيفة ل،قليات املسواء كان ذلك ىف البلدان  ختالف نظام القيم والثقافةاعن كمحاولة حلل الصراعات النامجة 
)املهاجرين( أو البلدان ذات مواطنيني مسلمني أصليني ولكنهم أقليات بداخلهاذ هبدف إعادة حتديد وتشكيل وإعادة أتويل 

 . 2مفاهيم من منظور إسالمى القائمة على فكرة دار السالم ودار احلرب
 وغري املسلمني من خالل توحيد اجلماعات املسلمة والتعزيز إن الغرض من فقه األقليات هو تيسري العالقات بني املسلمني

منا للتعايش مع هوات تلك إ  من هواهتم اإلسالمية ليست من أجل وضعها موضع مناق  أو ثنائى مع األغلبية غري املسلمة
ومنها: ماعات املسلمة ملواجهة إحتياجات تلك اجلفهو يف األسا   من الفقه    أما فيما يتعلق بتتسيس نظام خاصاألغلبية 

األمور الظاهرية املتعلقة ابلطعام احلالل  مواقيت األجازات غري اإلسالمية  الزواج من أفراد غري املسلمني  نطاق احلالل واحلرام ىف 
حبضور األمة  املعامالت املالية واالجتماعية  واألحوال الشاصية أو األمور األكثر عمقا املتعلقة بسؤال اهلوية اإلسالمية والوجدان

 . 3ىف التصرفات املتصلة ابلدين اإلسالمى  ودور املسلم ىف موطنه اجلديد )كمهاجر( أو موطنه األصلى )كمواطن(
هاجرين من دار اإلسالم إىل ق ىف أغلب األحوال ابملسلمني املو يتصل فقه األقليات أكثر ابلقضاا واملشكالت الىت تتعل

ات اجملتمعات الىت يغلب عليها احلياة العلمانية وذات أغلبية غري مسلمة. أما فيما يتعلق ابملسلمني إبعتبارهم مواطنيني ىف بلدان ذ
ر جند مبعىن أخففي األغلب ال جند فقه مؤسس مناسب ألوضاعهم يف األماكن املاتلفة ابلسياقات املاتلفة   أغلبية غري مسلمة
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سلم به أن املسلمني األفارقة خيتلف إسالمهم عن مسلمى أورواب ويسيا واملناطق العربية أو مسلمى األمريكتني  وعليه أنه من امل
 يتعامل مع قضاا وأمور مسلمى املناطق املاتلفة بداخلها.  ئليد وأتسيس فقه قار فإن كل قارة تتطلب تو 

ف تعداد سكاهنا من املسلمني  وه ا ما يتطلب ضرورة النظر ىف ه ا اجلزء إبعتباره ففى القارة اإلفريقية  جند أن حواىل نص
العامل اإلسالمى إببعاده اجليوسياسية  إال أن معظم هؤالء املسلمني متجزأين ىف العديد من البلدان. فوقفا  نا عمنوذجً 

  قال أفريقيا الناطقى ابللغة العربية.رافية جند أهنم ىف حال أقليات وليست أغلبية عدا منطقة جثنو للمصطلحات اإل
التواجد املادى للعامل اإلسالمى إبعتباره وذلك ألن اجة إىل إعادة قراءة وتطوير وعليه فإن فقه اإلقليات املسلمة ىف ح

إسالمى يعود  منا هو عاملإقم على أركان الشريعة اإلسالمية مفهوم جيوسياسى لوجدانيات األمة اإلسالمية إال أن أغلب أركانه مل ت
 إسالميته  لغالبية سكانه من املسلمني.

اإلابدة  الوسطى إبعتبارها مركز اهتمام الورقة ل،قليات املسلمة الىت تتعرض إىل عمليات ممنهجة منأفريقيا ففى مجهورية 
دارهم من مجهورية ترك املسلمني لتقوم على فكان من الفتاوى اليت تدخل ضمن فقه األقليات تلك اليت  والتهجري القسرى  

بشرط أن تكون ذات أغلبية  أخرى وتشاد أو حىت إىل دولأالوسطى والنزوح إىل دول ماورة ذات أغلبية مسلمة كالسودان أفريقيا 
الوسطى ملثل ه ه الفتوى  وهل أفريقيا لرحيل  ولكن ماذا عن تقبل مسلمى مسلمة. فمثل تلك الفتاوى لن تقدم اجتهاد سوى ا

بدارهم. ففى الواقع  ت ليسإمكانيات وقدرات هؤالء املسلمني لرتك أمواهلم وأراضيهم والرحيل إىل دواًل  -لفتاوىأى ا–هى تدرك 
الوسطى من قبل اجلماعات املسلحة أفريقيا يتم إما التهجري القسرى للمسلمني أو إابدهتم ىف  -كما سيتم ذكره فيما يلى–ابلفعل 

م ابلفعل. فهل أتتى الفتاوى ابقرتاح يشابه ما تفعله اجلماعات الىت تبدد بواقع وهوية املعادية للمسلمني القائمة على إابدهت
 املسلمني ابلفعل؟!

الوسطى مل يعد فقه األقليات القائم على مدى شرعية الطعام وحاللية ال بن وشرعية أفريقيا النظر إىل مسلمى مجهورية بف
  أمنا األمر ال يكفي األوضاع يف أفريقيا الوسطي  ىف اجملال العام من عدمهالزواج أو حىت احلق ىف ممارسة الطقو  اإلسالمية 

يتطلب أتسيس فقه األقليات املسلمة قائم على فقه األولوات احلياتية الىت يتا  من احلفاة على األمن الشاصى واجلسدى 
 للمسلمني ىف بلدان غري مسلمة من األولوية األكثر أمية. 

عد من ضمن أمناط التصنيف القائمة على األقليات الدينية  ىف مجهورية أفريقيا الوسطى تُ  يات ىفوعليه فإن حالة األقل
املقابل يتوقف الفقه على عدد من التساؤالت الىت تراعى طبيعة حالتهم ونظامهم...مثال ماذا عن حجم القضية ىف كلياهتا؟ ماذا 

ت والتهديدات الىت تواجهها؟ ماذا عن اإلمكاانت والفرص عن أسباب وجود ه ه األقليات؟ ماذا عن املشاكل والتحدا
يضا النظام أب طبيعة النظام الفكرى والقيمى و ومستقبل تلك األقليات؟ حيث جند أن دوافع دراسة األقليات ختتلف على حس

ض العقيدة والقيم إشرتاكهم حول جوهر واحد وهو تعر  السياسى واالقتصادى واجملتمعى ال ى تتواجد بداخله تلك األقلية رغم
سلم  ولكن جند األقليات ىف أورواب تتطلب لفهمها إطاًر ديدات من احمليط اخلارجى غري املوالسلوك والنسق املعرىف لتحدات وهت

 . 1أفريقياعاماً خيتلف عن نظريه ىف دراسة األقليات ىف 
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سلمة تتعرض إىل سياق حرب أهلية قائمة على الوسطى إبعتبارهم أقلية مأفريقيا وعليه سيتم مناقشة حالة مسلمى مجهورية 
أفريقيا اخلروج مبفاصل وخصوصيات حالة مسلمى اهلوية الدينية نتج عنها إابدات وهتجري وقتل ممنهج. واهلدف من بنية الورقة هو 

من أجل وضع خريطة ىف إجياد تفعيل على مستوى منهاجية فتاوى تتا  من الواقع حمدد ملا يقوم عليه فقه األقليات  الوسطى أمالً 
طلب أتسيس فقه تلها. علماً أبنه إذا كان من املتنفي  من قملبل املنظمات واملعاهد الىت تتا  من قضية االقليات املسلمة أسا  لعم

قارى ل،قليات املسلمة رمبا يتوجب ل لك وضع خصوصيات وجزئيات كل حالة من احلاالت الىت يتواجد فيها أقليات مسلمة. 
 ئفقه قار يتعايش بداخلهم أجزاء العامل اإلسالمى واألمة اإلسالمية  وه ا ما يعىن وضع أفريقيا د عن الثالثني دولة ىف فهناك مايزي

أى أن حتدات وهتديدات مسلمى منطقة القرن اإلفريقى ختتلف ىف بع  أبعادها عن حتدات وهتديدات مسلمى وسط  مناطقة
 هك ا  فتلك النقطة يتوجب وضعها ىف احلسبان. و أفريقيا القارة اإلفريقية أو مسلمى غرب 

 وعليه فإن بنية الورقة حتاول البحث عن وفهم طبيعة التساؤالت التالية: 
  الوسطى على أفريقيا شكل ة للحرب األهلية ىف أم أن العنف بدأ من األطراف امل ين بدأ العنف على صو ملحوةأمن

 صو متساوى؟
  ابالكا إبعتبارها -ا إبعتبارها اجلماعة املسلحة ذات األغلبية املسلمة وأنىتكل من سيليك  تين تكونت وبدأأمن

 اجلماعة املسلحة ذات األغلبية املسيحية  وما هو اهليكل األساسى واملكوانت اهلواتية لكالً منهما؟
 طى؟ كيف يؤثر هي األسباب الىت أدت إىل الوصول لوضع إابدة وهتجري ممنهج للمسلمني ىف مجهورية أفريقيا الوس ما

 السياق التارخيى لنشتت املسلمني ىف مجهورية أفريقيا الوسطى على منط التهديدات الىت تواجههم ىف اللحظة احلالية؟
 خر؟يابالكا من جانب -ل الفرنسى وأنىتماهي العالقة بني كل من التدخل الفرنسى وسيليكا من جانب والتدخ 
 ة مث حتول إىل حرب قائمة على اهلوية الدينية خاصة بعد التدخل هل اخلالف من ج وره قام على مفارقات سياسي

الفرنسى )كما يدعى العديد من األطراف سواء كانت من مراكز تفكري غرىب أو من فواعل أرضية كسيليكا( أم أن 
 ا متثل ىف خالفات ومناحرات قائمة على اهلوية الدينية؟اخلالف اترخييً 

  1960الوسطى قام على صراعات قائمة على اهلوية الدينية عقب االستقالل ىف قيا أفريهل طبيعة اجملتمع ىف مجهورية 
 أم مل يكن ك لك؟

  سدة احلكم غاب عن حكومته عناصر متنوعة من  -إبعتباره أول رئيس مسلم–هل عندما وصل ميشيل جوتودا
ف؟ وملاذا أصبن الصراع حلصراع هوات دينية أخرى كاملسيحيني أم أهنا كانت حكومة توافقية جتمع بني كافة األطرا

 ديلحل واضن بعد وصول جوتودا احلكم وملاذا جاء التمرد عليه سريعا؟
  هل هناك وجود ملنظمات إغاثة إنسانية إسالمية ىف أفريقيا الوسطى أو حىت ىف متمع الالجئني إىل تشاد والكامريون أو

شهد اإلنساىن املتتزم؟ وما هو دور إدارة اإلقليات املسلمة ا أم أن مثل ه ا املنظمات غابت عن املبني النازحني داخليً 
 ىف منظمة املؤمتر اإلسالمى؟

  ماذا عن مستقبل الصراع  هل قدم األطراف املتنازعة تصوراهتا حول مستقبل الصراع وكيفية التعايش السلمى بني
 ا ما سيؤثر ابلسلب على تعايش اهلوات الدينية املاتلفة خاصة بعدما استمرت عمليات العنف على أسا  ديىن وه

 ,Disarmamentومتاسك اجملتمع ىف املستقبل حتت برامج نزع السالح  تشرين اجليو   وإعادة التتهيل ىف اجملتمع 

                                                                                                                                                                                     
-34-09-20-05-3http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1399:201

21&catid=304&Itemid=544 

http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1399:2013-05-20-09-34-21&catid=304&Itemid=544
http://www.hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1399:2013-05-20-09-34-21&catid=304&Itemid=544
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Demobilization, Reintegration Programs (DDRPs)  الىت يسيطر عليها تصورات
ثة األمم املتحدة أهنا مل خترج من البالد إال ىف هناية عام ومنظورات األمم املتحدة لتسوية الصراع خاصة بعد إعالن بع

 ؟2016
 اا: اميذور التارخيية مل لمة أفريقيا الوسطة: االستعمار وما بعد االستعمار وتداعياته علة حلظة الصراا اآلنية:نياث

الوسطى فريقيا ب فرنسا ألحتت قبة الربملان البلجيكى قال أحد النواب لرئيس الوزراء البلجيكى حلصن نعلم ملاذا ت ه
أفريقيا ملساعدة شركاهتا هناك...فما مصلحتنا ىف إرسال قواتحل  وذلك ردًا على إقرتاح إبرسال قوات بلجيكية إىل مجهورية 

 .1الوسطى
الوسطى إىل احلفاة على مصاحل إستعمارية فرنسية مازالت أفريقيا فرمبا يعود سبب أساسى ىف الصراع القائم ىف مجهورية 

ئمة ىف تلك الدولة  ولعل أفضل السُبل الىت تسمن هلا ابلتدخل ىف الدولة ب ريعة احلفاة على استقرار الدولة واملنطقة اإلقليمية قا
املسيحني ىف بلد عاشت فرتات اإلستعمار والتالص من -اجملاورة هلا هو إشعال صراع قائم على اهلوية الدينية ومعضلة املسلمني

تحامية بني كافة األفراد بغ  النظر عن الدين  األثنية  القبيلة  أو الطبقة. ولكن االستعمار دائما ما يعمل االستعمار ىف مراحل إل
بولوجيا  السوسيولوجيا  والسيكولوجيا بتداخالهتم البينيةذ هبدف التعزيز من النزاعات املادية مبا فيها العلوم كاألنثر من خالل أدواته 

وحىت املكانية اجلغرافية وأتجيج الصراعات ىف مستعمراهتم سابقا إلبقاء الباب شبه مغلق لتدخل هبدف العرقية  القبلية  الدينية  
 .2التحكم ىف معادالت التفاعالت والتحركات ملا خيدم ويكر  ملصاحلها ابستمرار

نية  أمنا هو األهلية اآل الوسطى مل يكن وليد حلظة احلربأفريقيا د اهلواتى القائم على الدين ىف وعليه فإن تعقيد املشه
دون إعطاء أى أولوية  هو فكرة حتويل الصراعات السياسية إىل إابدات على أسا  اهلوية الدينية فيه عملية تراكمية إال أن اجلديد

 الوسطى.أفريقيا عتناء ابإلعتبارات اإلنسانية وسؤال حقوق اإلنسان ىف حق مسلمى اأو 
 إىل هجراً  ولوصل الفتن العرىب ىف القرن األفريقية ولكنه ليس ابملنهج الواحد  حيث اترخييًا وصل اإلسالم إىل القارة اإل

مصر إبعتباره من احملطات األوىل إلنتشار اإلسالم وكانت ىف تلك الفرتة حتت احلكم البيزنطى املستبد  وه ا ما ساعد املصريني 
انت الدانة املسيحية من  العهد الروماىن األول هى املسيطر على الدخول ىف اإلسالم والتعريب. أما ابقى الشمال اإلفريقى ك

األساسى على املنطقة إىل جانب بع  الرببر ىف أغلب املناطق الداخلية  ابإلضافة إىل إعتناق بع  سكان اجلبال ىف تلك 
ع أتسيس مدينة القريوان على املناطق للدين اليهودى وعلى الرغم من  مقاومة الرببر للفتن اإلسالمى إال أنه حقق تغيري شامل م

 .3م670ه/50يد عقبة بن انفع ىف 
مع حلول القرن احلادى عشر ميالداً أصبن منطقة الشمال اإلفريقى ذات أغلبية مسلمة مع إضفاء الطابع العرىب )تعريب( 

ىف اإلسالمى إال أن إنتشاره للعديد من هؤالء املسلمني. وإذا كان الشمال اإلفريقى انتشر بداخله اإلسالم بسبب الفتن العرىب 
جنوب الصحراء بعد ثورات أفريقيا سكرية العربية على ةتلفة ل نتشار فبعد توقف احلمالت الع طرقابقى القارة اإلفريقية أخت  

ر اإلسالم الرببر الكربى والعديد من السكان احملليني ىف األربعينيات من القرن الثامن امليالدى ومناهضتهم للفتن اإلسالمى وإنتشا

                                                           
  متاح على الرابط التاىل: 2014مار  6  لقاء حوارى  اجلزيرة  حول ملساة امل لمني ىف أفريقيا الوسطة 1

tml5=Falsehttps://www.youtube.com/watch?v=ze8XLOYDkuY&noh 
2 Ali A.Mazrui, Seek Ye first the political Kingdom. David Wiley, Tribe" and "Tribalism": to misunderstand 
African Societies, available at: https://www.africa.upenn.edu/K-12/Tribe.html  

  اللجمة العلمية الدولية لتحرير اتريخ أفريقيا العام اتريخ أفريقيا العام: أفريقيا من القر  ال ابع امليالدى إىل القر  احلادى ع ر امليالدىم.الفارسي  إ.هربك )املشرف(   3
 .55)اليونسكو(  ابريس  اجمللد الثالث  ص 

https://www.youtube.com/watch?v=ze8XLOYDkuY&nohtml5=False
https://www.africa.upenn.edu/K-12/Tribe.html
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جنوب الصحراء عن طريق أفريقيا نتشر اإلسالم إىل اقيادة والسيطرة  وعليه إلسباب  تعود إىل رغبة قبائل الرببر ىف االستقالل وال
التجار املسلمني ال ين استادموا الطرق التجارية للصحراء الغربية بعد الفتن العرىب للمغرب  وه ا ما أثر على العديد من الرببر 

ملتواجدين ىف منطقة الصحراء الكربى ال ين عملوا كمرشدين ومرافقني حيرصون القوافل ومن مث أصبن أتثري الثقافة خاصة ا
 .1اإلسالمية أكثر جت راً ىف حياة السكان احملليني والرببر

ستكشافات الناكبة طورت األمور ىف املناطق املتسعة من القارة اإلفريقية وصواًل إىل القرن اخلامس عشر املعروف بعصر االتو 
للقيام بعمليات إستجالب الرقيق من القارة أفريقيا على القارة  حيث وصل الربتغاليون عقب رأ  الرجاء الصاحل وصواًل إىل غرب 

ىت ستمر األمر حاو طلنطى للتجارةحل من غرب القارة إىل أورراب مث األمريكتني جللب العبيد واملوارد الطبيعة األرفت حلمبثلث ىف حركة عُ 
مرباطورية ىف النظام الدوىل املتمثلة ىف االالقارة بني القوى الكربى لتقسيم  لتكالب االستعمارىحل لحل 1884مؤمتر برلني  عقد

الربيطانية وفرنسا ابإلضافة إىل الربتغال وبلجيكا وأسبانيا واستمرت احلقبة اإلستعمارية ىف القارة حىت مع حلول اخلمسينات من 
دود مرور قرون عديدة من النهب واالستغالل وحماولة إضفاء الثقافات اإلستعمارية على مستعمراهتم  ووضع احلالقرن العشرين بعد 

 
ُ
  ستعمر والتنمية غري املتوازنة املصطنعة مبا خيدم مصاحل امل

ُ
دن الىت كانت مركز للحكم اإلستعمارى العديد من حيث تلقت امل

شعار األبوية واجملي  ملهمة حضارية. وأصبحت معظم أجزاء القارة ىف حالة من التطورات التنموية دون ابقى املساحات ورفع 
 الثورات الىت تراوحت من السلمية وصوالً إىل العمل املسلن.

ففى ذلك الوقت  وبعد إنتهاء احلرب العاملية الثانية حدث تغري ىف بنية اجملتمع الدوىل حيث أصبحت الوالات املتحدة 
ى عظمي. وه ا ما عزز من ضغط اجملتمع الدوىل على القوى اإلستعمارية للتصفية استعمارها خاصة بعدما واالحتاد السوفيىت قو 

إسرتاتيجية تق يم احلدود وفقا للمصاحل تلقت حركات التمرد والثورات الدعم من الكتلتني ىف شكل حروب ابلوكالة. ولكن مع 
وعات دينية وإثنيات أبكملها إىل جزيئيات متشرذمة مع إشعال النظرية وه ا ما نتج عنه تقسيم قبائل وأعراق ومم اإلستعمارية

واإلثنية لتاصيب اجملال لعودة املستعمر مرة أخرى ولكن ىف صور جديدة )اإلستعمار اجلديد( ىف   Tribalismالعرقية والقبائلية
جملموعات الدينية وه ا ما حدث ىف مجهورية خضم عملية التقسيم نتج عنها تغريات ىف الرتكيبات الد غرافية وتنقسم القبائل وا

قومية ذات حدود جديدة متعددة  وعليه تهرت مشكلة -الوسطى إىل دولأفريقيا الوسطى حالياً  حيث تقسمت منطقة أفريقيا 
روب األهلية اإلقليات ذات األمناط املتباينة ومنها على أسا  ديىن  عرقى  إثل  وقبلى  وابلتاىل نشبت العديد من الصراعات واحل

 على تلك األ سس.
 : عن بداايت العنف وأمناط التهديدات: اإلابدة نتاج املصاحل واهلوية الدينية:اثلثاا

الوسطى أسوء فرتات اترخيها من التمرادت املسلحة  االنقالابت العسكرية  أفريقيا شهدت مجهورية  2012من  ديسمرب 
انية. فبعد اإلطاحة ابلرئيس فرانسوا بوزيزيه من قبل حتالف سيليكا ذو األغلبية الثورات  التدخالت األجنبية  واملعاانه اإلنس

  حيث أنضم إليها مقاتلني predominantly Muslim Séléka rebel alliance 2013مار   24املسلمة ىف 
األغلبية املسيحية من تشاد والسودان إلرتكاب بع   اإلنتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق اإلنسان. حيث استهدف التحالف 

ابالكا -مما أدى ذلك إىل إتساع مجاعات مقابلة أطلقت على نفسها حلمليشيات األنيت -إبعتبارها األغلبية العددية ىف السكان–
balaka militias-anti2حل وتسليحها على صو كثيف لتجديد اإلنتهاكات ضد املسلمني. 

                                                           
 .65: 55املرجع السابق  ص ص  1

2 ALEXIS ARIEFF, Crisis in the Central African Republic, congressional research service, 27 January 
2014, pp.3: 9. 
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لى إابدة املدنيني على أسا  اهلوية الدينية املسلمة على صو صرين  ركزت تلك املليشيات ذات األغلبية املسيحية عنفها ع
الوسطى على الرحيل واهلروب والنزوح أفريقيا ربيملن يالالف من األقليات املسلمة ىف مُ مما أثر ذلك على النسيج اجملتمعى للبالد و 
 .1من أمام اإلابدات اجلماعية املرتكبة ضدهم

املنظمات الدولية احلكومية أو غري احلكومية  قوات بناء السالم أو نقاشات دبلوماسية    سواء كانتعلى املستوى الدوىل
للوساطة أو التفاوض مل يكن هناك على اإلطالق جهد جاد يسعى إىل تسوية تلك اإلابدة  وإن ُوجد  فلم يكن كاف ملنع املزيد 

ملس األمن األبطت ىف اإلستجابة إىل تلك اإلنتهاكات  كانيل املثال   الوسطى. فعلى سبأفريقيا من إنتهاكات حقوق اإلنسان ىف 
 2013قواهتا للتدخل إال ىف هناات تعب  مل تعمل  واليت  القوة االستعمارية السابقة املتمثلة ىف فرنساابإلضافة إىل واإلابدات  

من بالدهم أو التمثيل  للمسلمني املمنهج  عمليات للطرد القسرى ستمرتعمليات اإلابدة واألزمات وابعدما تعقدت 
وهى بعثة األمم املتحدة متعددة  2مينوسمامن خالل حل 2014أبجسادهم  ورغم ذلك مل تتدخل األمم املتحدة إال ىف إبريل 

 United Nations (MINUSCA)الوسطى أفريقيا األبعاد لتحقيق االستقرار ىف مجهورية 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African 

Republicم ذلك تعقدت األمور ن ذلك التتخر مل أيتى بفائدة فرغ. إال أ3حل من أجل حفظ السالم ولكنها جاءت متتخرة
 ابالكا وه ا ما سيلى توضيحه.-أكثر مما هى كانت عليه بعد التدخل الفرنسى وقيامه بنزع السالح من سيليكا وإبقاءه مع األنىت

الف من آليل كال من تشاد والكامريون ااستقبتهرت جتليات األزمة على مستوي إقليمي مع   وى اإلقليمىأما على املست
دور يف الصراع يف أفريقيا الوسطي من خالل من تشاد والسودان كان لكل ولكن من انحية أخرى   ه ا من انحية  النازحيني

 ابالكا.-دين لانبهم ىف مواجهة مجاعة أنىتمبساعدات تسليحية وقتالية وأفراد مسان إمداد مجاعة سيليكا
بستهيل حالة من الفوضى والتعامل مع األزمة ابسرتاتيجيات وتكتيتكات سببت فيما بعد  املستوى احمللى ىف حني مّثل  

التتمر بعدما تدخلت القوات الفرنسية ونزعت من اجلماعات  ةوأشتدت عليهم وطت  ضد املسلمنيعمليات اإلابدة املمنهجة 
املسلمة أسلحتها اتركة إاهم بال حامى أو مدافع رغم ت رعها ابلتدخل حلماية األقليات وإستعادة األمن ونزع السالح من كافة 

 . 4األطراف املتنازعة
كما ُشكل اجملال احمللى العام القائم على السيطرة على القوة والسلطة من خالل أساليب غري دستورية  حيث أط ين أبربع 

مع العلم أن  2013أصل مخس بطرق غري مشروعة  مبا فيهم فرانسوا بوزيزي األخري من قبملل حتالف سيليكا ىف مار  رؤساء من 

                                                                                                                                                                                     
Sohaib gabsis and scott shaw, crisis in the central African Republic: Muslim Minorities and the Descent 
into sectarian conflict, Prepared for the All-Parliamentary Group for the Prevention of Genocide and other 
Crimes against Humanity, Carleton University & the Norman Paterson School of international Affairs, June 2014,  
pp.3:5. 
1 Evan Cinq-Mars, Too little, too late: failing to prevent atrocities in the Centeral African Republic, 
Global Centre for the Responsibility to protect, No.7, September, 2015, p.3.  

ألف جندى يعمل ىف البالد مبوجب الفصل السابع من ميثاق  12( املكونة من حواىل أكثر من MINUSCAفتلك املهام أتتى ىف تل وجود لبعثة األمم املتحدة )امليونسكا  2
 دة وه ا ما خيول هلا حق استادام السالح.األمم املتح

3 See MINUSCA available at: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/mandate.shtml  
4 Ibid.  

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/mandate.shtml
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-1993ل طاحة ابلرئيس أجني فيليكس اباتسيه ) 2003بوزيزى نفسه جاء إىل احلكم من خالل إنقالب عسكرى ىف 
2003)1. 
متكررة ومتشاهبة الىت عانت منها البالد خالل اخلمس عقود  الوسطى جاء إلسباب هيكليةأفريقيا فتكرار العنف ىف  

املاضية بدأ من املشكالت الىت تركها االستعمار الفرنسى قبل أن يغادر البالد واحلدود والتقسيم االستعمارى  مث مشكالت ما بعد 
ا ىف ذلك تفكك األجهزة األمنية  وه ا ما االستقالل املتمثلة ىف الصراع على املوارد والسلطة  الفقر  هشاشة الدولة ومؤسساهتا مب

ميّز القارة اإلفريقية بكثرة اإلنقالابت العسكرية على صو متكرر. ضف إىل ذلك املشكالت املتعلقة ابلتدخالت األجنبية من 
العادلة بني املدن خالل املؤسسات املالية العاملية وفرض تصورهتا على االقتصاد اإلفريقى املتهالك والتنمية غري املتوازنة وغري 

والعواصم اإلفريقية مقارنة ابملناطق غري احلضرية والريفية  فضال عن الصراعات املتعلق ابالنقسامات القبلية  اجلهوية  العرقية  
قيق ستقطبة ما بني حتتمعات اإلفريقية احملكومة بناب ماإلثنية  الدينية  وغريها من العوامل الىت على أساسها تنقسم وتتناحر اجمل

 لفرض شروطها. اليت تسعي رضاء األطراف األجنبية اخلارجية مصاحلها ال اتية ومصاحل قبيلتها أو عشريهتا وما بني إ
كما أن كل تلك األزمات السابقة  جتسدت على صو واضن ومكثف أثناء فرتة حكم بوزيزيه  حيث تدهورت احلكومة 

فساد متعددة. حيث عمل على التعزيز من السلطة والثروة ىف إيدى عائلته  وسلطة الدولة. كما تورط بوزيزيه وحكومته ىف قضاا
 ( وهتميش احملافظات الشمالية والشرقية الىت أصبحت مساحاتthe Gbayaعلى صو مباشر مع متكني مجاعاته اإلثنية )اجلباا 

  ضف إىل ذلك توتيفه "breeding grounds for legitimate grievances" العديد من املظاملخصبة إلرتكاب ا
لوسطى اأفريقيا عرب ربط شاصه ابلكنائس املسيحية اإلجنيلية  مما جعل من  -إبعتباره الرئيس الوحيد ال ى وتّف الدين–للدين 

 .2أصبن الدين فيها من أسباب اإلقتتال والفوضى a Phantom Stateعبارة عن دولة ومية 
ابالكا ىف -عزز لتمرد مجاعات سيليكا واإلطاحة ابلرئيس بوزيزيه  ىف املقابل سعت مليشيات أنىتوعليه أصبن السياق م

"ندرة الوسطى برز على وجه اخلصوص ما يسمى بفريقيا أإعادة الرئيس إىل احلكم مرة أخرى. فطوال اتريخ العنف ال ى شهدته 
بت والقضاه قُتلوا  وه ا ما شجع اجلماعات ق الشفافية واملستلة  فاحملاكم هنُ حلذ مبعىن أهنا شهدت صعوابت ىف حتقيمصادر العدالة

مت حلياة العامةذ حيث على أعضاءها وهتريبهم من السجون للاروج إىل ا قعالىت كانت تاملتمردة على كسر سلسلة العقوابت 
هؤالء املتمردين هم حلميشيل جوتودا ونور الدين يدمحل فكالما من أمراء احلرب  من العنف اهليكلى املمنهج. فتحد إرتكاب املزيد

بعد –. كما طبق 2014إىل  2013الوسطى من فريقيا ىف حتالف سيليكا املتمرد   كما أصبن جوتودا أول رئيس مسلم أل
ةحل أى تطبيق األحكام على صو ى بحلالعقوابت الشعبيسالمى لتحالف سيليكا ما مسُ من قبملل اجملتمع اإل -كموصوله لسدة احل

 .3وفقا ملا تضعه وتراه تلك التحالفات ييوم
                                                           
1 International Crisis Group, “Central African Republic: Untangling the political dialogue,” 9 December 
2008, available at: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-
republic/B055%20Central%20African%20Republic%20Untangling%20the%20Political%20Dialogue.pdf  
2 International Crisis Group,” Central African Republic: Anatomy of a Phantom State,” 13 December 
2007, available at: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-
republic/Central%20African%20Republic%20Anatomy%20of%20a%20Phantom%20State.pdf 
Louisa Lombard, “Pervasive mistrust fuels CAR crisis,” Al Jazeera America,11 April 2014, available at: 
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/central-africa-republicgenocideselekaantibalaka.html  
3 Louisa Lombard and Sylvain Batianga-Kinzi, “Violence, Popular Punishment, and War in the Central 
African Republic,” African Affairs, 114(454), 16 December2014, available at: 
http://afraf.oxfordjournals.org/content/114/454/52 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-republic/B055%20Central%20African%20Republic%20Untangling%20the%20Political%20Dialogue.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-republic/B055%20Central%20African%20Republic%20Untangling%20the%20Political%20Dialogue.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-republic/Central%20African%20Republic%20Anatomy%20of%20a%20Phantom%20State.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-republic/Central%20African%20Republic%20Anatomy%20of%20a%20Phantom%20State.pdf
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/central-africa-republicgenocideselekaantibalaka.html
http://afraf.oxfordjournals.org/content/114/454/52
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 : جتليات أإمة وأسباب الصراا وبنية أطرافه:رابعاا
وسى دهفان  مع انضمام قوات ميشيل أُسست حركة التمرد حلسيليكاحل بقيادة نور الدين يدم وحممد م 2012ىف ديسمرب 

. وابلفعل حققت قوات سيليكا مكاسب عسكرية ابرزة ىف الشمال  الشرق  ووسط 1الوسطىأفريقيا جوتودا ىف قال شرق 
كيلومرت على   75الوسطى  فلم يعد سوى أفريقيا بنهاية الشهر سيطرت القوات السيليكاية على أكثر من نصف مساحة و البالد. 
 .2الوسطىفريقيا صمة حلابنغىحل للسيطرة عليها. كما حققت خسائر ابهظة ىف صفوف اجليش الوطىن ألقال العا

ا  مما دفع األمر ابألطراف الوطنية لطرح حماداثت سالم فكلما أقرتبت قوات سيليكا من العاصمة أصبن اخلطر أكثر تفاقمً 
شروط لتوزيع القوة والتحول السياسى  ولكن أوضن  قدت اتفاقية لوقف إطالق النار ووضععُ  2013يناير  11ففى  معها.

الرئيس بوزيزى عدم رضاءه عن االتفاقية خاصة بعدما سيطرت قوات سيليكا على أكثر من نصف مساحة الدولة مما جعلته ىف 
 .3 2013موضع ضعف  وه ا ما عجل من وقوع إنقالب عسكرى ىف مار 
يطرة على الساحة  حيث تلقت الدعم العسكرى واملادى من ابلفعل أصبحت قوات سيليكا الطرف األكثر قوة وس

السودان وتعبئة مجاعات شبة مسلحة من دون الدول ملساعدهتا. ومن أهم تلك اجلماعات حلاجلنجويدحل وهى عبارة عن -اخلرطوم
  كما تلقت سيليكا 4دانجتمع من املقاتلني الناطق ابللغة العربية يف الصراع مع اجلماعات املتمردة يف إقليم دارفور بغرب السو 

مار   24مساعدات مشابة من اجلماعات وامللشيات اإلسالمية ىف تشاد  وه ا ما ساعد على اإلطاحة ابلرئيس بوزيزى ىف 
كحدث أهنى ب لك املرحلة األوىل من األزمة للدخول صو املرحلة التالية األكثر تعقيد واألكثر ىف أعداد الضحاا وبداية   2013

 .5وجه ضد املسلمنياإلابدات امل
 MICOPAXالوسطى أفريقيا وعلى الرغم من وجود قوات حفظ السالم التابعة لبعثة توطيد السالم ىف مجهورية 

(Mission for the consolidation of peace in the central African Republic)  التابعة ل،حتاد
 2013ديسمرب  19)اجلماعة االقتصادية( ىف أفريقيا ادية لدول وسط اإلفريقى  حيث عقد األحتاد اإلفريقي واجملموعة االقتص

( لبعثة الدعم الدولية اليت تقودها MICOPAXالوسطى )أفريقيا عملية نقل السلطة من بعثة توطيد السالم  يف مجهورية 
 MISCA (African-led international support Mission in theالوسطى أفريقيا يف مجهورية أفريقيا 

central African Republic) حيث ترأ  العملية رئيس احلكومة االنتقالية للوحدة الوطنية  السيد نيكوال تياجناا .
Tiangaye  وعدد من املسؤولني السياسيني والعسكريني وأجهزة الشرطة. فنقل السلطة هو عبارة عن تتويج لعملية طويلة من

                                                                                                                                                                                     
Global Centre for the Responsibility to Protect, “Upholding the Responsibility to Protect in the Central 
African Republic,” 12 May 2014, available at: http://www.globalr2p.org/media/files/car-may-2014-brief-1.pdf   
1 Evan Cinq-Mars, Too little, too late: failing to prevent atrocities in the Centeral African Republic, 
Global Centre for the Responsibility to protect, No.7, September, 2015, p.8. 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4  Brendan Koerner, Who Are the Janjaweed? A guide to the Sudanese militiamen, slate, July 2005, 
available at: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2004/07/who_are_the_janjaweed.html   
Evan Cinq-Mars, Too little, too late: failing to prevent atrocities in the Centeral African Republic, 
Global Centre for the Responsibility to protect, No.7, September, 2015, p.8.5  

http://www.globalr2p.org/media/files/car-may-2014-brief-1.pdf
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2004/07/who_are_the_janjaweed.html
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ا . ىف املقابل مل تواجه قوات سيليكا جهدً 1اجلماعة االقتصادية  بدعم من الشركاء الدولينيالتشاور والتنسيق بني االحتاد األفريقي و 
 . 2حل  الىت تعترب مبثابة اخلط األمحر للجماعات املتمرد صوب العاصمةDamaraللتوجه صو العاصمة والسيطرة على حلدامارا 

أعلن حلجوتوداحل نفسه رئيسا للبالد وه ا ما   وطدت سيليكا سيطرهتا على العاصمة و 2013مع حلول هناية سبتمرب 
الوسطى وتوىل رئيس يدين ابلدانة املسلمة على أغلبية مسيحية أفريقيا جعل األحتاد اإلفريقى يعلن عدم دستورية التغري احلادث ىف 

قليمية والدول اإلفريقية وبشكل عنيف وغري دستورى  وابلفعل أستصدر األحتاد قرارا بضرورة معاقبته ومل يعرتف به معظم القوى اإل
األخرى  إال أنه بعد مرور شهرين من توىل جوتودا أعرتف األحتاد اإلفريقى بكونه الرئيس االنتقاىل للبالد وأصبن مقاتلى سيليكا 

املنوطة بتوطيد  الوسطىأفريقيا مبثابة قوات األمن الوطنية ىف مجهورية  -بفعل أمر الواقع واملعادالت األمنية غري املستقرة ىف البالد–
 .3األمن واالستقرار

مل يستقر األمر على ذلك أمنا كانت البداية صو املزيد من الفوضى  حيث قامت قوات سليكيا مبالحقة داعمى الرئيس 
اىل قائم على أسا  الدين  حيث بوزيزى السابق والقب  وقتل عناصر اجليش الوطىن املواىل لبوزيزى  وهنا بدأ يتصاعد مشهد إقتت

ج أبن ما حيدث هو قتل من قبل حتالف سيليكا املسلم ل،غلبية املسيحية  وه ا ما جعل األحتاد اإلفريقى يدين نظام رو 
مجاعات حملية أخرى تتكون من حلأعضاء من القوات املسلحة  local communities. ىف املقابل تصاعدت 4حلجوتوداحل
   fricaine)AentrCde la République rmées Aorces FFACA (Lesالوسطى أفريقيا جلمهورية 

أى داعمني للرئيس السابق   Bozizistsقوات احلر  الرائسى واجلندرمة الوطنية  عناصر من أجهزة األمن والشرطة  وبوزيزيني 
حيث عملت ىف سبيل تعبئة وجتنيد العديد من الشباب والنساء واألطفال كمقاتلني. كما أطلقت على نفسها ابسم حلمجاعات 

 .5balaka-antiابالكا -نىتاأل
أصبن هيكل تلك اجلماعات مرتامى األطراف ومتسع من الناحية الكمية والكيفية ومل يعد من السهل تقدير أعدادهم أو 
سُبل متويلهم  وابلفعل بدأت أوىل أعماهلا املوجهة إىل حلاملدنيني املسلمنيحل سواء كانوا منضمني إىل مجاعة سيليكا أم مدنيني ليس 

الوسطى. ففى أفريقيا ابالكا إابدة املسلمني ىف -أى أنتماءات سياسية أو مليشية. حيث أصبن اهلدف األساسى جلماعة أنىتهلم 
حل شكلت نقطة البداية ىف اإلابدة للمسلمني  ouham prefectureىف حلحمافظة أوهام Bossangoaمنطقة بوساجنو 

 . 6اجلباا أى اجلماعة اإلثنية الىت ينتمى إليها الرئيس السابق بوزيزى هناك  فبوساجنو كانت مبثابة الرتكز األساسى  ألثنية

                                                           
1 Transfer of authority from MICOPAX to MISCA, African Union Peace and security, 19 Dec 2013, 
available at: http://www.peaceau.org/en/article/transfer-of-authority-from-micopax-to-misca  
2 Peter Clottey, “African Union Rejects New Central African Republic Leader,” Voice of America, 1 April 
2013, available at: http://www.voanews.com/content/african-union-rejects-new-central-african-republic-
leader/1632857.html . 
3 African Union Peace and Security Council, “Appeal of Brazzaville by the International Contact Group on 
the Central African Republic,” 3 May 2013,available at: http://www.peaceau.org/en/article/appeal-of-
brazzaville-by-theinternational-contact-group-on-the-central-african-republic . 
4 Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), “Central African Republic: A country in the 
hands of Séléka war criminals,” 23 September 2013,available at: 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rca616a2013basdef.pdf  
5 Evan Cinq-Mars, Too little, too late: failing to prevent atrocities in the Centeral African Republic, 
Global Centre for the Responsibility to protect, No.7, September, 2015, p.9. 
6 Ibid.  
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  صرح مستشار األمم املتحدة ملنع اإلابدات وامل ابن اإلنسانية حلأنه إذا مل يتم التحرك اآلن على مستوى اجملتمع الدوىلأما 
الوسطى للمدنيني سواء كان أغلبهم من أفريقيا رية وعلى صو حاسم  فلم يتم إستبعاد إمكانية وحتمية وقوع مازر وم ابن ىف مجهو 

وذلك بعدما –من القوات اإلضافية  1000حل. كما أعلن وزير الدفاع الفرنسى جان إيف ليدغيون إبرسال 1املسلمني أو غريهم
 400هناك حواىل مع العلم أنه كان  -جنحت القوات الفرنسية ىف قمع املتمردين الطوارق واجلماعات اإلسالمية ىف مجهورية ماىل

الوسطى كمستعمرة أفريقيا الوسطى  هبدف إستعادة األمن واالستقرار ىف أفريقيا من القوات الفرنسية ابلفعل متواجدة ىف 
 . 2فرانكونفونية

الوسطى أقرب إىل الوصول ل روة الربكان  فاحلرب األهلية واألابدات أفريقيا أصبن األمر ىف  2013ىف أواخر عام 
ابالكا تنسيق محلة للهجوم على مجاعة سيليكا ىف -حت ابلفعل مكتملة األركان. حيث أعلنت مجاعة األنىتاجلماعية أصب

ابالكا قد أرتكبا جرائم حرب -حلالعاصمة ابنغىحل  ووجد مكتب األمم املتحدة للشئون اإلنسانية أن اجلانبني أى سيليكا وأنىت
الوسطى هو تطهري. أفريقيا نظمة العفو الدوليةحل أن ما حيدث ىف مجهورية . وأعلنت حلم3وإنتهاكات حلقوق اإلنسان على صو ممنهج

ابالكا ضد سيليكا وه ا ما أسهم ىف إزداد االضطهاد ضد املسلمني -حيث أهتمت قوات حفظ السالم ابلتواط  مع مجاعة أنىت
حبواىل مليون الج  إىل كال من تشاد  وعمليات القتل املستمرة للمسلمني وهتجريهم قسرا إىل خارج البالد  حيث تقدر األعداد

 .4الوسطىأفريقيا والكامريون  فضال عن عمليات النزوح والتشرد الداخلى داخل احلدود جلمهورية 
ت بع  اآلراء ترى ىف أن األمور بدأ؟ فهناك ما ال ى أوصل األمور إىل تلك الدرجة وىف فرتة زمنية قصريةولكن 

سياسات الرئيس بوزيزيه والتمرد عليه من قبل مجاعة سيليكا مع العلم أن املسلمني ىف ابلصراعات السياسية ورف  تصرفات و 
الوسطى ليس هلم حقوق سياسية ت كر ىف احلكومة السابقة لبوزيزيه  وه ا ما عرضهم دائما إىل عمليات التهميش. أفريقيا 

اىل وحتويل الصراع إىل إابدات وم ابن قائمة على أسس فاملعادالت تتحرك وفقا للمصاحل  وواقعيا مل تتتذم األمور على النحو احل
اهلوية الدينية إال بدخول القوات الفرنسية حتت دعوى املساعدة اللوجيستية للقوات اإلفريقية فقط أماًل ىف عودة السالم واالستقرار 

 ومنع تقسيم البالد. 
ابالكا وسيليكا  كن -بوزيزيه ومع كال من مجاعة أنىت الوسطى وعالقاهتا مع الرئيسأفريقيا فاملصاحل الفرنسية ىف مجهورية 

الوسطى بعد أفريقيا قراءهتا من خالل ملاذا نزعت السالح عن طرف دون األخر؟ وملاذا مسحت ألول رئيس مسلم ىف مجهورية 
ة سيليكا؟ وماهى مرور سبع رؤساء مسيحيني أى ملا مل تساند بوزيزيه من  البداية ضد اإلنقالب العسكرى ال ى قامت به مجاع

الوسطى؟ وملاذا جاء التدخل بعد وقوع اإلنقالب حبواىل عشرة أشهر وليس من  الشهر األول أفريقيا املصاحل الفرنسية ىف مجهورية 
أو الثاىن ملنع وصول األمر إىل مشهد اإلابدة؟ وملاذا حظى جوتودا كتول رئيس مسلم كرئيس إنتقاىل للبالد من قبل اإلحتاد 

ابلقبول وعدم إعرتاض فرنسا  عليه ىف بداية األمر طاملا أنه يتنمى إىل سيليكا إبعتبارها مجاعة مسلحة تنشر أعمال  اإلفريقى
العنف والقتل؟ أغلب تلك التساؤالت ىف معظمها تعود أسباب وقوعها ملصاحل اقتصادية ولسؤال الثروة ىف املقام األول  فاملستلة 
                                                           
1 Thomas Hubert, “UN warns Central African Republic at risk of genocid’”,FRANCE24, 2 November 
2013, available at: http://www.france24.com/en/car-central-african-republic-seleka-genocide-united-nations-
peacekeeping / 
2 David Smith, “France to send 1,000 more troops to Central African Republic,” The Guardian, 26 
November 2013, available at: http://www.theguardian.com/world/2013/nov/26/france-1000-troops-central-
african-republic  
3 Ibid.  
4 Ibid. 
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و سياسية أمنا هى اقتصادية وثرواتية ابألسا  والدليل أن مثل تلك املشاهد تكررت ىف السودان ليس مستلة هوية دينية أو عرقية أ
وكوت ديفوار أى الصراع األهلى وإلباسه ثوب اهلوية الدينية وىف هناية املطاف النتائج ت هب ملن ىف يده القدرة على حتقيق املصاحل 

 الفرنسية املتعلقة ابملوارد والثروات. 
يضا أهنا إاملسلمة من املدنيني إال األمر قبل الوصول إىل مشهد حلذروة اإلابدةحل الىت وقع أغلبها ضد العناصر  ففى بداية

( 2003: 1993كس اباتسيه )الوسطى. يعود هتميش املسلمني من الرئيس أجني فيليفريقيا طالت املواطن املسيحى العادى أل
نفالت األمن وتراجع االقتصاد وغريها من تروف زادة نسبة اإلد حكمه و إلسباب تعود إىل فسا–ين إبنقالب عسكرى ال ى أطُ 

( ال ى استعان ببع  اجلنود املسلمني لكى يساندوه ىف 2013: 2003من قبل اجلنرال بوزيزيه ) -خصبة ل نقالب العسكرى
حل  للسلطة لبوزيزية  وذلك مقابل libérateursلق عليهم حلابحملررين لرئيس اباتسيه  فهؤالء اجلنود أطُ اإلستيالء على احلكم ضد ا

مكتفات مادية عظيمة  ولكن بعد وصوله للحكم مل يعطيهم ما كان متفق عليه  كما أنه مشهم وأقصاهم من احلياة العامة  ومن 
 .1هنا يرجع اتريخ تكوين مجاعة السيليكا )أى التحالف ابللغة السانغو(

رى وخاصة ىف ذلك التوقيت أى بعد توىل بوزيزيه للحكم بعقد كامل ولكن ما ال ى مّكن ذلك التحالف للظهور مرة أخ
دون أن تعلن متردها إال ىف ذلك التوقيت. هنا صرح حممد سعيد امساعيل مستشار رئيس جوتودا لشئون العامل اإلسالمى ىف حوار 

زيه ووصوهلا للسلطة كورقة ضغط له أن حلبدايتا دفعت فرنسا بدعمها لتحالف سيليكا على صو غري مباشر ل نقالب على بوزي
الوسطى  أفريقيا مؤقت ل طاحة ببوزيزيهذ يرجع ذلك ألنه مل يعد الشاص ال ى يصلن حلماية املصاحل االقتصادية الفرنسية ىف 

 املتمثلة ىف اليورانيوم  النفط  ال هب  املا  خاصة وأن بوزيزيه بدأ يتا  بع  السياسيات الىت من شتهنا أن تضر ابلشركات
(  ولكن بعدما حتقق اهلدف 2الوسطىأفريقيا الفرنسية إلنتاج اليورانيوم )شركة أريفا منوذجا إبعتبارها احملتكر إلنتاج اليورانيوم ىف 

ابالكا املتكونة من -من إزاحة بوزيزيه تدخلت فرنسا لتحويل األزمة السياسية إىل إابدة على أسا  اهلوية الدينية ودعم مجاعة أنىت
يش الوطىن املتفكك وأجهزة الشرطة وأخرون  وال يهتمون بقضية إابدة مسلمني من غريهم  أمنا هم إيضا ورقة مؤقتة ىف يد ابقية اجل

فرنسا للتالص من حتالف سيليكا والرئيس جوتودا طاملا  حتقق هدفهم ووجدوا ذريعة للتدخل ىف البالد مرة أخرى إلعادة ترتيب 
 حل.3مصاحلهم ىف البالد
حيث كانت تعمل على حتديد أماكن  -وفقا ملا ذكره حممد سعيد امساعيل–وات الفرنسية أسلواب ممنهجا أنتهجت الق

ابالكا حىت تقوم هبجومها -حتالف سيليكا مث تعمل على النزع اجلربى ل سلحة منهم  ىف نفس الوقت ال ى تنتظر مجاعة االنىت
نفسهم مث يقوموا مبجازرهم وقتلهم وحرقهم للمسلمني وهنب ممتلكاهتم عليهم وهم ىف حالة حلالعّزلحل من أى سالح للدفاع به عن أ

وهدم بيوهتم. وه ا ما حدث على صو متكرر مما أوضن املنهج ال ى تسري عليه القوات الفرنسية على صو غري مباىل ابلضحاا 
 .4الىت تنتج عن ذلك

                                                           
  متاح على الرابط التاىل: 2014مار  6  لقاء حوارى  اجلزيرة  حول ملساة امل لمني ىف أفريقيا الوسطة 1

=ze8XLOYDkuY&nohtml5=Falsehttps://www.youtube.com/watch?v 
  /http://www.areva.comل،طالع على أصول وأنشطة وفروع شركة أريفا أنظر:  2
  متاح على الرابط التاىل: 2014مار  6  لقاء حوارى  اجلزيرة  حول ملساة امل لمني ىف أفريقيا الوسطة 3

https://www.youtube.com/watch?v=ze8XLOYDkuY&nohtml5=False   
 املرجع السابق. 4

https://www.youtube.com/watch?v=ze8XLOYDkuY&nohtml5=False
http://www.areva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ze8XLOYDkuY&nohtml5=False
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تشاد مل جيدوا االحتياجات األساسية الىت حتفظ  وعليه ترتب على ذلك  وجود ما يزيد عن مليون انزح من املسلمني ىف
. كما ق در القتلى واملفقودين ابآلالف  ابإلضافة إىل احلرجى  مشوهني وذوى العاهات الناجتة عن احلرب الىت 1أمنهم اإلنساىن

هجة من قبل سيليكا أو ابالكا  االغتصاابت املمن-الزالت مستمرة  التجنيد القسرى ل،طفال والنساء سواء ىف سيليكا أو األنىت
أهنا وسعت التحقيق يف مزاعم استغالل  2016إبريل  5ابالكا أو قوات حفظ السالم  حيث أعلنت األمم املتحدة ىف -األنىت

الوسطى  وأكدت أهنا أخطرت السلطات يف فرنسا هب ه أفريقيا جنسي وانتهاكات من قملبل جنود حفظ السالم األجانب يف 
 . 2االهتامات

ملتحدة أكدت أن قوات العملية العسكرية الفرنسية  متهمة ابغتصاب أطفال وإجبار فتيات على ممارسة اجلنس مع فاألمم ا
. اهتامات أتج عقب إجراء مقابالت مع الضحاا ال ين 2014احليواانت مقابل احلصول على مبل  صغري من املال يف العام 
ستيفان دوجاريك املتحدث ابسم األمني العام ل،مم املتحدة ابن كي ُقدمت هلم مساعدات ودعم طيب ونفسي واجتماعي. صرح 

الوسطى من مصري ال يوصف. ومع ذلك جيب أن نواجه أفريقيا تدخالت اجملتمع الدويل ساعدت يف إنقاذ مجهورية “مون أن 
ه ه اجلرائم تقع يف صمت. وه ا حقيقة أن عددا كبريا من اجلنود ال ين أرسلوا حلماية النا  بدال من ذلك تصرفوا بقلوب تاملة. 

حل. فكل تلك اخلسائر البشرية 3هو السبب يف أن األمني العام قام بتسليط الضوء على ه ه املزاعم الدنيئة  الفاسدة واملقلقة للغاية
ريقيا أفأمنا طالت األمن اإلنساىن ملواطىن مجهورية  -رغم أهنا موجهة ومقصود منها املسلمني–مل تقع فحسب على املسلمني 

 الوسطى على وجه العموم. فلم يراعى االعتبارات اإلنسانية على اإلطالق واخلسائر واحدة وهى البشر.
 اا: دور الدين ىف احلوار لتخفيف الصراا: ام 

جند أنه مع غياب حضور الدولة ليس فقط ىف أوقات احلروب أمنا ىف أوقات السالم إيضا  فإن عدد من اجملتمعات ىف 
 Faith-basedفواعل قائمة على اإل ان  على الوسطى جلتت إىل مصادر دعم وحوار أخرى تضمنت ابألسا قيا أفريمجهورية 
actors  2012. فمن  إندالع األزمة ىف ديسمرب 4كاألئمة  القساوسة  القادة الدينيني ىف مؤسسات دينية  واملعلمني الدينيني 

من  inter-religious platform (IRP)ديىن -ع ملتقى بنيتمعات ةتلفة أتسيس ووضطرح القادة الدينيني من م
أجل مناقشة وختطيط أفعال وحتركات هتدف للتقليل من حدة الصراع والتوسط بني الطرفني  حيث قامت تلك املبادرة ابلدعم من 

عتقد الكاثوليكى أطراف دينية حملية  ابإلضافة إىل منظمات غري حكومية دولية قائمة على عنصر الدين كمنظمة خدمات امل
Catholic Relief Services (CRS) ملتقى املسلم ل،عمال اخلريية  Muslim Charities Forum  

                                                           
1 Amnesty International, “Central African Republic: Human Rights Crisis Spiraling out of Control,” 29 
October 2013, available at: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR19/003/2013/en  
2 Margaux Benn, U.N. Sex Abuse Scandal in Central African Republic Hits Rock Bottom, foreign policy, 
8 April 2016, available at: http://foreignpolicy.com/2016/04/08/u-n-sex-abuse-scandal-in-central-african-
republic-hits-rock-
bottom/?utm_content=buffer506c8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer  

رابط التاىل:   متاح على ال2016  يورونيوز  ابريل اهتام جنود القبعات العرقاء ابرتماب انتها ات جن ية ىف أفريقيا الوسطةكوثر وكيل    3
car-in-allegations-abuse-sex-child-new-over-core-the-to-shocked-http://arabic.euronews.com/2016/04/01/un/  

4 Veronique Barbelet, Central African Republic: addressing the protection crisis, HPG Working Paper, 
November 2015, p.9.  

https://www.amnesty.org/en/documents/AFR19/003/2013/en
http://foreignpolicy.com/2016/04/08/u-n-sex-abuse-scandal-in-central-african-republic-hits-rock-bottom/?utm_content=buffer506c8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2016/04/08/u-n-sex-abuse-scandal-in-central-african-republic-hits-rock-bottom/?utm_content=buffer506c8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2016/04/08/u-n-sex-abuse-scandal-in-central-african-republic-hits-rock-bottom/?utm_content=buffer506c8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://arabic.euronews.com/2016/04/01/un-shocked-to-the-core-over-new-child-sex-abuse-allegations-in-car/
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"1s Development " CAFODCatholic Agency For Oversea  الوكالة الكاثوليكية للتنمية ما وراء
 .2البحار

دينية بقيادة فاعلني دينيني من دون الدول دورا هاما -فعلى املستوى الدوىل  شكلت تلك احلوارات أو النقاشات البني
 ضدأفريقيا الوسطى أغلبها يتم ية ابلضغط على األمم املتحدة وملس األمن ابالستجابة إلدانة اإلابدات الواقعة ىف مجهور 

حيث  inter-religious platform (IRP)ديىن -بني ال ملتقى املسلمني  وه ا ما عزز من دور تلك احلوارات أو 
 Human Rightsتلقى الدعم واملساندة من منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 

Watch و  Medecins Sans Frontieres  أفريقيا وذلك للعمل على التعزيز من قوات حفظ السالم داخل مجهورية
الوسطى السيما أن أفريقيا الوسطى للنظر ىف عمليات نزع السالح غري املتوازنة واالنتهاكات اجلسيمة الىت تقع ىف حق املدنيني ىف 

 . 3الوسطىأفريقيا أغلبهم من مسلمى 
تلك الفواعل الدينية إبنه قدرة فواعل من دون الدول تتا  من الدين منطلقًا هلا وعليه  كن وصف الدور ال ى لعبته 

للحوار والتوسط ومن مث أكتسبت شرعية وثقة كبرية على املستوى الدوىل واحمللى الداخلى رغم أن األزمة مل ختف على صو ملحوة 
الوسطى ومن أهم أدوارهم هى  أفريقيا لدينية ىف مجهورية ا ىف الصراع القائم على اهلوية اهامً  اإال أن تلك الفواعل لعبت دورً 

 : 4كالتاىل
الدخول ىف عمليات وساطة واسعة النطاق بني اجملتمعات املاتلفة وبني اجلماعات املسلحة املاتلفة سواء كانت مسلمة  -1

 أو مسيحية.
املتضررين من احلرب القائمة على فتن املؤسسات الدينية سواء كانت املساجد أو الكنائس أمام املدنيني أو حىت كافة  -2

 اهلوية الدينية وتقدمي املساعدات اإلنسانية.
االستمرار ىف لعب أدوارهم كقادة دينيني وذلك للتتثري على األفراد املنضمة إىل مجاعات مسلحة متباينة  حيث قاموا  -3

يدات احملتملة واملتواجدة على أرض الواقع. ا فّعال ىف إدارة الصراع ومحاية األفراد من التهدإبنتهاج لغة أن الدين له دورً 
 turn toتادمت من قبملل هؤالء القادة الدينية هى ضرورى حلالعودة إىل ز رمبا من أفضل االسرتاتيجيات الىت اسُ 

God.حل  وه ا ما أتضن بني اجملتمعات املسلمة وكيف أثر ذلك عليهم أو شكل مبثابة الدعم األخالقى والنفسى 
ا سواء  شردين داخليً املختاذ كال من املستشفيات واملدار  مآوى أمنة لضحاا احلرب والنازحني و قادة إبقيام هؤالء ال -4

ضافة إىل توفري الطعام  املابت األمن  اخلدمات الصحية والطبية للحرجى  والدعم كانوا مسلمني أو مسيحيني  ابإل
عل الدينية العرب قومية كمنظمة املؤمتر اإلسالمى مل يكن هناك مساعدات متوافرة من قبل الفواخاصة أنه املعنوى 

 واجلمعيات اإلغاثية العاملية اإلسالمية وابملثل ابلنسبة ل،طراف املسيحية.

                                                           
1 http://cafod.org.uk/ 
2 Veronique Barbelet, Central African Republic: addressing the protection crisis, HPG Working Paper, 
November 2015, p.9. 
3 A.Neal, Supporting Social Cohesion in the Central African Republic, Humanitarian Exchange, No.26, 
September 2014, p.12.  
4 Ibid.  

http://cafod.org.uk/
http://cafod.org.uk/
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 م تقب  الصراا ىف مرحلة ما بعد االنتخاابت: االستنباطات ملآالت الصراا:   امتة: 
بعد صراع  2016فرباير  14الوسطى ىف أفريقيا ا مجهورية جند أنه دون اخلوض ىف تفاصيل املرحلة االنتاابية الىت مرت هب

دام ثالث سنوات  ودون الرتكيز على تفاصيل برانمج أو تصورات أو إنتماءات كل مرشن على حدة أمنا األهم من ذلك هو 
وىل انتباه إىل اإلابدات الرتكيز حول كيفية اخلروج من األزمة القائمة ابألسا  على اهلوية الدينية ومن وراءها مصاحل رئيسية ال ت

مار  املاضى أدى رئيس منتاب  30الوسطى. ففى أفريقيا واخلسائر اإلنسانية الىت وقع أغلبها على كاهل مسلمى مجهورية 
اليمني الدستورى كبداية جديدة صو إدارة البالد دون أى حتيزات أمنا اهلدف هو الصاحل العام واخلروج من األزمة  فوسنت تواديرا

 .1التعزيز من مساحات حلوار اجلميع للمشاركة ىف عملية صنع وتنفي  القرارت دون أى إعتبارات شاصية  عرقية  أو دينيةهبدف 
ملفات  3% من أصوات الناخبني  يواجه 62.69فتواديرا ال ي انتاب يف اجلولة الثانية من اإلنتااابت الرائسية بنسبة  
املهمة   ”االنيت ابالكا”و” السيليكيا“ كل من:  وسطى املنقسمة إىل شقني: ميليشياتالفريقيا : إعادة األمن ألأوهلماأساسية  
توافقية تتمثل يف حتقيق املصاحلة الوطنية. ويف ه ا اإلطار  يرى مالحظون أن الرئيس عليه عبء تشكيل حكومة متناسقة  الثانية

حتقيق اإلنتعاشة هو كيفية  اجهه الرئيس اجلديد  يظل اخلالفات. غري أن التحدي األهم  ال ي يو  ءتضم مسلمني ومسيحيني لدر 
ا يف العامل  رغم ما تكتنزه أراضيها من فقرً  الدول الوسطى من أكثرأفريقيا ا وأن مجهورية االقتصادية اليت حتتاجها البالد خصوصً 

ىف إسرتجاع وإعادة توطني الالجئني من  تتمثل املهمة الثالثةموارد طبيعية وه ا ما سبب ىف إفتعال العديد من احلروب األهلية  أما 
البالد اجملاورة كالكامريون والسودان والتشاد مع إعادة االستقرار داخل البالد إليقاف تدفقات النزوح الداخلى والتشرد املستمر 

 ملاليني من األفراد.
ا ابنزا اإلنتقالية السابقة للحكومة وعليه فإن التحدات الىت تقف أمام احلكومة احلالية بعدما فشلت احلكومة كاثرين سامب

احلالية ىف حتقيق االستقرار وحقن دماء املسلمني وإقامة حكومة قائمة على رؤى اجلميع والتوافق على أسا  اهلوية الدينية والعرقية. 
يضم مجيع حيث تتمثل تلك التحدات ىف إىل أى مدى ستتحلى احلكومة التالية ابملوضوعية وتشكيل ملس نتفي ى وتشريعى 

اهلوات الدينية والعرقية واالثنية والنوعية؟ وكيف سيتم نزع العنف والسالح عن مجيع األطراف القائمة على احلرب؟ وماذا عن 
جناح احلكومة احلالية ىف إقامة حماكمات عادلة لكل مرتكىب العنف ىف حق املسلمني هناك؟ وكيف  كن إعاد توطني املشردين 

 ة منسجمة تفسن اجملاالت األمنة أمام اجلميع لتتسيس حالة من السالم التعايشى؟والالجئيني وبناء أم
ولكن رمبا التحركات الىت قام هبا تواديرا مل تعطى إمكانية التنبؤ حبل األزمات السابق طرحها. ففى منتصف أبريل املاضى 

أهنا تركت أنصار املليشيات املسلمة واملسيحية وراءه ىف وضع تواديرا حكومته الىت كان من املفرتض أن تراعى الفصائل املتنازعة إال 
حوار العنف ىف البالد  وفتن ابب املناصب العليا ومراكز متا ى القرار ملستقبل البالد لبع  من أنصاره وأعضاء حكومة بوزيزيه 

فتوىل جوزيف اكيىت وزارة السابقة. حيث عني ثالث من املرشحني أمامه بعدما حدث اتفاقات عدة مبساعدته ىف حكم البالد. 
الدفاع ىف حني ترأ  جني بوكاسا وزراة الداخلية وهو جنل عسكرى دكتاتور سابق جان بيدل بوكاسا ال ى نصب نفسه قسراً 
                                                           

   متاح على الرابط التاىل: كز اجلزيرة   للدراسات  مر 2015  أكتوبر  ، أفريقيا الوسطة: حمومة انتقالية ا مه ِّ صراعات متجددةسيدي أمحد ولد األمري 1
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/10/201510471341838730.htmL 

  متاح على الرابط التاىل: 2016  مار  نتخاابت الرائسية، قراءات إفريقيةأفريقيا الوسطة.. وما بعد االعبد احلكيم جنم الدين  
-http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
-D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9  

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/10/201510471341838730.htmL
http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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. كما توىل تشارلز دوابىن وزارة الشئون اخلارجية  فضال عن إسناد وتسمية 1976حىت 1966على السلطة البالد خالل فرتة 
والوزارات ألعضاء حكومة بوزيزيه السابقة. وه ا ما يعىن أن املهمة األوىل مل يتبني أنه سيعطيها أبولوية حيث مل  عدد من املناصب

يسمى أى من الفصائل املتنازعة أو يضع  طة  كن أن تعمل على معاجلة اإلنقسام اجملتمعى والصراع الدائم على املدى املتوسط 
 .1والطويل

على مستوى الرائسة )خاصة خطاب األفتتاح بعد توىل السلطة( ترى أن احلل يكمن ىف نزع  هناك العديد من اخلطاابت
سالح الفصائل املتناحرة وإصالح القطاع األمىن والتعزيز من قطاع الزراعة لرفع الكفاءة االقتصادية للبالد والتحسني من مؤشر 

األسوأ ىف . وذلك دون التتكيد على أن الرتاجع االقتصادى 2زمةالقوى الشرائية ل،فراد ال ى شهد تراجعًا حادًا من  إندالع األ
الدولة مل حيدث إال هبجوم املليشيات املسلمة سيليكا ل،طاحة بوبوزيه ىف مشاهد متكررة للعنف ونزع الطابع األمىن عن  خاتري

املليشيات املسيحية الىت راحت تعمل  اجملال العام واخلاص للدولة وه ا ال يقل خطرًا عن اهلجمات منزوعة الطابع اإلنساىن من
 .3على اإلابدة املمنهجة ملسلمى الدولة وهروب أكثر من مليون الج  وانزح خارج البالد خوفاً من العنف والقتل

فرمبا البداات السابقة طرحت مبمارسات وخطاابت ال أتخ  ىف احلسبان تعديدية الفصائل املتناحرة ىف البالد. ابإلضافة 
ناب الىت حتكم حالياً إما هى أبناء دكتاتورين سابقني جاءوا على حكم البالد  إما من الناب السابقة حلكم بوزيزيه مع إىل أن ال

إمال عمليات التمثيلية املرجوة حلل األزمة. أما فيما يتعلق بعمليات نزع السالح وتسرين اجليو  وإعادة اإلندماج ىف اجملتمع 
ت إصالح األجهزة األمنية وإعادة توطني الالجئني والنازحني ووضع خطة منضبطة للتحسني خاصة ملليشيات املسلحة وعمليا

االقتصادى. فإن كل تلك العمليات مل جتد حىت اآلن يليات واضحة وجاد إلجنازها  فتغلب الوعود هى على مستوى اخلطاب 
حتقيق العدالة اإلنتقالية وإجراء حماكمات عادلة  والقول فقط مل تتعدى ملستوى التفعيل واملمارسات. ابإلضافة إىل أن عمليات

لكافة االطراف الىت تورطت ىف تعقيد ووقوع أحداث العنف مل تتناول ال على املستوى اخلطاىب وال املستوى املمارساتى. فرمبا يبدو 
م أمنا األمور ستتعاقب كتغلب الوسطى ىف اللحظة اآلنية لن  ثلوا منط جديد من احلكأفريقيا القائمني على السلطة ىف مجهورية 

األمناط الفاسدة على املستوى اإلفريقى على وجه اخلصوص ومستوى العامل النامى على وجه العموم وىف وسط تلك اخلريطة 
هو   basic needاملعقدة تتماهى قضية األقليات املسلمة ب ريعة أهنا ليست من األولوات أمنا خطاب اإلجتياجات األساسية 

 در كافة اخلطاابت واملمارساتال ى يتص
 
 

 

 
 

                                                           
1 Central African Republic Gets New Government, voanews, 11 April 2016, available at: 
  republic/3280277.html-african-central-government-http://www.voanews.com/a/new 
March 2016, Cérémonie d'investiture: Allocution du Président Touadéra 30 ,حفل األفتتاح: كلمة الرئيس تواديرا  2
  https://www.youtube.com/watch?v=btxNVB9Fu9gavailable at:  
3 CAR President Vows Peace, Reforms at Inauguration, voanews, 30 March 2016, available at: 
  touadera/3261918.html-republic-african-ttp://www.voanews.com/a/centralh 

http://www.voanews.com/a/new-government-central-african-republic/3280277.html
https://www.youtube.com/watch?v=btxNVB9Fu9g
http://www.voanews.com/a/central-african-republic-touadera/3261918.html
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 التحالف الدويل واحلرب علة داعش: امل ار والنتائج بعد عامني
 د. مروة فكري

 مقدمة:
وزير اخلارجية  ىحلأود رسم خط من حلالعنيحل يف عكا إىل حلالكافحل يف كركوكحل. هك ا كان رد السري مارك سايكس عل

وال ي عرف فيما بعد ابتفاقية  1916طبيعة االتفاق ال ي يود التوصل إليه مع الفرنسيني يف الربيطاين ين اك عندما ستله عن 
وبقدر ما كانت ه ه االتفاقية أداة لرسم احلدود وتشكيل خريطة املنطقة قرب  1بيكو ذات السمعة السيئة لدى العرب.-سايكس

لق وأتسيس مناطق نفوذ للقوى اخلارجية )يف ه ه احلالة بريطانيا سرتاتيجية خلإا انتهاء احلرب العاملية األوىل  بقدر ما كانت أيضً 
بيكو -فإن حدود سايكس - 2016مايو  16ا يف حتديدً  - وفرنسا(. ولسارية القدر  فإنه بعد مرور مائة عام على االتفاقية

 تشهد حالة من الفوضى غري اخلالقة املن رة إبعادة تشكيل أخرى للمنطقة وللمزيد من التقسيم. 
وعلى الرغم من أن حدود املنطقة مل تتطابق متاًما مع خريطة سايكس بيكو اليت مت االتفاق عليها  إال أن االتفاق تل 
حمتفظًا برمزية كبرية يف ال اكرة اجلماعية ل،مة العربية العتباره السبب األساسي للكثري من املشكالت اليت شهدهتا  وال تزال 

ا للمؤامرة اخلارجية على األمة وحماوالت تقسيمها وتفرقة صفوفها. وهي الرمزية اليت استغلها سيدً تشهدها املنطقة. كما أنه تل جت
 - ال ي نصب نفسه خليفة للمسلمني - بكر البغدادي تنظيم داعش للرتويج لتوسعاته اإلقليمية  ووضن ه ا جلًيا يف خطبة أ 

-بارك لن يتوقف حىت ندق املسمار األخري يف نعش مؤامرة سايكسيف اجلامع الكبري يف املوصل عندما قال: حله ا التقدم امل
 2بيكوحل.

وال  كن اعتبارها من قبيل املصادفة أن املنطقة اليت ضمها االتفاق هي نفسها املناطق امللتهبة حالًيا واليت تشهد حلقة 
القوة والنفوذ ه ه بشكل كبري من خالل تتبع  جديدة من حلقات لعبة القوة بني الفواعل اإلقليمية والدولية املاتلفة. وتتضن لعبة

ه  ست فر احلرب علة داعش عن وهو األمر ال ي يثري التساؤل:  تطورات ومسار التحالف الدويل واحلرب على داعش.
 سايم  بيمو جديدة فيما يتص  بتوإيع النفوت ا املنطقة العربية؟  

 عدة تساؤالت: اه  3ويثري منطق اللعبة/ املباراة
 هي القوى الفاعلة سواء املنضوية يف التحالف أو غري املنضمة؟ ما   -
 ما هي املكاسب اليت يسعى إليها كل فاعل؟   -
 ما هي قواعد اللعبة اليت حتكم حتركات الفاعلني املاتلفني ذوي الصلة؟   -

                                                           
 .مدر  علوم سياسية  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة 
 للمزيد حول ه ا االتفاق  انظر:   1

http://www.history.com/this-day-in-history/britain-and-france-conclude-sykes-picot-agreement 
 نقاًل عن:   2

Robin Wright. حلHow the curse of Sykes-Picot Still Haunts the Middle East.حل The New Yorker. April 30, 2016.  
غب أيًضا يف حتقيق أكرب مكاسب. للمزيد يقصد مبنطق اللعبة هنا أن املكاسب اليت حيققها العب ما ال حتددها أفعاله فقط ولكن أفعال وردود أفعال األطراف األخرى اليت تر   3

 حول نظرية املبارات  انظر: 
David Barbash. The Survival Game: How Game Theory Explains the Biology of Cooperation and Competition. 

New York: Henry Holt and Company, 2003.  
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ة القوى الفاعلة و كن اإلجابة على ه ه التساؤالت من خالل تتبع مسارين أساسيني: العراقي والسوري من حيث خريط
يف كل منهما وأهم التطورات والظواهر املستجدة يف كل حالة. واملساران  وإن مت الفصل بينها يف العرض التحليلي  إال أن عالقة 

  للتحليل. التتثري والتتثر بينهما ال  كن جتاهلها  وسيتم الربط بينهما مىت كان ذلك ضروراًّ 
: مقدمات أساسية حول التحالف  والالعبني األساسيني أوالا

عن تشكيل حتالف دويل إلضعاف تنظيم الدولة اإلسالمية  2014سبتمرب  10أعلن الرئيس األمريكي ابراك أوابما يف 
واسعة يف كل من العراق وسورا  ومتهيًدا للقضاء عليه. ووافق ما يزيد عن ستني دولة تباًعا على املشاركة  بعد سيطرته على أراضٍّ 

وقد سلط الرئيس األمريكي الضوء على امل ابن اليت ارتكبها التنظيم حبق  1ا بقوات عسكرية أو موارد أو بكليهما.يف التحالف إم
وكيف أهنا تتطلب تدخاًل مباشرًا حلحلماية املواطنني األمريكيني يف املنطقة  2014األقلية األيزيدية يف سنجار ابلعراق يف أغسطس 

وهو التصرين الكاشف ب اته عن حتمية وجود أهداف  2تقدم املسلحني إىل أربيل.حل واألقلية األيزيدية  إىل جانب وقف
سرتاتيجية بعينها  الف الدافع اإلنساين  وإال لكان األوىل أن تتدخل واشنطن لوقف انتهاكات نظام األسد ضد السنة يف سورا إ

أاثر الشكوك حول طبيعة التحالف  3لعوار اهليكليحلواليت استمرت ملا يقرب من أربعة أعوام حىت وقت تشكيل التحالف. ه ا حلا
 وأهدافه من  البداية.

على تنظيم جهود الدول املنضمة  - يف اجتماع قادة دول حلف الناتو - 2014 وقد مت االتفاق يف بروكسل يف ديسمرب
ة الوالات املتحدة والعراق(  مسارات أساسية: دعم العمليات العسكرية والتدريب وبناء القدرات )بقياد ةا خلمسللتحالف وفقً 

ووقف مد املقاتلني األجانب )بقيادة هولندا وتركيا(  ووقف تدفق التمويل للتنظيم )بقيادة إيطاليا  اململكة العربية السعودية 
ادة أملانيا التنظيم )بقي ىوالوالات املتحدة(  وك لك التعامل مع األزمات اإلنسانية وعمليات اإلغاثة املصاحبة جلهود القضاء عل

واإلمارات العربية املتحدة(  وأخريًا اجلانب الفكري والدعائي املتمثل يف العمل على كشف حقيقة داعش )بقيادة اإلمارات العربية 
  4املتحدة وبريطانيا والوالات املتحدة األمريكية(.

اثرة اجلدل حوله إاملستادمة دوره يف  وكان لعدم وضوح األهداف اخلاصة ابلتحالف وضبابية الرؤية حول اآلليات املاتلفة
تضن ه ا بشكل أكرب فيما يتعلق او  5وعدم القدرة على وضع إطار زمل حمدد يتحقق عنده هدف إضعاف ودح  داعش.

مبحاربة التنظيم يف سورا من حيث غياب رؤية واضحة حول إمكانية ذلك وطرق حتقيقه. وهو األمر ال ي مل ينكره الرئيس 

                                                           
 http://www.state.gov/s/seciللمزيد حول الدول املشاركة يف التحالف  انظر:   1
 نقاًل عن: اجلزيرة.نت  2

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-D9%84%D9%81
-D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9  
[Retrieved: 25/09/2016]. 

. )متاح على الرابط: 2015 /12/08 مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية.ى؟حل راحبة سيف عالم. حلكشف حساب التحالف الدويل لقتال داعش: ما اجلدو   3
http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=10263) ]  :19/09/2016مت االطالع[. 

4Congressional Research Service  ontributions to Countering the Islamic State.”Kathleen J. McInnis. “Coalition C 
(CRS). 24 August 2016, p. 1.  

 . 26-18  ص ص. 2016. 160. عدد شؤون عربيةعبد الوهاب بدرخان. حلالتحالف ضد داعش حرب إقصائية شاملة أم معركة ذات أفق سياسي حمدود؟حل    5

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=10263
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و كن  1سرتاتيجية بعد هلز ة داعش يف سورا.إأن الوالات املتحدة ال متلك  2014حني صرح يف أغسطس  األمريكي نفسه
رجاع ه ه الضبابية إىل عاملني أساسيني: تردد الوالات املتحدة يف االخنراط بقوة يف شئون املنطقة وخاصة فيما يتعلق بتواجد إ

صو ما سنفرد  ىتضارب الرؤى واملصاحل بني الفواعل األساسية يف التحالف )علقوات برية هلا بعد فشلها السابق يف العراق  و 
 ا(. ابلتفصيل الحقً 

ويالحظ أن إيران مل تنضم للتحالف على الرغم من عدم استبعادها هي والوالات املتحدة إلمكانية التعاون ملواجهة اخلطر 
 حرص الوالات املتحدة والقوى الدولية يف التحالف على مشاركة املشرتك ال ي  ثله داعش. وقد يكون ذلك راجًعا ابألسا  إىل

واشنطن الرغبة على ما يبدو يف إعادة استنساخ منوذج الصحوات السابق  لدى الدول العربية وخاصة اخلليجية بفعالية. فقد كان
-شنطن على تشكيل حمور حلعر ومن هنا كان حرص وا 2يف العراق حني قامت العشائر السنية بطرد تنظيم القاعدة من مدهنا.

 3ا حال انضمام إيران ملعارضة السعودية وصعوبة جتاوز دولة سنية حبجم األخرية.حل  وهو األمر ال ي مل يكن ممكنً سل
بدورها ربطت تركيا مشاركتها يف التحالف يف البداية مبجموعة من الشروط  أمها عدم استثناء النظام السوري من 

احلدود بينها وبني سورا  وفرض حظر جوي عليها  ابإلضافة إىل برانمج تدريب  ىمة منطقة يمنة علعمليات التحالف  وإقا
وعلى الرغم من عدم حتقق ه ه الشروط كاملة  إال أن تركيا قررت فيما بعد االنضمام  4وتسلين للمعارضة السورية املعتدلة.

 ا. للتحالف كما سنوضن الحقً 
 شداع ةا: م ارات احلرب علنيا اث

هي دول التحالف وأمها الوالات املتحدة  اجملموعة األوىلتنقسم احلرب على داعش إىل ثالث مموعات من الالعبني.  
من  اهي دول ليست جزءً  اجملموعة الثانيةرأسها السعودية واإلمارات  انهيك ابلطبع عن العراق.  ىوتركيا والدول اخلليجية وعل

فهي ال ترى التنظيم ابلضرورة هتديًدا ينًيا  اجملموعة الثالثةوتستشعر التهديد مثل إيران. أما التحالف ولكنها تتشارك يف اهلدف 
سرتاتيجية معينة  مثل حالة نظام األسد وروسيا. إولكنها تستثمر املناخ اخلاص ابحلرب على داعش لتحقيق مكاسب سياسية و 

 ملسارين العراقي والسوري بشيء من التحليل. و كن فهم حساابت وحتركات كل العب من هؤالء بتناول كل من ا
 م ار العراق .أ

حداًث مفصلًيا  ليس فقط على مستوى العراق  ولكن على مستوى اإلقليم واجملتمع  2014ابت يوم التاسع من يونيو 
اجليش الدويل ككل. ففي ه ا اليوم سقطت مدينة املوصل إحدى أقدم املدن اإلسالمية بيد تنظيم داعش. ومل تصمد قوات 

العراقي أمام مقاتلي التنظيم وخلفت وراءها معدات عسكرية وأسلحة ليدعم هبا التنظيم قوته. وجاء ه ا السقوط مبثابة انقو  
بكر البغدادي أن  خطر ملاتلف األطراف ذات املصلحة املباشرة أو غري املباشرة يف العراق خاصة بعد إعالن زعيم التنظيم أ 

هي نواة دولة اخلالفة اإلسالمية ودعوته جلميع املسلمني ابهلجرة  ها التنظيم يف كل من العراق وسورااألراضي اليت يسيطر علي
 إليها.  

                                                           
128  The Washington Times. a Confesses: ‘We don’t have a strategy yet’ for Islamic State.”Dave Boyer. “Obam 
-dilemma-isil-admits-.com/news/2014/aug/28/obamahttp://www.washingtontimesAugust 2014. (Available at: 

) [Retrieved: 20/09/2016]ye/-strategy-have-dont-we 
 .45 -28. ص ص. 2015  سبتمرب 16  عدد سياسات عربيةحارث حسن  السياسة األمريكية جتاه تنظيم حلداعشحل    2
 راحبة عالم  مرجع سابق.  3
 . 26-17  ص ص. 2015  سبتمرب 16  عدد سياسات عربيةم الدولة بعد مرور سنة على تشكيل التحالف الدويل: حالة سوريةحل   محزة املصطفي  حلاحلرب على تنظي  4

http://www.washingtontimes.com/news/2014/aug/28/obama-admits-isil-dilemma-we-dont-have-strategy-ye/
http://www.washingtontimes.com/news/2014/aug/28/obama-admits-isil-dilemma-we-dont-have-strategy-ye/
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هي: أواًل  ضرورة ضم دول عربية وإسالمية  بدأت تتشكل مالمن اخلطة األمريكية ملواجهة ه ا التهديد يف عدة حماور 
. اثنًيا  التتكيد على عدم نشر قوات برية أمريكية. وأخريًا  استبعاد 2003 يف ه ه املواجهة جتنًبا ألخطاء احتالل العراق يف

الشركاء احملليني ال ين كانوا سبًبا )مباشرًا أو غري مباشر( يف صعود التنظيم. ومن هنا جاء ضغط واشنطن من أجل إبعاد نور 
فقد متثلت القناعة األمريكية يف أن داعش  1ية.عن السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطن - رئيس الوزراء العراقي ين اك - املالكي

قصائية الطائفية حلكومة املالكي. ومن هنا أيج أتكيد واشنطن ما هي إال نتاج ألزمة النظام السياسي يف العراق والسياسات اإل
ية السنية(  وإعطاء )ما يعرف ابملظلوم 2: ضرورة إعادة دمج السنة يف العملية السياسية لتفكيك أي حاضنة شعبية للتنظيمىعل

وقد رأت الوالات املتحدة أنه على الرغم من التهديد ال ي  ثله داعش  إال  3املسار العراقي األولوية )داعش أواًل.. العراق أواًل(.
لنفوذ ا - أو رمبا استنزاف -سرتاتيجيتها يف املنطقة من خالل العمل على موازنة إ - أو تصحين - أنه فتن اجملال أمامها إلعادة

 اإلقليمي إليران.
وأصبحت الالعب األكثر أتثريًا يف املعادلة  2003فقد كانت إيران هي الرابن األكرب من االحتالل األمريكي للعراق يف 

السياسية الداخلية يف العراق. وال يرتجم ه ا النفوذ اإليراين يف التتثري على األحزاب الشيعية احلاكمة فحسب  بل يتضن أيًضا يف 
وتسعى إيران إىل ضمان بقاء الشيعة  4ها للكثري من امليليشيات الشيعية املسلحة واليت زاد أتثريها ودورها مع صعود داعش.دعم

على رأ  السلطة السياسية يف العراق لتتمني جبهتها من جهة بغداد اليت طاملا كانت مصدر هتديد هلا. فمن مصلحة إيران ضمان 
ا ال تريده أن يتحول إىل دولة فاشلة غري قادرة على صد التهديدات على حدودها ى  ولكنها أيضً عدم عودة العراق قوًا مرة أخر 

أو تصديرها عرب احلدود. ك لك  ثل النفوذ اإليراين يف العراق ورقة هامة يف مفاوضات إيران مع الغرب حيث تطرح إيران نفسها 
  5يف مواجهة إرهاب داعش. اممكنً  احليفً 

سب اإليرانية خسارة للسعودية. فلطاملا كانت سياسات السعودية جتاه العراق مرتبطة بتوازهنا اإلقليمي مثلت ه ه املكا 
هب ا التوازن. وهل ا يرى البع  أن السعودية ترى يف  قد أخل   2003مع إيران. ومن مث فإن هيمنة النفوذ اإليراين يف العراق بعد 

انية على العراق من خالل استغالل عالقاهتا القوية ابلعشائر السنية يف غرب العراق احلرب على داعش فرصة ملواجهة اهليمنة اإلير 
ودعمها للعب دور فعال يف املواجهة مع داعش بشرط حتسني موقعها يف املعادلة السياسية. ومن هنا يفهم البع  مدى الضغط 

داعش قد أجرب الوالات املتحدة على االخنراط األمريكي لتشكيل حكومة وحدة وطنية  كما أوضحنا يف السابق. كما أن صعود 
مرة أخرى يف املنطقة بعد تراجعها يف تل إدارة أوابما وهو ما قد يعيد التوازن اإلقليمي مرة أخرى يف مواجهة إيران ويصب يف 

شباب وما قد داخلًيا  ختشى اململكة من صعود جنم اجلماعات اجلهادية مثل داعش حىت ال جت ب إليها ال 6صاحل السعودية.
كما أن التنظيم ابدعائه الدفاع عن أهل السنة يف العراق  ثل حتدًا للمكانة الدينية   7يرتبط به من هتديدات أمنية داخلية.

 للسعودية واليت تستمدها من زعامتها ل سالم السل. 
الرتكية جتاه العراق مموعة من  جاء املكسب اإليراين يف العراق على حساب املصاحل الرتكية أيًضا. حيث حتكم السياسة

ا للعراق ختوفًا من انتشار احملددات السياسية واالقتصادية واألمنية. من الناحية السياسية  ترف  تركيا أي سيناريو يتضمن تقسيمً 
                                                           

 . 26-17ص ص  مرجع سابق محزة املصطفي. حلاحلرب على تنظيم الدولة بعد مرور سنة على تشكيل التحالف الدويلحل    1
 . 16-5  ص ص 2015. سبتمرب 16. عدد سياسات عربيةرور سنة على تشكيل التحالف الدويل: حالة العراقحل. حيدر سعيد. حلاحلرب على تنظيم الدولة بعد م 2
 .45-28  ص ص: مرجع سابق حارث حسن. حلالسياسة األمريكية جتاه تنظيم حلداعشحل.  3
 . 2014ديسمرب  17 املركز العر  ل،حباث ودراسة السياسات.وحدة حتليل السياسات. حلالتنسيق العسكري األمريكي اإليراين ضد داعش: خطوة صو التحالف!حل    4
 . 63-56  ص ص: 2015. أبريل 16. العدد يفاق سياسيةرانيا مكرم. حلاإلسرتاتيجية اإليرانية بشتن حماربة داعشحل    5
 .65  ص ملة الد قراطيةأمحد داب. حلاملواقف العربية واإلقليمية من أزمة العراق بعد صعود داعشحل    6
 . 103-93  ص ص 2014. 160. عدد شؤون عربيةأمحد داب. حلأمن اخلليج بني تقدم داعش ومتدد احلوثينيحل     7
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أيًضا من خطر . فضعف احلكومة املركزية يف العراق واحتماالت التقسيم قد حيفز أكراد تركيا على تكرار السيناريو ويزيد ىالعدو 
على اعتبار أهنا تضم األقلية الرتكمانية والتزام تركيا  تنظيم داعش. كما أن تركيا تويل أمية خاصة بكل من كركوك واملوصل  األوىل

زب يملك حفواقتصادية تتعلق بغىن املنطقة ابلنفط والثروات الطبيعية. أما على الصعيد األمل   1حبمايتها  والثانية ألسباب اترخيية
العمال الكردستاين ذو امليول االنفصالية معسكرات تدريب يف جبال قنديل قال العراق  وينطلق منها ملهامجة الداخل الرتكي. 

واقتصادًا   كن أن يصبن العراق  2ومن هنا أيج اهتمام تركيا مبوقف العراق جتاه ه ه املعسكرات لتتمني حقها يف استهدافها.
امتيازات  ىواالستثمارات الرتكية  إضافة إىل إمكانية تصدير النفط العراقي عرب أراضيها  وك لك احلصول عل سوقًا كبريًا للمنتجات

ورمبا غريت تركيا من حدة معارضتها لوضع األكراد يف قال العراق هل ا السبب يف  3يف صناعة واستاراج النفط يف قال العراق.

كما أن تراجع الدور األمريكي يف املنطقة وهيمنة النفوذ اإليراين يف العراق  شجع   4تل تنامي العالقات االقتصادية مع اإلقليم.
وهو األمر نفسه ال ي جعل البع  يعتقد بدعم  5تركيا على تدعيم عالقتها مع أكراد العراق السنة ملوازنة النفوذ الشيعي هناك.

حجام تركيا يف البداية عن املشاركة يف إاملنطقة وذلك على ضوء  تركيا لداعش على اعتبار أهنا قوة سنية توازن النفوذ اإليراين يف
 التحالف ضد داعش. 

 6احلرب على داعش يف العراق ومعضلة السجني
على الرغم من تباين الرؤى فيما يتعلق بشكل العراق املستقبلي  إال أن املباراة بني الوالات املتحدة وإيران ليست 

بينهما يكون اخليار األفضل يف بع   - أو على األقل التنسيق - كل األحوال يف العراق. فالتعاونابلضرورة ابملباراة الصفرية يف  
وبينما تسعى إيران  اثلثة. والية املالكي لتويل نوري السابق الوزراء دعمها لرئيس إيران سحب ي كان أول مؤشراته األحيان وال

)امليليشيات الشيعية( إىل كيان عسكري  7ى حتويل قوات احلشد الشعيبيف العراق من خالل العمل عل يللحفاة على نفوذها القو 
                                                           

دولة كردية. عدم إقامة بني تركيا وبريطانيا والعراق إبحلاق املوصل ابلدولة العراقية الوليدة اقتطاًعا من األراضي الرتكية شريطة احلفاة على وحدة العراق و  1926قضت اتفاقية   1
 .58أمحد داب. حلاملواقف العربية واإلقليمية من أزمة العراق بعد صعود داعشحل ص. 

policy-foreign-http://idraksy.net/turkish-. )متاح على الرابط: 2016. يوليو إدراك‘سعيد احلاج. حلحمددات السياسة اخلارجية الرتكية إزاء العراقحل   2
iraq-about-determinants/ )] :2016 /24/09مت االطالع يف[. 

. )متاح على الرابط: 2003. أكتوبر العصر حممد سليمان. حلاملوقف الرتكي من العراق بني املصلحة القومية واحلساابت الداخليةحل  3
http://alasr.me/articles/view/4636 )] :24/09/2016يخر اطالع يف[. 

اجنداًّ برفقة عدد من الدابابت إىل املنطقة القريبة من مدينة  ً 150عندما أرسلت تركيا ” بعشيقة“وقف اإلقليم إىل جانب تركيا ضد احلكومة املركزية يف بغداد يف أزمة معسكر   4
تواجدت نتيجة لتنسيق أمل مسبق مع  ل العراقية  وهو األمر ال ي اعتربته بغداد انتهاًكا للسيادة. حيث صرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود ابرازين أبن القوات الرتكيةاملوص

ديلي عسكري األخري. انظر: حلأسباب األزمة الرتكية العراقية وأبعادهاحل. احلكومة العراقية. ك لك وقف أكراد العراق مع احلكومة الرتكية ضد حزب العمال الكردستاين يف التصعيد ال
-http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2015/12/12/the-reasons-for-the-iraqi . )متاح على الرابط:2015ديسمرب  صباح.

turkish-crisis )] :2016 /24/09يخر اطالع[ . 
 يبدو التنافس اإليراين الرتكي أكثر انضباطًا من ذلك السعودي اإليراين حبيث أن األول ليس ابلضرورة مباراة صفرية كالثاين.   5
على مرمني ارتكباً اجرًما ما  وفصلت بينهما يف التحقيق. إذا متكنت الشرطة من إدانتهماً امًعا فسيعاقب كل منها  تتجسد ه ه املعضلة يف القصة الشهرية التالية: قبضت الشرطة  6

تهمني  حتاول ونظًرا لعدم امتالك الشرطة أدلة كافية إلدانة امل .برامسة عشر عاًما من السجن. إما إذا مل يعرتف أي من السجينني ابجلرم فسوف يسجن كّل منهما سنة واحدة فقط
سنوات  إذا مل  5سجن كل منهما دفع كل منهم لالعرتاف على زميله من خالل الوعد بعقوبة ةففة مدهتا مخس سنوات. ومن هنا تنتج أربع حاالت حمتملة: إذا اعرتف كالما ي

من هنا املعضلةذ ففي تل منع املتهمني من التواصل ال  .اعاًما ً 15اين يعرتف أحد سيسجنان سنة واحدة  وإذا اعرتف األول وسكت الثاين فسوف يطلق سراح الواشي ويسجن الث
اكاًل  كن ألي منهما توقع تصرف اآلخر  إال أن التصرف األمثل يكمن يف تعاون االثنني بعضهما مع بع   أي أال يعرتف كالما  لكن التفكري ال عقالين اهلادف إىل الربن يدفع ً

 يتعلق مبهارات املفاوضات وحل الصراعات وإدارة األزمات. وتستادم ه ه النظرية يف العالقات الدولية لتحليل ما .ت الطرف اآلخر ويتحرر هومنهما لالعرتاف على أمل أن يصم
 وهي من األمثلة على عدم صفرية املبارات ابلضرورة. للمزيد  انظر: 

David Barbash, op.cit., 
جع الشيعي األعلى علي السيستاين واليت دعا فيها العراقيني إىل االنضمام إىل القوات املسلحة العراقية لقتال داعش. ونظًرا للمرجعية تشكلت قوات احلشد الشعيب بعد فتوى املر   7

 امل هبية هل ه القوات  فقد اخنرطت إيران يف دعمها تسليًحا ومتوياًل. 

http://idraksy.net/turkish-foreign-policy-determinants-about-iraq/
http://idraksy.net/turkish-foreign-policy-determinants-about-iraq/
http://idraksy.net/turkish-foreign-policy-determinants-about-iraq/
http://alasr.me/articles/view/4636
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2015/12/12/the-reasons-for-the-iraqi-turkish-crisis
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2015/12/12/the-reasons-for-the-iraqi-turkish-crisis


102 

 

مستقل عن الدولة على غرار منوذج حزب ز. يف املقابل  تعمل الوالات املتحدة على توتيف التحالف ضد داعش إلعادة 
له لتتمني تعاون العشائر السنية معها يف التوازن بني السنة والشيعة والعمل على هيكلة اجليش العراقي واحلد من النفوذ اإليراين داخ

 إال أن الطرفني يف النهاية يتشاركان يف هدف أساسي وهو حماربة داعش والقضاء عليه.  1حرهبا ضد داعش.
ففي مقابل املشروطية السياسية والعسكرية اليت فرضتها  ذوحيسب كل طرف حساابته وفًقا لتحركات الطرف اآلخر

سلطة السياسية يف العراق من أجل دعمها ضد داعش  حاولت إيران بدورها التافيف من ه ه الضغوط الوالات املتحدة على ال
عن طريق تقدمي دعم عسكري كبري للحكومة العراقية وقوات البشمركة الكردية. وهو األمر ال ي مل تعارضه ابلضرورة الوالات 

من بع  التنسيق بني الطرفني ولو من خالل  إال أن األمر مل خيلُ  املتحدة  واليت على الرغم من استبعادها إليران من التحالف 
بداء مرونة أكرب يف املفاوضات إإضافة إىل أن الوالات املتحدة قد هدفت من وراء ه ا التنسيق إىل دفع إيران إىل  2أطراف اثلثة.

ودية القدرة اإليرانية  وذلك عندما امتنع سالح إال أن الوالات املتحدة أرادت يف الوقت نفسه الت كري مبحد 3حول امللف النووي.
اجلو األمريكي عن دعم القوات العراقية يف استعادة تكريت طاملا صاحبتها امليليشيات الشيعية. ونظرًا ألن الدعم اإليراين 

ر الطائرات األمريكية للميليشيات الشيعية مل يكن كافًيا القتحام املدينة  أعلنت ه ه امليليشيات عدم دخوهلا املدينة حىت توف
  4الغطاء اجلوي للقوات العراقية  وهو ما حدث ابلفعل واستطاعت القوات العراقية طرد داعش من تكريت بعد أقل من أسبوع.

بعد تسعة أشهر من ضرابت التحالف بقيادة الوالات املتحدة ضد  2015إال أن سقوط مدينة الرمادي العراقية يف مايو 
مة للعديد من األطراف املنارطة )خاصة أن مدينة تدمر السورية سقطت بعدها أبام قليلة(. وهو األمر داعش جاء مبثابة صد

ووجدت  5ال ي وصفه الرئيس األمريكي برحلاالنتكاسة التكتيكيةحل مؤكًدا على أن الوالات املتحدة ال ختسر احلرب أمام داعش.
)التعاون( مع إيران وميليشياهتا يف العراق. حيث أمدت الوالات  ملواشنطن نفسها  إزاء ه ه التطورات  مضطرة للتحالف الض

املتحدة يف بع  األحيان الغطاء اجلوي للقوات العراقية مع علمها مبصاحبة ميليشيات احلشد الشعيب هلا واليت دعاها حيدر 
ويثري  6.يت تسللت إليها عصاابت داعشحلإىل االستعداد لدخول الرمادي لرحلحترير أحيائها ال - رئيس الوزراء العراقي - العبادي

االعتماد على ه ه امليليشيات الكثري من املشاكل لطائفيتها الواضحة واملستفزة ملشاعر السنة  األمر ال ي قد يدفعهم إىل أحضان 
تكيد على ول لك حتاول واشنطن الت 7طالقها السم حللبيك ا حسنيحل على محلة استعادة الرمادي.إداعش. وبرز ذلك جلًيا يف 

ضرورة سيطرة احلكومة العراقية على ه ه امليليشيات وتطالبها بعدم ارتكاب أي انتهاكات على أسا  طائفي حىت ال تكسب 
 داعش دعم العشائر السنية.

                                                           
 . 45-28ص:   ص مرجع سابقحارث حسن. حلالسياسة األمريكية جتاه تنظيم حلداعشحل    1
 لديهم أنّ  و اصة خطت  أي وقوع عدم لضمان طرفٍّ اثلثٍّ  عرب الرتتيب من نوع مباشرةذ هناك إيران تنّسق مع فقد صرح الرئيس األمريكي ابراك أوابما أبن الوالات املتحدة حلال  2

 املشرتكحل. نقاًل عن: على العدو منصبّ  فرتكيزان معكم. لنعبث هنا لسنا فنحن معنا  تعبثوا أال أوضحنا هلم وصن وحوهلا. بغداد يف سيطرهتم حتت الواقعة أو امليليشيات بع  القوات
Rebecca Kaplan, “Obama outlines ‘new phase’ in the fight against ISIS,” CBS News, November 9, 2014. 

) [Retrieved: 24/09/2016].Whttp://cbsn.ws/1GEy6y(Available at:  
 .22-20  ص ص 2015. يناير 12العدد  سياسات عربية  وحدة حتليل السياسات. حلالتنسيق العسكري األمريكي اإليراين ضد داعش خطوة صو التحالفحل.  3
http://www.sasapost.com/translation/iraq-. )متاح على الرابط: 2015مايو  28 ساسة بوست.صربي هالل )مرتجم(. حلالرمادي يف قبضة داعش؟حل   4

ramadi-of-fall-the-after/ )]  :وعلى الرغم من ذلك  فإن امليليشيات الشيعية دخلت املدينة بعد ذلك وارتكبت العديد من ]24/09/2016مت االطالع .
 تهاكات واجملازر حبق العشائر السنية هناك. االن

 . 2015. يونيو املركز العر  ل،حباث ودراسة السياساتوحدة حتليل السياسات. حلفشل اإلسرتاتيجية األمريكية يف التصدي لداعش: األسباب والتداعياتحل.    5
 . )متاح على الرابط:2015مايو  18.  سي عر    حلالرمادي حلتسقط يف أيدي مسلحي داعشحل بعد انسحاب القوات احلكوميةحل    6

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150517_ramadi_fall_is_alabadi )]  :24/09/2016االطالع[. 
وحدة ء. عية حتت ضغط االنتقادات تغيري االسم إىل حللبيك ا عراقحل  إال أن ذلك مل يهدئ املااوف لدى كل من السنة والوالات املتحدة علي السوااضطرت امليليشيات الشي  7

 .2015. يونيو تقييم حالةحتليل السياسات. حلفشل اإلسرتاتيجية األمريكية يف التصدي لداعش: األسباب والتداعياتحل.  

http://cbsn.ws/1GEy6yW
http://www.sasapost.com/translation/iraq-after-the-fall-of-ramadi/
http://www.sasapost.com/translation/iraq-after-the-fall-of-ramadi/
http://www.sasapost.com/translation/iraq-after-the-fall-of-ramadi/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150517_ramadi_fall_is_alabadi
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من جهتها  يتوقف تطور السياسة الرتكية جتاه التحالف على االتفاق أو االختالف حول كيفية التعامل مع النظام 
القًا من إصرار أنقرة على ضرورة التوصل إىل اتفاق شامل  صوص مواجهة كل من داعش والنظام السوري مًعا انطالسوري  

ا فضاًل عن أنه يرتبط أيضً )على صو ما سنبني يف اجلزء التايل(. وه ا هو اخلالف الرئيسي بني الوالات املتحدة وتركيا من  البداية  
  سيما املفاوضات بني إيران والوالات املتحدة األمريكية. ال ابلتطورات يف ملفات إقليمية أخرى 

  قامت الوالات املتحدة ابملزيد من 1وفيما يبدو أنه حماولة للي ذراع تركيا نتيجة عدم اشرتاكها يف التحالف ضد داعش
راط يف التحالف بعد التوصل إىل عدة االعتماد على العنصر الكردي على اجلبهة السورية. وهو األمر ال ي دفع تركيا إىل االخن

ا. املهم هنا هو أتكيد تركيا أهنا ال تفرق بني حلداعش وحزب العمال الكردستاين تفامات مع الوالات املتحدة كما سنبني الحقً 
احلزب يف قال ومن هنا كانت اهلجمات الرتكية على مواقع  2وتعتربما منظمتني إرهابيتني ينطبق عليهما نفس املنهج يف التعامل.

ا حتقيًقا ألهداف متصلة ابلسياسة الداخلية الرتكية من حيث حماولة حزب العدالة العراق. وهو األمر ال ي اعتربه البع  أيضً 
كما يرى بع  احملللني أن تركيا تسعى إىل   3والتنمية احلاكم استمالة أصوات القوميني من خالل استهداف مواقع الكردستاين.

ة وقوات احلشد الوطل وذلك ملواجهة نفوذ كفوذ السل حول املوصل  ومن هنا دعمها وتدريبها لقوات البشمر أتسيس مال للن
ودعم كردستان  2015األمر ال ي قد يفسر حترك قواهتا ابلقرب من املوصل يف ديسمرب  4امليليشيات الشيعية املدعومة من إيران.

 بل بغداد. العراق هلا على الرغم من االحتجاج الشديد من ق
وعلى الرغم من كون عدد من الدول العربية )على رأسها السعودية واإلمارات واألردن( يف طليعة الدول املنضمة إىل 

عبه واختالف األولوات السياسية. وبرز ذلك بشكل التحالف ضد داعش  إال أنه سرعان ما انكشف الدور الرمزي ال ي تل
خاص يف حالة السعودية اليت سرعان ما انشغلت بصراعها مع احلوثيني يف اليمن وإعطاء امللك سلمان األولوية ملواجهة التمدد 

  5اإليراين يف جنوب السعودية. وبناء على ه ا  علقت السعودية مشاركتها يف التحالف.
من تشكيل التحالف ضد داعش جند أن القوات العراقية جنحت  مبساندة التحالف الدويل وهك ا وبعد عامني 

% من 50ا  يف استعادة السيطرة على مدن أساسية مثل تكريت والرمادي والفلوجة ومبا يقدر حبوايل وامليليشيات الشيعية أيضً 
ة املوصل األخطر واألصعب أمام التحالف الدويل ملا ولكن تبقى معرك 2014.6األراضي اليت مت االستيالء عليها يف العراق يف 

                                                           
مواطًنا تركًيا رهائن بعد اقتحام القنصلية الرتكية يف مدينة املوصل يف يونيو  49سباب اليت ساقتها أنقرة لعدم االشرتاك يف التحالف من  البداية هو احتجاز داعش كان من بني األ   1

مركز الروابط للبحوث ت السياسة الرتكية إزاء التحالف الدويلحل.  انظر: علي حسني ابكري. حلحمدداوخشية احلكومة الرتكية من االنضمام للتحالف خوفًا على حياة الرهائن.  2014
 .]25/09/2016يخر اطالع: [( http://rawabetcenter.com/archives/4282. )متاح على الرابط: 2015. فرباير والدراسات اإلسرتاتيجية

. )متاح على الرابط: 2015. أغسطس اجلزيرة.نتالفتاح. حلتركيا وداعش..هل بدأت احلرب حًقا؟حل  بشري عبد   2
-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/8/3/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4

%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8 )] :25/09/2016مت االطالع[ . 
3”Why Turkey is Fighting the Kurds Who Are Fighting Isis?“Sarah Almukhtar and Tim Wallace.   The New York 
-http://www.nytimes.com/interactive/2015/08/12/world/middleeast/turkey12 August, 2015. (Available at:  Times.

) [Retrieved: 25/09/2016].isis.html?_r=0-kurds 
4December 2015. (Available at:  AlMonitor.Semih Idiz. “Why is Turkey Stirring the Iraqi Cauldron.” 
-stirs-bashiqa-in-deployed-troops-iraq-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-http://www.al

) [Retrieved: 25/09/2016].cauldron.html 
 . 26-17  ص ص مرجع سابقي. حلاحلرب على تنظيم الدولة بعد مرور سنة على تشكيل التحالف الدويل: حالة سوريةحل.  محزة املصطف  5
. )متاح على الرابط: 2016أغسطس  15حلصاد التحالف يف عامني  انظر: بوابة احلركات اإلسالمية. حلابألرقام.. عامان من ضرابت التحالف على تنظيم داعش الدمويحل.   6

http://www.islamist-movements.com/36815)]  :أيًضا: ]26/09/2016مت االطالع . 

http://rawabetcenter.com/archives/4282
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/8/3/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/8/3/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/8/3/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D8%A7
http://www.nytimes.com/interactive/2015/08/12/world/middleeast/turkey-kurds-isis.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2015/08/12/world/middleeast/turkey-kurds-isis.html?_r=0
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-iraq-troops-deployed-in-bashiqa-stirs-cauldron.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-iraq-troops-deployed-in-bashiqa-stirs-cauldron.html
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سرتاتيجية ومعنوية لدى األطراف. فهي يخر املعاقل الكربى للتنظيم يف العراق وحتريرها سيقضي على الطموحات إمتثله من أمية 
لعراق ككل: هل ستكون اإلقليمية التوسعية لداعش. ولكن تبقى الصعوبة األكرب متمثلة يف نتائج معركة املوصل على مستقبل ا

بداية جديدة لتصحين املسار السياسي يف البالد أم ستكون بداية حلرب أهلية يف بلد متزقه الطائفية ابلفعل؟ فاحملك ليس هز ة 
 1داعش ولكن األسلوب ال ي سيتم به ذلك.

 مسار سورا .ب
األطراف حبيث أن اجلميع ال يقبل اهلز ة وال  تبدو احلرب على داعش على اجلبهة السورية أكثر تعقيًدا وتشابًكا وتعدًدا يف

( يف أدبيات نظرية the chicken gameلعبة الدجاجة ) . ه ه املباراة الصفرية هي أقرب إىل2يستطيع الفوز يف نفس الوقت
نتيجة ممكنة  ا هل ه اللعبة فإن طريف الصراع ال يفضل أي منهما التنازل لآلخر ويؤدي تصرفهما ه ا إىل أسوأاملبارات. ووفقً 

 3للطرفني.
العراق أواًل قاصرًا أهداف ضرابته اجلوية يف سورا على حرمان داعش من  ىجاء االقرتاب األمريكي يف البداية منصًبا عل  

حلاملالذات اآلمنةحل وجتفيف مصادر متويله دون السعي للقضاء عليه. ويعود السبب يف ذلك إىل ختوف الوالات املتحدة من 
ىل تدخل عسكري مباشر قد يكون ابل  التكلفة يف تل غياب معارضة موحدة وفعالة منسجمة مع املصاحل استدراجها إ
ا من توجهاهتا األيديولوجية. من جهتها  سرتاتيجًيا لتوجسه  إحيث ال تعترب واشنطن فصائل املعارضة السورية حليًفا  4األمريكية.

ا مقار فصائل معارضة تقتصر فقط على داعش ولكنها طالت أيضً توجست فصائل املعارضة من ضرابت التحالف ألهنا مل 
  5إسالمية أخرى.

أثره يف جتنب واشنطن  - بصورة تتجاوز درجته يف العراق بكثري - كما كان لتضارب أهداف األطراف اإلقليمية الفاعلة 
على منهج حلداعش  - خاص تركيابوجه  - مد حرهبا على داعش إىل سورا. فقد اعرتضت الدول الداعمة للمعارضة السورية

حل الستثنائه النظام السوري. ودعت كل من السعودية وقطر وتركيا إىل دعم املعارضة السورية واالعتماد عليها يف .. العراق أواًل أواًل 

                                                                                                                                                                                     
BBC News. “Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps.”BBC News. (Available at: 

) [Retrieved: 29/09/2016].27838034-east-middle-dhttp://www.bbc.com/news/worl 
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com/archives/32403http://rawabetcenter. )]  :أيًضا: ]26/09/2016مت االطالع . 

Daniel Davis. “How Mosul’s Liberation Could Lead to Another Iraqi Civil War.” Politico Magazine. 17 
-civil-iraq-liberation-http://www.politico.com/magazine/story/2016/09/mosulSeptember, 2016. (Available at: 

) [Retrieved: 27/09/2016].214256-war 
 لتحليل شامل حول تعقيد األزمة السورية وصعوبة حلها  انظر:   2

Max Fisher. “Syria’s Paradox: Why the War Only Ever Seems to get Worse?” The New York Times. 26 August, 
-get-why-war-civil-http://www.nytimes.com/2016/08/27/world/middleeast/syria2016. (Available at: 

) [Retrieved:01/09/2016].e.html?_r=1wors 
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 ,.David Barash, op.citللمزيد  انظر:  .سيناريو للطرفني
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ص فقد كان من مصلحة السعودية التال 1قتال داعش حىت ال يصب فراغ القوة الناتج عن تراجع داعش يف مصلحة نظام األسد.
 من نظام األسد لوضع حد للتوسعات اإلقليمية إليران من خالل إفشال ةطط اهلالل الشيعي.

  وحتت إصرار واشنطن 2كما دعت تركيا إىل إقامة منطقة يمنة على احلدود بينها وبني سورا وفرض حظر جوي عليها  
النظام السوري  انضمت كل من السعودية واألردن وأتكيدها حللفائها العرب أبن أولوية مكافحة اإلرهاب ال تعل التعاون مع 

إىل التحالف وأصرت أنقرة على عدم االنضمام إال يف حال توفر الشروط السابقة. ويبدو أن واشنطن كانت ختشى  3واإلمارات
ل،سد وحليفه من أن يؤدي استهدافها لنظام األسد إىل تعليق إيران للمفاوضات حول امللف النووي. فإيران هي الداعم األساسي 

سرتاتيجية اإليرانية الرامية إىل لعب دور إقليمي مهيمن من خالل ما أمساه البع  حلاهلالل التقليدي لعقود. وأيج ه ا يف إطار اإل
الشيعيحل ال ي  ر عرب بغداد ودمشق وصواًل إىل حزب ز يف لبنان. ومن مث فإن استمرار األسد يعل محاية تهر حزب ز 

ضمان ممر يمن ل،سلحة العابرة إليه. ويتزايد ه ا التطلع للدور اإلقليمي بعد توقيع االتفاق النووي وال ي يؤذن إبهناء اللبناين و 
 4عزلتها الدولية.

. على اجلانب اآلخر  استغل نظام األسد تهور داعش للرتويج لفكرة شراكته يف حماربة اإلرهاب ومن مث شرعنة استمراره
عارضة السورية  تركز اخلطاب الرمسي على حماربة اإلرهاب والتنظيمات املتطرفة ذات النسبة األكرب من غري فبينما كان يقاتل امل

ومن هنا   5السوريني. وهك ا خدم تهور داعش ومتدده يف قال سورا وشرقها رواية النظام وعزز موقفه قبل انعقاد مؤمتر جنيف.
نه يف الكثري من األحيان قام مبساعدته يف وجه فصائل إإضعافه  بل  كان جتنب النظام استهداف التنظيم أو العمل على

 6املعارضة.
ا ل دارة األمريكية  وجاء سقوط تدمر يف أيدي داعش ومتدده يف سورا )وك لك يف العراق مع سقوط الرمادي( مربكً 

ميدانًيا ومده  - لعمال الكردستاينال راع السياسي حلزب ا - األمر ال ي دفعها إىل التنسيق مع حزب االحتاد الد قراطي
ويبدو أن تنظيم الدولة قد استغل ةاوف تركيا من صعود األكراد وحماوالت استقالهلم ليضمن حيادها قبل تقدمه  7ابألسلحة.

اعها للسيطرة على مدينة عني العرب )كوابين(  واليت يرى بع  احملللني أن أنقرة أتخرت عن عمد يف تقدمي الدعم للمدينة القتن
أن سيطرة داعش على املدينة أقل هتديًدا ألمنها من سيطرة األكراد. وجاء الدعم اجلوي األمريكي املقدم ل،كراد وال ي مكنهم 
من طرد داعش من عني العرب وتل أبي  على احلدود الرتكية مقلًقا ألنقرة كثرًيا. ويرى البع  أن ذلك كان السبب األساسي 

                                                           
رها  يبقى اخلالف بدرجة أساسية حول تعريف حلاملعارضة املعتدلةحل. ففي الوقت ال ي تصنف فيه الوالات املتحدة جبهة النصرة على أهنا تنظيم إمرجع سابق. حسن احلارث    1

 قتناعها إبمكانية إعادة أتهيلها ومن مث دمها يف املعارضة السورية.وتستهدف مقارها  تشري بع  التقارير إىل دعم أطراف إقليمية معينة هلا وا
. )متاح على 2015فرباير  24مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية. حلحمددات السياسة الرتكية إزاء التحالف الدويلحل   2

 . ]15/09/2016مت االطالع: [( tcenter.com/archives/4282http://rawabeالرابط:(
ها بعد حادثة الكساسبة بسبب ما ولكن سرعان ما علقت السعودية مشاركتها يف التحالف  كما أشران يف السابق  لتفرغها ملواجهة متدد احلوثيني. كما علقت اإلمارات مشاركت 3

ات إنقاذ الطيارين املفقودين ضمن العمليات العسكرية. محزة املصطفي. حلاحلرب على تنظيم الدولة بعد مرور سنة على تشكيل أمسته عدم اهتمام الوالات املتحدة بتتمني وحد
 .26-17ص ص  مرجع سابق  التحالف الدويل: حالة سوريةحل  

. 164. العدد شؤون عربية الفتاح. حلإيران والتدخل العسكري الروسي يف سوراحل. ه ا ابلطبع ابإلضافة إىل حرص إيران على محاية املزارات واملراقد الشيعية يف سورا. بشري عبد   4
 . 158-147  ص ص 2015شتاء 

 للمزيد حول مؤمتر جنيف للسالم يف سورا  انظر:  5
Aron Lund. “The Road to Geneva: the Who, When, and How of Syria’s Peace Talks.” Carnegie. 29 January 

) [Retrieved: 30/09/2016].mec.org/diwan/62631?lang=en-http://carnegie ailable at:2016. (Av 
 . 125-119  ص ص 2014  مار  7العدد سياسات عربية. محزة املصطفي. حلاملواجهة مع داعش: أسباهبا ومآالهتا احملتملةحل    6
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طالق يدها يف إوال ي مبوجبه فتحت قواعدها اجلوية أمام طائرات التحالف مقابل  2015أغسطس  النضمام تركيا للتحالف يف
  1استهداف عناصر حزب العمال الكردستاين داخل تركيا وخارجها.

. وتتعدد األسباب لفهم 2015سبتمرب  30يف أعقاب ذلك  جاء اإلعالن الروسي عن بدء محلة عسكرية يف سورا يف 
  يعترب النظام السوري هو يخر حليف لروسيا يف املنطقة لكنها تدور بشكل عام حول حتقيق عدة أهداف: أواًل ه ا التدخل  و 

ومن مث هناك حرص على محايته ملوازنة النفوذ األمريكي واستعادة املكانة الدولية. اثنًيا  هناك املصاحل االقتصادية املتمثلة يف 
الرتكي عرب سورا إىل أورواب -سورا. واثلثًا  للعمل على منع إقامة خط الغاز القطرياحتكار روسيا حلق التنقيب عن النفط يف 

  2لتتثريه على الغاز الروسي يف السوق األوروبية وإضعافه ملركز روسيا أمام الغرب وخاصة فيما يتعلق بتسوية األزمة األوكرانية.
سقاط نظام األسد أو إيف سورا أمها العمل على منع وبناء على ه ا تتالقى روسيا وإيران حول مموعة من األهداف 

دويل إىل يخر. ومن مث من مصلحتهما املشرتكة منع بروز معارضة عقالنية موحدة والعمل على أن -انتقال سورا من حمور إقليمي
يق العسكري بني إال أن األمر ال خيلو من بع  نقاط اخلالف وأمها: التنس 3تصب أي خسارة لقوات النظام ملصلحة داعش.

قصائها إروسيا وإسرائيل يف سورا وتوجس إيران من احتماالت السعي لتحجيم نفوذها اإلقليمي. ك لك تتاوف إيران من خطر 
ىل خرق اتفاقات اهلدنة اليت إمن الساحة السورية حتت وطتة التدخل الروسي  خاصة أن روسيا عمدت يف الكثري من األحيان 

وامتناع روسيا يف أحيان كثرية عن توفري الغطاء اجلوي ملساندة تقدم  4ل مسلحة من املعارضة السورية أبرمتها إيران مع فصائ
 5امليليشيات الشيعية.

وهك ا عزز التدخل الروسي من قوة األسد بعد أن كانت قواته تفقد الكثري من السيطرة. كما سعت إيران إىل استغالل 
 مبا يعزز من موقفه التفاوضي أثناء التسوية السياسية فقامت إبرسال املزيد من القوات ذلك يف حتسني املوقف امليداين للنظام 

. ويبدو أن اهلدف اإليراين يصب يف الدفع ابجتاه تسوية سلمية تقوم على ودفعت حبزب ز إىل التعزيز من قواته املتواجدة يف سورا
وحلفائه على قال سورا من أجل فرض حصار على األحياء اليت فقد تركزت جهود النظام  6نظام احملاصصة على غرار لبنان.

وهو األمر ال ي يتطابق  8املعابر فيها. ىوقطع طرق إمدادها مع تركيا وإعادة السيطرة عل 7تسيطر عليها املعارضة يف مدينة حلب
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رة على ممر يربط املنطقة الساحلية وال ي يشري إىل السيط 2015ي عرب عنه األسد يف خطابه يف  مع سيناريو حلسورا املفيدةحل ال
 1السورية مبعاقل حزب ز يف لبنان والعاصمة دمشق.

حدودها مع سورا. وهل ا يرى بع  احملللني أن  ىوقد قضى التدخل الروسي على الرغبة الرتكية يف إقامة منطقة يمنة عل
لتوريط الناتو يف أتمني حدودها مع  2015نوفمرب  24 سقاط الطائرة الروسية اليت دخلت اجملال اجلوي الرتكي يفإتركيا تعمدت 

سورا  وهو األمر ال ي مل تلق فيه دعًما كبريًا من الناتو وحلفائها الغربيني. وعلى الرغم من أّن تركيا داومت على قصف قوات 
دة. واستمرت سيطرة األكراد على محاية الشعب الكردية ابملدفعية ملنع متددها على احلدود اجلنوبية  إال أن فعالية ذلك تلت حمدو 

قوة  2015فقد تهرت يف أكتوبر  2املزيد من األراضي يف تل استمرار تلقيهم الدعم من كل من الوالات املتحدة وروسيا.
عسكرية على الساحة السورية تعرف ابسم حلقوات سورا الد قراطيةحل واليت تتكون ابألسا  من وحدات محاية الشعب الكردي 

 3حلقوة عسكرية وطنية موحدة جلميع السوريني.حلابعتبارها بع  العناصر العربية القبلية. وتروج ه ه القوة نفسها  إضافة إىل
واملالحظ أن ه ه القوة قد القت قبواًل ودعًما من العديد من األطراف أمها الوالات املتحدة وروسيا. فالوالات املتحدة كانت 

اربة داعش على األرض  واستادمت روسيا دعم األكراد كورقة ضغط على تركيا وانتقاًما يف حاجة إىل عنصر سوري حلمعتدلحل حمل
وهو ما  - إلسقاط األخرية لطائرهتا السوخوي. كما رأت موسكو أن صعود ه ه القوة من شتنه املزيد من التفكيك للمعارضة

ة موقفها جتاه نظام األسد وأعطت األولوية خاصة أن قوات سورا الد قراطية مل تعلن صراح - يصب يف مصلحة نظام األسد
 4وشرقها. حملاربة داعش وطرده من حمافظة الرقة ومناطق أخرى يف قال سورا

ها فإن تركيا رأت يف ه ا الدعم هتديًدا أمنًيا هلا ورفضت أي متدد لقوات سورا الد قراطية يف الشمال السوري ر بدو 
عندما قامت تركيا  2016أغسطس  24ذلك. وهو األمر ال ي حدث ابلفعل يف ولوحت أكثر من مرة ابستادام القوة ملنع 

إبرسال دابابت وقوات خاصة داخل األراضي السورية ودعم هجوم املعارضة السورية على مدينة جرابلس احلدودية يف عملية حلدرع 
 5أام لسحب قواهتا إىل شرق هنر الفرات. ةالفراتحل. ومبجرد طرد داعش من املدينة  أمهلت تركيا قوات سورا الد قراطية ثالث
بسحب دعمها ل،كراد. وتهر  - امؤقتً  - وحرًصا من واشنطن على عدم خسارة الدعم الرتكي احليوي يف مواجهة داعش قامت

 6رات.ا يف دعوة انئب الرئيس األمريكي  أثناء زارته ألنقرة  قوات محاية الشعب الكردية إىل االنسحاب إىل شرق الفذلك جليًّ 
ويالحظ أن ه ا التدخل الرتكي قد جاء بعد أسبوع من مساح إيران للطائرات الروسية ابستادام قاعدة مدان اجلوية. 

عدة توقعات فيما يتصل ابلتنسيق الروسي اإليراين. وإن كان على األرجن  - على الرغم من عدم تكرارها - وأاثرت ه ه اخلطوة
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ه على األحياء الشرقية يف مدينة حلب يف ؤ رية من فك احلصار ال ي فرضته قوات النظام وحلفاأن أنباء متكن قوات املعارضة السو 
كانت احملفز ملثل ه ه اخلطوة لتعزيز الوضع امليداين ل،سد مرة أخرى استباقًا ألي جولة مباحثات أو مفاوضات   2016يوليو 

سي كبري على األطراف األخرى  وهو األثر ال ي سعت إليه جديدة قد حتدث. كما أن الواقعة كان هلا أتثري رمزي وسياسي ونف
ويبدو أن ه ه اخلطوة  1روسيا حتديًدا ول لك سارعت ابإلعالن عن اخلطوة على الرغم من رغبة إيران الواضحة يف التعتيم عليها.

إىل أتييد تركيا يف موقفها الرتكي  فسارعت  -قد حققت أثرها يف إرابك السياسة األمريكية إىل جانب مؤشرات التقارب الروسي
  2من األكراد.

وبشكل عام  كانت العمليات امليدانية اليت تقوم هبا األطراف املاتلفة هتدف إىل تعزيز املوقف التفاوضي نظرًا للتناق  
ن مكان لرتكيا ا إىل ضماوانعدام الثقة بينها واخنراطها يف لعبة صفرية ال تنتهي. وينطبق ه ا على التدخل الرتكي ال ي هدف أيضً 

 26يف الرتتيبات األمنية والسياسية اليت اجتمع الرو  واألمريكان على صياغتها. فقد اجتمع وزيرا خارجية البلدين يف جنيف يف 
اتفاق هدنة بشتن سورا وإحياء املفاوضات. كما أن نظام األسد نفسه أراد استباق أي  ىأغسطس لوضع اللمسات األخرية عل

 3حلب. ىحلاجلوع أو الركوعحل عل روسي من خالل فرض تسوية-كياتفاق عسكري أمري
. وعلى الرغم من إصرار الوالات 2016وابلفعل توصلت الوالات املتحدة وروسيا التفاق هدنة يف سورا يف سبتمرب 

هة فتن الشام املتحدة على عدم نشر البنود الكاملة لالتفاق  إال أن ما مت الكشف عنه يشري إىل التوافق على استهداف جب
)النصرة سابًقا( لانب تنظيم داعش مبا يعنيه ذلك عملًيا من إضعاف للمقاومة نظرًا لتشابك قوات النصرة مع تلك التابعة 

على فرض اهلدنة يف حلب وفتن طريق الكاستيلو مقابل إطالق يد روسيا واألسد يف  اتفقاللمعارضة السورية. ويبدو أن الطرفني 
ا يف حلب حىت انتااب اإلدارة اجلديدة. سرتاتيجيًّ إاة.  وهي البنود اليت تشري إىل أن واشنطن ال تريد تغيريًا ريف حلب وإدلب ومح

على العكس  فإن موسكو عازمة على مواصلة قصف اجليش احلر والفصائل املعارضة ب ريعة حماربة اإلرهاب لرتسيم احلدود 
                                                           

1The Wire. Moritz Pieper. “Why has Russia Been Flying Airstrikes Over Syria from an Iranian Airbase?”  
:airbase/)[Retrieved-iranian-an-using-been-russia-has-http://thewire.in/61911/why 26/08/2016. (Available at: 

29/09/2016]. 
اهها  بدأت تركيا يف دق أبواب روسيا والعمل على إهناء القطيعة بينهما واليت تسبب فيها إسقاط بعد احملاولة االنقالبية الفاشلة يف تركيا  وإزاء غياب احلزم يف املوقف األمريكي جت  2

قراطي الكردي )الفرع السوري حلزب الطائرة الروسية. وتهرت نتائج ه ا التقارب مع زارة أردوغان لروسيا حيث ابدرت موسكو إبغالق مكتب التمثيل التابع حلزب االحتاد الد 
ولانب املصاحل االقتصادية بني لكردستاين( وال ي تعتربه تركيا تنظيًما إرهابًيا  وذلك بعد أن كانت موسكو مسحت بفتن مكتب متثيلي له يف أعقاب أزمة إسقاط الطائرة. العمال ا

عن املنطقة  وأن حالة الفراغ األمريكي استغلتها روسيا للعودة كالعب  البلدين واليت تضررت من تدهور العالقات  يرى بع  احملللني أن تركيا على قناعة ابستمرار االنكفاء األمريكي
إىل تسوية حتفظ مصاحلها وختلف حالة إقليمي ودويل مهم  ومن مث ليس من مصلحة تركيا استمرار القطيعة عنها. من جهتها  فإن روسيا ال تريد التورط أكثر من ذلك ولكنها تسعى 

. أما فيما بدا التنسيق بينهما على أعلى مستواته  إال أنه تنسيق الضرورة وال  نع وجود تناق  متزايد ومستمر فيما يتعلق بواقع ومستقبل النظام توازن يف مواجهة إيران واليت وإن
ان كثفت من هجماهتا أيًضا على قواعد احلزب يتصل إبيران  فنجد تالقًيا يف املصاحل بينها وبني أنقرة  صوص األكراد وإمكانية متتعهم بقدر كبري من االستقاللية. وكانت إير 

. ملزيد من التفاصيل  انظر: وحدة حتليل الد قراطي الكردستاين اإليراين والفصائل الكردية يف قال العراق ذات النزعة االستقاللية واليت تصاعدت هجماهتا يف الداخل اإليراين
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http://orient-news.net/ar/news_show/115981/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82)%20%5dتم
http://orient-news.net/ar/news_show/115981/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82)%20%5dتم
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من املعادلة حيث تقع يف إطار السعي للقضاء على جيوب املعارضة حول  الفاصلة يف سورا. ومن هنا  كن فهم خروج دارا
 1حلسورا املفيدةحل.بردمشق وهتجري السكان ضمن حدود ما يعرف 
ألن األطراف   - 2اومل يكن األول أيضً  –ا. وقد كان االهنيار يف حد ذاته متوقًعا وبعد مخسة أام فقط  اهنارت اهلدنة فعليًّ 

يف عدم االلتزام يدعم من موقفها النسيب ضد األطراف األخرى قبل بدء التفاوض حول أي عملية  كلها ترى مكسًبا أكثر
ا هدنة سياسية. ويف تل اخلروقات اليت مل تتوقف قط من  اإلعالن عن ه ه اهلدنة  يصبن التساؤل األجدى: هل كانت هناك حقًّ 

 3يف سورا؟
 اخلامتة واملآالت احملتملة

مليات التحالف والتحركات السياسية املصاحبة واملضادة له أن داعش أصبحت احلجة اليت تسمن يتبني من خالل تتبع ع
ا. حبيث أن املشهد أصبن أقرب إىل أجندات ل،طراف ابلتدخل حملاربة خصومها يف العراق وسورا  بل ويف أماكن أخرى أيضً 

ملكافحة اإلرهاب. فالنظام اإلقليمي املتشكل  - الفات إقليميةأو حت - دولية تتزاحم وتتصارع أكثر من كوهنا تشكل حتالًفا دولًيا
من جديد عرضة لتغري عميق نتيجة للتغريات يف موازين القوى  نا ملوازين القوى والنفوذ اليت عكستها سايكس بيكو يكو وفقً 

ا خيدم مصاحله ويعزز من والنفوذ الدويل واإلقليمي. ويستادم كل فاعل حجة احلرب على داعش كتداة لتشكيل ه ا النظام مب
نفوذه. ويبدو أن دور القوى اخلارجية ابألسا  هو العمل على منع هيمنة قوة إقليمية معينة وحماولة احتواء ياثر الديناميات 

قابل يربز دور    يف املموازانً به أكثر منها فاعاًل إقليمًيا  املفعول   العربية يف ه ا السياقمل  الداخلية للمنطقة وصراعاهتا. وستكون الدولُ 
 كل من إيران وتركيا كقطبني أساسيني يف اإلقليم.  

كانت حتت سيطرته  إال أن ذلك ال يعل أبي حال أن هناية التنظيم   أنوهك ا  وإن كان داعش ميدانًيا خيسر مداًن سبق 
عاجل عوارض املرض ويتجاهل ابتت وشيكة. حيث تتطلب هز ة التنظيم هنائًيا معاجلة السياق ال ي أفرزه  وإال سنكون كمن ي

 خر. وهل ا مثاًل على حالة سياسية وصل إليها اإلقليم  وستظل تتمدد أو تنتقل من مكان آل ىمسبباته. فداعش وأخواهتا تتغ 
هناك اجملتمع. وال يشري ضعف الدولة هنا إىل إ  وقد متتد إىل أماكن أخرى مستغلة أجواء الفوضى وضعف الدولة و 4متددت يف ليبيا

                                                           
. املركز العر  ل،حباث ودارسة السياسات ت الصراع يف سوراحل. دالالت خروج دارا من معادالللمزيد حول أسباب سيطرة النظام على دراا  انظر: وحدة حتليل السياسات. حل  1

الع: مت االط [(  7d2a22824ec4-a9b6-4767-95d4-http://dohainstitute.org/release/dbbbfc39. )متاح على الرابط:2016سبتمرب 
30/09/2016[. 

بشتن  2254ومل يصمد أيًضا وسرعان ما انتهت اهلدنة املزعومة  انظر: حلقرار ملس األمن رقم  2015يف ديسمرب  2254رقم كانت هناك هدنة سابقة مدعومة بقرار أممي    2
 )متاح على الرابط: اجلزيرة.نت.سوراحل.  

-%D8%B1http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/20/%D9%82%D8%B1%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-2254-%D8%B1%D9%82%D9%85

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 )] :30/09/2016مت االطالع[. 
 . )متاح على الرابط:2016سبتمرب  21 مدى مصر. سة أامحل.حول مالبسات اهنيار اتفاق اهلدنة األخري: عمر سعيد. حلكيف اهنارت اهلدنة السورية بعد مخ  3
-http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%83%D9%8A%D9%81
-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
-8%B9%D8%AF%D8%A8%D-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9 )] :30/09/2016مت االطالع[. 
ياسات. حلحلداعشحل وذرائع تدخل طالت الضرابت األمريكية معاقل داعش يف ليبيا مما يشري إىل إمكانية توسع التحالف الدويل أيًضا ليشمل ليبيا. للمزيد: وحدة حتليل الس  4

 . 2016يناير  املركز العر  ل،حباث ودراسة السياسات. غر  يف ليبياحل. عسكري 
 .2016يونيو املركز العر  ل،حباث ودراسة السياسات. األورو  وشيًكا يف ليبيا؟حل   -أيًضا: وحدة حتليل السياسات. حلهل ابت التدخل األمريكي

http://dohainstitute.org/release/dbbbfc39-95d4-4767-a9b6-7d2a22824ec4
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/20/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2254-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/20/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2254-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/20/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2254-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/20/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2254-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F
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هتا العسكرية ولكن قدرهتا على إرساء قاعدة من احلقوق واحلرات للمواطنني يف إطار وحدة وطنية عابرة ل ثنية والعرقية قو 
 والطائفية.

***** 
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  يدوانلد ترام  وهيالر ": 2016الرائسة األمريمية  يوامل لمو  ا  طاابت مرشح يالعامل اإلسالم
  لينتو " 

 يالصبور عبد احل مساح عبد
 دمة:مق

تعد االنتااابت األمريكية حداًث مهًما على الساحة الدولية وليس فقط شتاًن داخلًيا أمريكًيا  وذلك نتيجة وضع الوالات  
املتحدة يف ميزان القوى العاملية  والدور ال ي تقوم به على الساحة الدولية. ومن هنا أتج أمية اختيار رئيسٍّ جديدٍّ للوالات 

وال ي يتوىل السلطة التنفي ية ويرسم مالمن السياسة اخلارجية للوالات املتحدة جتاه دوائر العامل األخرى. وتعد  املتحدة األمريكية
هي االنتااابت الثامنة واخلمسني لرائسة الوالات املتحدة األمريكية. وجترى  2016االنتااابت األمريكية اليت جتري يف نوفمرب 

ري كلينتون وزير اخلارجية يف عهد الرئيس أوابما ومرشحة احلزب الد قراطي  وما بني دوانلد االنتااابت لالختيار ما بني هيال
ترامب رجل األعمال األمريكي مرشًحا عن احلزب اجلمهوري. كما يوجد مرشحون يخرون إال أن املنافسة االنتاابية ما زالت 

 أعلى األصوات. جتري بني احلزبني الد قراطي واجلمهوري حلصوهلما يف العادة على
ومتثل الدائرة العربية واإلسالمية أمية كربى يف اإلسرتاتيجية األمريكية العاملية. وحتتل قضاا العامل اإلسالمي جزءًا كبريًا من 
خطاابت مرشحي الرائسة األمريكية )ترامب وهيالري كلينتون(. وأتج تلك الدراسة لتحليل رؤية مرشحي الرائسة األمريكية جتاه 

عامل اإلسالمي وقضااه وموضوعاته وفواعله. ولقد جاء احلديث عن اإلسالم واملسلمني يف خطاابت مرشحي الرائسة األمريكية ال
ليشمل ليس فقط احلديث عن الدول القومية العربية واإلسالمية واليت تدخل يف نطاق العامل اإلسالميذ بل امتد اخلطاب ليشمل 

الغرب. وقد مثل اآلخر املسلم على اختالف دوائر انتمائه جزًءا كبريًا من خطاب اهلوية لدى اجلماعات واألقليات املسلمة يف 
 مرشحي الرائسة األمريكية. 

 العامل اإلسالمي بني الرؤية الملية والرؤية اميعئية ملرشحي الرائسة األمريمية 
ئية ملرشحي الرائسة األمريكية حول اإلسالم يعتمد تقسيم الورقة البحثية على التفرقة بني الرؤية الكلية والرؤية اجلز 

واملسلمني. حيث تعتمد الرؤية الكلية على التقسيم احلضاري وليس اجلغرايف للعامل اإلسالمي كونه حيوي من يدينون ابإلسالم يف 
ول ا على التقسيم اجلغرايف. أي بقعة جغرافية حىت يف الداخل األمريكي. بينما تتضمن الرؤية اجلزئية قضاا العامل اإلسالمي اعتماًدا 

    أتج فلسفة تقسيم الورقة إىل جزأين وما:
وال ي يتحدث عن صورة اإلسالم واملسلمني بصورة كلية يف خطاابت مرشحي الرائسة األمريكية. و ثل  اميعء األول* 

ماءات املسلمني القومية املاتلفة لدى ذلك اجلزء رؤية كلية للصورة ال هنية ل سالم واملسلمني بوجه عام على اختالف دوائر انت
مرشحي الرائسة األمريكية. ول ا يشمل ذلك اجلزء أيًضا احلديث عن األقليات املسلمة يف الغرب. تلك الرؤية متثل جزًءا هاًما من 

والغر  ويف خطاب اهلوية لدى كال املرشحني. وحيدد ذلك اخلطاب عالقة األان األمريكي ابآلخر املسلم يف الداخل األمريكي 
اخلارج العر  واإلسالمي. كما يرصد ذلك اجلزء أيًضا ردود فعل املسلمني يف دوائر هواهتم املاتلفة داخل الغرب وخارجه جتاه 

 خطاب االنتااابت الرائسية األمريكية.

                                                           
 اهرة.مدر  مساعد  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة الق 
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اجلغرايف وليس احلضاري وال ي يشمل الرؤية اجلزئية لقضاا العامل اإلسالمي, وذلك استناًدا على التقسيم  *اميعء الثاين 
للعامل اإلسالمي كما هو احلال يف اجلزء األول. وابلتايل يشمل ذلك اجلزء قضاا الدول العربية واإلسالمية السياسية واالقتصادية 

استدعاء والثقافية, وك ا املوضوعات املاتلفة اليت ترتبط بتلك القضاا الكربى تبًعا لرؤى مرشحي الرائسة األمريكية.  وهنا  كن 
 الدوائر القومية املاتلفة للمسلمني من الدائرة العربية واآلسيوية واألفريقية واستبعاد الدائرة الغربية, وابلتايل  كن استدعاء وضع

 سورا والعراق وقضاا ابكستان وأفغانستان وإيران وغريهم من دول العامل اإلسالمي.
: األان واآل ر ا  طاب اهلوية لدى مرشحي  الرائسة األمريمية وموقع اإلسالم وامل لمني منه: أوالا

أيج احلديث عن اإلسالم واملسلمني يف خطاابت كل من ترامب وهيالري كلينتون ضمن الرؤية الكلية ل،ان األمريكي يف 
يون  وهناك عالقته ابآلخر املسلم على اختالف مستوات انتماء اآلخر املسلم القومية واحلضارية. فهناك املسلمون األمريك

املسلمون العرب  وهناك املسلمون غري العرب وغري األمريكيني. وختتلف روية كل من ترامب وهيالري كلينتون جتاه املسلمني يف 
دوائر انتماءاهتم املاتلفة ما بني إعالن العداء لآلخر املسلم كما جاء يف خطاابت ترامب أو االنفتاح على اآلخر املسلم يف 

لينتون. وهو ما  كن تناوله يف خطاب اهلوية وموقع األان األمريكي يف عالقتها ابآلخر املسلم يف إطار الرؤية خطاابت هيالري ك
 الكلية ل،ان واآلخر لدى كل من ترامب وهيالري كلينتون.

 الرؤية الملية و طاب اهلوية لألان واآل ر لدى ترام  وموقع اإلسالم وامل لمني منه:   -1
للحزب اجلمهوري وهو رجل أعمال أمريكي. ويتبىن ترامب رؤية واقعية تقوم على أمية وحمورية بناء ينتمي دوانلد ترامب 

الدولة القومية القوية وأتمني احلدود. حيث يرى ترامب أن الوالات املتحدة فقدت جزءًا كبريًا من قوهتا بعد احلرب الباردة  ول ا 
األمريكية العسكرية واالقتصادية داخلًيا وخارجًيا. وتتبىن محلة ترامب شعار حلأمريكا فإنه يرى ضرورة استعادة قوة الوالات املتحدة 

وحلاستعادة قوة أمريكاحل. وصرح ترامب أبنه يسعى جلعل مصلحة الشعب األمريكي واألمن األمريكي هو احملرك األول  أواًلحل
مب الدخول يف اتفاقيات ختفي  التسلن األمريكي  كما وبناء على ما سبق يعارض ترا للسياسة اخلارجية األمريكية يف حالة فوزه.

يعارض شعارات التدخل اإلنساين  ويتحفظ ترامب على االجنراف وراء التكتالت اإلقليمية والدولية اليت تفرض التزامات واسعة 
دود األمريكية هو أمر غري . ول ا يرى ترامب أن أمن احل1على الوالات املتحدة يف محاية أمن حلفائها يف الناتو واألمم املتحدة

قابل للجدل حىت إنه اقرتح بناء جدار على احلدود مع املكسيك ملنع املهاجرين من الدخول للوالات املتحدة. تلك الرؤية القومية 
ث إن الضيقة اليت يتبناها ترامب جعلت له موقًفا متشدًدا إزاء اآلخر املسلم وحىت جتاه مسلمي الوالات املتحدة وأورواب. حي

خطاب اهلوية لدى ترامب ينظر لل ات األمريكية نظرة استعالئية واستبعادية جتاه اآلخر املسلم وغري املسلم من املهاجرين للوالات 
ولذا أتيت الرؤية الملية لألان األمريمي لدى ترام  ا عالقته ابآل ر امل لم املتحدة األمريكية من أمريكا الالتينية وغريهم. 

 :ة  طاب اهلوية لدى ترام   التايلاستناداا عل
يتبىن ترامب رؤية قائمة على حمورية الدور "تقدمي صورة الوالايت املتحدة  منقذ للعامل من اإلسالم الراديمايل:   -1

األمريكي عاملًيا. ويروج ترامب لصورة الوالات املتحدة األمريكية حلكشرطي عامليحل. فريى ترامب أن الوالات املتحدة لديها 

                                                           
1 Donald Trump’s Foreign Policy Speech, the new york times,  APRIL 27, 2016,available at:  
(http://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign 
policy.html?_r=0&module=ArrowsNav&contentCollection=Politics&action=keypress&region=FixedLeft&pgtype=
article) 

http://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign
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كما   -كثري لتفار به  حيث إهنا أنق ت العامل من النازية مث االشرتاكية. وأن املهمة القادمة هي القضاء على اإلسالم الراديكايل ال
 كهدف أويل يف السياسة اخلارجية األمريكية حىت لو اضطر إىل استادام القوة العسكرية.   -يصفه ترامب يف خطاابته 

يرى ترامب أن الصراع مع اإلسالم  لمني ا الدا   األمريمي وا اخلارج: تصور وجود صراا أيديولوجي مع امل -2
الراديكايل ليس فقط صراًعا مسلًحا ولكنه صراع أيديولوجي كما هو احلال يف الصراع  يف فرتة احلرب الباردة. وأن ذلك الصراع ال 

ضد اإلسالم الراديكايل يدور يف الداخل األمريكيذ حيث يقتصر على دول العامل اإلسالمي  بل إنه يرى أن جزءًا كبريًا من الصراع 
يعيش حسب وجهة نظر ترامب مهاجرون متشددون داخل الوالات املتحدة. ول ا يرى ترامب ضرورة وقف اهلجرة اليت جتلب 

 .1حسب قوله سبتمرب 11املتشددين للوالات املتحدة حىت ال يكون هناك أي فرصة لتكرار حادثة مثل 
دعا ترامب إىل وقف حلكامل وكليحل لدخول املسلمني إىل  ني من د ول الوالايت املتحدة األمريمية:منع امل لم -3

الوالات املتحدة على أسا  أنه ليس هناك خيار  يخر يف تل كون املسلمني يشكلون خطرًا على الوالات املتحدة حسب رؤية 
فريسة هلجمات املسلمني ال ين وصفهم ترامب أبهنم ال يؤمنون  ترامب. وأعلن ترامب أنه يف حال فوزه ابلرائسة لن يرتك بالده

. ول ا فإنه يف حال فوزه فإنه يستعد جملموعة من القرارات اليت 2بشيء يخر سوى حلاجلهاد  وال حيرتمون حياة اإلنسانحل حسب قوله
الوالات املتحدة األمريكية ملعرفة  تقلل من عدد اجلالية املسلمة يف أمريكا. كما أنه سيضع قاعدة بياانت خاصة ابملسلمني يف

 مليون مهاجر غري شرعي يف الوالات املتحدة عرب مراحل. 11هواهتم وتسهيل مراقبتهم وك لك فإنه يسعى لرتحيل 
يرى ترامب أن املسلمني هم ال ين يكرهون الوالات املتحدة   تصدير  طاب  راهية امل لمني للوالايت املتحدة: -4

حلدود مغلقة أمام املسلمني حىت يتم التوصل ألسباب تلك الكراهية. وصرح ترامب أبنه حلأعتقد أن اإلسالم ول ا جيب أن تبقى ا
وابلتايل يعتقد ترامب يف كراهية املسلمني  3يكرهنا  كراهية هائلة  وعلينا أن نكون يقظني جًدا  وعلينا أن نكون ح رين للغايةحل.

 تحقق من أسباب الكراهية حسب وجهة نظره. لبالده ول ا وجب منع دخوهلم البالد حىت ال
فقد عرب رئيس وقد أاثرث تصرحيات ترام  العنصرية ردود فع  امل لمني علة ا تالف دوائر انتماءاهتم القومية 

عن قلقه من أنه قد ال يستطيع السفر إىل الوالات املتحدة إذا  -وهو أول مسلم يفوز ب لك املنصب  -بلدية لندن صادق خان 
صبن ترامب رئيًسا  وهو تصرين ذو داللة هامة من أحد مسلمي أورواب. و ثل صادق خان يف الوقت ذاته جزءًا من احلكومة ما أ

. كما أاثرت تصرحيات ترامب حفيظة مسلمي أمريكا ال ين يرون أنفسهم 4الربيطانية ذات العالقات الواسعة مع الوالات املتحدة
تلفة وهم جزء من الشعب األمريكي ال ي ينوي ترامب الرتشن عنه. ول ا فقد هاجم هناد عواد  مواطنني أمريكيني ينتمون لدانة ة

املدير التنفي ي جمللس العالقات األمريكي اإلسالمي  ترامب ابلقول حله ا تصرف شنيع من شاص يود تسلم أعلى منصب يف 
يف ابكستان قائاًل إن تصرحيات ترامب تروج ل رهاب.   كما انتقده رئيس ملس العلماءالبالد. إنه تصرف أهوج وغري أمريكيحل.  

وهي ثالثة ردود . 5كما رفضت ذلك الناطقة ابسم وزارة اخلارجية اإلندونيسية وأكدت موقف بالدها الثابت غري الداعم ل رهاب
                                                           
1 Ibid. 

, متاح على:    2015ديسمرب  7دوانلد ترامب يدعو ملنع املسلمني من دخول الوالات املتحدة, 2
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/12/151107_donald_trump_us_ban_muslim 

3 Donald Trump: 'I think Islam hates us, march 10, 2016- CNN, 
http://edition.cnn.com/2016/03/09/politics/donald-trump-islam-hates-us/ 

, متاح على:  2016مايو  12ترامب: منع املسلمني من دخول الوالات املتحدة مرد اقرتاح,   4
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/05/160511_trump_softens_stance_on_muslim_ban 

 . مرجع سبق ت رهدوانلد ترامب يدعو ملنع املسلمني من دخول الوالات املتحدة,  5
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ة حلمسلمو أمريكاحل أو االنتماء فعل ةتلفة تبًعا الختالف مستوات انتماء اآلخر املسلم سواء ال ي يتشارك مع ترامب اهلوية القومي
احلضاري األكرب للحضارة الغربية حلمسلمو أوروابحل أو ال ي ال يتشارك مع ترامب أي انتماءات قومية أو حضارية حلمسلمو يسيا 

 وأفريقيا كمثالحل.
ة ختتلف رؤيالرؤية الملية و طاب اهلوية لألان واآل ر لدى هيالري  لينتو  وموقع اإلسالم وامل لمني منه:  -2

هيالري كلينتون بشكل كبري عن رؤية ترامب يف رؤية األان األمريكي وعالقته ابآلخر املسلم. وتتبىن املرشحة عن احلزب الد قراطي 
رؤية أكثر انفتاحية على اآلخر  حيث تؤمن بوجود مشرتك قومي وحضاري وإنساين مع اآلخر املسلم داخل الوالات املتحدة 

ون عالقة األان األمريكي ابآلخر املسلم يف صورة تشاركية ملواجهة األخطار الداخلية واخلارجية يف وخارجها. ويقدم خطاب كلينت
امل تل إ ان كلينتون مبفاهيم الد قراطية والتشاركية واالنفتاح على اآلخر وتفعيل الدبلوماسية الرمسية والشعبية يف التعامل مع دول الع

ري كلينتون موقًفا معارًضا إزاء تصرحيات ترامب  حيث ترى أهنا تصرحيات عنصرية ومتثل اإلسالمي والشعوب املسلمة. وتتا  هيال
خطورة على الد قراطية األمريكية ودولة احلرات. كما ترى أن منع املسلمني من دخول الوالات املتحدة سوف يضر بعالقة 

 يمي ا عالقته ابآل ر امل لم ا التايل: . وتتلخص رؤية  لينتو  لألان األمر أمريكا حبلفائها يف الشرق األوسط
. انطالقًا من مبادئ املساواة واملواطنة يف امل لمو  ا الدا   األمريمي هم جعء ال يتجعأ من ال ع  األمريمي -أ

الدستور األمريكي ترى كلينتون أن املسلمني هم جزء من النسيج األمريكي وأهنم خيدمون يف القوات املسلحة 
وأن التصرحيات العنصرية لرتامب تشجع على مناخ التطرف ال ي تسعى  .1تشددين يف اخلارجاألمريكية ضد امل

الوالات املتحدة للقضاء عليه. حيث ترى كلينتون أن ترامب ليس على حق يف تشويه صورة املسلمني  وأن اقرتاحه 
 ستور األمريكي.مبنع دخول املسلمني للوالات املتحدة هو انتهاك ملبدأ احلرية ال ي يدعمه الد

تؤمن كلينتون ابلتشاركية واالنفتاح على اآلخر تبي رؤية ت ار ية ا العالقة مع اآل ر ودعم التحالفات القوية:  -ب
وبناء شبكة حتالفات قوية داعمة للدور األمريكي العاملي. وتتبىن كلينتون رؤية للتغيري العاملي قائمة على االعتماد على 

ى كلينتون أهنا جعلت أمريكا بلًدا عظيًما. كما أعلنت عن رؤيتها ألمريكا كوهنا دولة استثنائية القيم األمريكية اليت تر 
عليها قيادة العامل والسيطرة ليس ببناء اجلدران واحلواجز كما أعلن ترامب ولكن استناًدا ملنظومة القيم اليت تدعمها 

. وتؤمن كلينتون أنه يف حالة تراجع أمريكا عن دورها العاملي الوالات املتحدة واستناًدا للدبلوماسية والتحالفات القوية
فسوف حيدث فوضى جيب جتنبها بدعم الدور العاملي األمريكي ابلرتكيز على األداتني الدبلوماسية والتنموية جتاه العامل 

ات املتحدة . وهنا وإن اتفقت كلينتون مع ترامب يف احلديث عن رؤية الوال2اإلسالمي ودوائر العامل املاتلفة
 ابعتبارها دولة قائًدا جيب أن يكون هلا دور عاملي أوسع  إال أن كليهما اختلف حول طبيعة الدور وأدوات التدخل.

يتفق كلٌّ من ترامب وهيالري كلينتون حول استثنائية األان األمريكي ومركزية دوره العاملي  إال أهنما اختلفا حول  وابلتايل،
مريكي ابآلخر املسلم. ففي حني تؤمن كلينتون ابلتعددية وقبول اآلخر  وعدم حصر املتطرفني على املسلمني طبيعة عالقة األان األ

فقط واليت ترى أهنم يف الداخل األمريكي مواطنون متساوون مع األصول والداانت األخرىذ يرى ترامب أن اآلخر املسلم متطرف 
اآلخر املسلم ال ي يعتقد ترامب أنه يكنُّ الكراهية للوالات املتحدة يف الداخل األمريكي وخارجه. وأنه جيب رف  قبول 

                                                           
1 - Katie Reilly,  Read Hillary Clinton’s Speech on Donald Trump and National Security, The Time,  June 2, 
2016 (http://time.com/4355797/hillary-clinton-donald-trump-foreign-policy-speech-transcript/ 
2  Hillary Clinton Blasts Donald Trump’s Comments on Muslims, The Time, Dec. 8, 2015, , 
http://time.com/4141599/hillary-clinton-trump-muslims/ 
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األمريكية. وترجع خطورة خطاب ترامب العنصري يف أنه نقل موجات العنصرية وخطاابت اليمني املتشدد جتاه املسلمني من أورواب 
من داخل اجلمهوريني ال ين رف  معظمهم  إىل الوالات املتحدة األمريكية أيًضا واليت متيزت  طاب معتدل جتاه اآلخر حىت

 خطاابت ترامب. وهو ما ين ر أبجواء احتقان وعنف متزايدة يف الغرب بدأت من أورواب ونقلها ترامب للوالات املتحدة. 
أستاذ تسوية النزاعات الدولية يف جامعة جورج ميسني وزميل يف مركز حتليل السردات ويوضن د. حممد الشرقاوي )

( يف اجلدول التايل اخلريطة املعجمية للتباين يف خطاب كال املرشحني جتاه اإلسالم واملسلمني يف عدة لنزاعات  واشنطنوتسوية ا
 نقاط كالتايل:
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مركز   جاخلطاب العام األمريكي يف االنتااابت الرائسية: الصراع األيديولوجي والتنازع اهلوا  د. حممد الشرقاوياملصدر : 

متاح على   (2016يونيو  22  اجلزيرة للدراسات
(http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2016/06/160620141453236.html) 

 هيالري  ترامب   امل لمو / اإلسالم
  السردية الرئيسية 

 
فرض حظر اتم وكامل على  دخول املسلمني إىل 

ألمة إىل ما الوالات املتحدة حىت يتوصل نواب ه ه ا
 ينبغي فعله إزاء ما حيدث.

ع اإلرهاب ويُعزملز موقف داعش -  .ترامب ُيشجمّل
 .اولة غري صائبة لتجرمي املسلمنيحم -
 .رسالة خاطئة إىل الدول اإلسالمية احلليفة -

 الت م ثُّالت 
 

 خطر إرهاب اإلسالم الراديكايل.-
 املساجد معاقل التطرف.  -
رفون من يتعاطف مع يع املسلمون األمريكيون -

 اجلماعات املتطرفة.

ضرورة التمييز بني املسلمني واجلهاديني  -
 .واملتطرفني

عدم اخللط بني العدو اإلرها  ألمريكا  -
واملسلمني األمريكيني وهم على خطوط اجلبهة 

 .يف مكافحة التطرف
 تكرار احلوادث اإلرهابية يف ابريس وبروكسل  - القرائن

 يدا.وكاليفورنيا وفلور 
 والالجئني. تسلُّل عناصر داعش ضمن املهاجرين  -
 ليس هناك حلٌّ يخر.  -

 اإلرهابيون ال ُ ثمّللون اإلسالم. -
 فكرة ترامب محقاء وقصرية النظر. -

 أمريكا ال تقبل دعوات التمييز واالنقسام. - أولوية محاية أمن األمريكيني. - احلكم املعياري 
ل من القيم الد قراطية اإلرهابيون يسعون للنر ي   -

 اليت هي أسا  منط حياتنا ولن يفلحوا.
 القطيعة بني الرحلصنحل والرحلهمحل. - أمناط املعاين 

 التلوين حبلول حلعمليةحل ملكافحة اإلرهاب.  -
 تربير اإلسالموفوبيا.  -
جتاوز اللياقة السياسية اليت ختفي خطر اإلسالم  -

 الراديكايل.
 

 حكام الشمولية.التنبيه إىل ةاطر األ  -
احلثُّ على تفادي التعصب والتمييز   -

 واإلقصاء.
جتويف أمريكا من قيمها العليا وخرق مبادئ -

 الدستور.
 فاورة ابملواطنة املشرتكة مع املسلمني. -

 توضيحية  تصحيحية  تستند إىل املنطق  - تشكيكية  انعزالية  محاسية - النربة اخلطابية
 أكثر من املشاعر.

 ملرجعية البنية/ا
 الفكرية

 حرب بدوافع دينية. -
 كراهية املسلمني للغرب.  -

 صدام احلضارات. -

اإلسالم ليس عدوان  واملسلمون شعب 
 مسامل ومتسامن وليست له صلة ابإلرهاب.
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 :2016قضااي العامل اإلسالمي ا  طاابت مرشحي الرائسة األمريمية اثنياا: 
الرائسة األمريكية جتاه قضاا العامل اإلسالمي. وعلى الرغم من  يتطرق ذلك اجلزء إىل ما  كن تسميته الرؤية اجلزئية ملرشحي

اتساع القضاا اليت ختص دول العامل اإلسالمي  إال أن بع  تلك القضاا تصدرت خطاابت مرشحي الرائسة األمريكية دون 
 أنه وإن تشاهبت القضاا حمل غريها يف إطار ترتيب أولوات املصاحل األمريكية يف التعامل مع تلك الدول. وجتدر اإلشارة إىل

إال أن رؤية كلٍّّ  -انطالقًا من أتكيد كليهما على الدور االستثنائي العاملي للوالات املتحدة  -اهتمام مرشحي الرائسة األمريكية 
 منهما حول أدوات التعامل مع تلك القضاا ختتلف اختالفًا ال ينفصل عن االنتماءات احلزبية لكليهما. 

ؤكد كلينتون على استمرار هنج التعامل مع الشرق األوسط اعتماًدا على تغليب األدوات الدبلوماسية مع عدم ويف حني ت
 استبعاد األداة العسكرية أتكيًدا على النهج الد قراطي يف السياسة اخلارجية  فإن ترامب ينتقد بشدة سياسة الد قراطيني جتاه العامل

صن نعيش يف حلظة أزمة ألمتنا يف خطاب تنصيبه مرشًحا عن احلزب اجلمهوري قائاًل حلالعر  واإلسالمي. حيث يصف الوضع 
هجوم على الشرطة وإرهاب يف املدن  وهتديد حلقنا يف احلياة وأي سياسي ال يدرك ه ا اخلطر فال يصلن لقيادة أمتنا  بعد أربع 

اء العامل  ليبيا يف حالة خراب... حتولت مصر سنوات من كون كلينتون وزيرة للاارجية ماذا حدث؟ انتشرت داعش يف أص
ل سالم الراديكايل على يد اإلخوان املسلمني مما أدى لتدخل اجليش الستعادة السيطرة  العراق يف حالة من الفوضى  إيران تسري 

عاًما من احلروب يف  15صو طريق صنع أسلحة نووية  ودخلت سورا يف حالة حرب أهلية وأزمة لالجئني هتدد الغرب اآلن  بعد 
. 1الشرق األوسط وبعد إنفاق تريليوانت الدوالرات واآلالف من األرواح  الوضع أصبن أصعب مما كان عليه يف أي وقت مضىحل

ول ا ينتقد ترامب التدخالت اليت كلفت الوالات املتحدة خسائر طائلة يف املنطقة. ل ا وإن اتفق كالما على الدور األمريكي يف 
و كن رصد أهم القضاا اليت ختص العامل اإلسالمي وموقف كل منهما يف مل اإلسالمي إال أهنما اختلفا حول هنج التعامل. دول العا

  رؤيته اجلزئية املستمدة من رؤيته الكلية كالتايل:
 مواجهة  طر اميماعات امل لحة والتد   الع مري ا العامل اإلسالمي:  -1

يف عدم إرسال قوات برية للعراق حملاربة التنظيمات املسلحة اليت متثل هتديًدا للمصاحل انتقد ترام  سياسة الدجمقراطيني 
األمريكية يف العراق ويف املنطقة. ورأى ترامب ضرورة إرسال قوات برية تستهدف تنظيم داعش من أجل القضاء على التنظيم 

ة املانعة الستادام القوة ضد تلك الكياانت  كما اقرتح قتل ومصادر قوته ومتويله. كما يرى ترامب أنه جيب تغيري القواعد العاملي
عائالت اإلرهابيني كرادع ل،فراد من االنتماء لداعش. وعلى الرغم من ذلك فقد انتقد ترامب التدخل األمريكي يف العراقذ حيث 

م االستقرار يف منطقة الشرق ال يدعم ترامب التدخل لتغيري األنظمة السياسية ألن ه ا التدخل حسب وجهة نظره أدى إىل عد
األوسط  واعترب أن قرار التدخل العسكري يف العراق كان غري صحين ألن تواجد األنظمة السلطوية كنظام صدام حسني كان 

. ودعا ترامب لب ل املزيد من اجلهود األمريكية لعرقلة التنظيمات املسلحة من احلصول 2عاماًل من عوامل استقرار العراق واملنطقة
 .3لى عائدات النفط وحلالقنوات املصرفية املظلمةحل. كما أكد ترامب على ضرورة التدخل عسكرًا خللق مناطق يمنة للمدنينيع

                                                           
1  Donald Trump’s acceptance speech at the RNC,  July 21,2016, available at:  
http://www.vox.com/2016/7/21/12253426/donald-trump-acceptance-speech-transcript-republican-
nomination-transcript  
2 Damian Paletta,  Where Hillary Clinton and Donald Trump Stand on Foreign-Policy Issues, July 28, 2016, The 
wall street journal.  
3 The candidates and the world: trump on issues, council on foreign affairs, available at:  
http://www.cfr.org/campaign2016/donald-trump/on-islamic-state 
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إسرتاتيجية موضحة املعامل حملاربة التنظيمات املسلحة. وتعتمد إسرتاتيجية كلينتون على تفعيل  أما هيالري  لينتو  فتتبىن
وتقوم  أدوات القوة املاتلفة العسكرية والدبلوماسية والتنموية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية. القوة ال كية اليت تشمل اجلمع بني

 إسرتاتيجية  لينتو  ابلتايل علة االاة عناصر رئي ية هي: 
   .هز ة تنظيم داعش  يف سورا  والعراق  والشرق األوسط 
  .تعطيل وتفكيك البنية التحتية ل رهاب 
  الوالات املتحدة ضد التهديدات اخلارجية واحمللية. وحتتكم إسرتاتيجية كلينتون على عدد مهم من األدوات محاية حلفاء

 من أجل تنفي  اإلسرتاتيجية ثالثية األبعاد السابقة عرب األدوات التالية: 
الوسائل التكنولوجية احلديثة  االستفادة من حلفاء أمريكا يف املنطقة عرب زادة التاابر املباشر يف املنطقة اعتماًدا على  -

 لانب االعتماد على املتحدثني ابللغة العربية وال ين لديهم خربة عميقة يف منطقة الشرق األوسط. 
 قيام القوات اخلاصة األمريكية بتقدمي املشورة وتدريب العراقيني  واملساعدة يف الضرابت اجلوية. -
 م داعش على اجلانب السوري.تسلين القوى السنية والكردية يف احلرب ضد تنظي -
فرض مناطق حظر الطريان لوقف ذبن املدنيني واملعارضة من اجلو  وخلق مناطق يمنة تبقي السوريني يف البالد بداًل من  -

 اهلروب صو أورواب.
راقبة منع األنشطة واملعامالت غري املشروعة عرب قرارات ملس األمن الدويل ووضع مزيدٍّ من االلتزامات على الدول مل   -

 البنوك اخلاصة. 
السيطرة على الفضاء اإللكرتوين مبا يف ذلك املواقع وغرف الدردشة  حيث يتواصل املتطرفون مع أتباعهم  حيث مت بناء  -

 وحدة من املتاصصني جتيد اللغات املاتلفة للتعامل مع املتطرفني على اإلنرتنت. 
. وابلتايل ال  انع أيٌّ 1ن خالل إغالق حساابت املتطرفنيأن تقوم الشركات ووسائل اإلعالم االجتماعية بدورها م -

 منهما يف التدخل عسكرًا يف املنطقة وإن اختلفا يف ترتيب أولوية استادام القوة العسكرية مقارنة ابألدوات األخرى. 
 : األإمة ال ورية وم ملة الالجئني -2

لى األمن القومي األمريكي وأنه سوف يؤثر سلًبا على يرى ترامب أن استقبال الالجئني السوريني يشكل خطرًا كبريًا ع
االقتصاد األمريكي. ل ا أعلن ترامب أن رؤيته تقوم على غلق احلدود أمام الالجئني ابعتبار أن بينهم متطرفني قد يتسببون 

ل ا دعا ترامب إلعادة أبحداث مماثلة هلجمات سبتمرب على الوالات املتحدة نتيجة الحتمالية عالقة الالجئني بتنظيم داعش. و 
 . 2الالجئني ال ين دخلوا ابلفعل إىل الوالات املتحدة لبالدهم يف حال فوزه

الج   65000أنه جيب على الوالات املتحدة أن تقبل ما يصل إىل  2015فقد أعلنت يف أكتوبر أما عن  لينتو  
لوالات املتحدة. وتؤمن كلينتون بضرورة التعامل األمل سوري مع توخي اليقظة واحل ر يف مراقبة الالجئني ال ين يدخلون إىل ا

                                                                                                                                                                                     
 
1 Hillary Clinton on National Security and the Islamic State: A Conversation with Hillary Clinton, council on 
foreign relations,  November 19, 2015,( http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/hillary-clinton-
national-security-islamic-state/p37266.) 
  ترامب حي ر من تنفي  الالجئني هجمات سبتمرب حلجديدةحل, االثنني 16 مايو, 2016, متاح على: 2
http://www.skynewsarabia.com/web/article/ 
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واإلنساين مع أزمة الالجئني. ل ا تسعى كلينتون إلنشاء وكالة فيدرالية جديدة  ومكتب لشؤون املهاجرين من أجل تنسيق سياسة 
ينتون أن تطبيق قوانني اهلجرة اهلجرة يف مجيع مستوات احلكومة ومساعدة املهاجرين على االندماج يف متمعاهتم. كما أعلنت كل

. 1األمريكية وممارسات االعتقال جيب أن يكون حلأكثر إنسانيةحل من أجل جتنيب األطفال وغريهم من النا  حلالضعفاءحل من احلبس
ت ل ا أتهر كال املرشحني رؤية ةتلفة يف التعامل مع قضية الالجئني وخاصة من حيث مدى إمكانية استقبال الالجئني يف الوالا

 املتحدة وإدماجهم متمعيًّا. 
 الصراا العريب اإلسرائيلي: -3

غري خافٍّ على املتابع للسياسة اخلارجية األمريكية حمورية العالقة مع الكيان الصهيوين  وهو ما يوضن إىل حد كبري دور 
قدرة على العمل مع إسرائيل ومحاية اللو  الصهيوين يف العملية االنتاابية يف الوالات املتحدة  ودوره يف دعم املرشحني األكثر 

األمن اإلسرائيلي. ول ا فال خيتلف خطاب مرشحي الرائسة األمريكية حول مركزية محاية أمن الكيان الصهيوين يف اإلسرتاتيجية 
 األمريكية. 
م غري املشروط حلإيباكحل على الدع جلنة الشئون العامة األمريكية اإلسرائيليةفقد أكد يف خطابه أمام  فبالن بة لرتام  

للكيان الصهيوين. وأنه يف حال فوزه ابلرائسة فإنه سوف يتبىن قضية أن تكون القد  عاصمة أبدية إلسرائيل. كما ذكر أنه سيقوم 
بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القد   وذلك لانب أنه سيدعم اجتاه بناء املستوطنات والسياسات التوسعية اإلسرائيلية.  

كر ترامب أنه سيعترب أن اهلجوم على إسرائيل هو هجوم على الوالات املتحدة. كما ذكر أنه سيقف ضد أي قرار من األمم كما ذ 
املتحدة يستهدف إسرائيل  وأنه سوف يدعم يهودية الدولة  ويوقف اإلرهاب الفلسطيل اليومي على إسرائيل على حد قوله وأن 

 .2 مشروطعلى الفلسطينيني القبول ب لك بشكل غري
على عمق الروابط مع خطاهبا أمام حلإيباكحل وهي من أشد الداعمني للكيان الصهيوين أيًضا فقد أكدت يف  أما  لينتو 

إسرائيل على كل املستوات. ول ا فقد أعلنت أهنا تسعى لتوسيع التعاون األمل واالستاباراج مع إسرائيل. وذكرت أن هناك ثالثة 
يف الشرق األوسط وهي االعتداء النووي اإليراين  ومتدد املتشددين  وتقليل شرعية إسرائيل دوليًّا. ول ا هتديدات تواجه إسرائيل 

على الوالات املتحدة دعم إسرائيل دبلوماسًيا وعسكرًا لتاطي تلك العقبات. وأنه على القادة الفلسطينيني وقف دعم العنف 
ات املتحدة تدعم إسرائيل بوصفها شريًكا قوًا يف استقرار الشرق األوسط. ضد إسرائيل حسب قوهلا. وأعلنت كلينتون أن الوال

وأعلنت كلينتون أن سياستها تستهدف تزويد إسرائيل بتكنولوجيا الدفاع األكثر تطورًا  ودعم التعاون الثقايف والتبادل الشعيب 
يكا وأورواب. ول ا أعلنت كلينتون أن أمريكا لن تقف على والطال   وحماربة أعداء السامية  وحماربة حركات مقاطعة إسرائيل يف أمر 

ول ا يتفق كل من ترامب وهيالري كلينتون يف خطاهبما الداعم إلسرائيل وإن اختلفا يف   3احلياد عندما يتعلق األمر أبمن إسرائيل
ى حل الدولتني ابعتبار أن ذلك رؤية حل الصراع يف فلسطني حيث تدعم كلينتون حل الدولتني يف حني مل يبد ترامب موافقته عل

 من شتنه التتثري سلًبا على األمن اإلسرائيلي.  

                                                           
 1The candidates and the world: Hillary Clinton on issues, council on foreign relations, available at:     
http://www.cfr.org/campaign2016/hillary-clinton/on-immigration#on-the-issues. 
2  AIPAC policy conference transcripts: Donald trump, 21-3-2016, available at 
http://www.policyconference.org/article/transcripts/trump-2016.asp. 
3 Ryan Teague Beckwith, Read Hillary Clinton’s Speech to AIPAC, The Time,  March 21, 2016,  
http://time.com/4265947/hillary-clinton-aipac-speech-transcript  

http://time.com/4265947/hillary-clinton-aipac-speech-transcript
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يربط كال املرشحني بني الربانمج النووي اإليراين وبني أمن الكيان الصهيوين. ويعارض كل الربانمج النووي اإليراين:  -4
حيث يرفض تلف كالما يف أدوات التعامل مع إيران. منهما امتالك إيران للتكنولوجيا النووية بعيًدا عن الرقابة الدولية  ولكن خي

االتفاق النووي ال ي مت التوصل إليه مع إيران. كما ينتقد ترامب االتفاق يف أنه أعطى إيران ماليني الدوالرات يف حني أهنا  ترام 
يران أو إعطائها أي مزاا جراء حسب قوله الدولة الراعية ل رهاب الدويل. ول ا يرى ترامب أنه جيب وقف النهج التفاوضي مع إ

االتفاقات الدولية  وأنه لن يعرتف ابالتفاق يف حال وصوله للسلطة. ول ا ذكر ترامب أن لديه إسرتاتيجية للتعامل مع إيران 
ا تستهدف وقف حماوالت إيران لزعزعة استقرار املنطقة حيث يرى ترامب أن إليران يًدا كبرية يف أحداث عدم االستقرار يف سور 

والعراق واليمن والسعودية  وذلك لانب دعم إيران حلزب ز ودعم وجوده يف سورا. ول ا يهدف ترامب حسب رؤيته لوقف 
الدعم العاملي اإليراين ل،نشطة العسكرية واإلرهابية عامليًّا لانب أنه أعلن عن سعيه الستادام أدوات ةتلفة إلجبار إيران على 

 .  1لية ووقف برانمها النووي ألنه  ثل خطرًا كبريًا على أمن الكيان الصهيوين وعلى املصاحل الغربية يف املنطقةاالمتثال للقرارات الدو 
فإهنا تدعم االتفاق النووي مع إيران وتدافع عنه كونه يشمل أدوات إنفاذ قوية لالمتثال للقرارات الدولية اليت  أما  لينتو 

تعلن كلينتون ضرورة عدم الوثوق يف إيران واستمرار عمليات املراقبة الدقيقة على أنشطة إيران طاملا هتربت منها إيران. ومع ذلك 
وأهنا سوف تسعى لفرض عقوابت إضافية على إيران حسب احلاجة  النووية اليت متثل هتديًدا ل،من اإلسرائيلي واألمريكي 

العسكرية حلماية أمن حلفاء أمريكا يف املنطقة يف حال أصرت ابإلضافة ل لك أعلنت كلينتون أهنا لن ترتدد يف استادام القوة 
 . 2إيران على احلصول على القنبلة النووية

: تعد دول اخلليج وعلى رأسهم السعودية احلليف اإلسرتاتيجي العالقة مع دول اخلليج ومر عية احملدد النفطي -5
رتاتيجية األمريكية يف العالقات اخلليجية األمريكية. وعلى الرغم التقليدي للوالات املتحدة من منطلق حمورية النفط واملصاحل اإلس

من ذلك اختلفت رؤية ترامب عن رؤية هيالري كلينتون يف طبيعة العالقة مع احللفاء التقليديني للوالات املتحدة. حيث يرى 
ألمن واحلماية اليت توفرها الوالات املتحدة ترامب أن السعودية ابعتبارها دولة غنية ابلنفط جيب أن تدفع للوالات املتحدة مقابل ا

للسعودية ودول اخلليج. وذكر ترامب أن السبب الرئيس لالرتباط ابلسعودية هو النفط. وأن الوالات املتحدة ليست حباجة للنفط 
املتشددة  و كنها االستغناء عنه  وأن السعودية يف حاجة للمساعدة بسبب حدودها مع اليمن وبسبب التنظيمات املسلحة

وك لك بسبب إيران  وابلتايل فإن السعودية حسب رؤية ترامب حباجة ملساعدة الوالات املتحدة األمريكية  وحصر ترامب عالقة 
دول اخلليج ابلوالات املتحدة يف احملدد النفطي. مث ذكر الحًقا أنه يف حال فوزه فسوف يدعم اململكة يف أي صراع إقليمي ولكن 

. يف الوقت ال ي ترى كلينتون السعودية ودول 3ية الدفع من أجل املساعدة اقتصادًا ألهنا دولة غنية ابلنفطجيب على السعود
اخلليج حليًفا إسرتاتيجًيا للوالات املتحدة للمسامة يف حتقيق املصاحل اإلسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة. وجدير ابل كر أن 

 سبتمرب مقاضاة السعودية وقد دعم ترامب ذلك القانون بشدة.  11 وي ضحاا أحداث الكوجنر  األمريكي أقر قانواًن يتين ل

                                                           
1 AIPAC policy conference transcripts: Donald trump, op.cit. 
2 -hillary Clinton addresses the Iran nuclear deal, brooking institute, 9-9-2015, 
https://www.brookings.edu/events/hillary-clinton-addresses-the-iran-nuclear-deal/ 
3 Donald Trump Adds Saudi Arabia to List of Countries Ripping Off the U.S, Bloomberg institute,  August 16, 
2015 (http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-08-16/donald-trump-adds-saudi-arabia-to-list-of-
countries-ripping-off-the-u-s.). 
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: مل خيتلف خطاب ترامب عن هيالري كلينتون يف رؤية الدور األمريكي العاملي انطالقًا من االستثنائية األمريكية اليت  امتة
امل. ففي حني تؤمن كلينتون ابلعاملية وابالنفتاح على اآلخر يؤمن هبا كالما  وإن اختلفا يف رؤيتهما الكلية لآلخر ويف أدوات التع

وابملزج بني أدوات القوة املاتلفة تبًعا للسياق مع عدم إمال أي منها يف إطار إسرتاتيجية كربى هتدف خلدمة املصاحل األمريكية يف 
األداة العسكرية واالنغالق على ال ات وعدم العامل اإلسالميذ يؤمن ترامب برؤية ضيقة تتضمن حتقيق املصاحل األمريكية بتغليب 

مة دعم التحالفات اإلقليمية والدولية اليت تؤثر على امليزانية االقتصادية للوالات املتحدة. وه ه الرؤية الكلية واجلزئية لكليهما قائ
اليت سوف يتبناها   على مستوى حتليل اخلطاب وليس على مستوى السياسات. وقد ال يعكس مستوى اخلطاب طبيعة السياسات

كل منهما عند التعامل على أرض الواقع. ومستوى حتليل السياسات هو مستوى ةتلف للتحليل ولكنه أكثر مصداقية من 
  مستوى اخلطاب املعلن ألن السياسات الفعلية على أرض الواقع تعكس األهداف احلقيقية واملسكوت عنه يف خطاب كلٍّّ منهما.

***** 
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  اية إدارتهجامعة القاهرة إىل  ه ا طاب بني ام :امة ا  طاابت أوابما جتاه العامل اإلسالميالدبلوماسية الع
 

 عطية عبد العزيز
 مقدمة:

مة من أهم األدوات اإلسرتاتيجية اليت مت تبنيها وتفعيلها من جانب العديد من الدول الغربية وعلى الدبلوماسية العا أصبحت
 العامل اإلسالمي يف حماولة منها لتغيري واقع ه ا العامل. رأسها الوالات املتحدة جتاه

سبتمرب صاغت الوالات املتحدة العديد من اإلسرتاتيجيات اليت توتف أداة الدبلوماسية العامة داخل  11وبعد أحداث 
 سبتمرب. 11وراء أحداث  العامل اإلسالمي من أجل مواجهة ما أمسته الكراهية للوالات املتحدة اليت يعتربوهنا من أهم الدوافع

والكراهية جتاه الوالات املتحدة كما تؤكد الدوائر اإلسرتاتيجية يف الوالات املتحدة انبعة من عدم فهمهم النموذج 
داخل العامل اإلسالمي  –قيًما وثقافة  –األمريكي مبا حيمله من قيم وثقافة  ومن مث أصبن على الوالات املتحدة ترويج منوذجها 

 .1دام أدوات الدبلوماسية العامةابستا
يف حني فسرت دوائر أخرى ه ه الكراهية للوالات املتحدة ألسباب ثقافية  وترى أن اإلسالميني يرون أن الصراع مع 

 .2الوالات املتحدة هي حرب ذات طبيعة ثقافية أكثر منها عسكرية وسياسية
جتاه العامل اإلسالمي  ويف مقدمتها مساندة النظم املستبدة وأرجع توجه اثلث سبب الكراهية إىل السياسات األمريكية 

 والتتييد واحلماية واملساندة اليت تقدمها الوالات املتحدة إلسرائيل على حساب العرب واملسلمني.
اه وصن نقرتب من هناية فرتج حكم الرئيس األمريكي ابراك أوابما كان من الضروري تقييم ممارسته للدبلوماسية العامة جت

العامل اإلسالمي  ال سيما وأنه قد حاول يف بداية حكمه أن يقدم نفسه كصديق ل سالم وأنه ينشد بداية جديدة ويريد أن يفتن 
فصاًل جديًدا يف العالقات بني الوالات املتحدة والعامل اإلسالمي  وأنه  ثل انقطاًعا عن ممارسات سلفه جورج بو  يف مال 

 ا الدبلوماسية العامة جتاه العامل اإلسالمي واستمر يف أتكيده على ذلك. السياسة اخلارجية ومنه
ويف نفس الوقت شهد العامل اإلسالمي تغريات كبرية يف السنوات الست املاضية  وقدمت الثورات العربية اختبارًا اللتزام 

ورغبتها يف تغيري النظم القائمة. لكن أوابما كسائر الوالات املتحدة مبا تعلنه من مبادئ بشتن دعم الد قراطية يف العامل اإلسالمي 
الرؤساء األمريكيني اصاز ملصاحل الوالات املتحدة يف احلفاة على االستقرار وعلى أمن إسرائيل واستمرار تدفق النفط على حساب 

ث يف املنطقة من قضية الثورات ما يروج له من مبادئ  فساند الثورات املضادة وعمل مع النظم القائمة لتحويل االهتمام مبا حيد
العربية إىل حماربة اإلرهاب. وليس ه ا لديد فقد سبق وأن شاركت السياسة األمريكية يف قلب حكومات مدنية منتابة يف إيران 

 وشيلي وأيدت االنقالب على الد قراطية يف اجلزائر. 
ابت أوابما جتاه العامل اإلسالمي تطرح ثالث مالحظات:إن الدراسة الكلية والنظمية للدبلوماسية العامة األمريكية يف خطا  

                                                           
 .طالب دكتوراة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة 
: احلالررة الثقافيررة للعررامل عةةامل"، العةةدد العاشةةرحوليةةة "أمةةال ا المررروة عيسررى ونسررمة شرررارة  الدبلوماسررية العامررة يف العررامل اإلسررالمي: الشررعوب أبقررى مررن احلكومررات  1

 متاحة على  82( ص 2010/2011اإلسالمي )القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية  
racenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85http://www.hada

%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf 
2 -Lisa Blaydes and Drew A. Linzer Elite Competition, Religiosity and Anti-Americanism in the Islamic 

World, American Political Science Review, May 2012. p 2. 

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
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االرتباط الوثيق صعوًدا وهبوطًا بني استادام الدبلوماسية العامة واستادام األدوات العسكرية واالقتصادية يف  .1
السياسة اخلارجية للوالات املتحدة. ومن مث فهي أداة كسب حرب األفكار وتستكمل دور األدوات الصلدة وتعطيها 
غطاًء أخالقًيا  ومن مث كان أتكيد الرئيس األمريكي السابق جورج بو  على أن الوالات املتحدة سوف تتعقب 

. وهو املعىن ذاته ال ي أكده أوابما يف خطابه 1اإلرهابيني بقوة السالح وستعمل على هز تهم أيًضا يف معركة األفكار
  حيث قال: إن اهلدف ليس فقط هز ة 2015ف يف سبتمرب أمام قمة القادة من أجل حماربة داعش والتطرف العني

داعش عسكرًا وإمنا أيًضا هز ة أيديولوجيتهم  واأليديولوجية ال هتزم ابلبنادق وإمنا هتزم أبفكار أفضل ورؤى أكثر 
هو قوة .ر وبتقدمي الوالات املتحدة وقيمها كنموذج  وأن ما جعل الوالات املتحدة تكسب احلرب الباردة 2جاذبية

األفكار وقوة النموذج ال ي متثله وليس قوة األسلحة وه ا هو عنصر القوة األكثر استدامة. وكان استادامه املكثف 
 ملصطلن التطرف العنيف وليس اإلرهاب أتكيًدا على أولوية البعد الثقايف يف حماربة التنظيمات اإلرهابية.

احلضاري مل يكن غائبًا  –الثقايف  –العامل اإلسالمي. فالبعد الديل  وينطبق ذلك بصورة أوضن يف السياسات الغربية جتاه
عن حساابت القوى الكربى اليت توالت وعرب أكثر من ثالثة قرون على استعمار العامل اإلسالمي  أو تسابقت على اهليمنة عليه يف 

ام األمريكي هل ه األبعاد الدينية والثقافية مرحلة ما بعد االستقالل  وقد اتسم ربع القرن األخري بفجاجة التوتيف واالستاد
واحلضارية سواء من أجل تربير هجومها متعدد املستوات على العامل اإلسالمي  أو من أجل تصميم سياسات تدخلية عديدة 

العقول  ابتداًء من القوة املسلحة لضرب ما يسمى اإلرهاب اإلسالمي أو ج وره  وصواًل ألدوات القوة الناعمة إلعادة تشكيل
كما   -والقلوب يف إطار ما يسمى الدبلوماسية العامة األمريكية اليت هتدف إلحداث تغيري ثقايف يف العامل اإلسالمي  ابعتباره 

 .3أساًسا من أسس التغيري السياسي ال ي ينشدونه وليس ال ي تنشده شعوب ه ا العامل وبع  نظمه –يدعون 
ات املتحدة عن تصور الوالات املتحدة لآلخر وهو اإلسالم وال ي تراه حتدًا ال  كن فصل الدبلوماسية العامة للوال .2

وهتديًدا  وابلتايل مل تسع فقط إىل فرض تصورها ل سالم على اجملتمعات اإلسالمية وإمنا إىل إفراغ اإلسالم من 
لك هبدف بناء منوذج مضمونه ونزع اخلصوصية اليت يتمتع هبا وإعادة تشكيل اهلوية اليت قامت على أساسه  وذ

إسالمي وفق مرجعية جديدة تصوغها وحتدد أطرها الوالات املتحدة من شتنه أن يقود تلقائًيا وفق التصور األمريكي 
إىل القضاء على املرجعية اإلسالمية القائمة وتفتيت النموذج احلضاري ال ي أتسس استناًدا إليها واليت ترى فيه أكرب 

 .4يمي وبناءها اإلمرباطوريحتدٍّ يواجه منوذجها الق
ال  كن فصل الدبلوماسية العامة عن رؤية الوالات املتحدة لنفسها ودورها الرسايل يف العامل. واملتابع للدبلوماسية  .3

العامة للوالات املتحدة جيد أن نشر القيم األمريكية كان دائًما أحد مصاحل األمن القومي األمريكي األساسية من  

                                                           
( رسرررالة 2008 – 2000 إمساعيرررل فررروزي إمساعيرررل فهمررري  الدبلوماسرررية العامرررة كرررتداة للسياسرررة اخلارجيرررة األمريكيرررة يف عهرررد الررررئيس جرررورج برررو  االبرررن )هبرررة ز1

 .107ص  .2010ماجستري غري منشورة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة  
2 -The White House, Remarks by President Obama at the Leader' Summit on Countering Isis and 

Violent Extremism, Sep. 29. 2015. 
قراهرة  مركرز احلضرارة أ. د. اندية حممود مصطفى  يف تاهرة التوقعات من أوابما: حول احلاضر الغائرب منر  حفرل تنصريبه رئيًسرا إىل خطابره للعرامل اإلسرالمي يف ال -3

  :متاح على . 2  صر 2009للدراسات السياسية  
http://hadaracenter.com/pdfs/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7.pdf 

  :  متاح على2012عصام عبد الشايف  اإلٍّسالم يف الرؤية األمريكية  أكتوبر  -4
http://islammemo.cc/print.aspx?id=156565  

http://hadaracenter.com/pdfs/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7.pdf
http://islammemo.cc/print.aspx?id=156565
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ا ليربالًيا مثالًيا  وحىت أوابما ال ي ودرو ويلسون ا
ً
ل ي سعى إىل تشكيل العامل وفق نقاطه األربعة عشرة ليكون عامل

 –القيم –الرخاء –اتيجية األمن القومي وهي: )األمنمصاحل قومية للوالات املتحدة عندما وضع إسرت  4حدد 
إىل أن على الوالات املتحدة أن تنشر  2016. وال ي أشار يف حواره مع ملة أتالنتيك يف أبريل 1الضبط الدويل(

 .2قيمها ألن ذلك جيعل العامل أفضل
 وتثري دراسة الدبلوماسية العامة للوالات املتحدة جتاه العامل اإلسالمي يف خطاابت أوابما العديد من التساؤالت:

 ستهدفه؟ما هي الدبلوماسية العامة كتداة لتشكيل العقول؟ وما هو العامل اإلسالمي ال ي ت (1
 ما هي أهداف ومربرات ودوافع استادام الوالات املتحدة هل ه األداة جتاه العامل اإلسالمي؟ (2
 ما هي أبعاد وأدوات ومضمون ه ه الدبلوماسية؟ (3
 ما هو تقييم أداء ونتائج ه ه السياسة؟ (4

: تعريف الدبلوماسية العامة والعامل اإلسالمي ودوافع ومربرات استخدامها:  أوالا
لدبلوماسررية العامررة التوجرره صررو قطاعررات غررري حكوميررة  سررواء مدنيررة أو شررعبية  للتعبئررة املسرراندة لسياسررات دولررة يقصررد اب

معينررة  أو للتررتثري يف مسررار اإلصررالحات الداخليررة يف بعرر  الرردول ابعتبرراره سرربياًل لرردعم األمررن العرراملي  وهرري تعررل أيًضررا االنفترراح 
 .3الرأي العام والقوى السياسية للتتثري عليهم ألغراض معينة والتعاون مع فاعلي اجملتمع املدين وصانعي

 :هريوابلتايل  كن القول أبن للمفهوم أربعة عناصر  
 : وهي احلكومات واملنظمات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومراكز التفكري.األنرا
 : شعوب  وثقافات  وحضارات  وأفراد.اآلخر
 : تعكس شكل التتثري املراد.رسالة
 : تنقل ه ه الرسالة )بعثات دبلوماسية  منظمات غري حكومية  إعالم  رجال دين  مؤسسات تعليمية...(.أدوات

إن ما  يز الدبلوماسية العامة عن الدبلوماسية التقليدية أهنا تستهدف الشعوب واجلمهور األجنيب  ل ا فإن الوالات 
ددها أبهنا حتقيق أهداف السياسة اخلارجية األمريكية والدفاع عن املتحدة عندما تتحدث عن أهداف دبلوماسيتها العامة حت

املصاحل القومية وتعزيز األمن القومي من خالل إخبار والتتثري يف اجلمهور األجنيب وتوسيع وتقوية العالقة بني الشعب واحلكومة 
 األمريكية مع مواطل بقية العامل.

هتا نشر القيم األمريكية وتغيري توجهات األفراد جتاه الوالات املتحدة وتغيري ويتم تعريف املصاحل األمريكية أبن من أولوا
  ومنع املسلمني من التحول إىل حلأصولينيحل وجتنيدهم وإهلامهم من قبل احلركات 4البيئة يف اخلارج لتحقيق مصاحل الوالات املتحدة

 املتطرفة.
                                                           
1-Allen Keismetter and Bishop John Chane Diplomacy and Religion, The Brookings Project on U.S. 

Relations with the Islamic World, Nov. 2013. p 3 available at  
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Religion-and-Diplomacy_English_Web.pdf  
2-Jeffrey Goldberg, The Obama Doctrine, The Atlantic, April 2016 Issue, p 12. Available at 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/  

)القراهرة  مركرز حروار احلضرارات كليرة االقتصراد  الدبلوماسية العامة األمريمية جتاه العةامل العةريبحمرران(  أ. د. اندية حممود مصطفى ود. معتز ابهلل عبد الفتاح )  -3
 .16(  صر 2008والعلوم السياسية جامعة القاهرة  

4-USA State Department, Public Diplomacy: Strengthening U.S. Engagement With The Islamic 
World, 2010. Available at 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Religion-and-Diplomacy_English_Web.pdf
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
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 :1ا يليولقد حددت إدارة أوابما أهداف الدبلوماسية العامة فيم
 تشكيل أو صياغة الرواية. -
 توسيع وتقوية العالقات بني الشعوب. -
 مواجهة التطرف العنيف. -

 ولقد تصاعد االهتمام ابلدبلوماسية العامة  يف إطار ما شهده تطور علم العالقات الدولية:
يف إطررار عمليررة العوملررة  وتصرراعد بررروز األبعرراد الدينيررة والثقافيررة يف العالقررات الدوليررة ال سرريما بعررد هنايررة احلرررب البرراردة و  -

 القضاا ذات األبعاد الثقافية ومنها ما يسمى ابحلرب على اإلرهاب.
تنررامي تهررور فواعررل جديرردة مررن غررري الرردول ابت هلررا أتثررري دويل كبررري ال يقررل عررن التررتثري التقليرردي للدولررة  وابلتررايل كمررا  -

ن من مسئولية السفراء التواصل ليس فقط مع اجلهات الرمسية وإمنا أيًضا تقول وزير اخلارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون أصب
 مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم ورجال الدين.

التغري يف مفهوم القوة حبيرث مل تعرد مصرادر القروة للدولرة هري القروة الصرلدة والرخروة فحسرب  وإمنرا تهررت القروة ال كيرة  -
 .2تمام وكسب املصداقية من أهم عناصرهاواليت تعد القدرة على ج ب االه

 أصبن الرأي العام قوة يعتد هبا يف الشئون الدولية حىت يف الدول غري الد قراطية. -
 تعريف العامل اإلسالمي يف إطار الدبلوماسية العامة األمريكية:

وإن كرران عرررب تنوعررات عرقيررة وم هبيررة تنظررر الدبلوماسررية العامررة األمريكيررة للعررامل اإلسررالمي بوصررفه كيررااًن واحررًدا أو كليًّررا  
ولغوية  جيمع بني أفراده ومجاعاته االنتماء إىل دين واحد وال ي خلق هوية واحردة ومشررتًكا ثقافيًرا وسياسرًيا. وأن مفهروم األمرة هرو 

. وقرد أكرد  3يف العراملال ي يفسر ملاذا يهتم املسلمون يف كل أصاء العامل ابلسياسة األمريكية اليت مترس املسرلمني يف أي مكران يخرر 
كثررريون أن فكرررة أن اإلسررالم بوصررفه كيررااًن عامليًررا موحررًدا أصرربحت منتشرررة علررى نطرراق واسررع يف اجلامعررات األمريكيررة وتوغلررت يف 

العررامل  اجملتمررع والسياسررات أيًضررا. وأصرربن هنرراك حرررص علررى اسررتادام مصررطلن العررامل اإلسررالمي ولرريس الشرررق األوسررط الكبررري أو
 يفعل بو  مع ما ل لك من دالالت تعكس رؤيتهم هل ا اجلزء من العامل. العر  كما كان

أكثر من ذلك فإن فهم السياسة األمريكية للعامل اإلسالمي ال يقتصر على الدول اإلسالمية أو كما يسموهنا أحيااًن الردول 
. لقد حتدث أوابما صراحة يف خطابره أمرام قمرة ذات األغلبية املسلمة  بل  تد إىل األقليات اإلسالمية يف الغرب ويف أفريقيا ويسيا

مليار مسلم من عرب وأفارقة ويسيويني. واسرتادم  1,6عن املسلمني أبهنم  2015القادة ملكافحة التطرف واإلرهاب يف سبتمرب 
  حول العامل.مع اجملتمع اإلسالمي يف ابلتيمور ابلوالات املتحدة ليااطب من خالهلم املسلمني 2016أوابما لقاءه يف فرباير 

                                                                                                                                                                                     

https://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/pdfs/PD_US_World_Engagem
ent.pdf 

1-Sarah A. Aghazadeh, "Public Diplomacy for a Global World: The United States and Iran" (2015), 
Master's Theses, San Jose State University, p 66. 

 . 83مروة عيسى ونسمة شرارة  مرجع سابق  صر  -2
3-Walter Douglas and Jeanne Neal, Engaging the Muslim World, Center for Strategic International 

Studies, 2013. P 2. 
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 اثنياا: أبعاد وأدوات ومضمو  الدبلوماسية العامة األمريمية جتاه العامل اإلسالمي ا  طاابت أوابما:
من املهم اإلشارة إىل أن ممارسة الدبلوماسية العامة ال تقتصر علرى احلكومرة األمريكيرة فقرط وإمنرا تشرارك فيهرا مراكرز الفكرر 

واإلعالم واملؤسسات التعليميرة  كمرا أن املشراركة فيهرا ال تقتصرر علرى وزارة اخلارجيرة فقرط وإمنرا  والشركات ومنظمات اجملتمع املدين
لرردى البيررت األبرري  ووزارة الرردفاع هيئررات اتبعررة هلمررا تعمررل يف مررال الدبلوماسررية العامررة ابإلضررافة إىل وكالررة املسرراعدات األمريكيررة 

 .1وملس حمافظي اإلذاعة
 جديررًدا يف الدبلوماسررية العامررة جترراه العررامل اإلسررالمي  رغررم أنرره قررد مت اسررتادامه مررن جانررب ولقررد اسررتحدث أوابمررا أسررلوابً 

رؤسراء أمرريكيني يخررين جتراه منراطق أخررى مرن العرامل  وهرو توجيره خطراابت مباشررة إىل األمرة اإلسرالمية ومرن داخرل إحردى دوهلرا 
مث  2009فقرررط. ولقرررد بررردأها يف إسرررطنبول والقررراهرة عرررام  لتوجيررره رسرررالة إىل األمرررة كلهرررا ولررريس لشرررعب هررر ه الدولرررة أو منطقتهرررا

مث تكرررت اخلطراابت ولكرن مرن داخرل الروالات املتحردة كاطابره يف التعليرق علرى الثرورات العربيرة يف مرايو  2010إندونيسيا عام 
توجيررره خطررراابت . كمرررا حررررص مرررثاًل علرررى 2016مث خطابررره أمرررام اجملتمرررع اإلسرررالمي يف الررروالات املتحررردة يف فربايرررر عرررام  2011

للشرررعب اإليرررراين يف عيرررد النرررريوز. وتكرررررت رسرررائله للعرررامل اإلسرررالمي يف كافرررة خطاابتررره الررريت تنررراول فيهرررا مواجهرررة التطررررف العنيرررف 
واإلرهاب والسياسة اخلارجية واألمن القومي األمريكيني. ومبراجعة عدد ه ه اخلطاابت ومضموهنا  نلحظ أن العامل اإلسالمي يظرل 

ركزية وأولوية يف سياسة الوالات املتحدة رغم شيوع احلرديث بتوجره الروالات املتحردة صرو يسريا وتراجرع أميرة املنطقرة حيتل مكانة م
 العربية يف السياسة األمريكية.

وكما فعل أوابما يف احلررب العسركرية علرى مرا يسرميه ابلتطررف العنيرف واإلرهراب مرن خرالل خفر  القروات األمريكيرة يف 
دولرة ابإلضرافة إىل التحرالف  66ألًفا فقط وحماربة داعش من خالل حترالف دويل يضرم  15ألًفا إىل  180تان من العراق وأفغانس

دولة هبدف تقليل خسائر الوالات املتحدة االقتصرادية والبشررية والريت جتراوزت تريليرون دوالر  40الدويل يف أفغانستان ال ى يضم 
ونقرررل األعبررراء علرررى اآلخررررين و اصرررة الررردول اإلسرررالمية الررريت جترررد هلرررا فيهرررا هررر ه وسررربعة يالف قتيرررل ومئرررات اآلالف مرررن اجلرحرررى 

 اجلماعات موط  قدم  واكتفاء الوالات املتحدة ابلضرابت اجلوية والطائرات بدون طيار وتدريب القوات احمللية وبيع األسلحة هلا.
دعرررا اجملتمرررع الررردويل  2015د  مرررن يوليرررو وقرررد اتبرررع نفرررس األسرررلوب يف مرررال الدبلوماسرررية العامرررةذ ففررري خطابررره يف السرررا

لالحترراد ضررد التطرررف بقيررادة الرروالات املتحرردة والرريت سررتعمل مررع شررركائها ملواجهررة دعايررة داعررش وخاصررة علررى اإلنرتنررت. وأكررد أن 
ول لرن الوالات املتحدة سوف تعمل مع اجملتمعات املسلمة حول العامل واليت تستهدفها داعش  وأن احلرب من أجل القلوب والعقر

تكسبها أو ختسرها الوالات املتحدة مبفردها. وأن على اجملتمعات اإلسالمية مبا فيها العلماء ورجال الدين العمل لرف  التتويالت 
. وقرد تضرمنت خطراابت مسراعد وزيرر اخلارجيرة األمريكيرة لشرئون الدبلوماسرية العامرة التتكيرد علرى أهنرم سريعملون 2احملرفة ل سالم

. وىف هر ا اإلطرار عملرت الروالات 3وات غري األمريكية احملاربة لداعش ألهنا األكثر أتثريًا من األصوات األمريكيرةعلى إتهار األص

                                                           
 .129 - 117هبة ز إمساعيل فوزي إمساعيل فهمي  مرجع سابق  صر  -1

2 - Barack Obama Speech on the Progress Toward Defeating ISIL,6 July 2015. Available At 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaisilprogresspentagon.htm    
3- STATEMENT OF RICHARD A. STENGEL DEPARTMENT OF STATE UNDER 

SECRETARY FOR PUBLIC DIPLOMACY & PUBLIC AFFAIRS BEFORE THE 114th 
CONGRESS U.S. HOUSE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS JULY 13, 2016, p2. 
Available at 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaisilprogresspentagon.htm
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املتحرردة مررع اإلمررارات لتتسرريس مركررز صررواب يف أبررو ترريب كمنصررة لرردعم جهررود احلكومررات والقررادة الرردينيني والعلمرراء والشاصرريات 
 قطاب الدعاة من العامل اإلسالمي للحوار مع نظرائهم يف الوالات املتحدة.العامة واألفراد للتصدي للتطرف. كما مت است

ولغرررض قيررادة اجلهررود الدوليررة ملكافحررة التطرررف أسسررت وزيرررة اخلارجيررة األمريكيررة السررابقة هرريالري كلينتررون مركررز اإلعررالم 
هبردف بنراء شرراكات  2016ام بره يف عر GECوال ي مت اسرتبدال مركرز االخنرراط العراملي  CSCCاإلسرتاتيجي ضد اإلرهاب 

وشررربكات عامليرررة ضرررد التطررررف. ويشرررمل الشرررركاء املنظمرررات غرررري احلكوميرررة واملررردار  والشرررباب ورجرررال الررردين والفنرررانني والشرررعراء 
واحلكومات وشاصريات راديكاليرة سرابقة وضرحاا مسرلمني لرداعش. وتردعم الروالات املتحردة هرؤالء الشرركاء مرن خرالل التمويرل 

 .1دة التقنية وبناء القدرات وتنفي  املشروعات املشرتكةواملنن واملساع
لقد كانت الرؤية الكامنة خلف نقل عبء مواجهة التطرف إىل اجملتمعات اإلسالمية هي ما يشري إليه جوزيف اني من أن 

ة العامة األمريكية أن تركرز احلرب على اإلرهاب اإلسالمي اليوم مرتبطة ابحلرب بني املعتدلني واملتطرفني  وهل ا فإن على الدبلوماسي
 على التواصل مع املعتدلني من أجل كسب عقوهلم وقلوهبم.

 أبعاد الدبلوماسية العامة األمريمية:
 البعد األول: بعد اتصايل يومي:

وال ي يعل االستعداد الدائم لتقدمي معلومات سريعة  وهو يطلق عليه رواية القصرة للمرواطنني والصرحفيني واإلعرالم بصرفة 
 امة  ابإلضافة إىل توصيل القيم األمريكية وشرح سياسات الوالات املتحدة.ع

وأهم الوسرائل الريت تعرىن بر لك هري السرفارات مرن خرالل نردوات ومقرابالت وزارات وتصررحيات هبردف االتصرال املباشرر  
  ومرع قرادة الررأي ورجرال الردين 2مراهريابجلماهري  حيث مت مطالبة السفراء ابإلكثار من اللقاءات مع كافة األطراف واملواطنني واجل

 والطالب ورجال األعمال.
وحظررري اإلنرتنرررت وخاصرررة وسرررائل التواصررررل االجتمررراعي ابألولويرررة يف االسرررتادام يف فرررررتج أوابمرررا ال سررريما الثانيرررة وذلررررك 

% 62ن  ثلرون صرو النتشارها وسهولة توصيل املعلومرات مرن خالهلرا وألهنرا تصرل للجمهرور املسرتهدف مباشررة وهرو الشرباب الر ي
من سكان العامل اإلسالمي. كما أن داعش نشيطة للغاية على تلك الوسائل بل وتفوقت على كافة دول العامل يف استادامها لنشر 
أيديولوجيتها وجتنيد عناصرها. ومت االستعانة بعلماء دين من العامل اإلسالمي ومنظمات غري حكومية وشاصيات عامة واسرتادام 

بية والصومالية واألردية واإلجنليزية يف توجيه ه ه الرسائل أبن داعش ليست دولرة وليسرت خالفرة وليسرت إسرالمية وأن اللغات العر 
االنضرررمام إليهرررا حمررررم شررررًعا وتنظررريم نررردوات ومرررؤمترات لرجرررال الررردين يف املنررراطق الررريت جترررد فيهرررا داعرررش أرضرررية لتوجيررره رسرررائل قويرررة 

ء املسرلمني يف مواجهرة التطررف الر ي انتشرر يف بعر  اجملتمعرات اإلسرالمية وأن يتحركروا . ويتم التتكيد على مسئولية علمرا3ضدها
ليس فقط ضد أفعال داعش العنيفة ولكن أيًضا تفسريات اإلسالم اليت ال تتسق مع قيم التسامن الديل واالحرتام املتبادل والكرامة 

                                                                                                                                                                                     

 http://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20160713/105223/HHRG-114-FA00-Wstate-StengelR-
20160713.pdf  

1 ملزيد من املعلومات عن املركز  كن الرجوع إىل موقعه على اإلنرتنت:    - http://www.state.gov/r/gec/ 
2-Hilary Clinton, Leading Through Civilian Power, Foreign Affairs, November/December 2010 Issue. 

P 5 
3-Rashad Hussain, Special Envoy and Coordinator for Strategic Counterterrorism Communications, A 

Strategy for Countering Terrorist Propaganda in the Digital Age, June 12, 2015, p 5. Available at 
http://www.state.gov/r/cscc/releases/243877.htm  

http://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20160713/105223/HHRG-114-FA00-Wstate-StengelR-20160713.pdf
http://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20160713/105223/HHRG-114-FA00-Wstate-StengelR-20160713.pdf
http://www.state.gov/r/gec/
http://www.state.gov/r/gec/
http://www.state.gov/r/cscc/releases/243877.htm
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مرن سرالم وعدالرة وتسرامن مرع اآلخررين. وقرد حررص أوابمرا علرى  . وعلى علماء املسلمني إيضاح ما يردعو إليره اإلسرالم1اإلنسانية
 . 2دعوة العديد من العلماء املسلمني يف املؤمترات اليت عقدها بشتن مكافحة التطرف واإلرهاب

 البعد الثاين: االتصال اإلسرتاتيجي:
العامرة حبيرث ال حتردث تناقضرات. وهو البعد ال ي يسعى إىل حتقيق تناسق بني كل املؤسسات املعنية بتنفي  الدبلوماسية  

ومرن أهرم الوسرائل املسررتادمة يف هر ا اإلطرار  راديرو سرروا وقنراة احلررة الرريت مت إنشراؤها خصيصرى للعرامل العررر  وتبرث ابللغرة العربيررة  
سرية واألرديرة ابإلضافة إىل مرالت ابللغرة العربيرة كمجلرة مرحبًرا وإذاعرة صروت أمريكرا الريت تبرث ابلعديرد مرن اللغرات كالعربيرة والفار 

 والكردية والباشتو.
 :البعد الثالث: بناء وتطوير عالقات طويلة املدى مع أفراد ومؤسسات يف العامل اإلسالمي

عررن طريررق البعثررات الدراسررية والتبررادل الطررال  ودورات الترردريب واملررؤمترات  وذلررك هبرردف خلررق مجاعررات مواليررة للرروالات 
 املتحدة يف الدول املاتلفة.

ع تغيري الكتب الدراسية أبمية كبرية وذلك هبدف ح ف ما يرونه التصورات السريئة عرن األقليرات الدينيرة ال وحظي موضو 
 . 3سيما الشيعة واملسيحيني واليهود  والتتكيد على أن استادام العنف للتعبري عن املظامل السياسية غري مقبول

الوالات املتحدة ومعايشة واقعها  سواء كانوا من قادة الفكر ويتم تنفي  ه ا البعد من خالل منن فئات معينة فرصة زارة 
أو علمرراء الرردين أو الشررباب أو املدرسررني أو الصررحفيني ممررن  لكررون قرردرة علررى التررتثري يف دائرررة واسررعة مررن النررا   ومررن يتوقررع أن 

 يصبحوا قادة يف املستقبل.
   سرواء لطرالب اجلامعرات أو املردار  الثانويرة  وبررامج ويشمل ه ا البعد منًحا مثل منن مؤسسة فولربايت للتبادل الطال

تعليم اللغة اإلجنليزيرة للطرالب والكبرار  وبررامج للتردريب علرى رادة األعمرال تقردمها الشرركات األمريكيرة  ابإلضرافة إىل مرا تقدمره 
يف مواجهررة الكرروارث واألزمررات يف الرروالات املتحرردة مررن برررامج لرردعم الرعايررة الصررحية والتعلرريم والفرررص االقتصررادية واملسرراعدات 

 الدول اإلسالمية.
 حمتوى الرسائ  االتصالية ا  طاابت أوابما جتاه العامل اإلسالمي:

أعطى انتااب ابراك أوابما أماًل للعامل وللكثريين يف العامل اإلسالمي ابنتهاء سياسات بو  اليت أاثرت استياًء عاملًيا واسرًعا 
املتحردة مررن أصرل أفريقرري وألب مسرلم وعررا  جرزًءا مررن طفولتره يف إندونيسرريا. فضراًل عمررا حرررص حيرث كرران أول رئريس للرروالات 

عليرره مررن أن يقرردم للعررامل بصررفة عامررة وعررًدا ابلتغيررري. وقرردم أوابمررا لغررة جديرردة جترراوز هبررا خطرراب بررو  عررن الثنائيررات  وأقررر برربع  
معاجلرة مصرادر التروتر برني الروالات املتحردة والعرامل اإلسرالمي  أخطاء الوالات املتحردة جتراه العرامل اإلسرالمي  ووعرد ابلعمرل علرى 

وقررال يف أوائررل خطاابترره للعررامل اإلسررالمي إنرره ينشررد بدايررة جديرردة ترتكررز علررى املصرراحل املشرررتكة واالحرررتام املتبررادل  وأن الررروالات 

                                                           

1 - Barack Obama, Speech on Foreign and Domestic Counter-Terrorism Strategies, 
6 December 2015. P 4. Available at 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaforeigndomesticterrorismrespons

eovaloffice.htm  
2-Barack Obama, Speech On Countering Violent Religious Extremism 
18 February 2015, p 4. Available at  
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaviolentreligiousextremism.htm   
3-Rashad Hussain, ibid, p6. 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaforeigndomesticterrorismresponseovaloffice.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaforeigndomesticterrorismresponseovaloffice.htm
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaviolentreligiousextremism.htm
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يران عربهرا  وأن أمريكرا مل ولرن تكرون  يف حررب املتحدة واإلسالم ال يتعارضان وال داعي للتنافس بينهما بل هلما قواسم مشرتكة يلتق
مع اإلسالم وإمنا يف حرب مع اإلرهابيني ال ين يشوهون اإلسالم وأغلب ضحااهم من املسلمني. كمرا اسرتبدل عبرارة احلررب علرى 

سرالم  ورفر  القاعدة مث على تنظيم داعش وفروعهما بعبارة بو  احلرب العاملية على اإلرهاب والر ي فهرم منره أنره حررب علرى اإل
ابسرتمرار وصرف التطررف أو اإلرهراب ابإلسرالمي  وأكرد أن التنظيمرات اإلرهابيرة يعتمردون علرى تفسرري منحررف ل سرالم وهررم ال 
 ثلون مجوع املسلمني وال يتحدثون ابمسهم وال يدافعون عن اإلسالم وال تنسب جرائمهم إليه. وتعهد ابلتصدي للصور النمطية عن 

ودافع عن حق املسلمات يف ارتداء احلجاب ومالبس البحر  ورف  تصنيف املهاجرين إىل الوالات املتحدة  اإلسالم أينما تهرت
 على أسا  ديل ووعد ابلعمل على منع التمييز ضد املسلمني يف الوالات املتحدة. 

ق وخف  التواجد العسكري ووعد أوابما ابلعمل حلل القضية الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية وابالنسحاب من العرا
 يف أفغانستان وإغالق معتقل جوانتنامو. 

ودعا أوابما قادة الدول اإلسالمية ملواجهة املظامل االقتصادية كالفقر والفساد اليت يستغلها املتطرفون. ودعا الكوجنر  لزادة 
األجرل ملكافحرة التطررف. ودعرا احلكومرات  املساعدات اخلارجية بوصفها ليست عماًل خريًا وإمنا عنصرر أساسري يف احلررب طويلرة

ملواجهة املظامل السياسية املتمثلة يف قمع الشعوب وإنكار حقوق اإلنسان وهتميش األقليات الدينية والعرقية وتفضيل مجاعات دينية 
 بعينها على غريها  ألنه إذا أصبن التغيري السلمي مستحياًل فإن ذلك يعزز من الدعاية املتطرفة.

حت قضرية الررتويج للد قراطيرة يف خطراابت أوابمرا مرا برني اهلبروط مث الصرعود مث اهلبروط. إذ تبنرت إدارة أوابمرا يف وقد أترج
شررطًا  سنواهتا األوىل موقًفا معارًضا للرتويج للد قراطية وتغيري النظم ابلعامل اإلسالمي. ومل يعط أوابما أولوية هل ه القضية أو يعتربها

 املنطقة  أماًل يف كسب أتييد النظم احلاكمة لتحقيق أهداف أخرى مثل منع االنتشار النووي. لتطوير عالقته مع دول
لكرررن مررررع الثررررورات العربيررررة عرررراد أوابمررررا ليتحرررردث عررررن الد قراطيررررة وعررررن أن مصرررراحل أمريكررررا تتطلررررب التزاًمررررا أمريكيًررررا برررردعم 

حرررات املرررواطنني. وأن الررروالات املتحررردة سرررتعمل علرررى نشرررر اإلصرررالحات الد قراطيرررة واالقتصرررادية يف العرررامل العرررر  والررريت تلررريب طمو 
الد قراطية يف املنطقة وستدعم عملية االنتقال إليها واليت بدأت يف مصر وترونس. لكرن الروالات املتحردة سرتعارض أي حماولرة مرن 

ابمررا بتقرردمي مسرراعدات أي مجاعررة لتقييررد حقرروق اآلخرررين واالسررتحواذ علررى السررلطة مررن خررالل القهررر ولرريس التوافررق. كمررا وعررد أو 
 .1اقتصادية ملصر وتونس وإلغاء مليار دوالر ديون عن مصر

لقد أعطت املوجة األوىل للثورات العربية فرصة إلجناح جهود أوابما يف التصدي لتنظيم القاعدة والفكر املتطرف. ألن جناح 
مرات املسرلحة. لكرن الروالات املتحردة عملرت علرى ه ه الثورات السلمية يف بدايتها يف حتقيق تغيري سياسي أضعف جاذبية التنظي

احتواء الربيع العر  ومنعه من السري يف مساره الصحين فتعلنت مساندهتا للمظراهرات املطالبرة ابلتغيرري يف الردول العربيرة  وطالبرت 
لثررورات برل علرى العكررس بتالري حلفراء هلرا عررن احلكرم كرانوا قررد اسرتنفدوا الغررض مررنهم. لكنهرا مل تقردم أي مسرراندة حقيقيرة هلر ه ا

 دعمت الدول اليت مل تشهد ثورات اقتصادية وسياسة ملنع قيام ثورات فيها واهتمت التيارات اإلسالمية بسرقة الثورة ممن قاموا هبا.
وتصررفت الروالات املتحرردة جتراه هر ه الثررورات ملنعهرا مررن أن حتقرق اهلردف النهررائي منهرا وأدركرت أن اسررتمرار هر ه الثررورات 

سوف يضر مبصاحل الوالات املتحدة وحلفائها يف املنطقة. ومن مث تركت الوالات املتحدة اجملرال حللفائهرا اإلقليميرني لروأد  وجناحها
الثورات العربية. وعندما جنحوا يف مبتغراهم جتاهلرت الروالات املتحردة مرا مت ووثقرت عالقاهترا مرع الرنظم القد رة واجلديردة أبقروى ممرا  

لتحقيررق االسررتقرار ومواجهررة اإلرهرراب وضررمان اسررتمرار ترردفق الررنفط أبسررعار منافضررة وزادة قبررول  2011كانررت عليرره قبررل عررام 
إسرررائيل يف املنطقررة  والرريت مل تعررد لرريس فقررط العرردو الرئيسرري لكثررري مررن الررنظم بررل صررارت شررريًكا يف مكافحررة اإلرهرراب والتصرردي 
                                                           

1-Barack Obama, Speech On American Diplomacy in Middle East and Northern Africa, 19 May 2011. 
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اا الد قراطيرة وحقرروق اإلنسران ومت توتيفهررا لتحقيرق املصرراحل لطموحرات إيرران اإلقليميررة. ومرن مث كرران هنراك تالعررب أمريكري بقضرر
 األمريكية يف املنطقة.

. 1لقررد أصرربن أوابمررا يكرررر كثررريًا نكتررة ذات داللررة وهرري حلأن كررل مررا حيتاجرره يف الشرررق األوسررط بعرر  املسررتبدين األذكيرراءحل
 ذكًيا مبا يكفي لتحقيق املصاحل األمريكية.مبعىن أن الوالات املتحدة ستدعم أي نظام مستبد يف املنطقة شريطة أن يكون 

 اثلثاا: تقييم نتائج الدبلوماسية العامة األمريمية جتاه العامل اإلسالمي ا ظ  إدارة أوابما:
إن تقييم نتائج الدبلوماسية العامة األمريكية يستدعي النظر إىل ه ه النتائج من زاوية ما حققته للوالات املتحدة وما أدت 

 امل اإلسالمي. إليه ابلع
ابلنسرربة للرروالات املتحرردة  فقررد تراجعررت وعلررى صررو كبررري املارراطر علررى مصرراحلها يف العررامل اإلسررالمي ال سرريما يف املنطقررة 
العربيرررة وتتعررراون كافرررة دوهلرررا مبرررا فيهرررا إيرررران الررريت كانرررت تسرررمي الررروالات املتحررردة الشررريطان األكررررب معهرررا اآلن ملكافحرررة مرررا يسرررمى 

هرر ه الرردول العرربء األكرررب يف هرر ه احلرررب ماليًررا وعسرركرًا وبشرررًا. بررل وصررارت دول العررامل اإلسررالمي حتررارب ابإلرهرراب. وتتحمررل 
بعضها البع  ابلوكالة يف سورا واليمن وليبيا مما أدى إىل استنزاف هائل يف قدرات األمة وخلق صدوعٍّ عميقة بني بع  مكوانهتا 

طرابع طرائفي ومر هيب وعرقري علرى الصرراعات احلاليرة الريت هري بطبيعتهرا صرراع ال سيما مع سعي بع  النظم واجلماعرات إلضرفاء 
 بني الثورة والثورة املضادة.

لقد أدى ذلك إىل تعظيم املصاحل األمريكية وختلصيها من العبء االقتصادي والسياسي والبشري من تردخلها املباشرر يف   
 شررق يسريا ملواجهرة الصرعود الصريل  ال سريما وأن األطرراف اإلقليميررة املنطقرة  وأصربن إبمكاهنرا نقرل جرزء مرن قواهترا العسركرية إىل

أصرربحت تتحمررل عرربء محايررة األمررن اإلقليمرري وتتنررافس فيمررا بينهررا لكسررب ود احلليررف األمريكرري وشررراء املزيررد مررن األسررلحة منرره 
ا أضرر ابلطررفني وأضرر مبنافسري الروالات لتعزيز قدراهتا العسكرية. كما أدى التنافس اإليراين اخلليجي إىل ختفري  أسرعار البررتول ممر

 املتحدة اآلخرين كروسيا وفنزويال يف حني استفادت الوالات املتحدة وحلفاؤها الغربيون والياابن.
وتعزز األمن اإلسرائيلي يف املنطقة ال سيما مع انشرغال غالبيرة جيرو  وحركرات املقاومرة يف املنطقرة ابحلررب ضرد داعرش أو 

 بل صارت إسرائيل حليًفا لبعضهم يف قتاهلم للتنظيمات املتطرفة وعدائهم إليران. ابحلرب فيما بينها.
كمررا تراجررع خطررر مررا يسررميه أوابمررا ابلتطرررف العنيررف علررى الرروالات املتحرردة  وحررىت داعررش يعتربهررا أوابمررا ليسررت هتديررًدا 

ًهرا مباشررة جتراه الغررب أمرا اآلن فرإن مركرز احلررب وجودًا للوالات املتحدة. ويرى مؤيدوه أنه يف فرتة بو  كان هتديد القاعردة موج
حتول إىل داخل العامل اإلسالمي فالصراع اآلن داخله. وداعش هو هتديد وجودي ل،نظمة يف الدول العربية وملفهوم الدولة القومية  

 ومن مث على النظم العربية أن تتحمل املسئولية الرئيسية يف مواجهته.
علرق ابلدبلوماسرية العامرة فقرد حققرت الروالات املتحردة جناًحرا لريس كبرريًا يف توثيرق عالقرات مرع ومن انحية اثنية  وفيمرا يت

الررنظم واحلكومررات. فاررالل إدارة بررو  أحجمررت بعرر  الرردول عررن التعرراون معرره بسرربب مررا كرران يرردعو إليرره مررن تغيررري الررنظم. اليرروم 
أجنرردهتا ملكافحررة مررا يسررمى ابلتطرررف  سررواء هبرردف كسررب  تتعرراون الكثررري مررن الررنظم بكررل محاسررة مررع الرروالات املتحرردة يف تطبيررق

املزيرررد مرررن ود احلليرررف األمريكررري وتعزيرررز شررررعيتها أو بسررربب مرررا تتبنررراه النارررب العلمانيرررة املسررريطرة مرررن توجهرررات معاديرررة للتيرررارات 
ثررري مررن دول العررامل اإلسررالمية وألي دور ل سررالم يف احليرراة العامررة. وهنرراك حالررة اسررتنفار يف كافررة مؤسسررات تشرركيل الرروعي يف ك

اإلسالمي ملراجعة املناهج التعليمية وإصالح اخلطاب الديل  وإعادة تعريف مفهوم الردين ليقتصرر علرى احليراة اخلاصرة ل،فرراد وفرق 
 املعىن الضيق للدين السائد يف الغرب.

                                                           

1 - Jeffrey Goldberg, ibid, p 15. 
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ت املتحدة لديها  مل حتقق هر ه ومن انحية أتثري الدبلوماسية العامة األمريكية على الشعوب اإلسالمية وعلى صورة الوالا 
 الدبلوماسية النتائج املرجوة. ويعود ذلك ل،سباب التالية:

أن أفعال أوابما كثريًا ما تناقضت مع أقواله  فعندما تتناق  املبادئ مع املصاحل يتم االصياز إىل املصاحل. كما فشل   -
فرتته األوىل. فمن انحية الصراع العر / اإلسرائيليذ فقد تلت الوالات أوابما ابلوفاء بوعوده اليت قدمها للعامل اإلسالمي يف بداية 

املتحدة غري قادرة على التصرف كوسيط نزيه وتلت التوجهات املؤيدة إلسرائيل أحد أعمدة سياسات الوالات املتحدة يف املنطقة 
ار سلفه بو  وقام ابلتوسع يف استادام الطائرات يف فرتج أوابما. وابلنسبة للحرب يف أفغانستان فقد استمر أوابما على نفس مس

بدون طيار. وصحين أن أوابما سحب قواته الربية من العراق  لكنه زاد من استادام السالم اجلوي والطائرات بدون طيار يف 
ال حتصى من احلرب على القاعدة وداعش  وه ه الطائرات قتلت أبوامر من أوابما مئات من املشتبه فيهم ابإلرهاب وأعداًدا 

املدنيني. وابلنسبة لوضع املسلمني داخل الوالات املتحدة فعلى الرغم من وعود أوابما املتكررة  فقد استمرت تاهرة اإلسالموفوبيا 
وتنميط املسلمني يف النمو حتت مسع وبصر اإلدارة األمريكية ووجد املسلمون أنفسهم ضحاا للمجتمع املدين والوكاالت الفيدرالية 

 .1يد مناخ الكراهية وعدم التسامن ضدهموتزا
التناق  بني بني أقوال أوابما بعضها البع . لقد بدأ أوابما خطاابته يف الدبلوماسية العامة ابلتتكيد على أن الوالات  -

ست ولن املتحدة واإلسالم ال يعارضان بعضهما البع  وال داعي للتنافس بينهما بل هلما قواسم ومبادئ مشرتكة. وأن أمريكا لي
تكون يف حرب مع اإلسالم. وأن التطرف العنيف ال يتطابق مع اإلسالم  واإلسالم ليس جزءًا من املشكلة ولكنه جزء من احلل  
واملتطرفون ليسوا قادة دينيني وال  ثلون أو يتحدثون ابسم اإلسالم أو املسلمني وهم جزء ضئيل من املسلمني ويشوهون اإلسالم. 

ك لسنوات. لكنه عاد وانق  مقوالته يف حواره األخري مع ملة أتالنتيك ليقول إنه ال يوجد حل شامل واستمر يف تكرار ذل
. 2حلل رهاب اإلسالميحل حىت يتصاحل اإلسالم نفسه مع احلداثة ويتسق مع بع  اإلصالحات الشبيهة اليت غريت املسيحية

 سالم وقصر دوره على احلياة اخلاصة ل،فراد.وابلتايل فهو يرى املشكلة يف اإلسالم نفسه وأنه جيب علمنة اإل
كما عاد أوابما عن كل الوعود اليت قطعها يف تلك اخلطاابت وأكد يف حواره مع ملة أتالنتيك أن هدفه من خطابه  -

 كان إقناع املسلمني ابلبحث بشكل أعمق عن ج ور معاانهتم وليتوقفوا عن ادعاء أن  2009للعامل اإلسالمي يف القاهرة عام 
قضية الشرق األوسط هي إسرائيل  ألن املشاكل احلقيقية اليت يواجهها املسلمون هي مشاكل احلكم الرشيد  وحاجة بع  

أي أنه جتاهل كافة مصادر التوتر بني الوالات املتحدة والعامل  .3التيارات اإلسالمية إىل تكييف عقائدهم الدينية مع احلداثة
 طاب جامعة القاهرة.اإلسالمي واليت حتد ث عنها يف خ

وجود فجوة يف االهتمامات واألولوات بني الدبلوماسية العامة األمريكية وبني أولوات شعوب العامل اإلسالمي  فهم  -
يهتمون مبواجهة التطرف واإلرهاب ونشر قيمهم وحماولة فرض نسقهم القيمي وإعادة تعريفهم ل سالم  لكننا هنتم بفلسطني 

 لد قراطية وابلتجديد احلضاري وال ي يلعب فيه الدين دورًا حمورًا.وأبوضاع املسلمني واب

                                                           

1-M. A. Muqtedar Khan and Sara J. Chehab, American Foreign Policy and the Continuing Struggle 
against Anti-Americanism in the Muslim World, In  Bahram M. Rajaee and Mark J. Miller(eds), 
National Security under the Obama Administration (New York; Palgrave Macmillan,2012), p 
105. 

2 - Jeffrey Goldberg, ibid, p 21. 
3-Jeffrey Goldberg, ibid, p 14. 
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خنلررص مررن كررل مررا سرربق  إىل أنرره رغررم كثافررة اجلهررود األمريكيررة واحملليررة فيمررا يتعلررق ابلدبلوماسررية العامررة لكنهررا تواجرره بتزايررد 
واإلعررالم البررديل وتررراكم اخلررربة وعرردم الرروعي لرردى الشررعوب وهررو الرروعي الرر ي تنررامى بفعررل احلررراك السياسرري وتعرردد مصررادر املعرفررة 

املصرداقية للسياسررات األمريكيررة يف املنطقرة. وتقرروم الشررعوب وبعرر  منظمرات اجملتمررع املرردين اإلسرالمي واألفررراد حبملررة للدبلوماسررية 
 .العامة اإلسالمية وهي الدبلوماسية اليت مارستها األمة عرب اترخيها يف احتكاكها ابألمم األخرى من خالل الدعوة
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