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 تقدَـــــــــــــــن 
دأب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عمى اصدار كل ما ىو جديد واليوم اذ نقدم بين 
يدي القارئ الكريم العدد االول من نشرة قضايا دولية ، وىي نشرة تعنى بكافة القضايا المطروحة 

المحمي واالقميمي والدولي ، ومن خالل ىذا العدد يقدم باحثو المركز مجموعة من عمى الصعيد 
المقاالت التي تناقش اىم االحداث التي يمر بيا عالمنا العربي ، الى جانب دور القوى الدولية ، 

 بعدىا الفاعل المؤثر في تمك المنطقة .



ين العالمي والذي يعكس مدى تقدم ولعل من اىم الموضوعات المطروحة في ىذه النشرة ىو دور الص
الصين نحو العالمية ومسألة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية ، حيث يسعى العراق ومنذ 

 سنوات لالنضمام الى تمك المنظمة . 
كما تولي النشرة العالقات الدولية اىمية كبيرة وال سيما عالقة الواليات المتحدة االمريكية بكوبا في 

اراك اوباما ، وعالقات العراق مع ايران ، والتي تحمل نظرة اسشرافية لما ستؤول اليو تمك عيد ب
 العالقات في المستقبل القريب .

كما تتضمن النشرة الموضوعات التي تعنى بالسياسة العامة  لبعض الدول ومنيا السياسة العامة 
 مازيغية .لدولة ماليزيا ، والسياسة الجزائر العامة اتجاه المسألة اال

كما اىتمت النشرة بالتراجم التي تعكس وجية نظر القوى الخارجية وسياساتيا تجاه العديد من البمدان 
 ــــــــة الستراتيجية روسيا في سوريا . ــالعربية وتكشف لنا احدى الترجمات الحقيقية الكاممـــ

 ونتمنى ان ينال العدد الرضا ويحظى بالقبول .
 
 
 
 

 سكرتيرة التحرير                                                                           
 

 :
ً
 املقاالث اوال

 يف ذكري قرار التقسُن 
      ا.م.د. دٌنا هاتف مكً 

 مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة

 

تشريف  ٜٕالمتحدة في  لألمـالصادر عف الجمعية العامة  ٔٛٔتمر ىذه االياـ ذكرى قرار التقسيـ رقـ 
و الذي تـ بموجبو تقسيـ فمسطيف الى دولتيف عربية و ييودية مع وضع خاص  ٜٚٗٔالثاني / نوفمبر 

ييوني سيطر لمدينة القدس و الذي رفضو العرب و مف ثـ اصبح امرا واقعا مع فارؽ اف الكياف الص
و اكمؿ سيطرتو عمى ٜٛٗٔعمى معظـ فمسطيف و بضمنيا مدينة القدس في جزئيا الشرقي سنة 

واضاؼ الييا مناطؽ عربية ، وبمرور االياـ اخذ الكياف الصييوني يزداد قوة  ٜٚٙٔفمسطيف بعد حرب 



رفيف الصييوني في حيف اخذ العرب يزدادوف ضعفا و انتيت المسالة بعقد اتفاؽ اطار لمسالـ بيف الط
 دولة ليـ و التي لـ تقـ الى يومنا ىذا . بإقامة األخروفوالفمسطيني وعد فيو 

و لسنا بصدد الحديث عف القضية الفمسطينية و الصراع العربي الصييوني او تحميؿ قرار التقسيـ ، 
ي ىـ عميو و جرت قبؿ قرار التقسيـ اوصمت الفمسطينييف الى الحاؿ الذ بأحداثوانما محاولة التذكير 

الذي نرجو اال نمر بو نحف اليوـ في العراؽ ، فمف خالؿ قراءة بسيطة لمتاريخ يمكف توضيح وجية 
و  ٜٚٔٔالمنحى الجدي مع بدء االحتالؿ البريطاني لفمسطيف سنة  تأخذالمسالة  بدأتنظرنا ، اذ 

انذاؾ عصبة االمـ ، وبمرور وضعيا بعد ذلؾ تحت االنتداب البريطاني في ظؿ رعاية المنظمة الدولية 
واقيمت  ٖٕٓٓالسنيف اخذت الواليات المتحدة الدور الذي قامت بو بريطانيا و احتمت العراؽ سنة 

االدارة المدنية بعد ذلؾ في ظؿ االمـ المتحدة التي حمت محؿ العصبة ، ووضعت بريطانيا حاكـ عاـ 
ضة فمسطينية لوجودىا و لسياساتيا في فمسطيف وكاف بريمر في العراؽ ، واجيت بريطانيا معار 

وبالذات فيما يتعمؽ باليجرة الييودية  وثار الفمسطينيوف ضدىا وفي كؿ مرة كانت تحاوؿ التسويؼ مف 
خالؿ خمؽ المجاف التحقيقية و اصدار الكتب البيضاء و الزرقاء اما الواليات المتحدة فمـ تصدر الكتب 

محاولة احتواءىا بواسطة العراقييف انفسيـ مف خالؿ  وواجيت المعارضة لوجودىا بالنار فضال عف
 تسميميـ الحكـ .

وكانت بريطانيا تييء الوضع في فمسطيف لقياـ الدولة الييودية بسبؿ عدة ، منيا اصدار التشريعات 
التي تييء االمر لمتقسيـ وتعطي وجود لمصياينة عمى االرض الفمسطينية و تممكيـ اياىا وتساعد في 

سكري وتوزيعيـ الجغرافي بحيث يتمركزوف في اماكف معينة ومف ثـ يتوسعوف مكانيا فييا الع تدريبيـ
ف فقد استعممت و ينبالتدريج فضال عف فسح المجاؿ اماميـ لمعمؿ والدراسة وغيرىا وفيما يخص الفمسطي

تيف سياسة فرؽ تسد التقميدية ولكف لما كاف الشعب الفمسطيني يشكؿ كال متماسكا بيف اصحاب الديان
مف المسمميف والمسيحييف لـ تنجح معيـ ىذه السياسة ولف تنجح معيـ السياسات المذىبية فقد تمكنت 
مف المعب عمى مسالة العوائؿ والحموالت فكانت تستغؿ الخالفات بينيا مثؿ بيف آؿ النشاشيبي و 

ي وتتشكؿ الخالدي وغيرىا مف العوائؿ فتقرب البعض و تبعد االخر في محاولة لشؽ الصؼ الوطن
االحزاب الفمسطينية عمى ىذا االساس و تحارب بعضيا بعضا بدال مف المحتؿ . اما الواليات المتحدة 
فاتبعت سياسة التفرقة المذىبية و القومية والدينية ، لنجد العراقييف اليوـ يحمموف ىويات دينية ، 

ة في احزاب سياسية تدعي كؿ ومذىبية ، وقومية  بدال مف اليوية الوطنية وتجسدت ايضا ىذه التفرق
منيا تمثيؿ فئة معينة مف المجتمع ونقمتيا الى السمطة السياسية ومختمؼ مؤسسات الدولة  ، وعمدت 
الى ضرب البعض بالبعض االخر واثارة التناقضات وتقريب طرؼ عمى حساب اخر والتيديد بمساعدة 



جميعيا مف اف تفقد ما في يدىا مف طرؼ ضد االخر وىكذا تستمر المعبة دائما اذ تتخوؼ االطراؼ 
 نفوذ واف كاف نفوذ غير حقيقي او حتى ضئيؿ او ىامشي فتستمر بتقديـ التنازالت .

وساعد االنتداب البريطاني العصابات الصييونية بمسمياتيا المختمفة ػ شتيرف واالرغوف عمى سبيؿ 
تمدىا بالسالح و الماؿ وحتى و نفسالمثاؿ ػػ اف تعيث في فمسطيف فسادا  فتقتؿ وتيجر وفي الوقت 

الغطاء القانوني كأف تضميا الى الجيش البريطاني فكاف ما يسمى بالفيمؽ الييودي ضمنو ، وينطبؽ 
االمر ذاتو عمى العصابات المختمفة في ارض العراؽ والتي اطمقت عمييا مسميات مختمفة فقتمت 

ف وىي ذات السياسة التي اتبعتيا وىجرت وحاولت وتحاوؿ تغيير وتدمير ذاكرة المكاف واالنسا
العصابات الصييونية مف تدمير القرى وازالة الحواضر العربية وتدمير المتاحؼ والمكتبات وسرقة 
محتوياتيا معتمديف فكرة" الكبار يموتوف والصغار ينسوف " واصبح الكثير مف العراقييف بيف ليمة 

الذي كاف يطمؽ عمى الفمسطيني منذ  الالجئوضحاىا يسكف المخيمات وينطبؽ عميو ذات وصؼ 
اواسط القرف الماضي ، والذيف وصؿ الكثير منيـ الى اف يقبؿ بفكرة التقسيـ مقابؿ اف يستقر في مكاف 

 آمف فيو سقؼ يأويو .

قد سبقتو لجاف عدة سواء بريطانية او اممية اوصت معظميا بتقسيـ  ٔٛٔواذا كاف قرار التقسيـ 
خاص بالقدس وانتيت بالقرار السالؼ الذكر ، فقد طرحت مشاريع ايضا فمسطيف الى دولتيف مع وضع 

لتقسيـ العراؽ الى ثالث دويالت ،اذ وضعت لجنة بيكر ػػ ىاممتوف خطة تقسيـ لمعراؽ وتمتيا اشارات 
خجولة مف ىنا او ىناؾ لمتقسيـ ، و احيانا غير خجولة مثؿ مشروع السيناتور الديمقراطي جوزيؼ 

ػػ واخذت الطروحات مؤخرا تعمف صراحة افضمية التقسيـ و  بارؾ اوبامارئيس االمريكي بايدف ػػ نائب ال
 تعطيو المبررات .

واذا كانت خطوط تقسيـ فمسطيف وضعت في ظؿ مصالح الييود في االراضي الخصبة وموارد المياه 
لغرب في واالطاللة عمى البحر  والمدف الميمة ، فقد وضعت خطوط تقسيـ العراؽ في ظؿ مصالح ا

موارده المعدنية الغنية والمتنوعة مف نفط وغاز وكبريت فضال عف خطوط نقميا ، رغـ االدعاءات بانيا 
تقسميا عمى اسس طائفية وقومية ، وستحمؿ ىذه الدويالت الجديدة الضغائف ضد بعضيا البعض 

دة وتشتري بيا زىي بأسعارؼ مواردىا اذ تضطر لبيع ىذه الموارد لمغرب ر وستظؿ في حرب دائمة تس
 االسمحة منيـ لتدافع عف نفسيا بقتاؿ مف كاف يجتمع معيا يوما تحت ىوية وطنية واحدة .

قد وضع في الخطوات التمييدية اف تقوـ في كؿ دولة ػػ العربية و الييودية ػػ"  ٔٛٔو كاف القرار 
ـ الداخمي ولمحيمولة مميشيات مسمحة مف سكاف تمؾ الدولة تكوف كافية في عددىا لممحافظة عمى النظا

مميشيات تحت مسميات  بإقامةدوف االشتباكات عمى الحدود ، وىو ما يماثؿ في العراؽ المطالبات 



مختمفة في التقسيمات المقترحة وقسـ منيا قائـ بالفعؿ مثؿ البيشمركة ، والتي سوؼ تتحارب فيما بعد 
 مف اجؿ تحقيؽ االنفصاؿ والتقسيـ الفعمي .

العسكرية بيف الجيات المختمفة اثرىا في تيديد السمـ واالمف الدولييف و يستمر  ماؿلألعوطبعا ستكوف 
المس بحقوؽ االنساف وىو ما يستدعي التدخؿ الدولي لحماية حقوؽ االنساف ولمحفاظ عمى السمـ 
واالمف الدولييف ، وىو ما يشابو ما ذكر في قرار التقسيـ " مف انو مف شاف الوضع الحالي في فمسطيف 

بالمصمحة العامة والعالقات الودية بيف االمـ " وطبعا لف تجد المنظمة بدا مف اف تجد  ايقاع الضرر
حال لممشكمة والذي يتمثؿ بصدور قرار لتقسيـ العراؽ الى دويالت ثالث لكي تنتيي ىذه الحالة الميددة 

ري اف كانت بغداد ستكوف لمسمـ واالمف الدولييف والتي يتـ التجاوز فييا عمى حقوؽ االنساف ! وال ند
ضمف واحدة مف ىذه الدويالت  او سيكوف ليا وضع خاص مثؿ وضع مدينة القدس في قرار التقسيـ ، 

 ةال عاداالطراؼ االخرى لممنظمة الدولية  ستمجأاو ربما تقوـ واحدة مف ىذه الدويالت بضميا الييا و 
يقراوف ، ونضيؼ   الصياينة باف العرب الوربما يدخموف حربا السترجاعيا  ! يقوؿ  اال صحابيالحقوؽ 

 س التاريخ او يتخذوف منيا عبرة.رو اال انيـ ال يعوف د واأفر حتى واف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلدَد الدور الصُنٍ العاملٍنظرة علً  

 .م.د. عامر هاشم عواد أ                                                                          
 مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة                                                               



                                                  
سمتيف مترابطتيف مف  مف جية اخرى، واندماجيا المتزايد في العالـ مف جية، يشكؿ تصاعد قوة الصيف

ب ي المعاصر ، فالطريقة المييبة التي نظـ فييا ىذا البمد االلعاب االولمبية في اسمات الوضع العالم
في قمـ مجموعة الثمانية الكبار ، يعكس التقدـ الصيني بشكؿ  يؤديو، والدور الجديد الذي  ٕٛٓٓ
 .كبير

الدولي والحقيقة ، اف تقدـ الصيف نحو العالمية يمكف لمفرد اف يالحظو منذ نزولو في مطار بكيف 
، وصوال الى التقدـ الذي شيدتو العاصمة بكيف ، حتى انؾ ال تالحظ سوى رافعات البناء وىي تعمؿ 

يات المتحدة او فرنسا لياًل ونيارًا ، بينما في مقارنة بسيطة فانؾ ال ترى تمؾ الرافعات تعمؿ في الوال
بيف السمتيف التي تحدثنا عنيما   .ر عمى انو تراجع لالقتصاد االمريكي واالقتصاد االوروبيشوىذا ما ا

، فقوة الصيف الجديدة ال تعود في الواقع اال جزئيا  لتي خضعت لتغييرات اكثرانفا ، الميزة االولى ىي ا
الى زيادة وسائؿ العمؿ التي تمتمكيا ، فالمجاؿ الوحيد الذي عرفت فيو االخيرة زيادة كبيرة يرتبط 

ية ، وليس ىذا باألمر السيؿ الذي يستياف بو ، وغالبا ما تدفع باالقتصاد ، وال سيما بالشؤوف المال
ال سيما ضعؼ و %( الى نسياف نقاط ضعفو الكبيرة ، ٙديناميكية االقتصاد الصيني المحافظ عمييا ) 

سوؽ االستيالؾ الصيني ، وحيوية خطة االنعاش التي اعتمدتيا بكيف بوجو االزمة العالمية تثير 
 طبيقيا يتوقؼ الى حد كبير عمى سمطات اقميمية غير مشاركة مف حيثلو كاف تحتى  ،االعجاب

 تفانييا لمخير العاـ.

القومي الصيني، الجانب العسكري ، فزادت ميزانية الدفاع بشكؿ كبير، الدخؿ لقد رفد ارتفاع 
وارتفع مقدار الماؿ المرصود لصناعة االسمحة وتحديث تكنولوجيا السالح ، االمر الذي جعؿ مف 

 .يف قوة عسكرية ال يستياف بيا ، فضال عف ارتفاع تجارة السالح الصينية عمى المستوى العالميالص

 .لقد ارتقى الدور الصيني عمى المستوى االقميمي بشكؿ كبير ، وكذلؾ دورىا عمى المستوى العالمي
صيف فييا وفي واقع االمر ، لـ يعد ممكنا حؿ اي مشكمة في منطقة جنوب شرؽ اسيا بدوف اخذ راي ال

، بؿ اف الدوؿ تمجأ لمصيف لتوسطيا في تمؾ االشكاليات ، عمى اعتبار اف ىذه المنطقة تشكؿ المحيط 
  .الخمفي لمصيف ، وتتأثر الصيف بما يدور فييا

عمى المستوى العالمي، ارتقى الدور الصيني ، حتى وصؿ ألمريكا الجنوبية ، وىي الحديقة و 
يكية كما ىو معروؼ ، وما انشاء تجمع دوؿ البريكس الذي ضـ الصيف الخمفية لمواليات المتحدة االمر 

وروسيا والبرازيؿ وجنوب افريقيا ، اال دليؿ عمى توسع دور الصيف العالمي ، بؿ اف دورىا اخذ ينافس 



الدور االمريكي في القارة االمريكية ، حتى اف عالقاتيا توسعت بشكؿ كبير بدوؿ القارة ، واخذت 
 .ؿ بدوف فوائد او شروط مسبقة تقرض تمؾ الدو 

النمو االقتصادي الصيني ، اسيمت في ارتقاء الدور العالمي  معافقت تر قضية ميمة ولكف، 
دورىا  لتفسير التقدـ في لمصيف ، اذ حتى لو زادت االمكانيات التي تمتمكيا الصيف ، اال انيا ال تكفي

الجديد ، بؿ يفسر ذلؾ بقرار اتخذه المسؤولوف الصينيوف يفضي باستخداـ امكانياتيـ بشكؿ اقوى واكثر 
وكما يقوؿ البعض، كانوا كتوميف واالف اصبحوا يتكمموف بصوت عاؿ، كانوا   .حسما في اف معا

ًا ، وىا قد امسوا اكثر وكانوا يريدوف اتخاذ الحذر دبموماسييتجاىموف االنتقادات، وصاروا يكذبونيا. 
 .ديناميكية وحتى مجازفيف في بعض االحياف . ولـ يعودوا يترددوف في توبيخ ىذا البمد او ذاؾ

الدراسات االستراتيجية والوطنية ، واندرو اسمند مركز مف اندرو كوتسينز لقد نشر المحمالف ، 
التشغيؿ في العالقات بيف الواليات لالقتصاد العالي تقريرا يحمؿ عنوانا ))اعادة بيترسوف  مف معيد 

المتحدة وروسيا (( وكتبا يقوالف ، مف اجؿ مواجية التحديات التي تشكميا ايراف وافغانستاف واالمف 
بدقة اكبر تطبيؽ الكالـ ذاتو يمكف النووي ، ستحتاج ادارة اوباما الى عالقات افضؿ مع موسكو ، كاف 

لمناورات المستقبمية التي ستجرييا واشنطف الى امتداد عمى بكيف التي ستؤدي دورا ميما جدا في ا
اسالـ اباد ( لدرجة اف مساىمتيا في تعافي االقتصاد االمريكي  –كابوؿ –المحور ) بغداد طيراف 

 .الدور الصيني العالمي ارتقاءساسية . وىذا دليؿ اكبر عمى تكوف ا ؼسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلىَت الىطنُت وتعسَس الىحدة    
 الىطنُت يف العراق              

              سداد مولود سبع أ.م.د.                                                                                   

          الدراسات الاستراثيجية والدولية مركز 

يمكف التأكيد عمى مؤشر ميـ وقوي يتمثؿ في تنامي مشكمة الوحدة الوطنية وكيفيػػػػػػػػػػػػة الحفاظ  ءاً بد    
عمى اركاف الكياف السياسي في البمداف العربية، والتي يعزوىا مفكري السياسة واالجتماع السياسي الى 

مف ثـ فأف العراؽ كجزء جممة اسباب يأتي في مقدمتيا )وأىميا( إشكالية غياب ىوية وطنية جامعة. و 
مف ىذه البمداف العربية يشترؾ في ازمة اليوية الوطنية التي ىي نتاج فعؿ اجتماعي سياسي يرجع الى 

 بدايات تشكيؿ الدولة العراقية المعاصرة. 

تعد موضوعات اليوية الوطنية مف المواضيع الحديثة العيد بالبحث السياسي واالجتماعي، فمـ        
وضوع مطروقا قبؿ خمسينيات القرف الماضي، فبعد تراجع مصطمح القومية لصالح يكف ىذا الم

، والذي يقصد بو المالمح والقسمات  مصطمح اليوية الوطنية بدأ البحث العممي باالىتماـ بيذا المفيـو
ىوية جماعة  اصد بيقالتي تميز جماعة ما أو شعبا عف الجماعات االخرى. اما اليوية الوطنية في

اسية، وبشكؿ أكثر ايضاحا تعرؼ بأنيا مجموعة القيـ وااللتزامات، وطرؽ الحديث والسموؾ التي يس
تشترؾ فييا جماعة سياسية واحدة. كما اف اليوية الوطنية ىي آلية توحد المجتمع أو الجماعة السياسية 

 حوؿ فيـ ذاتي مشترؾ، وتركز عمى اعادة انتاج الجماعة، وتواصؿ االجياؿ. 

 ،يي المحور المركزي في عممية بناء السمطة والدولةفاليوية الوطنية مف المنظور السياسي أما     
عمى ىوية مجتمعية موحدة، ونقصد ىنا بالموحدة ليس بالضرورة أف تكوف ىوية واحدة،  تتأسسالتي قد 



أف تعمؿ  بؿمؤسسة سابقا أو قد تعمؿ عمى تأسيس ىوية مجتمعية موحدة ليست موجودة سابقًا. 
يا عمى ضـ االفراد ومحاولة صيرىـ تحت بوتقة ىوية الوطنية الموحدة، تالسمطة السياسية مع تشكيال

مع حفظ اليويات الفرعية مصانو مف انتياؾ السمطة السياسية، وبمعنى اخر أف اليوية الوطنية ال 
اعة الوطنية في عممية بنائيا السياسي وقبوؿ المجتمع فييا، اال عندما تتكوف الجم إشكاليةتواجو 

السياسية مف جماعات فرعية ذات ىويات اجتماعية متنوعة، وتسعى احدى تمؾ الجماعات او كؿ منيا 
الى تقديـ نفسيا وىويتيا الفرعية بوصفيا مشروعا ليوية وطنية سياسية عامة تحتوي اليويات 

مؾ اليويات الى رفض ت يدفع، بما ، وفي بعض االحياف تحاوؿ ألغائيااالجتماعية االخرى المغايرة ليا
السياسية، ويدفعيـ الى التمسؾ بيويتيـ الفرعية عمى حساب اليوية الوطنية،  –تمؾ اليويات الوطنية 

ج الوطني، المشروط مايعرقؿ تحقيؽ االند االمر الذي .بؿ وحتى طرحيا كيوية وطنية بديمة ومضادة
عية، ما ييدد الوحدة الوطنية الى ىوية وطنية سياسية واحدة تحتـر وجود وحقوؽ اليويات الفر 

 بالمحصمة.  

ىويات متنوعة في المجتمع تميز المجتمع عمى  داف المشكمة ال تكمف في وجو  التأكيدوالبد مف       
ما داـ ىنالؾ ىوية وطنية شاممة ينصير في بوتقتيا المجتمع ككؿ، مع احتراـ  .ىبيةاسس دينية أو مذ

واضحة إلدارة التنوع والصراعات واالزمات المجتمعية بشكؿ التنوع ، وما داـ ىنالؾ أطر مؤسسية 
لكف المشكمة تنطمؽ مف أف بمداف العالـ الثالث منذ  تصاف فيو حقوؽ الجميع. ومؤسسيديمقراطي 

لـ تسع جاىدة لمعالجة مشكمة االندماج االجتماعي بؿ عمى العكس سعت إلى اىماؿ ىذه  الليااستق
في ىذه االرض  تف. وىذا يأتي بالتظافر مع متغيرات خارجية وجدالقضية لمحد الذي وصمت اليو اال

الرخوة مجاال لمتدخؿ في شؤونو، والبمداف العربية تقدـ حاالت عدة عف ازمة االندماج االجتماعي، 
   والتي ىي أحد اىـ االخطار المحدقة بالكياف السياسي لمعديد مف البمداف العربية.  

د تأريخو المعاصر، ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات أما في العراؽ الذي شي      
القرف الماضي، مشاىد عنيفة في تغيير السمطة ومشاىد أعنؼ في تصفية المعارضة السياسية، وبيف 
 ةتمؾ االنشغاالت السمطوية أىممت االحتياجات المجتمعية، بدأ مف توزيع عادؿ لمسمطة والثروة والمساوا

نوف. ولـ يمجأ الى االنفتاح عمى معارضيو أو الطرؼ الواقؼ بالضد منو. أو محاولة المجوء اماـ القا
 بعض ىذا الى مبدأ العدالة االنتقالية التي ترتكز عمى محاسبة المسيئيف، وتصفية ارث الماضي. جعؿ

المجتمع ترى بأف  إزاء مستقبؿ العراؽ، مف خالؿ رؤية  الباحثيف العراقييف مف يحمؿ نظرة متشائمة
االمر الذي جعؿ المجتمع  ،متعددة ومتنوعة ،ومذىبية ،ودينية ،قومية ،تشكؿ مف جماعات اجتماعية

العراقي مجتمعا تعدديا متنوعا. لكف مشكمة التعدد والتنوع تكمف في غمبة عوامؿ الفرقة والتنافر عمى 
يعود الى سياؽ سارت عميو ، وىذا عوامؿ التجانس والتالحـ بيف مكونات المجتمع التعددي المتنوع



عاقبة، أتسـ: بالسمطوي، وااليديولوجي، والفئوي، واالقصائي، والفردي. ىذا البد تالحكومات العراقية الم
أف يترؾ ترسباتو في عمؽ الشخصية العراقية التي أصبحت رافضة لألخر، وتذىب بعيدا لمتخندؽ تحت 

 عف أنفسيـ، مف حيؼ السمطة وجبروتيا.  لواء القبيمة، والمذىب، والقومية، والديف؛ دفاعاً 

شكالية اليوية الوطنية ودورىا في تعزيز الوحدة الوطنية لـ تعد قاصرة عمى العراؽ، ف      مع اطاللة وا 
 االلفية الثالثة عمى البمداف العربية أطؿ معيا العديد مف االزمات المجتمعية ذات االبعاد السياسية،

تمؾ االزمات المجتمعية تبرز في البمداف العربية بعد موجة مف ت واالسباب االقتصادية. فقد عصف
أنيا  السياسية تالتغييرا"الربيع العربي". الحقيقة البارزة في كؿ تمؾ بػ التغييرات السياسية، التي سميت 

العنؼ  لـ تكشؼ فقط عف ازمة ىوية وطنية وغياب لموحدة والوطنية بؿ كشفت عف انتشار ظاىرة
ياد مشاعر الكراىية التي وصمت في احياف كثيرة الى حالة الحرب االىمية بيف الطوائؼ والتطرؼ، وازد

والمذاىب واالدياف والتيارات الدينية المختمفة داخؿ البمد الواحد، وما نتج/ وينتج مف عنؼ وصراع ىو 
ؿ بنيوي وجود أزمة ىوية عميقة في البمداف العربية. والخمؿ ىنا ليس بالتغيير السياسي، لكف الخم

/ سياسي، أصاب المجتمع بفعؿ التراكـ المعرفي، واسقاطات التربية والتعميـ )عمى المستوى أجماعي
فالعالقة بيف الفرد والمجتمع ىي عالقة متداخمة االسري ثـ المستوى االجتماعي( عمى شخصية الفرد. 

ينيما ال تتـ بيف المجتمع والفرد ودائرية ومحورية، فالفرد داخؿ المجتمع والمجتمع داخؿ الفرد، والعالقة ب
وفؽ حتمية اجتماعية، فقد تسمح بقدر مف التنوع وىامش مف الحرية الفردية لكف وفقا لدائرة انتاج 
متبادؿ بيف الفرد والمجتمع . وحينيا تصبح اليوية الوطنية مجاال لتعزيز الوحدة والوطنية والحفاظ عمى 

ذه المرحمة مف محاربتو لإلرىاب بحاجة الى تعزيز اليوية مقومات االستقرار السياسي، والعراؽ في ى
 الوحدة الوطنية لمعراؽ. عمى الوطنية حفاظا 

 

 أىم المراجع: 

مجموعة باحثيف، اليوية وقضاياىا في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية،  -ٔ
 . ٖٕٔٓبيروت،

 . ٜٕٓٓالبشرية اليوية البشرية، ىيثة ابو ظبي لمثقافة والتراث،  ادغار موراف، النيج أنسانية-ٕ

" ممحؽ اتجاىات  نظرية، مجمة ةد. ىويدا عدلي،  الكراىية في المجتمعات مف منظور "ازمة اليوي -ٖ
 .  ٕ٘ٔٓ(، يناير ٜٜٔالسياسية الدولية، العدد)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكىبُت -العالقاث االهرَكُت              

 باراك اوباها وإنهاء احلصار إدارة

  ا ـ د. كوثر عباس عبد       
          مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

اذ مسرحا لو،  الكاريبيكوبا احدى دوؿ جميورية خمسيف عاما مف صراع طويؿ كانت  أكثر مف  بعد 
منذ عيد الرئيس جوف تعرضت ألقسى حصار سياسي واقتصادي ، قادتو الواليات المتحدة االمريكية 

، وحرصت عمى الضغط عمى العديد مف الدوؿ السيما الدوؿ االوربية عمى ٕٜٙٔكنيدي في عاـ 
 عمى اإلبقاء إمامفترؽ طرؽ،  أماـنفسيا األمريكية الواليات المتحدة  السير عمى خطاىا، وجدت

والدكتاتورية، او اف ، ومواصمة الضغط عمى النظاـ الكوبي تحت ذريعة التخمص مف الشيوعية الحصار
النظر في الكثير مف تفاصيؿ العالقة  إعادة، تنطوي عمى البمداف صفحة جديدة مف العالقات داتب



العتبار نظرة العالـ ودوؿ الجوار الجغرافي بشكؿ خاص لممستقبؿ في اطار عالقات با واألخذبينيما، 
تضع نفسيا اف وكاف التساؤؿ المطروح خالؿ تمؾ العقود الخمسة : كيؼ يمكف لدولة اشتراكية .متوازنة

في مواجية العولمة والحصار االقتصادي المستمر مف الواليات المتحدة؟ وكاف الجواب اف  ىذه 
 .ابتداع  أشكاؿ مبتكرة مف المقاومة والبقاء عمى قيد الحياة مىالضغوط أجبرت كوبا ع

لعالقات بيف البمديف بمنعطفات حادة ، كما شيد الموقؼ مف العقوبات المفروضة عمى كوبا وقد مرت ا
مع بداية األلفية الثالثة، وما رافقيا مف تطورات عمى الصعيد العالمي. ولـ يكف  تغييرا كثيرا السيما

قميمية اثرًا في إنياء الممؼ مقتصرا عمى رغبة الواليات المتحدة أو كوبا بؿ كاف لممواقؼ الدولية واإل
برئاسة باراؾ اوباما  األميركية إلدارةمف اف ارغـ عمى الو إعادة النظر والوصوؿ إلى نياية درب طويؿ. 

اماـ ىذا االمر  وضعتراث نصؼ قرف مف العداء   أفإالبوادر رغبة في تعديؿ مسار العالقات،  أبدت
، مما أدى إلى اف تستمر العالقة تمؾة مسير  سادالكثير مف العقبات وفي مقدمتيا الشؾ والريبة الذي 

بعد نحو سبعة  ٕ٘ٔٓمحاوالت التقارب بحذر في البداية وصوال إلى البدء بإغالؽ الممؼ في عاـ 
 .أعواـ مف وصوؿ الرئيس باراؾ اوباما إلى الرئاسة األمريكية

الكوبية، حتى قبؿ  -األميركيةالكثير مف المتغيرات عمى صعيد الممؼ الكوبي والعالقات  لقد حدث
تكوف  أف، مما يقتضي منطقيا ٜٕٓٓفي الواليات المتحدة في مطمع عاـ  رئاسةمجيء اوباما الى ال

ذاىناؾ مقاربة  جديدة ليذا الممؼ  عمى  وفرت كاف شعار التغيير الذي رفعو اوباما يمثؿ خطوة وا 
يتفؽ مع ما جرى عميو  جاه اليسببو تحريؾ ىذا الممؼ بات أفالذي يمكف  اإلحراجاالدارة االمريكية 

تفرض نفسيا  أخرىفاف ىناؾ متغيرات الخمسة السابقة عقود العمى مدى  األميركيةالعرؼ في السياسة 
 مراجعة ومف ذلؾ: أيةفي 

اذ كانت الحكومات السوفيتية المتعاقبة ، السوفيتيبعد انييار االتحاد  ف الحرب الباردة قد انتيتإ -
وليس منطقيا اف يستمر التعامؿ وفؽ قتصادي لكوبا، وقد توقؼ ذلؾ الدعـ، تقدـ الدعـ العسكري واال

 معطيات تمؾ الحرب.

الثورة الماركسية ومساعدة الحركات الثورية  كانت تقـو فييا كوبا بمحاولة تصدير التياف المرحمة   -
الجانب الكوبي يتعامؿ ، واصبح انتيت بحكـ اعتبارات كثيرة عدد مف الدوؿ اإلفريقية والالتينية قد في

 ببراغماتية معترفا بما حدث مف تغييرات ومحاوال التكّيؼ معيا.

عمى و عاما.  ٜٗوالتي دامت نحو كاسترو، فيدؿ القيادة التاريخية لمرئيس  صعود قيادة جديدة بعد -
القيادات  أفالى فاف واقع االمر يشير  السابقة،قيادة مل ا امتدادالجديدة عّدت اف القيادة مف رغـ ال



مما  ،منطقيا أمراالتاريخية في كوبا بمغت حدا مف العمر يجعؿ ظيور جيؿ جديد يقود السمطة في كوبا 
الرئيس الجديد أظير كما التغيير. يقتضي التمييد لذلؾ والتعامؿ عبر نظرة مستقبمية تستوعب ىذا 

راؤوؿ كاسترو اختالفا في التصرؼ عف  شقيقو واستغؿ العديد مف القنوات العامة والخاصة، لمتواصؿ 
سراح أكثر  بإطالؽقرارات   ذلؾ باتخاذ وأرفؽمحادثات.  إلجراءاستعداده  وأبدىاألمريكية  اإلدارةمع 
شطيف والسماح لعدد مف المدونيف والنا ٕٔٔٓوعاـ  ٕٓٔٓفي عاـ  اسياسي اسجين ٕٓٔمف 

ميدت الطريؽ لمحادثات مع الواليات  إجراءاتوىي  ٖٕٔٓالمعارضيف لمسفر إلى الخارج  في العاـ 
 (ٔ)المتحدة.

السيما بيف دوؿ اميركا الالتينية التي شيدت تحوالت سياسية و زيادة الدعـ لرفع الحظر عف كوبا  -
وصوؿ اليسار لمحكـ فييا وكانت إلى دوؿ عدة كبيرة منذ مطمع االلفية الثالثة. وادت التحوالت في 
 جميورية فنزويال المثاؿ االبرز ودعمت كوبا كثيرا .

عمى دوؿ اميركا الالتينية بؿ تعدتيا الى اغمب اف معارضة الحصار االميركي عمى كوبا لـ تقتصر  -
ة العديد اصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحد ذإ .واالمـ المتحدة دوؿ العالـ بما فييا االتحاد االوربي

مف القرارات الداعية لرفع الحصار عف الدولة الكوبية وتـ التصويت عمييا بأغمبية ساحقة. بينما خفؼ 
 االتحاد االوربي الكثير مف اجراءات الحصار.

ساعد تخفيؼ و لقد خطت ادارة باراؾ اوباما خطوات جيدة باتجاه عالقات مستقبمية افضؿ مع كوبا. 
كما اعمف في .بيف الجانبيف تجاري عمى إحياء آماؿ في تغيير العالقات الرئيس االمريكي لمحصار ال
 (ٕ)الكوبية في اتجاه جديد. –انو يرغب في نقؿ العالقات األمريكية  ٜٕٓٓقمة األميركتيف في عاـ 

صياغة العالقات" مع الحكومة الشيوعية، ورد الرئيس الكوبي راؤوؿ كاسترو  إعادةوقاؿ أوباما انو يريد "
الى أفعاؿ ربما تكوف امرا  األقواؿبأنو مستعد لبحث "كؿ شيء" مع الواليات المتحدة، ولكف ترجمة 

 صعبا.
ىافانا لمبحث في احتماؿ العاصمة الكوبية وفد مف سبعة اعضاء في مجمس النواب االميركي  زاركما  

طرحت كما  فع الحظر الذي تفرضو الواليات المتحدة ولتشجيع الحوار بيف البمديف المتخاصميف.ر 
ف تشريعا في مجمس الشيوخ يجيز السفر دوف قيود مف المشرعيف مف كال الحزبيف الرئيسيمجموعة مف 

وأعمف السناتور   س النواب.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالواليات المتحدة إلى كوبا فيما أدرج تشريع مماثؿ في مجم

                                                           
1) : Julia E. Sweig, Nelson and David Rockefeller Senior Fellow for Latin America Studies and Director for 

Latin America Studies, and Michael Bustamante, Cuba After Communism, Foreign Affairs, July/August 2013: 

http://www.cfr.org/cuba/cuba-after-communism/p30991 
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أف "زيادة السفر إلى الجزيرة ستعزز قضية  ٜٕٓٓآذار/مارس  ٖٔبايروندورغاف يوـ 
اع الزراعة والشركات التجارية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوستروج لحقوؽ اإلنساف كما ستعود بالنفع عمى قط  الديمقراطية

 (ٖ)."األميركية

دورغاف: "إف سياستنا تجاه كوبا تعاقب المواطنيف األميركييف مف خالؿ حرمانيـ مف حؽ السفر، وقاؿ 
تغيير ىذه  انتظاركما أف تمؾ السياسة لـ تحقؽ شيئا في إضعاؼ نظاـ كاسترو، وقد طاؿ كثيرا 

 (ٗ.")السياسة غير الحكيمة

ى لساف ىيالري كمينتوف وزيرة وجاء االعتراؼ بإخفاؽ سياسة الحصار األمريكي عمى كوبا مبكرا عم
بعد اف عبر الرئيس الكوبي راؤوؿ كاسترو عف  الخارجية السابقة التي رحبت بدعوات إجراء حوار،

يشمؿ قضايا حقوؽ االنساف والسجناء السياسييف   األمريكياستعداده لمدخوؿ في حوار مع الجانب 
 . ٘وحرية الصحافة.

 )*(شيرا دخؿ الجانباف في مفاوضات مكثفة بوساطة كؿ مف كندا والفاتيكاف  ٛٔوعمى مدى  
بتوصؿ الجانبيف إلى اتفاؽ ينيي التوتر بينيما ويعيد   ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٚٔوانتيت المفاوضات في 

 (ٙ)العالقات الثنائية.

ت االبيض  بياف وقد خطت حكومة باراؾ اوباما في رئاستو الثانية خطوات اكثر جرأة واصدر البي
يمخص االعتراؼ االمريكي بإخفاؽ سياسة الحصار  ٕٗٔٓكانوف االوؿ/ ديسمبر ٜٔحقائؽ في 

مف الواضح أف عقوًدا مف العزلة التي والعقوبات الطويمة التي فرضت عمى كوبا ، وجاء في البياف: "
تعزيز الديمقراطية فرضتيا الواليات المتحدة عمى كوبا قد فشمت في تحقيؽ ىدفنا الدائـ الرامي ل

واالزدىار والرخاء واالستقرار في كوبا. وفي بعض األحياف، أدت السياسة األميركية الطويمة األمد تجاه 
كوبا إلى عزؿ الواليات المتحدة عف الشركاء اإلقميمييف والدولييف، وحّدت مف قدرتنا عمى التأثير عمى 

القدرة عمى استخداـ المجموعة الكاممة مف النتائج في جميع أنحاء نصؼ الكرة الغربي، وأضعفت 
األدوات المتاحة لمواليات المتحدة لتعزيز التغيير إليجابي في كوبا. وعمى الرغـ مف أف ىذه السياسة 

                                                           

، عهى انراتط:( موقع وزارة الخارجية االميركيةٖ  

http://usinfo.state.gov/arabic  
( انًصذر َفسّ.4  

ٍالري كهٍُتوٌ: سٍاستُا تجاِ كوتا فاشهح( 2ْ  
،
 www.almotamar.net/news/69277.htm:، على الرابط81/4/3002موقع المؤتمر نت، فً  

سًٍا )*( ٌعذ انثاتا فراَسٍس اول يٍ ٌتونى يُصة تاتا انفاتٍكاٌ يٍ اصول التٍٍُح ) يٍ االرجُتٍٍ( ونّ شعثٍح واسعح تٍٍ شعوب انًُطقح.، ال

انكوتٍح، يصذر سثق  -انتٍاراخ انٍسارٌح يًا جعهّ خٍر وسٍط إلتًاو تهك انًفاوضاخ. اَظر: ايم يحتار،عودج انعالقاخ االيرٌكٍح

.021ركرِ.ص  

( انًصذر َفسّ.6  

http://usinfo.state.gov/arabic
http://www.almotamar.net/news/69277.htm


، كما كاف عميو الحاؿ في عاـ  -متجذرة في أفضؿ النوايا، إال أنو لـ يكف ليا أي تأثير يذكر  فاليـو
 .(ٚ)"الشيوعي، يحكـ كوبا كاسترو والحزب ٜٔٙٔ

ويتضمف بياف البيت األبيض تفاصيؿ اإلجراءات التي تنوي اإلدارة األمريكية القياـ بيا إلنياء المقاطعة 
 ٛبكؿ أشكاليا، وأبرزىا :

. إجراءات سياسية تشتمؿ عمى إقامة عالقات دبموماسية بيف البمديف، وحؿ بعض قضايا الحدود ٔ
خراج كوبا  مف قائمة الدوؿ الراعية لإلرىاب، ومعالجة مشكمة مشاركة المعمقة في خميج المكسيؾ، وا 

 .ٕ٘ٔٓكوبا في قمة األميركتيف في بنما في 

 . إجراءات اقتصادية ، بضمنيا تسييؿ التحويالت المالية والتجارية بيف البمديف.ٕ

لسفر . إجراءات تتعمؽ بقضايا الشأف الداخمي الكوبي مثؿ موضوع الحريات وتعديؿ القوانيف وتسييؿ اٖ
 والوصوؿ إلى وسائؿ االتصاالت.

وكاف التتويج ليذه اإلجراءات عودة العالقات الدبموماسية بيف الجانبيف، وافتتاح سفارتي كوبا في 
، إال إف ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٗٔوسفارة الواليات المتحدة األمريكية في ىافانا في  ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٓواشنطف في 

ات يتطمب إنياء الحصار االقتصادي األمريكي عمى الرئيس الكوبي راؤوؿ كاسترو أكد أف تطبيع العالق
عادة القاعدة البحرية في خميج جوانتانامو إلييا. ) ( ويبدو أف طي صفحات العالقات المتأزمة ٜبالده وا 

مف بيف البمديف يحتاج الكثير مف الجيد بعد اف اضر الحصار بكوبا كثيرا وبات مف الطبيعي اف 
ار إساءة استعماؿ جزيرة جوانتانامو مف الجانب األمريكي واإلصرار تطالب بالتعويضات، كما أف استمر 

عمى االحتفاظ بيا سيكوف موضوع جولة مقبمة مف المفاوضات ، لتطوى صفحة مف اشد صفحات 
 العالقات الدولية تأزما بيف بمديف جاريف.

 

 

 

                                                           
7(https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/fact-sheet-charting-new-course-cuba 
8 (abid 

9
) David Jackson,USA TODAY , Cuba to Obama: End embargo and close Gitmo,September 29, 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تداعُاث اسقاط الطائرة الروسُت

 علً االراضٍ السىرَت                                                                   
                                                                     

   أ.م.  ولٌـــد حســــن محمد                                                                     
           مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة                                                                       

                                                                                                                                               

شيد تاريخ العالقات الروسية _ التركية سمسمة مف الحوادث والتوترات، ومرت ىذه العالقات منذ القرف 
السادس عشر بأدوار مختمفة، وكانت ليا جوالت انتقؿ فييا ميزاف القوى مف رجحانو الكاسح لمصمحة 

حة روسيا التي عممت تركيا العثمانية، ثـ انقمبت الموازيف فصارت القوى متعادلة الى اف رجحت لمصم
الى جانب بريطانيا وفرنسا كالمعوؿ التاريخي في تيديـ جبروت االتراؾ العثمانييف، وشيدت منطقة 
البمقاف التفوؽ الروسي التي اجبر فييا العثمانييف عمى تقديـ تنازالت أو امتيازات سياسية واقتصادية 

ب عدة خاضتيا االمبراطورية الروسية مع كبيرة لروسيا، وشيد القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر حرو 
الدولة العثمانية أدت الى انتكاسة الدولة العثمانية وسيطرة الروس عمى مناطؽ واسعة مف أراض 

وتـ ايقاؼ تقدـ الروس صوب اسطنبوؿ، ، االمبراطورية العثمانية، عمى اثر ذلؾ تـ توقيع معاىدة سالـ 
واالتراؾ الحرب كؿ في جبية، وفي العاـ االوؿ لمحرب تمكف وفي الحرب العالمية االولى دخؿ الروس 

 الروس مف احتالؿ جميع االراضي العثمانية في منطقة شرؽ االناضوؿ.

، بدفع القوات الروسية الى التراجع مف تمؾ ٜٚٔٔواسيـ اندالع الثورة الشيوعية في روسيا في العاـ 
رة اذ احتؿ الحمفاء اسطنبوؿ وفقد االتراؾ االراضي، وبعد انتياء الحرب االولى خرجت تركيا خاس

السيطرة عمى البحار المحيطة بيا، وسيطرت اليوناف عمى اراٍض تركية بعد ىزائـ تركية عدة، ونجح 



)مصطفى اتاتورؾ( في استثمار السخط الشعبي مف الوضع الذي آلت اليو تركيا ووجود قوات احتالؿ 
تيت بإلغاء الخالفة ومنصب السمطاف ونياية الدولة اجنبية عمى اراضييا، فقاـ بإجراءات عدة ان

بيف  ٖٕٜٔالعثمانية، وبعد سبعة اشير مف المفاوضات تـ توقيع معاىدة لوزاف في سويسرا في العاـ 
والتي حددت حدود تركيا الحديثة. وجاءت  ،تركيا وريثة الدولة العثمانية وبيف القوى المنتصرة في الحرب

وحينيا وجو الزعيـ الروسي السوفيتي )ستاليف( تيديدات عّدة  ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔالحرب العالمية الثانية 
باحتالؿ مضيؽ البوسفور ومدينة اسطنبوؿ اف لـ تدخؿ تركيا الحرب الى جانب الحمفاء ضد ألمانيا، 
وبالفعؿ انضمت تركيا الى جانب الحمفاء في ىذه الحرب وباتت عضوا في المعسكر الغربي وحمؼ 

 تو(.شماؿ األطمسي )النا

واستطاعت تركيا عمى مدى السنوات الماضية، أف تبني عالقات أفضؿ مع روسيا، ال سيما في الجانب 
( مميار دوالر سنويًا، لتصبح روسيا ٕٛاالقتصادي إذ بمغ حجـ التبادؿ التجاري بيف بمدييما أكثر مف )
ا مف الغاز عبر خط % مف حاجتيٓٚالشريؾ التجاري األوؿ لتركيا، فضاًل عف أنيا تحصؿ منيا عمى 

أنابيب "التيار األزرؽ، غير أف سماح أنقرة بمرور سفف مساعدات أمريكية عبر المضائؽ التركية إلى 
شواطئ جورجيا، أثناء الحرب الروسية _ الجورجية أدى إلى إثارة أجواء مف التوتر والقمؽ بيف موسكو 

التابعة لحمؼ الناتو لمضيَقْي البوسفور  وأنقرة؛ إذ حّممت روسيا تركيا مسؤولية عبور السفف الحربية
والدردنيؿ، المَذْيف يربطاف البحر المتوسط بالبحر األسود، وىذا ما دعا رئيس ىيئة األركاف الروسي إلى 
القوؿ إنو "في حاؿ لـ تخرج سفف الناتو مف البحر األسود، فإف تركيا ستكوف أوؿ المسؤوليف"، منوىًا أف 

 وماىوؾ( ذات الرؤوس النووية.ىذه السفف تحمؿ صواريخ )ت

 المشاركة الروسية في الحرب عمى االرىاب في سوريا:

عد قرار الرئيس الروسي )بوتيف( القاضي بإرساؿ طائرات تابعة لسالح الجو الروسي إلى سوريا، 
استجابة لطمب الرئيس السوري لمساندة القوات الحكومية السورية في حربيا ضد اإلرىاب، والمعارضة 

 رية، تطورا نوعيا في مسار األزمة السورية التي شغمت العالـ منذ سنوات خمس مضت.السو 

أيموؿ/ سبتمبر الماضي بشف غارات عنيفة عمى مواقع تنظيـ  ٖٓفي  الروسية وبدأت الطائرات الحربية
والجماعات المسمحة األخرى في سورية، وعندىا دخمت العالقات الروسية_ التركية  داعش اإلرىابي

مة جديدة مف التوتر، فبغض النظر عف الخالفات التقميدية التي تمثمت في تبايف سياسة الدولتيف مرح
كاألزمة القبرصية  حوؿ التعامؿ مع تطورات األزمة السورية، فضال عف بعض األزمات األخرى،

رجيا ومشكمة إقميـ )ناغورني و قره باغ( بيف أرمينيا وأذربيجاف، إلى جانب تطور العالقات بيف جو 
وتركيا، وعضوية األخيرة في حمؼ الناتو؛ فإف التحوؿ الحقيقي في العالقات بيف الطرفيف حدث منذ 



واضًحا لممصالح التركية في  اً إعالف روسيا التدخؿ العسكري المباشر في سوريا، والذي بات يمثؿ تيديد
ومنذ بدء التدخؿ  وريا.فيما يتعمؽ بسعي أنقرة إلى إقامة منطقة آمنة في شماؿ س وال سيماسوريا، 

، دعا ٕ٘ٔٓالروسي تضاعفت الحوادث الحدودية بيف انقرة وموسكو، وفي مطمع تشريف االوؿ/اكتوبر 
حمؼ شماؿ االطمسي روسيا الى "االحتراـ التاـ لممجاؿ الجوي لمحمؼ وتفادي تصعيد التوتر مع الحمؼ 

 االطمسي".

تشريف ٕٗ" الروسية في يـوٕٗطائرة "سوخوي  وقد وصؿ التوتر إلى ذروتو بعد قياـ تركيا بإسقاط
، بحجة اختراقيا المجاؿ الجوي التركي، وىو ما فرض تداعيات مباشرة ليس فقط ٕ٘ٔٓالثاني/ نوفمبر 

نما أيضًا عمى تطورات الصراع في سوريا، وبعد اتجاه موسكو إلى رفع  عمى العالقات بيف الطرفيف، وا 
ربما  عمد أنقرة تقديـ مزيد مف الدعـ لقوى المعارضة السورية.مستوى انخراطيا العسكري في سوريا، وت

ال ُيمكف فصؿ تصاعد حدة التوتر بيف تركيا وروسيا عف مجمؿ التطورات التي شيدتيا المنطقة في 
اآلونة األخيرة، فقد تزامف إسقاط الطائرة مع انعقاد القمة الثالثة لمنتدى الدوؿ المصدرة لمغاز في طيراف 

س الروسي )فالديمير بوتيف(، والذي حرص عمى تأكيد تقارب رؤى وسياسات روسيا بحضور الرئي
يراف إزاء تطورات األزمة السورية، بعد ظيور خالفات متعددة بيف الطرفيف حوؿ بعض قضايا  وا 
التسوية، ومنيا مستقبؿ الرئيس السوري بشار األسد في الحكـ،  كما أنو توافؽ مع تقديـ روسيا عرًضا 

العراقية بالمشاركة في الحرب ضد تنظيـ "داعش"، مما يعني دعـ التوسع العسكري الروسي لمحكومة 
السيما مع اإلعالف عف تأسيس مركز تعاوف استخباراتي بيف و في المنطقة وبالقرب مف الحدود التركية، 

يراف وسوريا في أيموؿ/سبتمبر   .ٕ٘ٔٓروسيا والعراؽ وا 

الضرورية التي تثبت عدـ اختراؽ األجواء التركية مف قبؿ القاذفة  وتؤكد موسكو بأنيا تممؾ كافة األدلة
نوفمبر/تشريف  ٕٗجو" صباح يـو -" بواسطة صاروخ "جو٘ٔ-التي أسقطتيا مقاتمة تركية مف نوع "إؼ

الثاني الماضي، وبيذا الصدد قاؿ )سيرغي دورنوؼ( نائب قائد القوات الجو فضائية الروسية إف 
ة الضرورية التي تثبت عدـ اختراؽ األجواء التركية مف قبؿ القاذفة التي موسكو تممؾ كافة األدل

أسقطتيا المقاتمة التركية، وأعاد إلى األذىاف أف تركيا أو دوؿ أخرى لـ تقدـ أية معمومات تدحض ما 
كشفت عنو وزارة الدفاع الروسية، وشدد قائال: "في جميع األحواؿ، لـ تكف الطائرة الروسية تمثؿ أي 

 عمى الجميورية التركية ومواطنييا". خطر

 تداعيات اسقاط الطائرة الحربية الروسية:

شيدت العالقات الروسية ػػػػ التركية عقب اتياـ الرئيس الروسي )فالديمير بوتيف( السمطات التركية 
" تداعيات كثيرة وصدرت تصريحات وقرارات عدة، أحدثت ٕٗ بتعمد إسقاط الطائرة الروسية "سوخوي



شرخا كبيرا في مستوى العالقات الثنائية، وقد عممت تركيا ىذا الحادث، بأف الطائرة الروسية اخترقت 
مجاليا الجوي عند الحدود مع سوريا، بعدما تجاىمت تحذيراتيا، وبعث أنقرة برسالة إلى األمـ المتحدة 

 ثانية. ٚٔئرة الحربية الروسية اخترقت أجوائيا لمدة زعمت فييا أف الطا

ووصؼ الرئيس الروسي )فالديمير بوتيف( اسقاط الطائرة بانو "طعنة في الظير وجييا الينا شركاء 
االرىابييف" محذرا انقرة مف اف الحادث سيكوف لو "عواقب خطيرة" عمى العالقات بيف البمديف، ميدًدا 

ف يمر بسيولة عمى روسيا، وعمى الفور الغى وزير الخارجية الروسي الرئيس التركي بأف األمر ل
 )سيرغي الفروؼ( زيارة رسمية لتركيا واوصت موسكو رعاياىا بعدـ السفر الى تركيا.

لمقاذفة  وفي اجراء عقابي عمى تركيا، فرضت موسكو عقوبات اقتصادية عمى أنقرة في أعقاب إسقاطيا
نطمؽ أكد الرئيس الروسي في كممتو السنوية أماـ الجمعية الفدرالية الروسية فوؽ سوريا، ومف ىذا الم

، : "نحف ال ننوي القرقعة بالسالح، ولكْف إذا ما كاف أحد ٕ٘ٔٓكانوف الثاني/ ديسمبر  ٖالروسية يوـ 
ما يظف أنيـ وبقصد )المسؤوليف األتراؾ( تمكنوا مف اإلفالت، مف الجريمة العسكرية النكراء، التي 

، وقتميـ اثنيف مف أبنائنا، بػ)إقالعنا عف استيراد( البندورة أو بقيود في مجاالت البناء وغيرىا، ارتكبوىا
فإنو يخطئ عميقا، نحف سنذكِّرىـ غير مرة بما فعموا، وىـ سيندموف مرات ومرات عمى فعمتيـ، وال سيما 

ال تقمؿ مف ضراوتيا أننا نعمـ ما يجب فعمو حيف تجري مواجية حامية عمى خمفية األزمة السورية 
محاربة العدو اإلرىابي الوحشي المشترؾ، والتي كانت آخر نتائجيا إسقاط المقاتالت التركية القاذفة 

" فوؽ األراضي السورية، األمر الذي ُيظير مف جديد أف المصمحة المشتركة في ٕٗ-الروسية "سوخوي
 غرب ولو إلى حيف".دحر "داعش" ليست كافية لتنحية النزاع العميؽ بيف روسيا وال

وىناؾ مف يتوقع عودة قريبة لحرب باردة جديدة، فيتوقع المراقبوف أف يمضي )بوتيف( حتى النياية، لكف 
ببطء وعمى طريقتو المتأنية المعيودة، وبالمقابؿ قاؿ الرئيس التركي )رجب طيب أردوغاف(:إف الحديث 

ؽ بسياسييف، وأكد إف اسقاط الطائرة الروسية عف الغاء مشاريع مشتركة مع روسيا كالـ "عاطفي" وال يمي
كاف "رد فعؿ تمقائي" يتماشى مع األوامر الصادرة لمجيش، ورفض االتيامات الروسية لبالده بشأف شراء 
النفط الميرب مف تنظيـ الدولة، مؤكدًا أف بالده ال تشتري النفط مف داعش، وقاؿ )اردوغاف( في أنقره، 

ط مف داعش، عار عميكـ، عمى اولئؾ الذيف يدعوف بأننا نشتري النفط مف "يدعوف أف تركيا تشتري النف
داعش اثبات ذلؾ واال فإنيـ يحاولوف االفتراء عمينا"، وشدد الرئيس التركي عمى إف حرب تركيا مع 
داعش "ال خالؼ عمييا، نافيا بذلؾ االتيامات التي جاءت بيا روسيا مف اف تركيا تتعاوف مع التنظيـ 

وقاؿ: "إف موقفنا مف داعش واضح منذ البداية، وليست ىناؾ عالمات استفياـ ازاءه، وليس المتطرؼ، 
 ألحد الحؽ في الطعف في حربنا ضد داعش أو تجريمنا."



وأطمؽ )بوتيف( سياـ عدة إلى السمطات التركية، أرفقيا بعدة قرارات سريعة وحاسمة حددت شكؿ 
الحقبة المقبمة وجاءت ىذه القرارات وفقا لتسمسميا الزمني العالقات الدبموماسية بيف البمديف خالؿ 

 كاآلتي:

وتمثؿ ىذا القرار باستدعاء وزارة الدفاع الروسية  "القرار األول" استدعاء الممحق العسكري التركي:-
 الممحؽ العسكري التركي في السفارة التركية بموسكو.

عمنت ىيئة األركاف الروسية في بياف ليا فيو قطع أ "القرار الثاني"  قطع العالقات الحربية مع تركيا:-
جميع العالقات الحربية مع تركيا، ونقؿ صواريخ جديدة مضادة لمطائرات إلى مدينة الالذقية، وعـز 
روسيا إسقاط أي طائرة حربية في المجاؿ الجوي السوري، ترى فييا القوات الروسية تيديًدا ليا، مؤكًدا 

جوي في سوريا، وتدمير جميع األىداؼ التي ترى فييا موسكو خطًرا عـز روسيا تعزيز الدفاع ال
 محتماًل.

أمر الرئيس الروسي )بوتيف( بوقؼ العمؿ بنظاـ "القرار الثالث" وقف التأشيرات الحرة مع تركيا :-
، ووقؼ رحالت الطيراف التجاري، مشدًدا عمى ٕٙٔٓالتأشيرات الحرة مع تركيا بدًأ مف أوائؿ العاـ 

متناع شركات السياحة الروسية عف تنظيـ رحالت لممواطنيف الروس إلى تركيا، وتشديد الرقابة ضرورة ا
عمى شركات الطيراف التركية عمى األراضي الروسية لضماف األمف،  كما قرر )بوتيف(وضع حظر 

 عمى أنشطة الشركات التركية المتواجدة في روسيا. وقيود

أعمف المكتب الصحفي لمكرمميف، بأف الرئيس  ك في روسيا:"القرار الرابع" حظر توظيف عمال أترا-
كانوف الثاني/ يناير   ٔالروسي حظر عمى أرباب العمؿ توظيؼ عماؿ مف المواطنيف األتراؾ بدًأ مف 

، كما كمؼ بوتيف الحكومة بفرض قيود عمى استيراد بعض السمع التركية، وتـ منع ٕٙٔٓمف العاـ 
وخضوع شركات الطيراف التركية لمزيد  منيا،تي مصدرىا تركيا أو الحد استيراد بعض أنواع البضائع ال

 مف المراقبة عمى األراضي الروسية.

أعمف وزير الدفاع الروسي  " لمدفاع الجوي في سوريا:411-"القرار الخامس " نشر منظومة "إس-
بالده تنوي نشر منظومة )سيرجي شويجو( في أحد اجتماعات الييئة القيادية بوزارة الدفاع الروسية، أف 

" المضادة لمجو في سوريا، لتأميف طائراتيا عقب حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأعمف عف ٓٓٗ-"إس
" معدلة ٖٓٓ-وصوؿ الطراد الصاروخي "موسكو" المجيز بنظاـ "فورت" )نسخة مف منظومة "إس

 لنصبيا عمى متف السفف( إلى مكاف تمركز جديد قبالة سواحؿ الالذقية



وتمثؿ ىذا القرار عمى ىيئة موقؼ قامت  رجل أعمال تركي في روسيا: 26القرار السادس" توقيف "-
( رجؿ أعماؿ تركي؛ جاءوا إلى أراضييا لممشاركة في فعاليات ٕٙبو السمطات الروسية بتوقيؼ )

معرض زراعي دولي بمدينة )كراسنودار(، ونقمت قوات الشرطة رجاؿ األعماؿ األتراؾ إلى مركز 
 أياـ وترحيميـ بعدىا إلى بالدىـ. ٓٔشرطة، قبؿ إحالتيـ إلى المحكمة التي أمرت بتوقيفيـ لم

عتذار رسمي عف إسقاط طائرتيا قبؿ إجراء أي اتصاالت بيف الرئيس أطالبت روسيا تركيا بتقديـ  وقد
(، روس، وعمى رأسيـ الرئيس الروسي )فالديمير بوتيف ؤوليفالتركي )رجب طيب أردوغاف( وأي مس

وقاؿ يوري أوشاكوؼ، مساعد الرئيس الروسي إف )بوتيف( رفض التواصؿ مع الرئيس التركي لرفض 
أنقرة االعتذار عف إسقاط طائرة حربية روسية،  وفي المقابؿ حذر الرئيس التركي روسيا عمى اليواء 

 مباشرة مف " المعب بالنار"، وأضاؼ أنو ال يريد اإلضرار بالعالقات مع موسكو.

، أمر رئيس الحكومة الروسية )دميتري ميدفيديؼ(  وزرائو بإعداد قائمة مف االجراءات انب ذلؾالى ج
العقابية قد تشمؿ تجميد العمؿ ببعض المشاريع المشتركة مع تركيا، وقاؿ )ميدفيديؼ( لوزرائو في 

ى ىذا العمؿ اجتماع نقمو التمفزيوف الروسي "لقد ُأمرت الحكومة بإعداد قائمة مف االجراءات لمرد عم
 العدواني في المجاليف االقتصادي واالنساني."

"اضطراـ" حرب باردة جديدة ال قواعد  احتماؿ  ويدور الحديث اآلف في األوساط السياسية الروسية عف
"غباء الشركاء" الغربييف بػػ  ليا، بؿ إف البعض حذر مف خطورة الوضع الدولي القائـ، بسبب ما يدعوه

أف الحرب الباردة الجديدة يمكف أف تتحوؿ في أي لحظة إلى حرب عالمية ساخنة إذا الحالييف، مؤكديف 
إسقاط القاذفة الروسية،  لعمميةاستفزازية، مشابية  خطوةما أقدـ أي مف الفرقاء في سوريا عمى تنفيذ 

 )أردوغاف( حاوؿ بيا جر حمؼ الناتو إلى صراع شامؿ مع روسيا.يرى البعض بأف  التي و 

مقب رئيس الوزراء التركي الحالي )أحمد داوود أوغمو( بػأنو "مصمـ" سياسة أنقرة الخارجية، ىناؾ مف ي
ذا كاف الرئيس )أردوغاف( منظر  لفكرة "العالـ التركي" الممزوجة بأفكار اإلسالـ السياسي، فيمكف  اً وا 

ة، وىو عد)داوود أوغمو( وبحؽ بأنو صاحب مشروع إعادة بناء الدولة العثمانية في ظروؼ جديد
المشروع اليادؼ إلى بناء إمبراطورية تركية عظيمة بزعامة أنقرة ومركزىا تركيا القوية، لتصبح قوة 
عالمية عظمى ذات تأثير عمى مصائر العالـ، وقد كاف منطقيا أف تمس ىذه السياسة بمصالح الدوؿ 

، والتي تعد ٜٛٔٔة حتى عاـ المجاورة لتركيا والتي كاف معظـ أراضييا الراىنة جزءا مف الدولة العثماني
أنقرة بعض سكانيا أتراكا، كالتركماف الذيف كاف وجودىـ في شماؿ سوريا أحد أسباب اليجوـ ضد 
الطائرة الروسية، وقد أبمغت تركيا جميع األطراؼ المعنية أنيا تعد أراضييـ منطقة تقع تحت الحماية 



وقؼ التركي بتصريح رئيس الوزراء )داوود التركية وأنيا تخطط لمنحيـ "غطاءًا جويا"،  وتمثؿ الم
 أوغمو(الذي أعمف أنو مف حؽ تركيا أف تتخذ "جميع اإلجراءات الالزمة لمنع انتياؾ حدودىا.

ومف التداعيات األخرى، رد روسيا عمى ىذا الحادث بتعزيز وجودىا العسكري في سوريا وأجوائيا، وقاؿ 
ية: "ىؿ يا ترى كانوا يعتقدوف أننا سنيرب مف ىناؾ؟ الرئيس الروسي )فالديمير بوتيف( بميجة تيديد

بالطبع ال فإف روسيا ليست بدولة ضعيفة، لقد عززنا وجودنا العسكري وزدنا عدد طائراتنا الحربية... 
ذا كاف األتراؾ يحمقوف ىناؾ وينتيكوف المجاؿ الجوي السوري فدعيـ يجربوف اآلف التحميؽ ىناؾ!".  وا 

ئا أكبر مف فرض حظر جوي عمى الطيراف الحربي التركي، فقد ألغى اليجـو إف ىذه الكممات تعني شي
التركي عمى الطائرة الروسية جميع االتفاقات السابقة بيف موسكو وأنقرة، وقد سحبت موسكو موافقتيا 
الصامتة عمى تنفيذ المشروع الجيوسياسي التركي، األمر الذي يضع حاجزا أماـ توسع تركيا السياسي 

 األوسط وقد يمغي كؿ نجاحاتيا  السابقة. في الشرؽ

أف العالقات  (ماريا دوبوفيكوفا)وأكدت الخبيرة الروسية ورئيسة النادي الدولي لمدراسات الشرؽ أوسطية 
التركية في الوقت الحاضر تمر بمرحمة صعبة، والتي قد تطوؿ لسنوات، وعمى الرغـ مف أف -الروسية

د لتقديـ تنازالت وخفض حدة الصراع، اال أنو مف الصعب انتظار الطرفيف لـ يبرىنا عمى وجود استعدا
 مواجية عسكرية مباشرة ألنيا ليست ضرورية.

لػموقع "سبوتنيؾ" أف أي مواجية عسكرية بيف البمديف ستؤدي حتمًا إلى صراع  (دوبوفيكوفا)وأوضحت 
لطرفيف، وال واسع النطاؽ بمشاركة دوؿ حمؼ شماؿ االطمسي التي ليست ليا أي مصمحة مف ا

المجتمع الدولي ككؿ وىذا ىو السبب الرئيس وراء أف الحمؼ ال يسعي لتطوير األمور، مشيرة إلى أنو 
سوؼ  فضاًل الى ذلؾفي الوقت نفسو سيدوـ الصراع الحالي وقتا طويال وذلؾ بسبب االستفزازات، 

تواجو السفف الروسية بعض الصعوبات عند العبور مف مضيؽ البوسفور والدردنيؿ، سيعمؿ الجانب 
التركي عمى خمؽ جميع أنواع العقبات بغرض "إزعاج" روسيا، بدال مف وجود نية حقيقية إلنياء 

 العالقات الثنائية بيف البمديف واإلغالؽ الكامؿ لممضيؽ فى وجو السفف الروسية.

" الروسية فى سوريا تمثؿ رادع خاص لجميع ٓٓٗ —الخبيرة الروسية أف صواريخ "إس  وأضافت
األطراؼ، وتوضح أف روسيا تستعد بكؿ الوسائؿ المتاحة لحماية مصالحيا والحفاظ عمييا حتى النياية، 
عمى الرغـ مف المخاطر، موضحة أف مثؿ ىذا األمر الحاد يجبر الالعبيف اآلخريف الموجوديف في 

، أف يكونوا حذريف جدا في الخطوات المتخذة والمناورات، ونوىت الى أف روسيا لف الم نطقة اليـو
سوريا، دوف وجود تيديدات واضحة لمجنود والمعدات  يالمتواجدة ف يتستخدـ صواريخ الدفاع الجو 

وتركيا  أف عودة العالقات قريبا بيف روسيا ةوضح، متجري اآلف مف قبؿ روسيا في سوريا يوالعممية الت



لف تتـ عمى الرغـ مف الترابط االقتصادي بيف البمديف، وذلؾ ألف التاريخ يضع أماـ روسيا عوامؿ عدة: 
مثؿ الكبرياء الوطني واليوية، والوضع في الساحة الدولية، وىذه األمور تعد أعمى بكثير مف العوامؿ 

 المنطقية مثؿ الربح االقتصادي.

تركيا شريكة مميزة ليا، بؿ وأشار إلى أف  دا الحادث كانت روسيا تعيذكر اف )بوتيف( قاؿ: أنو قبؿ ىذ
موسكو وافقت عمى دعـ أنقرة في مسائؿ "بالغة الحساسية" تقع "خارج نطاؽ القانوف الدولي"، لكف 
األتراؾ ردوا عمى ذلؾ بإسقاط الطائرة الروسية، الذي كاف بمثابة توجيو ضربة قاضية إلى مشروعيـ 

 السياسي.

غالب داالي(، مدير "منتدى الشرؽ"، ومقره في إسطنبوؿ، لػ"ىافينغتوف بوست عربي" إف "روسيا وقاؿ )
سوؼ تنتقـ بطريقة أو بأخرى، ومف الصعب التنبؤ بتوقيت ىذا الرد وطبيعتو"، مشيرا إلى ممفات ساخنة 

 YPGت أخرى يمكف لموسكو أف تستغميا إلزعاج أنقرة، ومنيا: تالعبيا بالممؼ الكردي بدعـ قوا
الكردية ذراع حزب العماؿ الكردستاني في سوريا، وثانيًا بواسطة تكثيؼ الحمالت الجوية عمى مواقع 
المعارضة السورية، وثالثًا قد يكوف مف خالؿ استيداؼ روسي لمطيراف التركي، ورابعًا وكما أشار بوتيف 

 الدولة اإلسالمية. في خطابو مف خالؿ إطالؽ حممة تصّور فييا تركيا كداعـ أساسي "لتنظيـ

وجمعت صحيفة "ناشيوناؿ إنترست" األمريكية قائمة لمموارد العسكرية الروسية التي في حاؿ اندالع 
اشتباؾ محدود مع تركيا في الوضع السوري فمف يكوف لدى أنقرة أي شيء لتواجييا بو، فإف لدى روسيا 

راف وبناء السفف والحرب اإللكترونية، مزايا عسكرية فريدة المتالكيا أحدث التصميمات في مجاؿ الطي
"، والذي وصفتو المجمة بػ"القمعة العائمة"، فضال ٖٓٓومنظومة دفاع صاروخية "فورت" المشابية لػ"اس 

القوات الخاصة الروسية التي ال تقير، ومقاتمي النخبة الروسية الذيف يشكموف الخطر األكبر عمى  عف
 تركيا.

ائرة الحربية الروسية مف قبؿ المقاتالت التركية  القى بضالؿ قاتمة ونخمص الى القوؿ اف اسقاط الط
عمى واقع العالقات الروسية التركية، وأبقى األبواب مفتوحة عمى تطورات الحقة محتممة، اال اف 

باتت تخفؼ مف حدة الوضع والنتائج المتوقعة، ومنيا تصريح مساعد وزير لمحادث التطورات الالحقة 
نوفسكي( عف استمرار ضخ الغاز الروسي إلى تركيا، وفؽ االتفاقيات المبرمة  أناتوليياالطاقة الروسي )

وفي تطور ميـ نشرت  سابقًا بيف الطرفيف، وأضاؼ أف "الجانب الروسي ال يفكر بخيارات أخرى.
، تعفي فيو بعض ٕٙٓٓكانوف الثاني ٘ٔالحكومة الروسية مسودة قرار، عمى موقعيا اإللكتروني، يوـ 

كات التركية، مف العقوبات االقتصادية المفروضة عمييا، ويشمؿ القرار، رفع العقوبات عف الشر 



شركات، عمى رأسيا شركات تصدير الفواكو والخضار، إضافة إلى تحديد قواعد تمكف شركات تركية 
 في قطاعات معينة مف مواصمة أنشطتيا التجارية في روسيا.

، بسبب ارتفاع معدالت التضخـ بالنسبة لمسمع المستوردة مف القرار ىذا وقد اتخذت الحكومة الروسية
تركيا، بحيث ال تندرج الشركات التركية، والشركات التي يديرىا أتراؾ في روسيا، أو المنتجات التركية 
المعنية المشمولة في القرار، مف العقوبات المفروضة مف قبؿ الحكومة الروسية عمى الشركات التركية 

الغاء حاؿ دخوؿ القرار حيز التنفيذ، سيكوف بإمكاف الحكومة الروسية إبداء مرونة في وفي ، وأصحابيا
 حظر دخوؿ بعض المنتجات التركية التي يصعب االستغناء عنيا مف الناحية االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3002العالقاث العراقُت ــــ اإلَرانُت بعد عام     

 ) الىاقع وآفاق املستقبل(



         . سلين كاطع عليم.د      

 والدولية االستراتيجيةالدراسات  هركز

ُتعد العالقات العراقية ػػػ االيرانية عمى درجة كبيرة مف االىمية نظرًا لحساسيتيا، ولتأثيرىا في تفاعالت   
المحيط االقميمي، فضاًل عف اف جذور ىذه العالقات تتسـ بالتوتر، والريبة واليواجس المتبادلة بيف 

. كما انيا اتسمت بظواىر عدة ابرزىا عدـ االستقرار والنزاع المستمر ٖٕٓٓالعراؽ وايراف قبؿ عاـ 
الذي غالبًا ما أخذ طابعًا عسكريًا، عمى الرغـ مف توقيع الدولتيف عددًا مف المعاىدات واالتفاقيات التي 

، ولعؿ اىـ ىذه التجارب كاف مف شأنيا اف تحسـ النزاع او اف تخفؼ مف حدة توتر العالقات بينيما
(، التي كاف ليا تداعياتيا عمى الصعيديف ٜٛٛٔػػػػ ٜٓٛٔىو تجربة الحرب العراقية ػػػػ االيرانية ) 

 االقميمي والدولي.

غير إف تاريخ الدوؿ اثبت عدـ واقعية فرضية العالقات المقفمة بيف دولتيف بشكؿ نيائي، وىو ما 
ية ػػػػ االيرانية التي شيدت فترة مف االنفراج والتحسف نتيجة ينطبؽ بالضرورة عمى العالقات العراق

االتصاالت المتبادلة والمفاوضات المباشرة، لكنيا سرعاف ما كانت تنيار عقب حصوؿ أي تغييرات 
 داخمية سواء في العراؽ او في ايراف، فضاًل عف تأثرىا بتطورات االحداث السياسية في المنطقة.

، وما تبعو مف اسقاط النظاـ السياسي القائـ ٖٕٓٓيكي لمعراؽ عاـ لقد شكؿ االحتالؿ االمر 
تمثؿ بإزاحة النظاـ الذي كاف ينافسيا، ويشكؿ تيديدًا لمسممات  إليرافميمًا  استراتيجياآنذاؾ، مكسبًا 

االمف القومي االيراني، االمر الذي جعؿ ايراف مف اوائؿ الدوؿ المجاورة لمعراؽ التي رحبت بتغيير 
السياسي في العراؽ عمى الرغـ مف قمقيا مف الوجود العسكري االمريكي القريب مف االراضي  النظاـ

 االيرانية.

ف تسميتو بػ: ) ػػػػػػػػػػػػػػػػما يمك ٖٕٓٓعاـ  احتاللوايراف خالؿ عممية غزو العراؽ ثـ  اختارتلقد 
وات االمريكية، كما انيا لـ تعمؿ الحياد االيجابي(، فيي لـ تقاتؿ الى جانب النظاـ العراقي، وال ضد الق

عمى اعاقة او تسييؿ تمؾ الميمة، ولعؿ اسباب ذلؾ يعود الى سنوات الحرب والعداوة والتيديد المتبادؿ 
بينيا وبيف النظاـ العراقي السابؽ، فيي لـ تخسر شيئًا برحيؿ ذلؾ النظاـ، ولـ تحرص عمى التمسؾ 

ي اغالؽ ايراف لحدودىا مع العراؽ خالؿ اندالع الحرب ببقائو في الوقت نفسو. وتمثؿ ىذا الموقؼ ف
 ، ومف ثـ اصبحت تبحث عف فرص لحماية مصالحيا وامنيا بعد سقوط ذلؾ النظاـ.ٖٕٓٓعاـ 

بالمصالح القومية اإليرانية،  االلتزاـولعؿ التوجو الجديد لمسياسة االيرانية الذي يعكس أعمى درجات 
ارجية اإليرانية آنذاؾ الذي أكد عمى أولوية المصالح الوطنية ىو ما كشؼ عنو كماؿ خرازي وزير الخ

اإليرانية في صياغة أية سياسة تجاه األزمة بقولو: " نحف ال نؤيد الواليات المتحدة األمريكية وال نؤيد 



العراؽ، نحف معنيوف بمصالحنا الوطنية، نحف محايدوف لكف معنيوف". كما أكد وزير الدفاع اإليراني 
بأف إيراف لف تسمح بأي إنتياؾ لمجاليا الحيوي مف قبؿ الواليات  ٕٕٓٓ/ٕ/ٔٔي في عمي شخمان

المتحدة األمريكية في حاؿ شف الحرب عمى العراؽ بقولو: "إف موقؼ الجميورية اإلسالمية إزاء العراؽ 
 في الظروؼ الراىنة ىو ال لممواكبة و المغامرة".

ايراف ال يمكف عدىا سياسة جديدة او مفاجئة  ختارتيااوال شؾ فاف سياسة ) الحياد االيجابي( التي 
او غير متوقعة، بؿ ىي استمرار لرؤيتيا السابقة في المحافظة عمى قدراتيا وعمى دورىا ونفوذىا 
االقميمي، وفي تجنب المواجية المباشرة مع الواليات المتحدة االمريكية، وعدـ توفير الذرائع السياسية 

 ىذه المواجية، او تبرر المزيد مف العقوبات.واالمنية التي تبرر مثؿ 

تركت تاثيراتيا في  ٖٕٓٓاف المتغيرات التي شيدتيا البيئة االقميمية بعد احتالؿ العراؽ عاـ 
العالقات العراقية ػػػ االيرانية، اذ شيدت ىذه العالقات تحوالت ميمة إذ إزداد التعاوف الثنائي بيف 

عد األمني فحسب بؿ تعددت وتنوعت ابعاده، ودخمت العالقات الدولتيف، والذي لـ يقتصر عمى الب
مرحمة جديدة نظرًا لمتحديات االمنية مف جية، ولمفرص الكبيرة التي خمفيا احتالؿ العراؽ اماـ ايراف مف 
جية اخرى، فالعراؽ يشكؿ مجااًل حيويًا بالنسبة اليراف عمى المستوييف السياسي واالقتصادي، ومف ثـ 

 اريخيًا وجغرافيًا وبسبب تركيبتو العرقية والدينية ىو امتداد لألمف القومي االيراني.فاف العراؽ ت

ومف ىنا تنبع اىمية العالقات العراقية ػػػػ االيرانية، كونيا تختص بدراسة العالقات مع دولة مف 
االقميمية والدولية، وال دوؿ الجوار الجغرافي لموطف العربي، والتي تؤدي دورًا مؤثرًا في انماط التفاعالت 

يقتصر تأثيرىا في االمف الوطني العراقي فحسب، بؿ في النظاـ العربي برمتو، فضاًل عف الرابط 
الجغرافي الذي يدفعيا الى توجيو عنايتيا نحو ذلؾ الجوار وبدوافع متعددة. فضاًل عف اف الفراغ الذي 

 .لصالحياخمفو احتالؿ العراؽ واختالؿ معادلة التوازف االقميمي 

مف وجود فراغ  ٖٕٓٓاف التحوالت االقميمية التي خمفيا االحتالؿ االمريكي لمعراؽ عاـ الشؾ 
امني في المنطقة، ووجود عسكري امريكي مع غياب دور عربي فاعؿ،  ادى الى تشابؾ االدوار 

انية، وىو ما فسح والمصالح في المحيط االقميمي كاف لو تاثيرًا ميمًا في العالقات العراقية ػػػػ االير 
 المجاؿ اماـ القوى االقميمية والدولية إلغتناـ تمؾ التحوالت بتفعيؿ ادوارىا في المنطقة.

دفع إيراف إلى  ٖٕٓٓاألمريكي لمعراؽ كونو أصبح أمرًا واقعًا بعد التاسع مف نيساف  فاالحتالؿ
ولعؿ مف مؤشرات ذلؾ التكيؼ  اإللتزاـ بمواقؼ معتدلة، وأخذت تتكيؼ شيئًا فشيئًا مع الواقع الجديد،

اإليراني ىو مشاركة إيراف في المؤتمرات اإلقميمية لدوؿ الجوار العراقي، إذ شاركت إيراف في المؤتمر 
، ووافقت عمى بيانو الختامي الذي لـ ٖٕٓٓاإلقميمي لدوؿ جوار العراؽ الذي ُعقد بالرياض في نيساف 



نما اكتفى البياف يتضمف أية إدانة لموجود األمريكي في العراؽ  أو المطالبة بجالء القوات األجنبية، وا 
بالتأكيد عمى ضرورة الحفاظ عمى األمف واإلستقرار وعدـ التصرؼ بالثروات الطبيعية لمعراؽ ومنح 

، ثـ ٖٕٓٓاألمـ المتحدة دورًا فيو، فضاًل عف مشاركة إيراف في مؤتمر دمشؽ في تشريف األوؿ 
 .ٖٕٓٓتشريف الثاني  ٚٔاالنتقالي في العراؽ في إعترافيا رسميًا بمجمس الحكـ 

فضاًل عف ذلؾ، فاف التوجو الجديد في سياسة ايراف تجاه العراؽ تمثؿ في اتباعيا لبعض 
االستراتيجيات السياسية في عالقتيا مع العراؽ مف خالؿ التأثير في العممية السياسية في العراؽ عبر 

راقية لضماف تأييدىا في حالة إتخاذ اي سياسات امريكية اقامة عالقات وطيدة مع مختمؼ القوى الع
عدائية ضدىا، فضاًل عف رغبة ايراف في التأثير في توجيات وسياسات العراؽ بما يحوؿ دوف عودتو 

 مجددًا الى منافس او ميدد لمصالح ايراف في المنطقة.

قفزة نوعية وعمى  ٖٕٓٓوفي ىذا االطار، فقد شيدت العالقات العراقية ػػػػ االيرانية بعد عاـ 
واصبحت ذات ابعاد متنوعة،  فعمى المستوى السياسي سارعت ايراف الى اعالف كافة المستويات 

، ٕٗٓٓوؿ اعترافيا بقياـ اوؿ حكومة عراقية بعد االحتالؿ االمريكي، وبادرت الى االعتراؼ بيا في ايم
وىو ما ادى الى عودة العالقات الدبموماسية بيف الدولتيف ووصوليا الى مستوى متقدـ مف خالؿ 
الزيارات المتبادلة بيف البمديف. كما سعت ايراف في اطار عالقاتيا الجديدة مع العراؽ الى خمؽ وتدعيـ 

تطوير العالقات معيا في النفوذ السياسي في الحكومات العراقية المتعاقبة، كونو سيوثؽ مف فرص 
 المستقبؿ.

فايراف تدرؾ باف مركزىا ومكانتيا االقميمية تتعزز اذا ما نجحت في دعـ وجود حكومة موالية ليا 
 اجتيدتفي العراؽ، واف مثؿ ىذه الحكومة قد تدعـ طموحات ايراف القومية ونفوذىا في المنطقة، ليذا 

س النظاـ السياسي في العراؽ، وبذلت الجيود والمساعي ايراف بدعـ تيارات سياسية موالية ليا عمى رأ
 لمتوفيؽ بيف التيارات السياسية الموالية ليا والمشتركة في العممية السياسية.

اما عمى المستوى االقتصادي فقد شيدت العالقات العراقية ػػػ االيرانية تطورًا ميمًا، اذ اصبحت 
ت إلى السوؽ العراقية، وقد ساعد في ذلؾ جممة مف مف أوائؿ الدوؿ التي دخم ٖٕٓٓإيراف بعد عاـ 

العوامؿ لعؿ أىميا إغالؽ معظـ المصانع العراقية بسبب الدمار الذي أحدثتو الحروب المستمرة، 
والحاجة إلى إعادة إعمار ما تبقى منيا، فضاًل عف رخص ما يدخؿ السوؽ العراقية مف بضائع 

األخرى. إذ تشير بعض اإلحصائيات إلى إف نسبة التجارة ومنتجات إيرانية مقارنة بالسمع  األجنبية 
يراف وصمت إلى نحو   % مع تركيا.ٕٔ% مع سوريا وٕٕ% مقارنة بنحو ٖٓبيف العراؽ وا 



وقد شيدت العالقات االقتصادية طفرة نوعية بيف البمديف وال سيما عمى صعيد التبادؿ التجاري 
، ليصؿ إلى  ٕٓٔٓ( مميار دوالر عاـ ٛى نحو )ليصؿ إل ٖٕٓٓ( مميار دوالر عاـ ٖالذي قفز مف )

. وقد تركزت المصالح االقتصادية اإليرانية في العراؽ في ٕٕٔٓ( مميار دوالر في عاـ ٔٔنحو )
السيارات، إذ  واستيرادمجاالت مواد البناء والبتروكيمياويات والمعدات الصناعية والطبية والمواد الغذائية 

، فضاًل عف القياـ بمشاريع بناء ٜٕٓٓ( ألؼ سيارة في عاـ ٓٗصدرت إيراف إلى العراؽ نحو )
 المطاعـ والفنادؽ ومحطات الكيرباء.

كما تعوؿ إيراف عمى قطاع السياحة الدينية لتطوير عالقاتيا مع العراؽ، إذ تمنح إيراف حسب 
 ( مميوف دوالر إلى محافظة النجؼ سنويًا لتحسيف المرافؽ السياحيةٕٓبعض التقارير نحو) 

أعاله، إلى نفسو ( مالييف دوالر لمحافظة كربالء الغرض ٖالمخصصة لمزوار، فضاًل عف منح )
( ألؼ زائر ٖٓعدد الزائريف اإليرانييف إلى العراؽ، إذ يصؿ العدد شيريًا إلى أكثر مف ) ازديادجانب 

 إلى العراؽ.

دوؿ مف حيث توازف القوى اما عمى المستوى االمني، فاف حالة الترابط في السياسة الدولية بيف ال
عادة توزيعيا تؤثر في السياسات اإلقميمية، كوف التغيير الذي يحدث في دولة ما تنعكس آثاره عمى  وا 

 ٖٕٓٓنيساف  ٜدوؿ المنطقة عمومًا، وىو أمر ينطبؽ عمى العراؽ، الذي شيد لمحقبة الممتدة مف 
نو حدث بفعؿ قوة كبرى االسيما و ديدًا ليا حتى وقتنا الحاضر تغييرًا معقدًا وجدت فيو دوؿ اإلقميـ تي

 تتقاطع مع مصالح دوؿ المنطقة. استراتيجيةخارجية ليا 

فالعالقات العراقية ػػػ االيرانية لـ تتجاوز ذلؾ الواقع الجغرافي الذي يوضح إف العراؽ جزء ميـ مف 
ؽ قناعة متبادلة كـ( مع إيراف شرقًا، وىو ما خمٛ٘ٗٔالمنطقة، فيو يشترؾ بحدود تصؿ إلى نحو) 

بضرورة تعميؽ العالقات بيف البمديف والسيما في جوانبيا االمنية لمواجية مختمؼ التحديات والتيديدات 
المحتممة، ولعؿ في مقدمتيا مكافحة التنظيمات االرىابية والسيما )تنظيـ داعش(، عبر تقديـ المعمومات 

 تجارة السالح. االستخبارية، وارساؿ المستشاريف والمدربيف، فضاًل عف

والسنوات الالحقة وضعت  ٖٕٓٓوعمى الرغـ مف اف التغيير الذي شيده العراؽ بعد عاـ 
العالقات العراقية ػػػ اإليرانية في ميزاف التصحيح والتطور لخمؽ عالقات متطورة مف خالؿ توافؽ إرادات 

متقدمة ومتطورة، إنطالقًا  ُصناع القرار في كؿ مف بغداد وطيراف في السير بيذه العالقات نحو مديات
نما ىنالؾ مصالح دائمة، فالمصالح دائمًا ىي  مف انو ال توجد عداوات دائمة وال صداقات دائمة، وا 
المحرؾ الرئيس لسموؾ الدوؿ في عالقاتيا مع بعضيا البعض. فاف وجػػود العديػػد مػػف القضايػػا العالقػػػة 

دود، والمياه، ومشكمة االكراد، واالسرى والمفقوديف، بيف العراؽ وايراف لعؿ ابرزىا ) مشكمة الح



والطائرات العراقية في ايراف (، تحتاج الى معالجات جذرية، لكي ال تكوف العالقات بيف البمديف حبيسة 
تمؾ الخالفات، وعميو فاف بناء التوقعات واالحتماالت لما ستؤوؿ اليو اآلفاؽ المستقبمية لمعالقات 

نية قد تواجو العديد مف االشكاليات لعؿ مف ابرزىا المحددات الداخمية واالقميمية والدولية العراقية ػػػ االيرا
التي قد تواجو العراؽ وايراف عمى حد سواء في المستقبؿ، وحجـ التأثير الذي يمكف اف تحدثو عمى 

 مسار العالقات بيف الطرفيف مستقباًل.

 

 

 

 

 

 

 

 االهازَغُت السُاست اجلسائرَت العاهت اجتاه املسألت

 

              ا.م.د منى حسٌن عبٌد

 مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة

 

موضوع األقميات مف الموضوعات الميمة و القديمة الحديثة المتجددة مع التغيرات االجتماعية  يعد
 واالقتصادية و الثقافية التي تحدث ، فال تخمو دولة في العالـ مف األقميات.

العربية يوجد فييا العديد مف األقميات العرقية، والدينية، والطائفية، والمغوية نتيجة لتفاعالت فمنطقتنا 
العديد مف المؤثرات التاريخية والحضارية، والتي أفرزت جماعات سياسية وأخرى ثقافية مكونة مف 

 .تحقؽ مصالحيا طبقًا لوجية نظرىا ليا مطالب خاصة أقميات
وال شؾ أف القالقؿ واالضطرابات التي تحدث مع األقميات في المنطقة خالؿ الوقت الراىف، والتي تمثؿ 



وضعا مقمقا مستقباٌل، إنما ترجع إلى عوامؿ داخمية نتيجة لممعالجة الخاطئة لمقضية مف ناحية، 
، حيث عوامؿ أخرى خارجيةفضال عف والتخمؼ الذي تعيش فيو تمؾ األقميات مف ناحية أخرى، 

مصالح الدوؿ األجنبية، والتي تسعى لتغذية تمرد األقميات بيدؼ تقسيـ الوطف العربي إلى دويالت 
 .يسيؿ السيطرة عمييا

ذا ما نظرنا إلى طبيعة األقمية البربرية نجد أنيا مف األقميات  لقالقؿ اإثارة التي كاف ليا دور في وا 
محدودًا مقارنة بأقميات أخرى عديدة، سواء  كاف تيديدىا لالستقرار السياسي اال افواالضطرابات، 

عدـ تفيـ األمور الدينية واإلنسانية، لتمؾ األقمية البربرية،  ومف ثـ افكانت دينية أو قومية، أو... إلخ، 
إلى اتساع اليوة بيف المسمميف العرب والمسمميف غير العرب مف تمؾ األقمية، وىي تبدو كافية  ادى

يمية الخطيرة، التي يعاني منيا كؿ المسمميف وكؿ العرب في ىذا الجزء مف لتسمؿ المشاريع التقس
 :ة وىيليذه المشاريع ثالثة أبعاد رئيس العالـ، ويرى البعض أف

 

المتعددة، وذلؾ بإثارة ىو ضرب الوحدة القائمة تحت المظمة اإلسالمية بيف القوميات  البعد األول:-
 .التطمع نحو إقامة دويالت خاصة بيا، وتشجيعيا عمى االنفصاؿ و ياالفتف بين

تيارات ىو ضرب الوحدة اإلسالمية نفسيا عف طريؽ إثارة الفتف المذىبية، واختالؽ  لبعد الثاني:ا-
 ىامو اخرى باسـ االسالـ .

ىو ضرب التعايش اإلسالمي القائـ في ظؿ االنتماء العربي الواحد، وفي ظؿ البعد  البعد الثالث:-
األوؿ، أي البعد القومي، فإف مشاريع التقسيـ تتمركز حوؿ مجموعات عدة ابرزىا  واىميا البربر، ومف 

عات ثـ فإف التمكؤ في االستجابة أو التعاطؼ مع المطالب الخاصة بيذه األقمية يؤدي إلى تصعيد النز 
ىو أحد  االثنيًا مف قوى أجنبية، والتحدي إذا وجدت دعمًا أو تشجيع ال سيمااالنفصالية بيف أبنائيا، 

 .المداخؿ السيمة لالختراؽ األجنبي لبنية المجتمع، والدولة القطرية
مشكمة البربر في الجزائر مثؿ معظـ مشاكؿ األقميات في العالـ العربي كاألقباط في مصر،  تعدو    
كراد في العراؽ، تختمط فييا الحقائؽ باإلشاعات لتشكؿ معضمة حقيقية تؤرؽ النظاـ والسمطة، واأل

 كأقمية مشكوؾ في والئيا عمى الدواـ، تتعرض لمتيميش والتمييز واإلقصاء اويصبح التعامؿ معي

، بؿ في عموـ بالد المغرب العربي، مف ليبيا الجزائر، يعد البربر السكاف األصميوف ليس في تاريخياُ 
" ولساف حاليـ يقوؿ " نحف بربر فديف جدد والمغرب وموريتانيا وينظروف إلى العرب " كوا تونسإلى 
والبربر مثؿ الشاوية والطوارؽ ينتسبوف لألمازيغ ، وتعني الرجؿ  " بنا اإلسالـ ، لكننا لسنا عربار ع

مالييف  ٖالحر، يتوزعوف عمى أربع مجموعات، أكثرىا رفضا لمعروبة ىـ " مجموعة القبائؿ " حوالي 

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.maghress.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3


مدوف لمدراسات اإلنمائية تحت عنواف " البربر.. البحث عف نسمة ، ووفؽ دراسة أعدىا مركز ابف خ
، الجزائراليوية الثقافية أوال " فإف بربر المغرب ليست لدييـ مطالب سياسية بخالؼ ما ىـ عميو في 

"انفصاليا" ومعارضة سياسية.. وتتنوع دعواتيـ مف الشأف الثقافي إلى الشأف حيث تتخذ مطالبيـ منحى 
 .االقتصادي إلى اليوية السياسية

ىناؾ مبالغات في عدد البربر منيـ مف يقوؿ إنيـ ال يزيدوف عمى أربعة أو خمسة مالييف نسمة ، 
افؽ مع العدد األكبر لمسكاف ومنيـ مف يرفع الرقـ إلى تسعة وعشرة مالييف ، وىي إشكالية غالبا ما تتر 

دارات الحكـ مف منطمؽ األكثرية العددية الجزائروالمنتميف ألصوؿ وقبائؿ عربية وفدت إلى   .  وا 

ويذكر اف البربر سعوا دائما الى االندماج في المجتمع الجزائري، وساىموا مساىمة فعالة في الحرب 
التي خاضيا الشعب الجزائري لمتحرر مف االستعمار الفرنسي، حيث شكمت بعض المناطؽ البربرية 

  .عممت ضد الحكـ الفرنسي التي ,لمحركات السرية الجزائرية معقال 
لبربر دورا قياديا في صفوؼ الحركات السرية الجزائرية التي حاربت قوات كذلؾ لعب الزعماء ا

وأبرز ىؤالء القادة   ."(FLN)اؿ.اف .االستعمار الفرنسي، بما فييا "جبية التحرير الوطني )االؼ
  . ٜٓٚٔاغتيؿ في المانيا عاـ  الذي بمقاسـ، وكريـ حمد،االبربر، حسيف آيت 

احتجاجا عمى تجاىؿ ، اجتاحت االقاليـ البربرية موجة مف المظاىراتوخالؿ حقبة الثمانينيات    
الحكومات الجزائرية المطالب البربرية الخاصة باالعتراؼ بمميزاتيـ الثقافية والمغوية. وفي أعقاب تمؾ 

مة الجزائرية بعض تمؾ المطالب، واعترفت و المظاىرات، المعروفة "بربيع البربر االوؿ"، لبت الحك
مازيغية وىي لغة البربر، لغة وطنية يتـ تعميميا في المدارس ومؤسسات التعميـ. ومع ذلؾ لـ بالمغة اال

تمب الحكومة الجزائرية حتى اليوـ مطالبة البربر بجعؿ المغة االمازيغية لغة رسمية، الى جانب المغة 
 العربية.

االشتراكية بزعامة حسيف آيت  يمثؿ الحزباف الرئيساف الوجو البارز لمبربر، وىما جبية القوى تاريخياُ 
احمد والتجمع مف اجؿ الثقافة والديمقراطية الذي يرأسو سعيد سعدي، وحسيف آيت احمد واحد مف 
الزعماء الوطنييف ومف المعارضيف لمنظاـ، يعيش في سويسرا يماثمو باألقدمية غريمو سعيد سعدي. 

،  "عبية ذات وزف وبقيا في صورة " الرمزوىذاف تجاوزىما الزمف واألحداث ، ولـ يعد لدييما قواعد ش
القوى ـ وفي الواقع ، اف فييما ما يعبر عف مشاكميـ ومطالبيـ وطموحاتي الشابةولـ تجد األجياؿ 

 اف ىذه العناصر او القيادات اذ التي تقود الشارع البربري ليس فييا أي مف تمؾ الوجوه القديمة الجديدة
والمنفييف، فضال عف زعماء القبائؿ ، تعمؿ وفؽ قاعدة أف تمبية  ىي مف الشباب والمغنييف الجديدة
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http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


المطالب لف تتحقؽ إال بالمواجيات والتظاىرات والضغط الخارجي عمى النظاـ، والعمؿ عمى " تدويؿ " 
 الصراع لخمؽ واقع جديد.

اـ ونتيجة لذلؾ تجددت المواجيات بيف البربر والحكومة اثر مقتؿ الشاب ماسينا قرباح في الع
مما انعكس ذلؾ عمى المستوى  ،االمر الذي دفع الحكومة الى القياـ بموجة مف االعتقاالت،ٕٔٓٓ

جؿ الثقافة والديمقراطية وجبية القوى االشتراكية مف الحكومة أالسياسي فانسحب حزب التجمع مف 
ت قيادة لصالح البربر في الحكومة فقد تشكم ،وكنتيجة لفشؿ االحزاب السياسية في لعب دور مؤثر

وقد حاوؿ بوتفميقة اف  جديدة سميت بتنسيقية العروش ،وىي تضـ ممثميف عف ابرز العائالت البربرية،
 يمعب دورا مع تنسيقية العروش اكثر منو مع االحزاب السياسية حيث دعاىـ الى تقديـ الئحة بمطالبيـ،

وافقت الحكومة عمى اربع  وقد مطمبا سميت بوثيقة القصر، ٕٔوفعال قدمت التنسيقية الئحة تتضمف 
السيما وتخصيص ميزانية لمتنمية  سحب الدرؾ مف مناطقيـ، منيا اىميا االعتراؼ بالمغة االمازيغية،

تـ بالفعؿ االعتراؼ باالمازيغية كمغة وطنية دوف مساواتيا بالعربية في اوائؿ عاـ  بمناطؽ البربر،
ٕٕٓٓ. 

بوتفميقة لمتعجيؿ باتخاذ ىذا القرار، ونمخصيا في وىنا يمكف أف نتساءؿ عف األسباب التي دفعت 
 اآلتي:

والتي أجبرت الحكومة عمى الشروع في  ٕٔٓٓاألزمة التي تعيشيا منطقة القبائؿ منذ أبريؿ/ نيساف -ٔ
حوار مباشر مع تنسيقية العروش القبائمية لمتفاوض حوؿ مطالب الئحة القصر وجاء خطاب بوتفميقة 

 ليستجيب ألىميا.

ة ثانية فإف إعالنو تنظيـ انتخابات تشريعية، أثار انتقادات في القبائؿ حيث وعدت تنسيقية مف جي-ٕ
العروش بمقاطعتيا ما لـ يستجب لمطالبيا، بؿ إف أجنحتيا المتشددة وعدت بالمجوء إلى العنؼ لفرض 

حاؿ  مقاطعتيا. ويبدو أف بوتفميقة يتخوؼ مف أف تكوف شرعية نتائج ىذه االنتخابات مبتورة في
ف كاف حضور حزبي التجمع الوطني الديمقرا حزب  طي )الحزب الحاكـ( وحميفو الرئيسمقاطعتيا، وا 

جبية التحرير )الحزب الحاكـ سابقًا( سيقمؿ مف وطأة المقاطعة. وباستجابتو لممطمب األساس لمقبائؿ 
ومف ىنا فيذا القرار  فإنو يسعى لتفادي أي تطور كيذا.كمغة وطنية المغة األمازيغية وذلؾ باعترافو ب

فإف توقيتو ال يخمو مف  مف ثـييدؼ إلى تيدئة الوضع في القبائؿ وضماف مشاركتيا في االنتخابات. و 
 الخمفيات السياسية فضال عف الخمفية االنتخابية.



ا لمنطقة القبائؿ، بغطا ٖٕٓٓوفي عاـ  ء أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة برنامًجا تنمويًّا خاصًّ
مميوف دوالر أمريكي(، وىو أحد مطالب "الئحة  250( مميار دينار جزائري )أكثر مف ٕٓمالي بمغ )

كتعويض ذوي الضحايا، وخروج  ٕٗٓٓالقصر". كما استجابت الحكومة لمطالب أخرى خالؿ عاـ 
حالؿ الشرطة مكانيا. واحتفمت أيًضا الحكومة الجزائرية  رسميًّا قوات الدرؾ مف مدف منطقة القبائؿ وا 

يناير، وكاف ذلؾ أحد مؤشرات بدء نزع فتيؿ األزمة. كما اعترؼ  ٗبرأس السنة القبائمية "الناير"في 
بشرعية مطالب القبائؿ ودعاىـ  ٖٕٓٓالرئيس بوتفميقة خالؿ زيارة لو لواليات شرؽ الجزائر عاـ 

 .لمحوار.

ر بطريقة "العصا والجزرة ".. الجزائ يفضمت الحكومة التعامؿ مع قضية البربر ف ٕٗٓٓوخالؿ عاـ 
وحققت بعض المطالب و تفاوضت معيـ  ياالستعداد لالنتخابات الرئاسية فضمت الحؿ السياس فخالؿ 

ىو سيد الموقؼ وال سيما اف تنسيقية العروش  يوبعد االنتخابات كاف الحؿ االمنالعادلة  االمازيغية
المختمفة لتنطمؽ محتجة الى  " ترقب " األحداثاختارت طريقة المواجية واالحتجاجات " الموسمية " وت

جبية القوى  يأثبتت التجارب اف الحموؿ السياسية " السممية " مف خالؿ حزب اف بعد السيماالشارع 
تحقيؽ مطالب البربر  فيجؿ الثقافة والديمقراطية ذوا األصوؿ البربرية لـ تفمح أاالشتراكية والتجمع مف 

 .التاريخية بشكؿ كبير

 عاماً  ٖٓٔعمى مدى  اً كبير  اً دور  فقد لعبت فرنسا ف قضية البربر بمنائ عف التدخالت الخارجية،لـ تك
البربر، مما جعؿ المغة  ـ، اذ حاوؿ االستعمار الفرنسي أف يتبع سياسة الفرنسة وفتح باب اليجرة أما

الفرنسية تشكؿ لدييـ وسيمة ميمة في تسيير معامالتيـ التجارية، كما أعطى ليـ فرصة أكبر في 
الحصوؿ عمى التعميـ الحديث، األمر الذي جعميـ يشعروف بالتمايز عف باقي المجتمع، ومف المالحظ 

 .لجزائرأف المشكمة البربرية تفاقمت أثناء تاـز العالقة بيف فرنسا وا

الجزائر  حتى تبقى الحكومة الجزائرية،  ىأف فرنسا مازالت تحتفظ بالورقة البربرية كأداة ضغط عمويبدو 
وأف الوضع السياسي في  والسيماتحت تيديد أزمة اجتماعية وسياسية يمكف أف تتصاعد في أي وقت، 

المشاكؿ االقتصادية والصراع ىناؾ ربرية، المشكمة الب ففضال عفالجزائر يعاني مف مشاكؿ أخرى 
 .السياسي الذي وصؿ إلى حد المواجية الدموية مع اإلسالمييف

فقد عميو صور النظاـ، وأف احتواء غضبيـ ليس باألمر اليسير. و يتأزمة البربر أعقد مما  فاف   لذا
السياسية، بؿ يتوازى أدرؾ النظاـ الجزائري عمى ما يبدو أف التيديد اإلسالمي ليس الوحيد عمى الساحة 

حباطات األقمية البربرية، وسعييا الحثيث لمحصوؿ عمى  معو تيديد آخر مصدره متاعب ومشاكؿ وا 



فإف الحكومة الجزائرية إف لـ تتعامؿ مع المسألة  مف ثـو  .المزيد مف المكتسبات السياسية والثقافية
 البربرية بحكمة، فسوؼ تفاجأ مرة أخرى بتفجر أعماؿ العنؼ .

بد ألجؿ التوصؿ الى حموؿ سممية لمعالجة مشكمة االقميات البربرية والسيما في الجزائر أومف  وميوع
 تي:آلتباع اإمف 

أوال: تنفيذ مبدأ العدالة وسيادة القانوف في الجزائر، والذي مف شانو أف يجعؿ المجتمع الجزائري وحتى -
 البربري يقؼ في وجو موجات التعصب والعنؼ.

األمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى كشؼ النوايا  مبدا التعددية الحزبية بشكؿ حقيقي، وىو ثانيا: تطبيؽ-
 مكانياإبالحقيقية لمحركات السياسية التي تمعب دورا في األزمة البربرية في الجزائر، حيث لف يكوف 

 إلقاء الموـ عمى الحكومة والنظاـ السياسي.
، واعتماد المينية البحتة في العمؿ العسكري بحيث ال ثالثا: تحييد الجيش بشكؿ نيائي في الجزائر-

 يتدخؿ الجيش بتاتا في العممية السياسية.
رابعا: اعداد خطة تنموية حقيقية شاممة في مناطؽ البربر وباقي مناطؽ الجزائر، تضمف توزيع -

 الثروات بشكؿ عادؿ مف شأنو تطوير المناطؽ الميممة، ومنيا مناطؽ البربر.
والمواقع  داريةإلااد مبدأ الكفاءة وليس التقسيمات الطبقية أو العرقية في الوظائؼ خامسا: اعتم-

و لمعرب( طالما يصب ذلؾ في أالسياسية، بغض النظر عف النتيجة ) اي أف تكوف األغمبية لمبربر 
 مصمحة الدولة.

بدمج  سادسا: اضعاؼ تمركز البربر في مناطؽ معينة، وذلؾ إما بتوطينيـ في مناطؽ أخرى أو
 ، عبر إقامة مشاريع سكنية.المناطؽ نفسيامجتمعاتيـ مع مجتمعات عربية في 

 سابعا: فتح الباب أماـ رؤوس األمواؿ الوطنية بيدؼ تنفيذ مشاريع وبرامج في مناطؽ العرب والبربر.
ة التي يجب أف ال تغيب عف وعي النخب السياسية الحاكمة في الدوؿ القضية الرئيسفاف  ، وعميو

العربية ىي أف وحدة واستقرار المنطقة العربية ىي منظومة متكاممة، وأف إيجاد الحموؿ المناسبة 
 تيالممشاكؿ التي تواجو ىذه الدوؿ يجب أف تكوف في أولويات برامج الحكومات العربية، وفي مقدم

كعنواف موحد الدوؿ، فعمى الرغـ مف أىمية اإلطار القومي العربي  تمؾاالستقرار الداخمي لمجتمعات 
لممنطقة العربية، ال يمكف تجاىؿ عدالة مطالب االقميات في الوطف العربي إذا ما حفظنا في الذاكرة 
اسيامات ىذه األقميات التاريخية في الحفاظ عمى الدولة العربية اإلسالمية مثؿ دور صالح الديف 

د القائد البربري الذي فتح األيوبي الذي حرر القدس وحافظ عمى الدولة اإلسالمية، وطارؽ بف زيا
 ىذا. األندلس لتنشأ بعد ذلؾ دولة عربية إسالمية تترؾ بصمتيا حتى يومنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 حمدداث السُاست العاهت يف  

 هالُسَا واسالُب تطبُقها

 

        أ.م.د نادٌة فاضل عباس فضلً                                                           

       ات االستراتٌجٌة والدولٌة       دراسال مركز                                                        

                                       

قبؿ الحديث عف السياسة العامة في ماليزيا واساليب تطبيقيا عمينا التعرؼ عف ىذه الدولة اآلسيوية  
 ي مجاؿ التنمية .االسالمية الناىضة ف

الماليو التي تتصؿ  ماليزيا جغرافياً  تنتمي الى منطقة جنوب شرقي آسيا ،وىي تتكوف مف شبة جزيرة
بحدودىا الشمالية مع تايالند ومف واليتي صباح وسرواؾ المتيف تشكالف المنطقة الشمالية مف جزيرة 

والمتيف تشكالف اكثر مف ثمثي مساحة ماليزيا وتشرؼ عمى مضيؽ مالقا الذي يشكؿ شرياناً   بورنيو
شرقي آسيا واليند الصينية والصيف  وجنوب استراتيجياً  لمتجارة بيف اوروبا وافريقيا والجزيرة العربية

  ٓٓٓ،ٕٚ٘،،ٕٙويصؿ عدد سكانيا الى نسبو تتجاوز  ٕكـ ٛ٘ٚ،ٜٕٖوالياباف وكوريا ،وتبمغ مساحتيا 
مميار  ٙ،ٕٔٔاقاليـ فيدرالية يصؿ ناتجيا القومي  ٖوالية و ٖٔمميوف نسمة ، واداريا تتكوف مف 

 % .٘،٘،وحصو الفرد مف الناتج القومي االجمالي 



 وفي معرض تعريفنا لمسياسات العامة نرى بأنيا توضح بأنيا العالقة بيف الوحدة الحكومية وبيئتيا
لحكومة في نطاؽ بيئة  او بأنيا ،ىي برنامج عمؿ مقترح لشخص او لجماعةويعرفيا "كارؿ فردريؾ" 

محددة لتوضيح الفرص المستيدفة والمحددات المراد تجاوزىا سعياً  لموصوؿ الى ىدؼ او لتحقيؽ 
 غرض مقصود .

ة منيا لتطبيؽ السياسات العامة ويمكف االستفاد وماليزيا اليوـ تعد مثاالً  واضحاً  وميمًا لنا في العراؽ
في ىذا المجاؿ  فقد استطاعت ماليزيا مف تنفيذ السياسات العامة التي وضعتيا حكومتيا ،والسؤاؿ 
المطروح كيؼ استطاعت ماليزيا مف تحقيؽ النجاحات في التنمية في ظؿ شعب كاف يعاني مف 
د ظروؼ صعبة مثؿ وجود تعقيدات عرقية ىددت بانفجار الوضع بيف الماليو والصينييف والينو 

 واختالفات دينية تيدد بانفجار الوضع بيف المسمميف والبوذييف واليندوس والمسيحييف ؟

والى  ٜٚ٘ٔفي الحقيقة تييأ لماليزيا ظروؼ مناسبة و قيادات سياسية واعية منذ االستقالؿ في العاـ 
يؽ المصالح يومنا ىذا ،وقد تميزت ىذه القيادات بأنيا مثقفة وبارعة ومتعممة وقادرة عمى العمؿ لتحق

العميا لمدولة في ضوء ادراؾ تعقيدات الوضع الداخمي وحساسياتو مترافقة مع الحسابات االقميمية 
 يمكف اف يتحقؽ مف انجاز . وكاف مف مميزات ىذه القيادة انيا تعرؼ ماذا تريد وما والدولية،

 تي :باالىناؾ خصائص لصنع السياسة العامة في ماليزيا يمكف ادراجيا بما 

 رجحاف كفة السمطة التنفيذية . -ٔ

 محورية دور رئيس الوزراء. -ٕ

 مركزية صنع السياسة العامة -ٖ

 تعدد مستويات صنع القرار. -ٗ

 االستقرار .-٘

 الواقعية. -ٙ

 المتابعة والرقابة . -ٚ

وتقييـ تتمتع بصالحيات واسعة في مجالي تنفيذ  فيما يتعمؽ بالسمطة التنفيذية فنرى انيا في ماليزيا
يضمف ىيمنة الحكومة عمى  السياسة العامة يقابؿ ذلؾ انحسار واضح لفاعمية السمطة التشريعية وىو ما

ومف جانب اخر نرى اف ىناؾ محورية لدور رئيس الوزراء فقد انشأ رئيس الوزراء  السمطة التشريعية،



المجمس  جنوب شرؽ آسيا"والتي عصفت بدوؿ  ٜٜٚٔاياـ االزمة المالية لعاـ  "مياتير محمد" السابؽ
 فضاًل عف انفسيـ وقد تكوف ىذا المجمس مف الوزراء االقتصادي وقاـ بتعييف اعضائو، لألداءالقومي 

عضوًا اختارىـ "مياتير محمد " مف اتحادات التجارة ورجاؿ االعماؿ ورجاؿ الفكر ،ىذا المجمس  ٕٗ
كاف يتـ مف خاللو صنع القرارات  ذايمارس سمطات وصالحيات مجمس الوزراء مف الناحية الفعمية 

وكانت سياسة "مياتير"قد شممت التعاوف مع الياباف وكوريا الجنوبية واالستفادة مف  االقتصادية الكبرى،
 تجارب ىذه الدوؿ التي عرفت اسس التقدـ االقتصادي .

في صور تصاغ السياسة العامة  لقد عرفت ماليزيا تعدد مستويات صنع السياسة العامة ،وعادة ما
ومف ثـ تأخذ السياسة العامة في ماليزيا مف الناحية الرسمية  خططًا طويمة االمد واخرى قصيرة االمد،

 و اآلتي :حصوراً  عدة عمى مستويات مختمفة وذلؾ عمى الن

 الخطة الخمسية-ٔ

 الخطة السنوية -ٕ

 ٕٕٓٓرؤية  -ٖ

الرؤى االستراتيجية الماليزية والتي  يطمؽ عمييا بالمغة الماليزية واوساف وىي مف اشيرٕٕٓٓورؤية 
لقيت اىتماماً  كبيراً محمياً  وعالمياً  وصارت مصدر الياـ لمماليزييف وىدفت لجعؿ ماليزيا دولو 

،وكاف "مياتير" قد قدميا في ورقة عمؿ بعنواف "التقدـ الى االماـ ٕٕٓٓصناعية متقدمة بحموؿ 
 ،وجدت الورقة التحديات في عالـ متغير ٜٜٔٔط "،بمناسبة إطالؽ مجمس العمؿ الماليزي في شبا

عدد مف التحديات اف  "مياتير محمد " اف عمى ماليزيا مواجية سياسيًا واقتصادياً  واجتماعياً وارتأى
 كانت تريد تحقيؽ االزدىار االقتصادي واالستقرار السياسي والتضامف االجتماعي ومف ابرزىا :

 رؤية مشتركة .ومترابط ويممؾ  اقامة مجتمع موحد-ٔ

 بناء مجتمع حر منيع واثؽ بنفسو. -ٕ

 في الدوؿ النامية . لألخريفبناء مجتمع ديمقراطي ناضج ومتسامح يمكف اف يقدـ انموذجاً   -ٖ

 اقامة مجتمع متمسؾ بالقيـ واالخالؽ النبيمة. -ٗ

عاداتيا وثقافتيا انشاء مجتمع منفتح ومتسامح بحيث تستطيع االعراؼ واالدياف المختمفة ممارسة  -٘
 في الوقت الذي يعطي فيو الجميع والءه لموطف. وطقوسيا الخاصة،



 انشاء مجتمع عممي متقدـ تميز بدينامية عالية في التعامؿ مع المتغيرات ويتمتع بنظرة مستقبمية . -ٙ

ايجاد مجتمع ماليزي متراحـ ونشر ثقافة التكامؿ والتراحـ التي تقدـ مصمحة المجتمع عمى  -ٚ
 لمصالح الفردية .ا

 اقامة مجتمع عادؿ بحيث يتـ توزيع منافع ومكاسب التطور بشكؿ عادؿ عمى فئات المجتمع. -ٛ

 .إقامة أمو مزدىرة اقتصادياً تتميز بالفعالية والنشاط والقدرة عمى المنافسة.ٜ

بؿ  ٕٕٓٓ"رؤية شاممة ليس فقط لشكؿ الدولة ومستواىا االقتصادي عاـ  اقدـ "مياتير محمد اوىكذ
 لشكؿ المجتمع وبنيتو المطموبة لتحقيؽ اليدؼ المنشود وىو تقدـ ورفاىية المجتمع .

بيف الخطط الطويمة المدى وتمؾ  وتعد االستمرارية في ماليزيا مف اساسيات صنع السياسة العامة ما
ة العامة اال اف ىناؾ تواصالً وتنسيقاً  بيف االىداؼ والسياسات المتضمنة في خطط السياس القصيرة،
 فضال ً  المتعاقبة

 

 

عف التنسيؽ بيف تمؾ السياسات واالىداؼ داخؿ الخطة الواحدة لما تشتمؿ عميو مف خطط  خمسية 
 وسنوية .

اساسية تعمؿ عمى تسييؿ تطبيؽ  اما المركزية في تطبيؽ السياسات العامة في ماليزيا فتتضمف ركائز
يعني توزيع  ماليزي عمى مبدأ الفيدرالية وىو مافعمى الرغـ مف تأكيد الدستور ال ىذه السياسات،

العامة في ماليزيا تتصؼ  السمطات بيف الحكومة الفيدرالية وحكومة الواليات اال اف صنع السياسة
تمارس  بالمركزية الواضحة حيث تحدد الحكومة وحدىا جؿ مدخالت ومخرجات السياسة العامة وال

 يماً  .الواليات او القوى غير الرسمية دوراً  م

ونرى اف لمرقابة والمتابعة دوراً  كبيراً في رسـ السياسات العامة في ماليزيا ،فمف المحظة التي يتـ فييا 
البدء في تنفيذ الجوانب التنموية لخطط السياسة العامة تبدأ تخطيط التنمية القومية في وحدة التخطيط 

تقوـ ىذه  ذاتو عممية التطبيؽ وفي الوقتاالقتصادي التابعة لمكتب رئيس الوزراء في اجراء تقييـ ل
 المجنة بإعادة ىيكمية الخطط التنموية الجديدة ومتوسطة وقصيرة االجؿ ،بحيث تتناغـ مع الخطة طويمة

 االجؿ .



وبالنسبة لمواقعية نرى اف ماليزيا بوصفيا دولة متعددة االعراؼ فضالً  عف التبايف الواضح بيف 
االقتصادية  فقد اصبح تحقيؽ االستقرار والتوزيع العادؿ لمثروة بيف السيما مف الناحية و العرقيات 

االعراؼ مصدراً  ميمًا مف مصادر شرعية النظاـ ومف ثـ فقد الحكومات الماليزية المتعاقبة عند صنع 
 السياسة العامة عمى انو تأخذ االوضاع االقتصادية واالجتماعية بعيف االعتبار .

فقد استطاعت  االقتصادي مف اىـ محاور السياسات العامة في ماليزيا، عف فضالً ويعد المجاؿ الثقافي 
الحكومة مف تحقيؽ التوازف بيف حقوؽ المسمميف وحماية حقوؽ غير المسمميف مع مراعاة التكويف 

الديني المتنوع في المجتمع الماليزيف في حيف يديف الغالبية العظمى لمينود باليندوسية  –العرقي 
عيش اكثر مف كونيا معتقدات  شيوسيو حيث يعدونيا نظاـ حياة وطريقة ينوف بالكونفووالصينيوف يد

دينية ،كما اكدت الحكومة عمى أىمية لغة الماالي كمغة قومية ،ومف ثـ تبني اجراءات وسياسات 
لتعزيز وضع  البياس ماليو كمغة ماليزيا واساس لموحدة القومية وعمى الرغـ مف ذلؾ اال اف الحكومة 

تقؼ اماـ استمرار المغات والميجات غير الماليويو في البالد ،وخير دليؿ عمى ذلؾ استمرار  لـ
قياـ  فضاًل عفالمدارس الصينية والتاميمية ،ووجود صحؼ صينية وىندية وغيرىا مف المظاىر ،وىذا 

تحديث اآلثار السمبية المحتممة لمتحوؿ الحضري والتنمية االقتصادية وجيود ال الحكومة بمواجية
والتركيز عمى  ٕ٘ٓٓ-ٕٔٓٓاذ ظير ذلؾ في الخطة الماليزية الثامنة في المدة الممتدة مف  والعولمة،

مواجية القضايا االجتماعية وتعزيز القيـ االخالقية االيجابية كجزء مف متطمبات التنمية في اطار 
ي والطائفي عامؿ قوة في ،وعميو لقد استطاعت الدولة الماليزية اف تجعؿ مف التعدد العرق ٕٕٓٓرؤية

محمد"  مياتير كثير مف االحياف لمجسد االجتماعي وايضاً  السياسي وفؽ ضوابط محددة فقد استطاع"
الحفاظ عمى ىذا حيف اتبع سياسة شد االطراؼ العرقية اليو بسياسة التوازف في التعامؿ مع االعراؽ 

باة بعض األعراؽ عمى حساب االعراؽ المختمفة لممجتمع الماليزي وايضاً  اتباع سياسة عدـ محا
في اف ارضاء  أهكؿ االعراؽ داخؿ المجتمع متعدد االعراؽ وذلؾ وفؽ مبد ارضاء االخرى وسياسة

 التنموية ىو إقرار بالمساواة بيف عرقيات المجتمع الماليزي . جميع االعراؽ حاؿ توزيع العوائد

الحوافز  استعماؿلدوؿ النامية نجاحاً  في وفي المجاؿ االقتصادي نرى اف ماليزيا تعد مف اكثر ا
الستيداؼ وتوجيو االستثمار االجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسيات لصناعات وقطاعات معينة 
كما انتيجت ماليزيا سياسة التعديؿ المستمر ليياكؿ وطبيعة الحوافز في ضوء حاجيات واىداؼ التنمية 

لتنمية الميارات وترقية التقانة  وتقديـ التسييالت المخصصة الوطنية ،وبالربط العريض بيف الحوافز
استطاعت حكومة ماليزيا استغالؿ استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات في تحسيف قدرات ماليزيا 

 التنافسية.



مشكمتي البطالة وانخفاض  واتبع القائميف عمى السمطة في ماليزيا سياسة عامو لغرض مواجية
 عمى النحو االتي:مستويات المعيشة 

 التوسع في برامج تأىيؿ العاطميف عف العمؿ تمييداً  اللتحاقيـ في مجاالت مختمؼ .-ٔ

الؼ عامؿ مف قطاع التشييد الى اوطانيـ فضالً  عف  ٕٓٓتقييد العمالة االجنبية حيث تـ إعادة  -ٕ
 الؼ عامؿ اجنبي. ٓٓٚإقامة نحو  تأجيؿ تجديد

بسبب قمة اعدادىا وزيادة القيود  اً مؤثر  اً سياسي اً لتي لـ تكف تمعب دور تدعيـ النقابات العمالية ا -ٖ
 القانونية والضوابط الحكومية الرسمية وغير الرسمية المفروضة عمى تنظيميا .

ورفع كفاءة االدارة  باإلنتاجيةاتخاذ عدد مف االصالحات في سوؽ العمؿ تضمنت ربط االجر  -ٗ
 اسموب التسريح المؤقت بدالً مف التخفيض الكمي . مرونة ساعات العمؿ واتباع وزيادة

تأسيس عدد مف الصناديؽ لغرض مساعدة الفئات ذات الدخؿ المحدود وكاف مف أىميا صندوؽ  -٘
 إقراض العامميف والذي استفادت منو نسبة كبيرة مف العامميف المستغنى عنيـ .

ـ اكبر لممنح ػػػػػػػػػػػػػػػػتعميـ دوف خفض وتوجيو دع.تدعيـ التعميـ االساسي والثانوي والحفاظ عمى ميزانية الٙ
 الدراسية .

قوة دفع  بعدهيمكف تجاىؿ االسالـ  ماليزيا ال وعند الحديث عف اسباب نجاحات السياسات العاممة في
لمتنمية في ماليزيا والوصوؿ الى صياغة تحقيؽ التعايش بيف االسالـ والتكنولوجيا المعاصرة عف طريؽ 

 ء مؤسسات اقتصادية وتعميمية اسالمية .تشجيع بنا

ذلؾ كاف العقد االجتماعي الذي استطاع الماليزيوف تطويره احد عناصر نجاح التجربة ومف فضاُل عف 
اف  مف اىـ ضمانات استمرارىا، اف االعتراؼ بالتنوع العرقي والديني يعد اىـ ضمانات استمرارىا،

بوجود اختالالت حقيقية في مستويات الدخؿ والتعميـ بيف  االعتراؼ بالتنوع العرقي والديني واالقرار
فئات المجتمع والتوافؽ عمى ضرورة نزع فتائؿ التفجير وعالج االختالالت بشكؿ ىادئ وواقعي 

وكاف مف الضروري  وتدريجي كؿ ذلؾ كاف مدخالً  لتوفير شبكة أماف واستقرار اجتماعي وسياسي،
اسيـ وجود قيادات واعية ذوى استراتيجية في تبني ىذه  وضع شروط لعبة يكسب فييا الجميع وقد

 نتيجتيا اف الجميع خاسر . التي تقضي وجود رابح وخاسر والتي كثيراً ما تكوف المعبة وترؾ المعبة

يالحظ عمى النظاـ السياسي في ماليزيا انو التـز منذ االستقالؿ وبتعاقب الحكومات بالسياسات  وما
ف الماليزيوف نظاميـ السياسي الخاص الذي يروف انو يناسب شكؿ المتغيرات فقد كو  العامة الموضوعة،



الداخمية عندىـ ،فأسسوا نظاماً  ديمقراطياً  برلمانياً لـ يتأخر بأي دكتاتورية او انقالب عسكري او تريث 
كما حرص  ٕ٘ٔٓقبيؿ االستقالؿ  ٜ٘٘ٔعائمي لمسمطة وسارت انتخاباتو بشكؿ سمس منذ العاـ 

 اف تكوف االحزاب الكبرى الماليويو والصينية واليندية ممثمو في التحالؼ الحاكـ . منذ االستقالؿالنظاـ 

لقد نجح النظاـ الماليزي عبر سياستو العامة في ترتيب معادلة سياسية واقتصادية تضمف عدداً  مف 
السكاف ولكف في الوقت  كانوا يمثموف اغمبية المزايا الخاصة لمماليو وباقي ابناء البمد االصمييف ،الذي

نفسو كانوا االكثر فقراً  وحاجة ،وعميو دخؿ مفيوـ تحقيؽ العدالة االجتماعية في تركيبة مشروع التنمية 
ولـ يضر بحقوؽ اآلخريف ،وعميو جميع مكونات الشعب  عمى المدى الطويؿ وتـ تحقيؽ مشروع التنمية

ىذه السياسات صماـ اماف لمقاعدة االجتماعية  كمت،وقد ش المرحميةمشاريع التنمية  الماليزي استفاد مف
والسياسية ،واخيراً يمكف القوؿ اف البرنامج االقتصادي الماليزي ىو احد انجح البرامج في العالـ 

 تميز برؤية بعيدة المدى لحؿ المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية . والناالسالمي 

 

 

 

 المصادر

 . 3082بٌروت ،دار عوٌدات للنشر والطباعه، رنا قطار،ترجمة  الروس، اطلس بلدان العالم:-8

.عامر الكبٌسً ،قطر ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  ترجمة د جٌمس أندرسون ،صنع السٌاسات العامة، -3

 .8221والطباعه،

ات محسن محمد صالح ،النهوض المالٌزي قراءة فً الخلفٌات ومعالم التطور االقتصادي ،مركز االمارات للدراس -2

 .3001والبحوث االستراتٌجٌة ،

 العراق وهنظوت التجارة العاملُت:
wto  دراست يف جدوي االنضوام 

                                                      
 اد أ.م.د. حامد عبٌد حد                                                                                            

 مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة                                      

                                                    



.. وىي ٜٜ٘ٔفي االوؿ مف كانوف الثاني/يناير    WTOانشئت منظمة التجارة العالمية  
والتي انشئت في اعقاب الحرب العالمية   GATTخميفة االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة ) الجات (  

 دولة، ومكانيا في جنيؼ /سويسرا. ٖ٘ٔالثانية ،تضـ المنظمة 

لدراسة اسباب الحرب واكتشفت تنشط  الرأسماليةالدوؿ  بدأتففي اعقاب الحرب العالمية الثانية 
ضروسًا فيما بينيا خالؿ عقد الثالثينيات سميت "حرب افقار الجار" مما  ىذه الدوؿ انيا خاضت حرباً 

دفع البعض الى القوؿ باف ىذه الحرب الغير مسمحة كانت مف بيف االسباب الرئيسة لمحرب العالمية 
رية دولية تحوؿ دوف الممارسات التجارية الخاطئة الثانية، ولذا فقد تـ االتفاؽ عمى انشاء منظمة تجا
التي سبقت اندالع الحرب وفي اثناءىا. وبناءًا  الحقبةالتي أدت الى خراب اقتصاديات ىذه الدوؿ في 

قرارًا بعقد   ٜٙٗٔالمتحدة في شباط/فبراير  لألمـعمى ىذا التقييـ اتخذ المجمس االقتصادي واالجتماعي 
وتـ عقد مؤتمر  منظمة التجارة الدولية، ءال نشات التجارة ووضع اتفاقية مؤتمر دولي لبحث موضوعا

وحتى  ٜٚٗٔمف تشريف الثاني /نوفمبر  في المدةاالمـ المتحدة لمتجارة والعمؿ في ىافانا/كوبا 
 ،وقد اقر المؤتمر نص ميثاؽ منظمة التجارة العالمية باسـ "ميثاؽ ىافانا".ٜٛٗٔاذار/مارس 

المنظمة المذكورة دارت مفاوضات بيف بعض الدوؿ  ءال نشاالتحضيرية وخالؿ االجتماعات 
المشاركة حوؿ التعريفات الجمركية فيما بينيا، وتـ التوصؿ الى االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية 

( دولة وبدأ ٖٕووقعت عمييا ) ٜٚٗٔتشريف االوؿ /اكتوبر  ٖٓبتاريخ  GATTوالتجارة  )الجات(   
 .ٜٛٗٔسريانيا في االوؿ مف كانوف الثاني /يناير 

ما يعرؼ  ءال نشاعدد مف التطورات التي آلت في النياية  ٜٚٗٔوقد شيدت تمؾ االتفاقية منذ عاـ 
 ٘ٔتياءًا بجولة اورغواي في وان ٜٚٗٔ.بدءًا مف مفاوضات جنيؼ  WTOبمنظمة التجارة العالمية 

 .WTO والتي تـ االتفاؽ فييا عمى انشاء منظمة التجارة العالمية ٜٜٗٔنيساف /ابريؿ 

وبحرية اف اليدؼ االساس لمنظمة التجارة العالمية ىو المساعدة في سرياف وتدفؽ التجارة بسالسة 
 المنظمة بذلؾ عف طريؽ : وتقوـ

 .ادارة االتفاقيات الخاصة بالتجارة  -ٔ
 التواجد كمنتدى لممفاوضات المتعمقة بالتجارة. -ٕ
 فض المنازعات المتعمقة بالتجارة . -ٖ
 مراجعة السياسات القومية المتعمقة بالتجارة. -ٗ
معاونة الدوؿ النامية في المواضيع المتعمقة بالسياسات التجارية مف خالؿ المساعدات  -٘

 التكنولوجية وبرامج التدريب .



 ة االخرى.التعاوف مع المنظمات الدولي -ٙ
( .. يرى بعض الخبراء WTOالعراؽ الى منظمة التجارة العالمية)  بانضماـوفيما يتعمؽ 

لممنظمة المذكورة لو فوائد، في حيف يرى اخروف لو ضرر عمى  االنضماـوالمختصيف اف 
الى تمؾ المنظمة في الوقت الراىف  لالنضماـاالقتصاد الوطني الف العراؽ غير مييأ اقتصاديًا 

 :االتي سبابلأل
       .ٖٕٓٓاالمريكي عاـ  تضرر البنية التحتية لالقتصاد الوطني بشكؿ واضح بعد االحتالؿ  -ٔ
 اعتماد االقتصاد العراقي عمى ايرادات النفط اي اقتصاد ريعي احادي الجانب. -ٕ
غياب مساىمة القطاعات االقتصادية االخرى كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع  -ٖ

 تكويف الناتج المحمي االجمالي. الخدمي في
 غياب دور القطاع الخاص. -ٗ
 عدـ وجود منتج محمي صناعي او زراعي منافس لممنتجات االجنبية. -٘

الى منظمة التجارة العالمية التكافؤ التجاري بيف الدوؿ االعضاء في  االنضماـاف مف متطمبات 
وـ اف العراؽ يفتقر الى الصناعة مجاؿ التبادؿ السمعي ذي المواصفات القياسية، لكننا نجد الي

والمنتجات التي تحمؿ ىذا الوصؼ، وىو اكبر مستورد في الشرؽ االوسط ، في مقابؿ ذلؾ فاف كفة 
الميزاف التجاري فيو تميؿ الى االستيراد الف التصدير يساوي صفرًا باستثناء الصادرات النفطية المكوف 

% مف ايرادات الموازنو السنوية ٜٓتي تشكؿ اكثر مف الرئيس لمثروة والموارد المالية في البمد وال
 لمعراؽ.

العالمية لنظاـ تقسيـ  اف ما يعرض العراؽ الى مخاطر محتممة مف خالؿ تكريس منظمة التجارة 
العمؿ الدولي القائـ عمى اساس التخصص والميزة النسبية .اذ تتخصص الدوؿ الصناعية في انتاج 

بينما تتخصص الدوؿ النامية ومنيا العراؽ في  ة عالية االسعار،وتصدير السمع الصناعية والتقني
تصدير المواد االولية ،واعتمادىا عمى السمع المستوردة ،وتصدير المواد الخاـ فقط. مما سيعيؽ 

 النيوض بالقطاع الصناعي والزراعي وبالتالي ابقاء العراؽ معتمدًا عمى االستيراد مف الخارج فقط .
بعض خبراء االقتصاد ومنيـ الخبير االقتصادي جميؿ الدباغ  كبير مفاوضي  وفي ىذا الصدد يرى

سنوات حتى يتمكف  ٘-ٗاف العراؽ يحتاج مف   العراؽ السابؽ لالنضماـ الى منظمة التجارة العالمية
مف االنضماـ الى المنظمة ، الف ىنالؾ متطمبات يجب عمى العراؽ مراعاتيا والقياـ بيا بيدؼ 

 :االتيمنظمة التجارة العالمية، لعؿ اىميا ما االنضماـ الى 
    وضع قانوف لمتعرفة الجمركية لجميع السمع والخدمات بما فييا الزراعية .-ٔ



اىمية اجراء تعديالت تشريعية عمى القوانيف والتعميمات التي تخص التجارة الداخمية والخارجية  -ٕ
 بما يسيؿ انسيابية السمع والخدمات مف والى العراؽ.

ضرورة تنويع موارد االقتصاد العراقي وعدـ االعتماد عمى النفط كمصدر وحيد لتمويؿ  -ٖ
اف النفط سمعة غير  اذالعامة، الف ىذا مف ابرز شروط االنضماـ لممنظمة العالمية ،  الموازنة

 مشمولة بالتبادؿ التجاري بيف اعضاء المنظمة .
فميس مف المعقوؿ اف  ة التجارة العالمية،ضرورة اف يقدـ العراؽ شيئًا لمدوؿ االعضاء في منظم -ٗ

 انتاجًا او منتجًا يمتاز بو عف الدوؿ االخرى. ال يقدـ
 اعادة االنتاج الوطني الى سابؽ عيده .-٘

)            ية ػػػػػى منظمة التجارة العالمػػػػػػػػجدير بالذكر اف العراؽ يسعى ومنذ سنوات لالنضماـ ال
WTO   اجرى جولتيف  ٕٗٓٓثيقة العيد الدولية، فمنذ شباط/فبراير ( مف خالؿ التوقيع عمى و

، والجولة الثانية في ٕٚٓٓتفاوضيتيف في مقر المنظمة في جنيؼ، وكانت الجولة االولى في العاـ 
ولربما يحتاج العراؽ  وىي ليست االخيرة، ،وحاليًا بانتظار اجراء مفاوضات الجولة الثالثة،ٕٛٓٓالعاـ 

وىنالؾ مساع  لمنظمة لغرض االنضماـ. وىو اليوـ عضو مراقب في المنظمة،مع ا التفاوض مجدداً 
ومفاوضات مف قبؿ العراؽ لمحصوؿ عمى العضوية الدائمة، لكف المنظمة فرضت عميو التزامات 
لغرض الدخوؿ الييا بشكؿ كامؿ، وىو يسعى بالتدريج مف اجؿ تطبيقيا وانياء جميع المستحقات 

 المترتبة عميو.
وعميو فاف التريث في موضوع انضماـ العراؽ الى منظمة التجارة العالمية وبقاءه عضوًا مراقبًا 

القطاعات االقتصادية الرئيسة كقطاع الصناعة  وال سيمافي الوقت الراىف لحيف اعادة بنيتو التحتية 
 وقطاع الزراعة لكي تكوف لديو قدرة تنافسية بيف شركائو في المنظمة الدولية.

ًا نود االشارة الى اف العراؽ خالؿ القرف الماضي قاـ بمحاوالت عدة بيدؼ االنضماـ الى ختام
تشكمت لجنة ليذا الغرض  ٜٗٙٔ(  ففي عاـ  GATTاالتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة الجات   )

 :االتية لألسباب آنذاؾوقدمت تقريرىا الذي اوصى بعدـ االنضماـ الى االتفاقية 
المتعاقدة  لألطراؼمف امتيازات  ما يمنحويعد العراؽ دولة مستوردة بالدرجة االولى، لذا فاف  . أ

 االخرى ىو اكثر مما تحصؿ عميو صادراتو مف امتيازات وتسييالت.
اف العراؽ يتبع سياسة موجية بالنسبة الى التجارة الخارجية )االستيراد( وىي سياسة تتنافى مع  . ب

 نصيا.روح االتفاقية العامة و 

اف بعض الدوؿ العربية المنظمة الى االتفاقية )مصر وتونس( عمى سبيؿ المثاؿ  لـ تستفد  -ج
 مف ىذا االنضماـ.



االقتصاد، الصناعة، الخارجية،  تشكمت لجنة اخرى مف وزارات: المالية، ٖٜٚٔوفي عاـ 
ـ توصي ىي االخرى دراسة امكاف انضماـ العراؽ الى اتفاقية )الجات(،ول ةال عادوالبنؾ المركزي 
 بعممية االنضماـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتاجن  ثانيُا:

 احلقُقُت الكاهلت عن  اسرتاتُجُت روسُا يف سىرَا

 

 تقهى اَذرٌّ سوشتسوف                                                                                                   



 رجًح: أ.و.د. رحٍى عهً انفواديت                                                                                            

 يركز انذراساخ االستراتٍجٍح وانذونٍح                                                                                          

وجية نظر مف موسكو عمى االستراتيجية الروسية التي  في سوريا ةالجيوسياسيعممية روسيا االتحادية 
 اذف باردي الدـ، يقدـ الروس انفسيـ مرة اخرى عمى انيـ استراتيجي تشكؿ اساس الحممة الروسية

 الغرب. ومحمميالكرمميف التي بدأت مف وقت وجيز ليس داعش فحسب، بؿ واستخبارات  ةاذىمت حمم

تستحؽ قدرة روسيا عمى تغيير الموقؼ االستراتيجي عمى االرض باقؿ الجيود واكبر تغطية 
انيا مسالة عممية اذ تقييمًا عاليًا، مع اف موسكو تحارب داعش ليس انطالقا مف بواعث خيرية تماما، 

 ليا عالقة مباشرة باألمف الوطني لروسيا.

 نالسورية في هجال االه-العالقات الروسية

عندما  ٖٕٔٓلقد درست روسيا امكانية التدخؿ في الصراع السوري عمى االقؿ منذ عاـ 
بقوات روسية في مرتفعات الجوالف، ولعبت روسيا  النمساويةاقترحت ألوؿ مرة تغيير قوات حفظ السالـ 

دورًا ميما في نزع االسمحة الكيمياوية السورية، عندىا بدأت أوؿ مفاوضات جدية مع دمشؽ حوؿ 
مع العراؽ  عسكرياً  مسالة محاربة اإلسالمييف المتطرفيف وبموازاة ذلؾ اجرت روسيا حوارا استراتيجياً 

 ٕٕٔٓمميار دوالر لتوريد اسمحة الى العراؽ في العاـ  ٗ،ٕبقيمة  كانت نتيجتو توقيع صفقة مع بغداد
اتفقت روسيا مع العراؽ عمى  ٕ٘ٔٓ. في حزيراف مف العاـ ٕٗٔٓفي العاـ  ٕ٘وتوريد مقاتالت سو 

المشاركة في محاربة سوريا لداعش، ومف تمؾ المحظة اصبحت مسالة اليجوـ عمى داعش ليست 
 لمدة، ولـ تغير االزمة االوكرانية خطط روسيا، بؿ اخرت التدخؿ فقط محتممة "اذا"، بؿ "متى" و"كيؼ"

 وجيزة.

اكثر ما يقمؽ روسيا ىو مصالحيا االمنية، فاذا ُسمح لداعش بالسيطرة عمى سوريا والعراؽ، 
فستبدأ غالبية االرىابييف المدربيف جيدًا بالعودة الى شماؿ القوقاز واسيا الوسطى تقريبا خالؿ خمس 

الؼ مف مقاتمي داعش منيـ عمى االقؿ  ٓٚوع ماف تقييمات روسيا تشير الى اف مف مج ذاسنوات، 
 خمسة االؼ مف روسيا وجميوريات االتحاد السوفيتي السابؽ.

ومف وجية النظر االستراتيجية، فاف حممتيـ لمقضاء عمى داعش في الشرؽ االوسط ستعود 
المقارنة مع محاربة االرىابييف عمى االراضي ب –عمى روسيا بفائدة طويمة االمد وباقؿ التكاليؼ 

 الروسية.

 استراتيجية الوشاركة الوحدودة.



تشتمؿ االستراتيجية الروسية في سوريا عمى سيناريوىيف، االوؿ يقترح مشاركة محدودة في 
ى مف الموارد مع عدـ رفع الخطة عاليًا، فضاًل االدنالصراع السوري، ويتمخص تماما في انفاؽ الحد 

 اف موسكو ال تحصؿ عمى الكثير.عف 

بإمكاف روسيا تدمير البنى التحتية ليذه المنظمة االرىابية ومنعيا مف تعزيز نفوذىا،  اواًل:
وعندىا ال توجد ضرورة ألنيائيا تماما، فإرىابيو شماؿ القوقاز في اراضي روسيا تـ تدميرىـ تماما، لكف 

سكرات تدريب والشروع في تصدير االرىابييف لروسيا داخؿ "منطقة ما" مف سوريا باستطاعتيـ انشاء مع
 كما فعموا في أفغانستاف اياـ حركة طالباف.

، وفي ىذه الحالة، فاف روسيا ة: ترغب موسكو في المحافظة عمى نظاـ سوريا الصديقثانياً 
كبيرا سوؼ تتمكف مف االستثمار في قاعدتيا البحرية العسكرية في البحر المتوسط وتضمف لنفسيا دورًا 

 .(واالسرائيمي)في مشاريع استخراج الغاز السوري والقبرصي 

: تسعى روسيا الى اشغاؿ موقع الدولة العظمى البارزة في الشرؽ االوسط، والقادرة عمى ثالثاً 
توجد لغاية االف دولة واحدة باستثناء الواليات المتحدة االمريكية  القياـ بعمميات عسكرية فعالة، اذا ال

استعرضت روسيا في سوريا القدرة التي تمت  اذالقوة بيذا البعد عف حدودىا،  تعماؿاسقادرة عمى 
استعادتيا عمى التأثير في االحداث في االقاليـ البعيدة لممعمورة وبيذه الطريقة فأنيا غيرت مشاريع 
عواصـ الشرؽ االقصى بتوجيييا ضربات الى مواقع داعش في سوريا باستخداـ الصواريخ المجنحة 

 التي تـ اطالقيا مف بحر قزويف، فاف روسيا قد عززت حضورىا في المنطقة.

ىي امكانية استعراض فعالية األسمحة الروسية، واتصاالت  –وبالنياية فاف العممية السورية 
وفعاليتو المميتة والدقة العالية والمتانة، وىذا العرض  –االقمار الصناعية ونظاـ المالحة )غموباس( 

مر في النمو في الشرؽ تبالدرجة االساس لزبائنيا المحتمميف في سوؽ السالح الكبير المسموجو 
االوسط، وىذا يؤكد ايضا قدرة روسيا عمى الحفاظ عمى السيادة التامة في حالة الحرب. اف تحويؿ 

يجة يكف احد االىداؼ الرئيسة لموسكو، طالما اف ىذا يحدث  نت االىتماـ مف اوكرانيا الى سوريا لـ
 االحداث القريبة، فباإلمكاف اعتباره انجازًا لروسيا.

 –سيناريو المشاركة الواسعة 

ىي الحد االدنى الذي يمكف اف تحسبو روسيا في حالة اذا  –اف االىداؼ المذكورة اعاله 
جرت عممية القصؼ بالقنابؿ بسالسة، اما الخطة االكبر لمسيناريو الثاني اكبر بكثير، فضال عف انيا 

 مؿ في طياتيا مخاطر اكبر بكثير.تح



بإمكاف روسيا اف تأمؿ في التدمير التاـ لداعش في المنطقة بدعـ سوريا والعراؽ وايراف، بما 
في ذلؾ مقاتمي بمداف االتحاد السوفيتي السابؽ، واذا وفقت في تحقيؽ ىذا اليدؼ فبإمكاف ىذا اف يضع 

اف  اذعميما حميفيف موثوقيف لروسيا في المستقبؿ، اسس استعادة الحدود التقميدية لسوريا والعراؽ وج
استقرار الوضع في سوريا والعراؽ سيعني ظيور ظروؼ إلعادة الحياة لطبيعتيا في ىذيف البمديف، وىذا 

ؼ يعني االىداسيسمح بوضع نياية الزمة اليجرة في المنطقة واالتحاد االوربي، مع اف تحقيؽ ىذه 
ر ومشاركة ائتالؼ اكثر قوة، والذي بإمكانو اف يضـ دوؿ اوربية مصادر اكبر بكثي تعماؿضرورة اس

كبرى ودوؿ عربية مف الخميج العربي، وفي غياب مثؿ ىذا التحالؼ فاف توجيات االىداؼ لمسيناريو 
 الثاني تبدو اكبر مف ما تتضمنو خطة موسكو الحالية.

 ادارة الموارد في اطار الحرب عمى داعش

 كافية مف الموارد الضرورية إلنجاز خططيا في سوريا؟ىؿ حسبت روسيا الكمية ال

لقد حظيت موسكو بدعـ سوريا والعراؽ وايراف الكامؿ، لذلؾ فيي تستطيع االف العمؿ بصورة 
مستقمة عف الغرب، اما حمفاء روسيا الميتموف جدًا باالنتصار عمى داعش، فقد حاولوا تحقيؽ ذلؾ قبؿ 

ط، فيمكف اف يظير باف روسيا ليا اصغر مساىمة في ىذه الحرب تدخؿ موسكو، واذا نظرنا لالرقاـ فق
 في أطار تحالفيا، مع اف مساىمتيا ذات طابع حاسـ.

تكفي موارد روسيا العسكرية لمقياـ بحممة طويمة االمد في سوريا، مع اف المحمميف ينسوف باف 
ات، في يتاف في التسعينروسيا قد شاركت مباشرة في تسوية الصراعات في جورجيا ومولدافيا وطاجيكس

حيف كاف اقتصادىا يعاني بصورة خاصة مف فترات عصيبة، فضال عف اف قادة المجتمع السني 
مميوف( يدعموف مبادرة الكرمميف وينتقدوف ايديولوجية داعش، حيث افتتح في  ٗٔالروسي )قرابة 

حية المسممة، وفي مراسـ موسكو اكبر مسجد سني في أوربا، ما عزز الدعـ اكثر مف جانب القيادة الرو 
افتتاح المسجد عبر الرئيس فالديمير بوتيف عف ثقتو باف ىذا المسجد سوؼ يساعد عمى انتشار 
االفكار االنسانية والقيـ الحقيقية االصيمة لإلسالـ في روسيا، واتيـ داعش بتشويييا لديف عالمي 

 عظيـ.

 مخاطر التدخل:

يمكف اف تعود الحممة السورية لروسيا بفائدة عظيمة، اال اف المخاطر المرتبطة بيا كبيرة 
ايضًا، حيث بدا دخوؿ روسيا الى سوريا فعاؿ جدًا مع اف الخروج يمكف اف يصبح ميمة معقدة جدًا، 

وتستغؿ  تركيا، فأنقرة ميتمة بمغادرة االسد –فأوال روسيا تخاطر بإفساد عالقاتيا مع شريؾ اقميمي 



الحرب عمى داعش لقمع الفصائؿ الكردية عمى الجانب السوري مف الحدود، وبصرؼ النظر عف كؿ 
التصريحات باف السياسة ال تؤثر في العالقات االقتصادية بيف الدولتيف، فقد تـ تأجيؿ الشروع بتنفيذ 

فات بيف روسيا ، وىذه ليست المرة االولى التي تحدث فييا خالٕٚٔٓمشروع "الحمـ التركي" الى 
 جية في السابؽ.اوتركيا بخصوص المسائؿ االقميمية مع انيما قد وفقتا في تجنب المو 

ثانيًا، روسيا يمكف اف تعمؽ في سوريا كما حدث في افغانستاف، ولذلؾ بالضبط فاف موسكو قد 
استراتيجية شرعت بالعمؿ فقط بعد االعداد والدعـ الجيديف لمحمفاء االقميميف الموثوقيف ومع وجود 

الخروج الواضحة، فبعد حصوليا عمى درس قيـ في افغانستاف والشيشاف، فاف روسيا قد استعدت جديًا 
 لمحرب وباندفاع اقؿ لمعمميات العسكرية.

شيعي الى جانب الشيعة، -يتمخص الخطر الكبير في اف روسيا يمكف اف تجر الى صراع سني
خذنا بنظر االعتبار بانو يعيش عمى اراضي روسيا لذا عمى موسكو اف تراعي حذرًا خاصا، اذا ا

االتحادية الكثير مف السنة، وحسب راي المحمميف فاف الحرب عمى داعش يمكف اف تجبر روسيا عمى 
الوقوؼ ضد كؿ سنة المنطقة، مع اف مثؿ ىذا التأكيد يعتبر كؿ السنة يدعموف داعش، مع اف االمر 

ذات الى مسالة قدرة بالينقص االستراتيجية السورية لروسيا، و  وىذا يقودنا الى مسالة ماذا ليس كذلؾ.
المعارضة السنية لداعش عمى الحياة. مستوعبة الدرس الذي حصؿ في الشيشاف، ستبحث روسيا عف 
حؿ لمصراع السوري باالتفاؽ مع القادة المحمييف المؤثريف لمتجمعات السنية التي ىي مستعدة لالنضماـ 

 ئتمكف احد القادة السنة بالنتيجة النيائية احراز النصر، فانو سوؼ يقوـ بمم لمحرب عمى داعش، واذا
 الفراغ الذي سيخمفو داعش كما حدث مع رمضاف قاديروؼ في الشيشاف.

فيذه ميمة معقدة جدًا مع اف ىذا ىو  –اف تطبيؽ السيناريو الشيشاني عمى حالة سوريا ممكف 
 دي ىذه البالد التي تمزقيا الحرب، وليذا بالذات فاف روسيا تعالوسيمة الوحيدة إلنجاز االتفاؽ التاـ ف

مقترح فرنسا لتوحيد قوة الحكومة السورية  مع "المعارضة المعتدلة" في الجيش السوري الحر فكرة رائعة 
 تستحؽ الدراسة.
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