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منتدى
آسيا والشرق األوسط

حيث  من  واألكبر  املستقبل،  ة  قارَّ آسيا  تعدُّ 
يف  واألعلى  طبيعية،  ومصادر  والسكان  املساحًة 
العالم،  يف  واالقتصاديِّ  البشريِّ  مو  النُّ مستوى 
وتضم دواًل مرشحة للعب أدوار مهمة على صعيد 
الهند  مثل  املنظور  املدى  يف  الدولية  السياسة 
ا إلى الشرق األوسط  والصني، وهي األقرب ثقافًيّ
احلضاري،  والتبادل  ين  والدِّ اجلغرافيا  بحكم 
الغربي  االستعمار  لتجربة  التعرض  عن  عدا 
حتدًيا  يشكل  وهذا  أيًضا،  ناميًة  دواًل  وكونها 
خلدمة  واحملتملة  املتاحة  الفرص  الستكشاف 

الطرفني اآلسيوي والشرق أوسطي.

ما  قلياًل  أنه  إال  الفائقة،  األهمية  هذه  ورغم 
كما  آسيا،  عن  جاد  عربي  محتوًى  أّي  يوجد 
ويخلو العالم العربيُّ من مؤسساٍت مختصٍة بهذا 

الشأن، سواًء على صعيد الدراسات أو العالقات.

لذا فإن منتدى آسيا والشرق األوسط، يضع على 
سلم أولوياته محاولة َسد هذه الهوية الثقافية، 

والوقوف على هذا األمر الهام.
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ملف العدد



من  اأكرث  بريطانيا  عن  الهند  ا�صتقالِل  على  م�صى 
�صيا�صيٍة  مراحل  يف  البالُد  خاللها  ت  مرَّ عاًما,  �صبعني 
م�صتوى  على  حتَّى  دة,  متعدِّ واجتماعيٍة  واقت�صاديٍة 

التمو�صع الدويل. 
من  التَّحرِر  اإىل  دعت  التي  الدول  طليعِة  يف  الهند  كانت 
�صني  املوؤ�صِّ من  كانت  ولذا  الغربية؛  والهيمنِة  اال�صتعمار 
�صعاُرها عدَم االن�صمام  ملنظمِة عدم االنحياز, والتي كان 
اأمريكا,  الوقت:  العظيمَتني يف ذلك  الدولَتني  اأيٍّ من  اإىل 
اد ال�صوفيتي يف حال ن�صوب احلرب بينهما, و�َصَعت  واالحتِّ
كانت  التي  البلدان  يف  الوطنيِّ  التحرر  حركات  دعم  اإىل 

تعاين من اال�صتعمار االأوروبي.
اال�صتقالل  منذ  الهند  حكاُم  بعها  اَتّ التي  يا�صُة  ال�صِّ كانت 
اإدارة  يف  الهندي  الوطني  املوؤمتر  حزب  حتت  ا  وخ�صو�صً
البالد, متيل اإىل ما ُيعَرف بالي�صار االجتماعي؛ والتي ترمي 
فاه, انطالًقا من االعتماد على الذات  اإىل حتقيق دولة الرَّ
حتدياٍت  هناك  اأنَّ  �صكَّ  وال  املحلي,  االقت�صاد  تطوير  و 
عديدًة واجهت �صعي الهند نحو التطور مثل: �صعف البنية 
اأنَّ  اإال  والطبقية,  والبريوقراطية,  والف�صاد,  التحتية, 
الهند متكنت من املُ�صيِّ قدًما بخطواٍت وا�صعة حتى �صارت 
ُت�صنَّف اليوم ك�صاد�س اأكرب اقت�صاٍد يف العامل, وهي ت�صعى 
الأن حتتلَّ مكاًنا بني االقت�صادات الثَّالث الكربى يف العامل, 
واإن  وهو  وال�صني,  االأمريكيَّة  املتحدة  الواليات  ِجوار  اإىل 
كان طموًحا كبرًيا اإال اأنَّ له �صنًدا يف الواقع متمثاًل: بحجِم 
ال�صخمة  العاملة  والقوى  البالد,  و�ِصعة  ال�صخم,  وق  ال�صُّ

لال�صتناد اإىل موروٍث ح�صاريِّ عميق.
راأ�ِس  على  موري”  “ناريندرا  الوزراء  رئي�س  قدوِم  ومع 
زت مالمُح  لطة, تعزَّ عب الهندي BJP(( اإىل ال�صُّ حزِب ال�صَّ
عديدًة  عقوًدا  نحت  والتي  الهندية,  اخلارجية  ال�صيا�صِة 
اأكرَث واقعيَّة,  اإىل ممار�صِة املثاليَّة ال�صيا�صيَّة اإىل �صيا�صٍة 
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 الهنــــد

ولنا كلمة

مقرتبًة اأكرث اإىل املحور االأمريكي؛ ما جعل الهند تنتقل 
من ي�صار الو�صط اإىل اليمني حتى على م�صتوى ال�صيا�صة 

َة الهندو�صيَّة. الداخلية التي باتت َتَتبنى القوميَّ
املتقلِّبَة  الهند  عالقَة  فاإنَّ  اخلارجيِّ  ال�صعيِد  على 
ا�صتنزاًفا  ُل  متِثّ باك�صتان,  مع  واملتوترة  ال�صني  مع 
اإنفاق جانٍب مهٍم منها على  ملُقّدراِت البالد التي يتمُّ 
فاع, االأمر الذي واإن كان يزيد من القوة  الت�صليح والدِّ
اأنَّه ميثُل عبًئا على االقت�صاد  اإال  الع�صكريِة للبالد, 

اعد. الهنديِّ ال�صَّ
العربيِّ  العامِل  مَع  الهند  عالقات  �صعيِد  على  ا  اأَمّ
االإماراِت  مع  ا  خ�صو�صً عليها,  طراأ  كبرًيا  حت�صًنا  فاإنَّ 
العربيَّة املتحدة واململكِة العربيَّة ال�صعودية, بحكم 
ان�صواِء كال الطرفني اإىل اخلطِّ االأمريكي, ولذا فاإنَّ 
َة التي كانت تقوم على اقت�صادات  العالقاِت التقليديَّ
ا مع تقارِب  اقة باتت اأكرث تعقيًدا وعمًقا, خ�صو�صً الطَّ

دول اخلليج مع “اإ�صرائيل”.
اأثرِي  التَّ �صلَِّم  يف  ت�صعد  الهند  اأَنّ  القول  ميكن  ختاًما, 
من  بالعديد  حمفوٌف  عوَد  ال�صُّ هذا  ولكنَّ  الدويل, 
التَّحدياِت واملخاطر, ولكنَّ احلقيقَة التي ال ِمراَء فيها 
اأنَّ هذا البلد الكبري واملهم, ي�صري على طريِق ا�صتعادِة 
والعامل,  االآ�صيوية  القارة  قيادِة  يف  الطبيعيِّ  دوره 

وهو ما يتطلَُّب مقاربًة جديدًة يف التَّعامِل معه.

 د. حممد مكرم بلعاوي
رئي�س منتدي اآ�صيا وال�صرق االأو�صط

رئيــ�س التحريـــر

كلمة العدد
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زاعات,  والنِّ راعات  ال�صِّ من  بالكثري  احلالية  الفرتة  يف  العامل  َيزدِحم 
ات,  الذَّ على  احلفاظ  حُماَولة  يف  جديدة  اأَْحالف  ُل  َتَت�صكَّ املُقاِبل  ويف 

الطموحات  اأََحد  على  َيخَفى  وال  والدولية,  االإقليميَّة  التَّحديات  وجُماَبهة 
اإجراءات  ِمن  ذلك  ُي�صاِحب  وما  التِّجارّي  ال�صعيد  على  ع  التو�صُّ يف  الكبريِة  ال�صينّية 

اأحد عوامِلها حلماية م�صاحلها  االآخرين  ال�صراكات واالأحالف مع  والتي تعترب  القوة,  امتالك عنا�صر  وُمَتطلَّبات 
وتو�صيع ُنفوِذها امل�صتقبلّي.

امل�صالح  بع�س  لتحقيق  التحالفات  ِمْثل هذه  اإىل  االن�صمام  التي تريد  الدول  العديد من  اأنَّ هناك  د  َنِ املُقاِبل  يف 
واملكَت�َصبات, وِل�صمان اأْمِنها االإقليمّي من ِخالل تفاُهماٍت واتفاقاٍت حَتَفظ لها وجوَدها وحقوَقها, وت�صاعُدها يف ذات 
خاِء االقت�صادي. موِّ واالزِدهار, وتوفري املَُتطلبات االأ�صا�صية ملواِطنيها واأكرَث من ذلك اإىل حتقيق الرَّ الوقت على النُّ

م العديد من التناق�صات, فهناك الدول  ة َت�صُ ولو اأردنا اأن ُن�َصلَِّط ال�صوَء على قارة اآ�صيا على �صبيل املثال, َف�َصَنِجد اأنَّ القارَّ
ا كبرًيا, وهناك َعَدد من الدول التي عانت يف الفرتة االأخرية من  ا وتكنولوجًيّ ًما اقت�صادًيّ ة والتي َت�ْصَهُد َتقدُّ املُ�صتقرَّ

منَظمة شنغهاي للتعاون
“وَأمن القارة اآلسيوية”

د. و�صـــام املحـالوي
ر بق�صم االت�صال حُما�صِ

جامعة العلوم االإ�صالمية املاليزية
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ة,  الكثري من املُ�ْصِكالت االأمنيَّة وال�صيا�صيَّة والَهزاَّت االقت�صاديَّ
املتَّحدة  الواليات  اأمام  اأَو�َصع  ِب�صكٍل  املجال  َفَتح  الذي  االأمر 
اأحداث احلادي  ل يف املنطقة, وخا�صًة بعد  ِللتََّدخُّ االأمريكيَّة 
االإرهاب  على  باحلرب  ى  ُي�صمَّ ما  وبداية  �صبتمرب  من  ع�صر 
اأفغان�صتان,  على  االإعالن  هذا  تبع  الذي  االأمريكي  والَغْزَو 
و�صية ِبدرجٍة كبرية, َمتبوعة  االأمر الذي ا�صتدعى املَخاِوف الرُّ
َرر الذي  فاٍت �صينيَّة مما َيحُدث يف املنطقة, وَحْجم ال�صَّ ِبَتخوُّ
زاعات  النِّ �صبق  ما  اإىل  ف  اأَ�صِ ذلك,  على  ب  َيرَتتَّ اأن  املُمِكن  من 
الِعرِقيَّة  زاعات  والنِّ الدول,  بع�س  بني  لة  املُتاأ�صِّ احلدودية 
جتاه  الكراهية  َموجات  وَت�صاُعد  الواحدة  الدولة  حدود  يف 
االأمثلة على ذلك كاخلالف  الكثري من  ُمَعيَّنة, وهناك  اٍت  اأقليَّ
ال�صمالية وكوريا  وباك�صتان, كوريا  الهند  الَقاِئم بني كل من: 
احلرب  واأخرًيا  العربية,  الدول  وبع�س  اإيران  اجلنوبية, 
ذلك  اإىل  ف  اأَ�صِ واأرمينيا,  اأذربيجان  بني  االآن  َرَحاها  اِئرة  الدَّ
دول  من  َعَدٍد  يف  باالنف�صال  املُطاَلَبة  على  القاِئمة  عوات  الدَّ

ْهِمي�س الِعْرِقّي, اأو اِلأ�صباٍب اقت�صادية  اآ�صيا اِلأ�صباٍب َتَتَعلَُّق بالتَّ
اإبادٍة  حرب  من  »اأَراكان«  اإقليم  يف  َيحُدث  ما  ذلك  ومثال 
وِهنجيا« املُ�صِلمني الذين يعي�صون  وتهجرٍي َق�ْصرّي ِلِعْرِقيَّة »الرُّ

يف االإقليم.
الدول  من  َعَدٍد  بنَي  قاُرب  الَتّ َزت  َعزَّ وغريها  العوامل  هذه 
اخُلما�صية«  »�َصنغهاي  جمموعة  ِلت�صكيل  اآ�صيا  يف  الُكربى 
َوِهَي:  ُدَول  خم�صِة  ُروؤ�صاُء  ع  َوقَّ حيُث   ,1996 اأبريل   26 يف 
وطاجيك�صتان  ورو�صيا,  وقريغيز�صتان,  وكازِخ�ْصتان,  ني,  ال�صِّ
على ُمعاَهدٍة ِلتعميق الثِّقة الع�صكريَّة يف املناِطق احلدودية, 
ات  ول ِللَحدِّ ِمن الُقوَّ َتِبَعها توقيُع ُمعاَهَدٍة اأُخرى بنَي َنْف�س الدُّ
مو�صكو  يف  ُعِقد  اجتماٍع  يف  احلدودية  املناطق  يف  الع�صكريَّة 
عام 1997,  ويف 15 يونيو 2001 ُعِقَد اجتماع املجموعة يف 
ًة اأُخرى بح�صور اأوزبك�صتان هذه املرة ِلَيِتمَّ االإعالن  �صنغهاي َمرَّ
عن تاأ�صي�س منظمة »�صنغهاي للتعاون »SCO ِب�صكِلها احلايّل 
م يف ُع�صويِتها التاأ�صي�صيَّة �ِصّت دول هي:  يف نف�س التاريخ, ِلَت�صُ
ني, وكازاخ�صتان, وقريغيز�صتان, ورو�صيا, وطاجيك�صتان,  ال�صِّ
ان�صمت  حيث   ,2017 عام  يف  الحًقا  عت  وَتو�صَّ واأوزبك�صتان, 
ًيا  ل َزَخًما  جدِّ اإليها كل ِمن الهند وباك�صتان, االأمر الذي �َصكَّ
على  ح�صلت  الدول  من  عدد  هناك  اأنَّ  كما  مة,  املُنظَّ لهذه 
فة ُمراِقب يف املنظمة وهي اأفغان�صتان, بيالرو�صيا )رو�صيا  �صِ
َطَلب  قد  منها  ا  بع�صً باأن  علًما  منغوليا,  اإيران,  البي�صاء(, 
والتي  كاإيران  املنظمة  يف  كاملٍة  ُع�صِوّية   على  احل�صول 

ـــرية من  الــفــرتة االأخ الـــدول يف  مــن  َعـــَدد  معاناة 
والَهزاَّت  وال�صيا�صيَّة  االأمنيَّة  املُ�ْصِكالت  من  الكثري 
ة, َفَتح املجال ِب�صكٍل اأَو�َصع اأمام الواليات  االقت�صاديَّ
ل يف املنطقة, االأمر الذي  املتَّحدة االأمريكيَّة ِللتََّدخُّ
و�صية ِبدرجٍة كبرية, َمتبوعة  ا�صتدعى املَخاِوف الرُّ

فاٍت �صينيَّة مما َيحُدث يف املنطقـــة ِبَتخوُّ

تقــــريـــــــر
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عم الرو�صي يف �َصبيل حتقيق ذلك, هذا باالإ�صافة  َحِظَيت بالدَّ
�ِصريك  فة  ب�صِ َحِظيت  التي  الدول  من  اأخرى  جمموعٍة  اإىل 
�صريالنكا,  نيبال,  كمبوديا,  اأذربيجان,  اأرمينيا,  وهي:  ِحوار 

تركيا.
الدول  من  كبرٍي  باهتماٍم  ن�صاأِتها  ُمنذ  املنظمة  هذه  َحِظَيت 
العاملّي,  فوِذ  النُّ على  باملناف�صِة  تتعلُق  لعوامَل  ا  ُربَّ الكربى, 
للح�صول  ِبطلٍب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  َمت  َتَقدَّ فقد 
ُقوِبَل  طلبها  اأنَّ  اإاّل   ,2005 عام  يف  املنظمة  ع�صوية  على 
على  للح�صول  ِبطلباٍت  اأخرى  دوٌل  مت  وَتقدَّ كما  بالرف�س, 
واأذربيجان, وبنغالدي�س,  كاأرمينيا,  مة  املُنظَّ ُمراِقٍب يف  فة  �صِ
يف  و�صوريا,  وم�صر,  و�صريالنكا,  ونيبال,  البي�صاء,  ورو�صيا 
واأوكرانيا  املالديف,  وجزر  »اإ�صرائيل«,  من  كل  مت  َتقدَّ ِحني 
الِعراق,  واأَ�َصار  َكَما  ِحوار,  �َصريك  َفة  �صِ على  ِللُح�صول  ِبطَلٍب 
للمنظمة,  حواٍر  �ُصركاَء  ُي�صِبحا  اأْن  يف  َرْغَبِتهما  اإىل  وفيتنام 
ُيعِطي  للتعاون«,   �صنغهاي  »منظمة  على  الكبري  هاُفت  التَّ هذا 
انطباًعا باالأهميَّة اال�صرتاتيجية لهذه املنظمة لي�س يف اآ�صيا 

َفَح�ْصب َبْل على امل�صتوى العاملي.

بالنَّظِر اإىل االأهداف املُعَلنة التي اأُن�ِصَئت ِمن اأجِلها املنظمة, 
الدول  بني  املُتباَدلة  الثِّقة  تعزيز  على  زت  َركَّ والتي 
الدوليَّة  للجرائِم  ي  دِّ والتَّ�صَ االإرهاب  وحُماَربِة  االأع�صاء 
ْزعاِت  النَّ جُماَبهة  اإىل  باالإِ�صافِة  رات,  املُخدِّ وجتارة 
اء  االنِف�صاليَّة يف املنطقة, وحتقيق تعاوٍن ا�صرتاتيجٍي َبَنّ
يا�صة,  كال�صِّ املختلفة  املجاالت  يف  االأع�صاء  الدول  بني 
واالقت�صاد, والتقنيَّة وغريها, ِبا َي�صَمن ا�صتقرار املنطقِة 

و�صعوبها.
كت ُكاًل ِمن رو�صيا  ا تكون َحرَّ اإاّل اأّن هناك اأهداًفا َخِفيًة ُربَّ
مِتها  ُمقدِّ يف  وياأتي  التَّحاُلف,  هذا  ِمْثل  الإن�صاء  ني  وال�صِّ
وخا�صًة  املنطقة,  يف  املُتزاِيد  االأمريكّي  فوذ  النُّ ُمواجهة 
خالل فرتة احلرب االأفغانية وما َتِبَعها من اإن�صاء قواعَد 
واأوزبك�صتان  قريغيز�صتان  من  ُكٍل  يف  اأمريكيٍة  ع�صكريٍة 
ف اإىل  االأمر الذي اأثار َحِفيظة الرو�س ِبَدرجٍة كبرية, اأَ�صِ
فوذ االأمريكي الذي من املمكن  ذلك ما تخ�صاه ال�صني من النُّ
د اأنَّه َتَّ تعزيز هذا  َد َم�صاحَلها التجارية, وِمن املُوؤكَّ اأن ُيهدِّ
وزير  بها  اأَْدىل  التي  االأخريِة  الت�صريحاِت  بعَد  ه  التَّوجُّ
�صنغهاي  اأّن منظمة  اعَترَب فيها  والتي  الرو�صي  اخلارجية 
ثِّل بدياًل عن الذين يريدون َب�ْصط َهيَمَنِتهم يف  للتعاون مُتَ
د بهذا احلديث العامل الغربي. اإدارة �ُصوؤون العامل, وَيق�صِ

االإطـــالق,  على  ا  ع�صكرًيّ ِحلًفا  لي�صت  املنظمة   
ٍة  ولكن اأثناء وجودها ّت تنظيم ُمناوراٍت ع�صكريَّ

مِلُكاَفحة االإرهاب بني الدول االأع�صاء
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مة �صنغهاي للتعاون ة مِلُنظَّ املاآالت الع�صكريَّ
ا  �صي املنظمة اأنها لي�صت ِحلًفا ع�صكرًيّ ِوْفَق املُعَلن من ِقَبل ُموؤَ�صِّ
ُمناوراٍت  تنظيم  ّت  وجودها  اأثناء  ولكن  االإطالق,  على 
ٍة مِلُكاَفحة االإرهاب بني الدول االأع�صاء, االأمر الذي  ع�صكريَّ
َله هذه املنظمة  ثِّ �َصلَّط ال�صوء بدرجٍة اأكرب على ما ميكن اأْن مُتَ
هذه  اأنَّ  اعتبار  اإىل  البع�ُس  وَذَهَب  االإطار,  هذا  يف  ُم�صتقباًل 

املنظمة من املُمِكن اأن تكون كياًنا ُيوازي يف َمهاِمه ِحلف �صمال 
َظِر  �س يف عام 1949, اإاّل اأنَّه وِبالنَّ اتو« الذي َتاأ�صَّ االأْطَل�صّي »النَّ
ُد اأنَّ هناك  قيق اإىل الفل�صفة التي قام عليها احِللَفني َنِ الدَّ
اتو  هات, حيث اأنَّ ِحلف النَّ ُفروًقا َجوهريًة يف امليثاِق والتوجُّ
هو ِحلف ع�صكرّي باالأ�صا�س يقوُم على اأ�صا�س الدفاع اجلماعّي 
يف  ُع�صو  دولة  اأّي  له  َتَتعر�ُس  هجوٍم  اأّي  على  رًدا  املُتباَدل 
من  اأي  يف  تت�صمن  ال  �صنغهاي  منظمة  املقابل  يف  االحتاد, 
بع�س  ُمكاَفحِة  يف  تعاون  ا  واإنَّ ُم�صرتَكة,  ِدفاٍع  َيَغ  �صِ ُبنوِدها 

الق�صايا كاالإرهاب, واجلرمية, واملخدرات وغريها.

ِوحَدة االأع�صاء وَحْجم اخِلالفات
�صنغهاي  منظمَة  يواجُه  الذي  االأَبرز  التَّحدي  يكون  ُربا 
ثله الواليات املتحدة االأمريكية,  للتَّعاون بعد التهديِد الذي مُتَ
بينهم,  لة  احلا�صِ االتفاق  ودرجِة  اأع�صاِئها  ِوحدِة  يف  اًل  ُمَتَمثِّ
حيث  اإليها,  وباك�صتان  الهند  من  ُكٍل  ان�صمام  بعَد  وخا�صًة 
يعلم اجلميع حجم اخلالف والتَّوتر بني اجلارَتني الّنَوويَتني, 
وُيعترَب االجتماع االأخري للمنظمة والذي ُعِقَد عرَب االإنرتنت 
حيث  االأمر,  هذا  على  �صاهٍد  خري   2020 �صبتمرب  �صهر  يف 
ان�صحبت منه الهند الأن باك�صتان عر�صت خريطًة ت�صُع فيها 

من احلدود الباك�صتانية, االأمر الذي  مناطق ُمتناَزع عليها �صِ
الَعَلنّية بني  ك حجم اخلالفات  ِلل�صَّ َيَدُع جمااًل  ُيظِهر با ال 
ف اإىل ذلك اخلالف احلدودي  َعدٍد من اأع�صاء املنظمة, اأَ�صِ
بني الهند وال�صني على منطقة »الهيمااليا« والذي تطور اإىل 
ِنزاٍع حمدود, اأ�صفر عن وقوع �صحايا بني اجلانبني و�ُصرعاَن 
ربا  ذلك  كلِّ  من  الرغم  وعلى  احلاِدثة,  ا�صتدراك  ت  ما 
مثل  من  للحدِّ  جديدًة  اأداًة  للتعاون  �صنغهاي  منظمة  ت�صكل 
زاعات, وامل�صاَهمة يف اإيجاد حلول لها اأو على االأقل  هذه النِّ

اإبقائها حتت الرماد الأطول فرتٍة ممكنة.
ق ِاإىل ما مُتثُله هذه املنظمة ِمن ِثَقٍل من  اأخرًيا, وبالنظر املَُعمَّ
ني اإليها, ورغبِة عدٍد اآخٍر كبرٍي  مِّ حيث حجم االأع�صاء املُن�صَ
من الدول باالن�صمام اإىل املنظمة, وباالأْخِذ يف عني االعتبار 
وخا�صًة  االأع�صاء  للدول  واالقت�صادية  التجارية  امل�صالَح 
واحلزام«,  ريق  الطَّ »مبادرة  اإناز  يف  والرغبة  ال�صني, 
يف  كبريٍة  بدرجٍة  املنظمة  هذه  ت�صاهَم  اأن  ِح  املَُرَجّ من  فاإنَّه 
دون  احَليلوَلِة  وحماولِة  اآ�صيا,  قارة  يف  اال�صتقرار  حتقيِق 
ترتبط  التي  والدول  االأع�صاء  الدول  بني  االأمور  اِنرار 
د االأمن  ب�صالَح خمتلفة مع الدول االأع�صاء اإىل َمزاِلَق تهدِّ

واال�صتقرار يف القارة االآ�صيوية.

ِح اأن ت�صاهَم هذه املنظمة بدرجٍة كبريٍة   من املَُرَجّ
وحمــاولــِة  اآ�صيا,  ــارة  ق يف  اال�صتقرار  حتقيِق  يف 
د  تهدِّ َمــزاِلــَق  اإىل  ــور  االأم ــرار  اِن دون  احَليلوَلِة 

االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.



ُل امل�صجُد االأق�صى حموًرا اأ�صا�صًيا يف املعركة مع االحتالل  ي�صكِّ
هذا  ومن  والفل�صطينية,  االإ�صالميِة  احلقوِق  على  ال�صهيوين 
املنطلق ي�صعى االحتالل اإىل ا�صتهداف امل�صجد االأق�صى وتغييبه, 
ميكن  الذي  املادي  البعد  هو  االأول  ُبعَدين:  يف  املعركُة  لت�صتدَّ 
التي تقوُدها جماعاُت  للجميِع مالحظُته يف احلمالِت املنظمِة 
االإ�صرائيلي  ال�صهيونيَّة, مدعومًة من حكومِة االحتالل  املعبِد 
املكاين  التَّق�صيم  فر�س  وحماوالت  اليوميِة  االقتحاماِت  عرَب 
�صوؤون  يف  التَّدخل  وكذلك  الزماين,  التق�صيم  يف  النجاح  بعَد 
مما  الكثري  وغريها  اإدارِته  ويف  فيه  والتحكم  االأق�صى  امل�صجِد 

ن�صاهده ون�صمُع به يومًيا.
   

تن�صُط  حيث  املَعريف,  الُبعُد  فهو  املعركة  من  الثاين  البعد  ا  اأمَّ
حملٌة �صهيونيٌة ميدانها االإعالم واملعرفة والف�صاءات الرقمية, 
واالإ�صالمّي,  االإن�صاينِّ  الوعِي  يف  االأق�صى  امل�صجِد  لتقوي�ِس 
امل�صجد  قد�صيِة  يف  الت�صكيك  منها:  عدة,  اأ�صاليَب  با�صتخداِم 
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دة اللُّغات تاأخذك اإىل االأق�صى مو�صوعة معرفيَّة متعدِّ
 د. �صريف اأمني اأبو �صمالة 
�صـة القد�س ماليزيا   رئيــ�س موؤ�صَّ

رئي�س حترير مو�صوعة اأق�صى بيديا االإلكرتونية.  
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االأق�صى ومكانته عند امل�صلمني, ون�صر روايٍة توراتيٍة وخرافيٍة عابرة للقارات 
الف�صاءات,  واحتالل  �صِر  النَّ تكثيف  ا�صرتاتيجيَة  معتمدين  اللغات,  ب�صّتى 
واالأمثلة على ذلك كثرية جًدا, وال اأدّل على ذلك من احتالِل التعبري ال�صهيوين 
موقًعا   ”Temple Mount الهيكل/  »جبل  وهو  االأق�صى  امل�صجد  لت�صمية 
متقدًما يف املواِد املن�صورة بدياًل عن اال�صم االأ�صيل “امل�صجد االأق�صى” اأو احلرم 

ال�صريف.
اإىل  احلاجِة  مدى  ا�صت�صعرنا  القد�س-ماليزيا”,  “موؤ�ص�صة  يف  عملنا  بحكِم 
املبارك بو�صوعيٍة ونظرة  امل�صجد االأق�صى  املحلية عن  باللُّغاِت  مواد مكتوبة 
ماليزيا  تَعدُّ  املثال,  �صبيل  فعلى  االنت�صار,  �صهلَة  تكوَن  واأن  �صحيحة,  اإ�صالميَّة 
عيدين الر�صمي  من الدوِل الن�صطِة جًدا يف دعِم الق�صيِة الفل�صطينية على ال�صَّ
وال�صعبي, وال �صكَّ اأنَّ االإ�صالَم كان عاماًل مهًما يف ذلك, لكن ما هي كمية املعلوماِت 
املعروفِة عن امل�صجد االأق�صى باللُّغة املاليزية؟, لقد كانت نتائُج البحِث �صادمًة, 
وت�صري اإىل فجوٍة كبريٍة, بعدها قفَز اإىل اأذهاننا �صوؤاٌل اآخر: كيف �صيكون واقع 

12

جمموعًة من االأهداف ن�صعى لتحقيقها, وميكن اإجمالها بالتايل:
قٍة حول امل�صجد االأق�صى ِبُلغاِت االإقليم.  = تقدمي معلومٍة �صحيحٍة وموثَّ
واية  الرِّ مواجهة  يف  ال�صحيحِة  ِة  االإ�صالميَّ الروايِة  تعزيز   =

ال�صهيونيِة املنت�صرِة يف الف�صاِء االإلكرتوين.
يتعلُق  ما  كل  حول  والنا�صطني  للباحثني  مرجًعا  املوقُع  يكوَن  اأن   =

بامل�صجد االأق�صى. 
امل�صجد  له  يتعر�ُس  وما  ِته  وق�صيَّ االأق�صى  بامل�صجد  االأمِة  تذكرُي   =

واملدافعون عنه. 
ئي�صية بلغت 12  ُع مواُد املو�صوعِة على جمموعٍة من االأق�صاِم الرَّ تتوزَّ
ق�صًما, بحيث يحتوي كلُّ ق�صٍم على جمموعٍة من املقاالت, باالإ�صافة 
املت�صفح  تربط  التي  التَّفاعليِة  النوافِذ  بع�س  هناك  ذلك,  اإىل 
تقدم  التي  االأق�صى”,  امل�صجد  “ا�صتك�صف  نافذة  مثل  باالأق�صى 
نوذًجا ثالثيَّ االأبعاِد للم�صجد, وبجرد ال�صغط على اأيٍّ من املعامل, 
“ا�صاألنا عن  املَعلم, وكذلك نافذة  تظهر لك معلوماٌت واِفيٌة عن هذا 
ِح اإر�صال �صوؤاله عن االأق�صى ويقوُم فريُق  االأق�صى” التي تتيح للمت�صفِّ
لهذا  كبريًة  فائدًة  مل�صنا  وقد  اأ�صئلِته,  عن  باالإجابة  املوقِع  حتريِر 
ا نظنُّ اأنَّها وا�صحٌة وال حتتاج  الق�صم يف اإي�صاِح بع�ِس الق�صايا التي كنَّ

اإىل �صوؤال.    
اريخ, ومعامل  اأما االأق�صام فهي: االأق�صى يف االإ�صالم, واالأق�صى يف التَّ
التي تهدده, وواجبنا جتاه االأق�صى, باالإ�صافة  االأق�صى, واالأخطار 
لالأق�صى,  عاملة  ناذج  تقدُم  التي  االأق�صى  حماة  مثل:  اأق�صاٍم  اإىل 
ومكتبة االأق�صى التي احتوت على جمموعٍة من الكتِب باللغاِت التي 
واآخر  للوثائِق,  وق�صم  وجواب,  �صوؤاٍل  يف  واالأق�صى  املوقع,  يدعمها 

لل�صور, وثالث للفيديو. 
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يف  املو�صوعَة  هذه  �صُة  املوؤ�صَّ اأطلقت 
الذكرى 51 الإحراِق امل�صجِد االأق�صى يف 
برعاية  كواالملبور  ِة  املاليزيَّ العا�صمِة 
رئي�ُس  حممد,  حما�صري  بن  خمرز  داتوء 
ماليزيا,  يف  املوؤ�ص�صِة  اأمناء  جمل�ِس 
ماليزيا  من  امل�صروع  �صركاء  وبح�صور 
باأنَّ  نوؤمُن  الأنَّنا  وتايالند,  واإندوني�صيا 
اإىل  يحتاُج  الكبري  امل�صروع  هذا  مثل 
انت�صارِه  فر�ِس  من  تعزز  ٍة  حمليَّ �صراكاٍت 
وتعظيم الفائدة منه, فكانت لها �صراكاُت 
لتو�صيِع  ون�صعى  املوؤ�ص�صات  من  عدد 
والهيئات  املوؤ�ص�صاِت  مع  ال�صراكة  قاعدِة 
املهتمِة و�صواًل اإىل حتقيٍق اأمَثٍل الأهداِف 
دعوة  هذه  اعتباُر  وميكن  املو�صوعة, 
واالأفراد  املوؤ�ص�صات  جلميِع  مفتوحة 

املهتمة للتَّعاون وال�صراكة.  

ا�صتطاعت  وجل,  عز  اهلل  بف�صل  ختاًما, 
اأن  املا�صية  الفرتِة  خالَل  املو�صوعُة 
املعرفية  املواد  من  مهمًة  جمموعًة  تتيَح 
تقدمي  يف  م�صتمرة  وهي  واملقاالت, 
مقاالٍت جديدة, واأن حتافَظ على متيِزها 
اللغات,  متعدد  االأول  املوقع  بكونها 

ا.  املخت�ّس بامل�صجِد االأق�صى معرفًيّ

اللغة التايالندية مثاًل؟ فما وجدنا اإاّل 
خمت�صرة,  ًة  عامَّ جًدا,  قليلًة  مقاالٍت 
اإ�صالمية,  مواقع  يف  حّتى  وجدناه  وما 
كانت مرتجمًة عن مقاالٍت اأغلُب الظنِّ 
خطاٍب  بلغِة  باالإنليزية  ُكِتبت  اأنَّها 

�صهيويٍن وا�صح. 

اأذكُر  بل  فقط,  احلال  هذه  تكن  مل 
�ًصا  متحمِّ كان  الطلبِة  اأحَد  اأنَّ  جيًدا 
امل�صجِد  عن  تخرِجه  م�صروَع  ليكوَن 
تخرجه  م�صروع  كان  وقد  االأق�صى, 
امل�صجد  عن  اإلكرتوين  “موقع 
فطلب  االإنليزية,  باللغِة  االأق�صى” 
ِلع على املحتوى, فكانت اأوُل  مني اأن اأطَّ
كلماٍت يف تعريِف امل�صجد االأق�صى اأنَّه 
اأين  من  �صاألته  وحني  الهيكل”,  “جبل 
اإجابُته:  كانت  املعلومات؟  بهذه  لك 

االإنرتنت!” “من 
اأمام هذا الواقع, وا�صت�صعاًرا بامل�صوؤوليِة 
القد�س  “موؤ�ص�صة  يف  مبادرتنا  كانت 
ماليزيا” الإطالق موقع “اأق�صى بيديا” 
اللُّغات,  ِد  متعدِّ  aqsapedia.net
ي�صري  مقطعني  من  ٌن  مكوَّ اال�صُم  وهذا 
االأول Aqsa اإىل “امل�صجد االأق�صى”, 
  Pedia الثاين املقطع  ي�صري  بينما 
وتعني    Encyclopedia اإىل
ياأخذ  املوقع  واملو�صوعة/  مو�صوعة, 
املت�صفح اإىل امل�صجد االأق�صى, حماواًل 
ما يتعلُق به من معلوماٍت  َم كلَّ  اأن يقدِّ

وحقائق, بنهجيٍة واأ�صلوٍب علمي. 
هي:  لغات  باأربِع  االآن  ويبثُّ 
واملاليزية,  واالإنليزية,  العربية, 
اأن  واخلطة  واالإندوني�صية, 
هي:  اأخرى  لغاٍت  اأربَع  له  ن�صيَف 
وال�صريالنكية,  وال�صينية,  االأردو, 
والتايالندية, وغريها من اللُّغاِت لي�ُصدَّ 
الفجوَة املعرفية, وا�صعني ن�صَب اأعيِننا 
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اجلغرافيا
منطقة  رئي�صيَّة,  مناطق  �صتِّ  اإىل  الهند  جغرافيِة  تق�صيم  ميكن 
الهيمااليا اجلبليَّة الوعرة يف اجلزِء ال�صمايل من البالد, ثم �صهل 
هول ال�صمالية التي ت�صتهُر بالزراعِة على  »الغاجن الهندي« اأو ال�صُّ
والو�صطى  اجلنوبية  االأجزاء  يف  اله�صبة  ومنطقة  وا�صع,  نطاٍق 
الهندية,  ال�صاحليَّة, واجلزر  وال�صهول  ثار,  البالد, و�صحراء  من 

اأ�صهرها اأندمان ونيكوبار.

بـ  وتعرف  ِدلتا  االأكرب  رئي�صيَّة,  اأنهاٍر  ثالثة  ا  اأي�صً لديها  الهند 
ه ا�صتوائٌي  »ال�صند«, الغاجن, وبراهما بوترا, مناخ الهند متنوع لكَنّ

يف اجلنوب ومعتدٌل ب�صكٍل رئي�صيٍّ يف ال�صمال.

ثلث  اأو  الهندية,  القارة  �صبه  اأرباع  ثالثة  لوحدها  الهند  حتتلُّ 
ول ال�صّت االأخرى جمتمعًة, والتي  حجم اأوروبا, وهي اأكرُب من الدُّ
�صريالنكا,  بنغالد�س,  )باك�صتان,  اآ�صيا  جنوبي  دول  رابطَة  ُل  متثِّ
جنوبّي  �صكان  من   %77 على  حتتوي  اإذ  بوتان(  نيبال,  املالديف, 

اآ�صيا, و72% من امل�صاحة, و84% من االأرا�صي القابلِة للزراعة.

كان ال�صُّ
التَّنوع  حيث  من  اأفريقيا  بعد  الثانية  املرتبِة  يف  الهند  تاأتي 
ميثُل  حيث  ن�صمة,  ملياِر  من  باأكرث  �صكانها  عدد  ويقدر  الب�صري, 
 ,%13 والدرافيديان  ال�صكان,  عدد  من   %72 الهندي  اجلن�س 
وتوجد   ,%3 االأخرى  االأقلياُت  متثِّل  بينما   ,%13 وامل�صلمون 
اأنهم قبائُل يطلق  جمموعاٌت من ال�صكاِن ت�صنفهم احلكومُة على 
على  منغلقة  قبيلة,   300 منهم  يوجد  التالل«  »قبائل  عليهم 

نف�صها اجتماعًيا وتتمتع بحماية احلكومة.

ين الدِّ
ديانة,  و�صتني  وخم�س  بثالثمائة  الهند  يف  االأديان  عدُد  ُر  يقدَّ
اأ�صهرها الهندو�صية, واالإ�صالم, والبوذية, وال�صيخية, وامل�صيحية, 
يدين حوايل 68% من ال�صكان بالهندو�صية اأو الرباهمية, وحوايل 
اإىل  باالإ�صافِة  ال�صيخية,  و%2  بامل�صيحية,  و%2  باالإ�صالم,   %14

اأقلياٍت تديُن بدياناٍت اأخرى. 

اللُّغة
الد�صتور,  يف  جاء  ملا  طبًقا  الر�صميَّة  اللغة  هي  الهندية  اللغُة 
حيث يتحدُث بها حوايل 40% من ال�صكان, يوجد حوايل 1500 
ر�صميَّة,  لغًة   14 حوايل  منها  البالد,  يف  م�صتخدمة  ولهجة  لغة 
من   %73 نحو  بها  ينطُق  – اأوروبية,  الهندو  االأ�صرِة  اإىل  تنتهي 
والو�صطى, عالوًة على ذلك يوجد 24  ال�صماليِة  االأقاليِم  �صكان 
لغًة ال يقل عدد املتحدثني بكٍل منها عن مليون َن�َصمة, مثل: اللغِة 

الهند ..
عراقٌة تتطلع

الى المستقبل 
التــــــي  البنغاليِة 

حوايل  بها  يتحدث 
8% من ال�صكان, والتلجو, 

ــيــة,  ــتــامــبــل واملــــاراثــــيــــة, وال
وال�صندية,  وال�صن�صكريتية,  وماليامل,  والكانادية,  واالأورديــة, 
واالأورايــا,  والنيبالية,  واالآ�صامية,  والبنجابية,  والك�صمريية, 

هذا باالإ�صافِة اإىل اللغة االإنليزية.

اريخ التَّ
والتي  العامل,  عرفها  التي  احل�صاراِت  اأقدِم  اإحدى  فيها  قامت 
عليها  وتعاقبت  عام,  اآالف  خم�صة  من  اأكرِث  اإىل  عمرها  يرجُع 
اُت واالإمرباطورياُت امل�صتعِمرة, كان اآخرها االإمرباطورية  القوميَّ

ة الهند امل�صتقلَّة. الربيطانية, التي انتهت اإثَر تاأ�صي�ِس جمهوريَّ
الفار�صي  االإمرباطور  غزا  امليالد,  قبل   530 عام  حوايل  يف 
مقاطعات  من  الع�صرين  املقاطعَة  لت�صبح  الهند,  »قور�س« 
امليالد  قبل   326 عام  ويف  االإخمينية,  »قور�س«  اإمرباطورية 
قام »االإ�صكندر االأكرب« ملك مقدونيا باحتالل الهند, وبعد ذلك 
جاءت اإمرباطوريٌة هنديٌة خال�صة ُتدعى »موريا«, واأ�صهر ملوكها 
»اأ�صوكا« الذي اعتنق البوذيَة واأم�صى حياَته يف ن�صِر معتقداتها 

يف الهند و�صيالن.

عدِد  حيُث  من  دولٍة  اأكرب  ثاين  الهند  جمهورية  ُتعدُّ 
»نيو  وعا�صمتها  امل�صاحة,  حيث  من  وال�صابعة  ال�صكان, 
»الروبيَّة  وتعترب  مدنها,  اأكرب  »مومباي«  ومدينة  دلهي«, 
م�صاحتها  وتبلُغ  فيها,  املُ�صتخدمة  العملة  الهنديَّة« 
ِة  القارَّ �صبه  ت�صميتها  اإىل  ى  اأدَّ مما   , 3.165.596كم2 

الهندية.

ها املحيط الهنديُّ من اجلنوب,  تقُع يف جنوب اآ�صيا, يحدُّ
من  البنغال  وخليج  الغربي,  اجلنوب  من  العرب  وبحر 
مع:  الربيَّة  احلدود  يف  وت�صرتُك  رقي,  ال�صَّ اجلنوب 
ال�صمال,  يف  بوتان  نيبال,  وال�صني,  الغرب,  من  باك�صتان 
تايالند  مع  وت�صرتك  ال�صرق,  من  وميانار  وبنغالدي�س 

واإندوني�صيا يف احلدود البحرية.

اإعــــــــداد: توفيـــــق حميـــــد
حُمرر �صحفي وكاتب حُمتوى

�صقوط  اأعقبت  التي  اخلم�صِة  القرون  وخالل 
بني  نزاعاٌت  قامت  الهندية,  االإمرباطورية 
اأماَم  الطريَق  مهدت  ال�صغرية  الهندية  املمالِك 

ملف العدد
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ة الع�صكرية  الفتوحاِت االإ�صالمية, حيث نحت احلمالُت الربيَّ
يف تاأ�صي�س مملكٍة اإ�صالميٍة يف ال�صند, والتي كانت بثابة منطقٍة 
جتاريٍة مهمة متر عربها الب�صائُع القادمة من الهند عرب »مرفاأ 
من  كلٍّ  يف  االإ�صالمية  املدِن  اإىل  ال�صند  نهر  م�صبِّ  على  ديبول« 

اخلليج العربيِّ والبحر االأحمر.

بداأ امل�صلمون فتوحاتهم للهند يف عهِد والية احلجاج بن يو�صف 
الثَّقفي زمن الدولة االأَُموية, عندما �صيطرت جمموعُة قرا�صنٍة 
من بالد ال�صند وكان ملكها »راجا داهر« على �صفٍن للم�صلمني يف 
بحر العرب وعلى متنها رجاٌل ون�صاٌء وب�صائع وحموالٌت للتجارة, 
موافقة  اأخِذه  وبعد  ع�صكريَّتني,  حملتني  يعدُّ  احلجاج  جعل  ما 
واأمر  كبرًيا  جي�ًصا  جهز  امللك,  عبد  بن  الوليد  االأموي  اخلليفة 

حممد بن القا�صم الثقفي بقيادة اجلي�س.

نح القائُد حممد بن القا�صم بعد معارك بريٍة وبحريٍة عديدة 
امللك  عا�صمة  تقع  وهناك  ال�صند,  نهِر  �صاطئ  اإىل  الو�صوِل  يف 
وا�صتمرَّ  عليه  وانت�صر  فقتله  �صده  معاركه  واأطلق  داهر,  راجا 

بفتوحاته حتى و�صل عا�صمَة بالد ال�صند عام 90 للهجرة.
احلكم,  ة  �صدَّ اإىل  امللك  عبد  بن  ه�صام  اخلليفِة  و�صول  وعند 
ال�صند  على  والًيا  ي  املرِّ الرحمن  عبد  بن  اجلنيَد  القائد  عنيَّ 
غربي  �صمايل  كامِل  على  امل�صلمني  �صيطرَة  ب�صَط  عامني  وخالَل 
الهند, وبجيء الدولة العبا�صية مل ت�صهد بالُد الهند فتوحاٍت 
لبع�س  تر�صيًخا  �صهد  االأول  العبا�صي  الع�صر  اأنَّ  اإال  جديدًة, 
املمالِك وتقويًة الأركانها وظهوًرا لبع�ِس احلكام االأقوياء, حتى 
وما  الهند  مناطق  يف  اأعمالها  وبداأت  الغزنوية,  الدولة  جاءت 

حولها.
الفتوحاِت  ع�صر  من  انيَة  الثَّ املرحلَة  الغزنوية  الدولُة  تعترب 
ن�صبًة  الدولة  هذه  على  اال�صم  اأُطلق  وقد  الهند,  يف  االإ�صالمية 
ا يف اأفغان�صتان, و�صيطر امل�صلمون  اإىل مدينة »غزنة« وتقع حاليًّ

من  واثنني  الواليات  جميع  ادية,  احتِّ
»بوندي�صريي  االحتــاديــة  االأقــالــيــم 
ــهــيــئــاِت  ـــي« يــنــتــخــبــون ال ـــه ونـــيـــو دل
غــرار  على  واحلــكــومــات  الت�صريعيَة 

االأقاليم  ــا  اأمَّ »و�صتمن�صرت«,  نــوذج 
فهي  الباقية  اخلم�صة  االحتــاديــة 
حتَت احلكِم املركزيِّ املبا�صر من خالل 

مدراء معيَّنني.

يا�صّي النِّظام ال�صِّ
الد�صاتري  اأطوِل  من  الهند  د�صتور  يعد 
َز التنفيذ يف 1950,  املكتوبة, دخل حيِّ
فت الهنَد باعتبارها  مقدمُة الد�صتور َعرَّ
ِعلمانيًة  ا�صرتاكيًة  جمهوريًة 
الربملاين  النظاُم  يعمل  دميوقراطيًة, 
»و�صتمن�صرت«  لنظام  وفًقا  الهندي 

ويتاألف من جمل�صني ت�صريعيَّني.
ال�صيوخ  جمل�س  هو  االأعلى  املجل�س 
 Rajya“  « �صابها  راجيا  وي�صمى 
هو  االأدنى  املجل�س  فيما   ,Sabha
�صابها”,  “لوك  وي�صمى  النواب  جمل�س 
جمل�س ال�صيوخ هو هيئٌة دائمٌة تتكون 
من 245 ع�صو, يعملون ملِدة �صت �صنواٍت 
بطريقٍة  انتخابهم  يتم  متعاقبة, 
وامل�صرعني  الوالية  من  مبا�صرٍة  غري 
ال�صكان  عدد  لن�صبِة  طبًقا  االإقليميني 
 543 انتخاُب  يتم  حيث  الوالية,  يف 
بجل�س  ع�صو   545 اأ�صِل  من  ع�صو 
طريق  عن  مبا�صٍر  ب�صكٍل  النواب 
الت�صويت ال�صعبي؛ لكي ميثلوا الدوائَر 
يتم  حني  يف  امل�صتقلة,  االنتخابيَة 
انتخاب الع�صوين االآخَرين من املجتمع 
الرئي�س,  ِقَبل  من  هندي”  “االأنلو 
وذلك يف حالة راأى الرئي�س اأنَّ املجتمع 

مل يكن ممثاًل على نحٍو كاٍف.

باأنها  عادًة  الهندية  احلكومُة  تو�صف   
“�صبه احتادية” مع وجود مركٍز قوٍيّ 

خاللها على خرا�صان وبالد ما وراء نهر قزوين وعلى �صهول 
البنجاب با فيها مداخل اجلبال وممر خيرب, وخا�س معركًة 

عظيمًة على �صمال الهند وانت�صر فيها

االأخرية  اململكة  تعدُّ  التي  »الرتك«,  املغول  دولُة  جاءت  ثم 
الفرتة  يف  قامت  حيث  االأطول؛  وهي  الهند  يف  للم�صلمني 
�صاه  »بهادر  اآخُر �صالطينها  بني عامي 1525-1858م, وكان 
الثاين«, الذي �صيطَر االإنليُز يف عهده على البالِد وفر�صوا 

نفوَذهم على �صالطني الهند.

ا  يت اأي�صً ويف عام 1858م انطلقت الثورة الهندية, والتي �ُصمِّ
»بهادر«  ال�صلطان  وُنفي  بالف�صل  وانتهت  »ال�صيبوى«,  ثورة 
اإىل  الهند  حتويل  واأُعلن  االإ�صالمية,  املغول  دولُة  و�صقطت 
الثورات  كربى  من  الثورة  هذه  ت  وُعدَّ بريطانية,  م�صتعمرٍة 
التي  ال�صرقية الربيطانية  الهند  �صركة  الهندية �صدَّ حكم 
كانت بثابة �صلطة ذات �صيادٍة نيابًة عن التاج الربيطاين, 
وت�صكلها بداية ظهور حزب املوؤمتر الوطني الذي تاأ�ص�س عام 
مه  1885, واأ�صبح تنظيًما منا�صاًل من اأجِل اال�صتقالل وتزعَّ

»املهامتا غاندي« عام 1920.
قانون  واإقرار  ال�صرقية,  الهند  �صركِة  حّل  الثورِة  عن  نتج 
تداُر  الدولُة  اأ�صبحت  وبه   ,1858 ل�صنة  الهند  حكومِة 
الراج  مبا�صرًة من احلكومِة الربيطانية بنظاٍم جديد, وهو 

الربيطاين.
على  الهنُد  ح�صلت   ,1947 عام  اآب  من  ع�صر  ال�صاد�س  ويف 
ا�صتقاللها حينما وافَق االإنليُز على اخلروج, اإال اأنَّ غاندي 
وت  الهند,  تق�صيِم  على  حلزِنه  االحتفاالت  يف  ي�صارك  مل 
الحرتاِم  دعوته  بعد  الهندو�س  بني  املتع�صِّ قبل  من  اغتياله 

ِة امل�صلمة عام 1948م. حقوِق االأقليَّ

مت الهند عام 1947 اإىل دولتني, هما الهند وباك�صتان,  وُق�صِّ
بوجِب قانوِن َبرملاِن اململكة املتَّحدة, ثم انق�صمت باك�صتان 
وجمهوريِة  االإ�صالميَّة  باك�صتان  ِة  جمهوريَّ اإىل 

عبية. بنغالدي�س ال�صَّ

التَّق�صيمات االإداريَّة
ــــن ثـــمـــاٍن  ـــنـــد م ـــه ـــكـــون ال تـــت
اأقاليم  و�صبعِة  واليًة  وع�صرين 

اأ�صعف,  ــــاٍت  ووالي
الت�صعينيات,  اأواخــر  منذ 

زاد ميُل احلكومِة الهندية اإىل النظام الفيدرايل يف ت�صيرِي اأعماِل البالد.

رئي�س الوزراء 
يتوىل ال�صالحياِت التنفيذيَة رئي�ُس حكومٍة يتم تعييُنه من ِقَبل رئي�س اجلمهورية, 
يف  االأغلبيُة  له  �صيا�صيٍّ  حزٍب  قبل  من  مدعوًما  الوزراء  رئي�ُس  يكوَن  اأن  بدَّ  وال 
الربملان,  مقاعد  اأغلبيَّة  على  ي�صيطُر  �صيا�صيٍّ  حتالٍف  من  االأقل  على  اأو  الربملان, 
الوزراء,  جمل�س  ورئي�س  الرئي�س,  نائب  الرئي�س,  من:  التنفيذيَّة  ال�صلطة  تتاألُف 
ة لرئي�س الوزراء, الوزراء واأع�صاء  وجمل�س الوزراء نف�صه الذي يعّد جلنًة تنفيذيَّ

احلكومة كافًة يجب اأن يكونوا اأع�صاًء يف واحٍد من جمل�َصي الربملان.

ولة رئي�س الدَّ
اأعلى �صلطًة متثيليًة يف الدول, و�صالحيته �صرفيَّة فقط, ومياثل دوُره دوَر  ُل  ي�صكِّ
من  املبا�صر  غري  باالنتخاب  من�صبه  اإىل  الهنديُّ  الرئي�ُس  ي�صل  بريطانيا,  يف  امللِك 

, ومدة حكمه خم�س �صنوات. ِع االنتخابيِّ قبل املجمَّ

لطة الق�صائيَّة ال�صُّ
 « الد�صتورية  املحكمِة  الهند ثالثَة م�صتوياٍت ق�صائيٍة متكاملة, تتكوُن من  متتلك 
�صتورية, وواحدة  Supreme Court of India”, ويراأ�ُصها رئي�ُس املحكمِة الدُّ
 Courts of First ”ُعليا وعدد كبري من املحاكم االبتدائية وع�صرين حمكمًة 
Instance”, وللمحكمِة الد�صتورية اخت�صا�ٌس اأ�صليٌّ بالق�صايا املتعلقِة: باحلقوِق 
االأ�صا�صيَّة, والنزاعات بني الواليات واملركز, واال�صتئناف على املحاكم العليا, وهي 
والواليِة  النقابِة  قوانني  وتعار�س  قوانني  لت�صدَر  القوَة  ومتلك  ق�صائًيا,  م�صتقلٌة 
التي تتعار�س مع الد�صتور, ويتمُّ تعيني اأع�صاِء املحكمة ورئي�صها بناًء على تو�صيٍة 

من رئي�س الوزراء.
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االأحزاب الهندية
ِة  التَّعدديَّ بنظام  الهند  تاأخذ 
احلزب  لتكويِن  وي�صرتُط  احلزبية, 
كحٍد  االأ�صوات  من   %3 على  ح�صوله 
على  اأو  الوطنيِّ  امل�صتوى  على  اأدنى 
امل�صتوى املحلّي, يوجد بها نحو ع�صرون 
اأهمها:  القومي,  امل�صتوى  على  حزًبا 
 Congress« الوطني  املوؤمتر  حزب 
�صيا�صي, وو�صل  اأقدُم حزٍب  I -” وهو 
مت�صلًة  ملدة ثالثني عاًما  ال�صلطِة  اإىل 
حزب   ,1977 وحتى   1947 منذ 
 ,«  »B JP الهندو�صي  جاناتا  بهاراتيا 
 ,»CPI»املارك�صي ال�صيوعي  احلزب 
على  حزًبا  ثالثني  من  اأكرث  ويوجُد 
امل�صتوى االإقليميِّ يف خمتلِف الواليات 
لبع�ِس  باالإ�صافِة  واملقاطعات, 
التي تعتربها احلكومُة غري  االأحزاب 
ك�صمري,  حترير  جبهِة  مثل:  �صرعيٍة 

واجلبهة املتَّحدِة لتحريِر اأ�صام.

ة الع�صكريَّة القوَّ
ة  الع�صكريَّ القوَة  فاإنَّ  للهند  بالن�صبِة 
بهدف  واحدٍة  منظومٍة  ِوفَق  تعمُل 
الُعليا  ِة  القوميَّ االأهداف  حتقيق 
بالتفوِق  عام  ب�صكٍل  املتمثلِة  للدولة, 
راع  على باك�صتان يف ظلِّ ا�صتمراِر ال�صِّ
على  والقدرة  بينهما,  التاريخيِّ 
يف  دورها  وزيادة  ال�صني,  مواجهِة 

منها  اثنتني  حروب,  ثالَث  الهند  خا�صت  ا�صتقاللها  منذ 
ال�صيطرَة  تتنازُع  الذي  ك�صمري  اإقليم ِ على   1965 و   1947

عليه مع باك�صتان, وواحدة �صد ال�صني عام 1962.

القوة االقت�صاديَّة
الهنديِّ  االقت�صاِد  واجهَة  املعلومات  تكنولوجيا  ت�صكُل 
البالد  على  تدرُّ  نًوا,  القطاعاِت  اأ�صرَع  وتعدُّ  احلديث, 

حوايل 13 بليون دوالٍر �صنوًيا. 

بها مقرُّ  للبالد, ويوجد  املايلَّ  املركَز  تعترُب مدينة مومباي 
وبرزت  »البور�صة«,  املال  و�صوق  املركزي,  الهند  م�صرِف 
بريطانيا  متجاوزًة  العامل  يف  اقت�صاٍد  اأقوى  كخام�ِس  الهند 
 World ملركز  تقريٍر  بح�صب   ,2019 عام  يف  وفرن�صا 
من  يتَّخُذ  الذي  البحثّي   Population Review
حجُم  و�صل  فيما  له,  مركًزا  لندن  الربيطانية  العا�صمة 
حجم  بينما  دوالر,  تريليون   2.94 الهنديِّ  االقت�صاِد 
االقت�صاِد الربيطاين 2.83 تريليون دوالر يف حني اأنَّ حجَم 

االقت�صاد الفرن�صي 2.71 تريليون دوالر.

حجم الناجِت املحليِّ االإجمايلِّ الهندي بلغ 10.51 تريليون 
ال�صناعة  ِقطاعا  ويحتلُّ  واأملانيا,  اليابان  متجاوزًة  دوالر 

والزراعة مركَزين بارزين يف االقت�صاِد الهندي.

الهند والعالقات العربيَّة
الهنديِة من  املواقِف  الت�صعينيات حتواًل مهًما يف  �صِهَد عقُد 
جعل  وق�صية  فل�صطني,  ق�صية  وخا�صًة  العربية,  الق�صايا 
ال�صامل,  ماِر  الدَّ اأ�صلحِة  من  االأو�صط منطقًة خاليًة  ال�صرِق 
يرجُع اإىل التعاوِن الكبري الذي تطوَر بني الهند و«اإ�صرائيل« 

بلوما�صية ر�صمًيا بينهما عام 1992.  منذ اإقامِة الدُّ

كانت تت�صُم العالقاُت الهندية االإ�صرائيلية بنوٍع من القطيعِة 
يف فرتة حكم »نهرو« و«اأنديرا غاندي«, حيث كانت نيودلهي 
حينها تلعُب دوًرا حمورًيا يف كتلِة »عدم االنحياز«, لكنَّ هذه 
بعد  خمتلفة  بجاالٍت  وثيٍق  تعاوٍن  اإىل  حتولت  القطيعَة 
امل�صدَر  »اإ�صرائيل«  لت�صبَح  ذلك  بعد  دت  وتوطَّ  ,1992 عام 

االأ�صا�صيَّ لوارداِت الهند الع�صكريَّة.
ووفًقا ملعطياٍت ن�صرها مكتُب رئي�ِس »احلكومة االإ�صرائيلية« 
الدولتني من  التجاريُّ بني  التبادُل  عام 2017, فقد تنامى 
دوالٍر  مليارات  اأربعِة  اإىل   1992 عام  دوالر  مليون  مائتي 

ة البحريَّة. املحيط الهندي من خالِل تطوير القوَّ

 %2.1 اأي  دوالر«  مليار   58« روبية  تريليونات  اأربعة  الهند  �صت  خ�صَّ  2018 يف 
وفق  جندي,  مليون   1.4 قواُمه  البالغ  جي�صها  لدعم  االإجمايّل  املحليِّ  الناجِت  من 

را�صاِت اال�صرتاتيجيَّة. تقديرات املعهِد الدويل للدِّ

ًة قوامها 1.2 مليون جندي, تدعمها اأكرث من 3565 دبابٍة  متتلك الهند قواٍت بريَّ
ناقلة جنوٍد مدرعة, و9719 قطعة  م�صاٍة قتاليَّة, و336  قتاليَّة, و3100 عربة 

ويل للدرا�صاِت اال�صرتاتيجية. مدفعية, بح�صِب املعهد الدَّ

ميلك �صالُح اجلو الهندي 814 طائرة حربية, ويبلغ قوامه 127 األف و200 فرد, 
فاعية  لذا فاإنَّه اأكرُب حجًما بكثري من نظريه الباك�صتاين, وتتطلُب خطُط الهند الدِّ
42 �صرًبا »نحو 750 طائرة« للدفاع عن البالِد يف مواجهة هجوٍم على حموَرين من 

ال�صني وباك�صتان.

الهندية من حاملِة طائراٍت واحدة و16 غوا�صًة, و14 مدمرًة,  تتاألُف البحريُة 
اأنَّ  كما  ال�صاحلية,  احلربيِة  والعملياِت  ة  الدوريَّ �صفن  من  و106  فرقاطًة,  و13 

لديها 75 طائرًة متتلك قدراٍت قتاليَّة.

البحرية  م�صاة  فيهم  بن  فرٍد,   67700 الهند  يف  البحريِة  القواِت  قواُم  ويبلغ 
والعاملون يف ت�صغيِل طائراتها.

ت  النووي,  الوقود  على  يعتمُد  بحثي  نوويٍّ  مفاعٍل  اأول  اإن�صاء  ت   1955 عام 
ا�صترياده من اإنلرتا وفرن�صا, وتَعدُّ اأول دولٍة متتلُك التكنولوجيا النووية كاملًة 
ٍة  اختباريَّ بتفجرياٍت   1974 عام  االأول  تفجرَيها  واأجرت  الكربى,  الدوِل  بعد 

ِة الكربى. الأغرا�س امل�صاريع الهند�صيَّ

راعات احلدوديَّة ال�صِّ
وِل املجاورِة على احلدود,  �صهدت الهنُد عدَة نزاعاٍت مع بع�ِس الدُّ
ك�صمري,  اإقليم  على  الباك�صتاينِّ  الهنديِّ  كال�صراِع 
تق�صيِم  حوَل  وبنغالدي�س  الهند  بني  وال�صراع 
مياه االأنهار امل�صرَتكة, وكذلك حول تخطيِط 
ة بينهما, اإىل جانِب النزاع  احلدود البحريَّ
ِة »التاميل«,  ال�صريالنكي الهندي حول اأقليَّ

زاع الهندّي ال�صينّي. والنِّ

عام 2016, وتعاونت الهند مع »اإ�صرائيل« يف بع�ِس الق�صايا التي 
يتعلُق  فيما  خا�صًة  الدولية,  لالإدانِة  »اإ�صرائيل«  فيها  �صت  تعرَّ
»اإ�صرائيل«  تاأييد  مقابَل  والعن�صرية,  ِة  ال�صهيونيَّ بني  بامل�صاواِة 

للهنِد يف مواجهة باك�صتان.

الدويل,  امل�صتوى  على  انعك�س  الفل�صطينية  الق�صية  من  التغري 
اإلغاَء قراِر اعتبار ال�صهيونيَّة �صورًة من �صوِر  اأيَّدت الهند  حيث 
العن�صرية, وهو القرار الذي اأيَّدته عام 1975 عنَد �صدورِه, يف 

حني اأيَّدت اإلغاَءه عام 1992.

للعامل  مهًما  جتارًيا  �صريًكا  الهند  تعدُّ  العربي,  عيِد  ال�صَّ على 
التَّعاون  جمل�ِس  دوَل  اأّن  اإىل  ت�صري  االإح�صاءاِت  فبع�س  العربي, 
اخلليجي بلغ حجُم جتارتها مع الهند 12 مليار دوالر عام 2000, 

ُل 15% من حجم جتارة الهند اخلارجيِة كلها. وهو ما ميثِّ

العربية,  املنطقِة  يف  هندي  عامل  ماليني  اأربعة  حوايل  يوجد 
وفًقا  هذا  اخلليجي,  التعاون  جمل�ِس  دوِل  يف  مليون   2.5 منهم 
ا  اأمَّ اخلارجيَّة,  لوزارِة  ال�صنويِّ  الكتاب  يف  الهندية  لالإح�صاءاِت 
تقديراُت الدول اخلليجية فاإنَّ عدَد العمالِة الوافدِة ت�صُل اإىل 
اأي  ال�صكان,  اإجمايل  ن�صمة  مليون   38 من  ن�صمة  ماليني  ع�صرِة 
حوايل 36% من �صكان دول جمل�س التعاون, منهم 70% من الهند, 
مما يعني اأنَّ العمالَة الهندية يف دوِل جمل�س التعاون ال تقلُّ عن 

�صتِة ماليني عامل.

والدوِل  الهنِد  بني  والثقافيَّة  وال�صيا�صيَّة  ة  التجاريَّ العالقات 
اأ�صبحت ثابتًة, ومل تتعر�س الأيِّ م�صا�ٍس نتيجَة تطور  العربية 
اأنَّ ِثقَل  وحت�صن العالقات الهندية االإ�صرائيلية, باالإ�صافِة اإىل 
عَف, ويتعر�صون ل�صغوٍط  امل�صلمني ال�صيا�صي يف الهند يواجه ال�صَّ

د. يف ظلِّ �صيا�صِة حزب »بهاراتيا جاناتا« الهندو�صيِّ املت�صدِّ
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جاناتا بهاراتيا  حزب 

احلايل  احلاكم  احلزب   )BJP( جاناتا”  “بهاراتيا  حزب  ُيعد 
يف  الرئي�صيني  ال�صيا�صيني  احلزبني  واأحد  الهند,  جلمهورية 
ال�صيا�صي  واحلزب  الهندي,  الوطني  املوؤمتر  جانب  اإىل  البالد 
االأكرب يف العامل من ناحية الع�صوية االأ�صا�صية, ويعترب حزًبا 

ميينا وتعك�س �صيا�صاته موقًفا قومًيا هندو�صًيا.

والتي   ,)hindutva( بهيندوتفا  التزامه  عن  احلزب  اأعرب 
وت  الهند,  يف  الهندو�صية  للقومية  ال�صائد  ال�صكل  باأنها  تعرف 
باملفهوم  تلتزم  حيث  الكال�صيكي”,  باملعنى  بـ”فا�صية  و�صفها 
املتنازع عليه املتمثل يف االأغلبية املتجان�صة والهيمنة الثقافية, 
اأ�صكال  من  �صكاًل  باأنها  بالفا�صية  لو�صف  الراف�صني  ويعرفها 
قامو�س  وح�صب  العرقي”,  املطلق  “احلكم  اأو  “املحافظة” 
اأك�صفورد, فاإنه هيندوتفا هي االأيديولوجيا ال�صاعية لتاأ�صي�س 

هيمنة الهندو�س اأو طريقة احلياة الهندو�صية.
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�صانغ  جانا  باراتيا  حزِب  اإىل  احلزب  جذور  تعود 
والذي   )Bharatiya Jana Sangh Party(
املوؤمتر  حزِب  �صيا�صاِت  على  رًدا   1951 عام  يف  �س  اأُ�ِصّ
�س بالتعاون مع منظمِة  الوطنيِّ الهنديِّ املُ�صيطر, واأُ�ِصّ
املتطوعني القوميني الهندو�س را�صرتيا �صوايام�صيفاك 
 ,)Rashtriya Swayamsevak Sangh( صانغ�
هويِة  حمايِة  على  �صانغ”  “جانا  اأهداُف  وا�صتملت 
الهند الثَّقافية »الهندو�صية«, اإ�صافًة اإىل مواجهِة ما 
ِقَبل  اعتربته ا�صرت�صاَء امل�صلمني ودولة باك�صتان من 

حزِب املوؤمتر الوطني الهندي.
بعد فر�س حالة الطوارئ يف عام 1975, اندمج حزب 
حزب  لي�صكلوا  اأخرى  اأحزاب  عدة  مع  �صانغ”  “جانا 
“جاناتا”, بعد م�صاركته يف احتجاجاٍت وا�صعة �ُصجن 
على اإثرها االآالف من اأع�صاِئه, ويف عام 1977, ُرفَعت 
“جانا  حالُة الطوارئ وُعقدت انتخاباٌت عامة وهزم 

�صانغ” حزب املوؤمتر الوطني احلاكم اآنذاك.

“جاناتا”  حزب  فيها  �صّكل  التي  ال�صنوات  خالل 
الهندو�ِس  بني  العنُف  عمليات  تزايدت  احلكومة 
“جانا  اأع�صاء  تورِط  مع  حادٍة,  ب�صورٍة  وامل�صلمني 
-1978 عامي  يف  ال�صغِب  اأعمال  يف  ال�صابقني  �صانغ” 
واجتمع  جاناتا  حزب  1980انحل  عام  ويف   ,1979
حزب  لت�صكيل  �صانغ”  لـ”جانا  ال�صابقون  االأع�صاء 

جاناتا”. “بهاراتيا 

بالنزعِة   )BJP( جاناتا”  “بهاراتيا  حزب  نادى 
متحورت  خارجيٍة  وب�صيا�صٍة  املحاِفظة,  االجتماعية 
الرئي�صيَّة على  ا�صتملت ق�صاياُه  حول مبادئ قومية, 
اإلغاِء الو�صع اخلا�س الإقليَمّي: جامو, وك�صمري, وبناء 

خا�س  مدين  قانون  وتطبيق  “اأيوديا”,  يف  رام  معبد 
احلكومُة  تتابع  مل  ذلك,  ومع  االأقليات,  حق  يلغي 
هذه  من  اأًيا   2004-1998 الفرتة  يف  اأي  اآنذاك 
على  ذلك  من  بداًل  زت  ورَكّ للجدل,  املثرية  الق�صايا 
منحت  كبري,  حدٍّ  اإىل  ليرباليٍة  اقت�صاديٍة  �صيا�صٍة 
ح�صاِب  على  االقت�صادي  مو  والنُّ للعوملِة  االأولويَة 
الرعاية االجتماعية, ويف الفرتة 2004-2014 كان 
حزُب “بهاراتيا جاناتا” )BJP( هو حزب املعار�صة 

الرئي�صّي.

عام  العامة  االنتخابات  يف  اأغلبية  احلزب  حقق 
الهندي  للربملاِن  االأدنى  املجل�ِس  يف  واأغلبيًة   ,2014
مرٍة  اأول  وهي   ,)Lok Sabha( �صابها”  “لوك 

يحقُق بها حزب وحيد ذلَك منذ عام 1984.

“بهاراتيا  حزُب  فاز   ,2019 عام  من  اأبريل  �صهر  ويف 
االنتخابات  يف  كبرية  باأغلبية   )BJP( جاناتا” 
العامة, وتوىل رئي�س احلزب “ناريندرا مودي” دورة 
ثانية كرئي�ٍس للوزراء الهندي, مما عزز قب�صته على 
املوؤمتر  اأول رئي�س وزراء خارج حزب  احلكم, لي�صبح 
متتاليتني  بفرتتني  يفوز  الذي  الهندي  الوطني 
ال�صيا�صية  االأحزاِب  اأكرب  احلزب  ويعد  باأغلبية, 
الوطني  الربملان  يف  التَّمثيل  ناحيِة  من  البالد  يف 

وجمال�س الدولة.

�صانغ”  “جانا  اأهداُف  ا�صتملت 
الهند  هــويــِة  حــمــايــِة  عــلــى 
ــقــافــيــة »الــهــنــدو�ــصــيــة«,  الــثَّ
ما  مـــواجـــهـــِة  اإىل  اإ�ـــصـــافـــًة 
امل�صلمني  ا�صرت�صاَء  اعتربته 
ودولة باك�صتان من ِقَبل حزِب 
ــي الــهــنــدي. ــن ــوط املـــوؤمتـــر ال

اأحــــــــزاب



الهند  �صيا�صِة  على  وفل�صفاُته  غاندي  املهامتا  اأفكاُر  رت  اأثَّ
كان  لعقوٍد عديدة, حيث  وفل�صطني  »اإ�صرائيل«  اخلارجيَّة جتاه 
»اإ�صرائيل«   دَّ  �صِ الفل�صطينيني  بن�صاِل  يعرتُف  هنديِّ  زعيٍم  َل  اأوَّ
من  االأو�َصط  رِق  ال�صَّ يف  »اإ�صرائيل«  اإن�صاَء  �صراحًة  ويعار�س 
الهنُد  ا�صتغرقت  فقد  لذلك  ونتيجًة  الفل�صطينيني,  �صحِق  خالِل 
»اإ�صرائيل«, وذلك بعد  مع  ٍة  ُدبلوما�صيَّ 45 عاًما الإقامِة عالقاٍت 
حيث   ,1992 عام  نيودلهي  يف  �صفارتها  بفتِح  »اإ�صرائيل«  قيام 
امل�صتوطناِت  �صدَّ  الفل�صطينيَّة  الق�صيِة  مع  الهنِد  ت�صامُن  كان 
�صبًبا  املحتلة  الفل�صطينيِة  االأرا�صي  يف  الَق�صريَّة  االإ�صرائيلية 
امل�صروع  �صد  ريِح  ال�صَّ غاندي  موقِف  اإىل  اإ�صافًة  بذلك,  اأ�صا�صًيا 
ال�صهيوين يف فل�صطني, يف حني مل يكن لديه اأيُّ حتيٍز اأو َتَعٍد على 

ُجموع ال�صعِب اليهودي.
الفل�صطينية  االأرا�صي  وا�صتقالِل  حريِة  عن  دائًما  غاندي  دافع 
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أفكار غاندي حول الصراع 
الصهيوني الفلسطيني

عامٌل أساسيٌ في تكوين السياسة الخارجية الهندية
 تجاه »إسرائيل« و»فلسطين«

د. نور عائ�صة حنيفة
ل يف ق�صِم العلوِم اال�صرتاتيجيَّة حما�صر اأوَّ

فاعيِة واالإدارِة  بكليِة الدرا�صات الدِّ
ة فاع الوطني املاليزيَّ بجامعِة الِدّ

واأَْلَهَم  الوقت,  ذلك  يف  العامِل  حوَل  االأخرى  الدول  من  والعديد 
فل�صفُته  فكانت  واآ�صيا,  اأفريقيا  جنوب  يف  اال�صتقالِل  حركات 
حول »�صواراج« )تقرير امل�صري( اأحَد املبادِئ االأ�صا�صيِة حلركِته, 
يا�صِة اخلارجيِة للهند حتى  رت يف ذاِت الوقِت على ال�صِّ والتي اأثَّ
يف  غاندي  انخرط  هندو�صي,  متطرٍف  يِد  على  غاندي  اغتيل 
اليهود  معاناِة  عن  مقااًل  كتب  عندما  ال�صهيويّن  العربّي  راِع  ال�صِّ
قبَل احلرِب العامليِة الثانية بعنوان »اليهود« ُن�صر يف »هاريجان« 
الفرتة  تلَك  كانت  وقد   ,1938 نوفمرب   / الثاين  ت�صرين   26 يف 
ون  ميرُّ كانوا  اليهوَد  الأنَّ  اريخ؛  التَّ يف  للغايِة  حا�صمًة  الزمنية 

باأ�صاِة »املحرقة« على اأيدي اأملانيا النازيَّة.
واأبدى  ازيني  النَّ اأيدي  حتَت  اليهود  معاناِة  فهِم  من  َن  متكَّ لقد 
اأ�صكاِل اال�صطهاِد  تعاطًفا كبرًيا معهم, فقد كان غاندي �صد كلِّ 
العامل, ومع ذلك فقد ر�صم خًطا  اأيِّ جزٍء من  �صد االإن�صانيِة يف 

لتعاطِفه حيُث يقول غاندي: »اإنَّ تعاطَفه مع اليهوِد ال ميكُن اأْن 
املجمعة  االأعماِل  ويف  العدالة«,  و�صروط  متطّلباِت  عن  يعميه 
من  املناداِة  »فكرة  اأنَّ  غاندي  اأعلن   ,1938 عام  غاندي  للمهامتا 
يجب  ال  ملاذا   ... البتَّة  تعجبني  ال  لليهود  القومي  الوطن  اأجِل 
البلد  ذلك  يجعلوا  اأن  االأر�س  �صعوِب  من  غريهم  ومثل  عليهم 

وطنهم حيث ولدوا وحيث يك�صبون رزَقهم« )ال�صفحة 239(.
ملٌك  »فل�صطني  بقوله:  للفل�صطينيني  دعَمه  غاندي  يوا�صُل 
اإىل  فرن�صا  اأو  لالإنليز  تعود  اإنلرتا  اأنَّ  ُمنطلق  بنف�ِس  للعرب 
على  اليهود  فر�س  االإن�صاين  وغري  اخلطاأِ  من  فاإنَّه  الفرن�صيني, 
�صكٍل  باأيِّ  اليوم ال ميكن تربيره  فل�صطني  وما يحدُث يف  العرب, 

اختزاُل  �صيكون  بالتاأكيد   … اأخالقّي 
�صد  جرميًة  الفخورين  العرِب  وحتجيُم 
فل�صطني  باإعادِة  �صواء  ممثلًة,  االإن�صانية 
ا كوطٍن قومٍيّ لهم ...  ا اأو كلًيّ لليهوِد جزئًيّ
العرب  كربياِء  انقا�س  �صُيعترب  بالتاأكيد 
جزئًيا  لليهود  فل�صطني  َمنح  طريِق  عن 
�صد  جرمية  لهم  قومٍيّ  كوطٍن  كلًيا  اأو 

االإن�صانية« )ال�صفحة 239(.
اال�صتيطاِن  ب�صاأِن  راأَيه  غاندي  اأبدى 
“اإ�صرائيل  تاأ�صي�ِس  َعقٍد من  اليهودي قبَل 
االأو�صط,  رق  ال�صَّ يف  يهوديٍة  كدولٍة” 
غري  ب�صكٍل  نظِره  وجهاِت  كلَّ  لت  اأ�صّ حيث 
يا�صِة  لل�صِّ العري�صِة  اخلطوِط  اإىل  مبا�صر 
فلقد  فل�صطني,  جتاَه  الهندية  اخلارجيَّة 
در�َس غاندي الهدَف الدينيَّ اليهوديَّ وراَء 

ماوية  ال�صَّ الكتب  معظَم  حياِته  يف  ودر�س  “اإ�صرائيل”,  تكويِن 
بجانب الن�صو�ِس املقد�صِة الهندو�صية, كما وقد قراأَ عن الكتاِب 
�َس ب�صكٍل غري مبا�صٍر للتوراة )العهد القدمي(, مما  املقد�س وتعرَّ
�س,  املقدَّ الكتاب  الكربى” يف  “اإ�صرائيل  مفهوم  اإدراِك  من  نه  مكَّ
الذي انت�صر بعد ذلك بوا�صطِة ال�صهيونية, ولكن غاندي ا�صتمرَّ 
الإن�صاِء  ال�صهاينة  ة  خطَّ على  للموافقِة  الراف�ِس  موقِفه  على 

القوة. “اإ�صرائيل” با�صتخدام 
يقول: “لي�س لدي اأدنى �صك يف اأنَّهم ي�صريون يف االأمر بطريقٍة 
منطقًة  لي�صت  التوراتيِّ  للمفهوِم  ا�صتناًدا  فل�صطني  اإنَّ  خاطئة, 
اأن  عليهم  كان  اإذا  ولكن  قلوِبهم,  يف  تكمُن  اإنَّها  فقط,  جغرافيًة 
القومي, فمن اخلطاأِ  ِة وطِنهم  فل�صطني من جغرافيَّ اإىل  ينظروا 
دخولها حتت ظلِّ الُبندقيِة الربيطانية, فال ميكن القيام بعمٍل 
يف  اال�صتقراَر  ميكنهم  ال  الُقنبلة,  اأو  احلربِة  ب�صاعدِة  دينيٍّ 
اإىل  ي�صعوا  اأن  ويجب  العرب,  جتاه  نيٍَّة  بح�صن  اإال  فل�صطني 

ا�صتمالِة القلب العربي”)ال�صفحة 242(.
َد غاندي على عدِم  راع العربي ال�صهيوين يف فل�صطني, �صدَّ يف ال�صِّ
“اإ�صرائيل” على اأر�ِس فل�صطني, وقد  ا�صتخدام العنف يف اإن�صاِء 
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و�صع �صرًطا باأنَّه ال ميكن اإقامة “اإ�صرائيل” اإاّل بوافقِة العرب, 
كما اأكَد غاندي بو�صوٍح على اأنَّه لن تتمَّ خطُة ال�صهاينِة الإن�صاء 
“دعوا  الفل�صطينيني, ويختُم بالقول:  اإال بوافقِة  “اإ�صرائيل” 
اأنَّهم العرُق املختار يثبتوا لقَبهم بطريقِة  عون  اليهوَد الذين يدَّ
ُعنف لتربيِر موقفهم على االأر�س, كل بلٍد وطنهم با يف ذلك  الالَّ
فل�صطني ولكن لي�َس بالعدوان, بل باخلدمِة واملحبة”)ال�صفحة 

 .)242
اأنَّه  على  اليهودي  اللَّقب  ملزامنِة  غاندي  �صعي  جًدا  الوا�صِح  من 
على  ال�صهاينة  وحّث  عنف,  الالَّ ممار�صِة  مع  املختار”  “ال�صعب 

ي الالعنف كا�صرتاتيجيٍة يف �صبيِل حتقيِق طموحهم.   تبنِّ
خطَة  املتَّحدة  االأمُم  ت  اأقرَّ عندما 
 / الثاين  ت�صرين  يف  فل�صطني  تق�صيِم 
غاندي  عار�َس   ,1947 لعام  نوفمرب 
ة  يهوديَّ َدولتني  الإن�صاِء  التَّق�صيِم  خطَة 
الذي  الدولَتني”  “بحلِّ  ى  املُ�صمَّ وعربيَّة 
اأعلنه قراُر االأمِم املتَّحدة رقم 181, فقد 
ب�صكٍل  مرتبًطا  الفل�صطينيني  ن�صاُل  كان 
و  “اأهيم�صا”  وعقيدته  بفل�صفِته  وثيٍق 
اأنَّ  اإنكاره  ميكُن  ال  مما  فاإنَّه  “�صواراج”, 
الفل�صطينيني  ق�صيَة  يدعُم  كاَن  غاندي 
يتمَّ  اأن  قبل  حتى  التَّق�صيم,  خطِة  قبَل 
غاندي  اختلَف  فلقد  بها,  التفكري  جمرُد 
اأر�س  بتق�صيِم  الربيطاين  القراِر  مَع 
تق�صيَم  اأنَّ  وراأى  راع,  لل�صِّ َكحلٍّ  فل�صطني 
اليهود  بني  امل�صاكل  يحلَّ  لن  فل�صطني 
اعترَب  حيث  املنطقة,  يف  الِم  ال�صَّ اإحالل  باجتاه  والفل�صطينيني 
غاندي تق�صيَم فل�صطني اإجراًء موؤقًتا ولي�س تدبرًيا دائًما, كانت 
اأفكاُر غاندي دقيقًة الأنَّ خطَة تق�صيم فل�صطني ف�صلت يف اإن�صاِء 
راَع على  دت ال�صِّ دولَتني متجاورتني م�صاملَتني يف املنطقة, بل �صعَّ

امل�صتوى الُكلي بني “اإ�صرائيل” والفل�صطينيني. 
رت فل�صفُة غاندي على �صيا�صِة الهنِد اخلارجيَّة لعقوٍد عديدة,  اأثَّ
وجدد رئي�ُس الوزراء “ناريندرا مودي” التاأكيَد على دعِم الهند 
ت�صرين  لفل�صطني يف 29  زيارِته  الفل�صطينية يف  للق�صيِة  القويِّ 
الثاين / نوفمرب 2019, كما اأعرَب عن ت�صامِن الهند مع ال�صعب 
الفل�صطيني يف جهوِده الإقامِة دولٍة ذات �صيادٍة م�صتقلٍة وقادرٍة 
مع  ب�صالٍم  املتَّحدة  فل�صطني  دولة  لتعاي�ِس  فع  والدَّ البقاء,  على 
زعيٍم هنديٍّ يزور  ُل  اأوَّ هو  بذلك  مودي  كان  وقد  “اإ�صرائيل”, 
فل�صطني, وخالل الزيارة وقعت الهند ودولُة فل�صطني اتفاقياٍت 
بقيمة حوايل 50 مليون دوالر اأمريكي ت�صمنت اإن�صاَء م�صت�صفًى 
تخ�ص�صٍي حديث, كما اأعلنت الهند عن امل�صاهمِة ببلغ 5 ماليني 
دوالر لالأونروا يف عام 2020, وتاأمُل الهند يف اأن مت�صَي فل�صطني 

راع املُ�صتمر. و”اإ�صرائيل” ُقدًما الإيجاد حٍل �صامٍل لل�صِّ

للعرب  ــٌك  ــل م »فــلــ�ــصــطــني   
اإنلرتا  اأنَّ  ُمنطلق  بنف�ِس 
فرن�صا  اأو  لالإنليز  تعود 
من  فاإنَّه  الفرن�صيني,  اإىل 
اخلـــطـــاأِ وغـــري االإنــ�ــصــاين 
العرب,  على  اليهود  فر�س 
فل�صطني  يف  يــحــدُث  ومـــا 
الـــيـــوم ال ميــكــن تــربيــره 
بــــاأيِّ �ــصــكــٍل اأخـــالقـــّي …

مقـــال

ترجمة:  معاذ �صيام, ماج�صتري اللُّغويات وحتليل اخلطاب بجامعة املااليا, ماليزيا



ناريندرا داموداردا�س مودي من مواليد 17 �صبتمرب 1950, �صيا�صيٌّ هندي ي�صغُل من�صَب رئي�س الوزراء 
وزراِء واليِة كجرات من 2001 حتى 2014,  رئي�ُس  منُذ عام 2014, وكان  للهند  الرابَع ع�صر واحلايل 
وهو ع�صٌو يف الربملاِن عن دائرِة فارانا�صي, يعُد اأول رئي�ِس وزراء خارج املوؤمتِر الوطنيِّ الهندي الذي يفوُز 
بيهاري  »اأتال  بعد  من�صِبه  يف  �صنواٍت  اخلم�س  ُيكِمُل  �صخ�ٍس  وثاين  كاملة,  باأغلبيٍة  متتاليتني  بفرتتني 

فاجبايي«.
ِة الهندو�صية  ف باأنه �صخ�صيًة مثريًة للجدِل على ال�صعيَدين املحلي, والّدويل, ب�صاأِن معتقداِته القوميَّ ُيو�صَ
غِب يف كجرات عام 2002, والتي ُي�صت�صهُد بها كدليٍل على وجوِد خمطط اإق�صاٍء  ودوره خالل اأعمال ال�صَّ

اجتماعّي.

بداية حياته وتعليمه
قبِل  من  املُ�صَنّف  »املود-غان�صي-تلي«,  جمتمع  اإىل  تنتمي  لعائلة  اأطفاٍل,  �صتِة  بني  الثالَث  مودي  كان 

احلكومِة الهنديِة على اأنَّه من الطبقاِت الدنيا.
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ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

حمطِة  يف  اي  ال�صَّ بيِع  على  والَده  مودي  �صاعد  طفولِته,  يف 
بالقرب  اأخيه  مع  لل�صاي  ُك�صًكا  الحًقا  واأداَر  حديد,  �صكِة 
يف  العايل  انوي  الثَّ تعليَمه  واأكمَل  للحافالت,  حمطٍة  من 
فادناغار عام 1967, حيث و�صَفه اأحد املعلمني باأنَّه مناق�ٌس 
الذي الحَظه كلٌّ  االأمر  املناظرات,  نبيه,  ولديه بالغِة يف 
�صخ�صياٍت  اأدواِر  اأداء  ل  يف�صِّ وكان  والطالب,  االأ�صاتذِة  من 
الذي  االأمر  امل�صرحيَّة,  االإنتاجات  يف  عادية  وغري  مميزٍة 

ترَك اأثًرا على �صورِته ال�صيا�صية.
عندما كان عمُره ثمايَن �صنوات, بداأ بح�صور دورات تدريبية 
)RSS( �صانغ«  �صوايام�صيفاك  »را�صرتيا  حلزَب  حملية 
مودي  التقى  هندو�صيَّة,  قوميٌة  ٌة  تطوعيَّ منظمٌة  وهو  وهو 
“فاكيل”,  با�صم  ا  �صعبيًّ املعروِف  اإنامدار”  بـــ”الك�صمانراو 
واأ�صبح  �صغرًيا  متدرًبا  باعتباره  احلزِب  اإىل  اأدخَله  الذي 

معلَمه ال�صيا�صي.

التَّوجه الِفكري
حني  �صباِبه  اأياَم  َة  الهندو�صيَّ َة  القوميَّ َة  االأيديولوجيَّ تلقى 
ان�صمَّ اإىل املنظمِة التي كانت تعتمُد اأ�صاليَب �صبَه ع�صكريٍة, 
وتاأّمٍل  ا�صتك�صاٍف  رحلِة  يف  �صنواٍت  عدة  �صباِبه  يف  واأم�صى 

بالهماليا قبل اأن ينخرَط يف ال�صيا�صة.

التَّجربة ال�صيا�صيَّة
حكومَة  ـــودي  م تـــراأَّ�ـــَس 

واليــــِة »غـــوجـــارات« 
من   )Gujarat(

حتى   2001 عام 
وقـــد   ,2014
َل خـــالل  ــــــــَوّ ع
حملِته لرئا�صة 
على  الـــــوزراء, 
جتــــــربــــــِتــــــه 

ــة  ــاديَّ االقــتــ�ــص
ـــــنـــــاجـــــحـــــة  ال

ــيــه هــذه  ـــدى تــولِّ ل
ل  �صجَّ حيث  الوالية, 

بن�صبة  ــا  ــوًيّ ــن ــص � نـــــًوا 
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10.13%  كثاين اأعلى معدٍل لواليٍة هندية بني 2005 و2012.
هت له انتقاداٌت يف هذه الفرتِة ب�صبِب عدِم حترك اإدارته   وُوجِّ
غالبيتهم  �صخ�ٍس  األف  نحو  فيها  ُقِتل  التي  اال�صطرابات  خالَل 
خ�صومه  �صفوِف  يف  عليه  النقمِة  من  زاد  وقــد  امل�صلمني,  من 
ق�صية  يف  اأُدينت  امــراأٍة  �صم  وقــراره  اعتذارات,  تقدمي  رف�صه 
اإدارُته  واعُترَبت  الواليِة,  حكومة  اإىل  الدينيَّة  اال�صطراباِت 
 ,2002 عام  كجرات  يف  قامت  التي  غِب  ال�صَّ اأعماِل  يف  متواطئًة 
ال�صغبقاطعته  اأعمال  مع  وتعاملها  اإدارتــهــا  طريقة  وانُتقدت 
ت�صتاأنفا  اأن  قبَل  عقٍد  مــدى  على  ـــا  واأوروب املتَّحدة  الــواليــاُت 
حقوق  عن  مدافعة  جماعاٍت  عــدُة  همته  واتَّ معه,  االت�صاالت 
مًنا اأعماَل العنِف الدينية يف “غوجارات”,  َع �صِ االإن�صان باأنَّه �صجَّ
احلني  ذلك  منذ  مرتبٌط  ا�صَمه  فاإنَّ  ا  ق�صائًيّ يالَحق  مل  اأنَّه  ومع 
امل�صلمني  اأو�ــصــاط  يف  اآثــارهــا  تركت  التي  املــوؤملــِة  املرحلِة  بتلك 

واملدافعني عن العلمانية.
اأثار غ�صًبا و�صجًة كبريًة يف يوليو 2013, عند قارن يف ت�صريحات 
له امل�صلمني الذين �صقطوا �صحايا اأعمال عنٍف قام بها الهندو�س, 

باجلراء التي تدع�صها ال�صيارات يف ال�صوارع.
ة  العامَّ االنتخاباِت  يف  جاناتا”  “بهاراتيا  حــزَب  مــودي  قــاد 
الهندي  للربملاِن  االأدنــى  املجل�ِس  يف  اأغلبيًة  َق  وحقَّ  ,2014 لعاِم 
اإدارته رفَع اال�صتثماِر  وحاولت  �صابها”,  “لوك 
االأجـــنـــبـــيِّ املــبــا�ــصــر يف االقــتــ�ــصــاِد 
على  االإنــفــاِق  وخف�َس  الهندي 
حية  ال�صِّ الرعايِة  برامِج 

واالجتماعية.
ــــوِز حــزبــه يف  بــعــد ف
العامة  االنتخابات 
األغت   ,2019 لعام 
اإدارُتــــــه الــو�ــصــَع 
“جلامو  اخلــا�ــس 
مت  وك�صمري” وقدَّ
ــا  ــصً ــ� ــــــــه اأي اإدارُت
ــِل  ــدي ــع ــــوَن ت قــــان
املــــواَطــــنــــة الــــذي 
احتجاجاٍت  اإىل  ى  اأدَّ
وا�صعة النطاِق يف جميع 

اأنحاء البالد.

همته عدُة جماعاٍت مدافعة عن حقوق االإن�صان باأنَّه  اتَّ
“غوجارات” يف  الدينية  العنِف  اأعماَل  مًنا  �صِ َع  �صجَّ

�صخ�صيــــــــات
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ت�صاعفت  ال�صوي�صري,  �صوي�س«  »كريدي  مل�صرف  درا�صة  فح�صب 
االأخريين  العقدين  خالل  مرات  اأربع  الهند  يف  االأغنياء  ثروة 
بني عاَمي 2000 و2019 اإىل 12.6 تريليون دوالر. وهذا الرقم 
يعادل تقريبًا ثالث مرات حجم االقت�صاد الهندي املقدر يف العام 
رئي�س  وينوي  دوالر,  تريليونات   3.202 بنحو   2020 اجلاري 
الهندي  االقت�صاد  حجم  تو�صيع  مودي  ناريندا  الهندي  الوزراء 

اإىل 5 تريليونات دوالر. 

االأثرياء  لقائمة  غلوبال«  »هورون  موؤ�ص�صة  تقدر  جانبها,  من 
التي يوجد مقرها يف مدينة �صنغهاي ال�صينية عدد املليارديرات 
املرتبة  حتتل  الرقم  بهذا  وهي  مليارديرًا,   170 بنحو  الهند  يف 
املتحدة  الواليات  بعد  العامل  يف  املليارديرات  عدد  يف  الثالثة 
التي يوجد بها نحو 799 مليارديرًا وال�صني التي يوجد بها 626 

مليارديرًا. 

اأن الرثوة تنمو ب�صرعة هائلة, وكذلك  الهند  لكن ما يده�س يف 
بالواليات  مقارنة  كبري  بعدل  يتنامون  الذين  اأ�صحابها  عدد 
املتحدة واأوروبا, رغم الفقر املدقع الذي ي�صرب �صواد ال�صعب يف 

االأرياف واالأحياء الهام�صية باملدن الكربى. 

مليار   1.381 بنحو  اجلاري  العام  يف  الهند  �صكان  عدد  ويقدر   
التوظيف  وزيادة  التعليم  عرب  الهند  اأن  يعني  ما  وهو  ن�صمة, 
وارتفاع متو�صط الدخل ميكن اأن تتحول اإىل دولة عظمى خالل 
وتتجاوز  وال�صني  املتحدة  الواليات  تناف�س  املقبلة  ال�صنوات 

اأوروبا واليابان. 

ولكن تظل الهند بلد التناق�صات يف اآ�صيا, اإذ بينما ت�صيف الهند 
3 مليارديرات جدد كل �صهر على الرغم من التباطوؤ االقت�صادي 
درا�صة  وح�صب  الفقر,  من  ت�صج  البالد  فاإن  كورونا,  وتداعيات 
فيها  وتتزايد  املال  ملن ميلك  البالد تذهب  فاإن ثروة  الأوك�صفام, 
اإذ اإن 10% فقط من  الفروقات الطبقية وتتمايز فيها الدخول, 
ال�صكان ميلكون 73% من اإجمايل ثروة البالد, كما اأن الرثوة التي 
يف  واحد  جيوب  اإىل  ذهبت   2017 العام  خالل  الهند  يف  �صنعت 
املائة فقط من ال�صكان, بينما مل ترتفع ثروة 67 مليون �صخ�س 

من الفقراء اإال بن�صبة واحد يف املائة فقط يف العام 2017.

 عملت احلكومات الهندية املتعاقبة من اأجل تنمية الهند وو�صعت 
ففي   .2020 العام  يف  تتحقق  والتقدم  للتنمية  م�صتقبلية  روؤية 
العام 1995 اأفاد نحو 5000 خبري ومتخ�ص�س يف نواحي احلياة 
والتقييم  والتنبوؤ  واملعلومات  التكنولوجيا  جمل�س  يف  املختلفة 

اإعداد :اأ�صامة الغول
�صحفي واأكادميي  - باحث يف مرحلة الدكتوراه

املوارد  يف  مواهبها  قوة  با�صتغالل  للنهو�س  م�صتعدة  الهند  باأن 
عظيمة.  وا�صرتاتيجية  اقت�صادية  كقوة  والطبيعية  الب�صرية 
وكانت الهند اأنذاك مل تدخل العوملة بعد ومل حترر اقت�صادها 

اإال يف عام 1991 وكانت ات�صاالت الهند العاملية حمدودة. 

 %  78 ن�صبة  كلية,  األف  و39  جامعة   900 من  اأكرث  الهند  لدى 
منها تدار من القطاع اخلا�س, باالإ�صافة اإىل ذلك, اأن�صاأت معظم 
داخلية  ومهارات  تدريب  برامج  الكبرية  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات 
ال�صباب مت�صيًا مع احتياجات  العمال  للم�صاعدة يف بناء قدرات 

القطاع ال�صناعي. 

من  »اأمة  كتابها  يف  �صايني,  اآنيال  والباحثة  املوؤلفة  تقول   
العامل«:  الهندية هيمنتها على  العلوم  العباقرة.. كيف تفر�س 
»الهند اأمة من العباقرة والكادحني واملهرة, اإذ اإن كل واحد من 
اململكة  يف  الطبية  الرعاية  حقل  يف  العاملني  جميع  من  خم�صة 
منطقة  يف  العاملني  املهند�صني  وثلث  هندي,  اأ�صل  من  املتحدة 
وادي ال�صليكون من اأ�صل هندي, كما يدير الهنود 750 �صركة من 

�صركات التقنية«.
كما تقول الباحثة �صايني, اإن الهند اأ�صبحت »اأمة من العباقرة« 
العامل  نواح علمية, وغزت  العامل بعدة  وفر�صت �صيطرتها على 
اأُ�ص�صت من  التي  العلمية  امل�صاريع واملن�صاآت  بالعلماء وذلك بعدد 
قبل جواهر الل نهرو, كما ذكرت املوؤلفة اأن يف الهند 16 معهًدا 
تكنولوجًيا وهذه املعاهد منت�صرة يف اأنحاء الدولة وهناك خطط 
ا�صتثمارية الفتتاح اأول معهد هندي دويل للتكنولوجيا يف دولة 

قطر.

الدافع الرئي�صي وراء اإن�صاء هذه املراكز تدريب �صغار املهند�صني 

وخالفًا  العامل,  يف  املليارديرات  من  عدد  اأكرب  ثالث  الهند  ت�صت�صيف 
ثروة  فاإن  واأمريكا,  اأوروبا  يف  الغربية  الراأ�صمالية  الدول  يف  يحدث  ملا 
قطاع  يف  القوي  النمو  من  م�صتفيدة  مده�صة  ب�صرعة  تنمو  االأغنياء 
التقنية والت�صنيع, والقاعدة العري�صة من امل�صتهلكني, ونو ال�صوق املايل, 
وعدد امل�صتثمرين يف االأ�صهم. وهذه العوامل من العنا�صر الرئي�صية يف نو 

الرثوات يف العامل.

تقــريــــر
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اإندرا نويي  - الرئي�س التنفيذي ل�صركة بيب�صي كوال العاملية
يف  البكالوريو�س  درجة  على  وح�صلت  بالهند,  ت�صيناي,  يف   1955 عام  يف  نويي”  “اإندرا  ُولــدت 
الفيزياء والكيمياء والريا�صيات من جامعة مدرا�س, وماج�صتري يف اإدارة االأعمال من معهد االإدارة 
الدولية, وكلكتا, وماج�صتري من جامعة ييل. ويف عام 1994, التحقت ب�صركة )PepsiCo(, ثم 
 Fortune( عام 2006. و�صنفتها جملتا ,)PepsiCo( اأ�صبحت الرئي�س التنفيذي اخلام�س ل�صركة
وForbes( كواحدة من اأقوى الن�صاء يف العامل, كما �صنفتها �صحيفة )Time( االأمريكية �صمن الـ 
100 �صخ�صية االأكرث تاأثرًيا يف العامل. كما اختريت للفوز بجائزة )بادما بو�صان( من ِقبل حكومة 

الهند عام 2007. وحت�صل” نويي” على ثالثني مليون دوالر �صنوًيا.

اأجيت جني - نائب رئي�س جمل�س اإدارة �صركة بريك�صاير هاثاواي
الهند�صة  بكالوريو�س  على  حا�صل  وهو  الهند,  اأودي�صا,  يف   1951 عام  يف  جني”  “اأجيت  ُولــد 
امليكانيكية من معهد الهندي للتكنولوجيا خراجبور, وماج�صتري اإدارة االأعمال من كلية هارفارد 
لالأعمال. ويف عام 1986, كان يعمل يف عمليات التاأمني حل�صاب رجل االأعمال “وارين بافيت”. 
هاثاواي”  “بريك�صاير  �صركة  يف  التاأمني  عمليات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  هو  “جني”؛  واالآن, 
االأمريكية اعتباًرا من 10 يناير 2018, كما اأنه ميتلك ح�صة يف “بريك�صاير هاثاواي”, وتقدر 

قيمتها باأكرث من 100 مليون دوالر.

عظيم برميجي - موؤ�ص�س �صركة ويرب للربجميات 
عظيم برميجي,74 عاًما, ُولد يف 24 يوليو عام 1945, بدينة مومباي الهندية, لعائلة م�صلمة, يعد 
من اأ�صهر رجال االأعمال يف العامل, بعد اأن طور �صركته لتكون االأ�صرع نًوا, مع االهتمام بامل�صوؤولية 
“ويربو” للربجميات,  �صركة  موؤ�ص�س  اإذ ترّبع بربع ثروته لالأعمال اخلريية, وهو  االجتماعية؛ 
وتقدر ثروته ب 7,2 مليار دوالر. ا�صتمر ناح “ويربو” يف ال�صنوات التالية؛ فو�ّصعت ن�صاطاتها يف 

اأكرث من 67 بلًدا حول العامل؛ لت�صل قيمتها اإىل اأكرث من 37 مليار دوالر.

اأجايبال �صينج بانا - الرئي�س التنفيذي ل�صركة ما�صرت كارد
“بانا” يف عام 1960 يف بيون, الهند, وح�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من  ُولد 
اأحمد  لالإدارة,  الهندي  املعهد  من  االأعمال  اإدارة  وماج�صتري  دلهي,  جامعة  �صتيفن,  �صانت  كلية 
اآباد. يف عام 1981, بداأ “بانا” حياته املهنية يف �صركة )Nestlé(, ثم �صغل من�صب الرئي�س 

التنفيذي لـ )جمموعات �صيتي(, منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ عام 2009.
ويف يوليو 2010, اأ�صبح الرئي�س التنفيذي ل�صركة )Master Card( العاملية,ويتقا�صى “بانا” 

19 مليون دوالر �صنوًيا.

�صاندر بيت�صاي- الرئي�س التنفيذي ل�صركة جوجل
ُولد �صاندر بيت�صاي عام 1972 يف ت�صيناي, الهند. وح�صل على ماج�صتري من جامعة �صتانفورد يف 
علوم وهند�صة املواد, باالإ�صافة اإىل ماج�صتري يف اإدارة االأعمال من كلية وارتون بجامعة بن�صلفانيا.

ويف عام 2004, ان�صم “بيت�صاي” اإىل �صركة )Google( العاملية؛ حيث قاد جهود اإدارة املنتجات 
و  Google Chrome مثل:   ,)Google( من  العميل  برامج  منتجات  من  ملجموعة  واالبتكار 
Chrome OS, ف�صاًل عن كونه م�صوؤواًل اإىل حد كبري عن Google Drive. ويف عام 2015, اأ�صبح 
” بيت�صاي”؛ الرئي�س التنفيذي ل�صركة )Google(. جدير بالذكر اأن “بيت�صاي” يح�صل على 200 

مليون دوالر يف ال�صنة كراتب ومكافاآت, بينما تبلغ ثروته حوايل 1.3 مليار دوالر.

البارعني واملخرتعني يف الدولة, الذين �صاهموا يف اإناز اأعمال 
مبتدئة ب�صركات وادي ال�صليكون يف كاليفورنيا خالل ال�صنوات 

االأخرية.
بني  تربط  درا�صات  تعر�س  التي  التقارير  بع�س  اأجريت  كما 
الثقافة الهندية  التكنولوجي مع طبيعة  الهند يف املجال  ناح 
وطبيعة التعليم, فات�صح اأن كليات الهند�صة مثل املعاهد الهندية 
للتقنية تنت�صر يف اأرجاء البالد, وهذا االهتمام بالتعليم �صاهم 

يف اإخراج جيل ذي خربة.
باحلما�س  يت�صمون  املعاهد  هذه  طلبة  اأن  عليه  املتعارف  ومن 
قوية  توا�صل  ب�صبكات  يحظون  اأنهم  كما  واملثابرة,  واملخاطرة 
�صبقوهم,  من  وناحات  عقبات  من  في�صتفيدون  اخلريجني,  مع 
فالناجحون يلعبون دور النا�صح وامل�صاعد للمبتدئني من الهنود 

يف جمال التكنولوجيا لتعزيز ثقتهم.
ناًحا  كان  بل  واحدة,  دفعة  االأ�صخا�س  هوؤالء  ناح  يكن  مل 
زالت  ما  لكن  الوظيفي,  التدرج  ت�صلق  على  معتمًدا  تدريجًيا, 
الرباعة  بحق  مذهلة  معلومات  تقدم  والدرا�صات  البيانات 
االأرقام  تو�صح   ,2010 عام  منذ  قدمية  بيانات  ففي  الهندية, 

املنقولة اأن اأعلى معدل للدخل ال�صنوي للعائالت لدى االأمريكيني 
هي من اأ�صل هندي.

فيفيك  االأعمال  ومتعهد  الهندي  الربوفي�صور  اأجرى  كما 
وادهوا, يف جامعات �صنغوالرتي و�صتانفورد يف الواليات املتحدة 
الواليات  النا�صئة يف  ال�صركات  اأن ثلث  االأمريكية, درا�صة تبني 
املتحدة االأمريكية هي من قبل الهنود وهذه ن�صبة مذهلة الأنها 

تفوق ن�صبة االأعراق ال�صبع املهاجرة التي تليهم جمتمعني.
»جاء  ال�صليكون:  وادي  فرع  رئي�س  �صوكال  فينكتي�س  يقول  كما 
يف  �صائدة  اال�صرتاكية  كانت  عندما  اأمريكا  اإىل  الهنود  اأغلب 
الهند, كانت الفر�س حمدودة جًدا هناك, بينما اأف�صحت الواليات 
املتحدة االأمريكية اأبواب الهجرة للذين ميتلكون موؤهالت عالية 

جًدا, فمن نراهم االآن ون�صمع عنهم من ال�صفوة«.
االأكادميية  بالدرجات  متعلًقا  لي�س  االأمر  اأن  �صوكال  ي�صيف  كما 
واملوؤهالت العلمية بل يعتقد اأن الثقافة الهندية تلعب دوًرا مهًما 
اأبنائها مما ي�صاهم يف خلق نوذج  يف زرع بذور النجاح يف عقول 
اإداري ناجح اأو خمرتع بارع, كما يوؤكد اأن القيم جزء متاأ�صل من 
تكوينة الفرد عندهم واأن املناف�صة والتوا�صع اأبرز هذه اخل�صال.
املتعددة  ال�صركات  يف  يتفوقون  الذين  الهنود  التنفيذيون 
اأوقاًتا طويلة خارج وطنهم  الذين ق�صوا  اأولئك  اجلن�صيات, هم 

ويطورون مهاراتهم يف قيادة العمل اجلماعي.
اأن  ت�صتنتج  ف�صوف  الهند,  يف  ع�صت  »اإذا  ا  اأي�صً �صوكال  يذكر 
النا�س خمتلفون عن بع�صهم, لي�صوا متفوقني على غريهم, ولكن 
خمتلفون, وهذا التنوع من مكامن القوة يف وادي ال�صيليكون, حيث 
ال يهم اأي لغة تتكلم اأو ما مظهرك ما دمت ت�صتطيع احل�صول على 

اإيرادات اأكرث اأو تقدمي منتج اأف�صل«.
للهند  االأول  الوزراء  ورئي�س  جواهر  الل  نهرو  الهندي  الزعيم 
�صيكون  الهند  م�صتقبل  اأن  يوؤمن  1947,كان  عام  اال�صتقالل  بعد 
تكون  التالية  واخلطوة  الهنود,  عقول  يف  العلم  مكان  ترقية  يف 
وهذا  البالد,  يف  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  وتنمية  تطوير  يف 
كاالأمية  الهند  يف  الكارثية  امل�صاكل  حلل  املفتاح  �صيكون  املجال 
�صعى  االأ�صا�س,  هذا  على  وف�صاد,  جوع  من  ي�صاحبها  وما  والفقر 
بعيًدا  ودفعها  والعلمي  العقالين  اجلانب  اإىل  الهند  ل�صحب  نهرو 

عن اخلرافات والروحانيات البالية.

�صاندر بيت�صاي نوذج للنجاح الهندي
الهندي  املعهد  الهند عام 1972, در�س وتعلم يف  ولد بيت�صاي يف 
على  ح�صل  تخرج  اأن  وبعد  كراجبور,  مدينته  يف  للتكنولوجيا 
طريق  يكن  مل  االأمريكية,  �صتانفورد  جامعة  يف  للدرا�صة  منحة 
املتحدة  الواليات  يف  للعمل  الهند  من  باالنتقال  �صهاًل  بيت�صاي 
دخل  ت�صاوي  �صفره  تذكرة  بطاقة  �صعر  كان  فقد  االأمريكية, 
والده ال�صنوي, اإذ قال بيت�صاي: »فعل والدي ووالدتي ما يفعله 
حياتهما,  من  بالكثري  �صحا  الوقت,  ذلك  يف  االآباء  من  الكثري 

ووظفا الكثري من الدخل املُتاح للتاأكد من تعلم اأطفالهما«.
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املثري لالهتمام يف تفوق الهنود يف هذا املجال لي�س فقط ب�صبب 
والبطالة  كالفقر  واملتتالية  املزمنة  االأزمات  يف  دولتهم  غرقان 
واحتكاره  املجاالت  من  النوع  هذا  �صعوبة  ب�صبب  اإنا  واالأمية, 
على فئات معينة من ال�صركات, بجانب املناف�صة الكبرية املوجودة 
يف هذا الو�صط واحلاجة اإىل االبتكار ب�صكل م�صتمر لتبواأ منا�صب 

تنفيذية يف هذه ال�صركات العمالقة.

الكفاءات ع�صب االبتكار
وكفاءات  خربات  لتنوع  الهند,  يف  الهائل  ال�صكان  عدد  ميهد 
ن�صاأت يف ح�صن خدمات �صبكية مكثفة, حيث هناك 560 مليون 
املتحركة,  للهواتف  م�صتخدم  مليون  و450  لالإنرتنت  م�صتخدم 
هذا الكم الهائل عزز انت�صار �صركات التقنية حتى زاد عدد التي 
جتاوزت قيمتها ال�صوقية مليار دوالر 26 �صركة, و�صجع النجاح 
االهتمام يف ريادة االأعمال الرقمية, و�صاعد يف بناء قوة عاملة 

ذكية.
االأعمال  ريادة  لنمو  املنا�صبة  الظروف  جميع  الدولة  وتوفر 
واالجتاهات  املتغرية  الدميغرافية  العوامل  من  مزيج  من  بدعم 
االقت�صادية, فعدد ال�صباب كبري جدًا )اأكرث من 65 % من �صكان 
الهند البالغ عددهم 1.3 مليار ن�صمة تقل اأعمارهم عن 35 عاًما, 
واأكرث من 50% حتت �صن 25(, كما ت�صهد الهند �صرعة يف التطور 
احل�صري مع زيادة هجرة ال�صباب من املناطق الريفية اإىل املدن.

�صاتيا ناداال - الرئي�س التنفيذي ل�صركة مايكرو�صوفت
“بكالوريو�س  على  حا�صل  وهو  الهند,  اأباد,  حيدر  يف   1967 عام  ناداال” يف  نارايانا  “�صاتيا  ُولد 
الهند�صة” من معهد مانيبال للتكنولوجيا, وماج�صتري يف علوم الكمبيوتر من جامعة وي�صكون�صن, 
تقنًيا  موظًفا  “ناداال”  كان   ,1992 عام  ويف  �صيكاغو.  جامعة  من  االأعمال  اإدارة  يف  وماج�صتري 
�صركة  اإىل  ان�صمامه  قبل  التقني  الطاقم  اأع�صاء  كاأحد  مايكرو�صي�صتمز”  “�صن  �صركة  يف 
Microsoft, بعد ذلك لعب العديد من االأدوار يف Microsoft, ويف عام 2014 اأ�صبح الرئي�س 

التنفيذي لل�صركة. ويح�صل ” ناداال” على 26 مليون دوالر �صنوًيا, كاأجر ومكافاآت.

                                     راجيف �صوري - الرئي�س التنفيذي ل�صركة نوكيا
ُولد راجيف �صوري عام 1967 يف نيودلهي, الهند, ح�صل على بكالوريو�س الهند�صة يف االإلكرتونيات 

واالت�صاالت من معهد مانيبال للتكنولوجيا.
ثم ان�صم اإىل �صركة )نوكيا( يف عام 1995, ويف عام 2014, ت تعيني “�صوري” كرئي�س تنفيذي 

لل�صركة,ويح�صل �صوري؛ على 1.2 مليون دوالر �صنوًيا.

هل ت�صبح "بنجالور" وادي ال�صيليكون ااجلديد؟
احل�صرية  مراكزها  تطوير  يف  اال�صتمرار  من  الهند  متكنت  اإذا 
مركز  تكون  فقد  ال�صيليكون,  وادي  ريادة  روح  وتعزيز 
اجلنوب  يف  بنجالور  حتت�صن  املقبل,  العاملي  التكنولوجيا 
وجورجاون يف ال�صمال خمابر الذكاء التكنولوجي, وهما رمزان 

للتو�صع احل�صري ال�صريع.
ت�صنيف  على  ال�صال«  لينج  »جون  �صركة  من  بنجالور  وح�صلت 
التكنولوجيا  يف  خا�صة  العامل,  يف  ديناميكية  االأكرث  املدينة 
واالبتكار, وبينما كانت يف البداية مركزًا للتعهيد, فقد نحت 
ريادة  احت�صنت  حيث  التوجه,  هذا  عن  االبتعاد  يف  املدينة 
االأعمال والتقنيات النا�صئة, ما �صمح لها بو�صع نف�صها كعا�صمة 
 153 هناك  كان  وحده,   2018 عام  يف  الهند.  يف  للتكنولوجيا 
�صركة نا�صئة جديدة تاأ�ص�صت يف بنجالورو, والتي لديها العدد 
الظروف  لتهيئة  اال�صتثماري  املال  وراأ�س  املواهب  من  الكايف 

لنجاح ال�صركات النا�صئة.
كبار  اإن  حتى  االأدمغة,  نزيف  من  غريها  من  اأكرث  الهند  عانت 
التنفيذيني يف �صركات التقنية العمالقة هم من مواطني الهند 
ملتابعة  املهجر  من  هنديًا  عاملًا   649 عاد  ذلك  ومع  املهاجرين, 

اأعمالهم يف الهند بني عامي 2012 و2017.
على  احلكومة  حتر�س  التي  التحفيزية  ال�صيا�صات  وت�صهم 
الهند,  واال�صتثمارات على  الكفاءات  ا�صتمرار تدفق  اّتباعها يف 
يف  �صبت  كلها  دوالر  مليار   33.4 حوايل   2018 عام  بلغت  حيث 
بني  التجاري  اخلالف  ت�صاعد  حال  ويف  نا�صئة.  تقنية  �صركات 

بكني ووا�صنطن �صتكون الهند اخليار االأف�صل جلميع االأطراف.
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عدم  حول  والهند  ني  ال�صِّ بني  ئي�صّي  الرَّ اخلالف  ويتمحوُر 
ة على طول اأربعة اآالف كيلومرت, فمن  تر�صيم ُحدوِدهما املُمتدَّ
ني حتتلُّ 38 األف كيلومرت مربع من  د الهند اأن ال�صِّ جهة توؤكِّ
تاأَْمل »بكني«  »و�صيكيم«, يف حني  »اأك�صاي ت�صني«,  اأرا�صيها يف 
يف اأن تتخلى الهند عن مقاطعة »اأرونا�صال برادي�س« الواقعِة 
�صمال �صرق الهند, والتي تبلغ ِم�صاحُتها نحو90 األف كيلو مرت 

مربع.

الهند  بنَي  احلدوِد  طوُل  ويبلُغ 
ني اأكرَث من 3440 كيلومرت  وال�صِّ
َبع�ُس  وَتَتداخُل  )2100 ميل(, 
الَبَلدان  يطاِلب  التي  االأرا�صي 
ما  وكثرًيا  عليها,  يادِة  بال�صِّ
ِة  احُلدودَيّ ات  الدوريَّ َتَت�صادُم 

ي اإىل ُم�صادماٍت عابرة. ها, ما ُيوؤدِّ ببع�صِ

ويتقابُل جي�صا الَبَلَدْين, وهما من اأكرِب اجليو�ِس يف العامل, يف 
ِد  املُحدَّ غري  الِفعليَّة«  يطرِة  ال�صَّ »خط  ل  َيف�صِ اإْذ  ة,  ِعدَّ نقاٍط 
والِقَمُم  والبحريات  االأنهار  ُب  وَتَت�صبَّ اجلاِنبنَي,  بنّي  بو�صوح 
احِلني  بني  اجلاِنَبني  بنَي  الفا�صِل  اخلطِّ  َتغِيري  يف  اجلليدية 

خول يف ُمواجهٍة مبا�صرة. ب اجلنود من الدُّ واالآخر, ما ُيقرِّ
دًة, فقد �َصِهد  ني ا�صتباكاٍت ُمتعدِّ و�َصَبق اأْن خا�صت الهند وال�صِّ
با�صتيالِء  انتهت  الطَرفني,  بنَي  ق�صريًة  حرًبا   1962 العام 

ني على اأرا�ٍس هندية, وكانت احلدود يف جبال »الهيماليا«  ال�صِّ
هو  ا  اأي�صً بُب  ال�صَّ وكان  ِللحرب,  ًة  رئي�صيَّ َذرِيعًة  عليها  املتناَزع 
و  ت�صني«  »اأك�صي  َتني  احلدوديَّ املنطقَتني  �ِصيادة  على  زاع  النِّ

»اأروناجال بردي�س« اللَّتني تف�صل بينهما م�صافاٌت �صا�صعة.
اإىل  تنتمي  اأّنها  الهند  َتزُعم  التي  ت�صني«,  »اأك�صاي  ومتلك 
طريق  »�صينجيانغ«,  من  جزٌء  اأّنها  ال�صني  وتزعم  »ك�صمري«, 
منطقَتّي  بني  ي�صل  ُمهٍم  ربٍط 
ال�صينية«,  و«�صينغيانغ  »التبت« 
الطريق  لهذا  ال�صني  ِبناء  وكان 

بات ال�صراع. اأحَد ُم�صبِّ

بنَي  طوياًل  الهدوء  ي�صتمر  ومْل 
ا�صتباكاٌت  اندلعت  فقد  الَبَلَدين, 
كانت  قتلى,  اأَوقَعت   1967 عام 
احلرب  با�صم  ا  اأي�صً املعروفِة  ال«,  و�صو  ال   »ناثو  ا�صتباكات 
ينية  ال�صِّ الِهْندية  احلرب  اأو  الثانية  الِهْندية  ينية  ال�صِّ
الثانية, �صل�صلًة من اال�صتباكات الع�صكريَّة بني الهند وال�صني 
التي  الهيمااليا,  جبال  يف  �صيكيم«  »مملكة  حدود  طول  على 

ًة هندية. ِميَّ اأ�صبحت الحًقا حَمْ

ومن ثم َوَقعت حادثُة اإطالق ناٍر بني ال�صني والهند عام 1975 
عة,  ُمتقطِّ ا�صتباكات  وقوع  جانب  اإىل  قْتلى,  اأربعة  َخلَّفت 
ها مل َتَتجاوْز هذه احل�صيلة االأعلى, وما �َصَبقها من احلرب  لكنَّ
ُمواجهٌة  وقعت   ,2017 عام  ويف  الثانية.  الهندية  ينية  ال�صِّ

الخالفات الحدودية الصينية الهندية
يحيى با�صم عيا�س

�صحفي وباحث دكتوراة يف االإعالم

اأنحاء العامل, لعوامل تتعّلُق باخِلالفات التي لي�س لها  ُتَعّد احلدود م�صكلًة و�صبًبا رئي�صًيا الندالع الكثري من احلروب يف  ُربا 
ول, بهدِف ك�صِب اأكرَب قْدٍر  ُز هذه اخِلالفات على نقطِة املناف�صِة املتزايدِة بني جميع الدُّ هائّي«, وَترَتكَّ �صيم النِّ نهايًة حول »الرتَّ

من َثَرواِت االأر�س.
ل لهذا القتال  ول التي اندلعت بينهما ا�صِتباكاٌت عديدة, منها حرب عام 1962, وال�صبب االأوَّ ني والهْند ِمن هذه الدُّ وَلعلَّ ال�صِّ
ني ِلعقوٍد م�صت, َنظًرا للحدوِد امل�صرتكِة التي  تدُّ اخلالفاُت الكبريُة بنَي الهْند وال�صِّ يتعلُق باخلالِف احلدوديِّ بنَي الطرفني, ومَتْ
ى  رة, باعتباِر اأنَّ كلَّ طَرٍف يتبنى ُروؤًى خا�صًة َتَتبايُن مع الطرف االآخر, االأمر الذي اأدَّ ُبه من مناو�صاٍت متكرِّ جتمعهما, وما ُت�صبِّ
ل �صهول �صبه  اإىل عدم َتر�ِصيم احلدود ب�صكٍل نهائّي, ويرتكز النزاُع احلدودي بني الَبلَدين يف منطقة »الهيماليا«, والتي َتف�صِ

القارة الهندية عن ه�صبة »الّتبت«, وحتتوي على الِقَمم االأعلى على وْجه االأر�س, ومنها »جبل اإِفِر�ْصت«.
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بني ال�صني والهند ا�صتمرت 72 يوًما, وذلك بعد ُدخول قواٍت 
بة »دوكالم« املُتناَزع عليها, والواقعة على احلدود  �صينيٍة َه�صَ

بني البَلَدين.

ينية  اريخّي, �َصَعْت ال�صلطات الهندية وال�صِّ زاع التَّ واأمام هذا النِّ
يف ال�صنوات االأخرية اإىل َتهدئة االأو�صاع والتوتر احلدودي, 
اإىل اأن َوَقعت املُواجهة املُ�صلَّحة االأخرية يف حزيران/ يونيو 

َم�صَرع  اإىل  ت  اأدَّ والتي   ,2020
مل  فيما  هندًيا,  ع�صكرًيا   20
عن  -كعادتها-  ال�صني  تعلن 

ح�صيلِة قتلى جنودها.

»وادي  يف  لياًل  احلادث  وَوَقع 
»الداخ«  بنطقة  جالوان« 
وك�صمري,  جامو  يف  الواقعة 
اإقليم  للهند من  ع  اجلزء اخلا�صِ

ك�صمري املَُتناَزع عليه, وهو املَوِقع الذي �َصِهَد وقوع مناو�صاٍت بني 
اجلانبني حديًثا, و�صبقت هذه املواجهة امل�صلحة ب�صهٍر واحٍد 
فقط  مناو�صاٌت بني حر�س حدود الَبَلَدين يف منطقة »لداخ«, 
القوات  ِقيام  على  ال�صيني  اجلي�س  اعرتا�ِس  ب�صبب  وذلك 
جنود  ِقياَم  َم�صاِهد  واأظهرت  املنطقة,  يف  بدورية  الهندية 

ا�ُصِق باحلجارة. البلَدين ِبَلْطم بع�صِهم البع�س والرتَّ
االأخرية  االأ�صابيع  يف  والِهندية  ينيَّة  ال�صِّ القوات  وتبادلت 
عمليات اإطالق النار يف منطقٍة َمنزوعة ال�صالح, وحتديًدا يف 

ينية الهندية, و�صارعت »بكني«  اجلزء الغربّي من احلدود ال�صِّ
الهندية  القوات  واأنَّ  »نيودلهي«,  اإىل  االّتهام  توجيه  اإىل 
كان  الذي  ال�صيني  احلر�س  جتاه  النارية  ة  االأْعرِيَ اأطلقت 

يتقدم بهدف اإجراء مفاو�صات.

باملقابل, َرف�صت ال�صلطات الهندية هذه االّتهامات, وحتدثت 
بهدف  ة  اال�ْصِتفزازَيّ ينية  ال�صِّ »االأَْن�ِصطة  اأ�ْصَمته  عّما 
التزاَمها  َدت  وجدَّ الت�صعيد«, 
»خط  عند  االأو�صاع  بتهِدئة 
زاع  يطرة الِفعلي«, وَدْفع النِّ ال�صَّ
الهند  بني  ر  املتكرِّ اريخي  الَتّ
ُمكثَّفة  حُمادثات  اإىل  ني  وال�صِّ
حرٍب  خَماِطر  الَبَلَدين  ب  نِّ جُتَ
اأيلول/   22 فقا يف  واَتّ جديدة, 
�صبتمرب على عدم اإر�صال املزيد 
اأعماٍل  ة  اأيَّ املُتناَزع عليها, وَتفاِدي  من القوات اإىل حدوِدهما 

من �صاأنها اأن ُتفاِقم الو�صع امليداين.

اأنَّ اخِلالفات احلدودية �صتبقى  فاق االأخري, يبدو  ورغم االتِّ
حا�صرًة اأمام البَلَدين ل�صنواٍت قاِدمة, على اعتبار اأَنّ املُناف�َصة 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  اأزمة  بعد  جديد  من  ا�صتعلت  بينهما 
ركات  »كوفيد-19«؛ ملحاولة الهند َك�ْصب ِثقة امل�صتثمِرين وال�صَّ
نقل  يف  جديٍّ  ب�صكٍل  ر  ُتفكِّ والتي  بال�صني,  املُتواِجدة  العاملية 

خطوط اإنتاجها اإىل اأماكن اأكرَث اأمًنا.

تقـــريـــــر



مدينة  اأكـــرب  وثـــاين  الــهــنــد,  عا�صمُة 
من  عــاملــًيــا  والثامنة  »مــومــبــاي«,  بعد 
يِد  ُبِنَيت على  ال�صكانيَّة,  الكثافِة  حيُث 
الع�صرين  القرِن  مطلِع  يف  الربيطانيني 
جنوبي دلهي القدمية, لتلتحَم املدينتان 

ال مدينًة كبرية. الحًقا لت�صكِّ

املوقعنيودلهي
نهِر  فاف  الهند على �صِ تقع املدينُة يف �صماِل 
من  »هاريانا«  واليــة  بها  وحتيُط  »يامونا«, 
هِر واليُة  ها على معرِب النَّ ثالِث جهات, ويحدُّ
 1484 م�صاحتها  وتبلُغ  بــراديــ�ــس«,  ـــار  »اأت

كيلومرًتا مربًعا.
ُل  ي�صكِّ اإذ  االأعــــراق,  متعددة  مدينة  تــعــُدّ 
 %82 نحو  منهم  �صكاِنها,  معظَم  املهاجرون 
اأقليَّات من امل�صلمني  من الهندو�س اإىل جانب 
�صبة  النِّ ــا  اأم  %12 ــوايل  ح لون  ي�صكِّ الــذيــن 

املتبقية منها اأقليات دينية اأخرى 
مثل امل�صيحيني والبوذيني واليهود 

وغريهم.
مليون   25 �ــصــكــانــهــا  عـــدد  يــبــلــُغ 
 ,2014 اإح�صاءات  بح�صِب  ن�صمة 
الهنديَة  اللغَة  معظُمهم  ويتحدُث 
االإنليزية,  اللغة  جــانــِب  اإىل 
البنجابيَة  ت�صمُل  اأخــرى  ولغاٍت 

واالأورديَة والبنغالية.

تعاقَبت على حكِمها �ُصالالٌت حاكمٌة ما بني 
اأن  اإىل  وال�صابع ع�صر  الثالث ع�صر  القرنني 
اأعلَنها الربيطانيون عا�صمَة الهند يف مطلِع 
نيو  با�صم  ت�صميتها  تَّ  ُثم  الع�صرين,  القرن 

دلهي يف عام 1917.
وجمل�س  وحــاكــٍم  بــربملــاٍن  املدينة  تتمتُع 
وزراء ورئي�س وزراء خا�ٍسّ بها, يتم تعيينهم 
�صكان  معظُم  ويعمُل  الهند,  رئي�س  ِقَبِل  من 
ويف  احلكومِة  ــن  دواوي يف  نيودلهي  مدينِة 
اجلغرايّف  موقَعها  اأنَّ  كما  ناعة,  ال�صِّ جماِل 
للتجارِة  ا  مهمًّ مركًزا  منها  جعل  وال�صيا�صيَّ 
واملال, لكنَّ املدينَة تواجه م�صكالٍت اأ�صا�صيًة 
كن. ها االقت�صادّي مثل م�صكلِة ال�صَّ تعوق نوَّ

َمعامل
املدينِة  معامِل  اأ�صهِر  من  احلمراء”  “القلعة  تعدُّ 
معظِم  على  تطلُّ  التي  و�صرفاتها  احلديدي  بجدارها 
التي  القدمية”,  “دلهي  من  القدمي  اجلــزء  اأنــحــاء 
ُبِنيت يف ع�صر االإمرباطور “�صاه جيهان”, تتاألُف من 
“موغال” املعمارّي يف  اإىل فنِّ  جمموعِة مباٍن تنتمي 

القرن ال�صابع ع�صر.
يف  ُل  يتمثَّ اآخر  تاريخًيا  َمْعلًما  “نيودلهي”  ت�صمُّ  كما 
ويقع  القلعة,  من  الغربيِّ  اجلانب  الهور” يف  “بوابة 
بناه  الذي  جامع”,  “م�صجُد  احلمراء  القلعة  مقابَل 
“�صاه جيهان” يف عام 1656, وهو  االإمرباطور  ا  اأي�صً
اأكرب م�صجٍد يف الهند, وعمل على ت�صييده نحو خم�صة 

ات مدَة �صتِّ �صنوات. اآالف عامٍل ونحَّ
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اتها الهاِئلة,  احلديُث عن ِعالقات –اأًيا كان نوعها – مَع الهند, الُبّد اأن ي�صتح�صر اإمكانيَّ
ا نتحدُث عن عالقاٍت  وتقدمها على ال�صاحِة العامليِة ِخالل العقَدين املا�صيني, واإذا ما ُكنَّ
ة, والتي ت�صرب بعمِقها  َر العالقات املُمتدَّ ول العربّية, فعلينا اأن ن�صتح�صِ بني الهند والدُّ
يف ُجذور الّتاريخ, ولكن مما ُيوؤ�َصف له, اأّن عالقات الدول العربية مع الهند وغريها, تاأتي 
قًة, وال يجمعها كياٌن واحد ُيعرِبّ عن م�صاحِلها, ويعمل على ا�صتثمار ِتلَك العالقة  ُمتفرِّ

يف زيادِة تلك املَ�صالح.
ز يف جَمموعٍة  ول العربية, ند اأنها ترَتكَّ ة للهند مع الدُّ وعلى �صعيِد العالقاِت االقت�صاديَّ
من الدول, وال ُتعربِّ عن تعامالت مع كياٍن واحد يجمع الدول العربية, واأن ما �َصنوِرُده 

هنا من احلديث عن العالقات التجارية, اإنا هو من قبيل جَتميٍع اإح�صائٍي, لي�َس اأكرث.
وتاأتي اأهمية الهند اقت�صادًيا ِمن َكوِنها واحدًة من اأكرِب 10 ُدوٍل على ُم�صتوى العامل, من 
َقت الهنُد ناجًتا  ويل, حيُث حقَّ َحيث ِقيمة الناجِت املََحلِّي االإْجمايِل ِوْفق بيانات الَبْنك الدَّ
قت يف َنْف�س العام  اإجمالًيا يف 2019 بلَغ 2.875 تريليون دوالر, َبينما الدول العربية حقَّ
غم من اأّن الَفاِرق الذي َتَتفوق به الهند على الدول  نحو 2.815 تريليون دوالر, وعلى الرَّ
اجِت الهندي,  ن الَنّ ة فاِرًقا كبرًيا بني ُمكوِّ ئياًل بحدود 60 مليار دوالر, اإال اأنَّ َثمَّ العربية �صَ
ع واالإنتاج, بينما الناجت العربي َيغلب  والناجت العربي, فالناجت الهندي َيغلب عليه التنوُّ

يع. عليه النِّفط والرِّ
والدول  الهند  من  ِلُكل  االقت�صادي  االأداء  بني  الفاِرق  املُهمة,  املوؤ�صراِت  اأَحد  وُيَبنيِّ 
مة, فالهند  ز الناجت املحلي َبني الطرَفني, وهو �صادرات التكنولوجيا املتقدِّ العربية, ومَتيُّ
َحّققت ِوفق هذا املُوؤَ�صر �صاِدرات بنحو 20.2 مليار دوالر يف 2018, بينما الدول العربية 

العالقات االقتصادية 
للهند مع الدول العربية
  »المجاالت وآفاق المستقبل«

د. عبد احلافظ ال�صاوي
مدير مركز امل�صار للدرا�صات االن�صانية
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ر �صادرات بنحو 4.5 مليار دوالر فقط يف 2017.  حّققت وفَق هذا املوؤ�صِّ
وميكن اإجمااًل اأن نتناَول العالقات االقت�صادية الهندية مع الدول العربية, من خالل 
الهند,  يف  العربية  واال�صتثمارات  ْلِعيَّة,  ال�صِّ التِّجارية  العالقات  هي:  حماِور  ثالثة 

وكذلك الَعماَلة الهندية يف املنطقة العربية, وخا�صًة يف منطقة اخلليج العربي.
ِللدول العربيَّة مع  ة بالعالقاِت التجارية  يف �صوِء املَن�ُصوِر من البيانات اخلا�صَّ

اِدرات  ال�صَّ من   %9.7 ِن�صبة  على  َت�ْصَتحِوُذ  الهند  اأنَّ  ُد  َنِ اخلارجي,  العامل 
اإِْجمايل  من   %6.1 ن�صبة  على  ت�صتحِوُذ  َكما   ,2018 يف  العربية  لعية  ال�صِّ

لعية  ال�صِّ التجارة  اإجمايِل  وكان  العام,   َنْف�ِس  يف  العربية  الواردات 
العربيَّة لعام 2018 ِبُحدود »1920« مليار دوالر, منها »1095« مليار 

تخ�س  دوالر  مليار  و824.6  لعية,  ال�صِّ ال�صاِدرات  َتخ�سُّ  دوالر 
لعيَّة. الواِردات ال�صِّ

تقـــــريــر
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اأَْي اأنَّ قيمَة التباُدِل التجارّي للدول العربية مع الهند بحدود 
»156.5« مليار دوالر يف 2018, وُت�صِفر التعامالت التجارية 
مليار   »55.9« بنحو  َفاِئ�ٍس  وجود  عن  الطرَفني  بني  ال�صلعية 
دوالر ِل�صاِلح الدول العربية, ويعود ذلك ِلَكون الهند ُم�صتوِرٍد 
بني  التجارية  العالقات  ِعماد  ميثل  الذي  العربي,  للنفط 

الطرفني.

ول  الدُّ مَع  االقت�صادّية  الهند  عالقة  اأنَّ  على  ُيَدِلُل  ومما 
العربية, ال ُتعربِّ عن عالقة َمع ُعموم الدول العربية, هو ما 
لعية مع الهند, حيث  تعِك�ُصه ح�صة دول اخلليج يف التجارة ال�صِّ
َبلغت التجارة ال�صلعية لدول اخلليج مع الهند عام 2018 نحو 
تقرتب  ِن�صبًة  ل  مُيثِّ ما  وهو   ,2018 يف  دوالر  مليار   »108.2«
الدول  مع  للهند  العربية  التجارية  العالقات  من   %70 من 

العربية.

الهند  مع  اخلليج  لدول  ال�صلعية  التجارية  العالقات  وُت�صِفر 
مليار   »37.8« بنحو  اخلليج  دول  ِل�صالح  جتارٍي  َفائ�ٍس  عن 

لًة  ُمَتمثِّ لعية لدول اخلليج للهند  دوالر, وتاأتي ال�صاِدرات ال�صِّ
يف الوقود والزيوت  املعدنّية بن�صبة 72.8%, بينما الواِردات 
الذهب واالأحجار  ُل يف  َتَتمثَّ الهند  ال�صلعية لدول اخلليج من 
الّتجارة  على  اخلليج  دول  من  دولتان  وُت�صيِطر  الكرمية, 
اخلارجّية ال�صلعية مع الهند, وهما االإمارات بن�صبة %44.7, 
عودية بن�صبة 36%, اأي اأنَّ االإمارات وال�صعودية, مُيثِّالن  وال�صُّ
عيد  ال�صَّ على  الهند  مع  ال�صلعية  التجارية  العالقات  ب  َع�صَ

اخلليجي والعربي. 
الهند تعتمُد  فاإنَّ  الهندية,  وؤون اخلارجية  ال�صُّ وَح�ْصَب وزارة 
اأنها  مثل  العربية,  املنطقة  من  مهمٍة  �ِصلٍع  على  رئي�س  ِب�صكٍل 
ت�صتورد 53% من احتياجاِتها من النفط من املنطقة العربية, 
بيعي, كما َت�صتوِرد نحو %60  وكذِلك ن�صبة 41% من الغاز الطَّ
وح�صب  العربية,  املنطقة  ِمَن  االأ�ِصمدة  من  احتياجاِتها  من 
ي�صَل  اأْن  َت�صَتهِدُف  فاإنها  للهند,  امل�صتقبلية  اال�صرتاتيجية 
ز  ها املحلِّي االإجمايل اإىل نحو 5 تريليون دوالر, واأنها ُتركِّ ناجِتُ

ال�صياديِة  ال�صناديِق  َموارَد  من  اال�صتفادِة  على  جيِّد  ب�صكٍل 
ِتها لتحقيق هذا الهَدف. اخلليجيِة لَتمويِل ا�صرتاتيجَيّ

اال�صِتثَمارات الَعَربيَّة يف الهند 
ِمن  ها  ولكَنّ لال�صتثمارات,  رة  املُ�صدِّ الدول  من  الهند  ُتَعّد  ال 
ذِب اال�صتثمارات االأجنبيَّة املبا�صرة وَغري  اِعية جِلَ الدول ال�صَّ
رت اال�صتثمارات  املبا�صرة,  وَح�صب بيانات البنك الدويل, ُقدِّ
العامل  دول  ِمن   ,2019 عام  يف  للهند  املبا�صرة  االأجنبية 
جَمال  يف  اال�صتثناء  وُيَعدُّ  دوالر,  مليار   50.6 بنحو  ًة   كافَّ
يتعلَُّق  ما  هو  العربية,  املنطقة  يف  الهندية  اال�صتثمارات 
االإمارات,  دولِة  يف  العقارات  جمال  يف  الهنود  با�صتثمارات 
بَلَغت  اال�صتثمارات  هذه  باأنَّ  التقديرات,  بع�ُس  تذهُب  حيث 
وجود  اإىل  االأرقاُم  وُت�ِصري  دوالر,  مليار   55 نحو  ا  َتراُكمًيّ
ا�صتثماراٍت هنديٍة يف م�صَر بنحو 3 مليارات دوالر, وكذلك يف 

ال�صعودية بنحو 5.6 مليار دوالر.
َتَتعلَُّق  اأرقام  ة  فَثمَّ الهند,  يف  العربيِة  اال�صتثماراِت  عن  ا  اأمَّ
لال�صتثماراِت  اإجمايّل  رقٌم  ر  َيَتوفَّ وال  ِحَدة,  على  ّدولٍة  بكلِّ 
قة,  الدِّ َوجِه  على  الهند  يف  العربيِة 
االإمارات  فيه  ُتعِلُن  الذي  الوقِت  َفِفي 
بحدود  الهند  يف  ا�صتثماراِتها  اأنَّ  عن 
دوالر  مليار   6.7 منها  دوالر,  مليار   13
ا�صتثمارات  والباِقي  مبا�صرة  ا�صتثمارات 
ُتعِلُن  عودية  ال�صُّ اأنَّ  نُد  مبا�صرة,  غرَي 
مليار   100 نحو  خَّ  �صَ َتدر�ُس  �صوَف  اأَنّها 
وخا�صًة  الهند,  يف  كا�صتثماراٍت  دوالر 
والبنيِة  البرتوكيماويات  جَماالت  يف 
ر بنحِو  االأ�صا�صية, َبينما اال�صتثمارات الكويتية يف الهند ُتقَدّ
دوالر,  املليار  عن  تزيُد  ا�صتثمارات  وِلَقَطر  دوالر,  مليارات   5
واإْن كاَن قد اأُعِلن عن اأنَّ قطر تدر�ُس �صخَّ ا�صتثمارات يف الهند 

بنحِو 10 مليارات دوالر.

الَعماَلُة الهنديَّة يف املنطقة العربيَّة
اأكرِب مناطق  واِحدٌة من  باأنها  العربّي,  ُز منطقُة اخلليِج  َتَتميَّ
وذلك  الهندية,  العمالة  ًة  خا�صَّ االأجنبيَّة,  الَعمالِة  َجذب 
على مداِر الُعقوِد املا�صيِة  َبعد ظهوِر النفط يف دول اخلليج, 
دوٌل  كانت  كما  التَّحتيَّة,  البنيِة  م�صروعات  يف  روع  وال�صُّ
مُّ عدًدا ال باأ�س بِه من الَعمالِة  اأُخرى ِبخالف دول اخلليج ت�صُ
الهندية ِمْثل العراق, الذي َمثَّل راِفًدا ُمهًما ال�صتقباِل العمالة 
يف  خوِل  والدُّ العراق,  احتالِل  قبَل  كان  ذلَك  ولكنَّ  الهندية, 

ِة واالأمنية منذ عام 1990. م�صكالِت العراق ال�صيا�صيَّ
واالأمنّي  ال�صيا�صّي  اال�صتقرار  غم من م�صكالِت عدِم  الَرّ وعلى 

ِتها  ا�صرتاتيجيَّ حتقيق  يف  الهند  ُطموَح  اأَنّ  املرجح  من 
بتحقيق ناجٍت حَمليٍّ بنحو 5 تريليون دوالر خالَل الفرتِة 
ال�صيادية  ال�صناديق  مــوارَد  على  واعتماِدها  املُقِبَلة, 
للتحقيق. القابلِة  غرِي  االأمــور  اأَحــَد  �صيكون  اخلليجية, 
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األف   200 بنحو  ر  ُتقدَّ والتي  العراق,  يف  الوافدة  العمالِة  غالبيَة  مُتثِّل  الهندية  العمالة  تزاُل  ال  العراق,  يف 
يف  واأمنٍي  �صيا�صٍي  ا�صتقراٍر  حدوَث  اأّن  يعني  ما  وهو  �صرعية,  غري  بطريقٍة  الِعراق  دخلوا  معظمهم  عامل, 

ٌة  ق املزيد من العمالة الهندية يف العراق, خا�صًة اإذا ما كانت ُهناك عمليَّ العراق �صيكوُن مدخاًل ِلتَدفُّ
ٌة الإعادة االإعمار. جادَّ

�صمية, فاإنَّ عدد العاملني  وُمنذ فرتٍة توَجد بع�س العمالة الهندية يف ِم�صر, وَح�ْصب االأرقاِم الرَّ
ل العمالة الهندية منهم نحو %11,  االأجانب يف م�صر بلغ 14.6 األف عامل يف 2017, ومُتثِّ

ولكن البد اأْن يوؤخَذ يف االعتبار, اأَنّ هذه االأرقام تعِك�ُس من ح�صلوا على ت�صاريَح عمٍل 
اأكرَب من ذلك بكثري, وخا�صًة بعد  اأعداًدا  من اجلهات الر�صميَّة, ولكنَّ الواقع يعك�س 

املناطق  وكذلك  ة,  اخلا�صَّ الطبيعة  ذات  ة  االقت�صاديَّ املناطق  باإن�صاِء  ِم�صر  �صماِح 
واأمريكا,  ال�صهيوين  الكيان  مع  »الكويز«  فاق  اتِّ اإطار  يف  اأُن�ِصَئت  التي  ال�صناعية 

ت هذه املوؤ�ص�صاُت عمااًل هنوًدا باأعداٍد كبرية, لال�صتفادِة من انخفا�س  مَّ حيث �صَ
اأجوِرهم.

اأعداد  ر  ُتقدَّ اإْذ  الهندية,  للعمالِة  احتواًء  االأكرث  هي  اخلليِج  منطقة  وُتَعدُّ 
ِوفق  وذلك  فرد,  مليون   8.5 بنحو   ,2018 عام  يف  اخلليج  منطقة  يف  الهنود 
امل�صتقبلِة  اخلليجيَّة  الدول  اأكرُب  االإمارات  باأّن  ُتفيد  التي  الهندية,  امل�صادر 
عامل,  مليون   2.8 عودية  ال�صُّ ثم  عاِمل,  مليون   3.1 بنحو  الهندية,  للعمالِة 

األف  األف فرد, ثم قطر 691  الثة بنحو 928  الثَّ املرتبة  الكويت يف  وتاأتي 

فرد, ثم �صلطنة عمان بنحو 688 األف فرد, والبحرين يف اأَ�ْصفل القائمة, 
حيث ت�صتقبل نحو 312 األف فرٍد من العمالة ِالهندية.

فيما  والهند,  اخلليج  منطقِة  بني  ُمتباَدلٌة  اال�صتفادَة  اأن  ُهنا  ويالَحظ 
املا�صية,  العقود  مداِر  على  اخلليج,  لدوِل   الهندية  العمالة  ِق  بتدفُّ ا�صتفادت يتعلق  حيث 

هذه العمالة من توفري ُفر�س العمل وكذلك احل�صوِل على االأُجور, التي �صكلت موِرًدا مهًما للدولة الهندية, 
ا ا�صتفادت دول اخلليج  رت حتويالت العمالة الهندية يف عام 2018 بنحو 48 مليار دوالر, واأي�صً حيث ُقدِّ
دة من العمالة الهندية, التي قدمت العمالة ب�صتوياِتها املختلفة, �صواء غري املاهرة, اأو  من املهارات املُتعدِّ

العمالة يف جماِل اخلدماِت املنزليِة وغريها, اأو االأطباء والتَّمري�س, واخلدماِت الهند�صية.

اآفاق امل�صتقَبل
رات اخَلارجيَّة هي التي �صَتحكُم مدى تطوِر العالقاِت بني  املوؤثِّ ُتَعُدّ  ة,  يف �صوِء العالقات االقت�صاديَّ

ة منذ عام 2014 -بعدما اندلعت اأزمُة انهياِر اأ�صعاِر النِّفط-  الطرَفني, حيث ُتعاين العمالُة الهنديَّ
املتعلِّقِة بعقوِد العمل, ب�صبب  َتراُجع املزايا االأخرى  اأو  باإنهاء عقود العمل,  من م�صكالٍت تتعلُق 

ي دول  ة, بعد جاِئَحة كورونا, وَتَبنِّ ة التي متر بها منطقة اخلليج, وزاد االأمُر ِحدَّ االأزمات املالَيّ
يف  وخا�صًة  االجتماعية,  راِت  التطوُّ بع�ِس  ووجود  الوظائف«,  »بتوطني  ُيعَرف  ما  اخلليج 

ال�صعودية, حيث �ُصِمح للمراأِة بالعمِل يف جماالٍت خُمتِلفة, و�ُصِمح لها بقياَدة ال�صيارات, 
عودّي.  وق ال�صُّ ُع به يف ال�صُّ وهو ما َيعني ُفقدان العمالِة الهندية ما كانت تتمتَّ

الهند  واِردات  على  كورونا  جلاِئحة  لبية  ال�صَّ العواِمُل  �صتوؤثُر  من كما 
لعية بني الهند والدول العربية,  ُيَعُد ِعماد التجارِة ال�صِّ فِط والغاز, الذي  من النِّ و

ِتها بتحقيق ناجٍت حَمليٍّ بنحو 5  ن املرجح اأَنّ ُطموَح الهند يف حتقيق ا�صرتاتيجيَّ يليو تر
, دوالر خالَل الفرتِة املُقِبَلة, واعتماِدها على موارَد ال�صناديق ال�صيادية  خلليجية ا

�صيكون اأَحَد االأمور غرِي القابلِة للتحقيق.



اأو  الق�صور,  تاج  ومعناه  حمّل”  »تاج 
“اأغرا”  مدينِة  يف  يقُع  الّتاج,  ق�صر 
بوالية “اأتار براد�س” �صمايّل الهند, 
ِة  االإ�صالميَّ العمارِة  جوهرة  ويعدُّ 
يحتويه  ملا  الدنيا  عجائِب  واإحدى 
من  مزيًجا  ويجمع  واإبداع,  جماٍل  من 
اأ�صاليب العمارِة االإ�صالميَّة والهنديَّة 

والفار�صيَّة.

تاج محل
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َده امللك “�صاه جيهان” لي�صم رفاَت زوجِته الثالثة والتي تعرف  �صيَّ
احلكايُة  بداأت  حيُث  لها,  ه  حبِّ على  كداللٍة  حمل”,  ب”ممتاز 
حنَي راأى االإمرباطوُر اأمريًة جميلًة يف الع�صرين من عمرها وهي 
فاأحبها  بانو”  “اأرجمان  وُتدَعى  الفار�صّيني,  بالء  الُنّ اأحِد  ابنُة 
ًة لديه فمنحها لقب “ممتاز حمّل”  جها, ونالت مكانًة خا�صَّ وتزوَّ

الذي يعني جوهرة الق�صر.
نف�َصه  فعزَل  االإمرباطور,  حزن  1631م,  عام  توفيت  وعندما 
َر بناَء �صريٍح ي�صم رفاَت  عاًما كاماًل, وعندما خرج من عزلِته قرَّ

زوجته.
واملهند�صني  العماِل  من  األًفا   22 حوايل  ريِح  ال�صَّ بناء  يف  �صارَك 
القادمني من مناطَق خمتلفة, فقد تَّ جلب املعماريني واحِلَرفيني 
ك�صمري  فمن  احلدائق  مي  ُم�صمِّ ا  اأمَّ اإ�صطنبول,  ومن  بغداد  من 
اجل�سِّ  وحرفيِّي  اتني  والنحَّ ارين  واحلجَّ �صرياز  من  اطني  واخلطَّ

ائني من بخارى, ا�صتخدم حوايل 40  مي الِقباب والبنَّ وُم�صمِّ
نوًعا من االأحجاِر يف البناء.

اإذ  عاًما,  وع�صرين  اثنني  نحو  ريِح  ال�صَّ يف  العمُل  ا�صتغرق 
واكتمَل  العام 1632  ببنائه يف  االأوامَر  االإمرباطور  اأعطى 
من  امل�صتخَرج  االأبي�س  خام  الرُّ من  وُبِنَي   ,1653 عام 
اإقليم  يف  كم   563 يبعد  والذي  “ماكراتا”  جبل  حمجر 
م�س  ال�َصّ �صوء  انعكا�س  بح�صب  لونه   ُ ويتغرَيّ “راج�صتان”, 
الرملّي  احلجر  ا�صتح�صاُر  وت َّ  �صطِحه,  على  القمر  نور  اأو 
الكرمية  احلجارُة  َرت  اأُح�صِ كما  دلهي,  نيو  من  االأحمر 

بالقوافِل من مناطق خمتلفة.
تراٍث  موقع  حمل  تاج  اأنَّ   1983 عام  اليوني�صكو  واأعلنت 
ومن  الهند  يف  االإ�صالمّي  الفنِّ  “درُة  باأنَّه  وو�صفته  عاملّي, 

اأجمِل ناذج الرتاث العاملي”.
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تنامًيا  و«اإ�صرائيل«  الهند  بني  ُة  نائيَّ الثُّ العالقات  َت�صهُد  فيما 
ا َملحوًظا, جتدُر العودة 28 عاًما اإىل الوراء, حني تَّ  تدريجيَّ
ُة  الق�صيَّ لت  �صكَّ اأْن  بعد  ر�صميَّة,  ب�صورٍة  العالقات  هذه  اإعالُن 
ُة عقبًة اأمام »اإ�صرائيل« كي ت�صبَح �صديقًة حميمًة  الفل�صطينيَّ
من  الر�صميَّة  الفل�صطينيَّة  الدبلوما�صيَّة  تعي�ُصه  ما  لكن  للهند, 
للفل�صطينيني  وحليفٍة  �صديقٍة  عوا�صَم  عن  وان�صغاٍل  تراجع 
منذ ن�صاأِة ق�صيَّتهم, اأف�صح املجال »الإ�صرائيل« مللِء هذا الفراغ 

بالت�صلِل اإىل الهند!
فِء  الدِّ من  حالًة  االأخرية  ال�صنوات  عرفت  الوقت,  مروِر  َمع 
لت  �صكَّ اأْن  اإىل  و«نيودلهي«,  اأبيب«  »تل  عالقاِت  يف  التَّدريجي 
نقطَة حتوٍل يف عالقِتهما,  نتنياهو« يف 2019  »بنيامني  زيارُة 
لوزارة  نوّي  ال�صَّ املوؤمتر  اأماَم  الزيارُة ذروَتها يف خطاِبه  وبلغت 
ليكون  اختياره  وت  دولة,   86 ب�صاركة  الهندية,  اخلارجية 

�صاحَب اخلطاِب املركزّي للموؤمتر.
داقة  نائية بينهما تلَك ال�صَّ ُز تطوَر العالقاِت الثُّ مع اأنَّ ما مييِّ
مودي«  »ناريندرا  ة  الهنديَّ احلكومِة  رئي�ِس  بني  احلميمة 
و«نتنياهو«, وهو رئي�ُس احلكومِة االإ�صرائيلّي الثاين الذي يزوُر 

الهند, و�صبَقه »اأريئيل �صارون« عام 2003.
ا,  يف اجلانب الّدبلوما�صي, فاإنَّ عالقاتهما ت�صهُد تنامًيا تدريجيَّ
املُعادي  للمع�صكِر  التَّقليدّي  ان�صِمامها  عن  الهند  انف�صاِل  َعِقَب 
تقريٍر  على  التَّ�صويت  عن   2014 يف  وامتناِعها  »الإ�صرائيل«, 
لالأمِم املتحدِة حوَل حرِب غزَة االأخرية, حتى اأنَّ الّدبلوما�صيني 
بحقِّ  قا�صيٍة  مفرداٍت  ا�صتخداِم  عن  يبتعدون  باتوا  الهنود 
باإدانِة  اال�صتمراِر  ُرغم  �صابًقا,  العادة  جرت  كما  »اإ�صرائيل«, 

ئي�س االأمريكّي بحقِّ الُقد�س. اال�صتيطان, ورْف�ِس قرار الرَّ
ال�صركاُت  جتُد  واالقت�صادي,  التِّجاري  عيد  ال�صَّ على 
�صفقات  توقيع  مع  الهند,  اأ�صواِق  بدخول  �صهولًة  »االإ�صرائيلية« 
ُخطاها  الهند  وت�صاِرع  بيعيَّة,  الطَّ باملوارِد  واال�صتثماِر  الِح  ال�صِّ
رغبًة  »اإ�صرائيل«,  مَع  والتِّجارية  ة  االقت�صاديَّ �صراكِتها  بتنميِة 
منها بالظهور كدولٍة ُعظمى وقوٍة عامليَّة, مما يجعلها ت�صتفيُد من 

الهنـــد و”إســـرائيل”:
 من التعاون االقتصادي

 إلى التنسيق األمني والعسكري

ناعات »االإ�صرائيلية« بجاالت الهايتك والّتكنولوجيا. ال�صِّ
للع�صراِت  ا�صطحاَبه  �صِهَدت  املذكورة  »نتنياهو«  زيارة  اأنَّ  مع 
لزيادِة حجم  َم�صعى  ال�صركات, يف  وروؤ�صاِء  االأعمال  من رجاِل 
نائي من 4-10 مليــارات دوالر �صنويـــــــــًا. التَّبادل التجاري الثُّ

ة مع  فاٍق للتجارِة احُلرَّ وفيما ت�صعى »اإ�صرائيل« لتوقيِع اتِّ

فاًقا مع »اإ�صرائيل« لتوفرِي  الهند, فقد اأنزت االأخريُة اتِّ
مطاراِتها,  اإىل  ريِق  الطَّ يف  لطريانها  ُمبا�صٍر  طرياٍن  خّط 
الهنديَّة  ائراِت  الطَّ حتليِق  على  عودية  ال�صُّ موافقِة  بعَد 
منها,  ُمقلعًة  اأو  »الإ�صرائيل«,  متَّجهة  وهَي  اأجواِئها  فوَق 
كمقدمٍة للتطبيِع ال�صعودّي-االإ�صرائيلّي, مع اأنَّه يف 2016 
حلَّ ارتفاٌع بن�صبة 22% من حركة الطريان املتبادل, وبلغ 

عدُد م�صافريهما حدَّ الذروة, بـ158 األًفا.
التعاون  يف  »الإ�صرائيل«  ا  اأ�صا�صًيّ �صريًكا  الهند  تعترُب 
وتطوير  الهند,  جي�س  بتحديِث  دورها  وزاد  الع�صكرّي, 
الطائرات دوَن طيار, وباتت اأكرَب م�صتورٍد ل�صالِحها بن�صبة 
ة, وبلغت قيمُتها 15 مليار دوالر  49% من �صادراِتها الع�صكريَّ
بني  الع�صكريَّة  فقات  ال�صَّ باتت  حيث   ,2006-2000 بني 
ُمباحثاِتهما,  يف  ا  اأ�صا�صًيّ عن�صًرا  ُل  ت�صكِّ و«اإ�صرائيل«  الهند 
�صنواٍت  يف  الباك�صتانيَّة  للمواقِع  الهندّي  الق�صَف  اأنَّ  مع 

�صابقة ّت ب�صواريِخ �صباي�س »االإ�صرائيلّية«.
»اإ�صرائيل«  بني  اال�صرتاتيجيَّة  راكَة  ال�صَّ اأنَّ  ُد  يوؤكِّ ذلك  كّل 

د. عدنان اأبو عامر
وؤون االإ�صرائيليَّة-فل�صطني == ة وخبري ال�صُّ == اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صيَّة بجامعة االأُمَّ

تقدير موقف

ـــطـــاهـــا بــتــنــمــيــِة  تـــ�ـــصـــاِرع الـــهـــنـــد ُخ
ــجــاريــة  ــة والــتِّ �ــصــراكــِتــهــا االقــتــ�ــصــاديَّ
بالظهور  منها  رغــبــًة  »اإ�ــصــرائــيــل«,  ــَع  م
ـــة ـــى وقـــــــــوٍة عـــاملـــيَّ ـــم ـــظ ـــــٍة ُع ـــــدول ك
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من  انطلقت  والهند 
النَّمِط املختلِف عن املدر�صة 

نهرو  ل�صيا�صِة  ة  التقليديَّ
التي  »اإ�صرائيل«,  جتاه  التاريخيَّة 

يف  الغربي,  املحور  من  جزًءا  فيها  راأى 
اأنظاَرها  ُز  »اإ�صرائيل« باتت تركَّ فاإنَّ  املقابل 

جتاه اآ�صيا ودول املحيط الهادئ, واأ�صبحت تاأخُذ 
هذه املنطقة اجلغرافيَّة بعني االعتبار.

ِر عالقات  كما مُيكن قراءة اأ�صباب هذا التَّقدم يف تطوُّ
اقِة  الطَّ اقت�صاد  ميزاِن  يف  التَّغري  اإىل  والهند  »اإ�صرائيل« 

هذا  ِبِزماِم  ِة  العربيَّ ول  الدُّ اإم�صاك  َتراُجع  واإمكانيَّة  العاملّي, 
رة للنِّفط, ف�صاًل  ة, ال�صيَّما الدول املُ�صدِّ وق ب�صورٍة ح�صريَّ ال�صُّ
موؤمتر  يف  »واإ�صرائيل«  العرب  بني  الِم  ال�صَّ ِة  عمليَّ انطالِق  عن 
مدريد عام 1991, مما دفَع العديُد من اأعداِء »اإ�صرائيل« حوَل 
اأخرًيا يف  َد  ما جت�صَّ بها, وهو  العامل ملحاولِة جتديِد عالقاتها 

التَّطبيع االإماراتي البحريني مَعها.
العالقات  تطويِر  من  عت  �صرَّ داخليًة  تغيرياٍت  الهند  �صِهَدت 
و�صعوِد  الهندي«,  »الكونغر�س  حزب  اإق�صاء  مثل  »باإ�صرائيل«, 
ة  هنديَّ خماوف  اأي  بتبديِد  �صاعد  مما  جيناتا«,  »بهارتيا  حزب 
دَّ  �صِ متوقعٍة  وحليفٍة  �صريكٍة  اإىل  لتها  وَحوَّ »اإ�صرائيل«,  من 
نتيجًة  االإ�صالميَّة, وجاء تطبيع عالقاتهما  باك�صتان واحلركاِت 
وِل  ل�صيا�صِة اللِّيربالية االقت�صادية, وباتت »اإ�صرائيل« كاأحِد الدُّ

ة الكبريِة حوَل العامل التي تريُد الهند العمَل معها. االقت�صاديَّ
واأقامت  لديها,  اليهوديِة  ماِت  املنظَّ نفوِذ  بزيادِة  الهند  بت  رَحّ
منظماٌت يهوديٌة اأمريكيَّة مباحثات مع ُنظراِئها الهندية, وحني 
قِد  ويل و�صندوِق النَّ طلبت احل�صوَل على قرو�ٍس من البنِك الدَّ
مع  عالقاتها  تطويَر  اأنَّ  راأت  دوالر,  مليارات  بخم�صِة  ويل  الــدَّ
»اإ�صرائيل« جزٌء من ت�صهيِل موافقِة الوالياِت املتَّحدة على هذه 

القرو�س, ومن �صاأِنه االإ�صهام بتح�صنِي عالقاِتها معها.
الهند  مع  عالقاِتها  تطويِر  يف  ترى  باتت  فقد  »اإ�صرائيل«,  ا  اأمَّ
املا�صية,  العقود  يف  عا�صتها  التي  للعزلِة  حٍد  لو�صِع  مقدمًة 
اأعماٍل  وجدول  م�صرتك,  اأولوياٍت  �ُصلَّم  لديهما  اأ�صبح  واليوم 
موحد ملواجهِة الق�صايا اال�صرتاتيجيَّة, فهما تخو�صان حروًبا 
د اجلماعات امل�صلحة, ولديهما �صراعاٌت مع دول حتوُز  متماثلًة �صِ

اأ�صلحًة غري 
تقليدية.

اأكـــــثـــــــــــــــــــــــــــــَر 
ذلــــــــــــك,  مــــــــــــن 

فـــــــاإنَّ الــهــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تريــــــــــان  و«اإ�صــــــرائيـــــل« 

ـــــــة  االإ�صالمـــــــيَّ احلركات  يف 
عملهما  وبات  لها,  م�صرتًكا  عـــــــدًوا 

املعلوماِت االأمنية,  الثنائي ي�صمل تبادَل 
ــمــاِت  ــل االأمــــــوال لــلــمــنــظَّ ــوي ــة حت ــب ــراق وم

املتَّبعة  التَّجنيِد  ُطــِرق  على  والتعرف  امل�صلَّحة, 
لديها, وتدريِب عنا�صرها, وكل هذه االأعمال حت�صُل 

على  املُ�صلَّح  الهجوُم  وَلِعًب  اجلمهور,  عيوِن  عن  بعيدًة 
التَّعاون  تعزيِز  يف  كبرًيا  دوًرا   2008 يف  »بومباي«  مدينة 

االأمنّي امل�صرَتِك بينهما.
اأبيب«  و«تل  »نيودلهي«  بني  نائي  الثُّ التعاوُن  يتمثُل  كما 
والو�صائَل  »االإ�صرائيلي«  الِح  ال�صِّ من  كبريٍة  كمياٍت  بتوريِد 
بدوِن  ة  املُ�صريَّ الطائرات  بينها  ة,  الع�صكريَّ التكنولوجيِة 
ليليَّة,  روؤيٍة  واأدوات  جًدا,  متطورة  ِقتالية  وو�صائَل  طيار, 
وجدران اإلكرتونية لتح�صنِي الرقابة على احلدوِد الهندية, 
ة واالأر�صيَّة. ف�صاًل عن الذخريِة وال�صواريِخ وامل�صاداِت اجلويَّ

اآثاره  »الهندي-االإ�صرائيلي«  التعاون  يرتُك  اأخرًيا.. 
زيادة  ظلِّ  يف  خا�صًة  الهندي,  املحيط  منطقِة  على 
املنطقة  هذه  مينح  بات  ما  ولعلَّ  ال�صيني,  التواجد 
»االإ�صرائيلية«,  اخلارجية  لل�صيا�صِة  ًة  ا�صتثنائيَّ اأهميًة 
اقرتاب اإيران وباك�صتان منها, االأمر الذي يعني تنامًيا 

ملحوًظا يف عالقاتها بالهند.

ًة  ا�صتثنائيَّ اأهميًة  املنطقة  هذه  مينح  بات  ما 
ــة«,  ــي ــل ــي ــرائ ــص لــلــ�ــصــيــا�ــصــِة اخلـــارجـــيـــة »االإ�
الذي  ــر  االأم منها,  وباك�صتان  اإيـــران  ــرتاب  اق
بالهند عالقاتها  يف  ملحوًظا  تنامًيا  يعني 



»الإ�صرائيل«  مودي  ناريندرا  الهند  وزراء  رئي�ُس  زيارِة  بعد 
حيب  الرتَّ حجِم  ومع  للهند,  الزيارة  بردِّ  »نتنياهو«  نظرِيه  وقيام 
�صاوؤالُت  واالتفاقات التِّجارية التي ُعِقدت بني البلدين, خرجت التَّ
دولٍة  جتاه  الهند  به  قامت  الذي  واالنفتاِح  التَّحوِل  هذا  �ِصرِّ  عن 
عدٌو  املنطقِة  �صعوب  ِمنظاِر  يف  هي  والتي  »كاإ�صرائيل«,  مارقٍة 
اأ َ«مودي« باأخِذ الهند يف  تني العربية واالإ�صالمية, وكيف جترَّ لالأمَّ
م�صالح  اخلليجيِة  ول  بالدُّ تربطه  الذي  البلُد  وهي  االجتاه,  هذا 
ا�صرتاتيجيَّة ال ميكن املراهنة على خ�صارتها؛ الأنها تعني عائداٍت 
ماليًة باملليارات من الدوالرات, وماليني من العمالِة الهنديِة يف دول 

عودية والكويت!. جمل�س التَّعاون اخلليجي, مثَل: االإمارات, وال�صُّ
املوقَف  باأنَّ  مودي  اطماأنَّ  هل  واال�صتغراب:  للحريِة  املُثري  وؤاُل  ال�صُّ
يخ�صى  ما  هناك  ولي�س  »الإ�صرائيل«,  عدائًيا  يعد  مل  اخلليِج  يف 
مع  والع�صكريِة  التِّجاريِة  عالقاته  تو�ِصَعِة  وراِء  من  خ�صارَته 
االإمارات  يف  به  َحِظَي  الذي  اال�صتقبال  حفاوة  وهل  »اإ�صرائيل«؟ 
وملاذا  ذلك؟  على  دلياًل  كان  »الإ�صرائيل«  زيارته  من  االنتهاِء  بعَد 
العربيِّ  العامِل  حتريِك  عن  الفل�صطينيَّة  ُة  الدبلوما�صيَّ غابت 
واالإ�صالميِّ لرف�ِس مثل هذه العالقة بني الهند و«اإ�صرائيل« والتي 
على  جتيب  ُربا  اأ�صئلٌة  الفل�صطينيَّة؟  ِة  الق�صيَّ ح�صاِب  على  تاأتي 
ها جمرياُت االأحداِث والتَّحوالِت املت�صارعِة باملنطقة, كموجِة  بع�صِ
هيوين من دوٍل مثل:  التَّطبيِع والهرولِة ال�صيا�صيِة جتاه الكياِن ال�صُّ
االإمارات, والبحرين, ودول عربية اأخرى يجري االآن العمل على 
عني, دون اأيِّ اعتباٍر للحقوِق  تطويعها اأمريكًيا ِللَّحاِق بقاطرِة املُطبِّ

الفل�صطينية, التي تنكرت لها »اإ�صرائيل« واأمريكا.
يف احلقيقِة, اإنَّنا كفل�صطينيني ال نلوُم الهنَد وحَدها عندما وجدت 
اأنَّها  ونتفهُم  »اإ�صرائيل«,  مع  عالقاتها  توطيِد  يف  هي  م�صلحتها  اأنَّ 
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ومل  طويلة,   ل�صنواٍت  الهنود  امل�صلمني  وم�صاعَر  م�صاعَرنا  راعت 
توىلَّ  اأن  وبعد  االأخرية,  ال�صنواِت  يف  اإاّل  العلنيَّ  التَّغرَي  نلم�س 
»ناريندرا مودي« مقاليَد احلكِم عام 2014م, حيث كان اأوَل رئي�س 
اإن�صاِء  على  عاًما   25 بروِر  لالحتفاِل  »اإ�صرائيل«   يزوُر  وزراء 
و�صفها  التي  الزيارُة  تلَك  البلَدين,  بني  ِة  بلوما�صيَّ الدُّ العالقاِت 
»نتنياهو« ب«التاريخيَّة«!, وعقد ِخاللها �صفقًة ع�صكريًة �صخمًة 
للدبابات  م�صادٍة  ب�صواريخ  الهنَد  »اإ�صرائيل«  بوجبها  دت  زوَّ
ال�صعِب  اآمال  »مودي«  اأحبَط  لقد  لالأ�صف,  »�صبايك«,  طراز  من 
االأمُر  هذا  وترَك  اهلل,  رام  زيارِة  بعدِم  –اآنذاك-  الفل�صطيني 
الهندية  ال�صيا�صِة  يف  فل�صطني  مكانِة  عن  �صاوؤالت  التَّ من  العديَد 
الهند  باأنَّ  كفل�صطينيني  لنا  وا�صحًة  اإ�صارًة  كانت  لقد  اخلارجية, 
�صفري  كابور«  »بافان  بها  َح  �صرَّ وقد  ذلك,  وراء  من  ر�صالة  لديها 
العمِل  على  قادرون  اأنَّنا  »ن�صعر  قال:  حني  »اإ�صرائيل«  لدى  الهند 
هي  الوزراء  رئي�ِس  زيارَة  واأنَّ  البع�س,  بع�صهم  عن  ُم�صتقلِّني  معهم 

انعكا�ٌس لذلك«. 
قام  حني  املوقَف  تداركت  الهنديَة  احلكومَة  اأنَّ  يبدو  ما  وعلى 
وال  بثقِل  تكن  مل  ولكن  الحًقا,  اهلل  رام  بزيارة  وزراِئها  رئي�ُس 
»ترِبئة  يها  ُن�صمِّ كما  اأنَّها جاءت  اأو  »اإ�صرائيل«  اإىل  زيارِته  حفاوِة 

عتب« .
اإنَّ الق�صيَة الفل�صطينيَة بداأت يف الرتاجع, واأخذت تفقُد ثقَلها يف 
الهنِد �صيًئا ف�صيًئا, بدًءا من ترابِط العالقاِت الهنديِة االإ�صرائيلية, 
التي �صهدت تقارًبا َملحوًظا يف االآونة االأخرية, مع �صعِف اأ�صواِت 
اخليِة با  امل�صلمني يف الهند باالإ�صافِة اإىل ان�صغالهم بامل�صاكِل الدَّ

فيها ق�صية »جامو وك�صمري«, وتعديل قانون املواطنة.
رة لق�صية  مما ال �صكَّ فيه اأنَّ الكثرَي من املوؤ�ص�صاِت الهنديِة املنا�صِ
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الهند- جامعَة  كر  بالذِّ واأخ�ُسّ  و�صاق,  قدٍم  على  تعمُل  فل�صطني 
على  االآن  اإىل  1967م  عام  تاأ�صي�صها  منذ  تعمُل  والتي  العربية, 
تطبيِع  بعمليِة  موؤخًرا  َدت  ندَّ وقد  وق�صيتنا,  �صعبنا  منا�صرِة 
نيِتها  عن  واأعربت  “اإ�صرائيل”,  مع  والبحرين  االإمارات  عالقات 
انتهاِء  بعَد  املختلفة  الهند  واليات  يف  احتجاجاٍت  حركِة  تنظيم 

اأزمِة فريو�س كوفيد-19 .
ه  اإنَّ ال�صوَت املنا�صَر للق�صيِة الفل�صطينيِة يف الهند �صِهَد تراجًعا ولكنَّ
ِتنا ونحر�َس  مل يتوقف, وعلينا كفل�صطينيني اأن نعِزَز من دبلوما�صيَّ
على تكثيِف اجلهود لكي ال نخ�صر هذا البلد العظيم, فالهند كانت 
عام  فل�صطني  ا�صتقالِل  باإعالِن  اعرتفت  عربيٍة  غري  دولٍة  اأوَل 
عام  الفل�صطينية  التحرير  مِة  بنظَّ اعرتفت  ذلك  وقبل   ,1988
1982م,  عام  الكامل   الدبلوما�صيَّ  الو�صَع  منَحها  رت  وقرَّ  ,1975
ومل تقم باإن�صاء عالقاٍت دبلوما�صية مع »اإ�صرائيل« اإاّل بعد انطالِق 
عملية التَّ�صويِة ال�صيا�صية لل�صراِع العربي-االإ�صرائيلي, وحتديًدا 

بعد موؤمتِر مدريد عام 1991.
بتوطيِد  تبداأ  مل  فهي  الهند,  يف  نف�َصه  يعيُد  اليوَم  التاريَخ  اإنَّ   
عالقتها مع »اإ�صرائيل« اإال بعد اأْن �صعرت باأنَّ املوقَف العربيَّ مييُل 
ل�صالِح جارتها باك�صتان, ففي عام 1962, طلب رئي�ُس وزراء الهند 
االإ�صرائيلي  نظرِيه  من  ع�صكريًة  م�صاعداٍت  نهرو«  الل  »جواهر 
اآنذاك »ديفيد بن غوريون«, حيث اغتنمت »اإ�صرائيل« ِزماَم املبادرِة  
مت للهند كلَّ ما حتتاجه يف حرِبها مع ال�صني, ويف عام 1965م  وقدَّ
ا  اأي�صً »اإ�صرائيل«  مت  قدَّ باك�صتان  جارتها  مع  الهند  حرِب  وخالَل 
َموطئ  بثابِة  كانت  امل�صاعدات  هذه  اأنَّ  �صكَّ  ال  ع�صكرية,  معداٍت 
ون�صِج  الهند  اإىل  ريِق  الطَّ على  اأقداَمها  »اإ�صرائيل«  ت�صَع  لكي  قدٍم 
عالقة تعاوٍن وتن�صيٍق اأمنيِّ معها, باالإ�صافِة اإىل ما كانت ت�صت�صعره 
الدوِل  بع�س  عالقة  لتطبيِع  وموؤ�صرات  بواِدَر  وجوِد  من  الهنُد 

اخلليجيِة مع »اإ�صرائيل«.
تتودُد  الهند  جعلت  عديدًة  اأخرى  اأ�صباًبا  هناك  اأنَّ  �صكَّ  ال 
ت�صعُر  جعلها  باك�صتان  مع  التوتَر  اإنَّ  حيث  واأمريكا,  »الإ�صرائيل« 
العابِر  االإرهاِب  خطِر  عن  بناأًى  لي�صت  واأنَّها  �س,  والتوجُّ بالقلِق 
نها من الوقوِف يف  للحدود, واأنَّ تعاوَنها االأمني مع »اإ�صرائيل« �صُيمكِّ
وجِه تهديدات ما ُي�صمى »االإرهاب االإ�صالمي« يف جنوب اآ�صيا, بالفعل 
باك�صتان  حتركات  عن  معلوماٍت  على   احل�صوِل  من  الهنُد  متكنت 
فاق التعاون  واأن�صطتها الع�صكريِة واالأمنية, وهذا حتقَق بف�صِل  اتِّ
»اإ�صرائيل« والوالياِت املتحدِة واأقمار التج�ص�ِس االإ�صرائيلية,  بني 
باالإ�صافِة اإىل اأنَّ الهند تعترُب »اإ�صرائيل« بوابَتها للوالياِت املتحدة, 
وكان الأمريكا دوٌر يف متهيِد الطريق اأماَم »اإ�صرائيل« لتحقيِق هدَفني 
اإيران  املنطقة, وتطويِق  ال�صني يف  نفوِذ  رئي�صيَّني, وهما: احتواء 
لتتمكن من اإخ�صاِعها لل�صيطرِة االأمريكية, فيما ت�صعى »اإ�صرائيل« 
الع�صكرية, وقد نحت يف ذلك  وُمعداتها  �صوٍق الأ�صلحِتها  الإيجاد 
العامل,  يف  االإ�صرائيلي  لل�صالِح  م�صتورٍد  اأكرَب  الهند  اأ�صبحت  حيث 

وغدت �صوًقا �صخمًة لل�صركاِت االإ�صرائيلية. 
من اجلديِر ذكره اأنَّ العالقات الهندية االإ�صرائيلية مل تقت�صر على 
اأهمها: املجال  الع�صكريِّ فقط, بل �صملت جماالت عديدة,  املجاِل 
هنا  ن�صتذكُر  ولعلَّنا  والتجاري,  والزراعي,  واالأمني,  التكنولوجي, 

ما قاله »نتنياهو« خالَل زيارِة رئي�س وزراء الهند عام 2017, حني 
فاإنَّ  والهند,  اإ�صرائيل  بني  بالعالقات  االأمر  يتعلُق  »عندما  قال: 

ال�صماَء هي حدوُد هذه العالقة«.
عن  ان�صغالهم  يف  �صبًبا  الفل�صطينيني  بني  االنق�صاُم  كان  الواقع,  يف 
ِتهم وح�صِد الدعِم واملُوؤازرِة لها, وهذا ما اأ�صعَف مكانَة  متابعِة ق�صيَّ
ا  اأي�صً الهند ولكن  الفل�صطينيِة ب�صكٍل عام,  لي�س فقط يف  الق�صيِة 
اأن نعمَل  اإنَّ علينا كفل�صطينيني  ويل,  على امل�صتوَيني االإقليمي والدَّ
على ترتيِب اأوراِقنا ال�صيا�صيِة واإ�صالِح حال البيت الذي يجمعنا, 
لكي  واالإ�صالميِة؛  العربيِة  اأمِتنا  مع  والعمل  اأ�صوِتنا  وتوحيد 
ا على الدول العربية  اأي�صً يجتمَع ال�صمُل و تلتقي املواقُف  ويجب 
دد؛ الأنَّ لها تاأثرًيا كبرًيا بحكِم وجوِد  اأن تتخَذ خطواٍت يف هذا ال�صَّ
واأنَّ  اخلليج,  دوِل  يف  يعملون  هندي  مليون  ثمانيِة  من  يقارُب  ما 
احلكومَة الهندية تعتمُد كثرًيا على التحويالت املاليِة التي تاأتيها 
اجتمعت  ما  اإذا  توظيفها  ميكن  �صغٍط  ورقُة  وهي  ول,  الدُّ هذه  من 

كلمُة الفل�صطينيني والعرب.
ِة مع الدوِل العربيِة عالقٌة براغماتية,  اإنَّ عالقَة الهند التاريخيَّ
ماٍل  راأ�َس  كانت  الكبرية  امل�صلمَة  الهنديَة  اجلاليَة  الأنَّ  فقط  لي�س 
ا كانت ذات اأهميٍة ا�صرتاتيجيٍة ملتطلَّباِت  �صيا�صيٍّ حموري, ولكن اأي�صً

النفِط الهندية.
اإنَّ دعَم الهنِد للق�صيِة الفل�صطينية بحكِم اأنَّها من قادِة دوِل عدم 
هندٍي,  م�صلٍم  مليون   175 حوايل  وجود  اإىل  باالإ�صافِة  االنحياز, 
اٍل اإذا ما توحدت جهوُدهم  وما ميكن اأن يكوَن لهم من دوٍر موؤثٍر وفعَّ
فنجد  »اإ�صرائيل«,  مع  عالقتها  حتكُم  اعتباراٌت  فهذه  واأ�صواُتهم, 
ا, اأي اأنَّ احلكومَة  العديَد من ال�صفقاِت الع�صكرية ُعقدت بينهما �ِصًرّ
مع  بحذٍر  تتعامُل  وجتعلها  االعتبار,  بعنِي  هذا  تاأخذ  الهندية 

»اإ�صرائيل«.
جُتريه  تغيرٍي  اأيِّ  ملواجهِة  تكفي  ال  والتنديِد  جِب  ال�صَّ �صيا�صَة  اإنَّ 
اإنَّ  نفًعا,  جتدي  ولن  فل�صطني  جتاه  ومواقفها  �صيا�صاتها  يف  الدوُل 
اأخرى  واعتباراٍت  امل�صالِح  ح�صاباِت   على  قائمٌة  الدوِل  �صيا�صاِت 
اأ�صحاُب ق�صيٍة واأنَّ  اأنَّنا  اأن نثبَت للعامِل  ال تبتعُد عنها, واإنَّ علينا 
باأيدينا اأوراَق قوٍة ميكن اأن نلعَبها لتعزيِز م�صاحلها, ولكن اأبجديات 
اأوراق التاأثري هي يف وحدِتنا كفل�صطينيني, وتعزيز �صرعيِة وجوِدنا 
يا�صيِّ بت�صريِع خطوات املُ�صاحلِة واإنهاء االنق�صام وفكِّ احل�صار,  ال�صِّ
زخًما  �صيعطى  مما  واالإ�صالمية,  العربية  ِتنا  باأمَّ ارتباطنا  وتعميق 

قوًيا لق�صيتنا وح�صوًرا فاعاًل لها يف املجتمع ِالدويل.
اإنَّ الوجوَد االإ�صالمّي الكبرَي يف الهند هو ر�صيٌد ال ميكن اال�صتهانة 
و�صعيَة  واأنَّ  ق�صيتنا,  ل�صالِح  يعمُل  �صيظلُّ  �صك-  –بال  وهو  به, 
عار�صة,  حالٌة  هي  االآن  الهند  م�صلمو  بها  مير  التي  ال�صعِف 
وال�صيا�صُة م�صاألة متقلبة و�صرعان ما تتغري, وهي مرهونٌة بامل�صالح 
ومعظم م�صالِح الهند مرتبطة بعاملنا العربي, والذي هو –لالأ�صف- 

عِف والهوان.  مير بحالٍة من التفكِك وال�صَّ

 الوجوَد االإ�صالمّي الكبرَي يف الهند هو ر�صيٌد ال 
ميكن اال�صتهانة به,  �صيظلُّ يعمُل ل�صالِح ق�صيتنا

مقــــال
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الدجاج مع  اأو  واللَّحم  التَّوابل  اإليه  االأرز ت�صاف  طبٌق هنديٌّ من 
اخل�صراوات, ُت�صـتخَدم يف طهيِه بهـارات الربيـاين الهندّية.

 ”beiryan« ُيرِجُع بع�س املوؤرخني جذوَر ن�صاأِة الربياين اإىل كلمة
اأو  الزيت  يف  االأرز  قلي  اإىل  اإ�صارٍة  يف  يقلي,  ومعناها  الفار�صيَّة 
يف  كولينغهام”  “ليز  الربيطانية  الكاتبُة  حت  رجَّ فيما  ال�صمن, 
باخني والفاحتني”, اأنَّ الربياين جاء من  “حكاية من الَطّ كتابها 

ا. اإيران عن طريِق اأفغان�صتان اإىل الهند, واأ�صبح طبًقا �صعبًيّ

برياني
يتمُّ اختباُر جودة طبِق الربياين باإلقاء 
د  والتاأكُّ االأر�س,  على  االأرز  من  َحفنة 
واإذا  منفردًة,  �صت�صقُط  حبٍة  كلَّ  اأنَّ  من 
اأنَّ  يعني  فهذا  مًعا,  حبتان  الت�صقت 

الربياين لي�س جيًدا.
النا�س  معظَم  اأنَّ  من  الرغِم  على 
الطبق,  لتح�صري  ب�صمتي  اأرز  ي�صتخدمون 
اإال اأنَّ اأهَل �صماِل الهند ي�صتخدمون عادًة 
وب�صكٍل تقليديٍّ االأرز االأ�صمر الطويل, اأما 
االأرز  في�صتخدمون  الهندي  اجلنوب  اأهل 
اأو  “�صامبا”  با�صم  املعروف  رييالنكي  ال�صِّ

�صامبا”.   “زيرا 
  

خمتلفة  وبهارات  توابل  ا�صتخدام  ميكن 
الئحًة  هناك  اأنَّ  اإال  الربياين,  لتح�صري 
ة  اخلا�صَّ التَّقليدية  واملواِد  البهاراِت  من 
“غيه”,  بالـ  املعروفة  الهندية  كال�صمنة 
الطيب,  جوز  الهال,  الزنبيل,  الثوم, 
املطحون,  االأ�صود  الفلفل  الزعفران, 
الكزبرة,  الغار,  ورق  القرفة,  القرنفل, 

اأوراق النعناع, والب�صل.

مثل  الربياين,  من  متعددٌة  اأنواٌع  هناك 
ن وامل�صاف اإليه نكهات  الكال�صيكي واملح�صَّ
ف�صاًل  الربتقال,  با�صتخدام  تعد  لذيذة, 
عن برياين الورد وبرياين كباب الدجاج, 
با�صتخداِم  يعد  الذي  “غوا”,  وبرياين 
الربياين  واأ�صكال  الزيتون,  وزيت  اخلّل 
با�صتخدام  البنغال  ِقَبل  من  املبتكَرة 

االأ�صماك وبذور اخلردل. 

يتباهى مطبُخ النِّظام املَلكي الهندي بـ49 
ت�صمُل  والتي  الربياين,  من  خمتلًفا  نوًعا 
والروبيان  وال�صمان  ال�صمك  من  املَُعد 
هذه  اأ�صهر  االأرانب,  وحلم  الغزال  وحلم 
املعروف  اآباد  حيدر  برياين  هو  االأنواع 
اللَّحم  ُيطهى  حيث  اأخني”,  “كات�صي  بـ 

املنقوع يف البهارات مع االأرز.

اأطعمةاآ�صيوية
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أثـــر الشراكـة االستراتيجيـة 
الصيـنـيـــــة اإليـــرانـيـــــة 

في تحدي المشروع األمريكــي 

د. خالد هنية
باحث وخمت�ّس يف ال�صوؤون اال�صرتاتيجية الدولية

»الهواجس الهندية نموذجًا«

يف ظلِّ التَّحوالِت اال�صرتاتيجية يف بيئة ال�صرق االأو�صط والتي ترت�صُم ب�صكٍل كبرٍي يف 
هذا التوقيت بالذات, ويف �صياِق م�صار التَّحوالِت احلا�صلِة يف ُبنية النِّظام العامليِّ بعَد 
جائحِة كورونا, ويف ظل �صعود ال�صني كقوٍة حا�صرٍة اأثبتت تواجدها يف امل�صرِح الدويل 
ُل مكمن خطٍر بالن�صبِة للواليات املتحدة, ويف اإطار دخولها اإىل ال�صرق  والتي باتت ت�صكِّ
االأو�صط عرَب طريق احلرير, تتفاعُل يف هذه الفرتة اأ�صكاُل التعاوِن االإيراين ال�صيني 
يف اجلانب االقت�صادي والع�صكري ب�صكٍل كبري, وهو الذي اأخذ اهتماًما كبرًيا من ِقَبل 

وكاالت االأنباء.
ا بعقِد ال�صراكِة بني  فلقد اأفردت �صحيفة »نيويورك تاميز« االأمريكية تقريًرا خا�صً
بكني وطهران, حيث قالت ال�صحيفة اأنَّ االتفاَق يت�صمن 18 م�صودَة تفاهٍم يف املجاالت 
واملوانئ,  واالت�صاالت,  البنوك,  يف:  ال�صيني  الوجود  تو�صيِع  عن  وتتحدُث  املختلفة, 

ة, وع�صرات امل�صاريع االأخرى يف اإيران. َكك احلديديَّ وال�صِّ

و  منتظمٍة  اإمداداٍت  بتوفري  اإيران  �صتقوُم  املقابل,  يف 
كما  عاًما,   25 ملدة  لل�صني  النفِط  من  للغاية«  �صٍة  »خمفَّ
وحتدثت امل�صودُة املقرَتَحة عن: تعميِق التَّعاون الع�صكريِّ مع 
وتطويِر  امل�صرتك  والبحث  امل�صرَتكة,  والتمارين  التدريباِت 
بهذا  و�صيق�صُد  اال�صتخبارية,  املعلومات  وتبادِل  االأ�صلحة, 
التعاون الع�صكري املتعمق »املعركة غري املتوازنِة يف حماربِة  
عرب  واجلرائم  والب�صر,  املخدرات  وتهريب  االإرهاب, 
احلدود«, حيث �صرتفُع هذه االتفاقية حجَم  اال�صتثمار اإىل 
عام  منذ  مقرتحًة  ال�صفقُة  هذه  كانت  و  دوالر,  مليار   400

َم من ال�صني الإيران. 2016م, كمقرتٍح ُقدِّ

ة  عدَّ يف  ال�صيني  االإيراين  التَّقارب  تف�صري  ميكن   
اهات اجتِّ

هو  ال�صني  جانِب  فمن  االإيرانيَّة,  ال�صينيَّة  امل�صالح  التقاء 
رق االأو�صط«, ومن جانب  تفاعلها يف مركِز عمليات العامل »ال�صَّ
االأمريكية  املتَّحدة  الوالياِت  مع  مواجهتها  اإطاِر  ويف  اإيران 
عام  االإ�صالميَّة  الثورِة  منذ  عليها  املطَبِق  احل�صاِر  مواجهة 
واإلغائه  للحكِم  »ترامب«  جميئ  بعد  ا�صتدَّ  والذي  1979م, 

ِع يف عام 2015م. فاق النووي )5+1( املوقَّ لالتِّ
وقيِة  ها ال�صُّ �صِ حتاوُل ال�صني املحافظَة على ُح�صَ

ب�صكٍل  امل�صادر  وتنويع  والنِّفط  الغاِز  من 
فاق  اتِّ توقُع  جعلها  ما  وهو  اأكرب, 

مقِباًل,  عاًما   25 ملدة  �صراكٍة 
وا�صعًة  االأبواَب  يفتُح  والذي 

اأورا�صيا  نحو  التحرك  يف 
احلزام  طريق  خطِّ  �صمَن 
والطريق )طريق احلرير(, 
امل�صاريع  هذه  ت�صمُل  اإذ 
وال�صكك  املطارات,  املائة: 

ال�صرعة,  عالية  احلديدية 
والتي  االأنفاق,  ومرتو 

املواطنني  معظِم  حياَة  مت�سُّ 
ا  اأي�صً �صتطوُر  ال�صني  االإيرانيني, 

يف  “ماكو”  يف  ِة  احلرَّ للتجارِة  مناطق 
�صمال غرب اإيران يف عبدان, حيث يتدفُق نهُر 

يف  “ق�صم”  جزيرة  ويف  الفار�صي,  اخلليج  اإىل  العرب  �صطِّ 
اخلليج, كما ي�صرُي تقريُر “نيويورك تاميز”.

“طريق  مبادرِة  �صمَن  ال�صيني  ال�صلوُك  يف�صُر  وحينما 
تها  خطَّ من  مهٌم  جزٌء  هو  املوانئ  تطويَر  فاإنَّ  احلرير” 
اال�صرتاتيجيَّة يف التو�صِع الناعم, حيث تخطط لبناء عدة 
هرمز  خليِج  خارج  “جا�صك”  يف  اأحدها  اإيران,  يف  موانٍئ 
, وخليج هرمز هو من  الفار�صيِّ مبا�صرة, وهو َمدخل اخلليج 
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جميع  يف  ِة  الرئي�صيَّ الت�صعة  ة  البحريَّ االختناِق  نقاِط  بني 
العامل, وهو االأمر الذي ميكن حتويله لبعٍد ع�صكريٍّ  اأنحاء 
ال�صني  نيَّة  تف�صَر  اأن  ميكن  ال  االآن  اإىل  لكن  امل�صتقبل,  يف 
الع�صكريِّ  االنت�صاِر  يف  رغبًة  لديها  باأنَّ  التو�صع  يف  الناعمِة 

ب�صكٍل وا�صح.

فاق تداعيات موقف الهند من االتِّ
اال�صتثماِر  فر�ِس  من  اإيران  على  االأمريكيَّة  العقوباُت  ت  حدَّ
لتحقيِق  تتحرُك  اإيران  جعل  الذي  االأمر  فيها,  الهنديِّ 
م�صاحلها يف اإطار اخلروج من جداِر احل�صاِر اخلانق عليها, حيث 
لدى الهند ا�صتثماراٌت خمتلفٌة يف اإيران ميكن اأن 
ال�صينية,  االقت�صادية  القوُة  َدها  تهدِّ
حتذير,  اإ�صاراُت  بالفعل  هناك 
اإ�صقاُط  تَّ  ورد  ما  وبح�صب 
�صفقاِت  من  الهندية  ال�صركاِت 

قِل والطاقِة االإيرانية. النَّ
فيه  تبدو  الذي  الوقت  يف 
لال�صتثماِر  م�صتعدًة  ال�صني 
بكثافٍة يف تلك القطاعات, 
اأنَّ  من  خماوف  اأثار  مما 
للخروج  الهند  تدفُع  بكني 
من اإيران, اإذ اأنَّ دخوَل ال�صنِي 
الهنديَة  ال�صراكَة  هدد  الذي 
ال�صني  فر�َس  جعل  قد  االإيرانية 
اأكرب, واالأهم من ذلك اأنَّ هذه التحركات 
بالن�صبِة  اال�صتثماِر  ق�صايا  اأهمِّ  على  دخلت 
والذي  ة,  احلديديَّ َكِك  ال�صِّ و�صبكات  املوانئ  ال�صيَّما  للهند, 
اأنَّ حتركاِت ال�صني على حدوِدها  اأكرب لديها  يزيُد املخاوف 

ابقة. ازدادت ب�صكٍل كبرٍي يف الفرتِة ال�صَّ
م�صروعها  اإطار  يف  وجنوًبا  �صمااًل  تتحرك  اإيران  اإنَّ  وختاًما, 
التَّو�صعي, متحديًة العقوباِت االأمريكية وحماولًة حتقيق فر�س 
تخفيِف وطاأِة الُعزلة الدوليِة عنها, فهي تتلقُف اأيَّة فر�صٍة من 

اأجِل حتقيق هذا الهدف بدون اأيِّ ُمنازع.

اإطــار  يف  وجــنــوًبــا  �ــصــمــااًل  تتحرك  اإيــــران 
العقوباِت  متحديًة  التَّو�صعي,  م�صروعها 
ــــًة حتــقــيــق فــر�ــس  االأمـــريـــكـــيـــة وحمــــاول
ــِة عنها ــي ــدول ــة ال ــزل ــُع ال تــخــفــيــِف وطـــــاأِة 

تقريـــــــر
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اجليـ�س الهنـدي
الرابــــــع عالـمـيــــــــا
ميتلك قــــوة نوويــة
)برًا وبحرًا وجـوًا(

61 مليار
دوالر

61 مليار
دوالر

2.123 طائرة

285 قطعة بحرية

8.686 مدرعة

3.2 مليون كم

1.3 مليار ن�صمة

1.4 مليون
جندي

+ 2.1 مليون 
جندي احتياط

346 مطار
1.719 �صفينة جتارية
13 ميناًء بحريًا

237 مليار
دوالر

237 مليار
دوالر

3.210 طائرة

3.210 طائرة

33.000 مدرعة

9.5 مليون كم

1.4 مليار ن�صمة

امل�صدر : �صبوتنيك العربية

2.1 مليون
جندي

+510 اآالف
جندي احتياط

507 مطار
4.610 �صفينة جتارية
22 ميناًء بحريًا

ميزانيـــــة الـدفـــــاع

القــــوات اجلــــــوية

القــــوات البحــريــــــة

القــــوات البــريــــــة

--- الـمــ�صــاحــــــــة ---

--- عـــــــــدد ال�صكـــــان ---

عـــــدداجلنـــــــــود

الدعم اللوجي�صتي

اجليــ�س ال�صينـي
الثـــــالـــــــث عــالـمـيا
ميتلك قوة نوويـــــــة
)برًا وبحرًا وجـوًا(

538 مقاتلة - 172 طائرة هجومية
250 طائرة نقل ع�صكري- 359 طائرة 

تدريب - 77 طائرة مهام خا�صة
722 مروحية, بينها 23 مروحية هجومية

حاملة طائرات واحدة
16 غوا�صة- 10  مدمرات
16 فرقاطة - 19 كورفيت

139 دورية - 3 كا�صحات الغام

4.292 دبابة - 235 مدفع ذاتي 
احلركة - 4.060 مدفع ميداين - 255 

راجمة �صواريخ

1.232مقاتلة - 371 طائرة هجومية
طائرة   314 ع�صكري-  نقل  طائرة   224

تدريب - 111 طائرة مهام خا�صة
911 مروحية, بينها 281 مروحية هجومية

حاملتي طائرات
74 غوا�صة- 36 مدمرة 

52 فرقاطة -50 كورفيت
220 دورية -29 كا�صحة الغام

3.500 دبابة  -3.800 مدفع ذاتي 
احلركة - 3.600 مدفع ميداين

2.650 راجمة �صواريخ

الهنــد - الصيـن

اإنفوغراف
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رئي�س مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط ""اأور�صام"  

الربوفي�صــور د. اأحمـــد اأويــ�صـــال :

      تركيــا قويـــة ..
ولن تسكت عن حقوقها

وتتغاضــى عمــا يحـاك لهـا
تحت سياسة تصفير المشاكل

خا�س -اآ�صيا بو�صت
التقت "اآ�صيا بو�صت" الربوفي�صور الدكتور اأحمد اأوي�صال, رئي�س مركز درا�صات ال�صرق 
االأو�صط )اأور�صام(, وحاورته حول ال�صيا�صة اخلارجية الرتكية, وعديد الق�صايا ذات 
ال�صلة, حيث حوى اللقاء معلومات غاية يف االأهمية, تو�صح طبيعةودور القوة الناعمة 

التي متار�صهاتركيا يف ر�صم عالقاتها وحدودها اجليبوليتيكية.
خمت�س  وبروفي�صور  دكتور  اوي�صال  اأحمد 
بدرا�صة  مهتم  ال�صيا�صي,  االإجتماع  علم  يف 
ال�صوؤون العربية والعالقات العربية الرتكية, 
تخرج من جامعة االأو�صط التقنية برتكيا من 
�صهادة  على  ح�صل  كما  االإجتماع,  علم  ق�صم 
�صوثرن  جامعة  من  والدكتوراه  املاج�صتري 
يف  درَّ�س  باأمريكا,   »Southern Illionis« اليونز 
االإجتماع,  علم  بق�صم   »Dumlupinar« جامعة 
الدولية  العالقات  بق�صم  اأي�صا  �َس  درَّ كما 
قام  كما  با�صكي�صهري,  غازي  عثمان  بجامعة 
بتاأ�صي�س واال�صراف على مركز درا�صات ال�صرق 
االأو�صط بنف�س اجلامعة )2011( وذلك قبل 

ان ينتقل للعمل يف جامعة ا�صطنبول.
على  العمل  اوي�صال  احمد  الربوفي�صور  بداأ    

ال�صرية الذاتية

الباحثني  بني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  فكرة  جت�صيد 
واإقامة  تن�صيق  خالل  من  وذلك  والعرب,  االتراك 
العديد من املوؤمترات العربية- الرتكية يف جمال العلوم 
لتطوير  جاهدا  وي�صعى  الدول  بختلف  االجتماعية 
وتو�صيع نطاق هذا التعاون للّدفع به قدما نحو م�صتقبل 
خمتلفة  بلغات  التحدث  يتقن  االإ�صالمية.  لالأمة  اأف�صل 
االنليزية  اللغات  يتقن  الرتكية,  اللغة  جانب  فاإىل 
يهم  ما  كل  حول  ويعلق  يكتب  والفرن�صية.  والعربية 
ال�صوؤون الرتكية وال�صرق االأو�صطية يف الكثري من و�صائل 
االإعالم والف�صائيات الوطنية والدولية كقناة اجلزيرة 

والعربية وBBC  وفرن�س 24.

كانت هناك موؤامرٌة جلرِّ تركيا اإىل حرٍب مع اإيران يف املنطقة,لكن احِلنكة ال�صيا�صية الرتكية تفادت ذلك.

فاع عن احلق ومنا�صرة الدميقراطية يف وجه القوة الظاملة امل�صلَّحة. يف بع�س االأوقات, الو�صاطة ال جتدي, ويجب الدِّ

�صيا�صًيا  وعًيا  ومتتلك  احلكيمة,  غري  الفا�صدة  ال�صيا�صات  تدعم  ومل  لالأنظمة  تنحز  مل  لدينا  ال�صوفية 
وجتربًة خمتلفًة عن ال�صوفية واالإ�صالم ال�صيا�صي العربي.

اأنقرة ال حتارب بالنيابة عن اأحد ولن تدخل يف حرٍب �صد �صوريا اأو ليبيا, و�صيا�صة بالدنا حتافظ على قدٍر 
من املناورة �صمن منطق االإ�صالح والتدريج ودون الدخول يف حروب.

احلرية  تف�صل  الأنَّها  ال�صغوطات  َل  حتمُّ ت�صتطيع  واأنقرة  والتنمية,  بالدميقراطية  تطورت  بالدنا 
واال�صتقاللية وال تقبل االإمالءات اخلارجية.

لقاء العدد
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�صيا�صتها  يف  تــركــيــا  عـــن  ــــرف  ُع
ت�صفري  ل�صيا�صـــــة  ميلها  اخلارجيَّة 
اأن تغريًا ملوحظا طراأ  اإال  امل�صاكل, 
على هذه ال�صيا�صة ِوفق امل�صتجدات 
يف  ذلــك  رون  تف�صِّ كيف  ــة,  احلــالــيَّ
االأرميني حتديًدا,  االأذري  املو�صوع 
ب�صكٍل  والليبي  واليوناين  وال�صوري 

عام؟
زت ال�صيا�صة اخلارجية الرتكية يف  ركَّ

عالقاتها مع دول اجلوار على �صيا�صة ت�صفري امل�صاكل وحت�صني 
املنطقِة  يف  الهدوء  فيها  عم  التي  الفرتة  وهي  معها,  عالقاتها 
ول املجاورة,  والعامل, اال ان انحياز تركيا للدميقراطيِة يف الدُّ
اثر على عالقاتها مع عديد االأنظمة العربية, حيث نتعر�س 
عن  وابعادنا  لتحجيمنا  وحماولة  حل�صار  الفرتة  هذه  يف 
وهناك  جهات,  ثالث  من  بها  حُماطٌة  تركيا  اأنَّ  خا�صًة  البحار 
ًة يف البحِر  �صعي ل�صرب م�صاحلها اال�صرتاتيجية واأمنها, خا�صَّ
الذي يتعار�س مع  ال�صيء  اإيجة, وهو  املتو�صط وبحر  االأبي�س 
ا على �صعيد  اأمَّ التهاون,  القوِة وعدم  اإظهار  �صيا�صتنا وي�صتلزم 
ِتها  اأحقيَّ من  نابٌع  اأذربيجان  مع  تركيا  فوقوف  االأذري,  امللف 
يف اأرا�صيها املحتلة وا�صتناًدا للقرارات االأُممية, كما اأننا نريد 
اإعادة احلق اإىل اأ�صحابه من القوة املحتلة وهذا يزعج بع�س 
القوى مثل اإيران ورو�صيا وبع�س قوى الغرب, واملهم يف كل هذا 
ا يحاك  اأنَّ تركيا قوية ولن ت�صكَت عن حقوقها وتتغا�صى عمَّ

لها حتت مربر �صيا�صة ت�صفري امل�صاكل.

ـــــــــــرزت يف  ب
خـــــطـــــابـــــات 

الرتكي  الرئي�س 
»رجــــــــــــب طـــيـــب 

اأردوغـــــــان« مــواقــف 
ــة وا�ـــصـــحـــًة  ــي ــص ــا� ــي ــص �

االحتالل  دولــة  من  للغاية 
و�صفقة  ــس  ــد� ــق ال بــخــ�ــصــو�ــس 

املواقف,  القرن, فما هي خلفيَّات هذه 
وهل ميثل ذلك حتواًل جوهرًيا جتاه العالقة 

مع اإ�صرائيل؟
الق�صية الفل�صطينية ق�صيٌة اإن�صانيٌة وال�صعب الفل�صطيني يتعر�س 
الرتكي  املوقف  تغري  والتنمية«  »العدالة  حزب  عهد  ويف  للظلم, 
ب�صكٍل كبرٍي من الق�صية الفل�صطينية, واأخذت اأنقرة زمام املبادرة 
لدعم فل�صطني واأظهرت موقًفا علنًيا ينتقد ال�صيا�صات االإ�صرائيلية, 
اأردوغان«  الدولة »رجب طيب  وكان هناك موقٌف �صريٌح لرئي�س 
ال�صابقة,  العهود  يف  نرها  مل  والقد�س  اال�صتيطان  مثل  ق�صايا  يف 

باالإ�صافة لدعٍم دبلوما�صيٍّ واإن�صاينٍّ للفل�صطينيني.
ال�صعب الرتكي قدم �صهداًء يف مرمرة دعًما للق�صية الفل�صطينية, 
والتَّ�صرفات االإ�صرائيلية يف نظر الدولة الرتكية خُمِجلة, وهذه 
الدعم  من  مزيد  تقدمي  تريد  واأنقرة  ال�صحيحة,  النظرة  هي 
وامل�صاهمة من اأجل نيل ال�صعب الفل�صطيني حقوقه, لكن الق�صية 
دعمها,  اأجل  من  وامل�صاندة  للتن�صيق  وحتتاج  تركيا  من  اأكرب 
واحلكومات العربية تفرُّ من تقدمي هذا الدعم, بل البع�س منها 

ي�صغط على الفل�صطينيني لتقدمي التنازالت.

الرتكية  اخلارجية  ال�صيا�صات  عن  ُعِرف 
الناعمة,  القوة  اأدوات  من  ملزيٍد  ا�صتخدامها 
حمايًدا  ثالًثا  طرًفا  الو�صاطة  اأدوار  وم�صاركتها 
حللِّ نزاعاٍت اإقليمية, فهل هناك حتوٌل يف هذه 

ال�صيا�صات؟
تركيا ما زالت تريد موا�صلة �صيا�صة الو�صاطة يف 
التي  راعات  ال�صِّ الو�صاطة يف عهد  االأزمات, لكنَّ 

ت�صتهدف اأنقرة ال تخدم م�صاحلها.
االأطراف  لكنَّ  مثاًل  اليمنية  احلرب  يف  الو�صاطة  نريد  نحن   
حيث  نتو�صط  هناك,  نتو�صط  اأن  تريدنا  ال  احلرب  يف  املتورطة 

ُت�صتهدف م�صاحلنا يف �صوريا ومناطق اأخرى.
ويجدر اأن اأ�صري اإىل اأنَّه يف ال�صراعات االإقليمية احلالية, كانت 
املنطقة, على  اإيران يف  مع  اإىل حرٍب  موؤامرٌة جلرِّ تركيا  هناك 
ال�صيا�صية  احِلنكة  لكن  اليمن,  يف  لل�صعودية  حدث  ما  غرار 
دول  ومن  اأمريكٌي  حتري�ٌس  وهناك  ذلك,  تفادت  الرتكية 
اال�صتعمار للدول يف املنطقة لال�صتباك مع تركيا, و�صيا�صة اأنقرة 
النهج  وتبني  للو�صاطة  ا�صتعدادها  على  دائًما  توؤكد  اخلارجية 
ال�صلمي الدبلوما�صي, لكن يف بع�س االأوقات الو�صاطة ال جتدي, 
القوة  وجه  يف  الدميقراطية  ومنا�صرة  احلق  عن  فاع  الدِّ ويجب 

الظاملة امل�صلَّحة.

القوى  دعمها  بني  الرتكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  توازن  كيف 
االإ�صالم  العربية, ومن �صمنها قوى  الدول  الدميقراطية يف 

ال�صيا�صي, وبني عالقاتها االإقليمية والدولية؟ 
تركيا دولٌة حمافظٌة دميقراطيٌة تتعامل مع العلمانية والفئات 
االأخرى, ولدينا ال�صوفية التي تركز على النف�س اأكرث من فر�س 
تنحز  مل  لدينا  وال�صوفية  االأخرين,  على  االإ�صالمية  الروؤية 
ال�صيا�صات الفا�صدة غري احلكيمة, ومتتلك  لالأنظمة ومل تدعم 
وعًيا �صيا�صًيا وجتربًة خمتلفًة عن ال�صوفية واالإ�صالم ال�صيا�صي 

العربي, وو�صعها يف هذه اخلانة غري منطقي.
ُق الدميقراطية بفهومها ومزاجها  اأنقرة متتلك موقًفا معتداًل وال ت�صوِّ
اأو تفر�صها على االآخرين مثلما تريد بع�س الدول كالواليات املتحدة 
مثاًل, تركيا تختار الدميقراطية دائًما لكن ال تفر�صها وال تفرق يف 

مطالبة تطبيقها �صواء على اأ�صا�س الدين اأو العرق.
�صابًقا, كان هناك  العربية, كما ذكرت  العالقات  ا على �صعيد  اأمَّ
مل  تركيا  لكن  �صوريا  يف  اإيــران  مع  حرب  يف  تركيا  لتوريط  نيٌة 
الليبية  القوى  لكنَّ  ا,  اأي�صً ليبيا  تنجر, وكانت هناك حماولة يف 

�صمدت يف وجه »حفرت« وتركيا دعمتها.
اأنقرة ال حتارب بالنيابة عن اأحد ولن تدخل يف حرٍب �صد �صوريا 
اأو ليبيا, و�صيا�صة بالدنا حتافظ على قدٍر من املناورة �صمن منطق 

االإ�صالح والتدريج ودون الدخول يف حروب.

مع  بالتعامل  اأو�صت  االإ�صرائيلية  التو�صيات  من  العديد 
دبلوما�صيٍة  حملٍة  يف  روع  ال�صُّ �صمنها  من  كعدو,  تركيا 
احلزبني  ثلي  مُمَ واإقــنــاع  ــقــرة,  اأن بعزل  الــعــامل  الإقــنــاع 
و�صّن  عليها,  عقوبات  بفر�س  والدميقراطي  :اجلمهوري, 
ت�صريعات تقلِّ�س من قدرة تركيا على حتويل االأموال اإلـى 
ال�صياحة  ملواجهة  طرٍق  عن  والبحث  ال�صرقية,  القد�س 
منظمة  على  قيوٍد  وفر�س  القد�س,  يف  الرتكية  الدينية 
للفل�صطينييــــن,  اإغاثيًة  م�صاعـداٍت  تقدم  التي  »تيكا« 
مع  اأزماتها  الرتكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  تواجه  كيف 

دولة االحتالل؟

 , ترامب«  »دونالد  االأمريكي  الرئي�س  �صهر  كو�صرن«  »جــارد 
م�صابًها  يكون  اإ�صرائيليٍّ  خليجيٍّ  حتالٍف  اإن�صاء  مل�صروع  ج  َروَّ

لل�صعب  الدعم  مــن   املزيد  تقدمي  تريد  اأنقرة 
الفل�صطيني, لكن الق�صية اأكرب من تركيا وحتتاج 
واحلكومات  دعمها,  اأجل  من  وامل�صاندة  للتن�صيق 
البع�س  العربية تفرُّ من تقدمي هذا الدعم, بل 
منها ي�صغط على الفل�صطينيني لتقدمي التنازالت.

املوقف  تغري  والتنمية«  »العدالة  حزب  عهد  يف 
الفل�صطينية,  الق�صية  من  كبرٍي  ب�صكٍل  الرتكي 
واأخذت اأنقرة  زمام املبادرة لدعم فل�صطني واأظهرت 
االإ�صرائيلية ال�صيا�صات  ينتقد  علنًيا  موقًفا 
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حللف �صمال االأطل�صي “الناتو”, وكان 
ي�صعى ال�صتقطاب َويلِّ العهد ال�صعودي 
»حممد بن �صلمان« لالن�صمام للتحالف, 
من  �صلمان  بن  لتقريب  جهوًدا  وبــذل 
ــقــيــادة االإ�ــصــرائــيــلــيــة لــدعــم هــذا  ال
هذا  من  املُعَلن  الهدف  وكــان  الغر�س, 
الهدف  لكنَّ  اإيــران,  مواجهة  التحالف 
ا  اأي�صً تركيا  مواجهة  هــو  احلقيقي 
املوؤهالت  لديها  الأنَّ  م�صاحلها,  و�صرب 

التي تر�صحها للعب دور يف املنطقة والأنَّها ال تخ�صع لالإمالءات 
االأمريكية.

ال�صرق االأو�صط  »�صفقة القرن« هي ن�صخٌة ثانيُة من م�صروع 
اجلديد, الذي اأطلقه »جورج بو�س«, وتخدم م�صروع التحالف, 
العربية  الدول  من  للتطبيع  االآن  نراها  التي  والهرولة 
خُمِجلة, وبن �صلمان يريد التطبيع لكنَّ ال�صغوطات الداخلية 
»جمال  ال�صحفي  مقتل  بعد  ال�صعيفة  ومكانته  واالإقليمية 
اأن  من  اأ�صعف  جتعله  اليمن  يف  بالده  وانتهاكات  خا�صقجي« 

ُيقِدَم على هذه اخلطوة.
اإىل  اأنَّها حتتاج  اإال  »اإ�صرائيل« مل�صر �صد تركيا,  رغم ت�صجيع 
اأوروبا,  اإىل  والغاز  النفط  لنقِل  م�صروعها  اأجل  من  اأنقرة 
واحلكومة االإ�صرائيلية لديها اأمل يف حتقيق تهدئة مع تركيا 

والتوافق على بع�س االأمور.
امل�صالح  »اإ�صرائيل«  ا�صتهدفت  ترامب«  »دونالد  عهد  يف   
يف  لكن  باأريحية,  �صعورها  ب�صبب  �صدها  وحر�صت  الرتكية 

الو�صع  الهند 
قلياًل,  خمتلف 

فـــــاحلـــــكـــــومـــــة 
اليمينية  الهندية 

اإىل  منحازٌة  القومية 
روؤيٌة  ولديها  اخلليج  دول 

امل�صلمني وتنتقد  عدائيٌة �صد 
تركيا ب�صكٍل دائم, لكن على �صعيد 

العالقات الدبلوما�صية فهي م�صتمرة دون 
اأزمة.

يف مو�صوع ال�صني, بكني لديها فر�صٌة لقيادِة العامل, ومن 
املمكن اأن ت�صبَح خالل ع�صر �صنوات القوة الكربى يف العامل, 
ال  االآن  وال�صني  االعتبار,  بعني  وتاأخذه  ذلك  ترى  وتركيا 
بخطط  درايٍة  على  الغرب  لكنَّ  الغرب,  مع  خ�صومًة  تريد 

�صعود بكني ويحاول مواجهتها.

عديد االأزمات, التي تفتعلها دوٌل اإقليميٌة وعامليٌة بهدف 
القرار  على  التاأثري  وبالتايل  الرتكي  االقت�صاد  اإ�صعاف 
ال�صيا�صّي, كيف تواجه ال�صيا�صة اخلارجية الرتكية هذه 

االأزمات؟
تقود بع�س االأنظمة العربية حملًة اإعالميًة تدعو ملقاطعِة 
من  خا�صًة  الرتكي,  االقت�صاد  و�صرب  الرتكيَّة  املنتجات 
ال�صعودية, واحلقيقة اأنَّ تركيا لديها اقت�صاٌد قوّي, وعالقاتها 
االقت�صادية مع ال�صعودية لي�صت موؤثرة اأو كبرية بل حمدودة 

عهد »بايدن« �صيكون االأمر خمتلًفا و�صت�صتخدم 
احرتام  لفر�س  واأوراقها  ال�صغوطات  تركيا 
م�صاحلها, وعندما تقدم تركيا تنازالت �صيكون 
هناك باملقابل تنازٌل اإ�صرائيلي, خا�صًة يف ملف 
وا�صتهدافها  الفل�صطينية  لالأرا�صي  انتهاكاتها 

للم�صالح الرتكية.
لكنهم  االأخرى  الدول  تزعج  القوية  تركيا 
بعك�س  معها  التفاو�س  و�صيبدوؤون  �صيتعودون 

الوقت ال�صابق الذي كان هناك �صيا�صة اإمالء.

�صبق واأن �صعت تركيا اإىل اإن�صاء منظمة D8 ثم حاولت 
مع كلٍّ من: باك�صتان, واإيران, واإندوني�صيــــــــــــا, وماليزيا 
الذي  النجاح  يلَق  عقد موؤمتر قمة كواالملبور, ولكن مل 
اأخرى  حماوالٌت  هناك  تكون  اأن  ميكن  هل  ماأمواًل.  كان 
دول  مع  العالقات  وا�صتثمار  االإ�صالمي  الت�صامن  لتعزيز 

اآ�صيا االإ�صالمية يف هذا املجال؟
ٍة تعزز  هناك حاجٌة ُمِلحٌة و�صروريٌة الإن�صاء منظمٍة اأو قمَّ

الت�صامن االإ�صالمّي يف ظلِّ التحديات التي تواجه االأمة.
�صاحبة  هي  باك�صتان  كانت  كواالملبور  قمة  وبخ�صو�س 
القمة اعتذرت  االأ�صف عند عقد  الدعوة والفكرة, لكن مع 
من  وباالأخ�ّس  اخلليجية,  ال�صغوط  ب�صبب  امل�صاركة  عن 
وتراجع  الــفــكــرة,  تــراجــع  يف  �صاهم  مــا  وهــو  ال�صعودية, 
منا�صٍب  غري  للفكرة  طرِحها  رغــم  امل�صاركة  عن  باك�صتان 

لدولٍة بحجمها.
تركيا ت�صرُّ على �صرورة وجود دولة م�صلمة يف جمل�س االأمن 
تتمتع بحق “الفيتو”, و�صتدافع عن حقوق امل�صلمني, ويجب 
غط من اأجِل  اأن يكوَن هناك تعاوٌن بني الدول االإ�صالمية لل�صَّ

حتقيق هذا الهدف.

وطهران  مو�صكو  مع  احلــايل  التَّقارب  اعتبار  ميكن  هل 
وا�صنطن  على  لل�صغِط  تكتيًكا  اأم  ا�صرتاتيجًيا  ــراًرا  ق
عالقة  تقيمون  وكيف  االأطل�صي؟,  االأوروبـــي  واملحور 

تركيا مع ال�صني وباك�صتان والهند؟
لي�س هناك تعاوٌن ا�صرتاتيجٌي مع اإيران ورو�صيا لكن هناك 

ما ي�صطلح على ت�صميته تعاون عميق ح�صب امللفات.
باك�صتان  مع  عالقاتنا  باك�صتان,  مع  العالقات  �صعيد  على 
اأكرب من الدول االآ�صيوية االأخرى, والعالقة مع اإ�صالم اأباد 
البلدين,  واإن�صاين بني  اأخوية وهناك دعٌم دائٌم دبلوما�صي 
اأ�صعفت  اأفغان�صتان  على  واحلـــرب  الداخلية  ـــروب  واحل
مع  قويٌة  عالقٌة  وهناك  اأكــرب,  دوًرا  منها  وناأمل  باك�صتان 
مع  لكن  ال�صني,  مع  تتطور  والعالقة  واإندوني�صيا,  ماليزيا 

ـــيـــزيـــا  هـــــنـــــاك عــــــالقــــــٌة قــــــويــــــٌة مــــــع مـــال
ــع الــ�ــصــني,  ــعــالقــة تــتــطــور م ــيــا, وال واإنــدونــيــ�ــص
ــًل ــي ــل ـــهـــنـــد الـــو�ـــصـــع خمـــتـــلـــف ق ــــع ال ـــكـــن م ل

م�صلمة  ــة  دول ــود  وج �ــصــرورة  على  ت�صرُّ  تركيا 
“الفيتو”,  بــحــق  تــتــمــتــع  االأمـــــن  جمــلــ�ــس  يف 
ــب اأن  ــج ــوق املــ�ــصــلــمــني, وي ــق ــتــدافــع عـــن ح ــص و�
ــــدول االإ�ــصــالمــيــة  ــني ال ــوَن هــنــاك تـــعـــاوٌن ب ــك ي
ــــذا الـــهـــدف. ــــــِل حتــقــيــق ه ــغــط مـــن اأج ــ�ــصَّ ــل ل

ــاك تـــعـــاوٌن ا�ــصــرتاتــيــجــٌي مــع اإيــــران  ــن لــيــ�ــس ه
ــح عــلــى  ــل ــط ــص ــ� ـــن هــــنــــاك مــــا ي ـــك ــــا ل ــــي ــــص ورو�
ــب املـــلـــفـــات. ــص ــ� ــق ح ــي ــم ــمــيــتــه تــــعــــاون ع تــ�ــص

اأن  املمكن  ومن  العامل  لقيادِة  فر�صٌة  لديها  بكني 
ت�صبَح خالل ع�صر �صنوات القوة الكربى يف العامل
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تقريًبا,  دوالر  مليار   5 تتجاوز  وال 
اخلا�صَر  الأنَّ  �صتف�صل  الدعوات  وتلك 
االأول منها هو املواطن وامل�صرتي, الأنَّ 
املنتج الرتكي ذو جودٍة و�صعر جيِّدين, 
واإذا قاطعها �صيفقد هذا ال�صيء, لهذا 
ال�صبب تلك الدعوات لن جتَد النجاح.

ــا  ــا اهــتــمــاًمــا خــا�ــصً ــي ــرك اأولــــــت ت
وت�صعى  الــدفــاعــيــة  بــالــ�ــصــنــاعــات 

اه اإىل ال�صوق ال�صينية لالقرتا�س اخلارجي لتجاوز  لالجتِّ
الأ�صواق  الت�صدير  اأولويات  وجعل  االقت�صادية,  امل�صاعب 
ال�صني واملك�صيك ورو�صيا والهند, واال�صتمرار يف البحث عن 
م�صادر الطاقة داخل البالد ويف املياه االإقليمية التابعة 
تاأثري  تــرون  كيف  اأزمـــات,  من  ذلــك  يحدثه  ما  رغــم  لها 

اخلارجية  ال�صيا�صة  على  االقت�صادي  الو�صع 
الرتكية؟

لوقف  اال�صت�صالم  تركيا  على  اإنَّ  البع�س  يقول 
االقت�صاد  وعــودة  عليها  االقت�صادية  احلــرب 
اإىل �صابق عهده, لكنَّ هذا القول مرفو�ٌس متاًما 
ف�صتكون  اأنقرة  ا�صت�صلمت  اإذا  ــه  الأنَّ وخاطئ, 
ح�صل  كــمــا  ــيء,  ــص � عــلــى  حت�صل  ولـــن  ــريًة  ــق ف
على  مثال  وم�صر  االأخـــرى,  ــدول  ال من  للكثري 
ومل  »اإ�ــصــرائــيــل«  مــع  عت  وطبَّ ا�صت�صلمت  ذلــك 
والتنمية,  بالدميقراطية  تطورت  وبالدنا  �صيء,  ت�صتفد 
احلرية  تف�صل  الأنَّها  ال�صغوطات  َل  حتمُّ ت�صتطيع  واأنقرة 
االإمــالءات  تقبل  وال  اال�صت�صالم  من  اأكــرث  واال�صتقاللية 

اخلارجية.

ـــة  ـــاي ـــه ن يف 
احلرب الباردة, 

ــوجــهــة  كـــانـــت ال
لرتكيا  االأ�ــصــا�ــصــيــة 

ــاد االأوروبــي,  هي االحتِّ
جهودكم  و�صلت  اأيــن  فــاإىل 

يف اإطار االن�صمام لالحتاد, وهل 
خياًرا  �صرًقا  التوجه  �صيا�صة  متثل 

مطروًحا كبديل؟
لكنَّ  م�صتمرة  االأوروبي  لالحتاد  تركيا  ان�صمام  عملية 

اأنقرة لن تكون ذياًل الأيِّ طرف, وعندما ا�صتوفت بالُدنا بع�س 
�صروط االن�صمام لالحتاد راأينا املماطلة االأوروبية والتلميح 
اأنقرة لن تكون ع�صًوا حقيقًيا مثل باقي الدول يف حال  باأنَّ 

قبول طلبها.
تركيا ك�صرت الو�صاية الع�صكرية يف اإطار م�صاعيها لالن�صمام, 
م�صاعيها  يف  الغربية  الو�صاية  ك�صرت  الــوقــت  نف�س  ويف 
لال�صتقالل وحماية م�صاحلها, وحتاول املوازنة بني االأطراف, 
الغربية,  الــدول  وبع�س  املتحدة  الــواليــات  يزعج  ما  وهــو 
�صوريا  يف  امل�صتقلة  اأنقرة  �صيا�صة  عن  را�صية  غري  فوا�صنطن 

وليبيا؛ الأنها تريد اأن تخ�صع لها ب�صكٍل كامل.

كيف ميكن لرتكيا اأن توازن �صيا�صتها اخلارجية يف كونها 
ع�صًوا يف حلف الناتو وت�صعى لع�صوية االحتاد االأوروبي, 
وترية  وزيادة  �صنغهاي  منظمة  لدخول  �صعيها  مع  تزامًنا 

التعاون االقت�صادي مع كلٍّ من رو�صيا وال�صني واإيران؟

عــمــلــيــة انــ�ــصــمــام تــركــيــا لـــالحتـــاد االأوروبـــــي 
طرف الأيِّ  ــاًل  ذي تكون  لــن  اأنــقــرة  لكنَّ  م�صتمرة 

الأنَّها  ال�صغوطات  َل  حتمُّ ت�صتطيع  اأنقرة 
من  اأكــرث  واال�صتقاللية  احلرية  تف�صل 
اخلارجية. ــــالءات  االإم تقبل  وال  اال�صت�صالم 

ال�صيا�صة االأمريكية جترب تركيا وغريها 
من الدول على التفكري يف بديل لوا�صنطن

ا�صتهدفت  تــرامــب«  »دونـــالـــد  عــهــد  يف 
ـــالـــح الـــرتكـــيـــة  ــــل« املـــ�ـــص ــــي ــــرائ ــــص »اإ�
بــاأريــحــيــة,  �ــصــعــورهــا  ب�صبب  �ــصــدهــا  وحــر�ــصــت 
خمتلًفا  االأمــــر  �صيكون  »بـــايـــدن«  عــهــد  يف  لــكــن 

اإطــار  يف  الع�صكرية  الــو�ــصــايــة  ك�صرت  تركيا 
ويف  ـــــي,  االوروب لــالحتــاد  لالن�صمام  م�صاعيها 
نــفــ�ــس الــوقــت كــ�ــصــرت الــو�ــصــايــة الــغــربــيــة يف 
م�صاحلها وحــمــايــة  ــتــقــالل  لــال�ــص مــ�ــصــاعــيــهــا 

تعريف باملركز

==  تاأ�ص�س مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط "اأور�صام ORSAM" يف 
القرار على  العام و�صناع  الراأي  الثاين/ يناير 2009 الإطالع  كانون 

�صوؤون ال�صرق االأو�صط.
 == "اأور�صام" هو مركز اأبحاث غري حزبي وغري ربحي مقره يف اأنقرة, 
وتعريف  االأو�صط  ال�صرق  حول  املعلومات  م�صادر  تنويع  اإىل  يهدف 
االأو�صاط االأكادميية والدوائر ال�صيا�صية يف تركيا على وجهات نظر 

الباحثني يف املنطقة.
للم�صوؤولني  تعارفية  زيارات  تنظيمه  خالل  من  املركز  ي�صعى    ==
واالأكادمييني والباحثني وال�صحفيني ورجال االأعمال وممثلي منظمات 

املجتمع املدين يف ال�صرق االأو�صط اىل تركيا, ل�صمان م�صاركة معارفهم 
املر�صومة,  للغايات  والدويل. وحتقيقًا  الرتكي  املجتمع  واأفكارهم مع 
واالقت�صادية  االجتماعية  التطورات  حول  باأبحاث  املركز  يقوم 

وال�صيا�صية يف ال�صرق االأو�صط وي�صاركها مع الراأي العام.
==   ي�صعى "اأور�صام" اإىل امل�صاهمة يف الو�صول اإىل فهم وحتليل �صليم, 
العام  الراأي  , وتزويد  او�صطية  ال�صرق  والق�صايا  الدولية  لل�صيا�صة 
بال�صيا�صات  �صلة  وذات  حمفزة  بعلومات  تركيا  يف  القرار  و�صانعي 

العامة, وبالتايل امل�صاهمة يف عملية �صنع القرار.
==   يقدم "اأور�صام" م�صاريع بحثية تنطوي على حلول بديلة للق�صايا 
تقدمي  اأجل  من  االإقليمية,  التطورات  حتليل  عن  ف�صاًل  االإقليمية, 
املتطورة  الدرا�صات  على  يعتمد  حيث  ومالئمة,  �صاملة  حتليالت 
واحلديثة التي ي�صدرها الباحثون واملفكرون من خمتلف التخ�ص�صات.

==   ي�صدر "اأور�صام" ن�صرات  دورية اأكادميية حتتوى على  حتليالت 
الفائدة  حتقيق  لغاية  االإقليمية  واالجتاهات  للتطورات  دقيقة 
اإدارته  بتو�صيع  يقوم  حيث  ال�صلة.  وذوي  واملهتمني  للمتابعني 
والتدري�س  الن�صر  اأن�صطة  على  والرتكيز  البحثية,  وجماالته 

كالندوات حول �صوؤون ال�صرق االأو�صط ودورات اللغة العربية.

على  الدول  من  وغريها  تركيا  جترب  االأمريكية  ال�صيا�صة 
التفكري يف بديل لوا�صنطن, والواليات املتحدة ال تريد بدياًل 
مناف�ًصا لها, لهذا �صتهاجم ال�صني وهو ما تدركه بكني وت�صتعد 
له اقت�صادًيا وع�صكرًيا, وتركيا تن�صم هنا وهناك لي�س بدياًل 
عن اأحد, لكن يف اإطار حتقيق املوازنة واال�صتقالل يف ال�صيا�صة 

اخلارجية.



الثالثني  االأعواِم  َعرب  املَ�صبوِق  غرِي  ني  ال�صِّ ل�صعوِد  ن�صبة 
انية يف العامل  ة الثَّ املا�صية, والذي جعل منها القوة االقت�صاديَّ
ة العامليَّة باأنَّ ال�صنَي �صوف  �صاُت االقت�صاديَّ - كما تتنباأ املوؤ�صَّ
تتجاوُز الوالياَت املتَّحدة االأمريكية كقوٍة اقت�صاديٍة بحلول 
بيعي اأن ين�صغَل الباحثون واخلرباء  عام 2027 - كان من الطَّ
يف  الباحثون  ي�صرُي  فيه.  اأ�صهمت  التي  العوامل  عن  بالبحِث 
واالأيديولوجية  االقت�صادية  االإ�صالحات  اإىل  دد  ال�صَّ هذا 
ت�صاوبنج”,  “دينغ  اريخي  التَّ ال�صيني  الزعيُم  اأدخلها  التي 
اقات ال�صينية وجعلها ِقبلَة اال�صتثماراِت  َر بها الطَّ والتي حرَّ
واإىل  الفقر,  م�صتوى  مليون �صيني من  رفع 200  العاملية, مما 
بعها  اتَّ التي  احلكيمة  وال�صيا�صة  ال�صينية  الب�صرية  القوة 
يوعي ال�صيني يف تنفيِذ االإ�صالحات االقت�صادية,  احلزُب ال�صُّ
قادها  التي  االإ�صالح  جتربة  اأخطاء  تفادي  يف  �صاهم  ب�صكٍل 
اإىل  اأدت  والتي  ال�صوفيتي,  اد  االحتِّ يف  “جوربات�صوف” 
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أهداف االستثمار الصيني
 في القارة األفريقية

الربوفي�صور/ عبده خمتار مو�صى
اأكادميي وباحث, ال�صودان

يا�صة اخلارجية ال�صينية,  انهياره. كما كان اِلأ�صلوب اإدارِة ال�صِّ
لمي ل�صعود ال�صني واالبتعاد عن املواجهاِت  وتاأكيد الطابع ال�صِّ

ا يف تدعيم هذا ال�صعود. االإقليميَّة والدوليَّة, دوٌر اأي�صً
تنظيُمها  هو  باأفريقيا  ني  لل�صِّ الكبري  االهتماَم  يوؤكُد  الذي 
يني-االأفريقّي  ال�صِّ عاون  الَتّ »منتدى  بـ  ُيعـَرف  ملا  وا�صت�صافتها 
اأو »اأوفاك: OFAC” خالل يوَمّي 4 و 5 نوفمرب 2006, الذي 
ويف  االأفريقية,  ال�صينية  العالقات  يف  جديًدا  ع�صًرا  ـن  َد�صَّ
يني  ال�صِّ امللتقى  مت بكني   م نظَّ الثاين2007  نوفمرب/ت�صرين 
اأنَّها  اأعلنت  اأفريقيًة  دولًة   )48( فيه  �صاركت  الذي  الث  الثَّ
ِخالل اخلم�صني عاًما املا�صية, قد اأعفت )31( دولًة اأفريقية 
واأنَّ  دوالر,  األف  و�صتون  وثالثمائة  مليار  جُممِلها  ديوٍن  من 
 30 بلغت  واأفريقيا(  )ال�صني  الطرفني  بني  َة  الَبْيِنيَّ التِّجارَة 
اأفريقية,  دولًة   )53( لـ  م�صاعداٍت  مت  قدَّ واأنَّها  دوالر,  مليار 
ولديها ا�صتثمارات مع 28 دولًة اأفريقية, حيث اأن�صاأت )900( 

قوًيا  مناِف�ًصا  اأ�صبحت  وبالتايل  مراء,  ال�صَّ بالقارِة  �صركٍة 
كانت  ك�صوٍق  اأفريقيا  يف  والفرن�صيِة  االأمريكيِة  لل�صركاِت 

مغلقًة لهما فيما م�صى.

اإجمايل  فاإنَّ  االأفريقية  ال�صينية  التجارة  رات  ملوؤ�صِّ وِطبًقا 
قيمة جتارِة ال�صني مع اأفريقيا يف عام 1999 قد بلغ 2 مليار 
اأمريكي, ارتفعت يف عام 2004 اإىل نحِو 29.6 مليار  دوالر 
دوالر, وارتفعت يف نهايِة عام 2005 اإىل 39.7 مليار دوالر.

وال �َصكَّ اأنَّ التَّغيرَي احلا�صَل يف ال�صيا�صِة اخلارجية   
فِط  وؤوب للح�صوِل على النِّ ينية جتاه اأفريقيا و�صعيها الدَّ ال�صِّ
كثرًيا  يقلُق  جديدة  اأفريقيٍة  اأ�صواٍق  وفتح  اخلام,  واملواِد 
والدرا�صات  فالتقارير  الغربية.  والدوَل  املتحدَة  الوالياِت 
القلق,  هذا  تعك�ُس  الغربية  االأبحاِث  مراكُز  تها  اأعدَّ التي 
اأخذ  اأفريقيا  يف  اجلديد  ال�صيني  التحرَك  واأنَّ  ال�ِصيَّما 
ُينحي جانًبا عوامَل ال�صيا�صة واالأيديولوجيا, وذلَك مقابل 
باتت  فال�صني  البحتة,  النَّفعية  وامل�صالح  االقت�صاد  هيمنة 
رف؛ فهي تهتمُّ بق�صايا  تفكُر بنطٍق براجماتيٍّ َم�صلحٍيّ �صَ
واملواد  النفِط  م�صادر  اإىل  والو�صول  واال�صتثماِر  التجارِة 
اخلام, اأكرَث من اهتمامها االأيديولوجي بق�صايا مثل ال�صني 

الواحدة اأو ت�صاُمن العامِل الثَّالث.

ويالِحُظ املحلِّلون اأنَّ تزايَد االهتمام ال�صيني باأفريقيا قد 
ارتبط بعمليَّة اإعادِة تقومِي دور اأفريقيا يف اال�صرتاتيجية 
 ,2001 �صبتمرب/اأيلول   11 اأحداث  بعد  الُكربى  االأمريكية 
خالل  من  اأفريقيا  اإىل  تنظُر  املتَّحدة  الوالياُت  بداأت  فقد 
االإرهاب,  دَّ  �صِ احلرب  ا�صرتاتيجية  يف  موقعها  ُثناِئيَّة 
بدياًل  لتكون  توؤهلها  التي  واملعدنية  النِّفطية  وثروتها 
عن  احلديَث  فاإنَّ  وعليه  االأو�صط,  رِق  ال�صَّ لنفِط  مريًحا 
اأو  اأمريكيًة  اأكانت  �صواء  ا�صرتاتيجيٍة  �صراكٍة  وجود 
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ا هو حديٌث ال يخلو من  اأوروبيًة اأو �صينيًة مع اأفريقيا؛ اإنَّ
على  يرتِكُز  بالتاأكيد  ه  ولكنَّ واأيديولوجية.  �صيا�صيٍة  اأبعاٍد 
رِف  دعائم م�صلحيَّة واقت�صادية ت�صبُّ ال حمالَة يف قنوات الطَّ

القوي يف هذه العالقة.

دويٍل  نظاٍم  بخلِق  اال�صرتاتيجي  هدفها  لبلوِغ  ال�صنُي  ت�صعى 
جديٍد اأحد ُمرتكزاِته اأفريقيا وتكون ال�صني اأحد اأقطاِبه, 
لها  ت�صمُن  التي  ال�صينية   بالطريقة  يتمُّ  عي  ال�صَّ ولكنَّ هذا 
ة لتكون مظلًة لتحقيِق  حتقيق م�صاحِلها االقت�صادية اخلا�صَّ
معدِل  على  وللمحافظِة  االأكرب,   اال�صرتاتيجّي  الهدف 
اأنَّه  ال�صينيون  اخلرباُء  راأى   %9 يبلغ  الذي  الثَّابت  مو  النُّ
بال�صرِي على هذا املعدِل الثابت؛ فاإنَّ م�صادَر الطاقِة املحليِة 
�صيكون  العام 2045م  �صديًدا, وبحلوِل  ا  انخفا�صً �صتنخف�ُس 
من   %45 يبلغ  للطاقة  خارجيٍة  م�صادَر  على  ال�صنِي  اعتماُد 
احتياجاتها, ويف اإطاِر �َصعيها للطاقِة دخلت ال�صني اإفريقيا 
نيجرييا,  مثل:  االأمريكي  فوذ  النُّ مناطق  يف  تتغلغُل  وبداأت 
واالأنلوفونية,  الفرانكفونية,  والدول  اأفريقيا,  وجنوب 

مكاَن النفوذ الفرن�صيِّ والربيطاينِّ على التَّوايل.

يني للغرب يف اأفريقيا التَّحدي ال�صِّ
وممار�صات  تواجُد  حتّوَل  االقت�صادّي  املجاِل  يف   
دائمٍة  �ِصماٍت  اإىل  ب�صرعٍة  اأفريقيا  يف  ال�صينية  ركات  ال�صَّ
للم�صهِد االقت�صادّي االأفريقّي, ومما �صبَّب الذعَر لدى اجلهاِت 
اأنَّ  اكت�صفوا  اأنَّهم  الغربيني؛  التَّقليديني  والالعبني  الفاعلِة 
نفوَذهم وهيمنتهم غري املُتناَزع عليهما يف اإفريقيا يتعر�صان 
اجلن�صيات  دة  ُمَتعدِّ �صينيٍة  �صركاٍت  قبِل  من  للتَّحدي 
رئي�ُس  قال  وكما  ال�صينية.  ولِة  الدَّ مع  متواِطئة  عدوانية 
 Corporate Council« لل�صراكات  اأفريقيا  جمل�ِس 
يف  متمركزة  اأمريكيٍة  �صغٍط  جماعُة  وهي   »on Africa
خاذ  اتِّ لعدم  “نتيجًة  قلقه:  عن  ُمعِرًبا  العا�صمة,  وا�صنطن 

ــحــدة  بــــداأت الـــواليـــاُت املــتَّ
من  ــا  اأفــريــقــي اإىل  تــنــظــُر 
ـــة مــوقــعــهــا  خــــالل ُثـــنـــاِئـــيَّ
احلـــرب  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة  يف 
ــدَّ االإرهــــــاب, وثــروتــهــا  ــصِ �
التي  واملعدنية  النِّفطية 
مريًحا  بدياًل  لتكون  توؤهلها 
ــرِق االأو�ــصــط لــنــفــِط الــ�ــصَّ

تقــريـــر



فاإنَّنا  اأفريقيا  يف  املبادراِت  من  مزيًدا  االأمريكيِة  ال�صركاِت 
�صوف نفقُد ح�صًة مهمًة يف ال�صوق ل�صالِح ال�صينيني”.

يف  عقوًدا  ا  اأي�صً الغربية  ال�صركاُت  خ�صرت  كما   
فاإنَّ  اأعّم,  وب�صكٍل  �صينية,  عرو�س  ل�صالح  التَّحتية  البنيِة 
املنتجني  اأجربت  قد  التكلفِة  منخف�صَة  ال�صينية  املنتجاِت 
يف  عدا  امليادين,  كلِّ  يف  لهم  احِة  ال�صَّ اإخالِء  على  الغربيني 
منتجاِت  اأو  العالية  قنية  التِّ منتجاِت  ل�صوِق  غري  ال�صَّ املجاِل 
ال�صركاِت  التي تواجه  امل�صكلِة  من  اأفريقيا, وجزء  ِف يف  الرتَّ
حكوماُتها  ت�صعى  التي  �صيد«  الرَّ »احلكم  اأجندة  هو  الغربيَة 
نة يف مبادراٍت اأفريقيٍة مثل ال�صراكة  اإىل تنفيِذها, واملُت�صمَّ
 NEPAD: New:نيباد( اأفريقيا  لتنميِة  اجلديدة 
 ,)Partnership for African Development
متزايٍد  ب�صكٍل  اإليها  ُينظر  بات  والتي  االأفريقي,  اد  االحتِّ اأو 
على  والغربية  االأفريقية  �صات  املوؤ�صَّ جانب  من  كم�صوؤوليٍة 
باال�صتثماِر  هو�ِس  النُّ جلنة  رئي�ُس  اأو�صح  وكما  �صواء.  حدٍّ 
احلكم,  عن  حتدثكم  �صوف  املتَّحدة  “الواليات  نيجرييا:  يف 
والكفاءة, واالأمن وعن البيئة, يف حني اأنَّ ال�صينيني ي�صاألونك 

خي�س؟”. فقط عن كيف ميكننا �صراء هذا الرتَّ
كذلك ما ُيثري قلَق الوالياِت املتَّحدة ب�صفتها قوة ُعظمى واأكرب 
ني اجلديد يف القارة, اإ�صافًة  م�صتثمٍر يف اأفريقيا هو دوُر ال�صِّ
واحدٍة  زاويٍة  من  ُترى فقط  ال�صني ال  اأهداَف  فاإنَّ  ذلك  اإىل 
ولِة يف اأفريقيا, بل من ِخالل منظوٍر  تقت�صر على حتركات الدَّ
اأو�صع متمثل يف ال�صيا�صاِت اال�صرتاتيجيِة العاملية, وكما اأعلَن 
ِقبل  ٍة ُعقدت من  م�صوؤوٌل يف وزارِة اخلارجية يف جل�صٍة علنيَّ

الكونر�س االأمريكي قائاًل:
االأفريقية,  القارة  على  التاأثرِي  متزايَد  دوًرا  ال�صني  »تلعب 
ال�صنَي تعتزُم م�صاعدَة وحتري�َس احلكام  اأنَّ  وهناك قلٌق من 
الطبيعيِة  املوارد  على  يدها  وو�صع  ين,  املُ�صتبدِّ االأفارقِة 
الثمينِة يف اإفريقيا, واأن تت�صبَب يف تراجِع الكثرِي من التَّقدم 
يف  واحُلكم  الدميقراطيِة  م�صتوى  على  اإحراُزه  تَّ  الذي 

وِل االأفريقية.«  ال�صنوات اخلم�س ع�صرة املا�صية يف الدُّ
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لت زيارُة الرئي�ِس ال�صيني »هو جني تاو« الأفريقيا يف  وقد �صكَّ
عام 2009 نقطَة حتوٍل كبريٍة يف اإطاِر �صيا�صِة ال�صني اجلديدة 
جتاه القارة, وقال دبلوما�صيٌّ �صينيٌّ معلًقا على الزيارة باأنَّها 
تعك�ُس حقيقَة اأنَّ التزام بكني بالقارة يتجاوُز النفَط واملناجَم 
نغال, وتنزانيا,  وال�صفقات, وقد زار »هـو جني تاو« مايل, وال�صِّ
ويف   ,2009 فرباير   17 و   10 بني  ما  الفرتِة  يف  وموري�صيو�س 
ا الأفريقيا بقيمة 10 بليون  ياق قدمت ال�صني قرو�صً ذات ال�صِّ
�صرم  موؤمتِر  خالل  من  وذلك  �صنوات,  ثالث  َمدى  على  دوالر 

ال�صيخ الذي انعقد يف 2009/11/9. 
ك التواجُد العلني لل�صنِي يف اأفريقيا خياَل  لقد حرَّ  
�صابًقا  كانت  التي   – بكني  به  قامت  الذي  فالتغلغل  العامل, 
�ًصا يف احلرب الباردة يف اأفريقيا – يف القارة مل  م�صارًكا متحمِّ
يتميز باعتباراٍت اأيديولوجية ولكن برتكيٍز على اال�صتحواِذ 
فالتجارُة  التجارية,  ة  واالنتهازيَّ الطبيعية  الرثواِت  على 
الَبينيَّة التي كانت تقُف على عتبِة مليار دوالٍر اأمريكي عام 
2000م, �صهدت طفرًة بلغت 50 مليار دوالر اأمريكي مع نهاية 
عام 2006م, ما جعل ال�صني ثالَث اأكرب �صريٍك جتاريٍّ للقارِة 
ُة  بعد الوالياِت املتحدِة وفرن�صا, ويف الفرتِة نف�صها قفزت ح�صَّ
ال�صني من �صادراِت اأفريقيا من 2.6 اإىل اأكرث من 9.3 باملِائة, 
الوفورات  من  للعديِد  االأوَل  التجاريَّ  ال�صريَك  اأ�صبحت  وقد 

لع يف القارة. التي تعتمُد على ال�صِّ
ُل مبادرُة »طريق احلرير« ال�صينّي مك�صًبا كبرًيا  ت�صكِّ  
اأطلقتها ال�صنُي يف عاِم 2013م, حتت  الأفريقيا, وهي مبادرٌة 
ا�صم »حزام واحد- طريق واحد« الذي ُيراد به ربط �صككي 
بنَي ال�صنِي واآ�صيا واأوروبا, من اأجِل ت�صهيل املبادالت التِّجارية 
ة  الربيَّ التجارِة  طرَق  امل�صروع  هذا  �َصِمل  حيث  بينهم, 

. ت اأفريقيا وبلداَن املغرِب العربيَّ ة التي �صمَّ والبحريَّ
ال�صيني  االقت�صادي«  احلرير  طريق  »حزام  م�صروُع  َيُعْد  مل 
من  كاًل  َتطاُل  جبهاٍت  على  بكني  تعمُل  اإْذ  خطة,  َد  جمرَّ
تعترُب  جتاريٍة  ا�صرتاتيجيٍة  لتنفيِذ  واأفريقيا  واأوروبا  اآ�صيا 
جهة,  من  التِّجاري  بط  الرَّ حيُث  من  العامل,  يف  االأ�صخَم 

االقت�صاداِت  يف  ها  ت�صخُّ التي  ال�صينيِة  اال�صتثماراِت  وحجم 
املُ�صتهدفِة بامل�صروِع من جهٍة اأخرى.

بلغ   )2018  –  2015( الثَّالث  ال�صنواِت  وخالل   
 3 يقرب  ما  اأفريقيا  يف  لل�صنِي  نوي  ال�صَّ اال�صتثماِر  متو�صُط 
حت�صًنا  اأفريقيا  يف  التَّحتيُة  البنيُة  و�َصِهَدت  دوالر,  مليارات 
طرًقا  للقارِة  َق  حتقِّ اأن  ُيَتوقُع  التي  التَّعاون,  خَطِط  بف�صِل 
�صريعًة بطول 30 األف كم, وطاقَة موانٍئ تبلغ 85 مليون ُطٍن 

كلَّ عام, وخلق ما يقرب من 900 األف وظيفة.
املُقِبلِة  املرحلِة  خالل  �صيعمُل  ال�صيني  التنميِة  �صندوَق  اإنَّ 
على تو�صيِع اال�صتثمارات يف القارة ال�صمراء على نحٍو اأقوى, 
االأ�صهِم  يف  ا�صتثماٍر  �صندوق  هو  ال�صينية  التَّنمية  و�صندوق 
ال�صينّي وتبلُغ قيمة حمفظته نحو 10  التنميِة  بنُك  يديره 

مليارات دوالر.
ٍة بالن�صبِة لل�صني التي ت�صعى  وُتَعــد اأفريقيا حلقَة و�صٍل مهمَّ
طريق  عرَب  اأوروبا  يف  اأكرب  ب�صكٍل  التجاري  نفوذها  مدِّ  اإىل 
خالل  دوالر  تريليون  فيه  ت�صخَّ  اأن  تنوي  الذي  احلرير, 
ال�صكِك  وخطوط  واملوانِئ  الطرِق  بناء  اأجِل  من  عاًما  ثالثني 
ِة واملناطق ال�صناعيَّة يف الدول التي ميرُّ بها الطريق,  احلديديَّ
با ي�صاعد على تي�صري التجارة وفتح طرٍق جديدٍة اأماَم ثاين 
مثل  دوليٌة  �صاٌت  موؤ�صَّ وترى  العامل,  يف  اقت�صاديٍة  قوٍة  اأكرب 
ويل يف طريِق احلرير بني القارِة االأفريقية وال�صني  البنك الدَّ

والهند, حدوًدا اقت�صاديًة جديدة.
ئي�ُس ال�صيني »�صي جني بينغ« يف اأكرث من منا�صبٍة  لقد �صعى الرَّ
حتالًفا  ي�صتهدُف  ال  احلريِر  طريَق  اأنَّ  على  التاأكيِد  اإىل 
يف  بينغ  ال�صيني  الرئي�ُس  وعر�َس  ع�صكرًيا,  اأو  ا  جيو�صيا�صًيّ
َمطلع �صبتمرب 2018 متوياًل جديًدا الأفريقيا بقيمة ت�صل اإىل 
60 مليار دوالر, و�َصْطِب جزٍء من ديوِن الدوِل االأكرث فقًرا يف 
باأّنها  اأفريقيا  يف  لل�صني  الغرب  هامات  اتِّ عك�ِس  وعلى  القارة. 
تنهُب ثرواِت القارِة, واأنَّها مفرِت�ٌس اقت�صادي يف اأفريقيا, اإاّل اأنَّ 
درا�صًة ميدانيًة – اأجرتها �صركُة ماكينزي عام 2017 – بيَّنت 
دوٍل  ثماين  يف  تعمُل  �صينيٍة  �صركٍة   1000 حوايل  �صمن  اأنَّه 
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املحلية,  العمالِة  من  املوظفني  من   %89 هناك  كان  اأفريقيَّة, 
ال�صني  حول  بحثيٍة  مبادرٍة  عن  ال�صادرُة  البياناُت  واأظهرت 
ُقرابَة  قدمت  ال�صني  اأنَّ  هوبكنز«  »جونز  بجامعة  واأفريقيا 
114 مليار دوالر كقرو�ٍس الأفريقيا يف الفرتِة من عام 2000 
جتاوز   2018 العام  من  االأول  �صف  النِّ ويف   ,2016 عام  اإىل 

اإجمايل اال�صتثماراِت ال�صينيِة يف اأفريقيا 100 مليار دوالر.
يف  ال�صيني  اال�صتثماِر  اأهداُف  تتمحوُر  عامة  ب�صورٍة  اإذًا, 
زيادة  مثل:  املختلفة  ة  االقت�صاديَّ العوامل  يف  اأفريقيا 
اال�صتثمار, التَّبادل التِّجاري, تعظيم االأرباح ...اإلخ, ومل تكن 
االأيديولوجيا اأو العالقاُت ال�صيا�صيُة ذاَت اأولويٍة يف عالقاتها 
تتعامُل  اأنَّها  ذلَك  على  والدليُل  االأفريقية,  القارة  دوِل  مع 
بختلِف  اأفريقيا  يف  احلاكمة  ال�صيا�صيِة  االأنظمِة  كّل  مع 
وال�صمولية,  الع�صكرية,  الدكتاتورية,  وتوجهاتها:  اأ�صكالها 
عهد  يف  ال�صودان  )مثل  االإ�صالمية  وحتى  والدميقراطية, 
تزيُل  جديد  دويٍل  نظاٍم  لت�صكيِل  �صعِيها  يف  وحتى  الب�صري(, 
ا غايُة ذلك حتقيق  اإنَّ االأحادية,  االأمريكية  ال�صيطرَة  منه 
ها  اأهداٍف ا�صرتاتيجيٍة اقت�صادية, واملحافظة على معدِل نوِّ
ال�صوؤوِن  يف  �صيا�صًيا  تتدخُل  ال  اأنَّها  كما   ,)%9( يف  ال�صنوي 
اأ�صلوَب  ذلك  يف  وتتبع  فيها,  ت�صتثمُر  التي  للدول  الداخليِة 

اِعمة. ِة النَّ بلوما�صيَّ الدُّ

يف  ال�صيني  اال�ــصــتــثــمــاِر  اأهـــــداُف  تــتــمــحــوُر   
املختلفة  ة  االقت�صاديَّ العوامل  يف  اأفريقيا 
التِّجاري,  التَّبادل  اال�صتثمار,  زيــادة  مثل: 
تعظيم االأرباح ...اإلخ, ومل تكن االأيديولوجيا 
يف  اأولـــويـــٍة  ذاَت  ال�صيا�صيُة  ــعــالقــاُت  ال اأو 
ــة ــي ــق ــري االأف الـــقـــارة  دوِل  مـــع  ــا  ــه ــات ــالق ع
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التعاون والتنافس
 في أفريـقـيــــــا : 

تركــيــــــا
و الصيــــن
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ها  وُل االأفريقية اإىل مع�صكراٍت خمتلفٍة اأثناء احلرِب الباردة, ولكنَّ  ان�صمت الدُّ
دوُل  تتمكن  مل  حيث  املطلوب,  امل�صتوى  على  التَّنمية  حتقيِق  من  تتمكن  مل 
القارِة التي حتتاُج اإىل دعٍم مايٍلّ من القوى الغربيِة من احل�صوِل على اإمكانيِة 
الليربالية  روَط  ال�صُّ ت�صتويَف  اأْن  ت�صتطع  مل  الأنها  مرتفعة,  ببالغ  االقرتا�س 
املطلوبة. احتلت امل�صاكُل املزمنُة املتاأثرة بحلقِة الفقر املفرغة موقًعا بني اأكرب 

م�صاكل القارة اإىل الوقِت احلايل. 

الأزمات  حلواًل  تنتَج  اأن  �صاأنها  من  خمتلفة  ٌة  واقت�صاديَّ ٌة  �صيا�صيَّ قوًى  برزت 
القارة, بالتوازي مع الُفر�ِس التي جلبها القرُن احلادي والع�صرين, من بني هذه 

َرين يف القرن القادم يف  القوى تربز ال�صنُي وتركيا كالعَبني �صيكونان موؤثِّ
الكافيَة الإنتاِج حلوٍل الأزماِت  القدرَة  ال�صني وتركيا  القارة, حيث متتلُك 
جلميِع  بح  الرِّ ومبداأ  املتبادلِة  قِة  الثِّ مفهوِم  من  انطالًقا  املزمنة,  القارة 
نظرة  اإلقاء  عند  االآخرين,  الالعبني  عن  خمتلفٍة  ب�صورٍة  االأطراف, 

يف  للقارِة  االقت�صادي  الو�صِع  على  ة  عاَمّ
الوقت احلايل؛ ند اأنَّه من الوا�صح لديها 
حيث  �صخمة,  كاِمنة  وطاقات  موارد 
الُبلداُن  تخ�صى  التي  القارِة  بلداُن  حتوي 
ا جديدًة  الغربية من اال�صتثماِر فيها فر�صً
لرتكيا وال�صني, القارة التي ي�صكل �صكانها 
اأكرَث من16% من جمموع �صكان العامل, ال 

على  �صوى  ت�صتحوُذ 
اقت�صاِده,  من   %5
خمتلفٌة  فر�ٌس  هناك 
وال�صني  تركيا  اأماَم 
حت�صنِي  اأجل  من 
االقت�صادي  الو�صع 
بطبيعِة  احلايل 

التَّعاون والتَّناف�س.

متتلُك قارُة اأفريقيا ثرواٍت �صخمًة من املوارد الباطنيَّة, 
مل  املزمن,  الفقُر  ي�صتوطنها  منطقًة  اليوَم  تعدُّ  اأنَّها  اإال 
ِة يف  تتمكن القارُة التي وطاأتها اأقداُم القوى اال�صتعماريَّ
القرن اخلام�س ع�صر من نيِل ا�صتقاللها �صوى مع منت�صِف 
تَّ  الذي  اال�صتقالُل  ي�صمن  مل  وبينما  الع�صرين,  القرن 
القارة,  واقت�صادًيا يف عموم  �صيا�صًيا  ا�صتقراًرا  اكت�صاُبه 
ُة التي و�صلت للحكِم عرب انقالباٍت  برزت االأنظمُة القمعيَّ
كعقباٍت  الغربية  للدوِل  التَّبعيِة  جانب  اإىل  ع�صكرية, 
الذي  اال�صتقرار  يك�صُف  حيث  القارة,  يف  التنميِة  اأماَم 
يعَترُب اأحد العوامل الرئي�صية للتنميِة االقت�صادية عن 
اإليها من جراء  َل  التو�صُّ القارُة  نف�ِصه كرثوٍة مل ت�صتطع 
االفتقاُر  �صاهم  فيما  الداخلية,  ال�صيا�صيِة  ا�صطراباتها 

اإىل املوارِد املالية الالزمة يف جعل الفقر مزمًنا. 

الـــــ�ـــــصـــــنَي تـــــقـــــدُم 
وت�صهيالٍت  م�صاعداٍت 
يف  االأَفريقيِة  للدوِل 
ــِة االقــرتا�ــس  ــاأل ــص ــ� َم
اإ�صافًة  واال�صتدانة, 
من  ُمــه  تــقــدِّ مـــا  اإىل 
ا�صتثمارية اإمكانياٍت 

تقــــريــــر

دنيز ا�صتقبال
كاتب خمت�س يف ال�صوؤون االآ�صيوية
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كية  الرتُّ اال�صتثمارات 
ينية يف اأفريقيا  وال�صِّ

وال�صني  تركيا  نُم  ملع 
العامل,  يف  اأكرَث  اقت�صادًيا 
من  االأوِل  العقِد  بعد 
فاإمكانيات  االألفينيات, 
املتزايدة  ة  االقت�صاديَّ الرفاهيُة  اأتاحتها  التي  اال�صتثمار 

هت البلَدين اإىل اأفريقيا التي ُتعترَب منطقًة واعدة. وَجّ

دوِل  مع  للبلدين  اخلارجيَّة  التِّجارِة  حجِم  اإىل  بالنظِر   
ال�صني- بني  اخلارجيَّة  التجارِة  حجَم  اأنَّ  نُد  اأفريقيا؛ 

ر حجُم التجارة  ُر ب 205 مليار دوالر, فيما ُيقدَّ اأفريقيا يقدَّ
وتبلغ  دوالر,  مليار   22 ب  تركيا-اأفريقيا  بني  اخلارجيِة 
اال�صتثماراُت ال�صينية يف اأفريقيا 360 مليار دوالر, فيما تبلُغ 

اال�صتثمارات الرتكية يف اأفريقيا 7 مليارات دوالر.

خم بني ملَفيِّ اال�صتثماِر للبلدين من  وبالرغم من التَّفاوِت ال�صَّ
ال�صينية  اال�صتثماراِت  حجَم  اأَنّ  اإاّل  االقت�صادية,  الناحيِة 
ِة  ال�صينيَّ اال�صتثماراِت  حجِم  من   %18.5 ُل  ميثِّ اأفريقيا  يف 
الرتكيِة  اال�صتثمارات  حجُم  ي�صتحوُذ  فيما  اخلارجية, 
اخلارجّية  اال�صتثماراِت  جمموِع  من   %15 على  اأفريقيا  يف 
قطاعاٍت:  يف  اأكرث  اال�صتثمارات  تلك  ترتكُز  الرتكية, 
�صادراُت  ترتكز  فيما  والعقارات,  واملوا�صالت,  كالطاقِة, 
ويالَحظ  التكنولوجية,  املُنتجاِت  يف  اأفريقيا  اإىل  البلدين 
�صبه  اأو  انوية  الثَّ اخلام  الب�صائَع  ا�صترياَد  الن  يف�صِّ اأنَّهما 

الثانويِة من اأفريقيا. 

اأفريقيا  ُبلداَن  اأنَّ  ُتظهر االأبحاُث املجتمعيُة 
اإيجابية,  ب�صورٍة  وتركيا  ال�صنَي  تقاِبُل 
اإليهما  وتنظُر  االأوروبية,  بالدوِل  مقارنًة 
اإيجابي, ومن بني  ب�صكٍل  االأفريقية  ال�صعوُب 
من  اإليها  و�صل  التُّ ميكن  التي  املهمِة  النتائِج 
ر ال�صورِة التي متتلُكها  تلك االأبحاث هو ت�صدُّ

ا بني الدوِل املُ�صلمة.  تركيا تاريخيَّ
للدوِل  وت�صهيالٍت  م�صاعداٍت  تقدُم  ال�صنَي  اأنَّ  املعروِف  من 
اإىل  اإ�صافًة  واال�صتدانة,  االقرتا�س  َم�صاألِة  يف  االأَفريقيِة 
اأقر�صت  التي  فال�صني  ا�صتثمارية,  اإمكانياٍت  من  ُمه  تقدِّ ما 
خالل  دوالر  مليار   143 جمموعه  ما  االأفريقيَة  الدوَل 
اإيجابيٍة  ب�صورٍة  ت�صرفت   2017-2000 عامي  بني  الفرتِة 
اأكرَث يف م�صاألِة الديون اخلارجية مقارنًة بالدول الغربية. 

هل نوذج التَّنمية اللِّيربايلِّ ممكٌن يف اأفريقيا؟ 
مل تتمكن بلداُن اأفريقيا من حتقيِق النجاِح بالقدر الكايف يف 
افتقاِرها  ب�صبِب  االقت�صادية,  التَّنميِة  لتحقيِق  حماوالتها 
با�صتمرار  تتلقى  لذا  زمة,  الالَّ ِة  املاليَّ االإمكانيات  اإىل 
وليَّة ك�صندوِق  �صاِت املاليِة الدَّ التو�صيات اللِّيربالية من املوؤ�صَّ
تاأتي  التي  القرو�ُس  ُتلِحق  الدويل,  والبنك  الدويل  قِد  النَّ
ببلداِن  َرَر  ال�صَّ الليربالية  واالإ�صالحات  التَّو�صياِت  عقَب 
اأفريقيا عرب التِّجارِة اخلارجيَّة ب�صبِب افتقارها اإىل املزايا 

التَّناف�صيَّة الالزمة.
 اأما ما يحدُث من ت�صلُِّم ال�صني حّق اإدارِة اال�صتثماراِت نتيجة 
التي  والديون  القرو�ِس  ت�صديِد  يف  حتدُث  التي  عوبات  ال�صُّ
ينبغي  لذا  ال�صني,  �صورِة  على  �صلًبا  تنعك�س  فاإنَّها  تقدمها؛ 
منِع  اأجل  من  االأطراف,  بني  للجميِع  الربِح  مبداأ  َق  ُيطبَّ اأن 
عماٌل  بها  يعمُل  التي  امل�صاريُع  تخلُقها  التي  القلقِة  حدوِث 
من  ل  ومُتوَّ ال�صينية,  بالعملِة  فيها  التَّعامل  ويتمُّ  �صينيون, 
قبِل ال�صني, ويف هذه النقطة تكت�صب اإمكانيُة التعاوِن بني 

ال�صنِي وتركيا اأهميًة كبرية.

لدى تركيا يف الوقِت احلايّل بعثاٌت دبلوما�صّيٌة يف 42 بلًدا 
اأ�صِل 54 بلد, ومتتلُك �صورًة اإيجابّيًة يف عموم   ا من  اأفريقًيّ
القارة ب�صاعداتها التَّنمويِة االإن�صانية, وقد اأمتت يف فرتِة 
مليار   64 قيمتها  تبلُغ  م�صروعاٍت  االأخرية  عاًما  الع�صرين 
ه اإليها انتقاداٌت اأقّل  دوالر يف عموِم القارة, تركيا التي ُتوجَّ
كان املحليني,  مقارنًة بال�صني اأ�صبحت ذاَت نفوٍذ مهٍم لدى ال�صُّ
با تنفُذه من م�صاريَع تنمويٍة اإن�صانيٍة يف عموِم القارة, من 
الوا�صح اأَنّ التعاوَن الذي �صتقوُم به ال�صنُي وتركيا يف عموِم 
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على   ُ يتعنيَّ اإذ  الطرفني,  كال  ل�صالِح  �صيكون  القارة 
البلدين تطوير التَّعاوِن يف جماالٍت خمتلفة, من اأجِل 
التجارية  احلمائية  ل�صيا�صات  ال�صلبيِة  االآثار  تقليل 
و�صعر  التجارِة  ا عقب حروِب  التي ت�صاعدت خ�صو�صً

رِف بقدِر االإمكان.  ال�صَّ

وباء كورونا وا�صتثمارات ال�صني:
 �صورة �صرق اآ�صيا يف اأفريقيــــــــــــــا 

ى وباُء كورونا الذي �َصِغل جدوَل االأعماِل يف االأيام  اأدَّ
االأوىل من عام 2020 اإىل وفاِة اأكرَث من األف �صخ�ٍس 
من  متخًذا  انت�صر  الذي  الفريو�س  وت�صبب  العامل,  يف 
والتوتر,  القلِق  من  مناخ  ت�صكيِل  يف  له  مركًزا  ال�صني 
فيما  االقت�صادية,  القطاعاِت  من  العديِد  على  ر  واأثَّ
ياح  َد الطريَق لر�صِم �صورٍة �صلبيٍة �صدَّ املنتجاِت وال�صُّ مهَّ
و�صعت  التي  البلدان  من  العديد  وتلفت  ال�صينيني, 
عن  ال�صينية  االأرا�صي  وخمارِج  مداخل  على  قيوًدا 

طريق اجلوِّ والبحر االنتباه خلطِر تف�صي الفريو�س.

مليار دوالر  اأنَّ خ�صارًة مقدارها 280   يذكر اخلرباُء 
على  ال�صوَء  وي�صلطون  العاملي,  باالقت�صاِد  حلقت 
البور�صات  يف  تريليون   1.5 مقدارها  خ�صارٍة  وقوِع 
العجِز  اأما عن  والتَّوتر,  القلِق  مناِخ  ب�صبب  االآ�صيوية 
�صورَة  اأ�صرَّ  الذي  كورونا  فريو�س  على  ال�صيطرِة  عن 

العامليَّة واقت�صاِدها؛ فيظهر  ال�صني 
اأنَّ مناَخ القلِق واخلوف �صي�صتمر. 

امل�صكالُت التي تواِجهها ال�صني التي 
ب  يقدر  ا�صتثمارًيا  ر�صيًدا  متتلُك 
الفريو�س  ب�صبب  دوالر  تريليون   2
�صلبيٍة  �صورٍة  لر�صِم  االأر�صية  متهد 
لها فيما �صتقوُم بهم من ا�صتثمارات 

م�صتقباًل. 

التَّناف�س يف اأفريقيا وموقع تركيا اال�صرتاتيجّي

اأفريقيا التي ميكُن اخت�صارها  اإنَّ مقاربَة تركيا جتاه 
الِم, واال�صتقراِر, والتَّنميِة, وامل�صاعدات  يف مبادئ: ال�صَّ
االإن�صانية, والتوزيع العادل للموارد, وامل�صاواة, تظِهُر 
اختالَفها عن العديِد من دوِل العامل, لكنَّ تركيا التي 
بالغٍة, مل تربز  االأفريقيون بحفاوٍة  القادُة  ي�صتقُبلها 
لهذا  كانعكا�ٍس  الكايف,  بالقدِر  اأفريقيا  يف  اقت�صادًيا 

االختالف.

من  م�صرتكة  م�صاريَع  افتتاِح  يف  قدًما  امل�صُيّ  املهم  من 
ب�صتوى  ت�صرُي  التي  التِّجارية  العالقاِت  تطويِر  اأجِل 
ُ على تركيا التي تديُر  دون الطاقات املتوفرة, ويتعنيَّ
االقت�صاديَّة  املوارد  الإك�صاِب  امل�صاريع  من  العديَد 
يف  بحذٍر  تتحرَك  اأن  االأفريقية  للبلداِن  لة  املعطَّ
نائية  الثُّ العالقات  ا  اأمَّ ال�صني,  مع  التعاوِن  جماالِت 
بني  من  وتعّد  واحًدا  طرًفا  تفيُد  التي  والثُّالثية 

النقاِط احلرجة؛ فلها موقٌع مِهم.

هناك 28 بلًدا اأفريقًيا م�صلًما من اأ�صِل 54 بلًدا يف القارة, 
املوجودِة  التحفظاِت  اأهميِة  اإىل  ي�صرُي  الذي  االأمر 
يف  ع�صو  باعتباِرها  تركيا  ُل  متثِّ حيث  لرتكيا,  بالن�صبة 
بنِك التَّنمية االأفريقي, وال�صني التي برزت باإمكانياتها 

وقويًة  جديدًة  بدائل  املاليِة 
بالن�صبِة لبلدان اأفريقيا. 

بعثاٌت  احلـــايّل  الــوقــِت  يف  تركيا  ــدى  ل
من  ــا  اأفــريــقــًيّ بــلــًدا   42 يف  دبلوما�صّيٌة 
اإيجابّيًة  �صورًة  ومتتلُك  بلد,   54 اأ�صِل 
التَّنمويِة  ب�صاعداتها  القارة  عموم   يف 
الع�صرين  اأمتت يف فرتِة  وقد  االإن�صانية, 
قيمتها  تبلُغ  م�صروعاٍت  االأخــرية  عاًما 
الـــقـــارة عـــمـــوِم  يف  دوالر  ــار  ــي ــل م  64
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ها ُدَول اآ�صيا, وبا  ة, اأهمُّ لطات االإ�صرائيليَّة« اأْن جِتَد لها َموِطئ َقدٍم يف دوٍل ِعدَّ ت »ال�صُّ منذ احتالل فل�صطني عام 1948, َحر�صَ
وفيتّي كان يف حالة حرٍب مع االإدارة االأمريكية يف تلك املرحلة, فقد َحِظَيت عالقة االحتالل االإ�صرائيلّي  اأنَّ االحتاد ال�صُّ
ا يف ُقدرة »اإ�صرائيل«  ك االحتاد ال�صوفيتي يف بداية الت�صعينيات كان �َصبًبا ُمهمًّ ِبُدول تلك املنطقة بتناق�صاٍت كثرية, اإال اأنَّ َتفكُّ

ياِدّي.  الخرتاق تلك املناطق التي كانت َتُتوق لعوامَل اال�صتقالل ال�صِّ
اخلارجية  حترك  �صرعة  راأينا  تقريًبا,  اأ�صهر  بثالثِة  ال�ّصوفيتّي  االحتاد  ك  َتفكُّ َبعد  اأَْي   1992 مار�س  يف  املِثال,  �صبيل  على 
ل  مت يف العا�صمة االأُوزَبِكيَّة »ط�صقند« اأوَّ نها من الدخول اإىل اآ�صيا الو�صطى, حيث َنظَّ كِّ االإِ�صرائيليَّة ال�صتغالل الُفر�صة التي مُتَ
ُموؤمتٍر اقت�صادٍي ُم�صرَتك, كان هدُفه حتديد احتياجات تلك الدول, والدور الذي مُيِكن اأن تقوم به »اإ�صرائيل« جتاهها, بالتاأكيد 

رأس مال العالقات اإِلسرائيلية
د. بالل خليل يا�صني

باحث خمت�س يف ال�صاأن الفل�صطيني

التكنولوجيا  والسالح
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ك االأخرية  مل يكن حَترُّ
اأبنائها,  عيون  يف  ُحًبا 
اأنَّ  ُتدِرك  كانت  بل 
التي  الو�صطى  اآ�صيا 
اأربعة  فوق  مَتتدُّ  كانت 
جتل�س  كم2  مليون 
فوق خمزوٍن هائٍل من: 

النفط, والغاز, واليورانيوم, والذهب, والف�صة, كما اأنَّ موقعها 
ني  اجلغرايف الذي يحد ُكالًّ من: تركيا, واإيران, ورو�صيا, وال�صِّ
م�صروع  اأماَم  ا  ُخ�صو�صً عنها,  ِغنى  ال  ا�صرتاتيجيًة  منها  َجَعل 

ال�صني املعروف طريق احلرير. 
ر  واإذا اأرْدنا اأْن َنبتِعد عن احلديث العام يف اإطار املو�صوع, وَنح�صُ
)ال�صني  اآ�صيا  قارة  يف  تاأثرٍي  ذات  دولَتني  اأكرث  يف  ال�صورة 
االحتالل  دولة  قادت  ُمتباَدلة  م�صالح  اأمام  فاإنَّنا  والهند( 
االإ�صرائيلّي اإىل تعزيز ح�صوِرها يف تلك الدول على م�صتوياٍت 

خمتلفة.   

ني والهند  بداية العالقة مع ال�صِّ
الفيتنام,  دَّ  �صِ حرًبا  ال�صيني  اجلي�س  خا�س   ,1979 عام  يف 
اأّنه  اإال  ِب�ُصهولة  الفيتنامّية  االأرا�صي  احتلَّ  اأنَّه  من  غم  وبالرَّ

ال�صينيون  اكت�صف  التقييم  وبعد  كبرية,  خ�صائر  َتَكبَّد 
َحديث,  ِنظاميٍّ  جي�ٍس  تكوين  اإىل  بحاجة  اأنَّهم 

هنا  ومْن  الع�صر,  َتطّورات  ُيواِكب  اأْن  على  قادر 
اأْن  مُيِكن  التي  امل�صلحة  »اإ�صرائيل«  الَتقطت 

ال�صينية,  ال�صاحة  على  اأقداَمها  َت�صع 
الع�صكرية  خدماتها  عر�صت  حيث 

االأعمال  رجل  خالل  من 
»اآيزنربج«,  االإ�صرائيلي 

تلك  يف  املُقَدم  والأنَّ 
ل  ُي�صكِّ مل  املرحلة 
الواليات  مع  تناف�ًصا 
االأمريكية,  املتحدة 
االأخرية  تعاِر�س  مل 
املُ�صرَتك  التعاون 
اإبقاء  مع  بينهما, 

ر.  العالقة يف ال�صِّ
الثَّغرة  حيث  من  ني  ال�صِّ عن  كثرًيا  تبتِعْد  فلم  الهند  اأما 
مو�صوع  كان  فقد  االإ�صرائيلّي,  خاللها  من  ت�صَلَل  التي 
َنحو  دفعتها  التي  ر  ال�صِّ كلمة  هو  ا  اأي�صً الع�صكرّية  ات  املُعدَّ
خرباِتها  من  واال�صتفادة  الع�صكرية,  منظومتها  تطوير 
على  االأمنّي  ق  بالتفوُّ لها  َت�صَمح  التي  التقنيَّات  جَمال  يف 
َتَتغلَّب  اأن  ُتريد  التي  والتحديات  »باك�صتان«,  يف  ُخ�صوِمها 
نهاية  »كامب-ديفيد«  فاقيَّة  اتِّ اأنَّ  وبا  »ك�صمري«,  يف  عليها 
ال�صبعينيات قد جمعت العرب مع االإ�صرائيلّيني على مائدة 
من  لال�صتفادة  الهندي  العقل  انفتاح  �صيا�صة  ومع  ال�صالم, 
الهند  َتقدَمت  املراقِبني-  بع�س  ُفها  ي�صِ -كما  الغربي  العقل 
نحو »اإ�صرائيل« بخطًى ثابتة, ال�صيما اأنَّ »اإ�صرائيل« يف تلك 
د  م نف�صها َك�ِصْم�َصار ِلُكلِّ من ُيريد اأْن ُيوطِّ املرحلة كانت ُتقدِّ
الحًقا  اأدى  مما  االأمريكّية,  املتحدة  بالواليات  عالقَته 
الهندية  ال�صيا�صة  يف  كامٍل  انقالٍب  اإىل  تدريجّي  وب�صكٍل 
َعرب  ُت�صانُدها  كانت  التي  الفل�صطينية  الق�صية  جتاه 

ُعقود. 

ماذا تريد »اإ�صرائيل«؟ 
يف  االإ�صرائيلّي  االحتالل  بداية  َمع 
العربية  ول  الدُّ كانت  فل�صطني, 

ل  مُتثِّ
ق  َطو
َحول  ح�صاٍر 
اجلديد,  كيانها 

ر  ال�صِّ كلمة  كانت  الع�صكرّية  ات  ــدَّ ــع املُ مو�صوع 
منظومتها  تــطــويــر  ــو  ــح َن الــهــنــد  ــت  ــع دف ــي  ــت ال
"ا�صرائيل"  خــربات  من  واال�صتفادة  الع�صكرية, 
ق  بالتفوِّ لها  َت�صَمح  الــتــي  التقنيَّات  جَمـــال  يف 
ــــّي عــلــى ُخــ�ــصــوِمــهــا يف »بــاكــ�ــصــتــان«. ــــن االأم

تقــــريــــر
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وبا اأنَّ ا�صرتاتيجية االحتالل اآنذاك كانت َتعتِمد على 
القفز  على  حر�صت  فقد  االأر�س,  على  اأقدامها  تثبيت 
اآ�صيا  قارَتّي  يف  لها  م�صالح  واإيجاد  العرب,  موقف  عن 
َتَتميزان  والهند,  ال�صني  جمهوريَتّي  والأنَّ  واأفريقيا, 
الكبري,  كان  ال�صُّ وعدد  الوا�صعة,  اجُلغرافية  بامل�صاحة 
اأدرك  م�صتقباًل,  تلعباه  اأْن  مُيِكن  الذي  الدور  وطبيعة 

ة ُح�صوِره يف ِتلك املناطق. ًرا اأولويَّ االإ�صرائيلي ُمبكِّ
رية  وال�صِّ دود  ال�صُّ بني  حماوالُته  َبِقَيت  فقد  وعليه 
ز  ُيعزِّ اأْن  االحتالل  ا�صتطاع  حتى  �صابًقا,  ذكرنا  كما 
االأمنية  اجلوانب  اأبرزها  ة,  ِعدَّ ملفاٍت  يف  يَته  اأهمِّ
فَبْعد  املتقدمة,  واالأ�صلحة  التكنولوجيَّة  والّتقنّيات 
ا  اأمنًيّ العربّية  الدول  بع�س  على  »اإ�صرائيل«  ق  تَفوُّ
ا, وا�صِتطاَعِتها اإبرام اتفاقية �صالم مع اأكرِب  وع�صكرًيّ
رق االأو�صط  وهي جمهورية م�صر  دولة عربّية يف ال�صَّ
»اإ�صرائيل«  مت  قدَّ ال�صبعينيات,  نهاية  يف  العربيَّة 
اآ�صيا وغريها ب�صكٍل اأكرب كنموذٍج ناجٍح  ِلُدَول  نف�َصها 
العملية,  تها  وفاعليِّ الع�صكرية  ُمعداِتها  اأهمية  يف 
يف  تعاونها   زادت  وبهذا  التكنولوجيَّة,  والتقنيَّات 

ني والهند.  تلك اجلوانب مع ال�صِّ
ومن هنا �َصِهَد العامل ُنًوا متزايًدا يف حجم التبادل 
ا يف العقدين  ني خ�صو�صً التجاري بني »اإ�صرائيل« وال�صِّ
زت زيارة الرئي�س ال�صيِني »جيانغ  االأخريين, كما َعزَّ
زميني« »الإ�صرائيل« عام 2000, وكذلك زيارة رئي�س 
»بكني«  اأوملرت«  »اإيهود  ال�صابق  االإ�صرائيلي  الوزراء 
عام 2007؛ َرْفَع م�صتوى التعاون ال�صيا�صي, وزيادة يف 
حجم التبادل التجاري بينهما ب�صكٍل ملحوظ, فقد 

اإىل  لل�صني عام 2017  اإ�صرائيل  بلغت �صادرات 
اإىل  ني  ال�صِّ �صادرات  اأما  دوالر,  مليار   3.3

»اإ�صرائيل« فقد جتاوزت 8 مليار دوالر.  
ال�صركات  بني  التوا�صل  اأجل  ومن 

االقت�صادية  املنتديات  من  عدد  ُيعَقد  واالإ�صرائيلية,  ال�صينية 
دراغون  »�صيليكون  منتدى  منها  �صنوّي,  ب�صكٍل  اجلانبني  بني 
والِقّمة  اأبيب« مطلع عام 2018,  »تل  ُعِقد يف  الذي  اإ�صرائيل«, 

ال�صينّية االإ�صرائيلية لالبتكار, التي ُعِقَدت يف »غواندونغ«.
اأما فيما َيُخ�ّس الهند, فقد �َصِهَدت عالقتها التجارية مع »اإ�صرائيل« 
ا يف املجال الع�صكري, ففي عام 1992 بلغ  ت�صاعًدا كبرًيا, خ�صو�صً
يف  اأما  دوالر,  مليون   200 اإىل  بينهما  التجاري  التبادل  حجم 
عام 2014 فقد و�صل اإىل خم�صة مليار دوالر, وهنا يظهر حجم 
امل�صتوى املُت�صاِعد يف هذا املجال, وقد ذكرت �صحيفة »جروزاليم 
اأنَّ الهند جُتِري مفاو�صات مع  اأ�صابيع,  بو�صت« االإ�صرائيلية قبل 
اجلو,  يف  والتحكم  للتحذير  ِنظاَمني  ِل�صراء  االإ�صرائيلي  اجلانب 
من ِطراز فالكون »اأواك�س« من اإ�صرائيل بقيمة مليار دوالر, وقد 

دت ال�صحيفة اأنَّ ال�صفقة املُ�صار اإليها على و�صك االإناز.  اأكَّ
د اأنَّ »اإ�صرائيل« لديها �صادرات �صخمة يف جمال  لذلك فاإننا َنِ
االأ�صلحة الع�صكرية, فقد َذكَرت »وزارة الدفاع االإ�صرائيلّية« يف 
اأنَّ ِقيَمة َمبيعاتها بلغت 7.2 مليار  22 يونيو/حزيران املا�صي, 

دوالر اأمريكي يف العام املا�صي 2019.
حجم  تعزيز  هو  العالقات  تلك  مثل  يف  »اإ�صرائيل«  يهم  ما  اإذن 
ينّية  ال�صِّ اال�صتثمارات  وَجْذب  �صاِعدة,  دولية  قوًى  مع  التعاون 
اأبعاِدها  مترير  بالتاأكيد  لها  َي�صَمح  وهذا  البالد,  اإىل  والهندية 
الفل�صطيني,  ال�صعب  مع  راِعها  �صِ طبيعة  يف  املتعلقة  الثقافية 
لفل�صطني  احتاللها  جتاه  االأقل  على  ال�صيا�صية  املواقف  وحَتِييد 
وممار�صاتها الُعدوانية جتاه الفل�صطينيني, اأو حتقيق َتغريُّ كامل يف 
ا يف موِقف الهند جتاه  املوقف ال�صيا�صي جتاهها, كما حدث َعَملًيّ

راع الفل�صطيني االإ�صرائيلي يف املنطقة العربية.   ال�صِّ
بالن�صبة  التطبيع  اأهمّية  َنذُكر  ياق  ال�صِّ هذا  ويف 
مع  اأ�صابيَع  قبل  اأبرمته  الذي  »الإ�صرائيل« 
لديها  االأخرية  اإنَّ  حيُث  العربيَّة,  االإمارات 
م�صالَح جِتاريًة �صخمة يف الهند, اإْذ يبُلغ 

ــرائــيــل«  ــص مــت »اإ� يف نــهــايــة الــ�ــصــبــعــيــنــيــات, قــدَّ
كنموذٍج  اأكــرب  ب�صكٍل  وغريها  اآ�صيا  ــُدَول  ِل نف�َصها 
تها  وفاعليِّ الع�صكرية  ُمعداِتها  اأهمية  يف  ناجٍح 
زادت  وبهذا  التكنولوجيَّة,  والتقنيَّات  العملية, 
والهند.  ني  ال�صِّ مــع  اجلــوانــب  تلك  يف  تعاونها  
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نوية ُقَرابة »60« مليار  حجم ا�صتثماراتها ال�صَّ
دوالر, الواقع الذي جعل االإمارات العربية حَتَتّل املركز 
الرابع يف ال�صراكة التجارية مع الهند, والأنَّ »اإ�صرائيل« 
االإمارات  فاإنَّ  الهند  مع  التجاري  التبادل  لتو�صيع  ت�صعى 
العربية ُتَعّد البوابة ال�صحيحة التي ميكن اأْن تفتح لها 
م�صاراٍت جديدة, وهنا َيكُمن اأَحَد اأخطِر موا�صَع الَتّطبيع 

مَع االحتالل االإ�صرائيلّي.    
باعتباِرها  »باإ�صرائيل«  ني  ال�صِّ اهتمام  فاإنَّ  املقابل,  يف 
ا  خ�صو�صً رة,  املُتطوِّ التكنولوجيا  جمال  يف  ُمهًما  َم�صَدًرا 
اأنَّ  كما  الدقيقة,  الع�صكرية  بال�صناعات  يتعلق  فيما 
ِمن  يجعل  ريق«  والطَّ »احِلزام  م�صروع  يف  ال�صني  اهتمام 
ا�صرتاتيجيًة ال غنى  اأهميًة  »اإ�صرائيل« اجلغرايف  َموِقع 
عنها, اأما الهند فهي اأكرب ُم�صتوِرٍد لل�صالح من »اإ�صرائيل«, 
الت�صلح  و�ِصباق  باك�صتان,  مع  راعها  �صِ ِظلِّ  يف  ا  خ�صو�صً

ل بينهما.   احلا�صِ

ينّية  ال�صِّ العالقة  من  االأمريكّي  املوِقف 
االإ�صرائيليَّة

ال �َصك اأنَّ الواليات املتَِّحدة َتنُظر اإىل عالقة »اإ�صرائيل« 
ني  ل ال�صِّ يبة واحلَذر, فهي تخ�صى اأْن حَت�صُ ني بعيون الرَّ بال�صِّ
تكنولوجّيٍة  تقنّياٍت  على  العامل  يف  االأُوىل  َحليفِتها  من 
ا يف ظل �صعود ال�صني  َتَتخطى احلدود امل�صموحة, خ�صو�صً
رقة  بال�صَّ واتهامها  االقت�صادي,  املجال  يف  قوّي  كُمناِف�ٍس 

عن  ّعربَّ  وقد  العاملية,  امل�صروعات  من  لكثرٍي  الِفكرية 
اأ�صتاذ االقت�صاد وال�صيا�صة العامة يف  هذه اخل�صية 

هاينز كوليدج »يل بران�صتت« بقوِله: »اإنَّ القلق 
ل  َت�صِ اأن  هو  املتَّحدة  الواليات  يف  االأ�صا�صّي 

التقنيَّة االإ�صرائيليَّة, يف نهاية املَطاف 
ال�صينّي«, وهذا  اأَيِدي اجلي�س  اإىل 

ِكن اأْن يتحّول  َح�ْصب تعبرِيه مُيْ

يف النهاية اإىل جيٍل جديد من االأ�صلحة ال�صينيَّة, قاِدر على 
تهديد القوات االأمريكية وُحلفاِئها.

ع  َتو�صُّ اأنَّ  املتحدة,  الواليات  قلق  َتزيد  التي  االأ�صباب  ومن 
َيُخ�سُّ  فيما  خطًرا  ل  ُي�َصكِّ اإ�صرائيل  مع  عالقاتها  يف  ال�صني 
االأو�صط,  ال�صرق  منطقة  يف  املتحدة  الواليات  م�صاِلح 
ريح الذي ُتْبديه الواليات املتَّحدة,  غم من القلق ال�صَّ وبالرَّ
يف  املبا�صر  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجية  ِبع  َتتَّ ال�صني  اأنَّ  اإاّل 
اأنها  كما  االإ�صرائيليَّة,  واملعلومات  الّتكنولوجيا  �صركات 
ع البنى التحتية,  َتَو�ُصّ عت اهتمامها بامل�صاركة يف خطط  َو�َصّ
ر  ُتَقدَّ حيث  واالأنفاق,  احلديد,  و�ِصكك  البحرّية,  كاملَراِفئ 
هذا  يف  »اإ�صرائيل«  يف  ني  لل�صِّ رئي�صيَّة  م�صاريع  اأربعة  قيمة 

املجال بحوايل 4 مليار دوالر. 
يف  مًة  ُمتقدِّ ناحاٍت  َقت  َحقَّ »اإ�صرائيل«  اأنَّ  الواقع  اأثَبت 
رِة يف قارة اآ�صيا, واأنَّ اأدواَتها يف حتقيق  اخرتاِق الدوِل املُوؤثِّ
التكنولوجيا  متتلك  اأنها  وبا  املُتباَدلة,  التجارة  هي  ذلك 
طَّ  حَمَ منها  جعل  فقد  املهم,  اجلغرايف  واملوقع  املتطورة 
َكدولٍة  ال�صني  �صعود  ِظلِّ  ويف  الدول,  من  العديد  اهتمام 
وبعد  االقت�صادي,  امل�صتوى  على  املتحدة  للواليات  ُمناِف�صٍة 
يف  االأوروبي  ال�صوق  ُتدِخل  قد  التي  االأخرية  كورونا  اأزمة 
التجاري يف  التعاون  من  ملَزيٍد  ت�صعى  »اإ�صرائيل«  فاإنَّ  َك�َصاد, 
ق لها اأ�صواًقا  ا مع ال�صني والهند, با ُيَحقِّ �صرق اآ�صيا خ�صو�صً
لها  وَي�صَمن  االقت�صادي,  امل�صتوى  على  عًة  ومتنوِّ بديلًة 
ًدا على امل�صتوى ال�صيا�صي, وَيحَفظ لها اال�صتمرار  ح�صوًرا جيِّ

يف احتالل االأرا�صي الفل�صطينية. 
الق�صية  اأمام  كبرًيا  حتدًيا  احلال  بطبيعة  َيفِر�س  وهذا 
الإ�صرائيل  املتحدة  الواليات  انحياز  ِظلِّ  يف  الفل�صطينية 
الفل�صطينّي  راع  ال�صِّ لِّ  حِلَ الو�صاطة  مو�صوع  يف 
ْعِف  ال�صرق االأو�صط, و�صَ االإ�صرائيلّي يف منطقة 
التاأثري االأوروبي, ويف اإطار َبْحِث الفل�صطينّي 

عن اأطراٍف دوليٍة نزيهة. 

ِبع ا�صرتاتيجية اال�صتثمار املبا�صر يف �صركات  ال�صني َتتَّ
عت  الّتكنولوجيا واملعلومات االإ�صرائيليَّة, كما اأنها َو�َصّ
ع البنى التحتية  اهتمامها بامل�صاركة يف خطط َتَو�ُصّ
ني يف  لل�صِّ رئي�صيَّة  م�صاريع  اأربعة  ر قيمة  ُتَقدَّ حيث 
دوالر مليار   4 بحوايل  املجال  هذا  يف  »اإ�صرائيل« 
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اإِلدارة التعليميـــة 

في كوريا الجنوبية

وأَثِرها في نهضة الدولة
د. طارق خ�صر

دكتوراه يف الرتبية واملناهج
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دوِل  اأكرِث  من   - كوريا  جمهورية   - اجلنوبية  كوريا  ُتعدُّ 
نِمية  والتَّ التَّعاوُن االقت�صاديّ  وِفقًا ملنظمةِ  العاملَ تعليمًا, 
70%من  اأكمل  فقد  2018م,  عام  وال�صادِر   )OECD(
عب الكوري والذين َترَتاَوُح اأعماُرهم بني 24 و35  اأفراِد ال�صَّ
�صب  عاًما �صكاًل من اأ�صكاِل التَّعليم العايل وهي من اأعلى النِّ

على م�صتوى العامل.

بعَد خم�ٍس وثالثني عاًما من خ�صوِع �صعبها ل�صيطرِة اليابان 
ورغم  1945م,  عام  الياباين  اال�صتعمار  من  كوريا  َرت  حترَّ
ت�صاري�ِصها,  بوعورِة  زها  ومتيُّ الطبيعية  بواِردها  َفقِرها 
القارّي,  وُمناخها  االنحدار  �صديدة  ة  ال�صخريَّ و�َصواحِلها 
َر وتنمَو يف ُغ�صوِن �صنواٍت  اإاّل اأنَّ هذا مل مينْعها ِمن اأْن َتَتطوَّ
التعليم  بو�صوع  املتعاقبِة  حكوماِتها  اهتمام  ِب�صبب  قليلٍة 
من  وواحدة  فقرٍي  زراعٍيّ  جُمتَمٍع  من  لت  فتحوَّ وتطويِره, 
اأكرِب  بني  ع�صرَة  الثانيَة  املرتبِة  اإىل  العامل,  بلدان  اأفقِر 

االقت�صادات يف العامل وراِبع اأكرب اقت�صاٍد يف اآ�صيا.

فيه  يجل�ُس  جمتمًعا  الُكونفو�صيو�صيَّة  التقاليُد  اأَن�صاأَت 
والذي  االجتماعي,  الهرمي  �صل�صِل  التَّ ِة  قمَّ على  الباحُث 
يعترب حتقيق املعرفة اأولويًة له, وال�صخ�س املتعلِّم يف كوريا 
من  اأكرَث  اأنَّ  حالًيا  نالحُظ  لذلك  كبري؛  باحرتاٍم  يحَظى 

ثلثّي ال�صباب الكوريِّني يلتحقون بربامِج التعليِم العايل.

احلكومة واالهتمام بالتَّعليم
ِة  ل يف تاريِخ هذا البلد مع قيام اجلمهوريَّ كانت نقطُة التحوِّ
بتغيرياٍت  احلكومِة  بداأت  حيث  1948م,  عام  الكورية 
عد  ال�صُّ على  بها  هو�س  للنِّ َطموحٍة  خطٍط  وَر�صم  َجذريٍة 
ًة  يف م�صرية  الًة  واأ�صا�صيَّ كافًة, وجعلت من التعليِم اأداًة فعَّ
ت  وَخطَّ ة, واالجتماعيَّة,  واالقت�صاديَّ ال�صيا�صيَّة,  التنمية 
ما  1987م  عام  ل  واملُعدَّ 1948م  عام  ال�صادر  د�صتوِرها  يف 
حقَّ  و�صراِئحه  اأعماِره   ب�صتَّى  عِب  ال�صَّ اأبناء  لكلِّ  َيحفُظ 
ة  رقم«31« من الد�صتوِر الكوري َبند  التعليم, فَوَرَد يف املادَّ
, وفى بند رقم4- ا�صتقالل  رقم 3- التعليم اإجباريٌّ وجماينٌّ
التعليم ومهنّيته وحياده ال�صيا�صي وا�صتقالل معاهد التعلم 
ولة  د البند رقم  5- على  ت�صجيِع الدَّ العليا مكفولة, كما اأكَّ

على التعليِم مدى احلياة.

احلرب  بعَد  اجلنوبيَّة  الكورية  احلكومِة  التزاُم  ت�صاَعف 
ا على التعليم, َفِفي عام 1945م, بلغ  بل اأ�صبحت اأكرث ِحر�صً
ل االإِمْلام بالقراءِة والكتابة 22 %, بينما االآن حتوُم هذه  ُمعدَّ
�صبة حول 99 %, وهي ُتعترَب واحدًة من اأعلى املعدالِت يف  النِّ
ال�صبُب  التعليَم هو  اأنَّ  ون  الكوريون اجلنوبيُّ وَيعتقُد  العامل, 
يف نوِّ بالِدهم وحتويلهم من اأحِد اأفقِر البلدان يف العامل اإىل 

االقت�صاد الثَّاين ع�صر دولًيا.

غم من ُن�صوِب احلرِب الكورية عام 1950م, والتي  وعلى الرَّ
رت حوايل 40 % من املباين املدر�صيِة وما َتِبَعُه من اإغالق  دمَّ
املدار�س يف جميِع اأنحاء البالد, اإاّل اأنَّ هذا مل َيحِرف البو�صلَة 
املباين  من  جًدا  القليل  العدِد  ومَع  اأهداِفها,  عن  احلكومية 
التَّعليمَيّة  االإدارة  املعلمون  �صاأل  احلرب,  ِخالل  �َصِلَمت  التي 
»اأن  حاِزًما:  اجلواُب  فكان  ال�صفوف؟,   ُتعَقد  اأن  ينبغي  اأين 
اجلبال  �ُصفوِح  وعلى  االأنهار,  جماري  على  باخلارج!  يدر�صوا 

تقرير
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َتعلَّم  لقد  وِفعاًل هذا ما حدث,  الُكتب«,  اأيِّ مكان, وبدون  ويف 
ات  حمطَّ ويف  اخلياِم  وداخَل  ة,  اجلافَّ اجلداوِل  يف  الطالُب 
املجتمعاُت  وَعِملت  الق�صف,  من  ت�صَلم  مْل  التي  الِقطارات 
املحليَّة مًعا جلمع االأموال واإعادة بناء املدار�س, وِبُحلول ربيع 
اأطفاِل  املدار�س, وعاد ثلثا  اأُعيد فتح 60 % من  عام 1951م, 
اأخرى اإىل �صفوِفهم, وت�صاَعف عدُد املدار�س يف  ولة مرًة  الدَّ
اأالف  ثالثة  كان  اأن  بعد  مدر�صة   19.693 لت�صبَح  1954م 
مليون  اإىل 11.5  مليون  الب من 1.5  الطُّ وارتفع عدُد  فقط. 
طالب )ربع ال�صكان( واأ�صبح عدد جامعاِتها نحو 300 جامعة. 

وِمن املُلِفت يف هذه املقارَنة الب�صيطة يف عام 1960م مل يكن 
ُهناك فارٌق يف الدخِل الَقومّي بني باك�صتان وكوريا اجلنوبيَّة, 
ولكن الفارَق الكبري كان بني املُ�صجلني يف املدار�س االبتدائية, 
ن�صبة  جتاوَزت   ,%30 باك�صتان  يف  الن�صبة  كانت  فبينما 

امل�صجلني يف كوريا اجلنوبية 94 %.

اجلهاِت  �س  تخ�صُّ هو  اجلنوبية  كوريا  يف  التعليم  ز  مُييِّ ا  ومِمَّ
الكوري  املعهد  اجلهات  هذه  ومن  تطويِره,  على  ُت�صِرُف  التي 
املعلوماتيَّة واالأبحاث والرتبية  للمناهِج والتقومِي وخدمات 
يف  باال�صتثماِر  ثابًتا  التزاًما  احلكومُة  وُتظِهُر  الكورية, 
يف  اجلنوبيَّة  الكورية  املاليِة  لوزارِة  ت�صريٍح    ويف  التعليم, 
اأغ�صط�س 2019م, ذكرت فيه اأّن ميزانيَة التعليم بلغت 146 
ميزانيَّة  من   %  10.5 قدرها  بزياِدة  اأَي  اأمريكي  دوالر  مليار 

احلكومة املركزيَّة. 

يف  واملُعلِّمني  املدر�صيَّة  االإِدارة  َدوُر 
تطوير التَّعليم 

ُمدير املدر�صة يتحمُل الِعبَء االأكرب, وهو 
املدر�صة,  خُمَرجات  عن  ل  االأوَّ امل�صوؤوُل 
باأهميٍة  املدر�صة  مدير  من�صُب  ويتميُز 
كبرية, وال َي�صُل اإىل درجِة مدير اإاّل من 
اأْن يعمَل  اأم�صى خم�صًة وع�صرين عاًما يف ِمهنة الّتعليم, على 
�ِصتِّ  ملدِة  وكياًل  ُثمَّ  ل  اأوَّ ُمعلًما  ثم  املراحل  اإحدى  يف  ُمعلًِّما 
َتفوُق  �صالحيات  ذا  م�صوؤواًل  ُمديًرا  بعدها  لي�صبَح  �صنوات, 
نظرَيه يف عدٍد كبرٍي من الدول كالواليات املتَّحدة وبريطانيا.

وُتَعدُّ مهنة التعليِم من املهن املرغوبِة يف كوريا نظًرا الرتفاع 
ل الرواتب فيها ما بني  م�صتوى االأَمن الوظيفّي, حيث يبلُغ معدَّ
 3100  -  1350( ال�صنة  يف  دوالر   37000  - دوالر   16000

دوالر يف ال�صهر(.

الدرا�صية,  املراحل  ح�صَب  اجلامعِة  يف  املعلمني  تاأهيل  يتمُّ 
يف  للتَّدري�س  واملعلمات  املعلمني  الإعداِد  جامعة   13 يوجد  اإذ 
الإعداد  اجلامعات  من  اآخر  وعدد  فقط,  االبتدائية  املرحلة 
ال  التدري�س  وُرخ�صة  والثانوية,  طة  املتو�صِّ املرحلتني  معلمي 
�صهادة  على  وح�صَل  اِرمًة  �صَ اختباراٍت  اجتاز  ملَن  اإاّل  ُتعطى 
اأحِد  من  اأو  بِوية,  الرتَّ اجلامعات  اإِحدى  ِمن  البكالوريو�س 
االأق�صام الرتبويَّة يف اجلامعات االأخرى, وحتَظى هذه املهنة 
باإقباٍل كبرٍي على الرغِم من اأنَّ 20% فقط منهم يجدون فر�صَة 

عمٍل كمعلمني يف املدار�ِس الثانوية.

ِة التي ُت�صاعد  ِمن مُميِّزات نظام التعليم توفرُي بيئة العمِل ال�صحيَّ
القراراِت  خاذ  اتِّ يف  ي�صارُك  فاملعلم  املتميز,  االأداِء  على  املُعلم 
ن�صَف  املعلمون  ل  ُي�َصكِّ حيث  كافًة,  بوية  الرتَّ بالعملية  املتعلقِة 

اأَي  اأمريكي  دوالر  مليار   146 بلغت  التعليم  ميزانيَة 
املركزيَّة. احلكومة  ميزانيَّة  من   %  10.5 قدرها  بزياِدة 
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 12 من  عادًة  ن  املكوَّ املدر�صة  اإدارِة  جمل�ِس 
 )6( و  االأمور  اأولياء  من  منهم   )6( ع�صًوا, 
من املعلِّمني, وي�صاِعد هذا النوُع من امل�صاركِة 
االنتماِء  ُم�صتوى  رفِع  على  القرار  خاذ  اتِّ يف 

للمدَر�صة وللِمهنة.
ة  الكوريَّ ُة  التَّعليميَّ االإدارُة  وتتميُز 
على  املحلِّية  املعلمني  جمِعيَّات  بوجوِد 
اد  واحتِّ واملقاطعة,  املدينِة  م�صتوى 
املُمثُل  هو   )KFTA( الكوري  املعلمني 

التعليم  وزارِة  مع  �صنوًيا  ويلتقي  اجلمعّيات,  لهذه  املركزّي 
وتنمية املوارد الب�صرّية ملناق�صِة رفاهيَّة املعلمني, كما توجد 

لهم ثالُث نقاباٍت للُمعلِّمني.

ِنظام التَّعليم واملناهج:
�ِصّت  اأجزاء:  اإىل ثالثِة  الكورّي  العام  التعليم  ينق�صُم هيكُل 
�صنواٍت يف املدر�صة االبتدائية, َتِليها ثالُث �صنواٍت يف املرحلِة 
انوية, وال تزاُل  االإعدادية, ثم ثالث �صنواٍت يف املرحلة الثَّ
الف�صوُل الدرا�صيِة يف العديِد من املدار�ِس الثانوية املُختِلطة 
مًة على اأ�صا�س اجلن�س,  واملناهُج موحدًة لِكال اجلن�صني,  مق�صَّ
وِرها  وو�صلت ن�صبُة االختالط يف ال�صفِّ الواحد يف اأق�صى �صُ

اإىل %10.
بية  الرتَّ اأ�صا�صيَّة:  مواٍد  ِت�صع  ِمن  االأ�صا�صّي  املنهُج  ُن  يتكوَّ
االجتماعية,  را�صات  والدِّ الكورية,  واللُّغة  االأخالقيَّة, 
بية الَبَدنية, واملو�صيقى, والفنون  والريا�صيَّات, والعلوم, والرتَّ
اجلميلة, والفنون العَمليَّة, يبداأُ تعليُم اللُّغِة االإنليزيَّة يف 
كوريا  اأّن  باالإ�صارِة  اجلديِر  وِمن  االبتدائّي,  الث  الثَّ ال�صفِّ 
املدار�س  عن  التالميِذ  تغيُّب  يف  املعدالِت  اأقلِّ  على  ح�صلت 
بن�صبة 2% واإذا ما ُقوِرَنت ِبُدوٍل اأخرى كاإيطاليا فقد و�صلت 
ن�صبة الغياب فيها اىل 50 %, والواليات املتحدة االأمريكية 

اىل اأكرث من 30 % �صنة 2015م.

مُة  منظَّ اأعلنته  ما  وخا�صًة  الدوليِة  امل�صابقاِت  ِخالل  ِمن 
التعاون االقت�صادّي والتَّنمية )OECD( عن نتائِج برنامج 
�صِمل  والذي   ,)PISA( الدوليني  الطالب  ِلَتقييم   2015
دولٍة   72 يف  عاًما   15 �صن  يف  ال�صباِب  من   540,000 حوايل 
مة ِمثل املرتبِة  د الطالُب الكورّي مراتَب متقدِّ خمتلفة, َح�صَ
يف  واخلام�صِة  القراءة,  يف  الثِة  والثَّ الريا�صيات,  يف  االأوىل 
اجَلودة  عايل  مدر�صًيا  نظاًما  ا  اأي�صً كوريا  ومتتلُك  العلوم, 
الب يف االختبارات املوحَدة,  اأداِء الطُّ عند قيا�ِصه من ِخالل 
اأداًء يف برنامِج  الُبلدان  اأف�صِل  ُت�صنَّف الدولُة با�صتمراٍر بني 

.)PISA( وليني تقييِم الطالِب الدَّ

جمتمع  اأّي  ونه�صِة  لتغيرِي  االأُوىل  االأداة  هو  عليم  الَتّ وُيعترَب 
َع على راأ�س �ُصلَِّم االأولويات, واأَخَذ ما ي�صتِحّقه من  اإذا ما ُو�صِ
وؤية  اهتمام اجلهاِت احلكوميِة �صاِحبة الَقرار مع ربطه بالرُّ
�صات  املوؤ�صَّ �صيجعُل  والذي  والتحديث,  للتطويِر  ال�صحيحِة 
َتَتطلُبها  التي  التَّنَموية  والربامَج  اخُلطط  تخدُم  التَّعليميَّة 
للتنميِة  االأ�صا�صيَّة  الرافعُة  هو  التعليَم  الأنَّ  جمتمعاُتها, 

االقت�صادّية واحل�صارّية يف اأيِّ جمتمع.

ِة  ال�صحيَّ العمِل  بيئة  توفرُي  التعليم  نظام  مُميِّزات  ِمن 
ي�صارُك  فاملعلم  املتميز,  االأداِء  على  املُعلم  ُت�صاعد  التي 
كافة بوية  الرتَّ بالعملية  املتعلقِة  الــقــراراِت  خاذ  اتِّ يف 



 8 يف  »اآ�صيان«,  اآ�صيا  �صرقي  جنوِب  دوِل  رابطُة  �صت  تاأ�صَّ
»بانكوك«  التايلندية  العا�صمِة  يف   1967 عام  اأغ�صط�س/اآب 
واحد«,  جمتمع  واحدة,  هوية  واحدة,  »روؤية  �صعار  وحملت 
وهي:  بانكوك«  »اإعالن  على  دوٍل  خم�ُس  عت  وقَّ حيث 
ثمَّ  وتايالند,  و�صنغافورة,  والفلبني,  وماليزيا,  اإندوني�صيا, 
وجمهورية   ,1995 يف  وفيتنام   ,1984 يف  بروناي  ان�صمت 
ال�صعبيَّة وميانار يف 1997, وكمبوديا يف  الدميقراطيَّة  الو 

1999, لي�صبَح املجموُع ع�صر ُدَول.

ابطة, بينما كانت تايالند تتو�صُط  ُطِرحت فكرُة ت�صكيِل الرَّ
اإندوني�صيا والفلبني وماليزيا ب�صاأن نزاعاٍت  يف امل�صاحلِة بني 
وزراُء  اأم�صى  حيث   ,1967 عام  اأغ�صط�س  اأوائل  يف  معينة, 
ٍة بنتجٍع  ول اخلم�صِة اأربعَة اأياٍم يف عزلٍة ن�صبيَّ خارجيِة الدُّ
الوثيقة,  على  خاللها  تفاو�صوا  بانكوك,  جنوب  �صاطِئ  على 
بـ«دبلوما�صية  الحٍق  وقٍت  يف  التفاو�صيَّة  اجلولُة  َفت  ُو�صِ

القم�صان الريا�صية« الأنَّها كانت غرَي ر�صمية.

العالقاِت  اإندوني�صيا  اأعادت  باأ�صهر,  املفاو�صات  جولِة  بعَد 
الدبلوما�صيَة بالكامِل مع ماليزيا, وبعَد ذلك بوقٍت ق�صرٍي مع 

�صنغافورة. 

وفى عام 1976 عقدت »اآ�صيان« اأوَل قمٍة لها يف جزيرة بايل 
الوئام  فاِق  اتِّ على  اللقاء  خالل  القادُة  ووقَع  باإندوني�صيا, 
واتخذت  »اآ�صيان«,  معاهدِة  واإعالن  اآ�صيا  �صرقي  يف  والتعاون 

ابطة. من »جاكرتا« مقًرا لالأمانِة العامِة ِللرَّ

لبناِء  كاأ�صا�ٍس  االقت�صاديِّ  املدخِل  على  الرابطُة  وتعتمد 
الدول  بني  امل�صرتكِة  امل�صالح  وخلق  االإقليمي  التَّعاون 
اإىل  و�صواًل  اأخرى  جماالت  يف  للتعاون  يدفعها  ما  االأع�صاء, 
وا�صرتاتيجياٍت  والع�صكريِة  واالأمنيِة  ال�صيا�صيِة  الق�صايا 

ريعة يف اقت�صاداتها. عمليٍة لتحقيق التنمية ال�صَّ
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فَق القادُة على التوقيِع على ميثاِق الرابطة,  يف القمِة الثانية ع�صرة لرابطِة اأُمَمِ جنوِب �صرِق اآ�صيا يف 2007 اتَّ
االآ�صيان  ميثاُق  اأ�صبح  »االآ�صيان«,  اإن�صاِء جمتمع  ت�صريِع  ب�صاأِن  »�صيبو«  اإعالن  التَّوقيُع على  ويف عام 2015 تَّ 

لت الرابطُة لدى االأمانِة العامِة لالأمم املتحدة. اتفاًقا ُملِزًما قانوًنا بني الدول الع�صر االأع�صاء, و�ُصجِّ

العام للرابطِة وفًقا ملميزاٍت يتمتُع بها  اأعلى هيئة ل�صنِع القرار, ويتمُّ اختياُر االأمنِي  »اآ�صيان« هي  وتعدُّ قمة 
ب وزاري مقبول مدة خم�صِة اأعوام, وتتمثُل مهمُة االأمانِة العامِة يف بدِء وت�صهيِل وتن�صيِق تعاون اأ�صحاِب  وَمن�صِ

امل�صلحِة يف الرابطة لتحقيق اأغرا�س ومبادئ »االآ�صيان« على النَّحو الوارِد يف ميثاقها.
بني  للتعاوِن  رئي�صيًة  قنواٍت  لت�صبَح  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  ال�صني  ح�صرتها  التي  »اآ�صيان«  قمم  وتطورت 
وكندا  ونيوزيلندا,  واأ�صرتاليا,  واليابان,  املتحدة,  الواليات  مع:  للحواِر  �صراكاٍت  الرابطة  وعقدت  املنطقتني, 

واالحتاد االأوروبي, وكوريا اجلنوبية, وال�صني, ورو�صيا, والهند.
املحلي  الناجت  اأمريكي من  يزيُد على 1 تريليون دوالٍر  وما  ن�صمٍة  مليون  �صكاٍن يقرب من 600  حالًيا, وبتعداد 

االإجمايل فاإن »اآ�صيان« بداأت تظهر قدراتها االقت�صاديِة الهائلة.

على  الــرابــطــُة  تعتمد 
املـــدخـــِل االقــتــ�ــصــاديِّ 
التَّعاون  لبناِء  كاأ�صا�ٍس 
امل�صالح  وخلق  االإقليمي 
ــِة بـــني الــــدول  ــرتك ــص ــ� امل
يدفعها  مــا  االأعـــ�ـــصـــاء, 
جمــــاالت  يف  لـــلـــتـــعـــاون 
اإىل  و�ـــــصـــــواًل  اأخـــــــرى 
ــايــا الــ�ــصــيــا�ــصــيــِة  الــقــ�ــص
والع�صكريِة  واالأمــنــيــِة 
عمليٍة  وا�صرتاتيجياٍت 
ــة  ــي ــم ــن ــت لـــتـــحـــقـــيـــق ال
ريعة يف اقت�صاداتها. ال�صَّ

منظمـــــــات
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السياسة الماليزية 

�صهيب اأحمد - باحث يف �صوؤون جنوب �صرق اآ�صيا

- اجلزء الثاين -

»حقبة النهضة األولى«

رغم وجود �صناعاٍت ومهٍن حديثٍة يف ماليزيا منذ اال�صتعمار, اإال اأنَّها كانت على ِنطاٍق �صيٍق جدًا   
بدائيٍّ  كاقت�صاٍد  ُي�صنَّف  املاليزي  االقت�صاِد  جُمَمل  بقَي  ولذا  الِعرقية,  االأقلياِت  جمتمِع  حجَم  ويوازي 
نَح  لعقدين,  وامتد   1981 العام  يف  بداأ  ُحكٍم  بعد  ولكن  وال�صيد,  املوا�صي  وتربية  الزراعة  على  يعتمُد 
الطبيُب وال�صيا�صي د. مهاتري حممد يف حتويِل االقت�صاد املاليزي اإىل اقت�صاٍد حديث قائم على ال�صناعاِت 
ِة �صناعاٍت �صعبٍة ومعقدٍة مل تدخْلها اأغلُب دوِل العامِل الثالث, وبعَد اأن  واخلدمات, ودخلت ماليزيا يف عدَّ
ولة, تنازَل عن احلكِم ب�صكٍل َطوعٍيّ يف عام 2003, وخرَج من دوِر  َق رئي�ُس الوزراِء ُمبتغاه يف اإدارِة الدَّ حقَّ
حديثًة  دولًة  وراَءه  خُملًفا  امل�صرح,  خلِف  من  للدولة  ِة  العامَّ امل�صاراِت  يف  ر  املوؤثِّ دوِر  اإىل  املبا�صرِة  القيادِة 
اأ�صباِب  وع�صريًة وذائعَة ال�صيِت على م�صتوى العامل. يف �صياِق هذه ال�صل�صلة, من املهم التعرف على بع�ِس 
ه�صة املاليزية ونتائجها, والتي قد ت�صاعُدنا يف فهم التجربة املاليزية, باالإ�صافِة اإىل فهم بع�س اأ�صباِب  النَّ

ِر الواقِع العربّي عن هذه التجربة. تاأخُّ

املاليزي,  واملجتمع  الدولة  َل  ت�صكُّ �صرحت  بقدمٍة  االأول  اجلزِء  يف  بداأنا  ل�صلة,  ال�صِّ هذه  يف 
التَّنميِة  اإىل  ُق  �صنتطرَّ الثاين  اجلزء  هذا  ويف  القائمة.  الرئي�صيَّة  يا�صيَّة  ال�صِّ واالأحزاب 
ه�صِة على ال�صيا�صِة واملجتمِع املاليزي  ه�صِة التي ا�صتهرت بها ماليزيا, وانعكا�صات تلك النَّ والنَّ

وواقعها اليوم.
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التي  االأدواِت  ــــِل  اأوائ مــن 
لــتــحــقــيــِق  ــا  ــه ــُل ــي ــع ــف ت ت 
املوؤ�ص�صية,  كانت  التنمية 
اأُن�ِصئت  اال�صتقالل,  فمنذ 
ــاُت  ــص ــ� ــص ــوؤ� امل ــا  ــزي ــي ــال م يف 
ـــُة املـــحـــرِتفـــُة  ـــيَّ ـــوم ـــك احل
ي  توؤدِّ وكانت  ة,  �صَ واملتخ�صِّ
والدرا�صِة  بالبحِث  ــا  دوَره
وم�صورِتها  راأيــهــا  واإعــطــاء 
ها  اخت�صا�صِ ــــاالِت  جم يف 
يا�صية ال�صِّ ــادِة  ــقــي ال اإىل 

تقــــريــــر
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ة  ه�صة املاليزيَّ بذور النَّ   

بعَد �صعود التَّوترات الِعرقية - املذكورة يف اجلزء املا�صي - يف �صتينيَّات القرن الع�صرين, 
التي  ئَة  ال�صيِّ النهايَة  اجلماهري,  وراِئها  ومن  واالجتماعيَّة  يا�صيَّة  ال�صِّ خُب  النُّ اأدركت 
م�صتوى  اأّي  مكت�صباٍت على  اأيِّ  واأنه ال ميكن حتقيُق  التوترات,  تلك  اإليها  ت�صُل  قد 
والأّي جمموعٍة �صكانيٍة بوجوِد انق�صاماٍت حادٍة متزُق املجتمَع وتدمُر ُبنية الدولِة 
جُمتَمعية  ُم�صاحلة  وعقد  االأو�صاع,  تهدئِة  اإىل  خُب  النُّ �صارعت  ولذا  املاليزية. 
خُب الِعرقية عن بع�ِس متطلباِتها  وترتيب الَعقِد االجتماعي الذي تنازلت فيه النُّ
ُد  لتح�صيِل البع�س االآخر, وو�صَل اجلميُع اإىل قناعٍة بوجوِب العمِل على ما يوحِّ
واالزدهاِر  التَّنميِة  وحتقيِق  اال�صتقراِر  يف  غبُة  الرَّ وهو  �صكانها,  ُع  وُيجمِّ البالد 
اأْن  كادت  بعدما  املاليزية  للنه�صِة  ُة  احلقيقيَّ البدايُة  هي  تلَك  وكانت  االقت�صادي, 

تغرَق يف اأتون تفكك املجتمع املاليزي وحرب اأهلية وانف�صال الأكرث من والية.

يف  اأُن�ِصئت  اال�صتقالل,  فمنذ  املوؤ�ص�صية,  كانت  التنمية  لتحقيِق  تفعيُلها  ت  التي  االأدواِت  اأوائِل  من 
ي دوَرها بالبحِث والدرا�صِة واإعطاء راأيها وم�صورِتها يف  ة, وكانت توؤدِّ �صَ ُة املحرِتفُة واملتخ�صِّ ماليزيا املوؤ�ص�صاُت احلكوميَّ
يا�صية, ويف غالب االأحيان, كانت القيادُة ال�صيا�صيُة - رغم قوتها وكارزميتها - على  ها اإىل القيادِة ال�صِّ جماالِت اخت�صا�صِ
االأولوية عند حتديِد  اإعطائها  اأو حتى  اعتباراتها,  �صة �صمَن  املتخ�صِّ االآراء  بهذه  لالأْخِذ  كاٍف من االحرتافيِة  م�صتوى 
�ِصيَّة واحرتام اأ�صحاب  املواقِف واأَْخِذ القرارات, ولذا ا�صتطاَع االأداُء احلكومي املاليزي النجاَح العتماِده على مبداأِ املوؤ�صَّ
�صات, ونفي االأداء االرجتايّل اأو الفردّي للقيادِة املاليزيَّة حتى ولو كانت خبريًة كما يف حالة د. مهاتري حممد,  التَّخ�صُّ
ها بقيت قاعدًة اأ�صا�صيًة يف احلكِم واإدارِة الدولة, وبالتوازي مع  اأكيد كانت قاعدًة ت جتاوُزها عدَة مرات, لكنَّ وهي بالتَّ
اإذ ال  هذه العالقة بني موؤ�ص�صات الدولة والقيادة ال�صيا�صية, كان فر�ُس النظاِم والتزاِم املجتمع بال�صوابط والقوانني, 
م لالأماِم يف حاِل �صيوع الفو�صى, �صواًء على م�صتوى االأداِء  ميكن باأي حاٍل من االأحوال الأيِّ دولٍة اأو جمتمع االإناز والتقدُّ
ولِة والقيادِة  ِه اأو عالقته بوؤ�ص�صاِت الدَّ �صاِت ال�صلطة, اأو على م�صتوى املجتمع وعالقته ببع�صِ احلكومِيّ والعالقة بني موؤ�صَّ

ال�صيا�صية, وهو من اأ�صدِّ االأموِر التي تفتقُد اإليها جمتمعاُت العامل الثالث, ومنها املجتمعات الَعربيَّة.

ِر املجتمع املاليزي, ومن ثم اقت�صاده و�صناعاته وخدماته, وقبَل اأن ي�صتلم د.  التعليم كان وبدون اأدنى �صٍك هو اأ�صا�ُس تطوُّ
ِة للتعليم  لطة, �َصِغل من�صَب وزير التَّعليم يف فرتِة ال�صبعينات يف حكومتني, وبداأَ منذ ذلك الوقت باإعطاِء االأولويَّ مهاتري ال�صُّ
ت �صيا�صاُت دعِم وتطويِر التَّعليم طوال ال�صبعينات وحتى منت�صف الثمانينات,  ِته للنهو�س باليزيا, وبعد اأن ا�صتمرَّ يف ُخطَّ
�صًة يف عدِة جماالت, وكانت تلك العمالُة هي اأ�صا�ُس النجاِح  ح�صدت البالُد الثماَر حينما اأنتَج التعليُم اأيٍد عاملًة ومتخ�صِّ
ة الثَّقافية والِعرقية,  ِديَّ ِة واخلدميَّة التي قامت يف البالد, عالوًة على تثبيِت ثقافِة القبوِل بالتعدُّ يف امل�صاريِع ال�صناعيَّ

واالإنتاِج  العمِل  على  والرتكيز 
اأ�صباب  وترك  املجتمع,  يف  للتقدِم 

التخريِب والتمزيِق والدمار.

ت  حر�صَ �صبق,  ما  اإىل  باالإ�صافِة 
الدولُة املاليزيُة على احلفاِظ على 
ما  اإذا  للف�صاٍد  ن�صبًيا  متدٍن  م�صتوًى 
وحتى  الث,  الثَّ العامِل  بدوِل  قوِرَن 
ال�صهريِة  املايلِّ  الف�صاِد  ف�صيحة 

مَو  النُّ َل  عطَّ الذي  احلجم  بذلَك  تكن  مل   ,- الحًقا  اإليها  �صنتطرق  – والتي  عبدالرزاق  نيب  ابق  ال�صَّ الوزراء  لرئي�س 
ة,  العامَّ لالأمواِل  ونهٍب  مايٍل  ف�صاٍد  وجود  من  غِم  الرَّ وعلى  ماليزيا.  يف  والتحديِث  التطوِر  م�صريَة  اأوقَف  اأو  االقت�صادي 
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مل  ذلك  لكنَّ  اال�صتقالل,  منذ  وغرِيها  احلكومية  التعيينات  نزاهِة  يف  وخلٍل  اإدارٍيّ  وف�صاٍد 
جزئيٍّ  تعطيٍل  اإىل  االأحواِل  اأ�صوِء  يف  ى  واأدَّ يوقفه.  اأو  والنه�صِة  التنميِة  طريَق  يقطع 

وتاأخرٍي يف بع�ِس املوا�صع. 

مل ت�صتقر دميوقراطيٌة ليرباليٌة كاملة يف ماليزيا, لكن ال ميكُن تو�صيف النظام املاليزي باأنَّه 
�َصت التَّعدديُة ال�صيا�صيُة يف ماليزيا منذ  نظاٌم دكتاتوري اأو نظاٌم �صمويّل اأو نظام طغيان, فلقد تاأ�صَّ

احلاكم   UMNO حزب  خل�صارِة  مرٍة  من  اأكرث  يف  التعددية  قادت  وقد  حقيقّي,  وب�صكٍل  ا�صتقالِلها 
عالوًة  املناطق,  تلك  يف  لطة  ال�صُّ اإىل  املعار�صُة  االأحزاُب  وو�صلت  املاليزية,  الواليات  بع�ِس  يف  لالنتخابات 

على خ�صارِة التحالِف احلاكِم لالنتخابات املركزية يف 2018, وو�صول اأحزاٍب معار�صٍة اإىل ال�صلطة الفيدراليَّة الأوِل 
كيِز على االإناِز وحتقيِق التَّنميِة  يا�صيِة للرتَّ مرة, وكاَن هذا من العوامِل امل�صاعدِة على حما�صرِة الف�صاد, وَدْفِع القيادِة ال�صِّ

واال�صتقرار, واعتباِر االإناز هو و�صيلُة البقاِء يف ال�صلطة.

اآخُر العوامل املمكن ذكُرها يف هذا ال�صياق, هو غياُب اأي تدخٍل خارجٍي مثابر لتعطيِل التَّنمية املاليزية. فحتى نهاية الثمانينات, 
مل تكن الدوُل الكربى يف العامِل تعطي كثري االهتمام واالنتباه ملنطقِة جنوب �صرق اآ�صيا, ومل تتدخل فيها ب�صكٍل حقيقي, وهو 
ة دوَن م�صاكٍل ومعيقات ُكربى, وعلى  َل على ماليزيا وغريها من دول املنطقة حتقيَق تنميٍة اجتماعيٍة واقت�صاديَّ االأمر الذي �صهَّ
ه�صِة ال�صهريِة يف ماليزيا, واالنتقاِل اإىل  ًة يف حتقيِق النَّ ها كانت اأ�صا�صيَّ الرغم من اأنَّ االأ�صباَب املذكورة قد تبدو ب�صيطة, لكنَّ

حالِة التطوِر واحلداثِة والرخاء االقت�صادي.

ه�صة املاليزيَّة نتائج النَّ

بخالِف االنطباِع ال�صائِد يف اأذهاِن الكثريين, مل تبلْغ ماليزيا باحلداثِة – حتَّى اليوم - م�صتوى الدول الغربية, ومل حتل كلَّ 
اأماَم ماليزيا لتفعَله لتحديِث الُبنيِة التَّحتية واخلدماِت  م�صاكِل االقت�صاِد احلديث وتوفري اخلدمات, وما زاَل هناِلك الكثرُي 

يف  ة  العامَّ الثَّقافة  �صعيِد  على  لتطورَّه  االأكرث  لديها  زال  وما  وغريها,  االإلكرتونية  واخلدمات  ة  العامَّ
ل التنوع الِعرقي والثقايف, وثقافة االإنتاِج والعمل, وحتى اأمور مثل احِل�ّس  البالد جتاه موا�صيَع مثل تقبُّ

على  تقدُمها  يكن  مل  ملاليزيا  احلقيقي  فاالإناُز  اإذن,  وغريها,  العام  والذوق  واجلمايل  الفني 
الدول الغربية واليابان وكوريا, لكنَّه كان تقدُمها على جرياِنها من دوِل املنطقة, باالإ�صافِة 

اإىل تقدمها مقارنًة با كانت ماليزيا ذاتها تعي�صه يف ال�صتينات وال�صبعينات, وكان هذان 
والغرب  ال�صرق  وت�صنيف  العاملي,  امل�صتوى  على  التَّجربِة  �صهرِة  �صبب  هما  العامالن 
للتجربة املاليزية كتجربٍة ناجحٍة يف التَّنمية والنه�صة, ومع اأنَّ ماليزيا مل حتل كل 

م�صاكلها, لكنها اأنزت الكثري وعلى عدة م�صتويات.

اأواًل: امل�صتوى االقت�صادي

حتويل االقت�صاد املاليزّي من اقت�صاٍد زراعي اإىل اقت�صاٍد يقوُم على ال�صناعة,   -
واالأجهزة  الكهربائية,  واالأجهزة  ال�صيارات,  مثَل:  ومعقدٍة  �صعبٍة  ل�صناعاٍت  التاأ�صي�س  وت 

االإلكرتونية, بلغ فيها حجُم االإنتاِج وجودته م�صتوى الت�صدير اإىل عدة مناطق يف العامل ت�صمل: 
اآ�صيا, واأفريقيا, واأوروبا, وال�صرق االأو�صط, وو�صل حجُم ال�صادرات من هذه ال�صناعات املاليزية اأكرث من 

100 مليار دوالر اأمريكي يف العام 2019 )40% من ال�صادرات(.

لطة, �َصِغل من�صَب وزير التَّعليم  قبَل اأن ي�صتلم د. مهاتري ال�صُّ
الوقت  ذلك  منذ  وبداأَ  حكومتني,  يف  ال�صبعينات  فرتِة  يف 
باليزي للنهو�س  ِته  ُخطَّ يف  للتعليم  ِة  االأولويَّ باإعطاِء 
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يا�صي ثانًيا: امل�صتوى ال�صِّ

الدولة
ح�صة الفرد 

من اإجمايل الناجت القومي 
)وفًقا لتعادل القوة ال�صرائية(

GPD PPP per Capita 

الرتتيب 
بني دول العامل الثالث

الرتتيب 
بني دول العامل

13811 األف دوالرقطر
7826 الف دوالربروناي

7037 األف دوالراالإمارات
6848 األف دوالرالكويت

عودية 57514 األف دوالرال�صُّ
52621 األف دوالرالبحرين

49726 األف دوالرعمان
35843 األف دوالرماليزيا
31950 األف دوالررو�صيا
291054 األف دوالرتركيا

ِطبًقا لتقديراِت �صندوق النَّقد الدويل يف مطلع 2020

اال�صتثمارات  ال�صتقطاِب  زمة  الالَّ التحتية  الُبنية  توفري   -
االأجنبيِة املبا�صرة باأحجاٍم كبريٍة اإىل ماليزيا, والتي تبلغ قيمُتها االآن 

اأكرث من 150 مليار دوالر )13% من حجم االقت�صاد املاليزي(.  

فعلى  القومي,  الناجت  من  الفرد  ة  ح�صَّ وَرْفع  االإنتاج  حت�صني   -
من  اأ�صغُر  ملاليزيا   GDP PPP القومي  الناجت  اإجمايل  اأنَّ  من  الرغم 
اإذا ما ت توزيع  اإندوني�صيا وتايالند والفلبني, لكن  كٍلّ من  االإجمايل يف 
هذا االإجمايل على عدد ال�صكان, تكون ح�صُة الفرد املاليزي االأعلى يف 
َغر )بروناي و�صنغافورة(,  منطقِة جنوب �صرق اآ�صيا بعد الدول فائقة ال�صِّ
دول  باقي  بني  االأعلى  املاليزي  للفرد  نوي  ال�صَّ خل  الدَّ م�صتوى  ويعترُب 

العامل الثالث بعَد ُدوِل اخلليِج العربي.

املحافظة على م�صتوًى عاٍل من اال�صتقالليِة ال�صيا�صيِة, ومل توؤِد ال�صيا�صُة املاليزية -التي متيل اإىل املهادنة   -
يادة الوطنية, ومل تكن تتنازُل فيما يخ�سُّ قرارها الداخلي, فعلى  والت�صالح وعدم التَّ�صاُدم- اإىل التفريِط يف مبداأِ ال�صِّ
قِد الدويل عندما حلَّت بها االأزمُة املالية يف  �صبيل املثال, رف�صت ماليزيا وبكلِّ حزٍم اأْخَذ قرو�ٍس ماليٍة من �صندوق النَّ
ه ا�صرتط تغيرًيا يف �صيا�صاٍت اقت�صاديٍة  1998, وهو القر�ُس الذي كان �صي�صاعُد ماليزيا يف جتاوِز االأزمِة املالية, لكنَّ
حَمليٍة ُتوؤدي بال�صرورِة اإىل اإ�صعاِف الدولة, وا�صتطاعت ماليزيا باجلهوِد الوطنيِة احلكوميِة واالأهليِة جتاوَز االأزمة 

روط االجتماعية واالقت�صادية. دوَن اأخِذ القرو�س امل�صحوبِة بال�صُّ

النَّظِر عن  �صعبًيا, وبغ�سِّ  ال�صيا�صي �صرعيًة حقيقيًة وقبواًل  ظاِم  للنِّ اأعطى  العامة,  االإدارِة  االأداء يف  ح�صن   -
احل�صاباِت احلزبية, كانت دائًما امل�صاركة ال�صعبية العالية يف االنتخابات - التي مل تنزل عن 70%- دلياًل على قبوِل 
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ر  وفَّ الذي  االأمُر  وهو  به,  واالقتناع  يا�صي  ال�صِّ النِّظام 
اال�صتثماراِت  بتدفِق  �صمح  جًدا  عالًيا  �صيا�صًيا  ا�صتقراًرا 
طريقَة  و�صهَل  االقت�صادي  ال�صوِق  وا�صتقراِر  االأجنبية, 

التَّنمية.

ثالًثا: امل�صتوى االجتماعي

مويل,  ال�صُّ غري  يا�صي  ال�صِّ النِّظام  لطبيعِة  نظًرا   -
مَن  العديُد  اال�صتقالل  منذ  ماليزيا  يف  �َصت  تاأ�صَّ فلقد 
املجاالِت  الفاِعلِة يف   NGOs ماِت غري احلكومية  املُنظَّ
من  املوؤ�ص�صات  تلك  وكانت  واالجتماعية,  ال�صيا�صيِة 
اأدوات املجتمع للتفاعِل مع املراحل املختلفة, والتنظيم 

املنظماُت  تلك  ت  اأدَّ وقد  واملُبتغيات,  املطالب  حتقيق  يف 
بالفعل اإىل تغيري الكثرِي من االأموِر والوقائع والقرارات 

وال�صيا�صات يف تاريِخ البالد.

ها  لكنَّ االآن  حتى  الِعرقية  امل�صكلة  وجود  رغم   -
على  التنميُة  و�صاعدت  كما  خاملًة,  م�صكلًة  كانت  غالًبا 
والثقافاِت  االأعراِق  بني  االجتماعي  اال�صتقرار  زيادِة 
ي�صمح  م�صتوًى  االجتماعيُّ  لَُّم  ال�صُّ بلغ  حتى  املختلفة, 
بالتفاعِل الثَّقايف االإيجابي بني االأعراق -يف املدن الكربى 

باع وال�صلوكيات. على االأقل- وَتباُدل العاداِت والطِّ

التعليم,  م�صتوى  وَرْفِع  ماليزيا  يف  االأميِة  َو  حَمْ  -
 ,2018 العام  يف   %5 ماليزيا  يف  االأمية  ن�صبُة  بلغت  اإذ 
اأ�صحاِب  من  ماليزيا  يف  العاملِة  القوى  ن�صُف  وتتكون 

التعليِم اجلامعي.

ه�صة يا�صيَّة خالل فرتة النَّ اأدوار االأحزاب ال�صِّ
UMNO هو �صاحُب  كان حزب احتاد املاليو الوطني 
الف�صِل االأكرِب بني االأحزاِب يف حتقيق التَّنمية, باعتباِره 
النه�صة,  �صنواِت  طـــواَل  احلكومَة  قــاد  ــذي  ال ــزب  احل
ولدوِره القياديِّ يف التنمية, اإ�صافًة اإىل دوره يف حتقيِق 
التنمية  ُذروِة  يف  احلــزِب  �صعبيُة  و�صلت  اال�صتقالل, 
االقت�صادية ليك�صب انتخابات 1995 ويح�صل على اأكرث 

الربملان,  َمقاعد  من   %85 من 
من  املاليزيني  مثَّلت  الــتــي 
بقاِت  خُمتَلف االأعراِق والطَّ
ــنــاطــِق  ــِة وامل ــادي ــ�ــص االقــت
ــتــطــاع  اجلـــغـــرافـــيـــة, وا�ــص

منذ  الــ�ــصــلــطــِة  يف  ــاَء  ــق ــب ال
اال�صتقالل, وحيازة ما ال َيِقلُّ 

عن ُثلثيِّ املقاعد حتى رحيل د. 
لطة. مهاتري حممد عن ال�صُّ

حزبان  فقط  ل  ت�صكَّ قد  كان  الفرتة,  نف�س  يف 
اثنان من االأحزاِب ال�صيا�صيِة املُعاِر�صِة املذكورة ِيف اجلزِء 
ورغم  ال�صل�صلة,  هذه  من  االأول 
يف  ت  ا�صتمرَّ االأحزاب  هذه  اأنَّ 
قدرتها  منطلِق  من  املعار�صة  دوِر 
كان,  مما  اأف�صل  حتقيق  على 
يوٍم  يف  ت�صل  مل  بالتاأكيد  ها  لكنَّ
مع  التعاوِن  درجَة  االأياِم  من 
جهاٍت خارجيٍة اأو حماولة تدمرِي 
النِّظام ال�صيا�صي اأو املجتمع يف �صبيل الو�صوِل اإىل ال�صلطة, 
وكانت دائًما تقبل باالنتخابات وبنتاِئجها, حتى حينما مل 
انتخابات  يف  الربملان  مقاعد  جُمَمِل  من   %15 على  حت�صل 
الدولِة  ا�صتقرار  يف  اإيجابًيا  دوُرها  كان  وبذلك   ,1995
لمية  ال�صِّ بامل�صريِة  والتزمت  واالقت�صاد,  ال�صيا�صي  والنظام 

لطة. والنهِج الدميوقراطيِّ للتناف�ِس على ال�صُّ
هذه باخت�صار هي مالمُح النه�صِة التي تعي�ُصها ماليزيا منُذ 

ال�صيا�صية  القيادَة  اأنَّ  �صكَّ  وال  الت�صعينات, 
الطليعي  الدوِر  �صاحبَة  كانت 

واملباِدر لتبني امل�صارات التي 
لكن  التنمية,  اإىل  ت  اأدَّ

االإطالِق  على  يجوُز  ال 
اإغفال حقيقة مهمة, 
ال�صعب  اأنَّ  وهي 
كان  بعموِمه  املاليزي 
اء  بنَّ ب�صكٍل  متجاوًبا 

القيادة  توجهات  مع 
جممل  واأن  الوطنية, 

املجتمع املاليزي اجتهَد وعمَل 
املبادراِت  الإناِح  الفرتة  تلك  خالل 

القيادِة  مع  باإيجابيٍة  تعاطى  واأنَّه  احلكومية,  وامل�صاريَع 
�صوؤون  وتدبرِي  لالإدارِة  الُفَر�َس  واأعطاها  ال�صيا�صية 

البالد.

UMNO هو �صاحُب الف�صِل  حزب احتاد املاليو الوطني 
باعتباِره  التَّنمية,  حتقيق  يف  االأحــــزاِب  بــني  ـــرِب  االأك
ـــواَل �ــصــنــواِت النه�صة ــاد احلــكــومــَة ط احلـــزب الـــذي ق
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ًة يف الع�صِر احلديث, حيُث يتُمّ ربط االأ�صياِء املحيطِة باالإن�صاِن باالإنرتنت, مما  مُتثِّل تكنولوجيا اإنرتنت االأ�صياء ثورًة حقيقيَّ
كنولوجيا  ي�صمُح بتجميِع البياناِت التي ُيعاد ا�صتخداُمها وحتليلها لتعزيِز االإنتاجيِة وتطويِر جودة احلياة, كما تتيُح هذه التُّ
ِة عرَب ت�صخرِي تكنولوجيا االإنرتنت,  تدخل الدوُل �صباًقا حثيًثا الأجِل الو�صوِل  الواعدة اإمكانيَة حّل امل�صاكِل التقليديِة اليوميَّ
اإىل مراحَل متقدمٍة من هذه التكنولوجيا, مما ي�صاهُم يف حت�صنِي املكانِة االقت�صاديِة لهذه الدول. دولُة ماليزيا لي�صت ببعيدٍة 

ة.  مَّ عن م�صماِر �صباِق التَّحول الرقمي, كما اأنها تبذُل جهوًدا مت�صاعدًة ومت�صارعًة يف طريقها نحو الِقّ

قمي ريق نحو قلِب اآ�صيان الرَّ خارطة الطَّ
ومن  من تكنولوجيا اإنرتنت االأ�صياء,  واال�صتفادِة  التطويِر  مركًزا اإقليمًيا يف  لت�صبَح  طريٍق  ُخطَة  ماليزيا   و�صعت 
املتوقِع اأن ت�صاهَم هذه التكنولوجيا الواعدة ببلغ 42.5 مليار رينجت ماليزي )10 مليار دوالر(  يف الدخِل القومي املاليزي 
ال�صغريِة  امل�صاريع  عدًة تبداأُ من  فئاٍت  ت�صتهدُف  ا�صرتاتيجياٍت  من  ة  املاليزيَّ الطريِق  خارطُة  2025, تتكوُن  العام  بحلوِل 
هذه التكنولوجيا.  تطويِر  مركًزا اإقليمًيا يف  ماليزيا  و�صواًل اإىل اأن ت�صبَح  الكبرية,  وريادِة االأعمال اإىل ال�صركات  والفرديِة 
جماِل اإنرتنت االأ�صياء, واإ اد االأعمال يف  ُروَّ واحت�صاِن  واملتو�صطة,  النا�صئِة  ال�صركات  دعم  املاليزيِة  اخلطِة  من اأهمِّ مالمح 

ورد  ما  يها,  َتَبنِّ على  بهذه التكنولوجيا واالآثاِر االإيجابيَّة املرتتبة  الوعِي  تعزيِز  يف  ي�صاهُم  مما  التجريبية  طالق امل�صاريع 
التحول  هذا  وي�صتثمُر  يتبنى  حقيقٌي  جمتمٌع  فت�صعى اأن يتكون  البعيد  املدى  يخ�سُّ  الق�صري, اأما فيما  املدى  على  هو  ذكره 
احلكومَة  اأنَّ  احلكوميَّة   2020 العام  ميزانيِة  يف  جلًيا  ويظهُر  قمي.  الرَّ اآ�صيان  قلُب  هي  ماليزيا  على اأو�صِع نطاق, واأْن ت�صبَح 
قمي, حيث تَّ تخ�صي�ُس مبلغ«550 مليون رينجت ماليزي« لدعِم اأكرث  املاليزية تعمُل ب�صورٍة جديٍة على حتفيِز التَّحول الرَّ
التي  لل�صركاِت  �صنواٍت  ملدِة ع�صر  اإعفاءاٍت �صريبيٍة ت�صُل  التجارية. كما ت تقدمي  َتِة عملياِتها  اأَمْتَ �صركٍة الأجِل  من 2000 
مت احلكومُة املاليزية مبلغ 50 رينجت  ت�صتثمُر يف اقت�صاد املعرفة, وموؤخًرا �صمن اخلطة الوطنية لالإنعا�س االقت�صادي قدَّ
م 750 مليون رينجت ماليزي.  على �صكِل ر�صيٍد للماليزيني الذين ي�صتخدمون املحافظ االإلكرتونية حيث بلغ جمموع املبلغ املقَدّ

كيَّة )�صايربجايا(  مدينة امل�صتقبل الذَّ
ــة اعـــتـــمـــاًدا على  ــن ــدي ــددٍة داخــل امل ـــ ـــ ــتــعـــ ــٍة ُم ـــ ـــ ـــا عــمــلــًيــا حــيــث يــتــم تــطــويــر اأنــظــمـــ ـــوذًج ــايــربجــايــا ن ــص ــُة � ــن ــدي تــعــتــرُب م
 . قة لطا ا ِة  ر ا د اإ ت  عمليَّا و مِة لعا ا مِة  ال ل�صَّ ا قبِة  ا مر و , كيــــــــــة لذ ا ر و ملـــــــــــر ا كــــــــِة حر ِة  ر ا د اإ نظمِة  اأ مثل   , ء �صيا الأ ا نت  نرت اإ
ونـــواًة  مــالــيــزيــا,  يف  ــٍة  ذكــيَّ يجعُلها اأوَل مدينٍة  هذه التكنولوجيا ما  لتطبيِق  ــيٍّ  ح كمخترٍب  جــايــا  �صايرب  ُينَظر اإىل مدينة 
لها. مــقــًرا  ال�صركاِت التكنولوجيِة لتكوَن  جـــذِب  يف  املــديــنــُة  نــحــت  ــا  عــاًم  23 ماليزيا, وعلى مدى  يف  قــمــي  الــرَّ  لــلــتــحــوِل 

موؤ�ص�صةُ االقت�صاد الرقمي املاليزي  )MDEC( تعمُل حالًيا مع اجلامعاِت والكلياِت على دعِم املناهج الدرا�صيَّة يف اجلامعات بو�صوعاٍت 
الرقمي, وتقدم برامَج  التحوِل  القادرين على االنخراِط يف عمليِة  املتخرجني  يتيُح عدًدا اأكرب من  ذات عالقة باإنرتنت االأ�صياء, مما 

احت�صاٍن لرواِد االأعماِل يف جمال التكنولوجيا, ت�صمل هذه الربامج توفرَي متويٍل مايٍل و ا�صت�صاراٍت لبع�ِس امل�صاريع املميزة. 

قمي  ل الرَّ ثمرة التَّحوِّ
عملياِت  مثل  ماليزيا,  للمواطنني واملقيمني يف  اليوميِة  اِت  العمليَّ من  قمي اأَْن متت اأمتتُة كثرٍي  الرَّ التحول  هذا  ثمرُة  كان 
ظلِّ  ولي�س اأخرًيا  يف  الزكاة,  َدفع  ريبي,  عمليات االإف�صاح ال�صَّ االإلكرتونيَّة,  للمحافِظ  الوا�صِع  فِع االإلكرتوين واالنت�صاِر  الدَّ
لت من ا�صتمرارية احلياة, مثل: تطبيقات التَّو�صيِل  ة �صهَّ انت�صار جائحِة كورونا  �صاهمت التكنولوجيا يف اإطالِق تطبيقاٍت ِعدَّ
املعامالِت  اإجراء  االإ�صابة,  حلاالت  املخالطني  ع  تتبُّ الأجل  يف اأماكن التَّ�صوِق  املتواجدين  وت�صجيل  عرب االإنرتنت,  والتَّ�صوق 
احلكوميِة بدون احلاجة للتواجِد يف املكاتب, و ا�صتمرار العمليَّة التعليمية عرَب برامج التعليِم االإلكرتوين, وعلي عك�ِس املفهوِم 
ي اىل ارتفاع ن�صِب الَبطالِة, اإال اأنَّ تكنولوجيا اإنرتنت االأ�صياء يتوقع اأن توفَر ع�صرات االآالف من  كنولوجيا توؤدِّ ال�صائد اأنَّ التُّ

ُفر�ِس العمِل الأ�صحاب املهارات ذات ال�صلِة يف املجال.
قمي, فهي ت�صرُي وفق خطٍة ا�صرتاتيجيٍة  قته يف جمال التَّحول الرَّ تعترُب ماليزيا نوذًجا متقدًما بني الدوِل النامية فيما حقَّ
ُل خارطَة طريٍق نحو الريادِة يف جماِل اإنرتنت االأ�صياء, هذا االإناز قاَد اإىل ت�صنيِف ماليزيا عام 2015 كدولٍة رائدٍة يف  متثِّ

ِر خدمات االإنرتنت.  ول النامية, وحتتُل املرتبَة الرابعَة يف ُموؤ�صِّ قمي بني الدُّ جماِل االقت�صاِد الرَّ
الطريُق نحَو التَّحوِل الرقمي يواجُه عديًدا من التَّحدياِت التي تبِطُئ من عمليِة التَّقدم, وُيجِمع اخلرباء اأنَّ هناك حتدياٍت 
املعلومات,  واأمِن  اخل�صو�صيِة  ق�صية  ني,  واملُخت�صِّ الكفاءات  نق�س  مثل:  التَّحول  طريِق  على  ال�صركات  تواجه  الزالت  كبريًة 
اأهم  العالية  التكلفُة  وٌتعترَب  التحول,  عملية  يف  امل�صتخدَمِة  التطبيقات  وت�صميم  االأجهزة,  �صراء  الأجِل  املرتفعة  التكلفة 

العقباِت يف طريق ال�صركاِت النا�ِصئة. 



خلفيَّة الِكتاب:
ا يف اأّي ِفْكر ا�صرتاتيجي,  حَتتُلّ اآ�صيا ُمنُذ الِقَدم مكاًنا ِرياِدَيّ
ِلُعمِقها  نظًرا  العامل,  على  يطرِة  ال�صَّ بوابة  ُتعَترَب  حيث 
ا�س,  وقعها اجليوبوليتيكي احل�صَّ احل�صارّي التاريخّي, و مَتَ
َعالوًة  الهائلة,  والدميغرافّية  ة  الطاَقِويَّ والقيمة 
تداِعياٍت  ذات  خطريًة  اأزماٍت  ة  القارَّ َت�صَهُد  ذلك,  على 
هذه  ة,  ال�صوريَّ واالأزمِة  الفل�صطينيَّة  ِة  كالق�صيَّ عاملية, 
العامل  مناطق  اأكرَث  تكون  اأن  الآ�صيا  اأتاحت  اخل�صائ�س 
العاملية  التَّحركات  َوِترية  ر  ُيَف�صِّ ما  وهو  واأهميَّة,  ُعمًقا 
املجال  على  َتَتمركُز  العاملية  الت  املُع�صِ فُمعظم  جتاهها, 
التَّفاُعالت  يف  تاأثرًيا  االأكرث  القارَّة  كونها  االآ�صيوي 
نطرُح  يجعُلنا  ويل  الدَّ النِّظام  خارطِة  وَتغريُّ  الدولية, 
ِتها,  وخ�صو�صيَّ القارة  هذه  طبيعة  عن  ت�صاوؤُالٍت  ة  ِعدَّ
هذا  جاء  ا�صة,  احل�صَّ ات  واملُتغريِّ املُعطيات  هذه  ِظلِّ  يف 
ولية  الدَّ ال�صيا�صة  يف  االآ�صيوي  الثِّقل  بعنوان  الكتاب 
�صارك  جماعٌي  ُموؤلٌَّف  وهو  االآ�صيوية(  القوة  )حمددات 
اللجنة  رئي�س  باإ�صراف  الباحثني  من  جمموعٌة  فيه 
يف  باحٌث  وهو  بلعي�صة«  »حممد  االأ�صتاذ  العلمية 
ُمبادرة  �صمن  اجلزائر,  جامعِة  يف  االآ�صيوية  الدرا�صاِت 
ما  وهو  جماعية,  كتٍب  لتاأليف  الباحثني  ال�صباب  دعم 
يرتقي بثقافِة العمل اجلماعّي امل�صرَتك ,وذلك برعاية 
اال�صرتاتيجّيِة  للدرا�صاِت  العربي  الدميقراطي  »املركز 

وال�صيا�صّية واالقت�صادّية« اأملانيا – برلني.
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الثـقــل اآلسيــــــوي
في السياسة الدولية 
)محددات القوة اآلسيوية(

تاأليف: عبلة مزوزي وجمموعة موؤلفني – 2018

عر�س: د.عبري عبداهلل الرنتي�صي
دكتـــــوراة يف العلـــــوم ال�صيا�صيـــــة

م�صمون الكتاب : 
عن  االإجابة  حماولِة  اإىل  اأ�صا�صيٍّ  ب�صكٍل  الكتاب  هذا  َيهِدُف 
االآ�صيوية  املكانة  ِفهم  مُيكن  مدى  اأْي  اإىل  رئي�صيَّني:  �صوؤاَلني 
معادلة  يف  التاأثري  على  ُقدرتها  هي  وما  ويل؟,  الدَّ النِّظام  يف 
موزعًة  مقاالت,  ِعدة  خالل  من  وذلك  ولية؟,  الدَّ يا�صة  ال�صِّ

ي ثمانيَة حماور. على ُقرابة 316 �صفحة, ِلُتغطِّ

الذي  االآ�صيوية,  ة  القاَرّ اإىل  مدخل  بعنوان  ل:  االأوَّ املحور 
اجِلُيو�ِصيا�صية  االأهميَة  بلعي�صة  حممد  االأ�صتاذ  فيه  َيدر�ُس 
للقارة  اجِلُيولوتيكية  االأبعاد  ناق�س  حيث  االآ�صيوية,  للقارَّة 
حيث  من  للقارة  االأهمية  رات  ُموؤَ�صِّ وا�صتعر�س  االآ�صيوية 
حيُث  ة,  والع�صكرَيّ ة  االقت�صاديَّ واالأهمية  ال�صكانيَّة  القوة 
مُيثل متهيًدا ملجموعة من املحاِور توزعت ِلت�صَمل �صبَع مناطق 

للقارِة االآ�صيوية. 

االأو�صط(,  اآ�صيا)ال�صرق  غرب  منطقة  تناَول  الثَّاين:  املحور 
اجِليو-ا�صرتاتيجية  االأهمية  االأول  املو�صوع  ن  مَّ ت�صَ حيث 
»ليلى  الدكتورة   فيه  ا�صتخدمت  االأو�صط,  ال�صرِق  ملنطقِة 
مداين« املنهَج الو�صفّي التحليلّي اإىل جاِنب املنهج االإح�صائّي 
وقد  اال�صرتاتيجّية,  ومكانِتها  املنطقِة  طبيعِة  لدرا�صِة 
ُّكاًل من: النِّفط, وطرق التجارة, واجلغرافيا  ت اإىل اأن َ َخُل�صَ
ُت�صِهم  عواِمل  كلُّها  واالأيِديولوجيا  واالإميان,  والت�صاري�س, 
ا  واأي�صً االأو�صط  ال�صرِق  ملنطقِة  اال�صرتاتيجية  االأهمية  يف 

الثاين  املو�صوع  يف  يِليها  فيها,  االأو�صاع  ا�صتقرار  عدم  يف 
رق  ال�صَّ يَة  اأهمِّ ناق�صت  حيث  بوكابو�س”  “وفاء  االأ�صتاذة  
اإىل  ت  وَخُل�صَ االإقليمي,  و  ويل  الَدّ الِقوى  ِميزان  يف  االأو�صط 
رق  ُع عليها اإقليُم ال�صَّ َدة االأبعاد التي يرتبَّ اأَنّ االأهميَة املتعدِّ
للَفواِعل  �صبة  بالنِّ ا�صتثنائيًة  ِقيمًة  منه  جعلت  االأو�صط, 
�صاِمًنا  طاقوًيا  َموِرًدا  اأ�صبح  حيث  واالإقليمية,  ولية  الدَّ

ر االقت�صادي للدوِل الُكربى,  للتطوُّ
وفر�صًة  حيوًيا  ف�صاًء  ُيعترَب  كما 
للو�صول اإىل ال�صيادة العاملية نظًرا 
جغرافيٍة  خ�صائ�َس  من  ميلكه  ملا 

وتاريخية.

الث: منطقة �صمال اآ�صيا  املحور الثَّ
“ت�صعديت  االأ�صتاذ  فيه  تناَول 
حف  الزَّ مو�صوع  كاللي�س” 

هذه  وجُتيُب  االأو�صط,  ال�صرق  اىل  اأورا�صيا  من  و�صي  الرُّ
ال�صرِق  َمكانة  هي  ما  البحِثيَّة:  االإ�صكاِليَّة  على  الدرا�صة 
االأو�صِط يف ال�صيا�صِة اخلارجيِة الرو�صيِة من َمنظور الُفَر�س 
الُفر�ُس  زادت  ُكلَّما  اأَنّه  يَّة  َفَر�صِ ت  َتبَنّ وقد  والتَّحديات؟, 
على  قدرُتها  زادت  االأو�صط  رق  ال�صَّ يف  لرو�صيا  املُتاَحِة 

ولية. ا�صرتجاع مكانِتها الدَّ

َمو�صوَعني:  ن  مَّ َت�صَ حيث  اآ�صيا  �صرق  منطقة  ابع:  الرَّ املحور 
ُبْنَية  تغيري  جتاه  وتاأثريه  يني  ال�صِّ الطموح  بعنوان  االأول 
القوة, حيث حاول الدكتور  ُمقاَربة  اإطار  النظام الدويل يف 
حول:  �صاوؤُالت  التَّ بع�ِس  على  االإجابَة  الفا�صي”  “جمال 
حقيقِة  على  وتاأثرِيها  القوِة  ل  حتوُّ نظرّيِة  تف�صري  ماِهيَّة 
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ويل احلايل؟,  الدَّ ظاِم  النِّ �َصكل وطبيعة  وما  ينّي؟,  ال�صِّ موِّ  النُّ
ويل  الدَّ النِّظام  ُبْنَية  يني جتاه تغيري  ال�صِّ موِح  الطُّ تاأثري  وما 
وما  فيه؟,  الع  طِّ اال�صْ ني  لل�صِّ ميكُن  الذي  ور  الدَّ وما  احلايل؟, 
عود؟,  وال�صُّ موح  الطُّ هذا  ِمن  حتدَّ  اأْن  مُيكن  التي  العواِمل 
ال�صني  ُبروز  ظلِّ  يف  ويل  الدَّ ظاَم  النِّ ينتظُر  ُم�صتقَبٍل  واأيُّ 
َمفادهما  فر�صيََّتني  من  الورقُة  وتنطلُق  فيه؟,  رئي�ٍس  كفاِعٍل 
ويل  الدَّ النِّظام  “ُبنية  اأنَّ 
ة  القوَّ ناِت  ملكوِّ انعكا�ٌس  هو 
الفاِعلون  ميتِلُكها  التي  والُقدرِة 
زادت  كَلّما  واأنَّه  فيه,  ون  االأ�صا�صيُّ
نة  املُقرَتِ ال�صينية  الُقوة  مات  ُمقوِّ
تاأثرُيها  كان  واإدراِكها  بطموِحها 
ُبنية  وت�صكيِل  ياغة  �صِ يف  اأكرَب 
وقد  ويل”,  الدَّ يا�صي  ال�صِّ النِّظام 
اجليَل  اأّن  اإىل  را�صة  الدِّ ت  َخُل�صَ
ل ال�صني اإىل قوٍة  ينيني ا�صتطاع اأن يحوِّ الرابع من القادِة ال�صِّ
يات اقت�صادّية  اقت�صاديٍة وِجيو�صيا�صيٍة عاملية, وهناك حتدِّ
التحدي  لكنَّ  ني,  ال�صِّ �صُتَواجه  كبرية  وثقافّية  واأيدولوجّية 
هة  املُوجَّ االنتقادات  ِلقبول  ُم�صتعدًة  تكوَن  اأن  ُهَو  االأكرب 
مات القوة  رات على اأَنّه لو ا�صتمَرّ َتناِمي ُمقوِّ اإليها, َتُدل املوؤ�صِّ
االأمريكية  املتحدِة  الواليات  نُي  ال�صِّ تفوُق  ف�صوَف  ينية  ال�صِّ
عوُدها  ني ت�صعى الأْن يكوَن �صُ ة ُمهيمنٍة على العامل, فال�صِّ كُقوَّ
الزمنيِّ  املدى  يف  كونيًة  قوًة  ت�صبح  اأْن  اإىل  متيل  وال  �ِصلمًيا, 
احرتاًما  لنف�ِصها  َق  حتقِّ اأن  اإىل  ت�صعى  ما  بقداِر  املَنُظور 
ني يف اإقليِمها  دولًيا واالكتفاء با�صتعادِة الدوِر التاريخّي لل�صِّ

املبا�صر.

قراءة يف كتاب



يا�صِة   بعَده تناوَلت االأ�صتاذة “اأ�صماء بن م�صريح” مو�صوَع ال�صِّ
اجِليوا�صرتاتيجيَّة,  التَّواُزنات  وم�صتقبِل  اآ�صيا,  يف  ال�صينية 
ال�صيا�صة  ر  �صتوؤثِّ كيف  اإِ�صكاليَّة  على  الدرا�صُة  يب  جُتِ حيث 
اجليوا�صرتاتيجيَّة  التوازنات  على  اآ�صيا  يف  ال�صينية  
ت اإىل اأنَّ ال�صيا�صة ال�صينية  وليَّة؟, وقد َخُل�صَ االإقليميَّة و الدَّ
ا من الناحيِة االأمنيِة  ل يف اآ�صيا حِموًرا ا�صرتاتيجًيا ُمهمًّ ُت�صكِّ
واالقت�صادية يف �َصكِل التوازناِت اال�صرتاتيجّية يف اآ�صيا ,وقد 
ها  اأهِمّ ِمن  ُنفوذها,  لزيادِة  ات  ا�صرتاتيجَيّ ِعّدة  ال�صني  بعت  اتَّ

ريق. م�صروع احِلزام والطَّ

تناوَلت  حيُث  اآ�صيا  �صرق  َجنوب  منطقة  اخلام�س:  املحور 
الثقافِة  اأَمَركِة  مو�صوع  حمايدي”  “عائ�صة  كتورة  الدُّ
للوالياِت  اجِليو�صرتاتيجيَّة  االأهداِف  لتحقيق  كَو�صيلٍة 
بعت  املتَّحدِة االأمريكيَّة يف منطقِة جنوِب �صرِق اآ�صيا, وقد اتَّ
الباحثة املنهج الَو�صفي التحليلي للُوقوِف والتَّعريِف بنطقِة 
و  لها,  اال�صرتاتيجيَّة  االأهميَّة  ِتْبيان  و  اآ�صيا,  �صرِق  َجنوب 
حتليل  و  املنطقة,  يف  االأمريكيَّة  الثَّقافِة  َعوملِة  ظاهرِة  على 
املنهَج  ا�صَتخدمت  االأمريكَي, كذلك  الثَّقايّف  اخِلطاب  َم�صاِمني 
املجتمُع  بها  مرَّ  التي  التاريخية  احِلْقبات  لعر�ِس  التَّاريخي 
غر�َس  اأنَّ  اال�صتنتاجات  اأهمِّ  ِمن  وكان  واملنطقة,  الدويلُّ 
اإنا  و  الثقافة,  ن�صر  لي�س  االأمريكيَّة  املَتّحدة  الواليات 
و  املنطقة,  �صعوب  عقوِل  على  لل�صيطرِة  ة  الثقافَيّ الَهيَمنة 
اجليوا�صرتاتيجية,   و  االأمنيِة  اأهداِفها  حتقيِق  اإىل  الو�صول 
علميٍة  بنه�صٍة  فقامت  لذِلك  املنطقِة  ُدَوُل  َنت  َتَفطَّ باملُقاِبل 
كبريٍة �َصِملت احلفاَظ على املوروث الثقايّف االآ�صيوي, وحماولة 
اإيجاِد ُمواَزنة بني االأ�صالِة واحَل�صارة, وبالِفْعل نحت ُمعَظم 

ول يف ذلك على ِغرار اإندوني�صيا وماليزيا. الدُّ

الد�صوقي” على  “نهى  االأ�صتاذة  فيه  زت  ركَّ ال�صاد�س:  املحور 
االإ�صالميَّة يف  اجُلمهوريات  الو�صطى, حيث تناوَلت فيه  اآ�صيا 
الدويل,  ناُف�س  التَّ و  ية  االأهمِّ بني  القوقاز  و  الو�صطى  اآ�صيا 
متتلُك  القوقاز  و  الو�صطى  اآ�صيا  منطقة  اأّن  اإىل  ت  َخُل�صَ وقد 
لها  ة ًكبريًة  ُتوؤَهلها الأْن تكوَن قوَّ ًة  ًة و اقت�صادَيّ قوًة جغرافيَّ
اإِزاَحة االأطراِف املتناف�صِة َعليها من ذلك  نها من  كِّ �صاأُنها و مُتَ
راع , وَلكن مُيكن اأن يتمَّ ذلك يف حالِة ا�صتخداِمها ملوارِدها  ال�صِّ
ول حُماولَة  اال�صتخدام االأَْمَثل, كما َيِجُب على ُروؤَ�صاِء تلَك الدُّ
مُيقراطي,  ل الدِّ يا�صي, و التحوُّ ة االإ�صالِح ال�صِّ خول يف عملَيّ الدُّ
هو�ِس  النُّ على  قادرًة  تكوُن  �صيا�صيٍة  قياداٍت  برُبوِز  ماح  ال�صَّ و 
واالبتعاِد  الوطنيَّة,  الِوحدة  على  احِلفاظ  و  بالدولة, 
و  االقت�صادية  بالق�صايا  واالهتمام  الَقوِميَّة  زَعِة  النَّ عن 
قيادِة  على  قادرًة  الدوُل  تلَك  �صتكون  عليه  و  التَّنَموية, 

م�صرِيها و َتوجيِهه.

88

)البا�صيفيك(,  الهاِدئ  اآ�صيا  منِطقة  ال�صابع:  املحور 
تعريفي  مدخل  ِبعنوان  االأول  مو�صوَعني:  ن  مَّ َت�صَ حيُث 
حيث  )البا�صيفيك(,  الهاِدئ  اآ�صيا  ملنطقة  جيوبوليتيكي 

َحول  الَبْحثية  مزوزي” االإ�صكاليَّة  “عبلة  كتورة  الدُّ تناوَلت 
يف  املوجوَدِة  العاملية  ال�صيا�صّية  التَّعاُقداِت  طبيعِة  ماهيَّة 
ِدَرا�صِة  ِخالل  من  وذلَك  الهاِدئ؟   املُحيط  و  اآ�صيا  منطقة 
املُقاَربات  بع�س  و  البا�صيفيك  اآ�صيا  ملنطقة  العام  ياق  ال�صِّ
اآ�صيوية,  ال�صرق  ة  االقت�صاديَّ للخ�صو�صيَّة  رة  املُف�صِّ ة  النظِريَّ
وقد اختتمت الورقَة ِبُخال�صِة اأنَّ “منطقة اآ�صيا الهادئ ُتعَترَب 
على  يطرة  ال�صَّ يجعُل  الذي  االأمر  املُقِبل,  التناُف�ِس  منطقة 

يطرِة عليها.  العامل تكون من ال�صَّ

االستقرار  من  نوع  حدوث  المتوقَّع  من 
ظل  في  الهندية  القارة  شبه  داخل  النووي 
التوازن بين الهند وباكستان وتحقيق الردع 
النووي، مع أخذِ الحيطة والحَذر ألن التوتر 

دائمٌ ومستمرٌ بين البلدَين.

يف املو�صوع الثاين االأ�صتاذ “عبد الرزاق خليج” ُي�صلِّط ال�صوء 
ال�صرق, وم�صتقَبل  للُقوة نحو  على االنتقاِل اجليو�صرتاتيجي 
َزت  تَركَّ حيث  الهادئ,  املحيط  اآ�صيا  منطقة  يف  التناف�س 
والَفواِعل  ر  الَعنا�صِ َطبيعة  ة  ماهَيّ الَبحثيَّة حوَل  ُة  االإِ�صكاليَّ
َلة ملنطقة اآ�صيا املحيط الهادئ �ِصيا�صًيا واقت�صادًيا؟, وما  املَ�َصكِّ
نحو  العاملية  للُقَوى  اجليوا�صرتاتيجي  االنتقال  بات  ُم�صبِّ هي 
نتائَج  ة  ِلعدَّ الورقة  هذه  َخُل�صت  وقد  البا�صيفيك؟,  منطقة 
حتقيِق   اإىل  �َصعت  با�صيفيك  اآ�صيا  منطقة  ُدَول  اأّن  ها:  اأهمُّ
ِوْفَق  االأنظار  تركيِز  و  االقت�صادية,  االأهداِف  من  جَمموعٍة 
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ت  َم�صَّ التي  ال�صيا�صيَّة  االإِ�صالحات  َموجة  داخلًيا:  اأ�صلوَبني, 
ت  اأدَّ والتي  الثانية  العامَلية  احلرب  فرتة  بعَد  املنطقة  كل 
ا:  اإِقليميًّ واالجِتماعيَّة,  االقِت�صاديَّة  النه�صِة  حتقيِق  اإىل 
ِخالل  من  واحلدودية  ال�صيا�صيَّة  اخلالفات  جَتاُوز  حُماوَلة 
تفعيل النقاِط امل�صرَتكة وت�صويِب اهتماماِتها َعرب اال�صتثمار 
امل�صالِح  بتحقيق  والَكفيلة  كافًة,  الب�صرية  الطاقات  يف 
اآ�صيا  يف  الناِجحة  التجربُة  تكوَن  اأن  ميكن  االقت�صادية, 
الهادئ مثااًل ُيحَتذى به يف املنطقة العربية, باإيجاد رواِبط 
اجتماعيٍة َمتينٍة يف اإطار عالقة الدولة باملجتمع, يكون لها 
الدول  بني  امل�صرَتكة  امل�صالِح  حتقيِق  اأجِل  من  اإيجابٌي  �صدًى 
التي  العربيَّة  الوحدِة  م�صتويات  اإىل  ن�صْل  مل  واإن  العربية, 

بِقَيت ِحرًبا على ورق.

�َس ملنطقة �صبه القارة الهندية  املحور الثامن واالأخري : ُخ�صِّ
الزهراء”  فاطمة  “�صفراوي  االأ�صتاذ  من  كٌل  تناَول   حيث 
و”االأ�صتاذ فودي م�صطفى كمال” مو�صوع الُبعد اال�صرتاتيجي 
البحثية  االإ�صكالية  تركزت  حيث  اآ�صيا,  يف  وباك�صتان  للهند 
حول ما هو الدور الذي ت�صتعد كل من الهند وباك�صتان القياَم 
اجلديد؟  العاملّي  واالقت�صادي  اجلغرايف  ِنطاِقهما  من  �صِ به 
املحيط  يف  مُتثِّاله  اأن  ميكن  الذي  املحَتَمل  التحدي    هو  وما 
من  اأّنه  اأهمها:  نتائج  ة  لعدَّ َخُل�س  وقد  والّدويل؟,   االإقليمي 
القارة  �صبه  داِخل  النَّووي  اال�صتقرار  من  نوع  حدوث  ع  املتوقَّ
ع  الردَّ الهند وباك�صتان وحتقيق  التوازن بني  ِظل  الهندية يف 
وم�صتمٌر  دائٌم  التوتر  الأن  واحلَذر  احِليطة  اأْخِذ  مع  النَّووي, 

بني البلَدين.
قيمة واإ�صهامات الِكتاب: 

اإِ�صافًة  الدولية  ال�صيا�صة  يف  االآ�صيوي  الّثقل  كتاب  م  ُيَقدِّ
تتميز  اإْذ  ولية,  الدَّ ال�صيا�صّيِة  للدرا�صاِت  اأكادميية  علميًة 
للدرا�صِة  النَّظري  والتاأ�صي�ِس  الطرِح  يف  مولية  بال�صُّ املعاجَلة 
الأفكاٍر  �ُس  ُتوؤَ�صِّ ة,  جادَّ ِعلمّية  نظَرة  َتقدمِيه  ِخالل  ِمن 
والُغمو�س  اللَّْب�س  اإزالة  منها  الهدف  َمنطقّية,  َمو�صوعّية 
فروٍع  ِعدة  َعرب  الرئي�صية  الفكرة  ِنقا�س  خالل  من  وذلك   ,
لًة  ُمتمثِّ ُمرتَبة يف �صكل حَماِور ِمن خالل جمموعة اجتهادات 
مناِطق  ُمعظم  ت  غطَّ والتي  عة,  املتنوِّ املقاالت  هذه  كل  يف 
القارة االآ�صيوية, ِلي�صَل اإىل اإجابة عن االإ�صكالّية الرئي�صية 
املطروحة, باالإ�صافِة لتقدميه ُجملًة من اال�صتنتاجات, وهذا 
ني؛ من  �صِ ِمن �َصاأنه اأن ُيقدَم معطياٍت كثريًة للباحثني واملتخ�صِّ
اأجل ِفهم ُخ�صو�صّية ُكّل منطقة يف القارة االآ�صيوية, وَمعِرفة 
ة  ن من فهم ِحدَّ كِّ ا و التي مُتَ قاط امل�صرَتكة واملُتقاِطعة اأي�صً النِّ
القوية  الرو�صية  العودة  ِمثال  العاملية,  القوى  بني  التناف�س 
لت معظم الدول  َمَثّ باعتبارها قوًة اأورا�صية, وحتاُلفاتها التي 
يا�صي الذي ُتدِرك فوائَده كل دولٍة من  االآ�صيوية والتَّقاُرب ال�صِّ
َمعايري  جتعل  قد  كبرية,  م�صتقبليٍة  تغرياٍت  اإىل  ُي�صِفي  دوله 
�صينعك�س  ما  ُدَوِلها,  اإىل  َترِجع  االآ�صيوية  القارة  يف  التَّحكم 
االأقرب  التف�صري  الدولية, ويجعُل من هذا  البيئة  َحتًما على 
اإىل القوِل باأن هذا القرن �صيكون اآ�صيوًيا,  ففكرة انتقاِل القّوة 
القوى  بع�ُس  ُت�صكُلها  التي  ِلّية  باالأف�صَ االآ�صيوية  القارة  اإىل 
القوى  بع�س  اأو  ني  كال�صّ عودها,  �صُ يف  �صليًما  نهًجا  َتنَتِهج  التي 
وتركيا,  ال�صمالية  وكوريا  كاإيران  َت�صاُدمًيا  نهًجا  تنتهج  التي 
راأ�ِصها  وعلى  الكال�صيكية  الُكربى  القوى  َلدى  الهواج�س  ُيثري 
ِط  َخبُّ التَّ من  حالًة  تعي�ُس  التي  االأمريكية  املتحدة  الوالياُت 
اإيجاِد  على  قدرتها  عدِم  َعن  ناجتًة  اخلارجية,  �صيا�صاتها  يف 
تف�صرٍي نظري اأو واقعي ملواجهِة ال�صعود القوي ملِثِل هذه القوى 
ال  والذي  الكربى,  القوى  مع  ُمعنيَّ  توازٍن  َفر�س  حتاول  التي 
د له تف�صرًيا يف النظريات الكال�صيكية الغربية التي طاملا  َنِ

َهيَمَنت على حقل العالقات الدولية لفرتاٍت كبرية.
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سيباك تاكراو
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�صعبيٌة  ريا�صٌة 
اآ�صيا, م�صابهة  يف جنوِب �صرق 

لكرِة الطائرة, ت�صتخَدُم فيها كرٌة �صغريٌة م�صنوعة من 
اإىل  الروطان »النخيل الق�صبي«, يجب على الالعبني ركلها واإر�صالها 
وال�صدر  والركبة  القدم  ا�صتخدام  خالِل  من  اخل�صم  الفريق  ملعِب 

والراأ�س, ُتلَعب بني فريقني يتكون كل فريٍق من ثالثة العبني.
الكرة  اإر�صال  حيث  من  الطائرة  لكرة  م�صابهة  الريا�صة  هذه  قوانني 
ل�صالح  النقطة  حت�َصُب  بكة,  بال�صَّ ا�صطدامها  دون  اخل�صم  ملعِب  اإىل 
الفريق املر�ِصل للكرة اإذا �صقطت يف ملعب اخل�صم دون اأن يتمكَن اأحد 
من  مباراٍة  كلُّ  وتتكون  ال�صقوط,  من  منعها  املناف�س  الفريق  العبي 
ُل الفريُق الفائز اإىل النقطة  ثالثة اأ�صواط, ينتهي ال�صوط عندما َي�صِ

.21
ا�صُتقَّ ا�صم اللعبة من كلمتني, االأوىل هي »�صيباك« متداولة يف كلٍّ من 
ال�صطر الثاين  ا  اأمَّ ماليزيا و�صنغافورة واندوني�صيا ومعناها »ا�صرب«, 

»تاكراو« ومعناه باللغة التايالندية الكرة املحاكة اأو املن�صوجة.
ع�صر  اخلام�س  القرن  اإبان  اللعبَة  ملاليزيا  االأ�صليني  كاُن  ال�صُّ مار�َس 
الكرة«,  »ا�صرب  ومعناها  راكاو«  »�صيباك  ا�صم  اآنذاك  حتمل  وكانت 
ير�صمون  كانوا  الذين  بيان  وال�صِّ الرجاِل  ِقَبِل  من  كانت متاَر�س  حيث 
امللعب, ثم يقومون ب�صرِب الكرة  اأر�ِس  ا على  فيما بينهم �صكاًل دائرًيّ

بع�صا اأو بق�صبة خيزران.
مع الوقت انت�صرت الريا�صُة يف جنوِب �صرق اآ�صيا, وكانت متاَر�ُس على 
َر  قرَّ ع�صر,  التا�صع  القرن  يف  اأنَّه  اإاّل  فيها,  �ِصباك  ال  فارغٍة  اأر�صيٍة 
باِك يف و�صِط اأر�س امللعب. �صون لهذه اللعبة اإقامَة جداٍر من ال�صِّ املتحمِّ

يف العام 1960, �ُصنَّت قواعد وقوانني حتكُم وتنظم اللعبَة خالل لقاٍء 
ملَُمثلي دوِل �صرق اآ�صيا يف العا�صمة املاليزية كواالملبور, يف العام 1965, 

ا هو »ال�صيباك تاكراو«. تَّ منح اللعبة لقًبا ر�صمًيّ
من  واحدًة  لت�صبَح  ر�صميَّة,  كريا�صٍة  اعتماُدها  تَّ  نة  ال�صَّ نف�ِس  يف 

ِة االأ�صا�صيَّة يف دورات األعاِب جنوِب �صرِق اآ�صيا. االألعاِب الريا�صيَّ
 ,”ISTAF« َس االحتاُد الدويل لها, عام 1988 ويعرف باخت�صار� تاأ�صَّ
بهدِف ن�صر اللعبة يف 75 دولًة حول العامل, وهي اإحدى �صروط �صمِّ 
ريا�صُة  وتتواجُد  االأوملبية,  االألعاب  برنامِج  اإىل  جديدٍة  ريا�صٍة  اأي 

�صيباك تاكراو يف االألعاب االآ�صيوية منذ عام 1990.
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التهديد
اإلسرائيلــي

للشــرق األوســط

الق�صيَّة  لعزِل  �صنوات  منذ  اإ�صرائيليٌة  حماوالٌت  جتري 
م�صاٍر  من  �صِ واالإ�صالمي,  العربي  العامل  عن  الفل�صطينية 
يحاوُل االإ�صرائيليون من خالله اأن يقدموا اأنف�َصهم كطرٍف 
ميكن التعاون والتعاي�س معه. جاءت اخلطوُة االإ�صرائيليُة 
َر من  املتعلقُة ب�صمِّ مناطَق وا�صعٍة يف ال�صفة الغربية, لتذكِّ
هيوين  عيِة والعدائيِة للم�صروِع ال�صُّ جديد بالطبيعِة التو�صُّ
احتالل  �صمل  بل  فل�صطني,  حدود  عند  يتوقف  مل  الذي 
االإ�صرائيليُة  الدباباُت  وو�صلت  م�صر  يف  وا�صعٍة  مناطق 
اإىل العا�صمِة اللُّبنانية بريوت, ومازال االحتالل قائًما يف 

اجلوالن منذ العام 1967م.

ــــــــ   بالل االأخر�س   ــــــــ
دكتوراه يف العلوم ال�صيا�صية
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يف 
حقيقـــــــــــــــِة 

االأمـــــــــــر, يريـــــــــُد 
يكونوا  اأن  االإ�صرائيليون 
التي  املنطقِة  يف  املهيمَن  الطرَف 
ويتمُّ  �صكانها,  مع  فيها  يتجان�صون  ال 
التعامل مع اأي قوٍة موؤثرٍة يف منطقِة ال�صرِق 
ويجُد  َتَماًل,  حُمْ خطًرا  متثُل  اأنَّها  على  االأو�صط 
االإ�صرائيليون يف ذلك مربًرا كافًيا للتعامِل بعدوانيٍة �صد 
االآخرين الإحداِث اختالٍل يف ميزان القوى ل�صالح االحتالل, 
احلالِة  هذه  يف  لالإ�صرائيليني  بالن�صبِة  داهًما  اخلطُر  ي�صبح 
جغرافيٍة  منطقٍة  يف  موجودًة  القوى  اأو  الدوُل  تكوُن  عندما 
اأن  وق, و�صبق  ُيعَرف بدول الطَّ اأو ما  اأقرب لفل�صطني املحتلة 
�صَنّت قواُت االحتالل عملياٍت ع�صكريًة ا�صتهدفت كلَّ الدوِل 
املجاورِة با يف ذلك م�صر و�صوريا ولبنان واالأردن, َعِمدت قواُت 
االحتالل اإىل اإحلاِق االأذى بقدراِت هذه الدول وكان هناك 
ناحيِة  من  ميزات  لديهما  واللتان  و�صوريا  م�صر  على  تركيٌز 
واقت�صادية,  ع�صكريٍة  قدراٍت  وامتالك  اجلغرايف  املوقِع 
فرتة  يف  �صبي  النِّ باال�صتقرار  �صُم  يتَّ كان  احلكِم  نظاَم  اأنَّ  كما 
ال�صتينيات ومراحل الحقة, وهنا تاأتي مقولٌة قدميٌة لوزيِر 
اخلارجيِة االأمريكيِّ االأ�صبق »هرني ك�صينجر« باأنَّه ال حرب 

يف ال�صرق االأو�صط بدوِن م�صر وال �صالم بدون �صوريا . 

املنطقة  يف  ُعليا  �صلطًة  لديهم  وكاأنَّ  االإ�صرائيليون  ُف  يت�صرَّ
لهم حتديَد ما ميكن للدوِل امتالكه وما ال ميكن, كما  ُتخوِّ
الّنووية,  الطاقة  امتالِك  ق�صيِة  يف  مثاًل  يحدُث 
ٌة  حربيَّ طائراٌت  األقت  1981م  العام  ففي 
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اإ�صرائيليَّة 
على  قنابَلها 
»متوز«1  ُمفاِعـــــــــِل 
النووي يف العراق, وقامت 
غارٍة  ب�صنِّ  االحتالل  قواُت 
 .2007 عام  �صورٍي  نووٍي  مفاعٍل  على 
ُل �صلطاُت االحتالل تهديداَتها  وكذلك ُتوا�صِ
وحتركاَتها �صدَّ الربنامج الّنووي االإيرايّن, جاءت 
اال�صتخداِم  تاأكيداٍت على  هجماُت االحتالِل مع وجوِد 
يف  دولية,  رقابٍة  وجوِد  ظلِّ  ويف  الّنووية  للطاقِة  لمي  ال�صِّ
 400-100 ب  يقدر  ما  ميتلُك  االإ�صرائيلي  االحتالَل  اأنَّ  حني 
هذه  امتالِك  دوافِع  عن  ال�صوؤاُل  يتبادُر  وهنا  نووي,  �صالٍح 
تفقُد  بها؟  َدِة  املهدَّ اجلهات  هي  ومن  التَّدمريية,  االأ�صلحِة 
اأي  اإنَّ  حيث  الفل�صطينية  احلالِة  يف  جدواها  االأ�صلحُة  هذه 
ت�صبح  وهكذا  مبا�صرًة,  باالإ�صرائيليني  �صي�صرُّ  لها  ا�صتخدام 
بقيُة املنطقِة حتَت تهديٍد وجودٍيّ ميثله بقاُء االحتـــــــالل 

االإ�صــــــرائيلــــي.

ت�صُع �صلطاُت االحتالِل االإ�صرائيلي نف�َصها يف عالقِة تناق�ٍس 
مَع االآخرين يف االإقليم املجاِور, ومن املهم اأْن ال ينخدع اأحٌد 
ناحيِة  من  العالقاِت  لتطبيِع  عائي  الدِّ االحتالل  برتويِج 
ياأتي  االحتالُل  ُمه  يقدِّ ما  اأنَّ  ند  حيث  امل�صرَتكة,  امل�صلحِة 
بالدرجِة االأوىل ليتمَّ ا�صتخدامه �صدَّ دوٍل واأطراٍف اأخرى يف 
ال�صراعات  من  بزيٍد  اجلميَع  ي�صتنزفون  وبالتايل  املنطقة, 
واملوؤهالت  الطبيعية  املوارد  من  الدول  لدى  ا  اأي�صً ة,  الَبينَيّ
اتية واال�صتغناِء  نها من �صناعِة قدراِتها الذَّ الب�صرية ما مُيكِّ
عن بع�ِس التكنولوجيا والتقنيَّات التي يبيعها االإ�صرائيليون, 
القوميِّ  التحكَم بجوانَب متعلقٍة باالأمن  ومن خاللها ميكنهم 

للدول والتج�ص�ِس عليها. 

الدوِل  نحو  االإ�صرائيليَّة  اال�صرتاتيجيَّة  من  جانب  يظهُر 
ئي�س االإ�صرائيلي ال�صابق  العربيَّة بو�صوح فيما اعرتف به الرَّ
رق  ال�صَّ يف  �صيا�صيًة  قوًة  نكوَن  »لكي  بقوله:  برييز«  »�صمعون 
ي�صنع  مل   . العرب«  بني  اخلالفاُت  تت�صَع  اأن  يجب  االأو�صط 
ا يواجهون خطًرا يتهدُد  الفل�صطينيون معاناَتهم باأنف�ِصهم واإنِّ
اتية, ويبقى املجال  املنطقة جميًعا بدمائهم وت�صحياتهم الذَّ
مفتوًحا ل�صعوِب واأنظمِة املنطقة ليمنعوا مزيًدا من اخل�صائِر 

التي تنال منا جميًعا!. 

ـــكـــي نــــكــــوَن قــــوًة   »ل
ــرق  الــ�ــصَّ يف  �صيا�صيًة 
االأو�صط يجب اأن تت�صَع 
العرب« بني  اخلالفاُت 

ئي�س االإ�صرائيلي   الرَّ
ال�صابق »�صمعون برييز«

مقـــــال



التطبيع العربي اإلسرائيلي..
تعاظم المسارات وتالقي المصالح

جاءت ن�صاأة »دولة اإ�صرائيل« اإثَر قراٍر اأممي ينطوي على تقارٍب 
تلك  يف  الظروف  فعملت  الغرب,  مع  م�صرتٍك  وح�صاري  ثقايف 
املحيط  لكن  اجلديدة,  امل�صطنعة  الدولة  والدة  على  اللحظة 
اجليو�صيا�صي التي ن�صاأت فيه كان خمتلفًا عنها, فطوال العقود 
التي تلت االإعالن عن قيامها اعُترب ذلك املحيط م�صدرًا م�صتمرًا 
من م�صادر التهديد باملعنى الوجودي, ومع تبدل وتغري موازين 
على  املوؤثرة  اخلارجية  التهديدات  زادت  االإقليم  يف  القوى 
اإ�صرائيل اأو قلت طبقًا لطبيعة تلك التبّدالت والتغريات, وهذا 
ما حدا باإ�صرائيل لبناء �صيا�صتها االأمنية والدفاعية وعالقتها 

اخلارجية وفقًا لتغريات البيئة االإقليمية والعاملية.
قلبها  يف  »اإ�صرائيل«  تقع  التي  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  ُتعد 
ب�صبب  والعاملية  االإقليمية  باملتغريات  للتاأثر  قابلية  االأكرث 
تلك  يف  التغريات  زادت  فقد  �صراعاتها,2  وعمق  نطاق  ات�صاع 
املنطقة يف ال�صنوات االأخرية ب�صكٍل ملحوظ, وظهرت تفاعالت 
جديدة تنوعت يف مكوناتها ال�صيا�صية, ف�صقطت اأنظمٌة وبرزت 
واأحزاب جديدة,  ال�صطح تنظيمات دينية  اإىل  اأخرى, وتدفق 
بني  ما  مق�صمٍة  جديدة  والءات  بروز  املتغريات  تلك  عن  ونتج 
جديد,  نوع  من  و�صراعات  وغريها,  وقطريٍة  وقومية  دينية 
�صنيٍة و�صيعية, وبرزت يف االإقليم قوًى متعددة, تنوعت اأناط 

د. اياد ابو زنيط -  باحث  يف موؤ�ص�صة "يبو�س"
 لال�صت�صارات والدرا�صات اال�صرتاتيجية- رام اهلل, واأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف عدد من اجلامعات الفل�صطينية.
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بـ«اإ�صرائيل«  دفع  والت�صارعية, مما  التحالفية  ما بني  عالقتها 
والتدخل,  املراقبة  بني  تراوحت  حذرة  �صيا�صة  النتهاج 

وحماولة فر�س م�صاراٍت جديدة يف التعامل مع االإقليم.
�صبقه  عما  خمتلٍف  اأو�صٍط  �صرق  لبناء  اجلديدة  فاملحاولة 
تتطلب روؤًى مبتكرة, ومن الطبيعي اأن ترتافق مع مرحلة اإعادة 
ال�صيا�صي,  ال�صلوك  واأناط  االأدوار,  يف  تغرٍي  مرحلة  الرتتيب, 
يف  الفعليني  امل�صاهمني  اأو  والداعني  املوؤثرين  بقوة  املتاأثر 
حتالفاٍت  وبناء  اجلدد,  الوكالء  على  االأدوار  توزيع  اإعادة 
اأحد  اأهم  كونها  بها,  اإ�صرائيل  تتاأثر  واأْن  ُبّد  ال  ا�صرتاتيجية, 
املوؤثرين واملتاأثرين يف اآٍن واحد, لذا فمن امل�صتبعد اأن َتخرج من 

دائرة التاأثر عربيًا واإقليمًا.
ال�صاحة العاملية كذلك �صهدت تغرياٍت عدة يف النظام العاملي منذ 
تلك  مع  تتعامل  اإ�صرائيل  كانت  اللحظة,  وحتى  اإ�صرائيل  قيام 
التغريات باعتبارها اأهم املوؤثرات عليها, ب�صبب اإدراكها اأنَّ وجودها 
الكربى,  العاملية  االأقطاب  باأحد  ارتباطها  ملدى  ي�صتند  امل�صريي 
الفار�صي,  بالنموذج  ُت�صمى  تاريخية  روؤية  من  انطالقًا  وذلك 
ال�صيا�صات  جانب  اإىل  بالوقوف  اإ�صرائيل  قيام  على  ويعتمُد 
اخلارجية لدولٍة كربى وحماولة تطويعها مل�صلحتها, خا�صة واأنها 

تعي�ُس يف و�صٍط قد يتحول بني ليلٍة و�صحاها اإىل عدو.

بدايًة, رف�صت الدول العربية فكرة وجود 
قبل  وذلك  فل�صطني,  اأر�س  على  اإ�صرائيل 
رف�صها  خالل  من  ذلك  وجتلى  اإن�صائها, 
لقرار التق�صيم ال�صادر عن اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة, رقم 181 عام 1947م. بعد 
اإ�صرائيل« يف عام  االإعالن عن قيام »دولة 
حالَة  العربية  اجليو�س  دخلت  1948م, 
حرب مع الدولة الوليدة, فكانت النتيجة 
اآنذاك احتالل اإ�صرائيل ما يقرب من %72 

من م�صاحة فل�صطني.
وقعت معظم الدول العربية اتفاقات هدنة 
يف العام 1949م, اإاّل اأن ال�صراع ا�صتمر فيما 
– العربي  بال�صراع  ت�صميته  على  ا�صُطِلح 
لباقي  اإ�صرائيل  وباحتالل  االإ�صرائيلي. 
وياأ�س  1967م,  عام  الفل�صطينية  االأرا�صي 
لالحتالل  الت�صدي  من  العربية  االأنظمة 
االإ�صرائيلي, قامت اأوىل العالقات العربية 
ُعرف  فيما  وم�صر,  اإ�صرائيل  بني  العلنية 
1978م,  عام  ديفيد(  )كامب  باتفاقية 
ال�صلطة  مع  اأو�صلو  اتفاقية  ثم  ومن 

الفل�صطينية, ووادي عربة مع االأردن.
الوحيدة  الذكر,  ال�صابقة  الدول  تكن  مل 
ولكنها  اإ�صرائيل  مع  عالقاٍت  اإقامة  يف 
اأخرى  دوٌل  منها.  الوا�صحة  العلنية 
موريتانيا  ومنها  عالقاتها,  لها  كان  كذلك 
وُعمان  1997م,  عام  وقطر  1998م,  عام 
عام1996م, واملغرب عام 1994م, وغريها 
من العالقات ذات الطابع �صبه ال�صري, واإن 
كان بع�س تلك العالقات قد َمرَّ براحل من 
التجاذبات متيزت باالنقطاع تارة والعودة 

مرًة اأخرى.
–االإ�صرائيلية,  العربية  العالقات  وّفَرت 
الإ�صرائيل نوعًا من ال�صعور الن�صبي باالأمان 
بتطوير  امتازت  حيث  ال�صابقة,  الفرتة  يف 
اتفاق  وبخا�صٍة  االقت�صادي  التبادل 
وكذلك  الإ�صرائيل,  امل�صري  الغاز  ت�صدير 
ا�صتيعاب  وحماولة  الثقايف,  التبادل 

اإ�صرائيل كدولة اأمٍر واقٍع على االأر�س.
ا�صتخدمت  اإ�صرائيل  اأنَّ  القول,  وميكن 
نظرية »املباريات«8 يف عالقاتها مع الدول 
بل  عالقاتها,  اأنواع  خمتلف  يف  العربية, 
بالرجوع  اإ�صرائيل  ال�صيا�صة يف  وا�صعي  اأن 
املعنية  االإ�صرائيلية  البحثية  املراكز  اإىل 
لنظرية  ناذج  بو�صع  اأخذوا  باالأمر, 

ح�صب  وغريها  اأمم,  دول,  موؤ�ص�صات,  اأ�صخا�س,  ا�صتهداف  طريق  عن  املباريات 
احلاجة, ودرا�صة ردود االأفعال؛ ملعرفة اال�صتجابة املطلوبة, وبالتايل كيفية اإدارة 
االأزمات من ِقبلهم, ذلك واأّنه من خالل تلك النظرية متكنت اإ�صرائيل من التنبوؤ با 
ميكن اأن يجري وو�صعت جمموعًة من االحتماالت التي مّكنتها من تو�صيع وتطوير 

عالقاتها مع العرب, بحيث كانت الالعب االأكرث فوزًا واالأقل خ�صائَر.

متكنت »اإ�صرائيل« من التنبوؤ با ميكن اأن يجري 
مّكنتها  التي  وو�صعت جمموعًة من االحتماالت 
العرب, بحيث  من تو�صيع وتطوير عالقاتها مع 
ـــوزًا واالأقــــل خ�صائَر ف الــالعــب االأكـــرث  كــانــت 

املوؤثرة,  العربية  االأنظمة  اأحد  العراقي  النظام  انهيار  ومع  2003م,  العام  يف 
جديد  حتوٍل  معامل  بداأت  اخلارجية,  للتدخالت  م�صراعيه  على  العراق  وانفتاح 
يف امل�صهد العربي, ومع بداية العام 2011م, وهو العام الذي انطلق فيه احلراك 
ال�صعبي العربي, وانتقالِه اإىل دوٍل عربيٍة جماورٍة الإ�صرائيل, تربطها معها حدوٌد 
العالقات  طبيعة  على  بظاللها,  تلقي  التحوالُت  بداأت  و�صوريا,  كم�صر  طويلة, 
الطارئ  فالو�صع  جديد,  من  تن�صج  اللعبة  خيوط  واأخذت  اإ�صرائيل,  مع  القائمة 
الذي حدث, اأربك ال�صيا�صة االإ�صرائيلية التي لطاملا حاولت اإبقاء اأنظمة عربيٍة 

حليفٍة لها اأو م�صاملٍة على عالقة وا�صحة املعامل معها.
جاء احلراك العربي, اأو التغري يف الو�صع القائم متناق�صًا مع الو�صع الذي ُو�صف 
هذا  يف  بدقة  التغيري  واقع  تو�صيف  على  القدرة  عدم  من  الرغم  وعلى  �صابقًا, 
التغريات  التي تلت  الناجمة عن املراحل  الوقت على االأقل, نتيجة االختالالت 
اآثارًا  تركت  قد  والتحوالت  التغريات  تلك  اأنَّ  الوا�صح  من  اأّنه  اإاّل  احلديث,  حمل 
يف خمتلف تفا�صيل امل�صهد اجليو�صيا�صي يف املنطقة, على الرغم من عدم و�صوح 
�صببًا  منه  يجعُل  الذي  االأمر  العربية,  املنطقة  يف  اال�صرتاتيجي  التغيري  معامل 

كافيًا الإثارة قلق اإ�صرائيل وحماولتها ا�صتثمار ما يجري ل�صاحلها.10
مل ُيكتب للتغريات العربية بعد العام 2011 النجاح بفعل عوامل متعددة, لعبت 
القدمية  ُت�صبه تلك  اأنظمة جديدة  ال�صطح  بارزًا, وطفا على  اإ�صرائيل فيها دورًا 
التي ت خلعها, ومن منطلق حفظ االأمن لبلدانها, وب�صبب ال�صغط االأمريكي على 
تلك البلدان, زادت الروابط مع اإ�صرائيل, التي ا�صتطاعت اإيهام تلك الدول بتعاظم 
ا�صتطاعتها  اأو  الدول,  تلك  مع  االقت�صادية  م�صاحلها  وبتالقي  االإيراين,  اخلطر 

اأو  حت�صني عالقتها مع الواليات املتحدة االأمريكية من خاللها, 
للحفاظ على احلكم.

ونحن  ارتباطًا  اإ�صرائيل  مع  العالقة  تزداد  اليوم, 
ال�صرية  من  معظمها  يف  وتنتقل  2020م,  العام  يف 

على  ال�صغط  فيه  يزداد  وقت  يف  للعلنية, 
تداعياتها  تعترب  التي  الفل�صطينية  الق�صية 
وبحكم  املنطقة,  يف  الإ�صرائيل  االأول  املوجد 
العربية  احلالة  تطبيع  يف  احلا�صل  التنامي 
لت�صابك  امتدادها  واملتوقع  االإ�صرائيلية 
اأن  املوؤكد  �صبه  فمن  الذكر,  �صابقة  امل�صالح 
ت�صتمر الق�صية الفل�صطينية تعاين الت�صييق, 

يف حال عدم ح�صول تغريات جيو�صيا�صية يف 
املنطقة.

مقال



العربيَّة  االأرا�صي  لكافِة  وا�صتعماِرها  احتالِلها  اإنهاء   -1
املطلب على  وي�صتنُد هذا  العن�صرّي,  الف�صِل  وتفكيك جدار 

الية: ولية التَّ القوانني الدَّ

واجلمعية  الدولية  العدل  حمكمة  من  كاًل  َتعترب  )اأ( 
املتحدة  لالأمم  التابع  االأمن  وجمل�س  املتحدة  لالأمم  العامة 

حُمتلَّة. “اإ�صرائيل” قوًة 
فاقية جنيف الرابعة على “�صلطِة االحتالل”  )ب( حتظر اتِّ

نقَل مواطنيها اإىل االأرا�صي املحتلة.
)ج( ين�سُّ قراُر جمل�س االأمن الدويل رقم 2334 ال�صادر يف 
كانون االأول / دي�صمرب 2016 على اأنَّ الن�صاط اال�صتيطاين 
االإ�صرائيلي ُي�صكل انتهاًكا �صارًخا للقانون الدويل ولي�س له 

اأّي �صرعية قانونية.
ت حمكمة العدل الدولية يف 9 يوليو 2004, على اأنَّ  )د( ن�صَّ
جداَر الف�صل يف ال�صفة الغربية ُيَعدُّ انتهاًكا للقانون الدويل, 
يلحق  �صرر  اأي  عن  العرب  ال�صكان  وتعوي�س  اإزالته,  ويجب 
بهم, واأَْن تتخَذ الدول االأخرى اإجراءاٍت الإلزام “اإ�صرائيل” 

فاقية جنيف الرابعة. باالمتثال التِّ
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الربوفي�صور حممد نزاري بن ا�صماعيل 
رئي�س BDS ماليزيا

ابق لوحدِة التَّخطيِط اال�صرتاتيجيِّ واملدير ال�صَّ
بجامعِة مااليا -كواالملبور

حركة مقاطعة
»إسرائيـــل«

يف عام 2005, دعت منظماُت املجتمِع املديّن الفل�صطينّي اإىل 
 )BDS( العقوبات  وَفْر�س  اال�صتثمارات  و�صحِب  املقاطعِة 

لمي على “اإ�صرائيل”. غط ال�صِّ ك�صكٍل من اأ�صكال ال�صَّ
فل�صطينيَّة  نقاَبة   170 قبل  من   BDS حركة  اإطالُق  تَّ 
املِهنيَّة  واجلمعياِت  ِة  �صائيَّ النِّ ماِت  واملنظَّ جئني  الالَّ و�صبكاِت 
عبية وهيئاِت املجتمع املَدين الفل�صطينيَّة  وجِلان املقاومِة ال�صَّ

االأخرى.
حتثُّ وتنادي َحملُة املقاطعِة الفل�صطينيَّة BDS امل�صتوحاة 
الُعن�صرّي,  للف�صِل  املُناِه�صة  اإفريقيا  جنوِب  حركة  ِمن 
حتى  “اإ�صرائيل”  على  العنيف-  -غري  لمي  ال�صِّ غط  بال�صَّ

متتِثل للقانون الدويل من خالل تلبيِة ثالثة َمطاِلب:
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العرب  للمواطنني  االأ�صا�صيَّة  باحلقوق  االعرتاف   -2
الفل�صطينيني يف “اإ�صرائيل” يف امل�صاواِة الكاملة, وي�صتنُد 

الية: ولية التَّ هذا املَطَلب على القوانني الدَّ

اجلنائية  للمحكمة  االأ�صا�صي  روما  نظاُم  َين�ُسّ  )اأ( 
تعني  العن�صري”  الف�صل  “جرمية  اأنَّ  على  الدولية 
ُموؤ�َص�صي  نظاِم  �ِصياِق  يف  املرتكبة  الالاإن�صانيَّة  االأفعال 
ِعرقيَّة  جمموعة  ِقَبل  من  املنهجيَّنْي  يطرة  وال�صَّ للقمِع 
اأُخرى,  عرقيٍة  جمموعاٍت  اأو  جمموعٍة  اأيِّ  على  واحدة 
والتي ُترتَكب مع ِنية احلفاِظ على هذا النِّظام, وبوجب 
من  نوًعا  االآن  العن�صري  الف�صُل  ل  مُيثِّ التعريف,  هذا 

اجلرائم �صد االإن�صانية.

)ب( اأثبت تقريٌر ن�صرته جلنُة االأمم املتحدة االقت�صادية 
عام  يف   )UNESCWA( اآ�صيا  لغرِب  واالجتماعية 
2017, الذي ا�صتنَد على اأ�صا�ِس التَّحقيق العلمّي واالأدلِة 
“اإ�صرائيل” مذنبٌة بارتكاِب جرميِة الف�صِل  اأنَّ  القاطعة 
الوطنية  احلكومات  اللَّجنة  واأو�صت  كما  العن�صري, 
املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  يف  الفاِعَلة  واجلهات 
والعقوبات  اال�صتثمارات  و�صحب  املقاطعة  اأن�صطِة  بدعِم 
هذه  ملثل  للدعوات  اإيجابٍي  ب�صكٍل  واال�صتجابة   BDS

املبادرات.

جئني  الالَّ حقوِق  وتعزيز  وحماية  احرتام   -3  
على  وممتلكاِتهم  دياِرهم  اإىل  العودِة  يف  الفل�صطينيني 
لالأُمَم  العامة  اجلمعية  َقرار  يف  عليه  املَن�صو�ِس  النَّحو 
القوانني  على  املطلب  هذا  وي�صتند   ,194 رقم  املتحدة 

الدولية التالية:

لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  من   11 املادة  تن�سُّ  )اأ( 
ماح  ال�صَّ ينبغي  اأنَّه  على   ,1949 لعام   194 رقم  املتحدة 
لالجئني الراغبني يف العودة اإىل دياِرهم والعي�س يف �صالٍم 
مع جريانهم بالقيام بذلك االأمر يف اأقرب وقٍت مُمكن, كما 

اأولئَك  ممتلكاِت  تلِف  اأو  خ�صارِة  عن  تعوي�صاٍت  َدْفع  وينبغي 
مبادئ  وبوجب  الذي  االأمر  العودة,  عدم  يختارون  الذين 
ال�صلطات  اأو  احلكومات  به  تقوَم  اأن  يجب  الدويل  القانون 

امل�صوؤولة.\

على  اال�صتمرار  املتحدِة  لالأُمِم  العامة  اجلمعيُة  د  ُتوؤكِّ )ب( 
القرار 194 كل عام منذ العام 1949.

مع  متاًما  تتوافُق  الثالثة  املطالَب  فاإنَّ  �صبق,  مما  يتَّ�صُح  كما 
للقانون  االمتثال  »اإ�صرائيل«  رف�س  واإنَّ  الدويل,  القانون 
الفل�صطينيَّة  لل�صعِب واالأرا�صي  يتعلَُّق بعاملِتها  الدويل فيما 
لطة  ال�صُّ يف  الذين  اأولئك  والأنَّ  �صارًخا,  وانتهاًكا  ظلًما  ي�صكُل 
لم, فقد دعا املجتمُع املدين  يرف�صون التحرَك لوقِف هذا الظُّ
الفل�صطيني اإىل ا�صتجابة املواطنني حول العامل للت�صامِن مع 

ِة والعدالِة وامل�صاواة. �صال الفل�صطيني من اأجِل احلريَّ النِّ
BDS وهي حركة  وبناًء عليه, تَّ تاأ�صي�س حركة املقاطعة 
حيث  من  تعاِر�ُس  للعن�صرية,  مناه�صة  �صاملة  اإن�صان  حقوق 
ال�صامية  معاداة  ذلك  يف  با  التمييز,  اأ�صكال  جميع  املبداأ 

وكراهية االإ�صالم.
عم  الدَّ  BDS املقاطعة  حركة  ى  تتلقَّ

والكنائ�س  الــنــقــابــاِت  ــل  ــَب ِق مــن 
ِة  احلكوميَّ غــري  ــمــاِت  واملــنــظَّ

ــل  واحلـــركـــات الــتــي مُتــثِّ
كـــل  يف  املـــــــاليـــــــني 

وهناك  ــارات,  ــق ال
ن�صطٌة  حمالٌت 

يف  للمقاطعِة 
ِت  ملجتمعا ا

جميِع  يف 
اأنـــحـــاِء 
العامل, 

حركة  وهـــي   BDS املــقــاطــعــة  حــركــة  تــاأ�ــصــيــ�ــس  تَّ 
ــة لــلــعــنــ�ــصــريــة,  ــاهــ�ــص ــة مــن ــل ــام ــص ـــان � ـــص ـــ� حـــقـــوق اإن
التمييز,  ــال  ــك ــص اأ� جــمــيــع  املـــبـــداأ  حــيــث  مــن  تــعــاِر�ــسُ 
ــا يف ذلـــك مـــعـــاداة الــ�ــصــامــيــة وكــراهــيــة االإ�ـــصـــالم. ب

والتطورات الحالية
في الشرق األوسط

تقــريـــــر



كما وتلعب اجلماعات اليهودية التقدمية دوًرا مهًما يف هذه 
احلركة.

قت  اإن�صائها, حقَّ على مداِر اخلم�صة ع�صر عاًما املا�صية ومنذ 
ك�صِب  يف  هائاًل  تقدًما  ال�صعبية  حمالتها  ِخالل  من   BDS
الحت�صان  كافة,  العامل  اأرجاء  يف  املواطنني  وعقول  قلوب 
حلركة  الر�صمي  املوقع  زيارة  يرجى  الفل�صطينية,  الق�صية 
BDS للح�صول على مزيد من التفا�صيل حول هذه االأن�صطة 

املتنوعة يف جميع اأنحاء العامل.
القارَّات,  كلِّ  يف   BDS فروع تن�صطُ 
حمالت  دائًما  وتتوا�صُل 
“الإ�صرائيل”  مناه�صة 
املقاطعات  ت�صمُل 
مييَّة  د كا الأ ا
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تنطوي  التي  ة  واالقت�صاديَّ والثَّقافية 
على مبادراٍت من قبل الطالب والنقابيني 

واحلكوماِت املحليَّة.
حقيقًيا  تاأثرًيا  املقاطعة  حركة  حُتِدُث 
وتنت�صُر يف املناطق التي اعتقد ال�صهاينة 
واليوم  اآمنة”,  “مناطق  اأنها  �صابًقا 
ُت�صبُبه  حقيقًيا  �صغًطا  “اإ�صرائيل”  ت�صت�صعُر 
ُح من تكليف “وزارة  هذه احلركة, وهو ما يتَّ�صِ
املكافحة  بهمة  االإ�صرائيلية”  اال�صرتاتيجية  ال�صوؤون 
اتهم  اآليَّ ح�صد  يتم  حيث  املقاطعة,  حلركة  والتَّ�صدي 
خمة واملَُمولة ب�صكٍل �صخي يف الغرب للتَّعامِل  عائية ال�صَّ الدِّ
�صبِة لدولِة الف�صل العن�صري التي  مع حركة املقاطعة, فبالنِّ
اأثري على  تعتمُد ب�صكٍل كبرٍي على تبيي�س و�صائل االإعالم والتَّ
الراأي العام من اأجِل التَّن�صل من جرائمها �صد الفل�صطينيني, 

ُت�صنِّف الوزارُة املذكورة حركة BDS تهديًدا وجودًيا.
اأ�صبح  العامل,  حول  اأخرى  اأماكَن  ويف  املتحدة  الوالياِت  يف 
االأمر بثابِة �صراٍع مل يبَق فيه للفل�صطينيني ما يخ�صرونه 
فلطاملا  �صيء,  كلَّ  يخ�صرون  من  َفُهم  ال�صهاينة  نقي�س  على 
م�صغواًل  املتحدة  الواليات  يف  االإ�صرائيلي”  “اللوبي  جتُد 
تتبنى  التي   BDS العاملية  احلركة  جترمي  بحاولِة 
والعمل  والتَّمييز  الُعن�صرية  ومناه�صة  ُعنف  الالَّ منهجيِة 

القانوين املبا�صر يف جميِع حمالِتها.
مُترُر  االأمريكية  الوالياِت  َجْعِل  يف  ناحاٍت  اللوبي  َق  حقَّ
قواننَي مناِه�صًة حلركة املقاطعة, ولكن يبدو االأمر جلًيا باأنَّ 
ذلك كله ال يعُدّ انت�صاًرا حقيقًيا اإذا و�صعنا يف احل�صباِن 
مدى التزام وارتباط ال�صيا�صيني االأمريكيني باللوبي 

ال�صهيوين الأ�صباٍب تتعلُق بالتمويل واالإعالم.
يف  عبية  ال�صَّ القاعدِة  م�صتوى  على  ولكن 
املعركة  تزاُل  ال  املدين,  واملجتمِع  اجلامعاِت 
عدُد  ازداد  فلقد  االأمد,  وطويلَة  حمتدمًة 
درايٍة  على  اأ�صبحوا  الذين  االأمريكيني 
بالظلِم الواقِع على الفل�صطينيني, ومدى 
ا�صتعداد اللُّوبي ال�صهيوين واملتعاطفني 
معهم يف دفاعهم اليائ�ِس عن اجلرائِم 
املُُثل  الإف�صاِد  واإدامتها  االإ�صرائيلية 
للمجتمع  االأ�صا�صيَّة  واملعتقداِت 
عن  النَّظِر  ب�صرف  االأمريكي, 
يطرِة على امل�صوؤولني االأمريكيني. ال�صَّ

ياق, يتناول مقاٌل ن�صرته  ويف ذاِت ال�صِّ
 / �صباط  يف  للقانون  هارفرد  جملُة 
القوانني  عت  اأُخ�صِ اإذا  اأنَّه   2020 فرباير 
خمتلُف  اأقرتها  التي  للمقاطعِة  املناِه�صِة 
من  للتَّدقيِق  االأمريكية  للواليات  التَّ�صريعية  الهيئاِت 

هذه  اأنَّ  ف�صتجُد  االأمريكية,  الُعليا  املحكمِة  ِقَبل 
ِل  القوانني غرُي د�صتوريٍة ومتناق�صٍة مع التعديِل االأوَّ
ة التَّعبري, و�صوف  للد�صتور االأمريكي الذي ي�صمُن ُحريَّ

تلغي تلَك القوانني.

رق االأو�صط التَّطورات االأخرية يف ال�صَّ
للعام  �صبتمرب  �صهِر  يف  والبحرين  االإمارات  عت  وقَّ
»اإ�صرائيل«,  مع  العالقات  لتطبيِع  اتفاقياٍت  اجلاري 
املقاطعة  حمالت  براأي  نك�صًة  مثَّل  الذي  االأمر 
اأكرث و�صوًحا  BDS, وهي نك�صة  التطبيع  ومناه�صِة 
ول  الدُّ جميَع  اأنَّ  �صدفًة  ولي�س  حقيقيَّة.  كوِنها  من 
غرُي  دوٌل  “اإ�صرائيل” هي  اإليها  تتودُد  التي  العربية 
ملواطنيها,  العام  االقرتاِع  حقَّ  متنُح  ال  دميقراطيٍة 
قادرٌة  الدول  تلَك  يف  احلاكمة  مَر  الزُّ اأنَّ  يعني  مما 
على اتخاذ قراراٍت دوَن الت�صاوِر اأو االعتبار الواجب 
ومن  “اإ�صرائيل”  ن  مكَّ الذي  االأمر  �ُصعوبها,  مل�صاعِر 
تلك  لدى  االأمن  وانعدام  باملخاِوِف  التَّالعِب  ِخالل 
لطِة عن طريِق  مر احلاكمة التي مل ت�صْل اإىل ال�صُّ الزُّ
�صناديق االقرتاع, والتي اأ�صبحت �صرعيُتها مفتوحًة 
باأنَّ  لالعتقاد  ِخداعهم  من  للتحدي,  دائًما  وعر�صًة 
خ, اإذا اأقاموا عالقاٍت  اأمَنهم �صيتعزُز واأنظمَتهم �صترت�صَّ

دبلوما�صيًة مع “اإ�صرائيل”.
من  واملدعومة  املتحالفِة  عاية  الدِّ اآليُة  عملت 
بعنايٍة  اإيران  �صبِح  بناِء  على  جاِهدًة  ال�صهيونية 
وا�صتقرار  لدوام  كتهديٍد  وت�صويره  فائقة  ومهارٍة 
هوؤالء احلكام, وبذلك اتَّخذت تلَك االأنظمُة اخلليجية 
“اإ�صرائيل”  احت�صان  باأنَّ  منها  ظًنا  الغريب  القرار 
-التي هاجمت ع�صكرًيا العديد من جرياِنها وحلفاِئها 
العرب- �صُيحِبُط التهديد االإيراين الذي مل ي�صبق لُه 

اأْن اعتدى ع�صكرًيا على اأٍي من جريانها.
اخلطوِة  تلَك  على  واالإقداِم  التفكرِي  منطلُق  كان  اإذا 
ام  ُن احُلكَّ هيونيِة �صُيمكِّ هو اأنَّ التعاوَن مع الدولِة ال�صُّ
دين  واملتمرِّ التخريبيني  مع  اأف�صل  ب�صكٍل  التعامِل  من 
رين باإيران, فاإنَّ تطبيع العالقات مع  من الداخِل املتاأثِّ
باأيِّ �صرعيٍة مُتثلها  اأكرب  “اإ�صرائيل” قد ي�صُرّ ب�صكٍل 
قد  اأنَّه  وبدليل  �صعوبها,  عيوِن  يف  احلاكمُة  الُزمُر 
املواطنني,  مع  الت�صاوِر  دون  التَّطبيع  قراِر  اتخاذ  ت 
معاملِتها  عن  تتوقْف  مل  “اإ�صرائيل”  اأًن  على  عالوًة 
االإمارات  �صعب  ُتِرك  فلقد  للفل�صطينيني,  الوح�صيِة 
يف  التَّ�صرع  �صبِب  عن  يت�صاءُل  حريٍة  يف  والبحرين 
لقتِل  ندِمها  عدَم  اأثبتت  التي  “اإ�صرائيل”  احت�صاِن 

واإ�صابِة اإخوانهم الفل�صطينيني.
التَّطبيع  �صفقاِت  عن  الغربيَّة  التقاريُر  جتنَّبت  لقد 
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االإمــارات  بني 
مع  والــبــحــريــن 

اأَيّ  “اإ�صرائيل” بعنايٍة 
ول جتاه ال�صفقات, وهو موؤ�صٌر  ذكٍر للم�صاعِر العامِة يف تلَك الدُّ
اجلماهري,  لدى  اخلطوِة  هذه  ِة  �صعبيَّ عدِم  مدى  على  حمتمل 
وكان �صفري االإمارات لدى ماليزيا قد كتَب ل�صحيفٍة ماليزيٍة 
“اإ�صرائيل”  يف حماولٍة لتربيِر قرار بالده اإقامة عالقاٍت مع 
الم ومنع  قائاًل “اأحد االأ�صباب هو اأنَّها �صت�صاعُد يف اإِحالِل ال�صَّ
الغربيِّة”,  فة  ال�صِّ اأرا�صي  من  املزيد  �صمِّ  من  االإ�صرائيليني 
ع�صرة  واأربعة  ماليزيا  يف  املقاطعِة  حركُة  ت  ردَّ جانبها  من 
عاءات  منظمة غري حكوميَّة اأخرى مقرها ماليزيا برف�ِس االدِّ

ال�صخيفِة التي اأدىل بها.
على  ت�صيطُر  ال  عاملية  حركة  هي   ,  BDSاملقاطعة حركَة  اإنَّ 
على  بنادق  وال  قنابل  وال  �صواريخ  وال  دبابات  وال  جي�س, 
“اإ�صرائيل”  االإطالق, ميكن اعتبارها تهديًدا وجودًيا من قبل 
متاًما  خ�صروا  ال�صهاينَة  اأنَّ  على  �صارخٌة  �صهادٌة  اإالَّ  هو  وما 
احلواَر الفكري واالأخالقي, وحينما ت�صُل فيك الدرجُة لفقداِن 

ائع. د اأنَّك يف االأ�صا�س تعي�ُس يف الوقت ال�صَّ هذا اجلانب, فتاأكَّ
�صاُل من اأجل فل�صطني حرة, بغ�سِّ النَّظر عن عدِد  �صي�صتمر النِّ
دولَة  احت�صان  ُتريد  التي  اخلليجية  اال�صتبدادية  االأنظمة 
الف�صل العن�صري ال�صهيونية. اإنَّه �صراٌع نبيل, مدعوٌم وم�صنوٌد 
ولية  الدَّ القوانني  وجميِع  االأخالقيَّة  املُثل  بجميع  بالكامِل 
املعروفة, واالأهم من ذلك اأنَّه يف اجلانب ال�صحيح من التاريخ. 
لن ترتاجَع حركُة املقاطعة BDS اأبًدا عن كونها جزًءا مهًما 

�صال. من هذا النِّ

دائًما  وتتوا�صُل  الــقــارَّات,  كلِّ  يف   BDS فــروع تن�صطُ 
املقاطعات  ت�صمُل  “الإ�صرائيل”  مناه�صة  حــمــالت 
على  تنطوي  التي  ة  واالقت�صاديَّ والثَّقافية  االأكادمييَّة 
مبادراٍت من قبل الطالب والنقابيني واحلكوماِت املحليَّة.
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