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منتدى
آسيا والشرق األوسط
قارة املستقبل ،واألكبر من حيث
ُّ
تعد آسيا َّ
ً
املساحة والسكان ومصادر طبيعية ،واألعلى يف
واالقتصادي يف العالم،
البشري
مستوى النُّ مو
ِّ
ِّ
وتضم دولاً مرشحة للعب أدوار مهمة على صعيد
السياسة الدولية يف املدى املنظور مثل الهند
ثقافيا إلى الشرق األوسط
والصني ،وهي األقرب
ًّ
والدين والتبادل احلضاري،
بحكم اجلغرافيا
ِّ
عدا عن التعرض لتجربة االستعمار الغربي
ً
وكونها دولاً
نامية ً
حتديا
أيضا ،وهذا يشكل
ً
الستكشاف الفرص املتاحة واحملتملة خلدمة
الطرفني اآلسيوي والشرق أوسطي.
ً
قليال ما
ورغم هذه األهمية الفائقة ،إال أنه
محتوى عربي جاد عن آسيا ،كما
أي
ً
يوجد ّ
مختصة بهذا
مؤسسات
العربي من
ويخلو العالم
ٍ
ٍ
ُّ
سواء على صعيد الدراسات أو العالقات.
الشأن،
ً
لذا فإن منتدى آسيا والشرق األوسط ،يضع على
سلم أولوياته محاولة َسد هذه الهوية الثقافية،
والوقوف على هذا األمر الهام.

من�صة رائدة ,حلوار �آ�سيوي� -شرق �أو�سطي.
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كلمة العدد

الهنــــد

ولنا كلمة
ا�ستقالل الهند عن بريطانيا �أكرث من
م�ضى على
ِ
�سيا�سية
�سبعني عا ًما ،م َّرت خاللها البال ُد يف مراحل
ٍ
واجتماعية متعدِّ دة ،حتَّى على م�ستوى
واقت�صادية
ٍ
ٍ
التمو�ضع الدويل.
طليعة الدول التي دعت �إىل ال َّتحر ِر من
كانت الهند يف
ِ
والهيمنة الغربية؛ ولذا كانت من امل� ِّؤ�س�سني
اال�ستعمار
ِ
ملنظمة عدم االنحياز ،والتي كان �شعا ُرها عد َم االن�ضمام
ِ
َ
َ
�إىل �أيٍّ من الدولتني العظيمتني يف ذلك الوقت� :أمريكا،
و�س َعت
واالتحِّ اد ال�سوفيتي يف حال ن�شوب احلرب بينهماَ ،
الوطني يف البلدان التي كانت
�إىل دعم حركات التحرر
ِّ
تعاين من اال�ستعمار الأوروبي.
ال�س ُ
يا�سة التي ا َّتبعها حكا ُم الهند منذ اال�ستقالل
كانت ِّ
وخ�صو�صا حتت حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي يف �إدارة
ً
البالد ،متيل �إىل ما ُيع َرف بالي�سار االجتماعي؛ والتي ترمي
ً
انطالقا من االعتماد على الذات
�إىل حتقيق دولة ال َّرفاه،
و تطوير االقت�صاد املحلي ،وال َّ
حتديات
�شك �أنَّ هناك
ٍ
عديد ًة واجهت �سعي الهند نحو التطور مثل� :ضعف البنية
التحتية ،والف�ساد ،والبريوقراطية ،والطبقية� ،إال �أنَّ
بخطوات وا�سعة حتى �صارت
�ضي قد ًما
ٍ
الهند متكنت من املُ ِّ
اقت�صاد يف العامل ،وهي ت�سعى
ُت�ص َّنف اليوم ك�ساد�س �أكرب
ٍ
َّ
حتتل مكا ًنا بني االقت�صادات ال َّثالث الكربى يف العامل،
لأن
�إىل ِجوار الواليات املتحدة الأمريك َّية وال�صني ،وهو و�إن
بحجم
طموحا كب ًريا �إال �أنَّ له �سندً ا يف الواقع متمثلاً :
كان
ً
ِ
و�سعة البالد ،والقوى العاملة ال�ضخمة
ال�سوق ال�ضخمِ ،
ُّ
موروث ح�ضاريِّ عميق.
لال�ستناد �إىل
ٍ
ومع قدو ِم رئي�س الوزراء “ناريندرا موري” على ر� ِأ�س
حزب َّ
مالمح
ال�سلطة ،تع َّززت
ُ
ال�شعب الهندي � ))BJPإىل ُّ
ِ
ال�سيا�سة اخلارجية الهندية ،والتي نحت عقودًا عديدةً
ِ
َ
�سيا�سة �أكرث واقع َّية،
ممار�سة املثال َّية ال�سيا�س َّية �إىل
�إىل
ِ
ٍ

2

د .حممد مكرم بلعاوي

رئي�س منتدي �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
رئيــ�س التحريـــر
ً
مقرتبة �أكرث �إىل املحور الأمريكي؛ ما جعل الهند تنتقل
من ي�سار الو�سط �إىل اليمني حتى على م�ستوى ال�سيا�سة
الداخلية التي باتت َت َتبنى القوم َّي َة الهندو�س َّية.
عالقة الهند املتق ِّل َ
َ
بة
ال�صعيد
على
اخلارجي ف�إنَّ
ِ
ِّ
مع ال�صني واملتوترة مع باك�ستان ،مت ِّث ُل ا�ستنزا ًفا
مهم منها على
يتم �إنفاق
ملُقدّ ِ
ٍ
رات البالد التي ُّ
جانب ٍ
الت�سليح والدِّ فاع ،الأمر الذي و�إن كان يزيد من القوة
الع�سكرية للبالد� ،إال �أنَّه ُ
ميثل عب ًئا على االقت�صاد
ِ
ال�صاعد.
ِّ
الهندي َّ
العربي
مل
�أ َّما على
ِ
�صعيد عالقات الهند م َع العا ِ
ِّ
إمارات
ريا طر�أ عليها،
خ�صو�صا مع ال ِ
ف�إنَّ حت�س ًنا كب ً
ً
واململكة العرب َّية ال�سعودية ،بحكم
العرب َّية املتحدة
ِ
ِّ
ان�ضواءِ كال الطرفني �إىل
اخلط الأمريكي ،ولذا ف�إنَّ
العالقات التقليد َّي َة التي كانت تقوم على اقت�صادات
ِ
َّ
تقارب
خ�صو�صا مع
الطاقة باتت �أكرث تعقيدً ا وعم ًقا،
ً
ِ
دول اخلليج مع “�إ�سرائيل”.
ري
ختا ًما ،ميكن القول � َّأن الهند ت�صعد يف �سلَّ ِم ال َّت�أث ِ
ٌ
حمفوف بالعديد من
ال�صعو َد
الدويل ،ولكنَّ هذا ُّ
َ
راء فيها
ال َّت
حديات واملخاطر ،ولكنَّ
ِ
احلقيقة التي ال ِم َ
طريق ا�ستعاد ِة
�أنَّ هذا البلد الكبري واملهم ،ي�سري على
ِ
الطبيعي يف قياد ِة القارة الآ�سيوية والعامل،
دوره
ِّ
ً
عامل معه.
وهو ما يتطلَّ ُب
مقاربة جديد ًة يف ال َّت ِ
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تقــــريـــــــر

َ
منظمة شنغهاي للتعاون
“وأَمن القارة اآلسيوية”
د .و�ســـام املحـالوي

ا�ضر بق�سم االت�صال
محُ ِ
جامعة العلوم الإ�سالمية املاليزية
ال�صراعات والنِّزاعات،
َي ِ
زدحم العامل يف الفرتة احلالية بالكثري من ِّ
َ
ويف املُقا ِبل َت َت�شك َُّل �أ ْحالف جديدة يف محُ ا َولة احلفاظ على َّ
الذات،
ومجُ ا َبهة التَّحديات الإقليم َّية والدولية ،وال َيخ َفى على �أَ َحد الطموحات
�صاحب ذلك ِمن �إجراءات
ال�صين ّية الكبري ِة يف
ِّجاري وما ُي ِ
التو�سع على ال�صعيد الت ّ
ُّ
و ُم َتطلَّبات امتالك عنا�صر القوة ،والتي تعترب ال�شراكات والأحالف مع الآخرين �أحد عوام ِلها حلماية م�صاحلها
امل�ستقبلي.
وتو�سيع ُنفو ِذها
ّ
ند �أنَّ هناك العديد من الدول التي تريد االن�ضمام �إىل ِمثْل هذه التحالفات لتحقيق بع�ض امل�صالح
يف املُقا ِبل جَ ِ
َ
وحقوقها ،وت�ساعدُ ها يف ذات
واتفاقات تحَ َفظ لها وجو َدها
مات
واملك َت َ�سبات ،و ِل�ضمان �أ ْم ِنها ال
ٍ
إقليمي من ِخالل تفاهُ ٍ
ّ
ملواطنيها و�أك َ
رث من ذلك �إىل حتقيق ال َّرخاءِ االقت�صادي.
الوقت على النُّم ِّو واالز ِدهار ،وتوفري املُ َتطلبات الأ�سا�سية ِ
ال�ضوء على قارة �آ�سيا على �سبيل املثالَ ،ف َ�س َن ِجد �أنَّ القا َّرة َت ُ�ضم العديد من التناق�ضات ،فهناك الدول
ولو �أردنا �أن ُن َ�س ِّل َط
َ
ريا ،وهناك َعدَ د من الدول التي عانت يف الفرتة الأخرية من
املُ�ستق َّرة والتي َت ْ�ش َهدُ َت ُّ
قد ًما اقت�صاد ًّيا وتكنولوج ًّيا كب ً
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معاناة َع���دَ د م��ن ال���دول يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة من
الكثري من املُ ْ�ش ِكالت الأمن َّية وال�سيا�س َّية وال َهزاَّت
و�سع �أمام الواليات
االقت�صاد َّيةَ ،ف َتح املجال ِب ٍ
�شكل �أَ َ
امل َّتحدة الأمريك َّية ِلل َّتدَ خُّ ل يف املنطقة ،الأمر الذي
درجة كبريةَ ،متبوعة
الرو�سية ِب
ٍ
ا�ستدعى املَخا ِوف ُّ
فات �صين َّية مما َيحدُ ث يف املنطقـــة
ِب َتخ ُّو ٍ
الكثري من املُ ْ�ش ِكالت الأمن َّية وال�سيا�س َّية وال َهزاَّت االقت�صاد َّية،
و�سع �أمام الواليات املتَّحدة
الأمر الذي َف َتح املجال ِب ٍ
�شكل �أَ َ
ً
وخا�صة بعد �أحداث احلادي
الأمريك َّية ِللتَّدَ خُّ ل يف املنطقة،
ع�شر من �سبتمرب وبداية ما ُي�س َّمى باحلرب على الإرهاب
وال َغزْ َو الأمريكي الذي تبع هذا الإعالن على �أفغان�ستان،
درجة كبريةَ ،متبوعة
الرو�سية ِب
ٍ
الأمر الذي ا�ستدعى املَخا ِوف ُّ
وح ْجم َّ
ال�ض َرر الذي
ِب َتخ ُّو ٍ
فات �صين َّية مما َيحدُ ث يف املنطقةَ ،
من املُم ِكن �أن َيترَ َّتب على ذلك� ،أَ ِ�ضف �إىل ما �سبق النِّزاعات
رق َّية
احلدودية املُت� ِّأ�صلة بني بع�ض الدول ،والنِّزاعات ال ِع ِ
�صاعد َموجات الكراهية جتاه
يف حدود الدولة الواحدة و َت ُ
ات ُم َع َّينة ،وهناك الكثري من الأمثلة على ذلك كاخلالف
�أقل َّي ٍ
ال َقا ِئم بني كل من :الهند وباك�ستان ،كوريا ال�شمالية وكوريا
ريا احلرب
اجلنوبية� ،إيران وبع�ض الدول العربية ،و�أخ ً
الدَّ ا ِئرة َر َحاها الآن بني �أذربيجان و�أرمينيا� ،أَ ِ�ضف �إىل ذلك
الدَّ عوات القا ِئمة على املُطا َل َبة باالنف�صال يف َعدَ ٍد من دول

أ�سباب اقت�صادية
أ�سباب َت َت َعلَّ ُق بال َّت ْهمِي�ش ال ِع ْر ِق ّي� ،أو ِل ٍ
�آ�سيا ِل ٍ
إبادة
ومثال ذلك ما َيحدُ ث يف �إقليم «�أَراكان» من حرب � ٍ
وهنجيا» املُ�س ِلمني الذين يعي�شون
«الر ِ
ري َق ْ�س ّ
وتهج ٍ
ري ِل ِع ْر ِق َّية ُّ
يف الإقليم.
هذه العوامل وغريها َع َّز َزت ال َتّقا ُرب ب َ
ني َعدَ ٍد من الدول
ال ُكربى يف �آ�سيا ِلت�شكيل جمموعة َ
«�شنغهاي ُ
اخلما�سية»
ُ
خم�سة ُد َول َو ِه َي:
ؤ�ساء
يف � 26أبريل ،1996
ِ
حيث َو َّقع ُر� ُ
وكازخ ْ�ستان ،وقريغيز�ستان ،ورو�سيا ،وطاجيك�ستان
ال�صني،
ِ
ِّ
املناطق احلدودية،
دة ِلتعميق ال ِّثقة الع�سكر َّية يف
ِ
على ُمعاهَ ٍ
توقيع ُمعاهَ دَ ٍة �أُخرى ب َ
لحدِّ ِمن ال ُق َّوات
َت ِب َعها
ني َنفْ�س ُّ
الدول ِل َ
ُ
الع�سكر َّية يف املناطق احلدودية يف اجتما ٍع ُع ِقد يف مو�سكو
عام  ،1997ويف  15يونيو ُ 2001عقِدَ اجتماع املجموعة يف
�شنغهاي َم َّر ًة �أُخرى بح�ضور �أوزبك�ستان هذه املرة ِل َي ِت َّم الإعالن
عن ت�أ�سي�س منظمة «�شنغهاي للتعاون «ِ SCOب�شك ِلها احلا ّ
يل
يف نف�س التاريخِ ،ل َت ُ�ضم يف ُع�ضوي ِتها الت�أ�سي�س َّية ِ�ستّ دول هي:
ال�صني ،وكازاخ�ستان ،وقريغيز�ستان ،ورو�سيا ،وطاجيك�ستان،
ِّ
و�سعت الح ًقا يف عام  ،2017حيث ان�ضمت
و�أوزبك�ستان ،و َت َّ
�إليها كل ِمن الهند وباك�ستان ،الأمر الذي َ�شكَّل َز َخ ًما جدِّ ًيا
لهذه املُ َّ
نظمة ،كما �أنَّ هناك عدد من الدول ح�صلت على
راقب يف املنظمة وهي �أفغان�ستان ،بيالرو�سيا (رو�سيا
ِ�صفة ُم ِ
البي�ضاء)� ،إيران ،منغوليا ،عل ًما ب�أن ً
بع�ضا منها قد َط َلب
كاملة يف املنظمة ك�إيران والتي
احل�صول على ُع�ض ِو ّية
ٍ
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املنظمة لي�ست ِحل ًفا ع�سكر ًّيا على الإط�ل�اق،
ولكن �أثناء وجودها ّ
ناورات ع�سكر َّي ٍة
مت تنظيم ُم
ٍ
لمِ ُكا َفحة الإرهاب بني الدول الأع�ضاء
َح ِظ َيت بالدَّ عم الرو�سي يف َ�سبيل حتقيق ذلك ،هذا بالإ�ضافة
ب�صفة ِ�شريك
�إىل
جمموعة �أخرى من الدول التي َح ِظيت ِ
ٍ
ِحوار وهي� :أرمينيا� ،أذربيجان ،كمبوديا ،نيبال� ،سريالنكا،
تركيا.
ري من الدول
َح ِظ َيت هذه املنظمة ُمنذ ن�ش�أ ِتها
باهتمام كب ٍ
ٍ
َ
ُ
العاملي،
باملناف�سة على النُّفو ِذ
تتعلق
لعوامل
الكربىُ ،ر مَّبا
ِ
ّ
طلب للح�صول
فقد َت َقدَّ َمت الواليات املتحدة الأمريكية ِب ٍ
على ع�ضوية املنظمة يف عام � ،2005إلاّ �أنَّ طلبها ُقو ِب َل
بالرف�ض ،كما و َتقدَّ مت ٌ
طلبات للح�صول على
دول �أخرى ِب
ٍ
راق ٍب يف املُ َّ
نظمة ك�أرمينيا ،و�أذربيجان ،وبنغالدي�ش،
ِ�صفة ُم ِ
ورو�سيا البي�ضاء ،ونيبال ،و�سريالنكا ،وم�صر ،و�سوريا ،يف
ِحني َتقدَّ مت كل من «�إ�سرائيل» ،وجزر املالديف ،و�أوكرانيا
لح�صول على ِ�ص َفة َ�شريك ِحوارَ ،ك َما و�أَ َ�شار ال ِعراق،
ِبط َل ٍب ِل ُ
ركاء حوا ٍر للمنظمة،
وفيتنام �إىل َرغْ َب ِتهما يف �أنْ ُي�ص ِبحا ُ�ش َ
عطي
هذا التَّها ُفت الكبري على «منظمة �شنغهاي للتعاون»ُ ،ي ِ
انطباعا بالأهم َّية اال�سرتاتيجية لهذه املنظمة لي�س يف �آ�سيا
ً
لْ
َف َح ْ�سب َب على امل�ستوى العاملي.
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ن�ش َئت ِمن �أج ِلها املنظمة،
َّظر �إىل الأهداف املُع َلنة التي �أُ ِ
بالن ِ
والتي َر َّكزت على تعزيز ال ِّثقة املُتبا َدلة بني الدول
للجرائم الدول َّية
بة الإرهاب والت ََّ�صدِّ ي
الأع�ضاء ومحُ ا َر ِ
ِ
عات
�ضافة �إىل مجُ ا َبهة النَّزْ ِ
ِ
وجتارة املُخدِّ رات ،بالإِ
ا�سرتاتيجي َب َنّاء
االن ِف�صال َّية يف املنطقة ،وحتقيق تعاونٍ
ٍ
كال�سيا�سة،
بني الدول الأع�ضاء يف املجاالت املختلفة
ِّ
املنطقة
واالقت�صاد ،والتقن َّية وغريها ،مِبا َي�ض َمن ا�ستقرار
ِ
و�شعوبها.
�إلاّ �أنّ هناك �أهدا ًفا َخ ِف ً
ية ُر مَّبا تكون َح َّركت ُكلاً ِمن رو�سيا
وال�صني لإن�شاء ِمثْل هذا التَّحا ُلف ،وي�أتي يف ُمقدِّ م ِتها
ِّ
أمريكي املُتزا ِيد يف املنطقة ،وخا�صةً
ُمواجهة النُّفوذ ال
ّ
خالل فرتة احلرب الأفغانية وما َت ِب َعها من �إن�شاء قواعدَ
أمريكية يف ُك ٍل من قريغيز�ستان و�أوزبك�ستان
ع�سكرية �
ٍ
ٍ
رجة كبرية� ،أَ ِ�ضف �إىل
الأمر الذي �أثار َح ِفيظة الرو�س ِبدَ ٍ
ذلك ما تخ�شاه ال�صني من النُّفوذ الأمريكي الذي من املمكن
�أن ُيهدِّ َد َم�صا َ
حلها التجارية ،و ِمن املُ�ؤ َّكد �أنَّه مَ َّ
ت تعزيز هذا
الت�صريحات الأخري ِة التي �أَ ْدىل بها وزير
َّوجه بعدَ
ِ
الت ُّ
اخلارجية الرو�سي والتي اع َتبرَ فيها �أنّ منظمة �شنغهاي
للتعاون تمُ َ ِّثل بديلاً عن الذين يريدون َب ْ�سط هَ ي َم َن ِتهم يف
ق�صد بهذا احلديث العامل الغربي.
�إدارة ُ�ش�ؤون العامل ،و َي ِ

امل�آالت الع�سكر َّية لمِ ُ َّ
نظمة �شنغهاي للتعاون
كبرية
بدرجة
ت�ساهم هذه املنظمة
من املُ َر َّج ِح �أن
ٍ
ٍ
َ
ِوف َْق املُع َلن من ِق َبل ُم�ؤَ ِّ�س�سي املنظمة �أنها لي�ست ِحل ًفا ع�سكر ًّيا
حتقيق اال�ستقرار يف ق��ارة �آ�سيا ،وحم��اول ِ��ة
ناورات يف
ِ
على الإطالق ،ولكن �أثناء وجودها ّ
مت تنظيم ُم ٍ ا َ
اجن��رار الأم��ور �إىل َم��زا ِل َ��ق تهدِّ د
حليلو َل ِة دون ِ
ع�سكر َّي ٍة لمِ ُكا َفحة الإرهاب بني الدول الأع�ضاء ،الأمر الذي
بدرجة �أكرب على ما ميكن �أنْ تمُ َ ِّث َله هذه املنظمة الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
َ�سلَّط ال�ضوء
ٍ
ُ
البع�ض �إىل اعتبار �أنَّ هذه
ُم�ستقبلاً يف هذا الإطار ،و َذهَ َب
املنظمة من املُم ِكن �أن تكون كيا ًنا ُيوازي يف َمها ِمه ِحلف �شمال
�سي «النَّاتو» الذي َت� َّأ�س�س يف عام � ،1949إلاّ �أنَّه و ِبالن ََّظ ِر
الأطْ َل ّ
ندُ �أنَّ هناك
الدَّ قيق �إىل الفل�سفة التي قام عليها احلِل َفني جَ ِ
ُف ً
ً
والتوجهات ،حيث �أنَّ ِحلف النَّاتو
امليثاق
وهرية يف
روقا َج
ِ
ُّ
اجلماعي
ع�سكري بالأ�سا�س يقو ُم على �أ�سا�س الدفاع
هو ِحلف
ّ
ّ
هجوم َت َت ُ
عر�ض له � ّأي دولة ُع�ضو يف
املُتبا َدل ر ًدا على � ّأي
ٍ
االحتاد ،يف املقابل منظمة �شنغهاي ال تت�ضمن يف �أي من
حة بع�ض
ُبنو ِدها ِ�ص َي َغ ِدفا ٍع ُم�شرت َكة ،و� مَّإنا تعاون يف ُمكا َف ِ
الق�ضايا كالإرهاب ،واجلرمية ،واملخدرات وغريها.

وح ْجم اخلِالفات
ِوحدَ ة الأع�ضاء َ

َ
ُرمبا يكون التَّحدي الأَبرز الذي يواجهُ
منظمة �شنغهاي
التهديد الذي تمُ َ ثله الواليات املتحدة الأمريكية،
للتَّعاون بعد
ِ
احلا�صلة بينهم،
ودرجة االتفاق
ُم َت َمثِّلاً يف ِوحد ِة �أع�ضا ِئها
ِ
ِ
ً
وخا�صة بعدَ ان�ضمام ُك ٍل من الهند وباك�ستان �إليها ،حيث
يعلم اجلميع حجم اخلالف والتَّوتر بني اجلار َتني ال ّن َووي َتني،
رب الإنرتنت
و ُيعتبرَ االجتماع الأخري للمنظمة والذي ُعقِدَ ع َ
�شاهد على هذا الأمر ،حيث
يف �شهر �سبتمرب  2020خري
ٍ
ً
ت�ضع فيها
ان�سحبت منه الهند لأن باك�ستان عر�ضت خريطة ُ

مناطق ُمتنا َزع عليها ِ�ضمن احلدود الباك�ستانية ،الأمر الذي
ُيظهِر مبا ال َيدَ ُع جمالاً ِل َّ
ل�شك حجم اخلالفات ال َع َلن ّية بني
دد من �أع�ضاء املنظمة� ،أَ ِ�ضف �إىل ذلك اخلالف احلدودي
َع ٍ
بني الهند وال�صني على منطقة «الهيمااليا» والذي تطور �إىل
و�سرعانَ
ِنزا ٍع حمدود� ،أ�سفر عن وقوع �ضحايا بني اجلانبني ُ
ما مت ا�ستدراك احلا ِدثة ،وعلى الرغم من ِّ
كل ذلك رمبا
ت�شكل منظمة �شنغهاي للتعاون �أدا ًة جديد ًة للحدِّ من مثل
هذه النِّزاعات ،وامل�ساهَ مة يف �إيجاد حلول لها �أو على الأقل
فرتة ممكنة.
�إبقائها حتت الرماد لأطول ٍ
ريا ،وبالنظر املُ َع َّمق ِ�إىل ما تمُ ث ُله هذه املنظمة ِمن ِث َق ٍل من
�أخ ً
حيث حجم الأع�ضاء املُ َ
ري
ن�ض ِّمني �إليها،
ِ
ورغبة ٍ
عدد � ٍ
آخر كب ٍ
من الدول باالن�ضمام �إىل املنظمة ،وبالأخْ ِذ يف عني االعتبار
ً
وخا�صة
امل�صالح التجارية واالقت�صادية للدول الأع�ضاء
َ
ال�صني ،والرغبة يف �إجناز «مبادرة َّ
الطريق واحلزام»،
كبرية يف
بدرجة
ت�ساهم هذه املنظمة
ف�إنَّه من املُ َر َّج ِح �أن
ٍ
ٍ
َ
وحماولة ا َ
حليلو َل ِة دون
حتقيق اال�ستقرار يف قارة �آ�سيا،
ِ
ِ
اجنرار الأمور بني الدول الأع�ضاء والدول التي ترتبط
ِ
مب�صالح خمتلفة مع الدول الأع�ضاء �إىل َمزا ِل َق تهدِّ د الأمن
َ
واال�ستقرار يف القارة الآ�سيوية.
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تقـــريـــــر

متعددة ال ُّلغات ت�أخذك �إىل الأق�صى
مو�سوعة معرف َّية ِّ
د� .شريف �أمني �أبو �شمالة

رئيــ�س م� َّؤ�س�سـة القد�س ماليزيا
رئي�س حترير مو�سوعة �أق�صى بيديا الإلكرتونية.
ي�ش ِّك ُل امل�سجدُ الأق�صى حمو ًرا �أ�سا�س ًيا يف املعركة مع االحتالل
إ�سالمية والفل�سطينية ،ومن هذا
احلقوق ال
ال�صهيوين على
ِ
ِ
املنطلق ي�سعى االحتالل �إىل ا�ستهداف امل�سجد الأق�صى وتغييبه،
ُ
املعركة يف ُبعدَ ين :الأول هو البعد املادي الذي ميكن
لت�شتدَّ
ُ
جماعات
املنظمة التي تقو ُدها
احلمالت
للجمي ِع مالحظ ُته يف
ِ
ِ
ً
حكومة االحتالل الإ�سرائيلي
مدعومة من
املعبد ال�صهيون َّية،
ِ
ِ
اليومية وحماوالت فر�ض ال َّتق�سيم املكاين
االقتحامات
رب
ِ
ِ
ع َ
بعدَ النجاح يف التق�سيم الزماين ،وكذلك ال َّتدخل يف �ش�ؤون
امل�سجد الأق�صى والتحكم فيه ويف �إدار ِته وغريها الكثري مما
ِ
ون�سمع به يوم ًيا.
ن�شاهده
ُ
ُ
تن�شط
�أ َّما البعد الثاين من املعركة فهو ال ُبعدُ املَعريف ،حيث
ٌ
ٌ
�صهيونية ميدانها الإعالم واملعرفة والف�ضاءات الرقمية،
حملة
الوعي الإن�سا ِّ
إ�سالمي،
ين وال
امل�سجد الأق�صى يف
لتقوي�ض
ِ
ِ
ّ
ِ
قد�سية امل�سجد
أ�ساليب عدة ،منها :الت�شكيك يف
با�ستخدا ِم �
ِ
َ
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اللغة التايالندية مثلاً ؟ فما وجدنا �إلاّ
ً
قليلة جدً ا ،عا َّم ًة خمت�صرة،
مقاالت
ٍ
وما وجدناه حتّى يف مواقع �إ�سالمية،
ً
مرتجمة عن
كانت
أغلب الظنِّ
ٍ
مقاالت � ُ
خطاب
بلغة
�أ َّنها ُك ِتبت بالإجنليزية ِ
ٍ
�صهيوين وا�ضح.
ٍ

وخرافية عابرة للقارات
توراتية
رواية
الأق�صى ومكانته عند امل�سلمني ،ون�شر
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ا�سرتاتيجية تكثيف النَّ�ش ِر واحتالل الف�ضاءات،
ب�شتّى اللغات ،معتمدين
والأمثلة على ذلك كثرية جدً ا ،وال � ّ
احتالل التعبري ال�صهيوين
أدل على ذلك من
ِ
لت�سمية امل�سجد الأق�صى وهو «جبل الهيكل ”Temple Mount /موق ًعا
متقد ًما يف املوا ِد املن�شورة بديلاً عن اال�سم الأ�صيل “امل�سجد الأق�صى” �أو احلرم
ال�شريف.
احلاجة �إىل
بحكم عملنا يف “م�ؤ�س�سة القد�س-ماليزيا” ،ا�ست�شعرنا مدى
ِ
ِ
مبو�ضوعية ونظرة
غات املحلية عن امل�سجد الأق�صى املبارك
مواد مكتوبة بال ُّل ِ
ٍ
َ
�إ�سالم َّية �صحيحة ،و�أن تكونَ
�سهلة االنت�شار ،فعلى �سبيل املثال ،ت َعدُّ ماليزيا
ال�صعيدين الر�سمي
دعم
الدول
من
ِ
ِ
ِ
الق�ضية الفل�سطينية على َّ
الن�شطة جدً ا يف ِ
وال�شعبي ،وال َّ
املعلومات
�شك �أنَّ الإ�سال َم كان عاملاً مه ًما يف ذلك ،لكن ما هي كمية
ِ
ً
�صادمة،
البحث
نتائج
ِ
ِ
املعروفة عن امل�سجد الأق�صى بال ُّلغة املاليزية؟ ،لقد كانت ُ
كبرية ،بعدها قف َز �إىل �أذهاننا �س� ٌ
ؤال �آخر :كيف �سيكون واقع
فجوة
وت�شري �إىل
ٍ
ٍ

12

أذكر
مل تكن هذه احلال فقط ،بل � ُ
الطلبة كان متح ِّم ً�سا
جيدً ا �أنَّ �أحدَ
ِ
امل�سجد
تخرجه عن
ليكونَ م�شرو َع
ِ
ِ
الأق�صى ،وقد كان م�شروع تخرجه
“موقع �إلكرتوين عن امل�سجد
باللغة الإجنليزية ،فطلب
الأق�صى”
ِ
مني �أن � َّأط ِلع على املحتوى ،فكانت � ُ
أول
تعريف امل�سجد الأق�صى �أ َّنه
كلمات يف
ِ
ٍ
“جبل الهيكل” ،وحني �س�ألته من �أين
لك بهذه املعلومات؟ كانت �إجاب ُته:
“من الإنرتنت!”
ؤولية
�أمام هذا الواقع ،وا�ست�شعا ًرا بامل�س� ِ
كانت مبادرتنا يف “م�ؤ�س�سة القد�س
ماليزيا” لإطالق موقع “�أق�صى بيديا”
 aqsapedia.netمتعدِّ ِد ال ُّلغات،
اال�سم مك َّونٌ من مقطعني ي�شري
وهذا
ُ
الأول � Aqsaإىل “امل�سجد الأق�صى”،
بينما ي�شري املقطع الثاين Pedia
وتعني
�إىل Encyclopedia
مو�سوعة ،واملو�سوعة /املوقع ي�أخذ
املت�صفح �إىل امل�سجد الأق�صى ،حماولاً
�أن يقدِّ َم َّ
ُ
معلومات
يتعلق به من
كل ما
ٍ
أ�سلوب علمي.
وحقائق،
ٍ
مبنهجية و� ٍ
ُّ
ويبث الآن ب�أرب ِع لغات هي:
العربية ،والإجنليزية ،واملاليزية،
�أن
واخلطة
والإندوني�سية،
َ
لغات �أخرى هي:
ن�ضيف له �أرب َع
ٍ
الأردو ،وال�صينية ،وال�سريالنكية،
لي�سدَّ
والتايالندية ،وغريها من ال ُّل ِ
غات ُ
ن�صب �أعي ِننا
الفجو َة املعرفية ،وا�ضعني َ

ً
جمموعة من الأهداف ن�سعى لتحقيقها ،وميكن �إجمالها بالتايل:

غات الإقليم.
معلومة
= تقدمي
قة حول امل�سجد الأق�صى ِب ُل ِ
�صحيحة ومو َّث ٍ
ٍ
ٍ
الرواية
الرواية الإ�سالم َّي ِة
= تعزيز
ِ
ِ
ال�صحيحة يف مواجهة ِّ
ال�صهيونية املنت�شر ِة يف الف�ضاءِ الإلكرتوين.
ِ
ُ
= �أن يكونَ
يتعلق
املوقع مرج ًعا للباحثني والنا�شطني حول كل ما
ُ
بامل�سجد الأق�صى.
ُ
يتعر�ض له امل�سجد
أمة بامل�سجد الأق�صى وق�ض َّي ِته وما
ري ال ِ
= تذك ُ
واملدافعون عنه.
جمموعة من الأق�سا ِم ال َّرئي�سية بلغت 12
املو�سوعة على
تتو َّز ُع موا ُد
ِ
ٍ
ق�س ًما ،بحيث يحتوي ُّ
جمموعة من املقاالت ،بالإ�ضافة
ق�سم على
ٍ
كل ٍ
فاعلية التي تربط املت�صفح
النوافذ ال َّت
�إىل ذلك ،هناك بع�ض
ِ
ِ
بالأق�صى مثل نافذة “ا�ستك�شف امل�سجد الأق�صى” ،التي تقدم
ثالثي الأبعا ِد للم�سجد ،ومبجرد ال�ضغط على �أيٍّ من املعامل،
منوذجا
ً
َّ
معلومات وا ِف ٌ
ٌ
ية عن هذا املَعلم ،وكذلك نافذة “ا�س�ألنا عن
تظهر لك
الأق�صى” التي تتيح للمت�صف ِِّح �إر�سال �س�ؤاله عن الأق�صى ويقو ُم ُ
فريق
حتري ِر املوق ِع بالإجابة عن �أ�سئل ِته ،وقد مل�سنا فائد ًة كبري ًة لهذا
ٌ
وا�ضحة وال حتتاج
نظن �أ َّنها
بع�ض الق�ضايا التي كنَّا ُّ
إي�ضاح ِ
الق�سم يف � ِ
�إىل �س�ؤال.
�أما الأق�سام فهي :الأق�صى يف الإ�سالم ،والأق�صى يف ال َّتاريخ ،ومعامل
الأق�صى ،والأخطار التي تهدده ،وواجبنا جتاه الأق�صى ،بالإ�ضافة
أق�سام مثل :حماة الأق�صى التي تقد ُم مناذج عاملة للأق�صى،
�إىل � ٍ
باللغات التي
الكتب
جمموعة من
ومكتبة الأق�صى التي احتوت على
ِ
ٍ
ِ
للوثائق ،و�آخر
ؤال وجواب ،وق�سم
يدعمها املوقع ،والأق�صى يف �س� ٍ
ِ
لل�صور ،وثالث للفيديو.

َ
�أطلقت امل� َّؤ�س ُ
املو�سوعة يف
�سة هذه
امل�سجد الأق�صى يف
إحراق
الذكرى  51ل
ِ
ِ
العا�صمة املاليز َّي ِة كواالملبور برعاية
ِ
رئي�س
داتوء خمرز بن حما�ضري حممد،
ُ
ؤ�س�سة يف ماليزيا،
جمل�س �أمناء امل� ِ
ِ
وبح�ضور �شركاء امل�شروع من ماليزيا
و�إندوني�سيا وتايالند ،لأ َّننا ن�ؤمنُ ب�أنَّ
يحتاج �إىل
مثل هذا امل�شروع الكبري
ُ
فر�ص انت�شار ِه
ٍ
�شراكات حمل َّي ٍة تعزز من ِ
ُ
�شراكات
وتعظيم الفائدة منه ،فكانت لها
عدد من امل�ؤ�س�سات ون�سعى لتو�سي ِع
ؤ�س�سات والهيئات
قاعد ِة ال�شراكة مع امل�
ِ
َ
أهداف
املهتمة و�صولاً �إىل
حتقيق �أمث ٍل ل ِ
ِ
ٍ
املو�سوعة ،وميكن اعتبا ُر هذه دعوة
مفتوحة جلمي ِع امل�ؤ�س�سات والأفراد
املهتمة لل َّتعاون وال�شراكة.
ختا ًما ،بف�ضل اهلل عز وجل ،ا�ستطاعت
َ
ُ
خالل الفرت ِة املا�ضية �أن
املو�سوعة
ً
ً
مهمة من املواد املعرفية
جمموعة
تتيح
َ
واملقاالت ،وهي م�ستمرة يف تقدمي
َ
حتافظ على متي ِزها
مقاالت جديدة ،و�أن
ٍ
بكونها املوقع الأول متعدد اللغات،
املخت�ص
بامل�سجد الأق�صى معرف ًّيا.
ِ
ّ
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ملف العدد
اجلغرافيا

الهند ..

عراق ٌة تتطلع
الى المستقبل

ُ
حيث عد ِد
دولة من
ُتعدُّ جمهورية الهند ثاين �أكرب
ٍ
ال�سكان ،وال�سابعة من حيث امل�ساحة ،وعا�صمتها «نيو
دلهي» ،ومدينة «مومباي» �أكرب مدنها ،وتعترب «الروب َّية
ُ
وتبلغ م�ساحتها
الهند َّية» العملة املُ�ستخدمة فيها،
3.165.596كم ، 2مما �أ َّدى �إىل ت�سميتها �شبه القا َّر ِة
الهندية.
الهندي من اجلنوب،
تقع يف جنوب �آ�سيا ،يحدُّ ها املحيط
ُّ
ُ
وبحر العرب من اجلنوب الغربي ،وخليج البنغال من
اجلنوب َّ
ُ
وت�شرتك يف احلدود الرب َّية مع:
ال�شرقي،
باك�ستان من الغرب ،وال�صني ،نيبال ،بوتان يف ال�شمال،
وبنغالدي�ش وميامنار من ال�شرق ،وت�شرتك مع تايالند
و�إندوني�سيا يف احلدود البحرية.
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�إعــــــــداد :توفيـــــق حميـــــد
محُ رر �صحفي وكاتب محُ توى

جغرافية الهند �إىل �ستِّ مناطق رئي�س َّية ،منطقة
ميكن تق�سيم
ِ
الهيمااليا اجلبل َّية الوعرة يف اجلزءِ ال�شمايل من البالد ،ثم �سهل
بالزراعة على
ت�شتهر
ال�سهول ال�شمالية التي
ِ
ُ
«الغاجن الهندي» �أو ُّ
نطاق وا�سع ،ومنطقة اله�ضبة يف الأجزاء اجلنوبية والو�سطى
ٍ
من البالد ،و�صحراء ثار ،وال�سهول ال�ساحل َّية ،واجلزر الهندية،
�أ�شهرها �أندمان ونيكوبار.

الهند لديها � ً
أي�ضا ثالثة �أنها ٍر رئي�س َّية ،الأكرب ِدلتا وتعرف بـ
ا�ستوائي
«ال�سند» ،الغاجن ،وبراهما بوترا ،مناخ الهند متنوع لك َنّه
ٌ
ٌ
رئي�سي يف ال�شمال.
ب�شكل
ومعتدل
يف اجلنوب
ٍ
ٍّ
ُّ
حتتل الهند لوحدها ثالثة �أرباع �شبه القارة الهندية� ،أو ثلث
ً
جمتمعة ،والتي
رب من الدُّ ول ال�ستّ الأخرى
حجم �أوروبا ،وهي �أك ُ
َ
رابطة دول جنوبي �آ�سيا (باك�ستان ،بنغالد�ش� ،سريالنكا،
مت ِّث ُل
جنوبي
املالديف ،نيبال ،بوتان) �إذ حتتوي على  %77من �سكان
ّ
القابلة للزراعة.
�آ�سيا ،و %72من امل�ساحة ،و %84من الأرا�ضي
ِ
البنغالية التــــــي
ِ
يتحدث بها حوايل
ال�سكان
ُّ
 %8من ال�سكان ،والتلجو،
َّ
ت�أتي الهند يف
ِ
املرتبة الثانية بعد �أفريقيا من حيث التنوع وامل����اراث����ي����ة ،وال��ت��ام��ب��ل��ي��ة،
ُ
الب�شري ،ويقدر عدد �سكانها ب�أكرث من مليا ِر ن�سمة ،حيث ميثل والأوردي��ة ،والكانادية ،وماليامل ،وال�سن�سكريتية ،وال�سندية،
اجلن�س الهندي  %72من عدد ال�سكان ،والدرافيديان  ،%13والك�شمريية ،والبنجابية ،والآ�سامية ،والنيبالية ،والأوراي��ا،
وامل�سلمون  ،%13بينما مت ِّثل ال ُ
أقليات الأخرى  ،%3وتوجد
إ�ضافة �إىل اللغة الإجنليزية.
هذا بال ِ
ٌ
ُ
ُ
قبائل يطلق
احلكومة على �أنهم
ال�سكان ت�صنفهم
جمموعات من
ِ
عليهم «قبائل التالل» يوجد منهم  300قبيلة ،منغلقة على ال َّتاريخ
نف�سها اجتماع ًيا وتتمتع بحماية احلكومة.
احل�ضارات التي عرفها العامل ،والتي
قامت فيها �إحدى �أقد ِم
ِ
رث من خم�سة �آالف عام ،وتعاقبت عليها
ُ
يرجع عمرها �إىل �أك ِ
الدِّ ين
ُ
ُ
القوم َّيات والإمرباطوريات امل�ستعمِرة ،كان �آخرها الإمرباطورية
يقدَّ ُر عد ُد الأديان يف الهند بثالثمائة وخم�س و�ستني ديانة،
أ�سي�س جمهور َّية الهند امل�ستقلَّة.
الربيطانية ،التي انتهت �إث َر ت� ِ
�أ�شهرها الهندو�سية ،والإ�سالم ،والبوذية ،وال�سيخية ،وامل�سيحية ،يف حوايل عام  530قبل امليالد ،غزا الإمرباطور الفار�سي
َ
املقاطعة الع�شرين من مقاطعات
يدين حوايل  %68من ال�سكان بالهندو�سية �أو الرباهمية ،وحوايل «قور�ش» الهند ،لت�صبح
 %14بالإ�سالم ،و %2بامل�سيحية ،و %2ال�سيخية ،بال ِ
إ�ضافة �إىل �إمرباطورية «قور�ش» الإخمينية ،ويف عام  326قبل امليالد
بديانات �أخرى.
أقليات تدينُ
ٍ
� ٍ
قام «الإ�سكندر الأكرب» ملك مقدونيا باحتالل الهند ،وبعد ذلك
ٌ
ٌ
هندية خال�صة ُتدعى «موريا» ،و�أ�شهر ملوكها
إمرباطورية
جاءت �
ال ُّلغة
َ
البوذية و�أم�ضى حيا َته يف ن�ش ِر معتقداتها
«�أ�سوكا» الذي اعتنق
ُ
ً
اللغة الهندية هي اللغة الر�سم َّية طبقا ملا جاء يف الد�ستور ،يف الهند و�سيالن.
ُ
يتحدث بها حوايل  %40من ال�سكان ،يوجد حوايل 1500
حيث
لغة ولهجة م�ستخدمة يف البالد ،منها حوايل ً 14
لغة ر�سم َّية،
اخلم�سة التي �أعقبت �سقوط
ينطق بها نحو  %73من وخالل القرون
ُ
ِ
تنتهي �إىل الأ�سر ِة الهندو – �أوروبية،
ٌ
ال�شمالية والو�سطى ،عالو ًة على ذلك يوجد  24الإمرباطورية الهندية ،قامت نزاعات بني
أقاليم
ِ
�سكان ال ِ
َ
ً
الطريق �أما َم
املمالك الهندية ال�صغرية مهدت
ِ
اللغة
لغة ال يقل عدد املتحدثني ٍ
بكل منها عن مليون َن َ�سمة ،مثلِ :
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ُ
احلمالت الرب َّية الع�سكرية
الفتوحات الإ�سالمية ،حيث جنحت
ِ
منطقة
إ�سالمية يف ال�سند ،والتي كانت مبثابة
مملكة �
يف ت�أ�سي�س
ٍ
ٍ
ٍ
الب�ضائع القادمة من الهند عرب «مرف�أ
جتارية مهمة متر عربها
ٍ
ُ
ٍّ
املدن الإ�سالمية يف كل من
ديبول» على
م�صب نهر ال�سند �إىل ِ
ِّ
العربي والبحر الأحمر.
اخلليج
ِّ
عهد والية احلجاج بن يو�سف
بد�أ امل�سلمون فتوحاتهم للهند يف ِ
ُ
قرا�صنة
جمموعة
ال َّثقفي زمن الدولة الأُ َموية ،عندما �سيطرت
ٍ
�سفن للم�سلمني يف
من بالد ال�سند وكان ملكها «راجا داهر» على ٍ
ٌ
بحر العرب وعلى متنها ٌ
وحموالت للتجارة،
ون�ساء وب�ضائع
رجال
ٌ
أخذه موافقة
ما جعل احلجاج يعدُّ حملتني ع�سكر َّيتني ،وبعد � ِ
اخلليفة الأموي الوليد بن عبد امللك ،جهز ً
جي�شا كب ًريا و�أمر
حممد بن القا�سم الثقفي بقيادة اجلي�ش.
وبحرية عديدة
برية
ٍ
جنح القائدُ حممد بن القا�سم بعد معارك ٍ
الو�صول �إىل �شاطئ نه ِر ال�سند ،وهناك تقع عا�صمة امللك
يف
ِ
راجا داهر ،و�أطلق معاركه �ضده فقتله وانت�صر عليه وا�ستم َّر
َ
عا�صمة بالد ال�سند عام  90للهجرة.
بفتوحاته حتى و�صل
اخلليفة ه�شام بن عبد امللك �إىل �سدَّ ة احلكم،
وعند و�صول
ِ
عينَّ القائد اجلنيدَ بن عبد الرحمن امل ِّري وال ًيا على ال�سند
وخالل عامني َ
َ
كامل �شمايل غربي
ب�سط �سيطر َة امل�سلمني على ِ
فتوحات
الهند ،ومبجيء الدولة العبا�سية مل ت�شهد بال ُد الهند
ٍ
ً
تر�سيخا لبع�ض
جديد ًة� ،إال �أنَّ الع�صر العبا�سي الأول �شهد
ً
لبع�ض احلكام الأقوياء ،حتى
وتقوية لأركانها وظهو ًرا
املمالك
ِ
ِ
جاءت الدولة الغزنوية ،وبد�أت �أعمالها يف مناطق الهند وما
حولها.
املرحلة ال َّث َ
َ
ُ
الفتوحات
انية من ع�صر
الدولة الغزنوية
تعترب
ِ
ً
ن�سبة
الإ�سالمية يف الهند ،وقد �أُطلق اال�سم على هذه الدولة
�إىل مدينة «غزنة» وتقع حال ًّيا يف �أفغان�ستان ،و�سيطر امل�سلمون

خاللها على خرا�سان وبالد ما وراء نهر قزوين وعلى �سهول
ً
معركة
البنجاب مبا فيها مداخل اجلبال وممر خيرب ،وخا�ض
ً
عظيمة على �شمال الهند وانت�صر فيها
ثم جاءت ُ
دولة املغول «الرتك» ،التي تعدُّ اململكة الأخرية
للم�سلمني يف الهند وهي الأطول؛ حيث قامت يف الفرتة
آخر �سالطينها «بهادر �شاه
بني عامي 1858-1525م ،وكان � ُ
ُ
إجنليز يف عهده على البال ِد وفر�ضوا
الثاين» ،الذي �سيط َر ال
نفو َذهم على �سالطني الهند.
ويف عام 1858م انطلقت الثورة الهندية ،والتي ُ�س ِّميت � ً
أي�ضا
ثورة «ال�سيبوى» ،وانتهت بالف�شل و ُنفي ال�سلطان «بهادر»
و�سقطت ُ
دولة املغول الإ�سالمية ،و�أُعلن حتويل الهند �إىل
وعدَّ ت هذه الثورة من كربى الثورات
م�ستعمر ٍة بريطانيةُ ،
الهندية �ضدَّ حكم �شركة الهند ال�شرقية الربيطانية التي
ً
نيابة عن التاج الربيطاين،
�سيادة
كانت مبثابة �سلطة ذات
ٍ
وت�شكلها بداية ظهور حزب امل�ؤمتر الوطني الذي ت�أ�س�س عام
وتزعمه
أجل اال�ستقالل
 ،1885و�أ�صبح تنظي ًما منا�ضلاً من � ِ
َّ
«املهامتا غاندي» عام .1920
نتج عن الثور ِة ّ
�شركة الهند ال�شرقية ،و�إقرار قانون
حل
ِ
ُ
الدولة تدا ُر
حكومة الهند ل�سنة  ،1858وبه �أ�صبحت
ِ
بنظام جديد ،وهو الراج
احلكومة الربيطانية
مبا�شر ًة من
ِ
ٍ
الربيطاين.
ويف ال�ساد�س ع�شر من �آب عام  ،1947ح�صلت الهندُ على
ا�ستقاللها حينما َ
ُ
إجنليز على اخلروج� ،إال �أنَّ غاندي
وافق ال
تق�سيم الهند ،ومت
مل ي�شارك يف االحتفاالت حلز ِنه على
ِ
املتع�صبني الهندو�س بعد دعوته الحرتا ِم
اغتياله من قبل
ِّ
حقوق الأقل َّي ِة امل�سلمة عام 1948م.
ِ
ُ
وق ِّ�سمت الهند عام � 1947إىل دولتني ،هما الهند وباك�ستان،
َرملان اململكة امل َّتحدة ،ثم انق�سمت باك�ستان
مبوجب
قانون ب ِ
ِ
ِ
وجمهورية
�إىل جمهور َّي ِة باك�ستان الإ�سالم َّية
ِ
بنغالدي�ش َّ
ال�شعبية.

ال َّتق�سيمات الإدار َّية

���ان
ت���ت���ك���ون ال���ه���ن���د م����ن ث���م ٍ
ً
و�سبعة �أقاليم
والية
وع�شرين
ِ
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اتحِّ ادية ،جميع الواليات واثنني من
الأق��ال��ي��م االحت��ادي��ة «بوندي�شريي
��ات
ون���ي���و دل���ه���ي» ي��ن��ت��خ��ب��ون ال��ه��ي��ئ ِ
َ
الت�شريعية واحل��ك��وم��ات على غ��رار
من��وذج «و�ستمن�سرت»� ،أ َّم��ا الأقاليم
االحت��ادي��ة اخلم�سة الباقية فهي
َ
احلكم املركزيِّ املبا�شر من خالل
حتت
ِ
مدراء مع َّينني.

يا�سي
ال ِّنظام ِّ
ال�س ّ

أطول الد�ساتري
يعد د�ستور الهند من � ِ
املكتوبة ،دخل ح ِّي َز التنفيذ يف ،1950
ُ
مقدمة الد�ستور َع َّرفت الهندَ باعتبارها
ً
ً
ً
لمانية
ِع
ا�شرتاكية
جمهورية
ً
دميوقراطية ،يعمل النظا ُم الربملاين
الهندي وف ًقا لنظام «و�ستمن�سرت»
ويت�ألف من جمل�سني ت�شريع َّيني.
املجل�س الأعلى هو جمل�س ال�شيوخ
وي�سمى راجيا �سابها « “Rajya
 ،Sabhaفيما املجل�س الأدنى هو
جمل�س النواب وي�سمى “لوك �سابها”،
ٌ
جمل�س ال�شيوخ هو ٌ
دائمة تتكون
هيئة
�سنوات
ملدة �ست
من  245ع�ضو ،يعملون ِ
ٍ
بطريقة
متعاقبة ،يتم انتخابهم
ٍ
مبا�شرة من الوالية وامل�شرعني
غري
ٍ
لن�سبة عدد ال�سكان
الإقليميني طب ًقا
ِ
انتخاب 543
يف الوالية ،حيث يتم
ُ
أ�صل  545ع�ضو مبجل�س
ع�ضو من � ِ
مبا�شر عن طريق
ب�شكل
النواب
ٍ
ٍ
الت�صويت ال�شعبي؛ لكي ميثلوا الدوائ َر
َ
االنتخابية امل�ستقلة ،يف حني يتم
انتخاب الع�ضوين الآخ َرين من املجتمع
“الأجنلو هندي” من ِق َبل الرئي�س،
وذلك يف حالة ر�أى الرئي�س �أنَّ املجتمع
كاف.
مل يكن ممثلاً على نح ٍو ٍ
ُ
احلكومة الهندية عاد ًة ب�أنها
تو�صف
قوي
“�شبه احتادية” مع وجود
مركز ٍّ
ٍ

ووالي����ات �أ�ضعف،
ٍ
منذ �أواخ��ر الت�سعينيات،
زاد ُ
أعمال البالد.
ميل
ري � ِ
ِ
احلكومة الهندية �إىل النظام الفيدرايل يف ت�سي ِ

رئي�س الوزراء

َ
حكومة يتم تعيي ُنه من ِق َبل رئي�س اجلمهورية،
رئي�س
ال�صالحيات
يتوىل
ِ
ٍ
التنفيذية ُ
ُ
وال بدَّ �أن يكونَ
أغلبية يف
�سيا�سي له ال
حزب
رئي�س الوزراء مدعو ًما من قبل
ُ
ٍّ
ٍ
ي�سيطر على �أغلب َّية مقاعد الربملان،
�سيا�سي
حتالف
الربملان� ،أو على الأقل من
ٍ
ُ
ٍّ
تت� ُ
ألف ال�سلطة التنفيذ َّية من :الرئي�س ،نائب الرئي�س ،ورئي�س جمل�س الوزراء،
ً
جلنة تنفيذ َّية لرئي�س الوزراء ،الوزراء و�أع�ضاء
وجمل�س الوزراء نف�سه الذي يعدّ
احلكومة ً
جمل�سي الربملان.
واحد من
أع�ضاء يف
كافة يجب �أن يكونوا �
ٍ
َ
ً

رئي�س الدَّ ولة

ً
ً
متثيلية يف الدول ،و�صالحيته �شرف َّية فقط ،ومياثل دو ُره دو َر
�سلطة
ي�ش ِّك ُل �أعلى
الهندي �إىل من�صبه باالنتخاب غري املبا�شر من
الرئي�س
امللك يف بريطانيا ،ي�صل
ُّ
ِ
ُ
االنتخابي ،ومدة حكمه خم�س �سنوات.
قبل املج َّم ِع
ِّ

ال�سلطة الق�ضائ َّية
ُّ

َ
املحكمة الد�ستورية «
ق�ضائية متكاملة ،تتكونُ من
م�ستويات
ثالثة
متتلك الهند
ِ
ٍ
ٍ
املحكمة الدُّ �ستورية ،وواحدة
رئي�س
ِ
 ،”Supreme Court of Indiaوير� ُأ�سها ُ
ً
حمكمة ُعليا وعدد كبري من املحاكم االبتدائية” Courts of First
وع�شرين
باحلقوق
املتعلقة:
أ�صلي بالق�ضايا
وللمحكمة الد�ستورية
،”Instance
ِ
ِ
ِ
ٌ
اخت�صا�ص � ٌّ
الأ�سا�س َّية ،والنزاعات بني الواليات واملركز ،واال�ستئناف على املحاكم العليا ،وهي
ٌ
والوالية
النقابة
م�ستقلة ق�ضائ ًيا ،ومتلك القو َة لت�صد َر قوانني وتعار�ض قوانني
ِ
ِ
تو�صية
بناء على
ٍ
ويتم تعيني �أع�ضاءِ املحكمة ورئي�سها ً
التي تتعار�ض مع الد�ستورُّ ،
من رئي�س الوزراء.
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َ
ثالث حروب ،اثنتني منها
منذ ا�ستقاللها خا�ضت الهند
 1947و  1965على �إقليم ِ ك�شمري الذي تتناز ُع ال�سيطر َة
عليه مع باك�ستان ،وواحدة �ضد ال�صني عام .1962

القوة االقت�صاد َّية
الأحزاب الهندية

ت�أخذ الهند بنظام ال َّتعدد َّي ِة
ُ
لتكوين احلزب
وي�شرتط
احلزبية،
ِ
كحد
ح�صوله على  %3من الأ�صوات ٍ
الوطني �أو على
�أدنى على امل�ستوى
ِّ
املحلي ،يوجد بها نحو ع�شرون
امل�ستوى
ّ
حزبًا على امل�ستوى القومي� ،أهمها:
حزب امل�ؤمتر الوطني «Congress
حزب �سيا�سي ،وو�صل
 ”- Iوهو �أقد ُم ٍ
ً
مت�صلة
ال�سلطة ملدة ثالثني عا ًما
�إىل
ِ
منذ  1947وحتى  ،1977حزب
بهاراتيا جاناتا الهندو�سي ،« »B JP
احلزب ال�شيوعي املارك�سي»،»CPI
ويوجدُ �أكرث من ثالثني حزبًا على
خمتلف الواليات
إقليمي يف
امل�ستوى ال
ِ
ِّ
لبع�ض
إ�ضافة
واملقاطعات ،بال ِ
ِ
ُ
احلكومة غري
الأحزاب التي تعتربها
جبهة حترير ك�شمري،
�شرعية مثل:
ِ
ٍ
واجلبهة امل َّتحد ِة لتحري ِر �أ�سام.

الق َّوة الع�سكر َّية

بالن�سبة للهند ف�إنَّ القو َة الع�سكر َّية
ِ
ُ
تعمل ِو َ
واحدة بهدف
منظومة
فق
ٍ
ٍ
حتقيق الأهداف القوم َّي ِة ال ُعليا
بالتفوق
ب�شكل عام
املتمثلة
للدولة،
ٍ
ِ
ِ
على باك�ستان يف ِّ
ال�صراع
ظل ا�ستمرا ِر ِّ
التاريخي بينهما ،والقدرة على
ِّ
مواجهة ال�صني ،وزيادة دورها يف
ِ

خالل تطوير الق َّوة البحر َّية.
املحيط الهندي من
ِ
خ�ص�صت الهند �أربعة تريليونات روبية « 58مليار دوالر» �أي %2.1
يف َّ 2018
املحلي الإجما ّ
يل لدعم جي�شها البالغ قوا ُمه  1.4مليون جندي ،وفق
جت
ِّ
من النا ِ
را�سات اال�سرتاتيج َّية.
املعهد الدويل للدِّ
ِ
تقديرات ِ
دبابة
قوات بر َّي ًة قوامها  1.2مليون جندي ،تدعمها �أكرث من 3565
ٍ
متتلك الهند ٍ
جنود مدرعة ،و 9719قطعة
م�شاة قتال َّية ،و 336ناقلة
قتال َّية ،و 3100عربة ٍ
ٍ
للدرا�سات اال�سرتاتيجية.
بح�سب املعهد الدَّ ويل
مدفعية،
ِ
ِ
�سالح اجلو الهندي  814طائرة حربية ،ويبلغ قوامه � 127ألف و 200فرد،
ميلك ُ
ُ
خطط الهند الدِّ فاعية
وتتطلب
رب حج ًما بكثري من نظريه الباك�ستاين،
ُ
لذا ف�إ َّنه �أك ُ
هجوم على حمو َرين من
� 42سربًا «نحو  750طائرة» للدفاع عن البال ِد يف مواجهة
ٍ
ال�صني وباك�ستان.
ً
ُ
تت� ُ
غوا�صة ،و 14مدمر ًة،
طائرات واحدة و16
حاملة
البحرية الهندية من
ألف
ِ
ٍ
ً
والعمليات
فرقاطة ،و 106من �سفن الدور َّية
و13
احلربية ال�ساحلية ،كما �أنَّ
ِ
ِ
قدرات قتال َّية.
لديها  75طائر ًة متتلك
ٍ
فرد ،مبن فيهم م�شاة البحرية
القوات
ويبلغ قوا ُم
ِ
ِ
البحرية يف الهند ٍ 67700
ت�شغيل طائراتها.
والعاملون يف
ِ
مفاعل نوويٍّ بحثي يعتمدُ على الوقود النووي ،مت
عام  1955مت �إن�شاء �أول
ٍ
ً
ُ
كاملة
متتلك التكنولوجيا النووية
دولة
ا�سترياده من �إجنلرتا وفرن�سا ،وت َعدُّ �أول ٍ
بتفجريات اختبار َّي ٍة
الدول الكربى ،و�أجرت تفج َريها الأول عام 1974
بعد
ِ
ٍ
لأغرا�ض امل�شاريع الهند�س َّي ِة الكربى.

ال�صراعات احلدود َّية
ِّ

ول املجاور ِة على احلدود،
�شهدت الهندُ عد َة
بع�ض الدُّ ِ
ٍ
نزاعات مع ِ
كال�صرا ِع الهنديِّ الباك�ستا ِّ
ين على �إقليم ك�شمري،
َ
تق�سيم
حول
وال�صراع بني الهند وبنغالدي�ش
ِ
مياه الأنهار امل�ش َ
تخطيط
رتكة ،وكذلك حول
ِ
جانب النزاع
احلدود البحر َّية بينهما� ،إىل
ِ
ال�سريالنكي الهندي حول �أقل َّي ِة «التاميل»،
ال�صيني.
وال ِّنزاع الهنديّ
ّ
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َ
ُ
ت�شكل تكنولوجيا املعلومات
واجهة االقت�صا ِد الهنديِّ
القطاعات من ًوا ،تد ُّر على البالد
احلديث ،وتعدُّ �أ�سر َع
ِ
حوايل  13بليون دوال ٍر �سنو ًيا.
رب مدينة مومباي املرك َز املا َّ
مقر
تعت ُ
يل للبالد ،ويوجد بها ُّ
م�صرف الهند املركزي ،و�سوق املال «البور�صة» ،وبرزت
ِ
اقت�صاد يف العامل متجاوز ًة بريطانيا
كخام�س �أقوى
الهند
ٍ
ِ
تقرير ملركز World
وفرن�سا يف عام  ،2019بح�سب
ٍ
البحثي الذي ي َّت ُ
خذ من
Population Review
ّ
حجم
العا�صمة الربيطانية لندن مرك ًزا له ،فيما و�صل
ُ
االقت�صا ِد الهنديِّ  2.94تريليون دوالر ،بينما حجم
حجم
االقت�صا ِد الربيطاين  2.83تريليون دوالر يف حني �أنَّ
َ
االقت�صاد الفرن�سي  2.71تريليون دوالر.

بع�ض الق�ضايا التي
عام  ،2016وتعاونت الهند مع «�إ�سرائيل» يف ِ
ً
ُ
يتعلق
إدانة الدولية ،خا�صة فيما
تع َّر�ضت فيها «�إ�سرائيل» لل ِ
َ
مقابل ت�أييد «�إ�سرائيل»
بامل�ساوا ِة بني ال�صهيون َّي ِة والعن�صرية،
للهند يف مواجهة باك�ستان.
ِ
التغري من الق�ضية الفل�سطينية انعك�س على امل�ستوى الدويل،
إلغاء قرا ِر اعتبار ال�صهيون َّية �صور ًة من �صو ِر
حيث �أ َّيدت الهند � َ
العن�صرية ،وهو القرار الذي �أ َّيدته عام  1975عندَ �صدور ِه ،يف
إلغاءه عام .1992
حني �أ َّيدت � َ

املحلي الإجما ِّ
يل الهندي بلغ  10.51تريليون
جت
ِّ
حجم النا ِ
ُّ
ويحتل ِقطاعا ال�صناعة
دوالر متجاوز ًة اليابان و�أملانيا،
والزراعة مرك َزين بارزين يف االقت�صا ِد الهندي.

عيد العربي ،تعدُّ الهند �شري ًكا جتار ًيا مه ًما للعامل
ال�ص ِ
على َّ
إح�صاءات ت�شري �إىل �أنّ َ
جمل�س ال َّتعاون
دول
العربي ،فبع�ض ال
ِ
ِ
حجم جتارتها مع الهند  12مليار دوالر عام ،2000
اخلليجي بلغ
ُ
اخلارجية كلها.
وهو ما مي ِّث ُل  %15من حجم جتارة الهند
ِ

الهندية من
املواقف
�ش ِهدَ عقدُ الت�سعينيات حتولاً مه ًما يف
ِ
ِ
ً
وخا�صة ق�ضية فل�سطني ،وق�ضية جعل
الق�ضايا العربية،
ً
ً
أ�سلحة الدَّ ما ِر ال�شامل،
ال�شرق الأو�سط منطقة خالية من � ِ
ِ
التعاون الكبري الذي تطو َر بني الهند و»�إ�سرائيل»
يرجع �إىل
ِ
ُ
إقامة الدُّ بلوما�سية ر�سم ًيا بينهما عام .1992
منذ � ِ

املنطقة العربية،
يوجد حوايل �أربعة ماليني عامل هندي يف
ِ
جمل�س التعاون اخلليجي ،هذا وف ًقا
دول
منهم  2.5مليون يف ِ
ِ
إح�صاءات الهندية يف الكتاب ال�سنويِّ لوزار ِة اخلارج َّية� ،أ َّما
لل
ِ
ُ
العمالة الوافد ِة ُ
ت�صل �إىل
تقديرات الدول اخلليجية ف�إنَّ عد َد
ِ
ع�شر ِة ماليني ن�سمة من  38مليون ن�سمة �إجمايل ال�سكان� ،أي
حوايل  %36من �سكان دول جمل�س التعاون ،منهم  %70من الهند،
َ
دول جمل�س التعاون ال ُّ
تقل عن
مما يعني �أنَّ
العمالة الهندية يف ِ
�ستة ماليني عامل.
ِ

الهند والعالقات العرب َّية

ُ
القطيعة
العالقات الهندية الإ�سرائيلية بنو ٍع من
تت�سم
ِ
كانت ُ
يف فرتة حكم «نهرو» و»�أنديرا غاندي» ،حيث كانت نيودلهي
كتلة «عدم االنحياز» ،لكنَّ هذه
تلعب دو ًرا حمور ًيا يف ِ
حينها ُ
َ
مبجاالت خمتلفة بعد
وثيق
القطيعة حتولت �إىل
ٍ
ٍ
تعاون ٍ
َّ
لت�صبح «�إ�سرائيل» امل�صد َر
وتوطدت بعد ذلك
عام ،1992
َ
لواردات الهند الع�سكر َّية.
أ�سا�سي
ِ
ال َّ
رئي�س «احلكومة الإ�سرائيلية»
ووف ًقا
ٍ
مكتب ِ
ملعطيات ن�شرها ُ
ُ
التجاري بني الدولتني من
التبادل
عام  ،2017فقد تنامى
ُّ
أربعة مليارات دوال ٍر
مائتي مليون دوالر عام � 1992إىل � ِ

والدول
الهند
العالقات التجار َّية وال�سيا�س َّية والثقاف َّية بني
ِ
ِ
ً
َ
م�سا�س نتيجة تطور
العربية �أ�صبحت
ثابتة ،ومل تتعر�ض لأيِّ
ٍ
إ�ضافة �إىل �أنَّ ِث َ
قل
وحت�سن العالقات الهندية الإ�سرائيلية ،بال ِ
ال�ض َ
امل�سلمني ال�سيا�سي يف الهند يواجه َّ
ل�ضغوط
عف ،ويتعر�ضون
ٍ
يف ِّ
الهندو�سي املت�شدِّ د.
�سيا�سة حزب «بهاراتيا جاناتا»
ظل
ِ
ِّ
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�أحــــــــزاب
حزب باراتيا جانا �سانغ
تعود جذور احلزب �إىل
ِ
( )Bharatiya Jana Sangh Partyوالذي
حزب امل�ؤمتر
�سيا�سات
�أُ ِّ�س�س يف عام  1951ر ًدا على
ِ
ِ
الوطني
منظمة
الهندي املُ�سيطر ،و�أُ ِّ�س�س بالتعاون مع
ِ
ِّ
ِّ
املتطوعني القوميني الهندو�س را�شرتيا �سوايام�سيفاك
�سانغ (،)Rashtriya Swayamsevak Sangh
وا�شتملت � ُ
هوية
حماية
أهداف “جانا �سانغ” على
ِ
ِ
ً
مواجهة ما
إ�ضافة �إىل
الهند ال َّثقافية «الهندو�سية»� ،
ِ
ا�سرت�ضاء امل�سلمني ودولة باك�ستان من ِق َبل
اعتربته
َ
حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي.
ِ
بعد فر�ض حالة الطوارئ يف عام  ،1975اندمج حزب
“جانا �سانغ” مع عدة �أحزاب �أخرى لي�شكلوا حزب
احتجاجات وا�سعة ُ�سجن
“جاناتا” ،بعد م�شاركته يف
ٍ
على �إثرها الآالف من �أع�ضا ِئه ،ويف عام ُ ،1977رف َعت
ٌ
ُ
انتخابات عامة وهزم “جانا
وعقدت
حالة الطوارئ ُ
�سانغ” حزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم �آنذاك.
خالل ال�سنوات التي �شكّل فيها حزب “جاناتا”
ُ
الهندو�س
العنف بني
احلكومة تزايدت عمليات
ِ
تورط �أع�ضاء “جانا
حادة ،مع
ب�صورة
وامل�سلمني
ِ
ٍ
ٍ
ال�شغب يف عامي -1978
�سانغ” ال�سابقني يف �أعمال
ِ
 ،1979ويف عام 1980انحل حزب جاناتا واجتمع
الأع�ضاء ال�سابقون لـ”جانا �سانغ” لت�شكيل حزب
“بهاراتيا جاناتا”.

حزب بهاراتيا جاناتا
ُيعد حزب “بهاراتيا جاناتا” ( )BJPاحلزب احلاكم احلايل
جلمهورية الهند ،و�أحد احلزبني ال�سيا�سيني الرئي�سيني يف
البالد �إىل جانب امل�ؤمتر الوطني الهندي ،واحلزب ال�سيا�سي
الأكرب يف العامل من ناحية الع�ضوية الأ�سا�سية ،ويعترب حز ًبا
ميينا وتعك�س �سيا�ساته موق ًفا قوم ًيا هندو�س ًيا.
�أعرب احلزب عن التزامه بهيندوتفا ( ،)hindutvaوالتي
تعرف ب�أنها ال�شكل ال�سائد للقومية الهندو�سية يف الهند ،ومت
و�صفها بـ”فا�شية باملعنى الكال�سيكي” ،حيث تلتزم باملفهوم
املتنازع عليه املتمثل يف الأغلبية املتجان�سة والهيمنة الثقافية،
ويعرفها الراف�ضني لو�صف بالفا�شية ب�أنها �شك ًال من �أ�شكال
“املحافظة” �أو “احلكم املطلق العرقي” ،وح�سب قامو�س
�أك�سفورد ،ف�إنه هيندوتفا هي الأيديولوجيا ال�ساعية لت�أ�سي�س
هيمنة الهندو�س �أو طريقة احلياة الهندو�سية.
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ا�شتملت � ُ
أهداف “جانا �سانغ”
ه��وي��ة الهند
ع��ل��ى ح��م��اي ِ��ة
ِ
ال�� َّث��ق��اف��ي��ة «ال��ه��ن��دو���س��ي��ة»،
�إ����ض���اف ً
���ة ما
���ة �إىل م���واج���ه ِ
ا�سرت�ضاء امل�سلمني
اعتربته
َ
حزب
ودولة باك�ستان من ِق َبل ِ
امل����ؤمت���ر ال��وط��ن��ي ال��ه��ن��دي.

معبد رام يف “�أيوديا” ،وتطبيق قانون مدين خا�ص
ُ
احلكومة
يلغي حق الأقليات ،ومع ذلك ،مل تتابع
�آنذاك �أي يف الفرتة � 2004-1998أ ًيا من هذه
الق�ضايا املثرية للجدل ،ور َّكزت بدلاً من ذلك على
ليربالية �إىل حدٍّ كبري ،منحت
اقت�صادية
�سيا�سة
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ح�ساب
للعوملة والنُّمو االقت�صادي على
الأولوية
ِ
ِ
الرعاية االجتماعية ،ويف الفرتة  2014-2004كان
حزب “بهاراتيا جاناتا” ( )BJPهو حزب املعار�ضة
ُ
الرئي�سي.
ّ
حقق احلزب �أغلبية يف االنتخابات العامة عام
ً
املجل�س الأدنى للربملانِ الهندي
أغلبية يف
 ،2014و�
ِ
مرة
“لوك �سابها” ( ،)Lok Sabhaوهي �أول ٍ
يحقق بها حزب وحيد َ
ُ
ذلك منذ عام .1984
حزب “بهاراتيا
ويف �شهر �أبريل من عام  ،2019فاز
ُ
جاناتا” ( )BJPب�أغلبية كبرية يف االنتخابات
العامة ،وتوىل رئي�س احلزب “ناريندرا مودي” دورة
كرئي�س للوزراء الهندي ،مما عزز قب�ضته على
ثانية
ٍ
احلكم ،لي�صبح �أول رئي�س وزراء خارج حزب امل�ؤمتر
الوطني الهندي الذي يفوز بفرتتني متتاليتني
أحزاب ال�سيا�سية
ب�أغلبية ،ويعد احلزب �أكرب ال
ِ
ناحية التَّمثيل يف الربملان الوطني
يف البالد من
ِ
وجمال�س الدولة.

بالنزعة
نادى حزب “بهاراتيا جاناتا” ()BJP
ِ
خارجية متحورت
وب�سيا�سة
االجتماعية املحا ِفظة،
ٍ
ٍ
حول مبادئ قومية ،ا�شتملت ق�ضايا ُه الرئي�س َّية على
�إلغاءِ الو�ضع اخلا�ص لإقلي َم ّي :جامو ،وك�شمري ،وبناء
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مقـــال
د .نور عائ�شة حنيفة

ق�سم العلو ِم اال�سرتاتيج َّية
حما�ضر �أ َّول يف ِ
فاعية والإدار ِة
بكلية الدرا�سات الدِّ
ِ
ِ
الدفاع الوطني املاليز َّية
بجامعة ِّ
ِ

أفكار غاندي حول الصراع
الصهيوني الفلسطيني
ٌ
عامل أساسيٌ في تكوين السياسة الخارجية الهندية
تجاه «إسرائيل» و«فلسطين»
�سيا�سة الهند
�أ َّثرت �أفكا ُر املهامتا غاندي وفل�سفا ُته على
ِ
لعقود عديدة ،حيث كان
اخلارج َّية جتاه «�إ�سرائيل» وفل�سطني
ٍ
ُ
بن�ضال الفل�سطينيني ِ�ضدَّ «�إ�سرائيل»
يعرتف
�أ َّو َل
زعيم هنديِّ
ِ
ٍ
ً
إن�شاء «�إ�سرائيل» يف َّ
أو�سط من
ويعار�ض
ال�ش ِ
رق ال َ
�صراحة � َ
ً
ونتيجة لذلك فقد ا�ستغرقت الهندُ
�سحق الفل�سطينيني،
خالل
ِ
ِ
عالقات دُبلوما�س َّي ٍة مع «�إ�سرائيل» ،وذلك بعد
إقامة
 45عا ًما ل ِ
ٍ
بفتح �سفارتها يف نيودلهي عام  ،1992حيث
قيام «�إ�سرائيل» ِ
امل�ستوطنات
الهند مع
الق�ضية الفل�سطين َّية �ضدَّ
كان ت�ضامنُ
ِ
ِ
ِ
الفل�سطينية املحتلة �سب ًبا
الإ�سرائيلية ال َق�سر َّية يف الأرا�ضي
ِ
�أ�سا�س ًيا بذلكً � ،
ريح �ضد امل�شروع
إ�ضافة �إىل
ِ
موقف غاندي َّ
ال�ص ِ
حتيز �أو َت َع ٍد على
ال�صهيوين يف فل�سطني ،يف حني مل يكن لديه � ُّأي ٍ
ال�شعب اليهودي.
ُجموع
ِ
وا�ستقالل الأرا�ضي الفل�سطينية
حرية
دافع غاندي دائ ًما عن
ِ
ِ
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والعديد من الدول الأخرى َ
مل يف ذلك الوقت ،و�أَ ْل َه َم
حول العا ِ
اال�ستقالل يف جنوب �أفريقيا و�آ�سيا ،فكانت فل�سف ُته
حركات
ِ
أ�سا�سية حلرك ِته،
حول «�سواراج» (تقرير امل�صري) �أحدَ املبادئِ ال
ِ
اخلارجية للهند حتى
يا�سة
ذات
ِ
ال�س ِ
ِ
والتي �أ َّثرت يف ِ
الوقت على ِّ
متطرف هندو�سي ،انخرط غاندي يف
يد
اغتيل غاندي على ِ
ٍ
العربي ال�صهيو ّ
ين عندما كتب مقالاً عن معانا ِة اليهود
ال�صرا ِع
ِّ
ّ
َ
العاملية الثانية بعنوان «اليهود» ُن�شر يف «هاريجان»
احلرب
قبل
ِ
ِ
يف  26ت�شرين الثاين  /نوفمرب  ،1938وقد كانت َ
تلك الفرتة
ً
ميرون
حا�سمة
الزمنية
ِ
للغاية يف ال َّتاريخ؛ لأنَّ اليهو َد كانوا ُّ
مب�أ�سا ِة «املحرقة» على �أيدي �أملانيا الناز َّية.
فهم معانا ِة اليهود َ
حتت �أيدي ال َّنازيني و�أبدى
لقد مت َّكنَ من ِ
تعاط ًفا كب ًريا معهم ،فقد كان غاندي �ضد ِّ
أ�شكال اال�ضطها ِد
كل � ِ
إن�سانية يف �أيِّ جزءٍ من العامل ،ومع ذلك فقد ر�سم ً
خطا
�ضد ال
ِ

حيث يقول غاندي�« :إنَّ تعاط َفه مع اليهو ِد ال ميكنُ �أنْ و�ضع ً
لتعاط ِفه ُ
�شرطا ب�أ َّنه ال ميكن �إقامة “�إ�سرائيل” �إلاّ
مبوافقة العرب،
ِ
ُ
ال�صهاينة لإن�شاء
خطة
تتم
أعمال املجمعة كما �أكدَ غاندي
بات و�شروط العدالة» ،ويف ال ِ
ِ
يعميه عن متط ّل ِ
بو�ضوح على �أ َّنه لن َّ
ٍ
ويختم بالقول“ :دعوا
مبوافقة الفل�سطينيني،
للمهامتا غاندي عام � ،1938أعلن غاندي �أنَّ «فكرة املنادا ِة من “�إ�سرائيل” �إال
ِ
ُ
ُ
بطريقة
العرق املختار يثبتوا لق َبهم
أجل الوطن القومي لليهود ال تعجبني الب َّتة  ...ملاذا ال يجب اليهو َد الذين يدَّ عون �أ َّنهم
� ِ
ِ
بلد وطنهم مبا يف ذلك
عليهم ومثل غريهم من
�شعوب الأر�ض �أن يجعلوا ذلك البلد اللاَّ ُعنف لتربي ِر موقفهم على الأر�ض ،كل ٍ
ِ
َ
باخلدمة واملحبة”(ال�صفحة
لي�س بالعدوان ،بل
وطنهم حيث ولدوا وحيث يك�سبون رزقهم» (ال�صفحة .)239
ِ
فل�سطني ولكن َ
ٌ
ُ
يوا�صل غاندي دع َمه للفل�سطينيني بقوله« :فل�سطني ملك .)242
ملزامنة اللَّقب اليهودي على �أ َّنه
الوا�ضح جدً ا �سعي غاندي
بنف�س ُمنطلق �أنَّ �إجنلرتا تعود للإجنليز �أو فرن�سا �إىل من
للعرب
ِ
ِ
ِ
ّ
وحث ال�صهاينة على
ممار�سة اللاَّ عنف،
الفرن�سيني ،ف�إ َّنه من اخلط�أِ وغري الإن�ساين فر�ض اليهود على “ال�شعب املختار” مع
ِ
ُ
حتقيق طموحهم.
�سبيل
�شكل تب ِّني الالعنف
العرب ،وما
كا�سرتاتيجية يف ِ
يحدث يف فل�سطني اليوم ال ميكن تربيره ب�أيِّ ٍ
ٍ
ِ
أمم امل َّتحدة خطةَ
ُ
اختزال
أخالقي … بالت�أكيد �سيكون
�
عندما �أق َّرت ال ُ
ّ
ً
تق�سيم فل�سطني يف ت�شرين الثاين /
العرب الفخورين جرمية �ضد
وحتجيم
ُ
ِ
ِ
ٌ
ً
َ
الإن�سانية ممثلة� ،سواء ب�إعاد ِة فل�سطني «ف��ل�����س��ط�ين م��ل��ك للعرب
عار�ض غاندي
نوفمرب لعام ،1947
َ
ق�سيم لإن�شاءِ دَولتني يهود َّية
قومي لهم ...
لليهو ِد جزئ ًّيا �أو كل ًّيا
ٍ
خطة ال َّت ِ
كوطن ٍّ
بنف�س ُمنطلق �أنَّ �إجنلرتا
ِ
ِّ
بالت�أكيد �س ُيعترب انقا�ص كربياءِ العرب
“بحل الدول َتني” الذي
وعرب َّية املُ�س َّمى
فرن�سا
أو
�
إجنليز
ل
ل
تعود
طريق َمنح فل�سطني لليهود جزئ ًيا
عن
مم امل َّتحدة رقم  ،181فقد
ِ
�أعلنه قرا ُر الأ ِ
َّ
من
ه
ن
�
إ
ف
الفرن�سيني،
إىل
�
ً
ُ
قومي لهم جرمية �ضد
كوطن
�أو كل ًيا
ب�شكل
ن�ضال الفل�سطينيني مرتبطا
كان
ٍ
ٍ
ٍّ
�����س��اين
ن
ل
إ
ا
وغ�ي�ر
����
أ
���ط
خل
ا
ِ
الإن�سانية» (ال�صفحة .)239
وثيق بفل�سف ِته وعقيدته “�أهيم�سا” و
ٍ
اال�ستيطان فر�ض اليهود على العرب،
�أبدى غاندي ر�أ َيه ب�ش� ِأن
“�سواراج” ،ف�إ َّنه مما ال ميكنُ �إنكاره �أنَّ
ِ
َ
اليهودي َ
غاندي كانَ
يدعم ق�ضية الفل�سطينيني
ُ
قبل َع ٍ
ُ
قد من ت� ِ
ي��ح��دث يف فل�سطني
أ�سي�س “�إ�سرائيل وم���ا
َ
يهودية يف َّ
كدولة”
يتم
قبل
ِ
ٍ
ٍ
خطة ال َّتق�سيم ،حتى قبل �أن َّ
ال�شرق الأو�سط ،ال���ي���وم ال مي��ك��ن ت�بري��ره
حيث � ّأ�صلت َّ
َ
ب�شكل غري
وجهات نظ ِره
كل
اختلف غاندي
جمر ُد التفكري بها ،فلقد
ٍ
ِ
…
���ي
ق
أخ�ل�ا
�
��ل
ك
��ش��
�
أي
�����
ب
ِّ
ٍ
ّ
يا�سة
اخلطوط
مبا�شر �إىل
بتق�سيم �أر�ض
م َع القرا ِر الربيطاين
لل�س ِ
ِ
ِ
العري�ضة ِّ
ِ
َ
فل�سطني ك ٍّ
اخلارج َّية الهندية جتا َه فل�سطني ،فلقد
تق�سيم
لل�صراع ،ور�أى �أنَّ
َ
حل ِّ
َ
َّ
وراء
الهدف
در�س غاندي
يحل امل�شاكل بني اليهود
فل�سطني لن
َ
الديني اليهوديَّ َ
َّ
تكوين “�إ�سرائيل” ،ودر�س يف حيا ِته
رب
َ
ال�سال ِم يف املنطقة ،حيث اعت َ
ِ
معظم الكتب َّ
ال�سماوية والفل�سطينيني باجتاه �إحالل َّ
َ
املقد�سة الهندو�سية ،كما وقد قر�أ عن
الن�صو�ص
بجانب
إجراء م�ؤق ًتا ولي�س تدب ًريا دائ ًما ،كانت
الكتاب غاندي
ِ
َ
ِ
تق�سيم فل�سطني � ً
ِ
ً
َ
املقد�س وتع َّر َ
ب�شكل غري
�ض
مبا�شر للتوراة (العهد القدمي) ،مما �أفكا ُر غاندي دقيقة لأنَّ خطة تق�سيم فل�سطني ف�شلت يف �إن�شاءِ
ٍ
ٍ
ال�صرا َع على
م َّكنه من � ِ
إدراك مفهوم “�إ�سرائيل الكربى” يف الكتاب املقدَّ �س ،دول َتني متجاورتني م�سامل َتني يف املنطقة ،بل �ص َّعدت ِّ
الذي انت�شر بعد ذلك
بوا�سطة ال�صهيونية ،ولكن غاندي ا�ستم َّر امل�ستوى ال ُكلي بني “�إ�سرائيل” والفل�سطينيني.
ِ
ُ
للموافقة على َّ
الراف�ض
على موق ِفه
لعقود عديدة،
الهند اخلارج َّية
فل�سفة غاندي على
خطة ال�صهاينة لإن�شاءِ �أ َّثرت
ِ
�سيا�سة ِ
ِ
ٍ
ِ
“�إ�سرائيل” با�ستخدام القوة.
دعم الهند
وجدد ُ
رئي�س الوزراء “ناريندرا مودي” الت�أكيدَ على ِ
يقول“ :لي�س لدي �أدنى �شك يف �أ َّنهم ي�سريون يف الأمر
للق�ضية الفل�سطينية يف زيار ِته لفل�سطني يف  29ت�شرين
بطريقة القويِّ
ِ
ٍ
ً
خاطئة� ،إنَّ فل�سطني ا�ستنادًا للمفهو ِم
ت�ضامن الهند مع ال�شعب
أعرب عن
التوراتي لي�ست منطقة الثاين  /نوفمرب  ،2019كما � َ
ِ
ِّ
ً
وقادرة
م�ستقلة
�سيادة
دولة ذات
ٍ
ٍ
جغرافية فقط� ،إ َّنها تكمنُ يف قلو ِبهم ،ولكن �إذا كان عليهم �أن الفل�سطيني يف جهو ِده ل ِ
ٍ
إقامة ٍ
ب�سالم مع
لتعاي�ش دولة فل�سطني امل َّتحدة
ينظروا �إىل فل�سطني من جغراف َّي ِة وط ِنهم القومي ،فمن اخلط�أِ على البقاء ،والدَّ فع
ِ
ٍ
دخولها حتت ِّ
ظل ال ُب
زعيم هنديٍّ يزور
بعمل “�إ�سرائيل” ،وقد كان مودي بذلك هو �أ َّو ُل
ندقية الربيطانية ،فال ميكن القيام ٍ
ِ
ٍ
ُ
ديني مب�ساعد ِة
اتفاقيات
ودولة فل�سطني
احلربة �أو ال ُقنبلة ،ال ميكنهم اال�ستقرا َر يف فل�سطني ،وخالل الزيارة وقعت الهند
ِ
ٍ
ٍّ
م�ست�شفى
إن�شاء
فل�سطني �إال بح�سن ن َّي ٍة جتاه العرب ،ويجب �أن ي�سعوا �إىل بقيمة حوايل  50مليون دوالر �أمريكي ت�ضمنت � َ
ً
ا�ستمالة القلب العربي”(ال�صفحة .)242
امل�ساهمة مببلغ  5ماليني
تخ�ص�صي حديث ،كما �أعلنت الهند عن
ِ
ِ
ٍ
ال�صراع العربي ال�صهيوين يف فل�سطني� ،شدَّ َد غاندي على عد ِم دوالر للأونروا يف عام  ،2020وت� ُ
مت�ضي فل�سطني
أمل الهند يف �أن
يف ِّ
َ
ُ
لل�صراع املُ�ستمر.
حل ٍ
أر�ض فل�سطني ،وقد و”�إ�سرائيل” قد ًما لإيجاد ٍ
ا�ستخدام العنف يف �إن�شاءِ “�إ�سرائيل” على � ِ
�شامل ِّ
ترجمة :معاذ �صيام ،ماج�ستري اللُّغويات وحتليل اخلطاب بجامعة املااليا ،ماليزيا
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�شخ�صيــــــــات

جماعات مدافعة عن حقوق الإن�سان ب�أ َّنه
ا َّتهمته عد ُة
ٍ
�شج َع ِ�ضم ًنا � َ
العنف الدينية يف “غوجارات”
أعمال
ِ
َّ
يف طفول ِته� ،ساعد مودي والدَ ه على بي ِع َّ
حمطة
ال�شاي يف
ِ
�سكة حديد ،و�أدا َر الح ًقا ُك�ش ًكا لل�شاي مع �أخيه بالقرب
ِ
َ
حمطة للحافالت ،و�أكمل تعلي َمه ال َّثانوي العايل يف
من
ٍ
ٌ
مناق�ش
فادناغار عام  ،1967حيث و�ص َفه �أحد املعلمني ب�أ َّنه
َ
الحظه ٌّ
كل
بالغة يف املناظرات ،الأمر الذي
نبيه ،ولديه
ِ
�شخ�صيات
يف�ضل �أداء �أدوا ِر
من الأ�ساتذ ِة والطالب ،وكان ِّ
ٍ
مميزة وغري عادية يف الإنتاجات امل�سرح َّية ،الأمر الذي
ٍ
َ
ترك �أث ًرا على �صور ِته ال�سيا�سية.
عمره ثما َ
ين �سنوات ،بد�أ بح�ضور دورات تدريبية
عندما كان ُ
حلزب «را�شرتيا �سوايام�سيفاك �سانغ» ()RSS
حملية
َ
ٌ
ٌ
ٌ
وهو وهو منظمة تطوع َّية قومية هندو�س َّية ،التقى مودي
املعروف �شعب ًّيا با�سم “فاكيل”،
بـــ”الك�شمانراو �إنامدار”
ِ
احلزب باعتباره متدربًا �صغ ًريا و�أ�صبح
الذي �أدخ َله �إىل
ِ
معل َمه ال�سيا�سي.

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي
ُ
من�صب رئي�س الوزراء
ي�شغل
�سيا�سي هندي
ناريندرا داموداردا�س مودي من مواليد � 17سبتمرب ،1950
َ
ٌّ
الراب َع ع�شر واحلايل للهند ُ
والية كجرات من  2001حتى ،2014
رئي�س وزراءِ
ِ
منذ عام  ،2014وكان ُ
الوطني الهندي الذي يفو ُز
رئي�س وزراء خارج امل�ؤمت ِر
وهو ع�ض ٌو يف
ِ
الربملان عن دائر ِة فارانا�سي ،يعدُ �أول ِ
ِّ
�سنوات يف من�ص ِبه بعد «�أتال بيهاري
�شخ�ص ُيكم ُِل اخلم�س
أغلبية كاملة ،وثاين
بفرتتني متتاليتني ب�
ٍ
ٍ
ٍ
فاجبايي».
ً
للجدل على ال�صعيدَ ين املحلي ،والدّ ويل ،ب�ش� ِأن معتقدا ِته القوم َّي ِة الهندو�سية
�شخ�صية مثري ًة
و�صف ب�أنه
ِ
ُي َ
ودوره خالل �أعمال َّ
غب يف كجرات عام  ،2002والتي ُي�ست�شهدُ بها
كدليل على وجو ِد خمطط �إق�صاءٍ
ٍ
ال�ش ِ
اجتماعي.
ّ

بداية حياته وتعليمه

َ
قبل
كان مودي
أطفال ،لعائلة تنتمي �إىل جمتمع «املود-غان�شي-تلي» ،املُ�ص َنّف من ِ
�ستة � ٍ
الثالث بني ِ
الطبقات الدنيا.
الهندية على �أ َّنه من
احلكومة
ِ
ِ
ِ
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التَّوجه ال ِفكري

تلقى الأيديولوج َّي َة القوم َّي َة الهندو�س َّي َة �أيا َم �شبا ِبه حني
أ�ساليب َ
ع�سكرية،
�شبه
املنظمة التي كانت تعتمدُ �
ان�ضم �إىل
ِ
ٍ
َ
َّ
ا�ستك�شاف وت�أ ّم ٍل
رحلة
�سنوات يف
و�أم�ضى يف �شبا ِبه عدة
ِ
ٍ
ٍ
َ
ينخرط يف ال�سيا�سة.
بالهماليا قبل �أن

التَّجربة ال�سيا�س َّية

َ
حكومة
ت���ر�أَّ� َ���س م���ودي
����ة «غ���وج���ارات»
والي ِ
( )Gujaratمن
عام  2001حتى
 ،2014وق���د
ع�������� َّو َل خ�ل�ال
حمل ِته لرئا�سة
ال�����وزراء ،على
جت������رب������ ِت������ه
االق��ت�����ص��اد َّي��ة
ال�����ن�����اج�����ح�����ة
ل���دى ت��و ِّل��ي��ه ه��ذه
�سجل
الوالية ،حيث َّ
من����� ًوا ���س��ن��و ًّي��ا بن�سبة

لوالية هندية بني  2005و.2012
معدل
 %10.13كثاين �أعلى ٍ
ٍ
ٌ
ب�سبب عد ِم حترك �إدارته
انتقادات يف هذه الفرت ِة
و ُو ِّجهت له
ِ
َ
�شخ�ص غالبيتهم
خالل اال�ضطرابات التي ُق ِتل فيها نحو �ألف
ٍ
�صفوف خ�صومه
النقمة عليه يف
من امل�سلمني ،وق��د زاد من
ِ
ِ
ُ
رف�ضه تقدمي اعتذارات ،وق��راره �ضم ام��ر� ٍأة �أدينت يف ق�ضية
ربت �إدار ُته
اال�ضطرابات الدين َّية �إىل حكومة
ِ
ِ
الوالية ،واع ُت َ
ً
َّ
غب التي قامت يف كجرات عام ،2002
متواطئة يف � ِ
أعمال ال�ش ِ
وان ُتقدت طريقة �إدارت��ه��ا وتعاملها مع �أعمال ال�شغبقاطعته
عقد َ
ال��والي ُ
قبل �أن ت�ست�أنفا
��ات امل َّتحدة و�أوروب���ا على م��دى ٍ
جماعات مدافعة عن حقوق
االت�صاالت معه ،وا َّتهمته ع��د ُة
ٍ
�شج َع ِ�ضم ًنا � َ
العنف الدينية يف “غوجارات”،
أعمال
ِ
الإن�سان ب�أ َّنه َّ
ٌ
مرتبط منذ ذلك احلني
يالحق ق�ضائ ًّيا ف�إنَّ ا�س َمه
ومع �أ َّنه مل َ
املرحلة امل���ؤمل ِ��ة التي تركت �آث��اره��ا يف �أو���س��اط امل�سلمني
بتلك
ِ
واملدافعني عن العلمانية.
ً
و�ضجة كبري ًة يف يوليو  ،2013عند قارن يف ت�صريحات
�أثار غ�ض ًبا
عنف قام بها الهندو�س،
له امل�سلمني الذين �سقطوا �ضحايا �أعمال ٍ
باجلراء التي تدع�سها ال�سيارات يف ال�شوارع.
االنتخابات العا َّمة
��زب “بهاراتيا جاناتا” يف
ق��اد م��ودي ح َ
ِ
ً
للربملان الهندي
املجل�س الأدن��ى
أغلبية يف
لعا ِم  ،2014وح َّق َق �
ِ
ِ
“لوك �سابها” ،وحاولت �إدارته رف َع اال�ستثما ِر
���ي امل��ب��ا���ش��ر يف االق��ت�����ص��ا ِد
الأج���ن���ب ِّ
َ
��اق على
الهندي
وخف�ض الإن��ف ِ
ال�صحية
برامج
ِ
الرعاية ِّ
ِ
واالجتماعية.
ب��ع��د ف����و ِز ح��زب��ه يف
االنتخابات العامة
لعام � ،2019ألغت
�إدار ُت������ه ال��و���ض�� َع
اخل��ا���ص “جلامو
وك�شمري” وقدَّمت
�إدار ُت��������ه �أي ً
�����ض��ا
ق����ان َ
����ون ت��ع��دي ِ��ل
امل َ
����واط����ن����ة ال����ذي
احتجاجات
�أدَّى �إىل
ٍ
النطاق يف جميع
وا�سعة
ِ
�أنحاء البالد.
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تقــريــــر
فح�سب درا�سة مل�صرف «كريدي �سوي�س» ال�سوي�سري ،ت�ضاعفت
ثروة الأغنياء يف الهند �أربع مرات خالل العقدين الأخريين
بني عا َمي  2000و� 2019إىل  12.6تريليون دوالر .وهذا الرقم
يعادل تقريب ًا ثالث مرات حجم االقت�صاد الهندي املقدر يف العام
اجلاري  2020بنحو  3.202تريليونات دوالر ،وينوي رئي�س
الوزراء الهندي ناريندا مودي تو�سيع حجم االقت�صاد الهندي
�إىل  5تريليونات دوالر.

إمبراطورية الهند ..
رواد التقنية والثروات
�إعداد �:أ�سامة الغول

�صحفي و�أكادميي  -باحث يف مرحلة الدكتوراه
ت�ست�ضيف الهند ثالث �أكرب عدد من املليارديرات يف العامل ،وخالف ًا
ملا يحدث يف الدول الر�أ�سمالية الغربية يف �أوروبا و�أمريكا ،ف�إن ثروة
الأغنياء تنمو ب�سرعة مده�شة م�ستفيدة من النمو القوي يف قطاع
التقنية والت�صنيع ،والقاعدة العري�ضة من امل�ستهلكني ،ومنو ال�سوق املايل،
وعدد امل�ستثمرين يف الأ�سهم .وهذه العوامل من العنا�صر الرئي�سية يف منو
الرثوات يف العامل.
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من جانبها ،تقدر م�ؤ�س�سة «هورون غلوبال» لقائمة الأثرياء
التي يوجد مقرها يف مدينة �شنغهاي ال�صينية عدد املليارديرات
يف الهند بنحو  170ملياردير ًا ،وهي بهذا الرقم حتتل املرتبة
الثالثة يف عدد املليارديرات يف العامل بعد الواليات املتحدة
التي يوجد بها نحو  799ملياردير ًا وال�صني التي يوجد بها 626
ب�أن الهند م�ستعدة للنهو�ض با�ستغالل قوة مواهبها يف املوارد
ملياردير ًا.
الب�شرية والطبيعية كقوة اقت�صادية وا�سرتاتيجية عظيمة.
لكن ما يده�ش يف الهند �أن الرثوة تنمو ب�سرعة هائلة ،وكذلك وكانت الهند �أنذاك مل تدخل العوملة بعد ومل حترر اقت�صادها
عدد �أ�صحابها الذين يتنامون مبعدل كبري مقارنة بالواليات �إال يف عام  1991وكانت ات�صاالت الهند العاملية حمدودة.
املتحدة و�أوروبا ،رغم الفقر املدقع الذي ي�ضرب �سواد ال�شعب يف
لدى الهند �أكرث من  900جامعة و� 39ألف كلية ،ن�سبة ٪ 78
الأرياف والأحياء الهام�شية باملدن الكربى.
منها تدار من القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�ش�أت معظم
ويقدر عدد �سكان الهند يف العام اجلاري بنحو  1.381مليار امل�ؤ�س�سات اخلا�صة الكبرية برامج تدريب ومهارات داخلية
ن�سمة ،وهو ما يعني �أن الهند عرب التعليم وزيادة التوظيف للم�ساعدة يف بناء قدرات العمال ال�شباب مت�شي ًا مع احتياجات
وارتفاع متو�سط الدخل ميكن �أن تتحول �إىل دولة عظمى خالل القطاع ال�صناعي.
ال�سنوات املقبلة تناف�س الواليات املتحدة وال�صني وتتجاوز
تقول امل�ؤلفة والباحثة �آجنيال �سايني ،يف كتابها «�أمة من
�أوروبا واليابان.
العباقرة ..كيف تفر�ض العلوم الهندية هيمنتها على العامل»:
ولكن تظل الهند بلد التناق�ضات يف �آ�سيا� ،إذ بينما ت�ضيف الهند «الهند �أمة من العباقرة والكادحني واملهرة� ،إذ �إن كل واحد من
 3مليارديرات جدد كل �شهر على الرغم من التباط�ؤ االقت�صادي خم�سة من جميع العاملني يف حقل الرعاية الطبية يف اململكة
وتداعيات كورونا ،ف�إن البالد ت�ضج من الفقر ،وح�سب درا�سة املتحدة من �أ�صل هندي ،وثلث املهند�سني العاملني يف منطقة
لأوك�سفام ،ف�إن ثروة البالد تذهب ملن ميلك املال وتتزايد فيها وادي ال�سليكون من �أ�صل هندي ،كما يدير الهنود � 750شركة من
الفروقات الطبقية وتتمايز فيها الدخول� ،إذ �إن  %10فقط من �شركات التقنية».
ال�سكان ميلكون  %73من �إجمايل ثروة البالد ،كما �أن الرثوة التي كما تقول الباحثة �سايني� ،إن الهند �أ�صبحت «�أمة من العباقرة»
�صنعت يف الهند خالل العام  2017ذهبت �إىل جيوب واحد يف وفر�ضت �سيطرتها على العامل بعدة نواح علمية ،وغزت العامل
املائة فقط من ال�سكان ،بينما مل ترتفع ثروة  67مليون �شخ�ص بالعلماء وذلك بعدد امل�شاريع واملن�ش�آت العلمية التي �أُ�س�ست من
قبل جواهر الل نهرو ،كما ذكرت امل�ؤلفة �أن يف الهند  16معهدً ا
من الفقراء �إال بن�سبة واحد يف املائة فقط يف العام .2017
تكنولوج ًيا وهذه املعاهد منت�شرة يف �أنحاء الدولة وهناك خطط
عملت احلكومات الهندية املتعاقبة من �أجل تنمية الهند وو�ضعت ا�ستثمارية الفتتاح �أول معهد هندي دويل للتكنولوجيا يف دولة
ر�ؤية م�ستقبلية للتنمية والتقدم تتحقق يف العام  .2020ففي قطر.
العام � 1995أفاد نحو  5000خبري ومتخ�ص�ص يف نواحي احلياة
املختلفة يف جمل�س التكنولوجيا واملعلومات والتنب�ؤ والتقييم الدافع الرئي�سي وراء �إن�شاء هذه املراكز تدريب �صغار املهند�سني

27

�أجايبال �سينج باجنا  -الرئي�س التنفيذي ل�شركة ما�سرت كارد

ُولد “باجنا” يف عام  1960يف بيون ،الهند ،وح�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من
كلية �سانت �ستيفن ،جامعة دلهي ،وماج�ستري �إدارة الأعمال من املعهد الهندي للإدارة� ،أحمد
�آباد .يف عام  ،1981بد�أ “باجنا” حياته املهنية يف �شركة ( ،)Nestléثم �شغل من�صب الرئي�س
التنفيذي لـ (جمموعات �سيتي) ،منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ عام .2009
ويف يوليو � ،2010أ�صبح الرئي�س التنفيذي ل�شركة ( )Master Cardالعاملية،ويتقا�ضى “باجنا”
 19مليون دوالر �سنو ًيا.

�ساندر بيت�شاي -الرئي�س التنفيذي ل�شركة جوجل

ُولد �ساندر بيت�شاي عام  1972يف ت�شيناي ،الهند .وح�صل على ماج�ستري من جامعة �ستانفورد يف
علوم وهند�سة املواد ،بالإ�ضافة �إىل ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بن�سلفانيا.
ويف عام  ،2004ان�ضم “بيت�شاي” �إىل �شركة ( )Googleالعاملية؛ حيث قاد جهود �إدارة املنتجات
واالبتكار ملجموعة من منتجات برامج العميل من ( ،)Googleمثل Google Chrome :و
 ،Chrome OSف�ض ًال عن كونه م�س�ؤولاً �إىل حد كبري عن  .Google Driveويف عام � ،2015أ�صبح
” بيت�شاي”؛ الرئي�س التنفيذي ل�شركة ( .)Googleجدير بالذكر �أن “بيت�شاي” يح�صل على 200
مليون دوالر يف ال�سنة كراتب ومكاف�آت ،بينما تبلغ ثروته حوايل  1.3مليار دوالر.
البارعني واملخرتعني يف الدولة ،الذين �ساهموا يف �إجناز �أعمال
مبتدئة ب�شركات وادي ال�سليكون يف كاليفورنيا خالل ال�سنوات
الأخرية.
كما �أجريت بع�ض التقارير التي تعر�ض درا�سات تربط بني
جناح الهند يف املجال التكنولوجي مع طبيعة الثقافة الهندية
وطبيعة التعليم ،فات�ضح �أن كليات الهند�سة مثل املعاهد الهندية
للتقنية تنت�شر يف �أرجاء البالد ،وهذا االهتمام بالتعليم �ساهم
يف �إخراج جيل ذي خربة.
ومن املتعارف عليه �أن طلبة هذه املعاهد يت�سمون باحلما�س
واملخاطرة واملثابرة ،كما �أنهم يحظون ب�شبكات توا�صل قوية
مع اخلريجني ،في�ستفيدون من عقبات وجناحات من �سبقوهم،
فالناجحون يلعبون دور النا�صح وامل�ساعد للمبتدئني من الهنود
يف جمال التكنولوجيا لتعزيز ثقتهم.
جناحا
مل يكن جناح ه�ؤالء الأ�شخا�ص دفعة واحدة ،بل كان
ً
تدريج ًيا ،معتمدً ا على ت�سلق التدرج الوظيفي ،لكن ما زالت
البيانات والدرا�سات تقدم معلومات مذهلة بحق الرباعة
الهندية ،ففي بيانات قدمية منذ عام  ،2010تو�ضح الأرقام
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املنقولة �أن �أعلى معدل للدخل ال�سنوي للعائالت لدى الأمريكيني
هي من �أ�صل هندي.
كما �أجرى الربوفي�سور الهندي ومتعهد الأعمال فيفيك
وادهوا ،يف جامعات �سنغوالرتي و�ستانفورد يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،درا�سة تبني �أن ثلث ال�شركات النا�شئة يف الواليات
املتحدة الأمريكية هي من قبل الهنود وهذه ن�سبة مذهلة لأنها
تفوق ن�سبة الأعراق ال�سبع املهاجرة التي تليهم جمتمعني.
كما يقول فينكتي�ش �شوكال رئي�س فرع وادي ال�سليكون« :جاء
�أغلب الهنود �إىل �أمريكا عندما كانت اال�شرتاكية �سائدة يف
الهند ،كانت الفر�ص حمدودة جدً ا هناك ،بينما �أف�سحت الواليات
املتحدة الأمريكية �أبواب الهجرة للذين ميتلكون م�ؤهالت عالية
جدً ا ،فمن نراهم الآن ون�سمع عنهم من ال�صفوة».
كما ي�ضيف �شوكال �أن الأمر لي�س متعل ًقا بالدرجات الأكادميية
وامل�ؤهالت العلمية بل يعتقد �أن الثقافة الهندية تلعب دو ًرا مه ًما
يف زرع بذور النجاح يف عقول �أبنائها مما ي�ساهم يف خلق منوذج
�إداري ناجح �أو خمرتع بارع ،كما ي�ؤكد �أن القيم جزء مت�أ�صل من
تكوينة الفرد عندهم و�أن املناف�سة والتوا�ضع �أبرز هذه اخل�صال.
التنفيذيون الهنود الذين يتفوقون يف ال�شركات املتعددة
اجلن�سيات ،هم �أولئك الذين ق�ضوا �أوقا ًتا طويلة خارج وطنهم
ويطورون مهاراتهم يف قيادة العمل اجلماعي.
يذكر �شوكال � ً
أي�ضا «�إذا ع�شت يف الهند ،ف�سوف ت�ستنتج �أن
النا�س خمتلفون عن بع�ضهم ،لي�سوا متفوقني على غريهم ،ولكن
خمتلفون ،وهذا التنوع من مكامن القوة يف وادي ال�سيليكون ،حيث
ال يهم �أي لغة تتكلم �أو ما مظهرك ما دمت ت�ستطيع احل�صول على

�إيرادات �أكرث �أو تقدمي منتج �أف�ضل».
الزعيم الهندي نهرو الل جواهر ورئي�س الوزراء الأول للهند
بعد اال�ستقالل عام ،1947كان ي�ؤمن �أن م�ستقبل الهند �سيكون
يف ترقية مكان العلم يف عقول الهنود ،واخلطوة التالية تكون
يف تطوير وتنمية جمال العلوم والتكنولوجيا يف البالد ،وهذا
املجال �سيكون املفتاح حلل امل�شاكل الكارثية يف الهند كالأمية
والفقر وما ي�صاحبها من جوع وف�ساد ،على هذا الأ�سا�س� ،سعى
نهرو ل�سحب الهند �إىل اجلانب العقالين والعلمي ودفعها بعيدً ا
عن اخلرافات والروحانيات البالية.

�ساندر بيت�شاي منوذج للنجاح الهندي

ولد بيت�شاي يف الهند عام  ،1972در�س وتعلم يف املعهد الهندي
للتكنولوجيا يف مدينته كراجبور ،وبعد �أن تخرج ح�صل على
منحة للدرا�سة يف جامعة �ستانفورد الأمريكية ،مل يكن طريق
بيت�شاي �سهلاً باالنتقال من الهند للعمل يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،فقد كان �سعر بطاقة تذكرة �سفره ت�ساوي دخل
والده ال�سنوي� ،إذ قال بيت�شاي« :فعل والدي ووالدتي ما يفعله
الكثري من الآباء يف ذلك الوقت� ،ضحا بالكثري من حياتهما،
ووظفا الكثري من الدخل املُتاح للت�أكد من تعلم �أطفالهما».

عظيم برميجي  -م�ؤ�س�س �شركة ويرب للربجميات

عظيم برميجي 74،عا ًماُ ،ولد يف  24يوليو عام  ،1945مبدينة مومباي الهندية ،لعائلة م�سلمة ،يعد
من �أ�شهر رجال الأعمال يف العامل ،بعد �أن طور �شركته لتكون الأ�سرع من ًوا ،مع االهتمام بامل�س�ؤولية
ربع بربع ثروته للأعمال اخلريية ،وهو م�ؤ�س�س �شركة “ويربو” للربجميات،
االجتماعية؛ �إذ ت ّ
فو�سعت ن�شاطاتها يف
وتقدر ثروته ب  ٧،٢مليار دوالر .ا�ستمر جناح “ويربو” يف ال�سنوات التالية؛ ّ
�أكرث من  67بلدً ا حول العامل؛ لت�صل قيمتها �إىل �أكرث من  37مليار دوالر.

�أجيت جني  -نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بريك�شاير هاثاواي

ُول��د “�أجيت جني” يف عام  1951يف �أودي�شا ،الهند ،وهو حا�صل على بكالوريو�س الهند�سة
امليكانيكية من معهد الهندي للتكنولوجيا خراجبور ،وماج�ستري �إدارة الأعمال من كلية هارفارد
للأعمال .ويف عام  ،1986كان يعمل يف عمليات الت�أمني حل�ساب رجل الأعمال “وارين بافيت”.
والآن“ ،جني”؛ هو نائب رئي�س جمل�س �إدارة عمليات الت�أمني يف �شركة “بريك�شاير هاثاواي”
الأمريكية اعتبا ًرا من  10يناير  ،2018كما �أنه ميتلك ح�صة يف “بريك�شاير هاثاواي” ،وتقدر
قيمتها ب�أكرث من  100مليون دوالر.

�إندرا نويي  -الرئي�س التنفيذي ل�شركة بيب�سي كوال العاملية

ُول��دت “�إندرا نويي” يف عام  1955يف ت�شيناي ،بالهند ،وح�صلت على درجة البكالوريو�س يف
الفيزياء والكيمياء والريا�ضيات من جامعة مدرا�س ،وماج�ستري يف �إدارة الأعمال من معهد الإدارة
الدولية ،وكلكتا ،وماج�ستري من جامعة ييل .ويف عام  ،1994التحقت ب�شركة ( ،)PepsiCoثم
�أ�صبحت الرئي�س التنفيذي اخلام�س ل�شركة ( ،)PepsiCoعام  .2006و�صنفتها جملتا (Fortune
و )Forbesكواحدة من �أقوى الن�ساء يف العامل ،كما �صنفتها �صحيفة ( )Timeالأمريكية �ضمن الـ
� 100شخ�صية الأكرث ت�أث ًريا يف العامل .كما اختريت للفوز بجائزة (بادما بو�شان) من ِقبل حكومة
الهند عام  .2007وحت�صل” نويي” على ثالثني مليون دوالر �سنو ًيا.
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�ساتيا ناداال  -الرئي�س التنفيذي ل�شركة مايكرو�سوفت

ُولد “�ساتيا نارايانا ناداال” يف عام  1967يف حيدر �أباد ،الهند ،وهو حا�صل على “بكالوريو�س
الهند�سة” من معهد مانيبال للتكنولوجيا ،وماج�ستري يف علوم الكمبيوتر من جامعة وي�سكون�سن،
وماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �شيكاغو .ويف عام  ،1992كان “ناداال” موظ ًفا تقن ًيا
يف �شركة “�صن مايكرو�سي�ستمز” ك�أحد �أع�ضاء الطاقم التقني قبل ان�ضمامه �إىل �شركة
 ،Microsoftبعد ذلك لعب العديد من الأدوار يف  ،Microsoftويف عام � 2014أ�صبح الرئي�س
التنفيذي لل�شركة .ويح�صل ” ناداال” على  26مليون دوالر �سنو ًيا ،ك�أجر ومكاف�آت.

راجيف �سوري  -الرئي�س التنفيذي ل�شركة نوكيا

ُولد راجيف �سوري عام  1967يف نيودلهي ،الهند ،ح�صل على بكالوريو�س الهند�سة يف الإلكرتونيات
واالت�صاالت من معهد مانيبال للتكنولوجيا.
ثم ان�ضم �إىل �شركة (نوكيا) يف عام  ،1995ويف عام  ،2014مت تعيني “�سوري” كرئي�س تنفيذي
لل�شركة،ويح�صل �سوري؛ على  1.2مليون دوالر �سنو ًيا.
املثري لالهتمام يف تفوق الهنود يف هذا املجال لي�س فقط ب�سبب
غرقان دولتهم يف الأزمات املزمنة واملتتالية كالفقر والبطالة
والأمية� ،إمنا ب�سبب �صعوبة هذا النوع من املجاالت واحتكاره
على فئات معينة من ال�شركات ،بجانب املناف�سة الكبرية املوجودة
يف هذا الو�سط واحلاجة �إىل االبتكار ب�شكل م�ستمر لتبو�أ منا�صب
تنفيذية يف هذه ال�شركات العمالقة.

الكفاءات ع�صب االبتكار

ميهد عدد ال�سكان الهائل يف الهند ،لتنوع خربات وكفاءات
ن�ش�أت يف ح�ضن خدمات �شبكية مكثفة ،حيث هناك  560مليون
م�ستخدم للإنرتنت و 450مليون م�ستخدم للهواتف املتحركة،
هذا الكم الهائل عزز انت�شار �شركات التقنية حتى زاد عدد التي
جتاوزت قيمتها ال�سوقية مليار دوالر � 26شركة ،و�شجع النجاح
االهتمام يف ريادة الأعمال الرقمية ،و�ساعد يف بناء قوة عاملة
ذكية.
وتوفر الدولة جميع الظروف املنا�سبة لنمو ريادة الأعمال
بدعم من مزيج من العوامل الدميغرافية املتغرية واالجتاهات
االقت�صادية ،فعدد ال�شباب كبري جد ًا (�أكرث من  ٪ 65من �سكان
الهند البالغ عددهم  1.3مليار ن�سمة تقل �أعمارهم عن  35عا ًما،
و�أكرث من  ٪50حتت �سن  ،)25كما ت�شهد الهند �سرعة يف التطور
احل�ضري مع زيادة هجرة ال�شباب من املناطق الريفية �إىل املدن.
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هل ت�صبح "بنجالور" وادي ال�سيليكون ااجلديد؟

�إذا متكنت الهند من اال�ستمرار يف تطوير مراكزها احل�ضرية
وتعزيز روح ريادة وادي ال�سيليكون ،فقد تكون مركز
التكنولوجيا العاملي املقبل ،حتت�ضن بنجالور يف اجلنوب
وجورجاون يف ال�شمال خمابر الذكاء التكنولوجي ،وهما رمزان
للتو�سع احل�ضري ال�سريع.
وح�صلت بنجالور من �شركة «جون لينج ال�سال» على ت�صنيف
املدينة الأكرث ديناميكية يف العامل ،خا�صة يف التكنولوجيا
واالبتكار ،وبينما كانت يف البداية مركز ًا للتعهيد ،فقد جنحت
املدينة يف االبتعاد عن هذا التوجه ،حيث احت�ضنت ريادة
الأعمال والتقنيات النا�شئة ،ما �سمح لها بو�ضع نف�سها كعا�صمة
للتكنولوجيا يف الهند .يف عام  2018وحده ،كان هناك 153
�شركة نا�شئة جديدة ت�أ�س�ست يف بنجالورو ،والتي لديها العدد
الكايف من املواهب ور�أ�س املال اال�ستثماري لتهيئة الظروف
لنجاح ال�شركات النا�شئة.
عانت الهند �أكرث من غريها من نزيف الأدمغة ،حتى �إن كبار
التنفيذيني يف �شركات التقنية العمالقة هم من مواطني الهند
املهاجرين ،ومع ذلك عاد  649عامل ًا هندي ًا من املهجر ملتابعة
�أعمالهم يف الهند بني عامي  2012و.2017
وت�سهم ال�سيا�سات التحفيزية التي حتر�ص احلكومة على
ا ّتباعها يف ا�ستمرار تدفق الكفاءات واال�ستثمارات على الهند،
حيث بلغت عام  2018حوايل  33.4مليار دوالر كلها �صبت يف
�شركات تقنية نا�شئة .ويف حال ت�صاعد اخلالف التجاري بني
بكني ووا�شنطن �ستكون الهند اخليار الأف�ضل جلميع الأطراف.
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تقـــريـــــر

الخالفات الحدودية الصينية الهندية
يحيى با�سم عيا�ش

�صحفي وباحث دكتوراة يف الإعالم
ً
م�شكلة و�سب ًبا رئي�س ًيا الندالع الكثري من احلروب يف �أنحاء العامل ،لعوامل تتع ّل ُق باخلِالفات التي لي�س لها
ُرمبا ُت َعدّ احلدود
ً
قد ٍر
الدول،
نقطة
ِّهائي» ،وتَترَ َّك ُز هذه اخلِالفات على
املناف�سة املتزايد ِة بني جميع ُّ
ك�سب �أكبرَ ْ
ِ
ِ
ِ
بهدف ِ
نهاية حول «الترَّ �سيم الن ّ
وات الأر�ض.
من َث َر ِ
الدول التي اندلعت بينهما ا�ش ِت ٌ
و َل َّ
باكات عديدة ،منها حرب عام  ،1962وال�سبب الأ َّول لهذا القتال
ال�صني والهنْد ِمن هذه ُّ
عل ِّ
ُ
ُ
اخلالفات الكبري ُة ب َ
احلدودي ب َ
امل�شرتكة التي
ظرا للحدو ِد
ْتد
باخلالف
يتعلق
ني الطرفني ،وتمَ ُّ
ِ
ِ
وال�صني ِل ٍ
ِّ
عقود م�ضتَ ،ن ً
ني الهنْد ِّ
ً
متكررة ،باعتبا ِر �أنَّ َّ
خا�صة َت َتباينُ مع الطرف الآخر ،الأمر الذي �أ َّدى
طر ٍف يتبنى ُر� ًؤى
جتمعهما ،وما ُت�س ِّب ُبه من
ٍ
كل َ
مناو�شات ِّ
ف�صل �سهول �شبه
ب�شكل
ر�سيم احلدود
ٍ
نهائي ،ويرتكز النزا ُع احلدودي بني ال َبلدَ ين يف منطقة «الهيماليا» ،والتي َت ِ
�إىل عدم َت ِ
ّ
فر ْ�ست».
وجه الأر�ض ،ومنها «جبل �إِ ِ
القارة الهندية عن ه�ضبة «التّبت» ،وحتتوي على ال ِق َمم الأعلى على ْ

ال�صني والهند حول عدم
ئي�سي بني ِّ
ويتمحو ُر اخلالف ال َّر ّ
تر�سيم ُحدو ِدهما املُمتدَّ ة على طول �أربعة �آالف كيلومرت ،فمن
ال�صني حتتلُّ � 38ألف كيلومرت مربع من
جهة ت�ؤ ِّكد الهند �أن ِّ
�أرا�ضيها يف «�أك�ساي ت�شني»« ،و�سيكيم» ،يف حني ت�أْ َمل «بكني»
الواقعة
يف �أن تتخلى الهند عن مقاطعة «�أرونا�شال برادي�ش»
ِ
�شمال �شرق الهند ،والتي تبلغ ِم�ساح ُتها نحو� 90ألف كيلو مرت
مربع.
ويبلغ ُ
ُ
طول احلدو ِد ب َ
ني الهند
وال�صني �أك َ
رث من  3440كيلومرت
ِّ
ُ
داخل َب ُ
ع�ض
( 2100ميل) ،و َت َت
الأرا�ضي التي يطا ِلب ال َب َلدان
ريا ما
بال�سياد ِة عليها ،وكث ً
ِّ
�صادم الدور َّيات ُ
احلدود َّي ِة
َت َت ُ
�صادمات عابرة.
ببع�ضها ،ما ُي�ؤ ِّدي �إىل ُم
ِ
ٍ

أرا�ض هندية ،وكانت احلدود يف جبال «الهيماليا»
ال�صني على � ٍ
ِّ
املتنا َزع عليها َذر ِي ً
بب � ً
أي�ضا هو
ال�س ُ
عة رئي�س َّي ًة ِللحرب ،وكان َّ
النِّزاع على ِ�سيادة املنطق َتني احلدود َّي َتني «�أك�سي ت�شني» و
ٌ
م�سافات �شا�سعة.
«�أروناجال بردي�ش» اللَّتني تف�صل بينهما
زعم الهند �أنّها تنتمي �إىل
ومتلك «�أك�ساي ت�شني» ،التي َت ُ
جزء من «�شينجيانغ» ،طريق
«ك�شمري» ،وتزعم ال�صني �أنّها
ٌ
هم ي�صل بني منطق َت ّي
ٍ
ربط ُم ٍ
«التبت» و»�شينغيانغ ال�صينية»،
وكان ِبناء ال�صني لهذا الطريق
�أحدَ ُم�س ِّببات ال�صراع.

و ْ
مل ي�ستمر الهدوء طويلاً ب َ
ني
ٌ
ا�شتباكات
ال َب َلدَ ين ،فقد اندلعت
عام � 1967أَوق َعت قتلى ،كانت
املعروفة � ً
أي�ضا با�سم احلرب
ا�شتباكات «ناثو ال و�شو ال»،
ِ
ال�صينية
ال�صينية ال ِهنْدية الثانية �أو احلرب ال ِهنْدية ِّ
ِّ
ً
�سل�سلة من اال�شتباكات الع�سكر َّية بني الهند وال�صني
اجليو�ش يف العامل ،يف الثانية،
ُ
رب
ِ
ويتقابل جي�شا ال َب َلدَ ْين ،وهما من �أك ِ
ال�سيطر ِة ال ِفعل َّية» غري املُحدَّ ِد على طول حدود «مملكة �سيكيم» يف جبال الهيمااليا ،التي
نقاط ِعدَّ ة� ،إ ْذ َي ِ
ٍ
ف�صل «خط َّ
ً
ني اجلا ِنبينَ ،و َت َت�س َّب ُب الأنهار والبحريات وال ِق َم ُم �أ�صبحت الح ًقا محَ ْ ِم َّية هندية.
بو�ضوح ب ّ
ِّ
اخلط الفا�صلِ ب َ
اجلليدية يف َتغ ِيري
ُ
حادثة �إطالق نا ٍر بني ال�صني والهند عام 1975
ني اجلا ِن َبني بني احلِني ومن ثم َو َقعت
واجهة مبا�شرة.
الدخول يف ُم
قرب اجلنود من ُّ
ٍ
والآخر ،ما ُي ِّ
َخلَّفت �أربعة قتْلى� ،إىل جانب وقوع ا�شتباكات ُم ِّ
تقطعة،
َ
وال�صني
ٍ
َ
و�س َبق �أنْ خا�ضت الهند ِّ
ا�شتباكات ُمتعدِّ د ًة ،فقد �شهِد لكنَّها مل َت َتجاو ْز هذه احل�صيلة الأعلى ،وما َ�س َبقها من احلرب
العام  1962حر ًبا ق�صري ًة ب َ
ني
الطرفني ،انتهت با�ستيالءِ
َ
ٌ
واجهة
ال�صينية الهندية الثانية .ويف عام  ،2017وقعت ُم
ِّ
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ال�صينية الهندية ،و�سارعت «بكني»
قوات اجلزء
بني ال�صني والهند ا�ستمرت  72يو ًما ،وذلك بعد ُدخول
ٍ
الغربي من احلدود ِّ
ّ
�صينية هَ َ�ضبة «دوكالم» املُتنا َزع عليها ،والواقعة على احلدود �إىل توجيه االتّهام �إىل «نيودلهي» ،و�أنَّ القوات الهندية
ٍ
�أطلقت ال ْأعيرِ َ ة النارية جتاه احلر�س ال�صيني الذي كان
بني الب َلدَ ين.
يتقدم بهدف �إجراء مفاو�ضات.
وال�صينية
و�أمام هذا النِّزاع الت
َّاريخي�َ ،س َعتْ ال�سلطات الهندية ِّ
ّ
يف ال�سنوات الأخرية �إىل َتهدئة الأو�ضاع والتوتر احلدودي ،باملقابلَ ،رف�ضت ال�سلطات الهندية هذه االتّهامات ،وحتدثت
ال�صينية
�إىل �أن َو َقعت املُواجهة املُ�سلَّحة الأخرية يف حزيران /يونيو ع ّما � ْأ�س َمته «الأَن ِْ�شطة
اال�س ِتفزاز َّية بهدف
ِّ
ْ
الت�صعيد» ،وجدَّ َدت التزا َمها
�صرع
 ،2020والتي �أ َّدت �إىل َم َ
بتهدئة الأو�ضاع عند «خط
 20ع�سكر ًيا هند ًيا ،فيما مل
ِ
ال�سيطرة ال ِفعلي» ،و َدفْع النِّزاع
تعلن ال�صني -كعادتها -عن
َّ
املتكرر بني الهند
ال َتّاريخي
ح�صيلة قتلى جنودها.
ِ
ِّ
وال�صني �إىل محُ ادثات ُمك َّثفة
ِّ
و َو َقع احلادث ليلاً يف «وادي
حرب
اطر
تجُ َ نِّب ال َب َلدَ ين مخَ ِ
ٍ
جالوان» مبنطقة «الداخ»
جديدة ،وا َتّفقا يف � 22أيلول/
الواقعة يف جامو وك�شمري،
�سبتمرب على عدم �إر�سال املزيد
اخلا�ضع للهند من �إقليم
اجلزء
ِ
أعمال
ك�شمري املُ َتنا َزع عليه ،وهو املَوقع الذي َ�شهِدَ وقوع مناو�شات بني من القوات �إىل حدو ِدهما املُتنا َزع عليها ،و َتفا ِدي �أ َّية � ٍ
ِ
ٍ
فاقم الو�ضع امليداين.
اجلانبني حدي ًثا ،و�سبقت هذه املواجهة امل�سلحة ب�شهر واحد من �ش�أنها �أن ُت ِ
ٍ
ٍ
ٌ
مناو�شات بني حر�س حدود ال َب َلدَ ين يف منطقة «لداخ» ،ورغم اال ِّتفاق الأخري ،يبدو �أنَّ اخلِالفات احلدودية �ستبقى
فقط
ناف�سة
اعرتا�ض اجلي�ش ال�صيني على ِقيام القوات حا�ضر ًة �أمام الب َلدَ ين
وذلك ب�سبب
ٍ
ِ
ل�سنوات قا ِدمة ،على اعتبار � َّأن املُ َ
�شاهد ِقيا َم جنود بينهما ا�شتعلت من جديد بعد �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد
الهندية بدورية يف املنطقة ،و�أظهرت َم ِ
البلدَ ين ِب َلطْ م بع�ضهِم البع�ض والترَّ ُ
امل�ستثمرين َّ
وال�شركات
«كوفيد»19-؛ ملحاولة الهند َك ْ�سب ِثقة
ا�ش ِق باحلجارة.
ِ
ب�شكل جديٍّ يف نقل
تواجدة بال�صني ،والتي ُتفكِّر
ٍ
ال�صين َّية والهِندية يف الأ�سابيع الأخرية العاملية املُ ِ
وتبادلت القوات ِّ
منطقة َمنزوعة ال�سالح ،وحتديدً ا يف خطوط �إنتاجها �إىل �أماكن �أك َ
عمليات �إطالق النار يف
رث �أم ًنا.
ٍ
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نيودلهي
ُ
عا�صمة ال��ه��ن��د ،وث���اين �أك�ب�ر مدينة
بعد «م��وم��ب��اي» ،والثامنة ع��امل�� ًي��ا من
ُ
يد
حيث
الكثافة ال�سكان َّيةُ ،ب ِن َيت على ِ
ِ
القرن الع�شرين
الربيطانيني يف مطل ِع
ِ
لتلتحم املدينتان
جنوبي دلهي القدمية،
َ
ً
مدينة كبرية.
الح ًقا لت�ش ِّكال
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املوقع

ُ
�شمال الهند على ِ�ضفاف نه ِر
املدينة يف
تقع
ِ
ُ
وحتيط بها والي��ة «هاريانا» من
«يامونا»،
ُ
والية
رب ال َّنه ِر
ِ
ثالث جهات ،ويحدُّ ها على مع ِ
ُ
وتبلغ م�ساحتها 1484
«�أت���ار ب��رادي�����ش»،
كيلوم ً
رتا مرب ًعا.
ت��ع ُّ��د مدينة متعددة الأع����راق� ،إذ ي�ش ِّك ُل
معظم �سكا ِنها ،منهم نحو %82
املهاجرون
َ
من الهندو�س �إىل جانب �أقل َّيات من امل�سلمني
ال��ذي��ن ي�ش ِّكلون ح��وايل � %12أم��ا ال ِّن�سبة

املتبقية منها �أقليات دينية �أخرى
مثل امل�سيحيني والبوذيني واليهود
وغريهم.
ي��ب��ل ُ��غ ع���دد ���س��ك��ان��ه��ا  25مليون
بح�سب �إح�صاءات ،2014
ن�سمة
ِ
َ
َ
ُ
الهندية
اللغة
معظمهم
ويتحدث
ُ
��ب اللغة الإجنليزية،
�إىل ج��ان ِ
َ
ُ
البنجابية
ت�شمل
ولغات �أخ��رى
ٍ
َ
أوردية والبنغالية.
وال

ٌ
تعاق َبت على حكمِها ُ�س ٌ
حاكمة ما بني
الالت
القرنني الثالث ع�شر وال�سابع ع�شر �إىل �أن
َ
عا�صمة الهند يف مطل ِع
�أعل َنها الربيطانيون
القرن الع�شرينُ ،ثم َّ
مت ت�سميتها با�سم نيو
دلهي يف عام .1917
��ان وح��اك ٍ��م وجمل�س
تتمتع املدينة ب�برمل ٍ
ُ
خا�ص بها ،يتم تعيينهم
وزراء ورئي�س وزراء ٍّ
ُ
معظم �سكان
ويعمل
من ِق َب ِل رئي�س الهند،
ُ
احلكومة ويف
مدينة نيودلهي يف دواوي��ن
ِ
ِ
ال�صناعة ،كما �أنَّ موق َعها اجلغرايفّ
ِ
جمال ِّ
وال�سيا�سي جعل منها مرك ًزا مه ًّما للتجار ِة
َّ
ً
َ
أ�سا�سية
م�شكالت �
املدينة تواجه
واملال ،لكنَّ
ٍ
ال�سكن.
تعوق من َّوها االقت�صاديّ مثل
ِ
م�شكلة َّ

َمعال

املدينة
مل
ِ
تعدُّ “القلعة احلمراء” من �أ�شه ِر معا ِ
بجدارها احلديدي و�شرفاتها التي ُّ
معظم
تطل على
ِ
�أن��ح��اء اجل��زء القدمي من “دلهي القدمية” ،التي
ُب ِنيت يف ع�صر الإمرباطور “�شاه جيهان” ،تت� ُ
ألف من
مبان تنتمي �إىل فنِّ “موغال” املعماريّ يف
جمموعة ٍ
ِ
القرن ال�سابع ع�شر.
ت�ضم “نيودلهي” َم ْعل ًما تاريخ ًيا �آخر يتم َّث ُل يف
كما ُّ
الغربي من القلعة ،ويقع
“بوابة الهور” يف اجلانب
ِّ
َ
مقابل القلعة احلمراء “م�سجدُ جامع” ،الذي بناه
� ً
أي�ضا الإمرباطور “�شاه جيهان” يف عام  ،1656وهو
م�سجد يف الهند ،وعمل على ت�شييده نحو خم�سة
�أكرب
ٍ
ونحات مد َة �ستِّ �سنوات.
�آالف ٍ
عامل َّ
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تقـــــريــر

العالقات االقتصادية
للهند مع الدول العربية
«المجاالت وآفاق المستقبل»
د .عبد احلافظ ال�صاوي
مدير مركز امل�سار للدرا�سات االن�سانية

ُ
احلديث عن ِعالقات –�أ ًيا كان نوعها – م َع الهند ،البُدّ �أن ي�ستح�ضر �إمكان َّياتها الها ِئلة،
ُ
عالقات
نتحدث عن
العاملية ِخالل العقدَ ين املا�ضيني ،و�إذا ما ُكنَّا
ال�ساحة
وتقدمها على
ِ
ِ
ٍ
ن�ستح�ض َر العالقات املُمتدَّ ة ،والتي ت�ضرب بعم ِقها
والدول العرب ّية ،فعلينا �أن
بني الهند ُّ
ِ
يف ُجذور التّاريخ ،ولكن مما ُي� َؤ�سف له� ،أنّ عالقات الدول العربية مع الهند وغريها ،ت�أتي
تفر ً
عب عن م�صاحلِها ،ويعمل على ا�ستثمار ِت َ
لك العالقة
قة ،وال يجمعها كيانٌ واحد ُي رِّ
ُم ِّ
يف زياد ِة تلك املَ�صالح.
موعة
�صعيد
وعلى
العالقات االقت�صاد َّية للهند مع ُّ
ِ
ِ
ٍ
الدول العربية ،جند �أنها تترَ َّكز يف مجَ
من الدول ،وال ُتعبرِّ عن تعامالت مع كيانٍ واحد يجمع الدول العربية ،و�أن ما َ�سنو ِر ُده
لي�س �أكرث.
ميع �
إح�صائيَ ،
هنا من احلديث عن العالقات التجارية� ،إمنا هو من قبيل تجَ ٍ
ٍ
ول على ُم�ستوى العامل ،من
رب ُ 10د ٍ
وت�أتي �أهمية الهند اقت�صاد ًيا ِمن َكو ِنها واحد ًة من �أك ِ
حيث ح َّق َقت الهندُ ً
جت املَ َح ِّلي ال ْإجماليِ ِوفْق بيانات ال َبنْك الدَّ ويلُ ،
ناجتا
َحيث ِقيمة النا ِ
�إجمال ًيا يف  2019بل َغ  2.875تريليون دوالرَ ،بينما الدول العربية حقَّقت يف َنفْ�س العام
نحو  2.815تريليون دوالر ،وعلى ال َّرغم من �أنّ ال َفا ِرق الذي َت َتفوق به الهند على الدول
ريا بني ُمك ِّون ال َّناتجِ الهندي،
العربية َ�ضئيلاً بحدود  60مليار دوالر� ،إال �أنَّ َث َّمة فا ِر ًقا كب ً
والناجت العربي ،فالناجت الهندي َيغلب عليه التن ُّوع والإنتاج ،بينما الناجت العربي َيغلب
والريع.
عليه النِّفط ِّ
ؤ�شرات املُهمة ،الفا ِرق بني الأداء االقت�صادي ِل ُكل من الهند والدول
و ُي َبينِّ � َأحد امل�
ِ
العربية ،وتمَ ُّيز الناجت املحلي َبني الطر َفني ،وهو �صادرات التكنولوجيا املتقدِّ مة ،فالهند
َحقّقت ِوفق هذا املُ�ؤَ�شر �صا ِدرات بنحو  20.2مليار دوالر يف  ،2018بينما الدول العربية
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حقّقت َ
وفق هذا امل� ِّؤ�شر �صادرات بنحو  4.5مليار دوالر فقط يف .2017
وميكن �إجمالاً �أن نتنا َول العالقات االقت�صادية الهندية مع الدول العربية ،من خالل
ال�س ْل ِع َّية ،واال�ستثمارات العربية يف الهند،
ثالثة حما ِور هي :العالقات التِّجارية ِّ
ً
وخا�صة يف منطقة اخلليج العربي.
وكذلك ال َعما َلة الهندية يف املنطقة العربية،
يف �ضوءِ املَ ُ
بالعالقات التجارية ِللدول العرب َّية مع
اخلا�صة
ن�شو ِر من البيانات
ِ
َّ
ال�صا ِدرات
العامل اخلارجي ،جَ ِ
ندُ �أنَّ الهند َت ْ�س َتح ِو ُذ على ِن�سبة  %9.7من َّ
ال�سلعية العربية يف َ ،2018كما ت�ستح ِو ُذ على ن�سبة  %6.1من �إِ ْجمايل
ِّ
َ
ال�سلعية
الواردات العربية يف نف ِ
ْ�س العام ،وكان �إجماليِ التجارة ِّ
العرب َّية لعام ِ 2018ب ُحدود « »1920مليار دوالر ،منها « »1095مليار
ال�سلعية ،و 824.6مليار دوالر تخ�ص
خ�ص ال�صا ِدرات ِّ
دوالر َت ُّ
ال�سلع َّية.
الوا ِردات ِّ

37

َ
التجاري للدول العربية مع الهند بحدود
قيمة التبا ُد ِل
َ�أ ْي �أنَّ
ّ
« »156.5مليار دوالر يف  ،2018و ُت�س ِفر التعامالت التجارية
�ض بنحو « »55.9مليار
ال�سلعية بني الطر َفني عن وجود َفا ِئ ٍ
دوالر ِل�صا ِلح الدول العربية ،ويعود ذلك ِل َكون الهند ُم�ستو ِر ٍد
للنفط العربي ،الذي ميثل ِعماد العالقات التجارية بني
الطرفني.

ال�سيادية
ال�صناديق
ب�شكل ج ِّيد على اال�ستفاد ِة من َموار َد
ٍ
ِ
ِ
اخلليجية ل َتمويلِ ا�سرتاتيج َّي ِتها لتحقيق هذا الهدَ ف.
ِ

اال�س ِتث َمارات ال َع َرب َّية يف الهند

ال ُت َعدّ الهند من الدول املُ�صدِّ رة لال�ستثمارات ،ولك َنّها ِمن
ذب اال�ستثمارات الأجنب َّية املبا�شرة َ
وغري
ال�س ِ
اعية لجِ َ ِ
الدول َّ
وح�سب بيانات البنك الدويلُ ،قدِّ رت اال�ستثمارات
املبا�شرةَ ،
الدول الأجنبية املبا�شرة للهند يف عام ِ ،2019من دول العامل
ومما ُيدَ ِل ُل على �أنَّ عالقة الهند االقت�صاد ّية م َع ُّ
العربية ،ال ُتعبرِّ عن عالقة َمع ُعموم الدول العربية ،هو ما كا َّف ًة بنحو  50.6مليار دوالر ،و ُي َع ُّد اال�ستثناء يف مجَ ال
ال�سلعية مع الهند ،حيث اال�ستثمارات الهندية يف املنطقة العربية ،هو ما يتعلَّ ُق
تع ِك ُ�سه ح�صة دول اخلليج يف التجارة ِّ
دولة الإمارات،
َبلغت التجارة ال�سلعية لدول اخلليج مع الهند عام  2018نحو با�ستثمارات الهنود يف جمال العقارات يف
ِ
« »108.2مليار دوالر يف  ،2018وهو ما يمُ ِّثل ِن ً
تذهب ُ
بع�ض التقديرات ،ب�أنَّ هذه اال�ستثمارات ب َل َغت
�سبة تقرتب حيث
ُ
من  %70من العالقات التجارية العربية للهند مع الدول َت ُ
راكم ًّيا نحو  55مليار دوالر ،و ُت ِ�شري الأرقا ُم �إىل وجود
العربية.
م�صر بنحو  3مليارات دوالر ،وكذلك يف
ا�ستثمارات
ٍ
ٍ
هندية يف َ
ال�سعودية بنحو  5.6مليار دوالر.
العربية يف الهند ،ف َث َّمة �أرقام َت َتعلَّ ُق
اال�ستثمارات
و ُت�س ِفر العالقات التجارية ال�سلعية لدول اخلليج مع الهند �أ َّما عن
ِ
ِ
ِّ
رقم �إجما ّ
جتاري ِل�صالح دول اخلليج بنحو « »37.8مليار
ائ�ض
لال�ستثمارات
يل
ِ
بكل ّد ٍ
عن َف ٍ
ولة على ِحدَ ة ،وال َي َتو َّفر ٌ
ٍ
جه الدِّ قة،
العربية يف الهند على َو ِ
ِ
الوقت الذي ُتعلِنُ فيه الإمارات
َف ِفي
ِ
عن �أنَّ ا�ستثمارا ِتها يف الهند بحدود
موح الهند يف حتقيق ا�سرتاتيج َّي ِتها
من املرجح � َّأن ُط َ
 13مليار دوالر ،منها  6.7مليار دوالر
َ
خالل الفرت ِة
لي بنحو  5تريليون دوالر
جت محَ ٍّ
بتحقيق نا ٍ
والباقي ا�ستثمارات
ا�ستثمارات مبا�شرة
ِ
املُق ِب َلة ،واعتما ِدها على م��وار َد ال�صناديق ال�سيادية
ال�سعودية ُتعلِنُ
غ َ
ري مبا�شرة ،جندُ �أنَّ ُّ
القابلة للتحقيق.
ري
ِ
اخلليجية� ،سيكون � َأح��دَ الأم��ور غ ِ
َ
در�س َ�ضخَّ نحو  100مليار
�أ َنّها
�سوف َت ُ
ً
وخا�صة
كا�ستثمارات يف الهند،
دوالر
ٍ
والبنية
يف مجَ االت البرتوكيماويات
ِ
ال�سلعية لدول اخلليج للهند ُم َتم ِّث ً
قدر بنح ِو
لة الأ�سا�سيةَ ،بينما اال�ستثمارات الكويتية يف الهند ُت َّ
دوالر ،وت�أتي ال�صا ِدرات ِّ
يف الوقود والزيوت املعدن ّية بن�سبة  ،%72.8بينما الوا ِردات  5مليارات دوالر ،و ِل َق َطر ا�ستثمارات تزيدُ عن املليار دوالر،
تدر�س �ضخَّ ا�ستثمارات يف الهند
ال�سلعية لدول اخلليج من الهند َت َتم َّث ُل يف الذهب والأحجار و�إنْ كانَ قد �أُع ِلن عن �أنَّ قطر
ُ
�سيطر دولتان من دول اخلليج على التّجارة بنح ِو  10مليارات دوالر.
الكرمية ،و ُت ِ
اخلارج ّية ال�سلعية مع الهند ،وهما الإمارات بن�سبة ،%44.7
وال�سعودية بن�سبة � ،%36أي �أنَّ الإمارات وال�سعودية ،يمُ ِّثالن ال َعما َل ُة الهند َّية يف املنطقة العرب َّية
ُّ
َ
ُ
ٌ
َ
ُ
عيد
ال�ص
على
الهند
مع
ال�سلعية
التجارية
العالقات
ب
َع َ�ص
رب مناطق
أك
�
من
دة
واح
أنها
�
ب
،
العربي
اخلليج
منطقة
ز
ي
م
ت
ت
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ّ
اخلليجي والعربي.
خا�ص ًة العمالة الهندية ،وذلك
مالة الأجنب َّية،
َجذب ال َع ِ
َّ
وح ْ�س َب وزارة ُّ
املا�ضية َبعد ظهو ِر النفط يف دول اخلليج،
ال�ش�ؤون اخلارجية الهندية ،ف�إنَّ الهند تعتمدُ على مدا ِر ال ُعقو ِد
ِ
َ
البنية التَّحت َّية ،كما كانت ٌ
ُّ
مهمة من املنطقة العربية ،مثل �أنها
�شكل رئي�س على ِ�س ٍلع
دول
وال�شروع يف م�شروعات
ِب ٍ
ٍ
ِ
ت�ستورد  %53من احتياجا ِتها من النفط من املنطقة العربية� ،أُخرى ِبخالف دول اخلليج ُ
مالة
به من ال َع ِ
ت�ض ُّم عد ًدا ال ب�أ�س ِ
وكذ ِلك ن�سبة  %41من الغاز َّ
ال�ستقبال العمالة
الطبيعي ،كما َت�ستو ِرد نحو  %60الهندية ِمثْل العراق ،الذي َم َّثل رافِدً ا ُمه ًما
ِ
ذلك كان َ
من احتياجا ِتها من ال ِأ�سمدة مِنَ املنطقة العربية ،وح�سب الهندية ،ولكنَّ َ
خول يف
قبل
والد ِ
ِ
احتالل العراقُّ ،
َ
ي�صل
م�شكالت العراق ال�سيا�س َّي ِة والأمنية منذ عام .1990
هد ُف �أنْ
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للهند ،ف�إنها َت�س َت ِ
ِ
أمني
م�شكالت عد ِم اال�ستقرار
الرغم من
ِ
ناتجِ ُ ها املح ِّلي الإجمايل �إىل نحو  5تريليون دوالر ،و�أنها ُتر ِّكز وعلى َّ
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
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َ
ُ
العمالة الوافدة يف العراق ،والتي ُتقدَّ ر بنحو � 200ألف
غالبية
تزال العمالة الهندية تمُ ِّثل
يف العراق ،ال
ِ
َ
أمني يف
حدوث ا�ستقرا ٍر
عامل ،معظمهم دخلوا ال ِعراق
بطريقة غري �شرعية ،وهو ما يعني �أنّ
ٍ
�سيا�سي و� ٍ
ٍ
ً
خا�صة �إذا ما كانت هُ ناك عمل َّي ٌة
العراق �سيكونُ مدخلاً لِتدَ ُّفق املزيد من العمالة الهندية يف العراق،
جا َّد ٌة لإعادة الإعمار.
وح ْ�سب الأرقا ِم ال َّر�سمية ،ف�إنَّ عدد العاملني
و ُمنذ ٍ
توجد بع�ض العمالة الهندية يف ِم�صرَ ،
فرتة َ
الأجانب يف م�صر بلغ � 14.6ألف عامل يف  ،2017وتمُ ِّثل العمالة الهندية منهم نحو ،%11
ولكن البد �أنْ ي� َ
عمل
ؤخذ يف االعتبارَّ � ،أن هذه الأرقام تع ِك ُ�س من ح�صلوا على
ت�صاريح ٍ
َ
ً
وخا�صة بعد
رب من ذلك بكثري،
من اجلهات الر�سم َّية ،ولكنَّ الواقع يعك�س �أعدا ًدا �أك َ
اخلا�صة ،وكذلك املناطق
�سماح ِم�صر ب�إن�شاءِ املناطق االقت�صاد َّية ذات الطبيعة
َّ
ِ
ُ
ن�ش َئت يف �إطار ا ِّتفاق «الكويز» مع الكيان ال�صهيوين و�أمريكا،
ال�صناعية التي �أ ِ
ُ
أعداد كبرية ،لال�ستفاد ِة من انخفا�ض
حيث َ�ض َّمت هذه امل�
ؤ�س�سات عمالاً هنو ًدا ب� ٍ
�أجو ِرهم.
للعمالة الهندية� ،إ ْذ ُتقدَّ ر �أعداد
احتواء
اخلليج هي الأكرث
و ُت َع ُّد منطقة
ِ
ً
ِ
الهنود يف منطقة اخلليج يف عام  ،2018بنحو  8.5مليون فرد ،وذلك ِوفق
امل�ستقبلة
رب الدول اخلليج َّية
ِ
امل�صادر الهندية ،التي ُتفيد ب�أنّ الإمارات �أك ُ
ال�سعودية  2.8مليون عامل،
ِ
للعمالة الهندية ،بنحو  3.1مليون عا ِمل ،ثم ُّ
وت�أتي الكويت يف املرتبة ال َّثالثة بنحو � 928ألف فرد ،ثم قطر � 691ألف
فرد ،ثم �سلطنة عمان بنحو � 688ألف فرد ،والبحرين يف �أَ ْ�سفل القائمة،
فرد من العمالة ِالهندية.
حيث ت�ستقبل نحو � 312ألف ٍ
ويالحظ هُ نا �أن اال�ستفاد َة ُمتبا َد ٌ
منطقة اخلليج والهند ،فيما
لة بني
ِ
َ
حيث ا�ستفادت
لدول اخلليج ،على مدا ِر العقود املا�ضية،
يتعلق بتد ُّف ِق العمالة الهندية
ِ
احل�صول على الأُجور ،التي �شكلت مو ِر ًدا مه ًما للدولة الهندية،
هذه العمالة من توفري ُفر�ص العمل وكذلك
ِ
حيث ُقدِّ رت حتويالت العمالة الهندية يف عام  2018بنحو  48مليار دوالر ،و� ً
أي�ضا ا�ستفادت دول اخلليج
من املهارات املُتعدِّ دة من العمالة الهندية ،التي قدمت العمالة مب�ستويا ِتها املختلفة� ،سواء غري املاهرة� ،أو
واخلدمات الهند�سية.
املنزلية وغريها� ،أو الأطباء والتَّمري�ض،
اخلدمات
جمال
العمالة يف
ِ
ِ
ِ
ِ

�آفاق امل�ستق َبل

يف �ضوءِ العالقات االقت�صاد َّيةُ ،ت َع ُّد امل�ؤ ِّثرات ا َ
العالقات بني
حكم مدى تطو ِر
ِ
خلارج َّية هي التي �س َت ُ
العمالة الهند َّية منذ عام - 2014بعدما اندلعت � ُ
ُ
أزمة انهيا ِر �أ�سعا ِر النِّفط-
الطر َفني ،حيث ُتعاين
ُ
قة بعقو ِد العمل ،ب�سبب
م�شكالت
من
راجع املزايا الأخرى املتع ِّل ِ
ٍ
تتعلق ب�إنهاء عقود العمل� ،أو َت ُ
أمر ِحدَّ ة ،بعد جا ِئ َحة كورونا ،و َت َبنِّي دول
الأزمات املال َّية التي متر بها منطقة اخلليج ،وزاد ال ُ
ً
وخا�صة يف
رات االجتماعية،
بع�ض التط ُّو ِ
عرف «بتوطني الوظائف» ،ووجود ِ
اخلليج ما ُي َ
و�سمِح لها بقيا َدة ال�سيارات،
ال�سعودية ،حيث ُ�سمِح للمر�أ ِة بالعملِ يف
ٍ
جماالت مخُ ت ِلفةُ ،
عودي.
وهو ما َيعني ُفقدان
ِ
ال�س ّ
ال�سوق ُّ
العمالة الهندية ما كانت تتمت َُّع به يف ُّ

ال�سلبية جلا ِئحة كورونا على وا ِردات الهند
ؤثر العوا ِم ُل
كما �ست� ُ
َّ
ال�سلعية بني الهند والدول العربية،
الن ِ
ِّفط والغاز ،الذي ُي َعدُ ِعماد التجار ِة ِّ
لي بنحو 5
املرجح � َّأن ُط َ
جت محَ ٍّ
موح الهند يف حتقيق ا�سرتاتيج َّي ِتها بتحقيق نا ٍ
َ
خالل الفرت ِة املُق ِب َلة ،واعتما ِدها على موار َد ال�صناديق ال�سيادية
دوالر
القابلة للتحقيق.
ري
ِ
�سيكون � َأحدَ الأمور غ ِ

من
و من
تر يليو ن
ا خلليجية ،
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تاج محل
«تاج ّ
حمل” ومعناه تاج الق�صور� ،أو
مدينة “�أغرا”
يقع يف
ِ
ق�صر ال ّتاجُ ،
بوالية “�أتار براد�ش” �شما ّ
يل الهند،
ويعدُّ جوهرة العمار ِة الإ�سالم َّي ِة
عجائب الدنيا ملا يحتويه
و�إحدى
ِ
مزيجا من
جمال و�إبداع ،ويجمع
من
ً
ٍ
�أ�ساليب العمار ِة الإ�سالم َّية والهند َّية
والفار�س َّية.
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�ش َّيدَ ه امللك “�شاه جيهان” لي�ضم َ
رفات زوج ِته الثالثة والتي تعرف
ُ
كداللة على ح ِّبه لهاُ ،
احلكاية
حيث بد�أت
ب”ممتاز حمل”،
ٍ
ً
ح َ
جميلة يف الع�شرين من عمرها وهي
ني ر�أى الإمرباطو ُر �أمري ًة
ُ
دعى “�أرجمان بانو” ف�أحبها
أحد ال ُنّبالء الفار�س ّيني ،و ُت َ
ابنة � ِ
ً
خا�ص ًة لديه فمنحها لقب “ممتاز ّ
حمل”
وتز َّوجها ،ونالت
مكانة َّ
الذي يعني جوهرة الق�صر.
َ
نف�سه
وعندما توفيت عام 1631م ،حزن الإمرباطور،
فعزل َ
�ضريح ي�ضم َ
رفات
بناء
عا ًما كاملاً ،وعندما خرج من عزل ِته ق َّر َر َ
ٍ
زوجته.
َ
�شارك يف بناء َّ
العمال واملهند�سني
ريح حوايل � 22أل ًفا من
ِ
ال�ض ِ
َ
مناطق خمتلفة ،فقد َّ
حل َرفيني
القادمني من
مت جلب املعماريني وا ِ
من بغداد ومن �إ�سطنبول� ،أ َّما ُم�ص ِّممي احلدائق فمن ك�شمري
َّ
اجل�ص
والنحاتني وحرف ِّيي
واحلجارين
واخلطاطني من �شرياز
َّ
َّ
ِّ

و ُم�ص ِّممي ال ِقباب والب َّنائني من بخارى ،ا�ستخدم حوايل 40
نوعا من الأحجا ِر يف البناء.
ً
ُ
العمل يف َّ
ريح نحو اثنني وع�شرين عا ًما� ،إذ
ا�ستغرق
ال�ض ِ
َ
واكتمل
�أعطى الإمرباطور الأوام َر ببنائه يف العام 1632
الرخام الأبي�ض امل�ستخ َرج من
عام  ،1653و ُب ِن َي من ُّ
حمجر جبل “ماكراتا” والذي يبعد  563كم يف �إقليم
ويتغي لونه بح�سب انعكا�س �ضوء َّ
ال�شم�س
“راج�ستان”،
رَّ ُ
الرملي
�سطحه ،ومت َّ ا�ستح�ضا ُر احلجر
�أو نور القمر على
ِ
ّ
ُ
ح�ض َرت احلجار ُة الكرمية
الأحمر من نيو دلهي ،كما �أ ِ
بالقوافل من مناطق خمتلفة.
ِ
تراث
و�أعلنت اليوني�سكو عام � 1983أنَّ تاج حمل موقع
ٍ
إ�سالمي يف الهند ومن
عاملي ،وو�صفته ب�أ َّنه “در ُة الفنِّ ال
ّ
ّ
أجمل مناذج الرتاث العاملي”.
� ِ
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تقدير موقف

الهنـــد و”إســـرائيل”:

من التعاون االقتصادي
إلى التنسيق األمني والعسكري
د .عدنان �أبو عامر

== �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�س َّية بجامعة الأُ َّمة وخبري ال�شُّ �ؤون الإ�سرائيل َّية-فل�سطني ==
فيما َت�شهدُ العالقات ال ُّثنائ َّي ُة بني الهند و»�إ�سرائيل» تنام ًيا
تدريج َّيا َم ً
لحوظا ،جتد ُر العودة  28عا ًما �إىل الوراء ،حني َّ
مت
ب�صورة ر�سم َّية ،بعد �أنْ �ش َّكلت الق�ض َّي ُة
�إعالنُ هذه العالقات
ٍ
ً
ً
ً
حميمة
�صديقة
ت�صبح
عقبة �أمام «�إ�سرائيل» كي
الفل�سطين َّي ُة
َ
للهند ،لكن ما ُ
تعي�شه الدبلوما�س َّية الفل�سطين َّية الر�سم َّية من
وحليفة للفل�سطينيني
�صديقة
عوا�صم
وان�شغال عن
تراجع
ٍ
ٍ
ٍ
َ
منذ ن�ش�أ ِة ق�ض َّيتهم� ،أف�سح املجال «لإ�سرائيل» مللءِ هذا الفراغ
بالت�سلل �إىل الهند!
ِ
ً
َمع مرو ِر الوقت ،عرفت ال�سنوات الأخرية حالة من الدِّ فءِ
عالقات «تل �أبيب» و»نيودلهي»� ،إىل �أنْ �ش َّكلت
ال َّتدريجي يف
ِ
َ
حتول يف عالق ِتهما،
نقطة
زيار ُة «بنيامني نتنياهو» يف 2019
ٍ
نوي لوزارة
ال�س ّ
وبلغت الزيار ُة ذرو َتها يف خطا ِبه �أما َم امل�ؤمتر َّ
اخلارجية الهندية ،مب�شاركة  86دولة ،ومت اختياره ليكون
املركزي للم�ؤمتر.
اخلطاب
�صاحب
ّ
َ
ِ
العالقات ال ُّثنائية بينهما َ
ال�صداقة
مع �أنَّ ما مي ِّي ُز تطو َر
ِ
تلك َّ
احلكومة الهند َّية «ناريندرا مودي»
رئي�س
احلميمة بني
ِ
ِ
إ�سرائيلي الثاين الذي يزو ُر
احلكومة ال
رئي�س
ِ
و»نتنياهو» ،وهو ُ
ّ
الهند ،و�سب َقه «�أريئيل �شارون» عام .2003
يف اجلانب الدّ بلوما�سي ،ف�إنَّ عالقاتهما ت�شهدُ تنام ًيا تدريج َّيا،
قليدي للمع�سك ِر املُعادي
انف�صال الهند عن ان�ضمِامها ال َّت
َع ِق َب
ِ
ّ
تقرير
وامتناعها يف  2014عن ال َّت�صويت على
«لإ�سرائيل»،
ِ
ٍ
أمم املتحد ِة َ
حرب غز َة الأخرية ،حتى �أنَّ الدّ بلوما�سيني
حول ِ
لل ِ
قا�سية بحقِّ
مفردات
الهنود باتوا يبتعدون عن ا�ستخدا ِم
ٍ
ٍ
إدانة
«�إ�سرائيل» ،كما جرت العادة �ساب ًقاُ ،رغم اال�ستمرا ِر ب� ِ
أمريكي بحقِّ ال ُقد�س.
�ض قرار ال َّرئي�س ال
اال�ستيطان ،ور ْف ِ
ّ
ُ
ال�صعيد ال ِّتجاري واالقت�صادي ،جتدُ
ال�شركات
على
َّ
ً
أ�سواق الهند ،مع توقيع �صفقات
«الإ�سرائيلية»
�سهولة بدخول � ِ
الح واال�ستثما ِر باملوار ِد َّ
الطبيع َّية ،وت�سا ِرع الهند ُخطاها
ِّ
ال�س ِ
بتنمية �شراك ِتها االقت�صاد َّية وال ِّتجارية م َع «�إ�سرائيل» ،رغبةً
ِ
كدولة ُعظمى وقو ٍة عامل َّية ،مما يجعلها ت�ستفيدُ من
منها بالظهور
ٍ
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ال�صناعات «الإ�سرائيلية» مبجاالت الهايتك وال ّتكنولوجيا.
ِّ
َ
للع�شرات
مع �أنَّ زيارة «نتنياهو» املذكورة �ش ِهدت ا�صطحابَه
ِ
رجال الأعمال ور�ؤ�سا ِء ال�شركات ،يف َم�سعى لزياد ِة حجم
من ِ
ال َّتبادل التجاري ال ُّثنائي من  10-4مليــارات دوالر �سنويـــــــــًا.
فاق للتجار ِة ُ
احل َّرة مع
وفيما ت�سعى «�إ�سرائيل» لتوقي ِع ا ِّت ٍ

ت�������س���ا ِرع ال���ه���ن���د ُخ���ط���اه���ا ب��ت��ن��م��ي ِ��ة
���ش��راك�� ِت��ه��ا االق��ت�����ص��اد َّي��ة وال�� ِّت��ج��اري��ة
م�� َع «�إ���س��رائ��ي��ل» ،رغ��ب ً��ة منها بالظهور
وق���������وة ع���امل��� َّي���ة
ك�����دول�����ة ُع���ظ���م���ى
ٍ
ٍ
الهند ،فقد �أجنزت الأخري ُة ا ِّت ً
ري
فاقا مع «�إ�سرائيل» لتوف ِ
با�شر لطريانها يف َّ
ّ
ريق �إىل مطارا ِتها،
خط
ٍ
الط ِ
طريان ُم ٍ
حتليق َّ
ائرات الهند َّية
الط
ال�سعودية على
بعدَ
ِ
ِ
ِ
موافقة ُّ
وهي م َّتجهة «لإ�سرائيل»� ،أو ُم ً
َ
قلعة منها،
فوق �أجوا ِئها َ
إ�سرائيلي ،مع �أ َّنه يف 2016
ال�سعودي-ال
كمقدمة للتطبي ِع
ّ
ٍ
ّ
َّ
حل ارتفا ٌع بن�سبة  %22من حركة الطريان املتبادل ،وبلغ
عد ُد م�سافريهما حدَّ الذروة ،بـ� 158أل ًفا.
رب الهند �شري ًكا �أ�سا�س ًّيا «لإ�سرائيل» يف التعاون
تعت ُ
بتحديث جي�ش الهند ،وتطوير
الع�سكري ،وزاد دورها
ّ
ِ
ل�سالحها بن�سبة
م�ستورد
رب
ِ
ٍ
الطائرات دونَ طيار ،وباتت �أك َ
 %49من �صادرا ِتها الع�سكر َّية ،وبلغت قيم ُتها  15مليار دوالر
ال�صفقات الع�سكر َّية بني
بني  ،2006-2000حيث باتت َّ
الهند و»�إ�سرائيل» ت�ش ِّك ُل عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا يف ُمباحثا ِتهما،
َ
�سنوات
الهندي للمواق ِع الباك�ستان َّية يف
الق�صف
مع �أنَّ
ّ
ٍ
�سابقة ّ
ب�صواريخ �سباي�س «الإ�سرائيل ّية».
مت
ِ
ال�ش َ
كل ذلك ي�ؤ ِّكدُ �أنَّ َّ
ّ
راكة اال�سرتاتيج َّية بني «�إ�سرائيل»

والهند انطلقت من
املختلف عن املدر�سة
مط
ِ
ال َّن ِ
ل�سيا�سة نهرو
التقليد َّية
ِ
التاريخ َّية جتاه «�إ�سرائيل» ،التي
جزءا من املحور الغربي ،يف
ر�أى فيها ً
املقابل ف�إنَّ «�إ�سرائيل» باتت تر َّك ُز �أنظا َرها
جتاه �آ�سيا ودول املحيط الهادئ ،و�أ�صبحت ت� ُ
أخذ
هذه املنطقة اجلغراف َّية بعني االعتبار.
كما يمُ كن قراءة �أ�سباب هذا ال َّتقدم يف تط ُّو ِر عالقات
«�إ�سرائيل» والهند �إىل ال َّتغري يف ميزانِ اقت�صاد َّ
اقة
الط ِ
راجع �إم�ساك الدُّ ول العرب َّي ِة ِب ِزما ِم هذا
العاملي ،و�إمكان َّية َت ُ
ّ
ب�صورة ح�صر َّية ،ال�س َّيما الدول املُ�صدِّ رة للنِّفط ،ف�ضلاً
ال�سوق
ٍ
ُّ
ال�سال ِم بني العرب «و�إ�سرائيل» يف م�ؤمتر
ة
ي
عمل
انطالق
عن
ِ
َّ ِ َّ
مدريد عام  ،1991مما دف َع العديدُ من �أعداءِ «�إ�سرائيل» حولَ
ريا يف
ملحاولة
العامل
ِ
ِ
جت�سدَ �أخ ً
جتديد عالقاتها بها ،وهو ما َّ
ال َّتطبيع الإماراتي البحريني م َعها.
ً
داخلية �س َّرعت من تطوي ِر العالقات
تغيريات
�ش ِهدَ ت الهند
ٍ
«ب�إ�سرائيل» ،مثل �إق�صاء حزب «الكونغر�س الهندي» ،و�صعو ِد
بتبديد �أي خماوف هند َّية
حزب «بهارتيا جيناتا» ،مما �ساعد
ِ
وحليفة
�شريكة
وح َّولتها �إىل
متوقعة ِ�ضدَّ
ٍ
ٍ
ٍ
من «�إ�سرائيل»َ ،
ً
نتيجة
واحلركات الإ�سالم َّية ،وجاء تطبيع عالقاتهما
باك�ستان
ِ
ول
أحد الدُّ ِ
ل�سيا�سة ال ِّليربالية االقت�صادية ،وباتت «�إ�سرائيل» ك� ِ
ِ
َ
َ
االقت�صاد َّية الكبري ِة حول العامل التي تريدُ الهند العمل معها.
رحبت الهند بزياد ِة نفو ِذ َّ
اليهودية لديها ،و�أقامت
مات
ِ
املنظ ِ
َّ
ٌ
ٌ
يهودية �أمريك َّية مباحثات مع ُنظرا ِئها الهندية ،وحني
منظمات
َ
َّقد
البنك الدَّ ويل
قرو�ض من
احل�صول على
طلبت
و�صندوق الن ِ
ِ
ِ
ٍ
بخم�سة مليارات دوالر ،ر�أت �أنَّ تطوي َر عالقاتها مع
ال��دَّ ويل
ِ
الواليات امل َّتحدة على هذه
موافقة
ت�سهيل
جزء من
ِ
ِ
ِ
«�إ�سرائيل» ٌ
ني عالقا ِتها معها.
القرو�ض ،ومن �ش�أ ِنه الإ�سهام بتح�س ِ
�أ َّما «�إ�سرائيل» ،فقد باتت ترى يف تطوي ِر عالقا ِتها مع الهند
ً
للعزلة التي عا�شتها يف العقود املا�ضية،
حد
ِ
مقدمة لو�ض ِع ٍ
أعمال
واليوم �أ�صبح لديهما ُ�سلَّم �
أولويات م�شرتك ،وجدول � ٍ
ٍ
ملواجهة الق�ضايا اال�سرتاتيج َّية ،فهما تخو�ضان حرو ًبا
موحد
ِ
ٌ
ً
�صراعات مع دول حتو ُز
متماثلة ِ�ضد اجلماعات امل�سلحة ،ولديهما

ما بات مينح هذه املنطقة � ً
أهمية ا�ستثنائ َّي ًة
��س��ة اخل���ارج���ي���ة «الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة»،
ل��ل�����س��ي��ا� ِ
اق�تراب �إي���ران وباك�ستان منها ،الأم��ر الذي
ً
ملحوظا يف عالقاتها بالهند
يعني تنام ًيا

ً
أ�سلحة غري
�
تقليدية.
�أك�����ث�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ����� َر
مــــــــــــن ذلــــــــــــك،
ف��������إنَّ ال��ه��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د
و»�إ�ســــــرائيـــــل» تريــــــــــان
يف احلركات الإ�سالمـــــــ َّيـــــــة
عـــــــد ًوا م�شرت ًكا لها ،وبات عملهما
َ
املعلومات الأمنية،
تبادل
الثنائي ي�شمل
ِ
��ات
وم��راق��ب��ة حت��وي��ل الأم������وال ل��ل��م��ن َّ��ظ��م ِ
جنيد امل َّتبعة
امل�سلَّحة ،والتعرف على ُط�� ِرق ال َّت ِ
ُ
حت�صل
وتدريب عنا�صرها ،وكل هذه الأعمال
لديها،
ِ
بعيد ًة عن عيونِ اجلمهور ،و َل ِع ًب الهجو ُم املُ�سلَّح على
ريا يف تعزي ِز ال َّتعاون
مدينة «بومباي» يف  2008دو ًرا كب ً
أمني امل�ش َ
رت ِك بينهما.
ال ّ
ُ
يتمثل التعاونُ ال ُّثنائي بني «نيودلهي» و»تل �أبيب»
كما
َ
والو�سائل
الح «الإ�سرائيلي»
كميات
بتوريد
ٍ
ِ
ٍ
كبرية من ِّ
ال�س ِ
التكنولوجية الع�سكر َّية ،بينها الطائرات املُ�سيرَّ ة بدونِ
ِ
َ
ؤية ليل َّية،
طيار،
وو�سائل ِقتالية متطورة جدً ا ،و�أدوات ر� ٍ
ني الرقابة على احلدو ِد الهندية،
وجدران �إلكرتونية لتح�س ِ
وامل�ضادات اجلو َّية والأر�ض َّية.
وال�صواريخ
ف�ضلاً عن الذخري ِة
ِ
ِ
ُ
يرتك التعاون «الهندي-الإ�سرائيلي» �آثاره
ريا..
�أخ ً
ً
خا�صة يف ِّ
ظل زيادة
منطقة املحيط الهندي،
على
ِ
َّ
ولعل ما بات مينح هذه املنطقة
التواجد ال�صيني،
� ً
لل�سيا�سة اخلارجية «الإ�سرائيلية»،
أهمية ا�ستثنائ َّي ًة
ِ
اقرتاب �إيران وباك�ستان منها ،الأمر الذي يعني تنام ًيا
ً
ملحوظا يف عالقاتها بالهند.
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مقــــال

الهند ..عالقة تاريخية خسرناها!
بقلم :مفاز �أحمد يو�سف  -باحث دكتوراه يف العالقات الدولية

رئي�س وزراء الهند ناريندرا مودي «لإ�سرائيل»
بعد زيار ِة
ُ
حجم الترَّ حيب
وقيام نظ ِريه «نتنياهو» بر ِّد الزيارة للهند ،ومع
ِ
واالتفاقات ال ِّتجارية التي ُع ِقدت بني البلدين ،خرجت ال َّت�سا� ُ
ؤالت
دولة
حول
عن ِ�س ِّر هذا ال َّت ِ
واالنفتاح الذي قامت به الهند جتاه ٍ
ِ
املنطقة عد ٌو
مارقة «ك�إ�سرائيل» ،والتي هي يف ِمنظا ِر �شعوب
ِ
ٍ
أخذ الهند يف
للأ َّمتني العربية والإ�سالمية ،وكيف جت َّر�أ َ»مودي» ب� ِ
اخلليجية م�صالح
هذا االجتاه ،وهي البلدُ الذي تربطه بالدُّ ول
ِ
عائدات
ا�سرتاتيج َّية ال ميكن املراهنة على خ�سارتها؛ لأنها تعني
ٍ
ً
الهندية يف دول
العمالة
مالية باملليارات من الدوالرات ،وماليني من
ِ
ِ
جمل�س ال َّتعاون اخلليجيَ ،
وال�سعودية والكويت!.
مثل :الإماراتُّ ،
ال�س� ُ
َ
ؤال املُثري للحري ِة واال�ستغراب :هل اطم�أنَّ مودي ب�أنَّ
املوقف
ُّ
اخلليج مل يعد عدائ ًيا «لإ�سرائيل» ،ولي�س هناك ما يخ�شى
يف
ِ
والع�سكرية مع
جارية
تو�س َع ِة عالقاته ال ِّت
ِ
ِ
خ�سار َته من وراءِ ِ
«�إ�سرائيل»؟ وهل حفاوة اال�ستقبال الذي َح ِظ َي به يف الإمارات
بعدَ االنتهاءِ من زيارته «لإ�سرائيل» كان دليلاً على ذلك؟ وملاذا
العربي
مل
غابت الدبلوما�س َّي ُة الفل�سطين َّية عن
ِ
ِّ
حتريك العا ِ
لرف�ض مثل هذه العالقة بني الهند و»�إ�سرائيل» والتي
إ�سالمي
وال
ِ
ِّ
ح�ساب الق�ض َّي ِة الفل�سطين َّية؟ � ٌ
أ�سئلة ُرمبا جتيب على
ت�أتي على
ِ
ُ
كموجة
املت�سارعة باملنطقة،
حوالت
أحداث وال َّت
بع�ضها
ِ
ِ
ِ
جمريات ال ِ
ِ
دول مثل:
ال�سيا�سية جتاه
والهرولة
ال َّتطبي ِع
ِ
ال�صهيوين من ٍ
ِ
ِ
الكيان ُّ
الإمارات ،والبحرين ،ودول عربية �أخرى يجري الآن العمل على
للحقوق
حاق بقاطر ِة املُط ِّبعني ،دون �أيِّ اعتبا ٍر
ِ
تطويعها �أمريك ًيا ِللَّ ِ
الفل�سطينية ،التي تنكرت لها «�إ�سرائيل» و�أمريكا.
احلقيقة� ،إ َّننا كفل�سطينيني ال نلو ُم الهندَ وحدَ ها عندما وجدت
يف
ِ
ونتفهم �أ َّنها
توطيد عالقاتها مع «�إ�سرائيل»،
�أنَّ م�صلحتها هي يف
ُ
ِ
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ل�سنوات طويلة ،ومل
راعت م�شاع َرنا وم�شاع َر امل�سلمني الهنود
ٍ
ال�سنوات الأخرية ،وبعد �أن تولىَّ
العلني �إلاّ يف
نلم�س ال َّتغ َري
ِ
َّ
احلكم عام 2014م ،حيث كان � َ
«ناريندرا مودي» مقاليدَ
أول رئي�س
ِ
وزراء يزو ُر «�إ�سرائيل»
لالحتفال مبرو ِر  25عا ًما على �إن�شاءِ
ِ
العالقات الدُّ بلوما�س َّي ِة بني البلدَ ينَ ،
تلك الزيار ُة التي و�صفها
ِ
ً
ً
ً
�ضخمة
ع�سكرية
�صفقة
«نتنياهو» ب»التاريخ َّية»! ،وعقد ِخاللها
ز َّودت مبوجبها «�إ�سرائيل» الهندَ ب�صواريخ م�ضاد ٍة للدبابات
من طراز «�سبايك» ،للأ�سف ،لقد � َ
ال�شعب
أحبط «مودي» �آمال
ِ
َ
أمر
الفل�سطيني –�آنذاك -بعد ِم زيار ِة رام اهلل،
وترك هذا ال ُ
ال�سيا�سة الهندية
مكانة فل�سطني يف
العديدَ من ال َّت�سا�ؤالت عن
ِ
ِ
ً
وا�ضحة لنا كفل�سطينيني ب�أنَّ الهند
اخلارجية ،لقد كانت �إ�شار ًة
لديها ر�سالة من وراء ذلك ،وقد �ص َّر َح بها «بافان كابور» �سفري
العمل
الهند لدى «�إ�سرائيل» حني قال« :ن�شعر �أ َّننا قادرون على
ِ
رئي�س الوزراء هي
معهم ُم�ستق ِّلني عن بع�ضهم البع�ض ،و�أنَّ زيار َة ِ
انعكا�س لذلك».
ٌ
َ
َ
َ
وعلى ما يبدو �أنَّ
املوقف حني قام
الهندية تداركت
احلكومة
بثقل وال
رئي�س وزرا ِئها بزيارة رام اهلل الح ًقا ،ولكن مل تكن ِ
ُ
ربئة
حفاو ِة زيار ِته �إىل «�إ�سرائيل» �أو �أ َّنها جاءت كما ُن�س ِّميها «ت ِ
عتب» .
َ
َ
�إنَّ
الفل�سطينية بد�أت يف الرتاجع ،و�أخذت تفقدُ ثق َلها يف
الق�ضية
الهندية الإ�سرائيلية،
العالقات
ترابط
بدءا من
ِ
ِ
ِ
ِ
الهند �شي ًئا ف�شي ًئاً ،
التي �شهدت تقاربًا َم ً
أ�صوات
�ضعف � ِ
لحوظا يف الآونة الأخرية ،مع ِ
بامل�شاكل الدَّ
اخلية مبا
إ�ضافة �إىل ان�شغالهم
ِ
ِ
امل�سلمني يف الهند بال ِ
فيها ق�ضية «جامو وك�شمري» ،وتعديل قانون املواطنة.
مما ال َّ
املنا�صرة لق�ضية
ؤ�س�سات
الهندية ِ
ِ
�شك فيه �أنَّ الكث َري من امل� ِ

ري يف الهند هو ر�صيدٌ ال
الوجو َد ال
إ�سالمي الكب َ
ّ
�سيظل ُ
ُّ
ل�صالح ق�ضيتنا
يعمل
ميكن اال�ستهانة به،
ِ

َ
ُ
أخ�ص ِّ
جامعة الهند-
بالذكر
فل�سطني
تعمل على قد ٍم و�ساق ،و� ُّ
ُ
تعمل منذ ت�أ�سي�سها عام 1967م �إىل الآن على
العربية ،والتي
بعملية تطبي ِع
منا�صر ِة �شعبنا وق�ضيتنا ،وقد ندَّ دَت م�ؤخ ًرا
ِ
عالقات الإمارات والبحرين مع “�إ�سرائيل” ،و�أعربت عن ني ِتها
احتجاجات يف واليات الهند املختلفة بعدَ انتهاءِ ما قاله «نتنياهو» َ
خالل زيار ِة رئي�س وزراء الهند عام  ،2017حني
حركة
تنظيم
ِ
ٍ
ُ
يتعلق الأمر بالعالقات بني �إ�سرائيل والهند ،ف�إنَّ
قال« :عندما
أزمة فريو�س كوفيد. 19-
� ِ
َ
ال�سماء هي حدو ُد هذه العالقة».
�إنَّ
َ
الفل�سطينية يف الهند �ش ِهدَ تراج ًعا ولك َّنه
للق�ضية
ال�صوت املنا�ص َر
ِ
ِ
ونحر�ص يف الواقع ،كان االنق�سا ُم بني الفل�سطينيني �سب ًبا يف ان�شغالهم عن
مل يتوقف ،وعلينا كفل�سطينيني �أن نع ِز َز من دبلوما�س َّي ِتنا
َ
َ
الدعم واملُ�ؤازر ِة لها ،وهذا ما � َ
مكانة
أ�ضعف
وح�شد
متابعة ق�ض َّي ِتهم
ِ
ِ
تكثيف اجلهود لكي ال نخ�سر هذا البلد العظيم ،فالهند كانت
على
ِ
ِ
ب�شكل عام ،لي�س فقط يف الهند ولكن � ً
� َ
أي�ضا
الفل�سطينية
الق�ضية
ٍ
ِ
ِ
ا�ستقالل فل�سطني عام
إعالن
دولة غري
عربية اعرتفت ب� ِ
ِ
ٍ
أول ٍ
مة التحرير الفل�سطينية عام على امل�ستويَني الإقليمي والدَّ ويل� ،إنَّ علينا كفل�سطينيني �أن َ
 ،1988وقبل ذلك اعرتفت َّ
نعمل
مبنظ ِ
إ�صالح حال البيت الذي يجمعنا،
ترتيب �أورا ِقنا
الدبلوما�سي الكامل عام 1982م ،على
ِ
منحها الو�ض َع
ِ
 ،1975وق َّررت َ
ال�سيا�سية و� ِ
َّ
إ�سالمية؛ لكي
العربية وال
انطالق وتوحيد �أ�صو ِتنا والعمل مع �أم ِتنا
ِ
ِ
عالقات دبلوما�سية مع «�إ�سرائيل» �إلاّ بعد
ومل تقم ب�إن�شاء
ٍ
ِ
املواقف ويجب � ً
ُ
ُ
أي�ضا على الدول العربية
ال�شمل و تلتقي
وحتديدا يجتم َع
ً
�سوية ال�سيا�سية لل�صرا ِع العربي-الإ�سرائيلي،
عملية ال َّت ِ
َ
تتخذ
�أن
بحكم وجو ِد
ال�صدد؛ لأنَّ لها ت�أث ًريا كب ًريا
ٍ
بعد م�ؤمت ِر مدريد عام .1991
خطوات يف هذا َّ
ِ
دول اخلليج ،و�أنَّ
َ
يقارب من
بتوطيد ما
ُ
ثمانية مليون هندي يعملون يف ِ
ِ
�إنَّ
نف�سه يف الهند ،فهي مل تبد�أ
ِ
التاريخ اليو َم يعيدُ َ
َ
العربي ُ
َ
املالية التي ت�أتيها
احلكومة الهندية تعتمدُ كث ًريا على التحويالت
ِ
عالقتها مع «�إ�سرائيل» �إال بعد �أنْ �شعرت ب�أنَّ
مييل
املوقف
َّ
رئي�س وزراء الهند من هذه الدُّ ول ،وهي ُ
�ضغط ميكن توظيفها �إذا ما اجتمعت
ورقة ٍ
ل�صالح جارتها باك�ستان ،ففي عام  ،1962طلب ُ
ِ
ُ
ً
كلمة الفل�سطينيني والعرب.
ع�سكرية من نظ ِريه الإ�سرائيلي
م�ساعدات
نهرو»
الل
«جواهر
ٍ
ٌ
َ
�آنذاك «ديفيد بن غوريون» ،حيث اغتنمت «�إ�سرائيل» ِزما َم املبادر ِة �إنَّ
عالقة براغماتية،
العربية
الدول
عالقة الهند التاريخ َّي ِة مع
ِ
ِ
َ
َ
َ
وقدَّ مت للهند َّ
كل ما حتتاجه يف حر ِبها مع ال�صني ،ويف عام 1965م لي�س فقط لأنَّ
مال
الهندية
اجلالية
امل�سلمة الكبرية كانت ر� َأ�س ٍ
�سيا�سي حموري ،ولكن � ً
َ
حرب الهند مع جارتها باك�ستان قدَّ مت «�إ�سرائيل» � ً
بات
أهمية
ا�سرتاتيجية ملتطلَّ ِ
ٍ
أي�ضا كانت ذات � ٍ
أي�ضا
ٍّ
وخالل ِ
معدات ع�سكرية ،ال َّ
النفط الهندية.
ِ
مبثابة َموطئ
�شك �أنَّ هذه امل�ساعدات كانت
ِ
ٍ
َّ
إنَّ
دول عدم
الفل�سطينية
للق�ضية
الهند
دعم
�
َ
بحكم �أ َّنها من قاد ِة ِ
ِ
ِ
ون�سج
الهند
إىل
�
ريق
الط
على
ها
م
أقدا
�
إ�سرائيل»
�
«
ع
ت�ض
لكي
قد ٍم
َ
َ
ِ
ِ
ِ
هندي،
م�سلم
إ�ضافة �إىل ما كانت ت�ست�شعره االنحياز ،بال ِ
تعاون
عالقة
ٍ
ٍ
إ�ضافة �إىل وجود حوايل  175مليون ٍ
أمني معها ،بال ِ
ٍ
وتن�سيق � ِّ
الدول وما ميكن �أن َ
ؤثر وف َّع ٍال �إذا ما توحدت جهودُهم
الهندُ من وجو ِد بوا ِد َر وم�ؤ�شرات لتطبي ِع عالقة بع�ض
يكون لهم من دو ٍر م� ٍ
ِ
ٌ
حتكم عالقتها مع «�إ�سرائيل» ،فنجد
اعتبارات
و�أ�صوا ُتهم ،فهذه
ُ
اخلليجية مع «�إ�سرائيل».
ِ
َ
ال َّ
ال�صفقات الع�سكرية ُعقدت بينهما ِ�س ًّرا� ،أي �أنَّ
احلكومة
�شك �أنَّ هناك �أ�سبابًا �أخرى عديد ًة جعلت الهند تتود ُد العديدَ من
ِ
ُ
تتعامل بحذ ٍر مع
ني االعتبار ،وجتعلها
«لإ�سرائيل» و�أمريكا ،حيث �إنَّ التوت َر مع باك�ستان جعلها
ت�شعر الهندية ت�أخذ هذا بع ِ
ُ
إرهاب العاب ِر «�إ�سرائيل».
بالقلق
ِ
ُّ
والتوج�س ،و�أ َّنها لي�ست مبن�أىً عن خط ِر ال ِ
َ
�سيا�سة َّ
َ
الوقوف يف �إنَّ
ملواجهة �أيِّ تغي ٍري تجُ ريه
والتنديد ال تكفي
جب
ِّ
ِ
ِ
أنَّ
من
نها
ك
م
ي
�س
إ�سرائيل»
�
«
مع
أمني
ل
ا
ها
ن
تعاو
�
و
للحدود،
ال�ش ِ
ُ
ِ
ُ
الدول يف �سيا�ساتها ومواقفها جتاه فل�سطني ولن جتدي نف ًعا� ،إنَّ
وجه تهديدات ما ُي�سمى «الإرهاب الإ�سالمي» يف جنوب �آ�سيا ،بالفعل
ِ
ٌ
واعتبارات �أخرى
امل�صالح
ح�سابات
على
قائمة
الدول
�سيا�سات
ِ
الهندُ
ِ
ِ
ٍ
باك�ستان
حتركات
عن
معلومات
على
احل�صول
من
متكنت
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
تبتعدُ
ق�ضية و�أنَّ
إنَّ
ِّ
أ�صحاب
مل �أ َّننا �
للعا
نثبت
أن
�
علينا
�
و
عنها،
ال
ُ
ٍ
التعاون
فاق
ت
ا
بف�ضل
حتقق
وهذا
أمنية،
الع�سكرية وال
و�أن�شطتها
ِ
ِ
ِ
التج�س�س الإ�سرائيلية ،ب�أيدينا � َ
أوراق قو ٍة ميكن �أن نلع َبها لتعزي ِز م�صاحلها ،ولكن �أبجديات
والواليات املتحد ِة و�أقمار
بني «�إ�سرائيل»
ِ
ِ
�شرعية وجو ِدنا
للواليات املتحدة� ،أوراق الت�أثري هي يف وحد ِتنا كفل�سطينيني ،وتعزيز
ِ
رب «�إ�سرائيل» بواب َتها
ِ
إ�ضافة �إىل �أنَّ الهند تعت ُ
بال ِ
يا�سي بت�سري ِع خطوات املُ
�صاحلة و�إنهاء االنق�سام ِّ
وفك احل�صار،
ِ
لتحقيق هد َفني
متهيد الطريق �أما َم «�إ�سرائيل»
ِّ
ال�س ِّ
وكان لأمريكا دو ٌر يف ِ
ِ
وتطويق �إيران وتعميق ارتباطنا ب�أ َّم ِتنا العربية والإ�سالمية ،مما �سيعطى زخ ًما
رئي�س َّيني ،وهما :احتواء نفو ِذ ال�صني يف املنطقة،
ِ
إخ�ضاعها لل�سيطر ِة الأمريكية ،فيما ت�سعى «�إ�سرائيل» قويًا لق�ضيتنا وح�ضو ًرا فاعلاً لها يف املجتمع ِالدويل.
لتتمكن من �
ِ
ٌ
ر�صيد ال ميكن اال�ستهانة
إ�سالمي الكب َري يف الهند هو
�سوق لأ�سلح ِتها و ُمعداتها الع�سكرية ،وقد جنحت يف ذلك �إنَّ الوجو َد ال
ّ
لإيجاد ٍ
َ
ُ
ُّ
ل�صالح ق�ضيتنا ،و�أنَّ
و�ضعية
يعمل
�سيظل
لل�سالح الإ�سرائيلي يف العامل ،به ،وهو –بال �شك-
رب م�ستور ٍد
حيث �أ�صبحت الهند �أك َ
ِ
ِ
ٌ
ً
حالة عار�ضة،
ال�ضعف التي مير بها م�سلمو الهند الآن هي
ِ
لل�شركات الإ�سرائيلية.
�ضخمة
وغدت �سو ًقا
ِ
ٌ
ُ
مرهونة بامل�صالح
وال�سيا�سة م�س�ألة متقلبة و�سرعان ما تتغري ،وهي
من اجلدي ِر ذكره �أنَّ العالقات الهندية الإ�سرائيلية مل تقت�صر على
م�صالح الهند مرتبطة بعاملنا العربي ،والذي هو –للأ�سف-
املجال الع�سكريِّ فقط ،بل �شملت جماالت عديدة� ،أهمها :املجال ومعظم
ِ
ِ
التفكك َّ
َّ
عف والهوان.
بحالة من
ن�ستذكر هنا مير
وال�ض ِ
ِ
ٍ
نا
ل
ولع
والتجاري،
والزراعي،
أمني،
ل
وا
التكنولوجي،
ُ
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�أطعمة�آ�سيوية

برياني

ٌ
طبق هنديٌّ من الأرز ت�ضاف �إليه ال َّتوابل واللَّحم �أو الدجاج مع
طهيه بهـارات الربيـاين الهند ّية.
اخل�ضراواتُ ،ت�سـتخدَ م يف
ِ
رج ُع بع�ض امل�ؤرخني جذو َر ن�ش�أ ِة الربياين �إىل كلمة «”beiryan
ُي ِ
إ�شارة �إىل قلي الأرز يف الزيت �أو
الفار�س َّية ومعناها يقلي ،يف � ٍ
ُ
الكاتبة الربيطانية “ليز كولينغهام” يف
رجحت
ال�سمن ،فيما َّ
كتابها “حكاية من َّ
الطباخني والفاحتني”� ،أنَّ الربياين جاء من
�إيران عن
طريق �أفغان�ستان �إىل الهند ،و�أ�صبح طب ًقا �شعب ًّيا.
ِ

طبق الربياين ب�إلقاء
يتم اختبا ُر جودة ِ
ُّ
َحفنة من الأرز على الأر�ض ،والت�أ ُّكد
ُ
من �أنَّ َّ
�ست�سقط منفرد ًة ،و�إذا
حبة
كل ٍ
الت�صقت حبتان م ًعا ،فهذا يعني �أنَّ
الربياين لي�س جيدً ا.
معظم النا�س
على
الرغم من �أنَّ
َ
ِ
ي�ستخدمون �أرز ب�سمتي لتح�ضري الطبق،
�إال �أنَّ � َ
�شمال الهند ي�ستخدمون عاد ًة
أهل
ِ
وب�شكل تقليديٍّ الأرز الأ�سمر الطويل� ،أما
ٍ
�أهل اجلنوب الهندي في�ستخدمون الأرز
ال�سرييالنكي املعروف با�سم “�سامبا” �أو
ِّ
“زيرا �سامبا”.
ميكن ا�ستخدام توابل وبهارات خمتلفة
ً
الئحة
لتح�ضري الربياين� ،إال �أنَّ هناك
اخلا�صة
البهارات واملوا ِد ال َّتقليدية
من
ِ
َّ
كال�سمنة الهندية املعروفة بالـ “غيه”،
الثوم ،الزجنبيل ،الهال ،جوز الطيب،
الزعفران ،الفلفل الأ�سود املطحون،
القرنفل ،القرفة ،ورق الغار ،الكزبرة،
�أوراق النعناع ،والب�صل.
ٌ
متعددة من الربياين ،مثل
هناك �أنوا ٌع
واملح�سن وامل�ضاف �إليه نكهات
الكال�سيكي
َّ
لذيذة ،تعد با�ستخدام الربتقال ،ف�ضلاً
عن برياين الورد وبرياين كباب الدجاج،
وبرياين “غوا” ،الذي يعد با�ستخدا ِم
ّ
اخلل وزيت الزيتون ،و�أ�شكال الربياين
املبتك َرة من ِق َبل البنغال با�ستخدام
الأ�سماك وبذور اخلردل.
ُ
مطبخ ال ِّنظام امل َلكي الهندي بـ49
يتباهى
ُ
ت�شمل
نوعا خمتل ًفا من الربياين ،والتي
ً
املُ َعد من ال�سمك وال�سمان والروبيان
وحلم الغزال وحلم الأرانب� ،أ�شهر هذه
الأنواع هو برياين حيدر �آباد املعروف
بـ “كات�شي �أخني” ،حيث ُيطهى اللَّحم
املنقوع يف البهارات مع الأرز.
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منتظمة و
إمدادات
يف املقابل� ،ستقو ُم �إيران بتوفري �
ٍ
ٍ
النفط لل�صني ملدة  25عا ًما ،كما
َّ�ضة للغاية» من
ِ
«خمف ٍ
وحتدثت امل�سود ُة املق َ
الع�سكري مع
تعميق التَّعاون
رت َحة عن:
ِّ
ِ
التدريبات والتمارين امل�ش َ
وتطوير
رتكة ،والبحث امل�شرتك
ِ
ِ
وتبادل املعلومات اال�ستخبارية ،و�سيق�صدُ بهذا
الأ�سلحة،
ِ
حماربة
املتوازنة يف
التعاون الع�سكري املتعمق «املعركة غري
ِ
ِ
الإرهاب ،وتهريب املخدرات والب�شر ،واجلرائم عرب
حجم اال�ستثمار �إىل
�سرتفع هذه االتفاقية
احلدود» ،حيث
َ
ُ
ً
ُ
مقرتحة منذ عام
ال�صفقة
 400مليار دوالر ،و كانت هذه
كمقرتح ُقدِّ َم من ال�صني لإيران.
2016م،
ٍ

ميكن تف�سري التَّقارب الإيراين ال�صيني يف عدَّ ة
اتجِّ اهات

تقريـــــــر

أثـــر الشراكـة االستراتيجيـة
اإليـــرانـيـــــة الصيـنـيـــــة
في تحدي المشروع األمريكــي
«الهواجس الهندية نموذجاً»
د .خالد هنية

وخمت�ص يف ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الدولية
باحث
ّ
يف ِّ
ري يف
ترت�سم
َّحوالت اال�سرتاتيجية يف بيئة ال�شرق الأو�سط والتي
ظل الت
ٍ
ِ
ب�شكل كب ٍ
ُ
احلا�صلة يف ُبنية النِّظام
َّحوالت
�سياق م�سار الت
هذا التوقيت بالذات ،ويف
العاملي بعدَ
ِ
ِ
ِ
ِّ
امل�سرح الدويل
حا�ضرة �أثبتت تواجدها يف
كقوة
ٍ
جائحة كورونا ،ويف ظل �صعود ال�صني ٍ
ِ
ِ
بالن�سبة للواليات املتحدة ،ويف �إطار دخولها �إىل ال�شرق
خطر
والتي باتت ت�شك ُِّل مكمن
ِ
ٍ
ُ
تتفاعل يف هذه الفرتة � ُ
أ�شكال التعاونِ الإيراين ال�صيني
رب طريق احلرير،
الأو�سط ع َ
ريا من ِق َبل
يف اجلانب االقت�صادي والع�سكري
ٍ
ب�شكل كبري ،وهو الذي �أخذ اهتما ًما كب ً
وكاالت الأنباء.
ال�شراكة بني
بعقد
فلقد �أفردت �صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية
ِ
خا�صا ِ
تقريرا ً
ً
َ
تفاهم يف املجاالت
االتفاق يت�ضمن  18م�سود َة
بكني وطهران ،حيث قالت ال�صحيفة �أنَّ
ٍ
ُ
وتتحدث عن تو�سي ِع الوجود ال�صيني يف :البنوك ،واالت�صاالت ،واملوانئ،
املختلفة،
وال�س َكك احلديد َّية ،وع�شرات امل�شاريع الأخرى يف �إيران.
ِّ
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جانب ال�صني هو
التقاء امل�صالح ال�صين َّية الإيران َّية ،فمن
ِ
تفاعلها يف مرك ِز عمليات العامل َّ
«ال�شرق الأو�سط» ،ومن جانب
الواليات امل َّتحدة الأمريكية
�إيران ويف �إطا ِر مواجهتها مع
ِ
مواجهة احل�صا ِر املط َب ِق عليها منذ الثور ِة الإ�سالم َّية عام
للحكم و�إلغائه
1979م ،والذي ا�شتدَّ بعد جميئ «ترامب»
ِ
لال ِّتفاق النووي ( )1+5املو َّق ِع يف عام 2015م.
َ
ُ
وقية
حتاول ال�صني
ال�س ِ
املحافظة على ُح َ�ص ِ�صها ُّ
ب�شكل
من الغا ِز والنِّفط وتنويع امل�صادر
ٍ
توقع ا ِّتفاق
�أكرب ،وهو ما جعلها
ُ
�شراكة ملدة  25عا ًما مق ِبلاً،
ٍ
ً
وا�سعة
أبواب
والذي
يفتح ال َ
ُ
يف التحرك نحو �أورا�سيا
ِّ
خط طريق احلزام
�ضمنَ
والطريق (طريق احلرير)،
ُ
ت�شمل هذه امل�شاريع
�إذ
املائة :املطارات ،وال�سكك
احلديدية عالية ال�سرعة،
ومرتو الأنفاق ،والتي
معظم املواطنني
مت�س حيا َة
ِ
ُّ
الإيرانيني ،ال�صني �ستطو ُر �أي�ضاً
مناطق للتجار ِة احل َّر ِة يف “ماكو” يف
ُ
نهر
�شمال غرب �إيران يف عبدان ،حيث
يتدفق ُ
ِّ
�شط العرب �إىل اخلليج الفار�سي ،ويف جزيرة “ق�شم” يف
تقرير “نيويورك تاميز”.
ري
اخلليج ،كما ي�ش ُ
ُ
ُ
ال�سلوك ال�صيني �ضمنَ مبادر ِة “طريق
يف�سر
وحينما
ُ
مهم من َّ
خطتها
تطوير املوانئ هو
احلرير” ف�إنَّ
جزء ٌ
ٌ
َ
اال�سرتاتيج َّية يف التو�س ِع الناعم ،حيث تخطط لبناء عدة
خليج هرمز
موانئ يف �إيران� ،أحدها يف “جا�سك” خارج
ٍ
ِ
الفار�سي ،وخليج هرمز هو من
مبا�شرة ،وهو َمدخل اخلليج
ِّ

�إي����ران تتحرك ���ش��م��الاً وج��ن��و ًب��ا يف �إط��ار
ً
العقوبات
متحدية
م�شروعها ال َّتو�سعي،
ِ
ً
وحم����اول����ة حت��ق��ي��ق ف��ر���ص
الأم���ري���ك���ي���ة
ال��دول��ي��ة عنها
��ف وط������أ ِة ال�� ُع��زل��ة
ِ
ت��خ��ف��ي ِ
االختناق البحر َّية الت�سعة الرئي�س َّي ِة يف جميع
نقاط
بني
ِ
ِ
لبعد ع�سكريٍّ
�أنحاء العامل ،وهو الأمر الذي ميكن حتويله ٍ
تف�سر ن َّية ال�صني
يف امل�ستقبل ،لكن �إىل الآن ال ميكن �أن
َ
ً
الع�سكري
رغبة يف االنت�شا ِر
الناعمة يف التو�سع ب�أنَّ لديها
ِ
ِّ
ب�شكل وا�ضح.
ٍ

تداعيات موقف الهند من اال ِّتفاق

ُ
فر�ص اال�ستثما ِر
العقوبات الأمريك َّية على �إيران من
حدَّ ت
ِ
ُ
لتحقيق
تتحرك
الهنديِّ فيها ،الأمر الذي جعل �إيران
ِ
م�صاحلها يف �إطار اخلروج من جدا ِر احل�صا ِر اخلانق عليها ،حيث
ٌ
ٌ
خمتلفة يف �إيران ميكن �أن
ا�ستثمارات
لدى الهند
تهدِّ دَها القو ُة االقت�صادية ال�صينية،
ُ
إ�شارات حتذير،
هناك بالفعل �
مت � ُ
وبح�سب ما ورد َّ
إ�سقاط
�صفقات
ال�شركات الهندية من
ِ
ِ
والطاقة الإيرانية.
َّقل
الن ِ
ِ
يف الوقت الذي تبدو فيه
ال�صني م�ستعد ًة لال�ستثما ِر
بكثافة يف تلك القطاعات،
ٍ
مما �أثار خماوف من �أنَّ
تدفع الهند للخروج
بكني
ُ
َ
ني
من �إيران� ،إذ �أنَّ
دخول ال�ص ِ
ال�شراكة الهنديةَ
َ
الذي هدد
فر�ص ال�صني
الإيرانية قد جعل
َ
�أكرب ،والأهم من ذلك �أنَّ هذه التحركات
بالن�سبة
أهم ق�ضايا اال�ستثما ِر
ِ
دخلت على � ِّ
ال�س َك ِك احلديد َّية ،والذي
للهند ،ال�س َّيما املوانئ و�شبكات ِّ
حتركات ال�صني على حدو ِدها
يزيدُ املخاوف �أكرب لديها �أنَّ
ِ
ال�سابقة.
ازدادت
ٍ
ب�شكل كب ٍ
ري يف الفرت ِة َّ
وختا ًما� ،إنَّ �إيران تتحرك �شمالاً وجنوبًا يف �إطار م�شروعها
ً
ً
وحماولة حتقيق فر�ص
العقوبات الأمريكية
متحدية
ال َّتو�سعي،
ِ
ُ
فر�صة من
تتلقف �أ َّية
الدولية عنها ،فهي
تخفيف وط�أ ِة ال ُعزلة
ِ
ِ
ٍ
أجل حتقيق هذا الهدف بدون �أيِّ ُمنازع.
� ِ
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�إنفوغراف

الجاران األكبر في العالم ..مقارنة عسكرية

الهنــد  -الصيـن
اجليـ�ش الهنـدي

اجليــ�ش ال�صينـي

الرابــــــع عالـمـيــــــــا
ميتلك قــــوة نوويــة
(بر ًا وبحر ًا وجـو ًا)

الثـــــالـــــــث عــالـمـيا
ميتلك قوة نوويـــــــة
(بر ًا وبحر ًا وجـو ًا)

 --الـمــ�ســاحــــــــة --- 3.2مليون كم
 9.5مليون كم

 --عـــــــــدد ال�سكـــــان --- 1.3مليار ن�سمة
 1.4مليار ن�سمة

 2.123طائرة
 61مليار

ميزانيـــــة الـدفـــــاع

 237مليار

عـــــدداجلنـــــــــود

 2.1مليون

دوالر

دوالر

 1.4مليون
جندي

� 510+آالف

 2.1 +مليون

جندي احتياط

جندي احتياط

 346مطار

� 1.719سفينة جتارية
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ميناء بحري ًا
13
ً

جندي

الدعم اللوجي�ستي

 507مطار

� 4.610سفينة جتارية

ميناء بحري ًا
22
ً

امل�صدر � :سبوتنيك العربية

القــــوات اجلــــــوية

1.232مقاتلة  371 -طائرة هجومية
 224طائرة نقل ع�سكري 314 -طائرة
تدريب  111 -طائرة مهام خا�صة
 911مروحية ،بينها  281مروحية هجومية

 538مقاتلة  172 -طائرة هجومية
 250طائرة نقل ع�سكري 359 -طائرة
تدريب  77 -طائرة مهام خا�صة
 722مروحية ،بينها  23مروحية هجومية

 285قطعة بحرية

القــــوات البحــريــــــة

حاملة طائرات واحدة
 16غوا�صة 10 -مدمرات
 16فرقاطة  19 -كورفيت
 139دورية  3 -كا�سحات الغام

 8.686مدرعة

 4.292دبابة  235 -مدفع ذاتي
احلركة  4.060 -مدفع ميداين 255 -
راجمة �صواريخ

 3.210طائرة

 3.210طائرة

حاملتي طائرات
 74غوا�صة 36 -مدمرة
 52فرقاطة  50-كورفيت
 220دورية  29-كا�سحة الغام

القــــوات البــريــــــة

 33.000مدرعة

 3.500دبابة  3.800-مدفع ذاتي
احلركة  3.600 -مدفع ميداين
 2.650راجمة �صواريخ
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لقاء العدد

رئي�س مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط ""�أور�سام"
الربوفي�ســور د� .أحمـــد �أويــ�صـــال :

تركيــا قويـــة ..

ولن تسكت عن حقوقها
وتتغاضــى عمــا يحـاك لهـا
تحت سياسة تصفير المشاكل
خا�ص �-آ�سيا بو�ست
التقت "�آ�سيا بو�ست" الربوفي�سور الدكتور �أحمد �أوي�سال ،رئي�س مركز درا�سات ال�شرق
الأو�سط (�أور�سام) ،وحاورته حول ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية ،وعديد الق�ضايا ذات
ال�صلة ,حيث حوى اللقاء معلومات غاية يف الأهمية ،تو�ضح طبيعةودور القوة الناعمة
التي متار�سهاتركيا يف ر�سم عالقاتها وحدودها اجليبوليتيكية.
كانت هناك م� ٌ
حرب مع �إيران يف املنطقة،لكن احلِنكة ال�سيا�سية الرتكية تفادت ذلك.
جلر تركيا �إىل ٍ
ؤامرة ِّ
يف بع�ض الأوقات ,الو�ساطة ال جتدي ،ويجب الدِّ فاع عن احلق ومنا�صرة الدميقراطية يف وجه القوة الظاملة امل�سلَّحة.
ال�صوفية لدينا مل تنحز للأنظمة ومل تدعم ال�سيا�سات الفا�سدة غري احلكيمة ،ومتتلك وع ًيا �سيا�س ًيا
ً
ً
خمتلفة عن ال�صوفية والإ�سالم ال�سيا�سي العربي.
وجتربة
حتم َل ال�ضغوطات لأنَّها تف�ضل احلرية
بالدنا تطورت بالدميقراطية والتنمية ،و�أنقرة ت�ستطيع
ُّ
واال�ستقاللية وال تقبل الإمالءات اخلارجية.
حرب �ضد �سوريا �أو ليبيا ،و�سيا�سة بالدنا حتافظ على قد ٍر
�أنقرة ال حتارب بالنيابة عن �أحد ولن تدخل يف ٍ
من املناورة �ضمن منطق الإ�صالح والتدريج ودون الدخول يف حروب.
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ال�سرية الذاتية
�أحمد اوي�صال دكتور وبروفي�سور خمت�ص
يف علم الإجتماع ال�سيا�سي ،مهتم بدرا�سة
ال�ش�ؤون العربية والعالقات العربية الرتكية،
تخرج من جامعة الأو�سط التقنية برتكيا من
ق�سم علم الإجتماع ،كما ح�صل على �شهادة
املاج�ستري والدكتوراه من جامعة �سوثرن
اليونز « »Southern Illionisب�أمريكا ،د َّر�س يف
جامعة « »Dumlupinarبق�سم علم الإجتماع،
كما د َّر َ�س �أي�ضا بق�سم العالقات الدولية
بجامعة عثمان غازي با�سكي�شهري ،كما قام
بت�أ�سي�س واال�شراف على مركز درا�سات ال�شرق
الأو�سط بنف�س اجلامعة ( )2011وذلك قبل
ان ينتقل للعمل يف جامعة ا�سطنبول.
بد�أ الربوفي�سور احمد اوي�صال العمل على

جت�سيد فكرة تعزيز التعاون امل�شرتك بني الباحثني
االتراك والعرب ،وذلك من خالل تن�سيق و�إقامة
العديد من امل�ؤمترات العربية -الرتكية يف جمال العلوم
االجتماعية مبختلف الدول وي�سعى جاهدا لتطوير
وتو�سيع نطاق هذا التعاون للدّ فع به قدما نحو م�ستقبل
�أف�ضل للأمة الإ�سالمية .يتقن التحدث بلغات خمتلفة
ف�إىل جانب اللغة الرتكية ،يتقن اللغات االجنليزية
والعربية والفرن�سية .يكتب ويعلق حول كل ما يهم
ال�ش�ؤون الرتكية وال�شرق الأو�سطية يف الكثري من و�سائل
الإعالم والف�ضائيات الوطنية والدولية كقناة اجلزيرة
والعربية و BBCوفرن�س .24
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ُع����رف ع���ن ت��رك��ي��ا يف �سيا�ستها
اخلارج َّية ميلها ل�سيا�ســـــة ت�صفري
امل�شاكل� ،إال �أن تغري ًا ملوحظا طر�أ
على هذه ال�سيا�سة ِوفق امل�ستجدات
تف�سرون ذل��ك يف
احل��ال�� َّي��ة ،كيف ِّ
املو�ضوع الأذري الأرميني حتديدً ا،
ب�شكل
وال�سوري واليوناين والليبي
ٍ
عام؟

ُع ِرف عن ال�سيا�سات اخلارجية الرتكية
ملزيد من �أدوات القوة الناعمة،
ا�ستخدامها
ٍ
وم�شاركتها �أدوار الو�ساطة طر ًفا ثال ًثا حمايدً ا
ٌ
ِّ
حتول يف هذه
نزاعات �إقليمية ،فهل هناك
حلل
ٍ
ال�سيا�سات؟
تركيا ما زالت تريد موا�صلة �سيا�سة الو�ساطة يف
ال�صراعات التي
الأزمات ،لكنَّ الو�ساطة يف عهد ِّ
ت�ستهدف �أنقرة ال تخدم م�صاحلها.
نحن نريد الو�ساطة يف احلرب اليمنية مثلاً لكنَّ الأطراف
املتورطة يف احلرب ال تريدنا �أن نتو�سط هناك ،نتو�سط حيث
ُت�ستهدف م�صاحلنا يف �سوريا ومناطق �أخرى.
ويجدر �أن �أ�شري �إىل �أ َّنه يف ال�صراعات الإقليمية احلالية ،كانت
هناك م� ٌ
حرب مع �إيران يف املنطقة ،على
ؤامرة جل ِّر تركيا �إىل ٍ
غرار ما حدث لل�سعودية يف اليمن ،لكن احلِنكة ال�سيا�سية
ٌ
أمريكي ومن دول
حتري�ض �
الرتكية تفادت ذلك ،وهناك
ٌ
اال�ستعمار للدول يف املنطقة لال�شتباك مع تركيا ،و�سيا�سة �أنقرة
اخلارجية ت�ؤكد دائ ًما على ا�ستعدادها للو�ساطة وتبني النهج
ال�سلمي الدبلوما�سي ،لكن يف بع�ض الأوقات الو�ساطة ال جتدي،
ويجب الدِّ فاع عن احلق ومنا�صرة الدميقراطية يف وجه القوة
الظاملة امل�سلَّحة.

ر َّكزت ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية يف
عالقاتها مع دول اجلوار على �سيا�سة ت�صفري امل�شاكل وحت�سني
املنطقة
عالقاتها معها ،وهي الفرتة التي عم فيها الهدوء يف
ِ
للدميقراطية يف الدُّ ول املجاورة،
والعامل ،اال ان انحياز تركيا
ِ
اثر على عالقاتها مع عديد الأنظمة العربية ،حيث نتعر�ض
يف هذه الفرتة حل�صار وحماولة لتحجيمنا وابعادنا عن
ٌ
ً
اطة بها من ثالث جهات ،وهناك
البحار
خا�صة �أنَّ تركيا محُ
خا�ص ًة يف البح ِر
�سعي ل�ضرب م�صاحلها اال�سرتاتيجية و�أمنهاَّ ،
الأبي�ض املتو�سط وبحر �إيجة ،وهو ال�شيء الذي يتعار�ض مع
�سيا�ستنا وي�ستلزم �إظهار القو ِة وعدم التهاون� ،أ َّما على �صعيد
نابع من �أحق َّي ِتها
امللف الأذري ،فوقوف تركيا مع �أذربيجان ٌ
يف �أرا�ضيها املحتلة وا�ستنادًا للقرارات الأُممية ،كما �أننا نريد
�إعادة احلق �إىل �أ�صحابه من القوة املحتلة وهذا يزعج بع�ض
القوى مثل �إيران ورو�سيا وبع�ض قوى الغرب ،واملهم يف كل هذا
ت�سكت عن حقوقها وتتغا�ضى ع َّما يحاك كيف توازن ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية بني دعمها القوى
َ
�أنَّ تركيا قوية ولن
الدميقراطية يف الدول العربية ،ومن �ضمنها قوى الإ�سالم
لها حتت مربر �سيا�سة ت�صفري امل�شاكل.

ال�سيا�سي ،وبني عالقاتها الإقليمية والدولية؟

�أنقرة تريد تقدمي املزيد م��ن الدعم لل�شعب
الفل�سطيني ،لكن الق�ضية �أكرب من تركيا وحتتاج
للتن�سيق وامل�ساندة من �أجل دعمها ،واحلكومات
تفر من تقدمي هذا الدعم ،بل البع�ض
العربية ُّ
منها ي�ضغط على الفل�سطينيني لتقدمي التنازالت.

يف عهد حزب «العدالة والتنمية» تغري املوقف
ب�شكل كب ٍري من الق�ضية الفل�سطينية،
الرتكي
ٍ
و�أخذت�أنقرة زماماملبادرةلدعمفل�سطنيو�أظهرت
موق ًفا علن ًيا ينتقد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
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ٌ
ٌ
تركيا ٌ
دميقراطية تتعامل مع العلمانية والفئات
حمافظة
دولة
الأخرى ،ولدينا ال�صوفية التي تركز على النف�س �أكرث من فر�ض
الر�ؤية الإ�سالمية على الأخرين ،وال�صوفية لدينا مل تنحز
للأنظمة ومل تدعم ال�سيا�سات الفا�سدة غري احلكيمة ،ومتتلك
ً
ً
خمتلفة عن ال�صوفية والإ�سالم ال�سيا�سي
وجتربة
وع ًيا �سيا�س ًيا
العربي ،وو�ضعها يف هذه اخلانة غري منطقي.
�أنقرة متتلك موق ًفا معتدلاً وال ت�س ِّو ُق الدميقراطية مبفهومها ومزاجها
�أو تفر�ضها على الآخرين مثلما تريد بع�ض الدول كالواليات املتحدة
مثلاً ،تركيا تختار الدميقراطية دائ ًما لكن ال تفر�ضها وال تفرق يف
مطالبة تطبيقها �سواء على �أ�سا�س الدين �أو العرق.
�أ َّما على �صعيد العالقات العربية ،كما ذكرت �ساب ًقا ،كان هناك
ٌ
نية لتوريط تركيا يف حرب مع �إي��ران يف �سوريا لكن تركيا مل
تنجر ،وكانت هناك حماولة يف ليبيا � ً
أي�ضا ،لكنَّ القوى الليبية
�صمدت يف وجه «حفرت» وتركيا دعمتها.
حرب �ضد �سوريا
�أنقرة ال حتارب بالنيابة عن �أحد ولن تدخل يف ٍ
�أو ليبيا ،و�سيا�سة بالدنا حتافظ على قد ٍر من املناورة �ضمن منطق
الإ�صالح والتدريج ودون الدخول يف حروب.

ب�����������رزت يف
خ�����ط�����اب�����ات
الرئي�س الرتكي
«رج������������ب ط���ي���ب
�أردوغ�������ان» م��واق��ف
���س��ي��ا���س��ي��ة وا����ض���ح ً
���ة
للغاية من دول��ة االحتالل
ب��خ�����ص��و���ص ال��ق��د���س و�صفقة
القرن ،فما هي خلف َّيات هذه املواقف،
وهل ميثل ذلك حتولاً جوهر ًيا جتاه العالقة
مع �إ�سرائيل؟

ٌ
ٌ
إن�سانية وال�شعب الفل�سطيني يتعر�ض
ق�ضية �
الق�ضية الفل�سطينية
للظلم ،ويف عهد حزب «العدالة والتنمية» تغري املوقف الرتكي
ب�شكل كب ٍري من الق�ضية الفل�سطينية ،و�أخذت �أنقرة زمام املبادرة
ٍ
ً
لدعم فل�سطني و�أظهرت موقفا علن ًيا ينتقد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية،
ٌ
�صريح لرئي�س الدولة «رجب طيب �أردوغان»
موقف
وكان هناك
ٌ
يف ق�ضايا مثل اال�ستيطان والقد�س مل نرها يف العهود ال�سابقة،
دبلوما�سي و�إن�سا ٍّ
ين للفل�سطينيني.
لدعم
ٍّ
بالإ�ضافة ٍ
�شهداء يف مرمرة دع ًما للق�ضية الفل�سطينية،
ال�شعب الرتكي قدم
ً
وال َّت�صرفات الإ�سرائيلية يف نظر الدولة الرتكية مخُ ِجلة ،وهذه
هي النظرة ال�صحيحة ،و�أنقرة تريد تقدمي مزيد من الدعم
وامل�ساهمة من �أجل نيل ال�شعب الفل�سطيني حقوقه ،لكن الق�ضية
�أكرب من تركيا وحتتاج للتن�سيق وامل�ساندة من �أجل دعمها،
تفر من تقدمي هذا الدعم ،بل البع�ض منها
واحلكومات العربية ُّ
ي�ضغط على الفل�سطينيني لتقدمي التنازالت.

العديد من التو�صيات الإ�سرائيلية �أو�صت بالتعامل مع
تركيا كعدو ،من �ضمنها ُّ
دبلوما�سية
حملة
ال�شروع يف
ٍ
ٍ
لإق��ن��اع ال��ع��امل بعزل �أن��ق��رة ،و�إق��ن��اع ممُ َ ثلي احلزبني
و�سن
:اجلمهوري ،والدميقراطي بفر�ض عقوبات عليهاّ ،
ت�شريعات تق ِّل�ص من قدرة تركيا على حتويل الأموال �إلـى
طرق ملواجهة ال�سياحة
القد�س ال�شرقية ،والبحث عن
ٍ
قيود على منظمة
الدينية الرتكية يف القد�س ،وفر�ض
ٍ
ً
إغاثية للفل�سطينييــــن،
م�ساعـدات �
«تيكا» التي تقدم
ٍ
كيف تواجه ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية �أزماتها مع
دولة االحتالل؟
«ج��ارد كو�شرن» �صهر الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب» ،
إ�سرائيلي يكون م�شاب ًها
خليجي �
حتالف
َر َّوج مل�شروع �إن�شاء
ٍ
ٍّ
ٍّ
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حللف �شمال الأطل�سي “الناتو” ،وكان
ي�سعى ال�ستقطاب َو ِّ
يل العهد ال�سعودي
«حممد بن �سلمان» لالن�ضمام للتحالف،
وب��ذل جهو ًدا لتقريب بن �سلمان من
ال��ق��ي��ادة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل��دع��م ه��ذا
الغر�ض ،وك��ان الهدف املُع َلن من هذا
التحالف مواجهة �إي��ران ،لكنَّ الهدف
احلقيقي ه��و مواجهة تركيا � ً
أي�ضا
و�ضرب م�صاحلها ،لأنَّ لديها امل�ؤهالت
التي تر�شحها للعب دور يف املنطقة ولأنَّها ال تخ�ضع للإمالءات
الأمريكية.
ٌ
ُ
ثانية من م�شروع ال�شرق الأو�سط
ن�سخة
«�صفقة القرن» هي
اجلديد ،الذي �أطلقه «جورج بو�ش» ،وتخدم م�شروع التحالف،
والهرولة التي نراها الآن للتطبيع من الدول العربية
مخُ ِجلة ،وبن �سلمان يريد التطبيع لكنَّ ال�ضغوطات الداخلية
والإقليمية ومكانته ال�ضعيفة بعد مقتل ال�صحفي «جمال
خا�شقجي» وانتهاكات بالده يف اليمن جتعله �أ�ضعف من �أن
قد َم على هذه اخلطوة.
ُي ِ
رغم ت�شجيع «�إ�سرائيل» مل�صر �ضد تركيا� ،إال �أنَّها حتتاج �إىل
�أنقرة من �أجل م�شروعها لنقلِ النفط والغاز �إىل �أوروبا،
واحلكومة الإ�سرائيلية لديها �أمل يف حتقيق تهدئة مع تركيا
والتوافق على بع�ض الأمور.
يف عهد «دونالد ترامب» ا�ستهدفت «�إ�سرائيل» امل�صالح
الرتكية وحر�ضت �ضدها ب�سبب �شعورها ب�أريحية ،لكن يف

������ة ق������وي ٌ
ه�����ن�����اك ع���ل��اق ٌ
������ة م������ع م���ال���ي���زي���ا
و�إن��دون��ي�����س��ي��ا ،وال��ع�لاق��ة ت��ت��ط��ور م��ع ال�����ص�ين،
ل���ك���ن م����ع ال���ه���ن���د ال���و����ض���ع خم���ت���ل���ف ق��ل��ي ً��ل

ت�صر على ���ض��رورة وج��ود دول��ة م�سلمة
تركيا ُّ
يف جم��ل�����س الأم�����ن ت��ت��م��ت��ع ب��ح��ق “الفيتو”،
و���س��ت��داف��ع ع���ن ح��ق��وق امل�����س��ل��م�ين ،وي��ج��ب �أن
ي��ك��ونَ ه��ن��اك ت���ع ٌ
���اون ب�ين ال����دول الإ���س�لام��ي��ة
ل��ل َّ
أج������ل حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف.
�����ض��غ��ط م���ن � ِ

56

عهد «بايدن» �سيكون الأمر خمتل ًفا و�ست�ستخدم
تركيا ال�ضغوطات و�أوراقها لفر�ض احرتام
م�صاحلها ،وعندما تقدم تركيا تنازالت �سيكون
ً
ٌ
خا�صة يف ملف
تنازل �إ�سرائيلي،
هناك باملقابل
انتهاكاتها للأرا�ضي الفل�سطينية وا�ستهدافها
للم�صالح الرتكية.
تركيا القوية تزعج الدول الأخرى لكنهم
�سيتعودون و�سيبد�ؤون التفاو�ض معها بعك�س
الوقت ال�سابق الذي كان هناك �سيا�سة �إمالء.

�سبق و�أن �سعت تركيا �إىل �إن�شاء منظمة  D8ثم حاولت
مع ٍّ
كل من :باك�ستان ،و�إيران ،و�إندوني�سيــــــــــــا ،وماليزيا
عقد م�ؤمتر قمة كواالملبور ،ولكن مل َ
يلق النجاح الذي
ٌ
حماوالت �أخرى
كان م�أمولاً  .هل ميكن �أن تكون هناك
لتعزيز الت�ضامن الإ�سالمي وا�ستثمار العالقات مع دول
�آ�سيا الإ�سالمية يف هذا املجال؟

ٌ
حاجة ُم ِل ٌ
ٌ
منظمة �أو ق َّم ٍة تعزز
و�ضرورية لإن�شاء
حة
هناك
ٍ
إ�سالمي يف ِّ
ظل التحديات التي تواجه الأمة.
الت�ضامن ال
ّ
وبخ�صو�ص قمة كواالملبور كانت باك�ستان هي �صاحبة
الدعوة والفكرة ،لكن مع الأ�سف عند عقد القمة اعتذرت
أخ�ص من
عن امل�شاركة ب�سبب ال�ضغوط اخلليجية ،وبال ّ
ال�سعودية ،وه��و م��ا �ساهم يف ت��راج��ع ال��ف��ك��رة ،وتراجع
منا�سب
طرحها للفكرة غري
باك�ستان عن امل�شاركة رغ��م
ِ
ٍ
لدولة بحجمها.
ٍ
ت�صر على �ضرورة وجود دولة م�سلمة يف جمل�س الأمن
تركيا ُّ
تتمتع بحق “الفيتو” ،و�ستدافع عن حقوق امل�سلمني ،ويجب
�أن يكونَ هناك تعاونٌ بني الدول الإ�سالمية َّ
لل�ضغط من �أجلِ
حتقيق هذا الهدف.

هل ميكن اعتبار التَّقارب احل��ايل مع مو�سكو وطهران
لل�ضغط على وا�شنطن
ق��را ًرا ا�سرتاتيج ًيا �أم تكتي ًكا
ِ
واملحور الأوروب���ي الأطل�سي؟ ،وكيف تقيمون عالقة
تركيا مع ال�صني وباك�ستان والهند؟

لي�س هناك تعاونٌ
ا�سرتاتيجي مع �إيران ورو�سيا لكن هناك
ٌ
ما ي�صطلح على ت�سميته تعاون عميق ح�سب امللفات.
على �صعيد العالقات مع باك�ستان ،عالقاتنا مع باك�ستان
�أكرب من الدول الآ�سيوية الأخرى ،والعالقة مع �إ�سالم �أباد
دائم دبلوما�سي و�إن�ساين بني البلدين،
دعم ٌ
�أخوية وهناك ٌ
واحل���روب الداخلية واحل���رب على �أفغان�ستان �أ�ضعفت
ٌ
ٌ
قوية مع
عالقة
باك�ستان ون�أمل منها دو ًرا �أك�بر ،وهناك
ماليزيا و�إندوني�سيا ،والعالقة تتطور مع ال�صني ،لكن مع

الهند الو�ضع
خمتلف قليلاً،
ف�����احل�����ك�����وم�����ة
الهندية اليمينية
ٌ
منحازة �إىل
القومية
دول اخلليج ولديها ر� ٌ
ؤية
ٌ
عدائية �ضد امل�سلمني وتنتقد
ب�شكل دائم ،لكن على �صعيد
تركيا
ٍ
العالقات الدبلوما�سية فهي م�ستمرة دون
�أزمة.
ٌ
فر�صة لقياد ِة العامل ،ومن
يف مو�ضوع ال�صني ،بكني لديها
ت�صبح خالل ع�شر �سنوات القوة الكربى يف العامل،
املمكن �أن
َ
وتركيا ترى ذلك وت�أخذه بعني االعتبار ،وال�صني الآن ال
ً
دراية بخطط
خ�صومة مع الغرب ،لكنَّ الغرب على
تريد
ٍ
�صعود بكني ويحاول مواجهتها.

ل��ي�����س ه��ن��اك ت���ع ٌ
���اون ا���س�ترات��ي��ج ٌ��ي م��ع �إي����ران
ورو�����س����ي����ا ل���ك���ن ه����ن����اك م����ا ي�����ص��ط��ل��ح ع��ل��ى
ٌ
ٌ
عديد الأزمات ،التي تفتعلها ٌ
إقليمية
دول �
وعاملية بهدف ت�����س��م��ي��ت��ه ت����ع����اون ع��م��ي��ق ح�����س��ب امل���ل���ف���ات.

�إ�ضعاف االقت�صاد الرتكي وبالتايل الت�أثري على القرار
ال�سيا�سي ،كيف تواجه ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية هذه
ّ
الأزمات؟

ً
ً
ملقاطعة
إعالمية تدعو
حملة �
تقود بع�ض الأنظمة العربية
ِ
ً
خا�صة من
املنتجات الرتك َّية و�ضرب االقت�صاد الرتكي،
قوي ،وعالقاتها
ال�سعودية ،واحلقيقة �أنَّ تركيا لديها اقت�صادٌ ّ
االقت�صادية مع ال�سعودية لي�ست م�ؤثرة �أو كبرية بل حمدودة

ٌ
فر�صة لقياد ِة العامل ومن املمكن �أن
بكني لديها
ت�صبح خالل ع�شر �سنوات القوة الكربى يف العامل
َ
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وال تتجاوز  5مليار دوالر تقري ًبا،
اخلا�سر
وتلك الدعوات �ستف�شل لأنَّ
َ
الأول منها هو املواطن وامل�شرتي ،لأنَّ
جودة و�سعر ج ِّيدين،
املنتج الرتكي ذو
ٍ
و�إذا قاطعها �سيفقد هذا ال�شيء ،لهذا
ال�سبب تلك الدعوات لن جتدَ النجاح.

�أول������ت ت��رك��ي��ا اه��ت��م��ا ًم��ا خ��ا� ً��ص��ا
ب��ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة وت�سعى
لالتجِّ اه �إىل ال�سوق ال�صينية لالقرتا�ض اخلارجي لتجاوز
امل�صاعب االقت�صادية ،وجعل �أولويات الت�صدير لأ�سواق
ال�صني واملك�سيك ورو�سيا والهند ،واال�ستمرار يف البحث عن
م�صادر الطاقة داخل البالد ويف املياه الإقليمية التابعة
لها رغ��م ما يحدثه ذل��ك من �أزم���ات ،كيف ت��رون ت�أثري

�أنقرة ت�ستطيع حت ُّم َل ال�ضغوطات لأ َّنها
تف�ضل احلرية واال�ستقاللية �أك�ثر من
اال�ست�سالم وال تقبل الإم��ل�اءات اخلارجية.
ع��م��ل��ي��ة ان�����ض��م��ام ت��رك��ي��ا ل�ل�احت���اد الأوروب�����ي
م�ستمرة لكنَّ �أن��ق��رة ل��ن تكون ذي�ًل اً لأيِّ طرف
تعريف باملركز

== ت�أ�س�س مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط "�أور�سام  "ORSAMيف
كانون الثاين /يناير  2009لإطالع الر�أي العام و�صناع القرار على
�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط.
== "�أور�سام" هو مركز �أبحاث غري حزبي وغري ربحي مقره يف �أنقرة،
يهدف �إىل تنويع م�صادر املعلومات حول ال�شرق الأو�سط وتعريف
الأو�ساط الأكادميية والدوائر ال�سيا�سية يف تركيا على وجهات نظر
الباحثني يف املنطقة.
== ي�سعى املركز من خالل تنظيمه زيارات تعارفية للم�س�ؤولني
والأكادمييني والباحثني وال�صحفيني ورجال الأعمال وممثلي منظمات
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الو�ضع االقت�صادي على ال�سيا�سة اخلارجية
الرتكية؟

يقول البع�ض �إنَّ على تركيا اال�ست�سالم لوقف
احل��رب االقت�صادية عليها وع��ودة االقت�صاد
ٌ
مرفو�ض متا ًما
لكن هذا القول
�إىل �سابق عهدهَّ ،
وخاطئ ،لأنَّ��ه �إذا ا�ست�سلمت �أنقرة ف�ستكون
ف��ق�ير ًة ول���ن حت�صل ع��ل��ى ���ش��يء ،ك��م��ا ح�صل
للكثري من ال��دول الأخ���رى ،وم�صر مثال على
ذل��ك ا�ست�سلمت وط َّبعت م��ع «�إ���س��رائ��ي��ل» ومل
ت�ستفد �شيء ،وبالدنا تطورت بالدميقراطية والتنمية،
حتم َل ال�ضغوطات لأنَّها تف�ضل احلرية
و�أنقرة ت�ستطيع
ُّ
واال�ستقاللية �أك�ثر من اال�ست�سالم وال تقبل الإم�لاءات
اخلارجية.

ال�سيا�سة الأمريكية جترب تركيا وغريها
من الدول على التفكري يف بديل لوا�شنطن
يف ع��ه��د «دون���ال���د ت��رام��ب» ا�ستهدفت
«�إ�����س����رائ����ي����ل» امل�������ص���ال���ح ال�ت�رك���ي���ة
وح��ر���ض��ت ���ض��ده��ا ب�سبب ���ش��ع��وره��ا ب���أري��ح��ي��ة،
ل��ك��ن يف ع��ه��د «ب���اي���دن» �سيكون الأم����ر خمتل ًفا
املجتمع املدين يف ال�شرق الأو�سط اىل تركيا ،ل�ضمان م�شاركة معارفهم
و�أفكارهم مع املجتمع الرتكي والدويل .وحتقيق ًا للغايات املر�سومة،
يقوم املركز ب�أبحاث حول التطورات االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط وي�شاركها مع الر�أي العام.
== ي�سعى "�أور�سام" �إىل امل�ساهمة يف الو�صول �إىل فهم وحتليل �سليم،
لل�سيا�سة الدولية والق�ضايا ال�شرق او�سطية  ،وتزويد الر�أي العام
و�صانعي القرار يف تركيا مبعلومات حمفزة وذات �صلة بال�سيا�سات
العامة ،وبالتايل امل�ساهمة يف عملية �صنع القرار.
== يقدم "�أور�سام" م�شاريع بحثية تنطوي على حلول بديلة للق�ضايا
الإقليمية ،ف�ض ًال عن حتليل التطورات الإقليمية ،من �أجل تقدمي
حتليالت �شاملة ومالئمة ،حيث يعتمد على الدرا�سات املتطورة
واحلديثة التي ي�صدرها الباحثون واملفكرون من خمتلف التخ�ص�صات.
== ي�صدر "�أور�سام" ن�شرات دورية �أكادميية حتتوى على حتليالت
دقيقة للتطورات واالجتاهات الإقليمية لغاية حتقيق الفائدة
للمتابعني واملهتمني وذوي ال�صلة .حيث يقوم بتو�سيع �إدارته
وجماالته البحثية ،والرتكيز على �أن�شطة الن�شر والتدري�س
كالندوات حول �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ودورات اللغة العربية.

يف ن���ه���اي���ة
احلرب الباردة،
ك���ان���ت ال��وج��ه��ة
الأ���س��ا���س��ي��ة لرتكيا
هي االتحِّ��اد الأوروب��ي،
ف���إىل �أي��ن و�صلت جهودكم
يف �إطار االن�ضمام لالحتاد ،وهل
ً
�شرقا خيا ًرا
متثل �سيا�سة التوجه
مطروحا كبديل؟
ً

عملية ان�ضمام تركيا لالحتاد الأوروبي م�ستمرة لكنَّ
�أنقرة لن تكون ذيلاً ل ِّأي طرف ،وعندما ا�ستوفت بال ُدنا بع�ض
�شروط االن�ضمام لالحتاد ر�أينا املماطلة الأوروبية والتلميح
ب�أنَّ �أنقرة لن تكون ع�ض ًوا حقيق ًيا مثل باقي الدول يف حال
تركيا ك�سرت ال��و���ص��اي��ة الع�سكرية يف �إط��ار
قبول طلبها.
تركيا ك�سرت الو�صاية الع�سكرية يف �إطار م�ساعيها لالن�ضمام ،م�ساعيها لالن�ضمام ل�لاحت��اد االوروب�����ي ،ويف
ويف نف�س ال��وق��ت ك�سرت الو�صاية الغربية يف م�ساعيها ن��ف�����س ال��وق��ت ك�����س��رت ال��و���ص��اي��ة ال��غ��رب��ي��ة يف
لال�ستقالل وحماية م�صاحلها ،وحتاول املوازنة بني الأطراف،
وه��و ما يزعج ال��والي��ات املتحدة وبع�ض ال��دول الغربية ،م�����س��اع��ي��ه��ا ل�لا���س��ت��ق�لال وح��م��اي��ة م�صاحلها
فوا�شنطن غري را�ضية عن �سيا�سة �أنقرة امل�ستقلة يف �سوريا
ب�شكل كامل.
وليبيا؛ لأنها تريد �أن تخ�ضع لها
ٍ
ال�سيا�سة الأمريكية جترب تركيا وغريها من الدول على
التفكري يف بديل لوا�شنطن ،والواليات املتحدة ال تريد بديلاً
كيف ميكن لرتكيا �أن توازن �سيا�ستها اخلارجية يف كونها
مناف�سا لها ،لهذا �ستهاجم ال�صني وهو ما تدركه بكني وت�ستعد
ً
ع�ض ًوا يف حلف الناتو وت�سعى لع�ضوية االحتاد الأوروبي ،له اقت�صاد ًيا وع�سكر ًيا ،وتركيا تن�ضم هنا وهناك لي�س بديلاً
تزام ًنا مع �سعيها لدخول منظمة �شنغهاي وزيادة وترية عن �أحد ،لكن يف �إطار حتقيق املوازنة واال�ستقالل يف ال�سيا�سة
التعاون االقت�صادي مع ٍّ
كل من رو�سيا وال�صني و�إيران؟
اخلارجية.
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ب����د�أت ال���والي ُ
���ات امل�� َّت��ح��دة
ت��ن��ظ ُ��ر �إىل �أف��ري��ق��ي��ا من
خ��ل�ال ُث���ن���ا ِئ��� َّي���ة م��وق��ع��ه��ا
يف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة احل���رب
���ض��دَّ الإره������اب ،وث��روت��ه��ا
ِ
النِّفطية واملعدنية التي
ت�ؤهلها لتكون بديلاً
مريحا
ً
��ط َّ
��رق الأو���س��ط
ل��ن��ف ِ
ال�����ش ِ

تقــريـــر

أهداف االستثمار الصيني
في القارة األفريقية
الربوفي�سور /عبده خمتار مو�سى
�أكادميي وباحث ،ال�سودان

�سبوق َعرب الأعوا ِم الثالثني
ري املَ ِ
ال�صني غ ِ
ن�سبة ل�صعو ِد ِّ
َّ
املا�ضية ،والذي جعل منها القوة االقت�صاد َّية الثانية يف العامل
 كما تتنب�أ امل� َّؤ�س ُ�سات االقت�صاد َّية العامل َّية ب�أنَّ ال�ص َ
ني �سوف
َ
اقت�صادية بحلول
كقوة
تتجاو ُز
الواليات املتَّحدة الأمريكية ٍ
ٍ
َ
عام  - 2027كان من َّ
ين�شغل الباحثون واخلرباء
الطبيعي �أن
ري الباحثون يف
ِ
بالبحث عن العوامل التي �أ�سهمت فيه .ي�ش ُ
ال�صدد �إىل الإ�صالحات االقت�صادية والأيديولوجية
هذا َّ
الزعيم ال�صيني التَّاريخي “دينغ ت�شاوبنج”،
التي �أدخلها
ُ
الطاقات ال�صينية وجعلها ِق َ
والتي ح َّر َر بها َّ
اال�ستثمارات
بلة
ِ
العاملية ،مما رفع  200مليون �صيني من م�ستوى الفقر ،و�إىل
القوة الب�شرية ال�صينية وال�سيا�سة احلكيمة التي ا َّتبعها
احلزب ُّ
تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية،
ال�شيوعي ال�صيني يف
ِ
ُ
ب�شكل �ساهم يف تفادي �أخطاء جتربة الإ�صالح التي قادها
ٍ
“جوربات�شوف” يف االتحِّ اد ال�سوفيتي ،والتي �أدت �إىل
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ال�سيا�سة اخلارجية ال�صينية،
انهياره .كما كان ِلأ�سلوب �إدار ِة ِّ
املواجهات
ال�سلمي ل�صعود ال�صني واالبتعاد عن
ِ
وت�أكيد الطابع ِّ
ً
الإقليم َّية والدول َّية ،دو ٌر �أي�ضا يف تدعيم هذا ال�صعود.
تنظيمها
لل�صني ب�أفريقيا هو
ُ
الذي ي�ؤكدُ االهتما َم الكبري ِّ
َ
أفريقي
ال�صيني-ال
وا�ست�ضافتها ملا ُي َ
عـرف بـ «منتدى التّعاون ِّ
ّ
�أو «�أوفاك ”OFAC :خالل يو َم ّي  4و  5نوفمرب  ،2006الذي
ع�صرا جديدً ا يف العالقات ال�صينية الأفريقية ،ويف
َد َّ�شـن
ً
نوفمرب/ت�شرين الثاين 2007م َّ
ال�صيني
نظمت بكني امللتقى ِّ
ً
ً
أفريقية �أعلنت �أنَّها
دولة �
ال َّثالث الذي �شاركت فيه ()48
ِخالل اخلم�سني عا ًما املا�ضية ،قد �أعفت (ً )31
دولة �أفريقية
من ديونٍ مجُ م ِلها مليار وثالثمائة و�ستون �ألف دوالر ،و�أنَّ
التِّجار َة ال َب ْي ِن َّي َة بني الطرفني (ال�صني و�أفريقيا) بلغت 30
ً
دولة �أفريقية،
م�ساعدات لـ ()53
مليار دوالر ،و�أنَّها قدَّ مت
ٍ
ولديها ا�ستثمارات مع ً 28
دولة �أفريقية ،حيث �أن�ش�أت ()900

ال�سمراء ،وبالتايل �أ�صبحت منا ِف ً�سا قو ًيا
ٍ
�شركة بالقار ِة َّ
ك�سوق كانت
والفرن�سية يف �أفريقيا
أمريكية
لل�شركات ال
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
مغلقة لهما فيما م�ضى.
وطب ًقا مل� ِّؤ�شرات التجارة ال�صينية الأفريقية ف�إنَّ �إجمايل
ِ
قيمة جتار ِة ال�صني مع �أفريقيا يف عام  1999قد بلغ  2مليار
دوالر �أمريكي ،ارتفعت يف عام � 2004إىل نح ِو  29.6مليار
نهاية عام � 2005إىل  39.7مليار دوالر.
دوالر ،وارتفعت يف
ِ
َ
ال�سيا�سة اخلارجية
احلا�صل يف
ري
ِ
وال َ�ش َّك �أنَّ التَّغي َ
ِّفط
ال�صينية جتاه �أفريقيا و�سعيها الدَّ �ؤوب
ِ
للح�صول على الن ِ
ِّ
ُ
ريا
كث
يقلق
جديدة
أفريقية
�
أ�سواق
�
وفتح
اخلام،
د
واملوا
ِ
ٍ
ٍ
ً
َ
والدول الغربية .فالتقارير والدرا�سات
الواليات املتحد َة
ِ
ُ
تعك�س هذا القلق،
أبحاث الغربية
التي �أعدَّ تها
مراكز ال ِ
ُ
َ
التحرك ال�صيني اجلديد يف �أفريقيا �أخذ
ال�س َّيما و�أنَّ
ِ
َ
َ
وذلك مقابل
عوامل ال�سيا�سة والأيديولوجيا،
ُينحي جان ًبا
هيمنة االقت�صاد وامل�صالح النَّفعية البحتة ،فال�صني باتت
تهتم بق�ضايا
براجماتي َم
مبنطق
تفكر
ٍ
�صلحي َ�صرف؛ فهي ُّ
ُ
ٍّ
ٍّ
النفط واملواد
التجار ِة واال�ستثما ِر والو�صول �إىل م�صادر
ِ
اخلام� ،أك َ
رث من اهتمامها الأيديولوجي بق�ضايا مثل ال�صني
مل ال َّثالث.
الواحدة �أو ت�ضا ُمن العا ِ
ويالح ُظ املح ِّللون �أنَّ تزايدَ االهتمام ال�صيني ب�أفريقيا قد
ِ
مي دور �أفريقيا يف اال�سرتاتيجية
تقو
ة
إعاد
�
ة
ي
بعمل
ارتبط
ِ
َّ
ِ
الأمريكية ال ُكربى بعد �أحداث � 11سبتمرب�/أيلول ،2001
ُ
تنظر �إىل �أفريقيا من خالل
الواليات املتَّحدة
فقد بد�أت
ُ
ُثنا ِئ َّية موقعها يف ا�سرتاتيجية احلرب ِ�ضدَّ الإرهاب،
وثروتها النِّفطية واملعدنية التي ت�ؤهلها لتكون بديلاً
َ
لنفط َّ
احلديث عن
مريحا
رق الأو�سط ،وعليه ف�إنَّ
ِ
ال�ش ِ
ً
ً
أمريكية �أو
ا�سرتاتيجية �سواء �أكانت �
�شراكة
وجود
ٍ
ٍ

ٌ
ً
ً
حديث ال يخلو من
�صينية مع �أفريقيا؛ � مَّإنا هو
أوروبية �أو
�
�سيا�سية و�أيديولوجية .ولكنَّه بالت�أكيد يرت ِك ُز على
أبعاد
ٍ
� ٍ
َ
َّ
رف
ت�صب ال حمالة يف قنوات الط ِ
دعائم م�صلح َّية واقت�صادية ُّ
القوي يف هذه العالقة.
دويل
نظام
ني لبلو ِغ هدفها اال�سرتاتيجي
ت�سعى ال�ص ُ
ِ
بخلق ٍ
ٍ
جديد �أحد ُمرتكزا ِته �أفريقيا وتكون ال�صني �أحد �أقطا ِبه،
ٍ
يتم بالطريقة ال�صينية التي ت�ضمنُ لها
عي
ال�س
هذا
ولكنَّ
ُّ
َّ
ً
لتحقيق
مظلة
اخلا�صة لتكون
حتقيق م�صالحِ ها االقت�صادية
ِ
َّ
معدل
وللمحافظة على
اال�سرتاتيجي الأكرب،
الهدف
ِ
ِ
ّ
اخلرباء ال�صينيون �أنَّه
النُّمو ال َّثابت الذي يبلغ  %9ر�أى
ُ
املحلية
الطاقة
املعدل الثابت؛ ف�إنَّ م�صاد َر
ري على هذا
ِ
ِ
ِ
بال�س ِ
ً
ُ
وبحلول العام 2045م �سيكون
انخفا�ضا �شديدً ا،
�ستنخف�ض
ِ
خارجية للطاقة يبلغ  %45من
ني على م�صاد َر
ٍ
اعتما ُد ال�ص ِ
للطاقة دخلت ال�صني �إفريقيا
احتياجاتها ،ويف �إطا ِر َ�سعيها
ِ
ُ
تتغلغل يف مناطق النُّفوذ الأمريكي مثل :نيجرييا،
وبد�أت
وجنوب �أفريقيا ،والدول الفرانكفونية ،والأجنلوفونية،
الفرن�سي والربيطا ِّ
ين على التَّوايل.
مكانَ النفوذ
ِّ

ال�صيني للغرب يف �أفريقيا
التَّحدي ِّ

االقت�صادي حت ّو َل تواجدُ وممار�سات
املجال
يف
ِ
ّ
َّ
دائمة
مات
ال�شركات ال�صينية يف �أفريقيا
ٍ
ب�سرعة �إىل ِ�س ٍ
ٍ
اجلهات
الذعر لدى
أفريقي ،ومما �س َّبب
االقت�صادي ال
للم�شهد
ِ
ِ
ّ
َ
ّ
الفاعلة والالعبني التَّقليديني الغربيني؛ �أنَّهم اكت�شفوا �أنَّ
ِ
نفو َذهم وهيمنتهم غري املُتنا َزع عليهما يف �إفريقيا يتعر�ضان
�صينية ُم َتعدِّ دة اجلن�سيات
�شركات
للتَّحدي من قبلِ
ٍ
ٍ
رئي�س
ولة ال�صينية .وكما قال
عدوانية
متواطئة مع الدَّ ِ
ِ
ُ
جمل�س �أفريقيا لل�شراكات «Corporate Council
ِ
ُ
أمريكية متمركزة يف
�ضغط �
جماعة
 »on Africaوهي
ٍ
ٍ
ً
عر ًبا عن قلقه“ :نتيجة لعدم ا ِّتخاذ
وا�شنطن العا�صمةُ ،م ِ

61

املبادرات يف �أفريقيا ف�إنَّنا
أمريكية مزيدً ا من
ال�شركات ال
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ل�صالح ال�صينيني”.
�سوف نفقدُ ح�صة مهمة يف ال�سوق
ِ
ال�شركات الغربية � ً
ُ
أي�ضا عقو ًدا يف
كما خ�سرت
البنية التَّحتية ل�صالح عرو�ض �صينية،
أعم ،ف�إنَّ
ٍ
ِ
وب�شكل � ّ
َ
التكلفة قد �أجربت املنتجني
منخف�ضة
املنتجات ال�صينية
ِ
ِ
احة لهم يف ِّ
كل امليادين ،عدا يف
ال�س ِ
الغربيني على �إخالءِ َّ
منتجات
منتجات التِّقنية العالية �أو
ل�سوق
ال�صغري
ِ
ِ
ِ
ِ
املجال َّ
ال�شركات
امل�شكلة التي تواجه
الترَّ ِف يف �أفريقيا ،وجزء من
ِ
ِ
َ
الغربية هو �أجندة «احلكم ال َّر�شيد» التي ت�سعى حكوما ُتها
أفريقية مثل ال�شراكة
مبادرات �
تنفيذها ،واملُت�ض َّمنة يف
�إىل
ِ
ٍ
ٍ
لتنمية �أفريقيا (نيبادNEPAD: New:
اجلديدة
ِ
،)Partnership for African Development
متزايد
ب�شكل
�أو االتحِّ اد الأفريقي ،والتي بات ُينظر �إليها
ٍ
ٍ
ؤولية من جانب امل� َّؤ�س�سات الأفريقية والغربية على
كم�س� ٍ
ُّهو�ض باال�ستثما ِر
حدٍّ �سواء .وكما �أو�ضح
رئي�س جلنة الن ِ
ُ
يف نيجرييا“ :الواليات املتَّحدة �سوف حتدثكم عن احلكم،
والكفاءة ،والأمن وعن البيئة ،يف حني �أنَّ ال�صينيني ي�س�ألونك
فقط عن كيف ميكننا �شراء هذا الترَّ خي�ص؟”.
كذلك ما ُيثري َ
الواليات املتَّحدة ب�صفتها قوة ُعظمى و�أكرب
قلق
ِ
ً
إ�ضافة
ال�صني اجلديد يف القارة� ،
ٍ
م�ستثمر يف �أفريقيا هو دو ُر ِّ
�إىل ذلك ف�إنَّ � َ
واحدة
زاوية
أهداف ال�صني ال ُترى فقط من
ٍ
ٍ
ولة يف �أفريقيا ،بل من ِخالل منظو ٍر
تقت�صر على حتركات الدَّ ِ
ال�سيا�سات
�أو�سع متمثل يف
اال�سرتاتيجية العاملية ،وكما �أعلنَ
ِ
ِ
م�س� ٌ
جل�سة علن َّي ٍة ُعقدت من ِقبل
ؤول يف وزار ِة اخلارجية يف
ٍ
لاً
الكوجنر�س الأمريكي قائ :
ري على القارة الأفريقية،
«تلعب ال�صني دو ًرا متزايدَ الت�أث ِ
وهناك ٌ
َ
َ
قلق من �أنَّ ال�ص َ
ني تعتز ُم م�ساعدة وحتري�ض احلكام
الطبيعية
أفارقة املُ�ستبدِّ ين ،وو�ضع يدها على املوارد
ال
ِ
ِ
ري من التَّقدم
الكث
ع
تراج
يف
تت�سبب
أن
�
و
إفريقيا،
�
يف
الثمينة
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
َّ
ُ
واحلكم يف
الدميقراطية
م�ستوى
على
ه
ز
إحرا
�
مت
الذي
ِ
ول الأفريقية».
الد ِ
ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية يف ُّ
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الرئي�س ال�صيني «هو جني تاو» لأفريقيا يف
وقد �شكَّلت زيار ُة
ِ
َ
�سيا�سة ال�صني اجلديدة
كبرية يف �إطا ِر
حتول
نقطة
عام 2009
ِ
ٍ
ٍ
�صيني معل ًقا على الزيارة ب�أنَّها
دبلوما�سي
وقال
القارة،
جتاه
ٌّ
ٌّ
َ
َ
واملناجم
النفط
حقيقة �أنَّ التزام بكني بالقارة يتجاو ُز
تعك�س
َ
ُ
وال�سنغال ،وتنزانيا،
مايل،
تاو»
جني
«هـو
زار
وقد
وال�صفقات،
ِّ
وموري�شيو�س يف الفرت ِة ما بني  10و  17فرباير  ،2009ويف
ً
قرو�ضا لأفريقيا بقيمة  10بليون
ال�سياق قدمت ال�صني
ذات ِّ
ؤمتر �شرم
دوالر على َمدى ثالث �سنوات ،وذلك من خالل م� ِ
ال�شيخ الذي انعقد يف .2009/11/9
َ
خيال
ني يف �أفريقيا
لقد ح َّرك التواجدُ العلني لل�ص ِ
العامل ،فالتغلغل الذي قامت به بكني – التي كانت �ساب ًقا
م�شار ًكا متح ِّم ً�سا يف احلرب الباردة يف �أفريقيا – يف القارة مل
برتكيز على اال�ستحوا ِذ
باعتبارات �أيديولوجية ولكن
يتميز
ٍ
ٍ
الرثوات الطبيعية واالنتهاز َّية التجارية ،فالتجار ُة
على
ِ
ُ
عتبة مليار دوال ٍر �أمريكي عام
ال َبين َّية التي كانت تقف على
ِ
2000م� ،شهدت طفر ًة بلغت  50مليار دوالر �أمريكي مع نهاية
عام 2006م ،ما جعل ال�صني َ
�شريك جتاريٍّ للقار ِة
ثالث �أكرب
ٍ
ح�ص ُة
بعد
ِ
الواليات املتحد ِة وفرن�سا ،ويف الفرت ِة نف�سها قفزت َّ
�صادرات �أفريقيا من � 2.6إىل �أكرث من  9.3باملِائة،
ال�صني من
ِ
َ
التجاري ال َ
للعديد من الوفورات
أول
ال�شريك
وقد �أ�صبحت
ِ
َّ
ال�سلع يف القارة.
التي تعتمدُ على ِّ
ريا
ت�شك ُِّل مبادر ُة «طريق احلرير»
ال�صيني مك�س ًبا كب ً
ّ
ٌ
ني يف عا ِم 2013م ،حتت
لأفريقيا ،وهي
مبادرة �أطلقتها ال�ص ُ
ا�سم «حزام واحد -طريق واحد» الذي ُيراد به ربط �سككي
ب َ
ني و�آ�سيا و�أوروبا ،من �أجلِ ت�سهيل املبادالت التِّجارية
ني ال�ص ِ
َ
َ
طرق التجار ِة الرب َّية
بينهم ،حيث �شمِل هذا امل�شروع
العربي.
املغرب
والبحر َّية التي �ض َّمت �أفريقيا وبلدانَ
ِ
َّ
مل َي ُع ْد م�شرو ُع «حزام طريق احلرير االقت�صادي» ال�صيني
ُ
جبهات َت ُ
طال كلاً من
تعمل بكني على
جم َّر َد خطة� ،إ ْذ
ٍ
رب
ا�سرتاتيجية
لتنفيذ
�آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا
ِ
ٍ
ٍ
جتارية تعت ُ
ُ
حيث ال َّربط التِّجاري من جهة،
أ�ضخم يف العامل ،من
ال
َ

االقت�صادات
ال�صينية التي ت�ضخُّ ها يف
اال�ستثمارات
وحجم
ِ
ِ
ِ
املُ
جهة �أخرى.
ِ
�ستهدفة بامل�شرو ِع من ٍ
ال�سنوات ال َّثالث ( )2018 – 2015بلغ
وخالل
ِ
ُ
ني يف �أفريقيا ما يقرب 3
ال�سنوي لل�ص ِ
متو�سط اال�ستثما ِر َّ
مليارات دوالرَ ،
البنية الت ُ
ُ
َّحتية يف �أفريقيا حت�س ًنا
و�شهِدَ ت
ً
بف�ضلِ َ
طرقا
وقع �أن حتق َِّق للقار ِة
خط ِط التَّعاون ،التي ُي َت ُ
ً
َ
موانئ تبلغ  85مليون ُط ٍن
وطاقة
�سريعة بطول � 30ألف كم،
ٍ
َّ
كل عام ،وخلق ما يقرب من � 900ألف وظيفة.
ُ
َ
لة
�سيعمل خالل
التنمية ال�صيني
�صندوق
�إنَّ
املرحلة املُق ِب ِ
ِ
ِ
على تو�سي ِع اال�ستثمارات يف القارة ال�سمراء على نح ٍو �أقوى،
أ�سهم
و�صندوق التَّنمية ال�صينية هو �صندوق ا�ستثما ٍر يف ال ِ
يديره ُ
ُ
وتبلغ قيمة حمفظته نحو 10
ال�صيني
التنمية
بنك
ِ
ّ
مليارات دوالر.
َ
بالن�سبة لل�صني التي ت�سعى
ة
م
مه
و�صل
حلقة
و ُت َعــد �أفريقيا
ِ
ٍ َّ ٍ
رب طريق
�إىل مدِّ نفوذها التجاري
ٍ
ب�شكل �أكرب يف �أوروبا ع َ
احلرير ،الذي تنوي �أن ت�ضخَّ فيه تريليون دوالر خالل
ال�سكك
واملوانئ وخطوط
الطرق
أجل بناء
ثالثني عا ًما من � ِ
ِ
ِ
ِ
مير بها الطريق،
احلديد َّي ِة واملناطق ال�صناع َّية يف الدول التي ُّ
جديدة �أما َم ثاين
طرق
ٍ
مبا ي�ساعد على تي�سري التجارة وفتح ٍ
ٌ
اقت�صادية يف العامل ،وترى م� َّؤ�س ٌ
دولية مثل
�سات
قوة
�أكرب ٍ
ٍ
طريق احلرير بني القار ِة الأفريقية وال�صني
البنك الدَّ ويل يف
ِ
ً
اقت�صادية جديدة.
والهند ،حدو ًدا
منا�سبة
ئي�س ال�صيني «�شي جني بينغ» يف �أكرث من
ٍ
لقد �سعى ال َّر ُ
ُ
َ
طريق احلري ِر ال ي�ستهدف حتال ًفا
أكيد على �أنَّ
�إىل الت� ِ
َ
الرئي�س ال�صيني بينغ يف
جيو�سيا�س ًّيا �أو ع�سكر ًيا ،وعر�ض
ُ
َمطلع �سبتمرب  2018متويلاً جديدً ا لأفريقيا بقيمة ت�صل �إىل
 60مليار دوالرَ ،
فقرا يف
و�ش ْط ِب جزءٍ من ديونِ
ِ
الدول الأكرث ً
عك�س ا ِّتهامات الغرب لل�صني يف �أفريقيا ب�أنّها
القارة .وعلى
ِ
تنهب
رت ٌ�س اقت�صادي يف �أفريقيا� ،إلاّ �أنَّ
ِ
ثروات القار ِة ،و�أنَّها مف ِ
ُ
ً
ً
ُ
�شركة ماكينزي عام  – 2017ب َّينت
ميدانية – �أجرتها
درا�سة
ُ
دول
�صينية
�شركة
�أنَّه �ضمن حوايل 1000
تعمل يف ثماين ٍ
ٍ
ٍ

ُ
أه�����داف اال���س��ت��ث��م��ا ِر ال�صيني يف
ت��ت��م��ح��و ُر �
�أفريقيا يف العوامل االقت�صاد َّية املختلفة
مثل :زي��ادة اال�ستثمار ،ال َّتبادل ال ِّتجاري،
تعظيم الأرباح �...إلخ ،ومل تكن الأيديولوجيا
ال�سيا�سية َ
ُ
�أو ال��ع�لاق ُ
���ة يف
��ات
ذات �أول���وي ٍ
دول ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة
ع�لاق��ات��ه��ا م���ع ِ
العمالة املحلية،
�أفريق َّية ،كان هناك  %89من املوظفني من
ِ
ُ
بحثية حول ال�صني
مبادرة
البيانات ال�صادر ُة عن
و�أظهرت
ٍ
ٍ
و�أفريقيا بجامعة «جونز هوبكنز» �أنَّ ال�صني قدمت ُق َ
رابة
كقرو�ض لأفريقيا يف الفرت ِة من عام 2000
 114مليار دوالر
ٍ
�إىل عام  ،2016ويف النِّ�صف الأول من العام  2018جتاوز
ال�صينية يف �أفريقيا  100مليار دوالر.
اال�ستثمارات
�إجمايل
ِ
ِ
ُ
ب�صورة عامة تتمحو ُر �أهداف اال�ستثما ِر ال�صيني يف
�إذ ًا،
ٍ
�أفريقيا يف العوامل االقت�صاد َّية املختلفة مثل :زيادة
اال�ستثمار ،التَّبادل التِّجاري ،تعظيم الأرباح �...إلخ ،ومل تكن
ال�سيا�سية َ
ُ
ُ
أولوية يف عالقاتها
ذات �
العالقات
الأيديولوجيا �أو
ٍ
والدليل على َ
ُ
ُ
تتعامل
ذلك �أنَّها
دول القارة الأفريقية،
مع ِ
مع ّ
مبختلف
ال�سيا�سية احلاكمة يف �أفريقيا
أنظمة
ِ
ِ
كل ال ِ
�أ�شكالها وتوجهاتها :الدكتاتورية ،الع�سكرية ،وال�شمولية،
والدميقراطية ،وحتى الإ�سالمية (مثل ال�سودان يف عهد
ُ
تزيل
دويل جديد
نظام
الب�شري) ،وحتى يف �سع ِيها لت�شكيلِ
ٍ
ٍ
ُ
غاية ذلك حتقيق
منه ال�سيطر َة الأمريكية الأحادية � ،مَّإنا
معدل من ِّوها
ا�سرتاتيجية اقت�صادية ،واملحافظة على
أهداف
ِ
ٍ
� ٍ
ُ
ال�سنوي يف ( ،)%9كما �أنَّها ال
تتدخل �سيا�س ًيا يف ال�ش�ؤونِ
أ�سلوب
الداخلية للدول التي
ِ
ت�ستثمر فيها ،وتتبع يف ذلك � َ
ُ
َّاعمة.
ُّ
الدبلوما�س َّي ِة الن ِ
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تقــــريــــر
ً
ُ
�ضخمة من املوارد الباطن َّية،
ثروات
متتلك قار ُة �أفريقيا
ٍ
ً
الفقر املزمن ،مل
منطقة ي�ستوطنها
تعد اليو َم
�إال �أنَّها ُّ
ُ
تتمكن القار ُة التي وط�أتها �أقدا ُم القوى اال�ستعمار َّي ِة يف
منت�صف
نيل ا�ستقاللها �سوى مع
القرن اخلام�س ع�شر من ِ
ِ
ُ
اال�ستقالل الذي َّ
مت
القرن الع�شرين ،وبينما مل ي�ضمن
اكت�سا ُبه ا�ستقرا ًرا �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا يف عموم القارة،
برزت ال ُ
انقالبات
للحكم عرب
أنظمة القمع َّي ُة التي و�صلت
ٍ
ِ
كعقبات
للدول الغربية
َّبعية
ِ
ع�سكرية� ،إىل جانب الت ِ
ٍ
ُ
يك�شف اال�ستقرار الذي
التنمية يف القارة ،حيث
�أما َم
ِ
للتنمية االقت�صادية عن
رب �أحد العوامل الرئي�سية
ِ
يع َت ُ
التو�ص َل �إليها من جراء
كرثوة مل ت�ستطع القار ُة
نف�سه
ٍ
ِ
ُّ
ال�سيا�سية الداخلية ،فيما �ساهم االفتقا ُر
ا�ضطراباتها
ِ
�إىل املوار ِد املالية الالزمة يف جعل الفقر مزم ًنا.

َ
ال�����������ص��ي��ن ت�����ق�����د ُم
وت�سهيالت
م�ساعدات
ٍ
ٍ
للدول الأَ
فريقية يف
ِ
ِ
��ة االق�ترا���ض
َم�����س���أل ِ
واال�ستدانةً � ،
إ�ضافة
�إىل م���ا ت��ق��دِّ ُم��ه من
إمكانيات ا�ستثمارية
�
ٍ

الد ُ
احلرب الباردة ،ولكنَّها
خمتلفة �أثناء
مع�سكرات
ول الأفريقية �إىل
ان�ضمت ُّ
ٍ
ٍ
ِ
حتقيق التَّنمية على امل�ستوى املطلوب ،حيث مل تتمكن ُ
دول
مل تتمكن من
ِ
دعم ٍّ
إمكانية
احل�صول على �
الغربية من
مايل من القوى
القار ِة التي
ِ
ِ
ِ
ُ
حتتاج �إىل ٍ
االقرتا�ض مببالغ مرتفعة ،لأنها مل ت�ستطع �أنْ ت�ستو َ
ال�ش َ
يف ُّ
روط الليربالية
ُ
ُ
بحلقة الفقر املفرغة موق ًعا بني �أكرب
املزمنة املت�أثرة
امل�شاكل
املطلوبة .احتلت
ِ
الوقت احلايل.
م�شاكل القارة �إىل
ِ

التعاون والتنافس
في أفريـقـيــــــا :

تركــيــــــا
و الصيــــن
دنيز ا�ستقبال
كاتب خمت�ص يف ال�ش�ؤون الآ�سيوية
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تنتج حلولاً لأزمات
قوى �سيا�س َّي ٌة واقت�صاد َّي ٌة خمتلفة من �ش�أنها �أن
برزت ً
َ
الفُر�ص التي جلبها القرنُ احلادي والع�شرين ،من بني هذه
القارة ،بالتوازي مع
ِ
ني وتركيا كالع َبني �سيكونان م�ؤ ِّث َرين يف القرن القادم يف
القوى تربز ال�ص ُ
َ
ُ
أزمات
إنتاج
متتلك ال�صني وتركيا القدر َة
القارة ،حيث
حلول ل ِ
ٍ
الكافية ل ِ
ً
الربح جلمي ِع
قة
القارة املزمنة،
ِ
انطالقا من مفهو ِم ال ِّث ِ
املتبادلة ومبد�أ ِّ
خمتلفة عن الالعبني الآخرين ،عند �إلقاء نظرة
ب�صورة
الأطراف،
ٍ
ٍ
عا َّمة على الو�ض ِع االقت�صادي للقار ِة يف
الوقت احلايل؛ جند �أنَّه من الوا�ضح لديها
موارد وطاقات كا ِمنة �ضخمة ،حيث
حتوي بلدانُ القار ِة التي تخ�شى ال ُبلدانُ
فر�صا جديد ًة
الغربية من اال�ستثما ِر فيها ً
لرتكيا وال�صني ،القارة التي ي�شكل �سكانها
�أك َ
رث من %16من جمموع �سكان العامل ،ال
ت�ستحو ُذ �سوى على
 %5من اقت�صا ِده،
ٌ
خمتلفة
فر�ص
هناك ٌ
�أما َم تركيا وال�صني
ني
من �أجل حت�س ِ
الو�ضع االقت�صادي
بطبيعة
احلايل
ِ
التَّعاون والتَّناف�س.
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ُ
ُتظهر ال ُ
املجتمعية �أنَّ ُبلدانَ �أفريقيا
أبحاث
تقا ِب ُل ال�ص َ
ب�صورة �إيجابية،
ني وتركيا
ٍ
ً
وتنظر �إليهما
بالدول الأوروبية،
مقارنة
ِ
ُ
ب�شكل �إيجابي ،ومن بني
ال�شعوب الأفريقية
ٍ
ُ
املهمة التي ميكن التُّو�صل �إليها من
النتائج
ِ
ِ
ت�صدر ال�صور ِة التي متتل ُكها
تلك الأبحاث هو ُّ
الدول املُ�سلمة.
تركيا تاريخ َّيا بني
ِ
املعروف �أنَّ ال�ص َ
للدول
وت�سهيالت
م�ساعدات
ني تقد ُم
من
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الأَ
ً
إ�ضافة �إىل
ألة االقرتا�ض واال�ستدانة� ،
فريقية يف َم�س� ِ
ِ
إمكانيات ا�ستثمارية ،فال�صني التي �أقر�ضت
ما تقدِّ ُمه من �
ٍ
َ
َ
أفريقية ما جمموعه  143مليار دوالر خالل
الدول ال
إيجابية
ب�صورة �
الفرت ِة بني عامي  2017-2000ت�صرفت
ٍ
ٍ
ً
�أك َ
مقارنة بالدول الغربية.
ألة الديون اخلارجية
رث يف م�س� ِ

اال�ستثمارات الترُّ كية هل منوذج التَّنمية ال ِّليربا ِّ
يل ممكنٌ يف �أفريقيا؟
النجاح بالقدر الكايف يف
حتقيق
مل تتمكن بلدانُ �أفريقيا من
ِ
وال�صينية يف �أفريقيا
ِ
ِّ

جنم تركيا وال�صني
ملع
ُ
اقت�صاد ًيا �أك َ
رث يف العامل،
أول من
بعد
العقد ال ِ
ِ
ف�إمكانيات
الألفينيات،
ُ
الرفاهية االقت�صاد َّية املتزايدة
اال�ستثمار التي �أتاحتها
ً
منطقة واعدة.
وجهت البلدَ ين �إىل �أفريقيا التي ُتعتبرَ
َّ

دول
بالنظر �إىل
حجم التِّجار ِة اخلارج َّية للبلدين مع ِ
ِ
ِ
حجم التجار ِة اخلارج َّية بني ال�صني-
�أفريقيا؛ جندُ �أنَّ
َ
حجم التجارة
�أفريقيا يقدَّ ُر ب  205مليار دوالر ،فيما ُيقدَّ ر
ُ
اخلارجية بني تركيا�-أفريقيا ب  22مليار دوالر ،وتبلغ
ِ
ُ
اال�ستثمارات ال�صينية يف �أفريقيا  360مليار دوالر ،فيما ُ
تبلغ
اال�ستثمارات الرتكية يف �أفريقيا  7مليارات دوالر.
َّفاوت َّ
ال�ضخم بني مل َف ِّي اال�ستثما ِر للبلدين من
وبالرغم من الت ِ
اال�ستثمارات ال�صينية
حجم
الناحية االقت�صادية� ،إلاّ � َّأن
ِ
ِ
َ
اال�ستثمارات ال�صين َّي ِة
حجم
يف �أفريقيا مي ِّث ُل  %18.5من
ِ
ِ
الرتكية
حجم اال�ستثمارات
اخلارجية ،فيما ي�ستحو ُذ
ِ
ُ
اال�ستثمارات اخلارج ّية
يف �أفريقيا على  %15من جممو ِع
ِ
ُ
قطاعات:
ترتكز تلك اال�ستثمارات �أكرث يف
الرتكية،
ٍ
ُ
�صادرات
كالطاقة ،واملوا�صالت ،والعقارات ،فيما ترتكز
ِ
البلدين �إىل �أفريقيا يف املُ
ويالحظ
نتجات التكنولوجية،
ِ
َ
�أنَّهما ِّ
يف�ضالن ا�ستريا َد الب�ضائ َع اخلام ال َّثانوية �أو �شبه
الثانوية من �أفريقيا.
ِ
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ب�سبب افتقا ِرها
َّنمية االقت�صادية،
حماوالتها
لتحقيق الت ِ
ِ
ِ
�إىل الإمكانيات املال َّي ِة اللاَّ زمة ،لذا تتلقى با�ستمرار
ك�صندوق
املالية الدَّ ول َّية
�سات
ِ
التو�صيات ال ِّليربالية من امل� َّؤ�س ِ
ِ
ُ
القرو�ض التي ت�أتي
لحق
َّقد الدويل والبنك الدويلُ ،ت ِ
الن ِ
َّو�صيات والإ�صالحات الليربالية َّ
عقب الت
ال�ض َر َر ببلدانِ
ِ
َ
ب�سبب افتقارها �إىل املزايا
�أفريقيا عرب التِّجار ِة اخلارج َّية
ِ
التَّناف�س َّية الالزمة.
ُ
اال�ستثمارات نتيجة
يحدث من ت�سل ُِّم ال�صني حقّ �إدار ِة
�أما ما
ِ
ُ
القرو�ض والديون التي
ت�سديد
حتدث يف
ال�صعوبات التي
ِ
ِ
ُّ
تقدمها؛ ف�إنَّها تنعك�س �سل ًبا على �صور ِة ال�صني ،لذا ينبغي
الربح للجمي ِع بني الأطراف ،من �أجل من ِع
�أن ُيط َّب َق مبد�أ
ِ
ٌ
ُ
عمال
يعمل بها
امل�شاريع التي
القلقة التي تخلقُها
حدوث
ِ
ِ
ُ
بالعملة ال�صينية ،وتمُ َّول من
ويتم التَّعامل فيها
ِ
�صينيونُّ ،
ُ
إمكانية التعاونِ بني
قبلِ ال�صني ،ويف هذه النقطة تكت�سب �
ني وتركيا � ً
أهمية كبرية.
ال�ص ِ
ٌ
الوقت احلا ّ
بعثات دبلوما�س ّي ٌة يف  42بلدً ا
يل
لدى تركيا يف
ِ
ُ
ومتتلك �صور ًة �إيجاب ّي ًة يف عموم
�أفريق ًّيا من �أ�صلِ  54بلد،
َّنموية الإن�سانية ،وقد �أمتت يف فرت ِة
القارة مب�ساعداتها الت
ِ
م�شروعات ُ
تبلغ قيمتها  64مليار
الع�شرين عا ًما الأخرية
ٍ
ٌ
انتقادات � ّ
أقل
وجه �إليها
دوالر يف عمو ِم القارة ،تركيا التي ُت َّ
ً
مقارنة بال�صني �أ�صبحت َ
ال�سكان املحليني،
ذات ٍ
نفوذ ٍ
مهم لدى ُّ
مبا ُ
إن�سانية يف عمو ِم القارة ،من
تنموية �
تنفذه من م�شاري َع
ٍ
ٍ
ني وتركيا يف عمو ِم
الوا�ضح � َّأن التعاونَ الذي
�ستقوم به ال�ص ُ
ُ

ٌ
��ت احل���ا ّ
بعثات
يل
ل��دى تركيا يف ال��وق ِ
دبلوما�س ّي ٌة يف  42ب��ل��دً ا �أف��ري��ق�� ًّي��ا من
ُ
ومتتلك �صور ًة �إيجاب ّي ًة
أ�صل  54بلد،
� ِ
نموية
يف عموم القارة مب�ساعداتها ال َّت
ِ
الإن�سانية ،وقد �أمتت يف فرت ِة الع�شرين
م�شروعات ُ
تبلغ قيمتها
عا ًما الأخ�يرة
ٍ
 64م��ل��ي��ار دوالر يف ع���م���و ِم ال���ق���ارة
ل�صالح كال الطرفني� ،إذ يتعينَّ ُ على
القارة �سيكون
ِ
البلدين تطوير ال َّتعاونِ يف
جماالت خمتلفة ،من �أجلِ
ٍ
ال�سلبية ل�سيا�سات احلمائية التجارية
تقليل الآثار
ِ
حروب التجار ِة و�سعر
خ�صو�صا عقب
التي ت�صاعدت
ً
ِ
رف بقد ِر الإمكان.
ال�ص ِ
َّ

وباء كورونا وا�ستثمارات ال�صني:
�صورة �شرق �آ�سيا يف �أفريقيــــــــــــــا

َ
أعمال يف الأيام
وباء كورونا الذي َ�ش ِغل
جدول ال ِ
�أ َّدى ُ
الأوىل من عام � 2020إىل وفا ِة �أك َ
�شخ�ص
رث من �ألف
ٍ
ً
متخذا من
يف العامل ،وت�سبب الفريو�س الذي انت�شر
ً
القلق والتوتر،
مركزا له يف ت�شكيلِ مناخ من
ال�صني
ِ
القطاعات االقت�صادية ،فيما
العديد من
و�أ َّثر على
ِ
ِ
َ
وال�سياح
�صورة
لر�سم
الطريق
م َّهدَ
�سلبية �ضدَّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
املنتجات ُّ
ال�صينيني ،وتلفت العديد من البلدان التي و�ضعت
وخمارج الأرا�ضي ال�صينية عن
قيو ًدا على مداخل
ِ
خلطر تف�شي الفريو�س.
طريق اجل ِّو والبحر االنتباه
ِ

اال�سرتاتيجي
ال َّتناف�س يف �أفريقيا وموقع تركيا
ّ
َ
مقاربة تركيا جتاه �أفريقيا التي ميكنُ اخت�صارها
�إنَّ
َّنمية ،وامل�ساعدات
ال�سال ِم ،واال�ستقرا ِر ،والت ِ
يف مبادئَّ :
الإن�سانية ،والتوزيع العادل للموارد ،وامل�ساواة ،تظه ُِر
دول العامل ،لكنَّ تركيا التي
اختال َفها عن
العديد من ِ
ِ
بالغة ،مل تربز
بحفاوة
ي�ستق ُبلها القاد ُة الأفريقيون
ٍ
ٍ
كانعكا�س لهذا
اقت�صاد ًيا يف �أفريقيا بالقد ِر الكايف،
ٍ
االختالف.
افتتاح م�شاري َع م�شرتكة من
امل�ضي قد ًما يف
من املهم
ِ
ُّ
ري مب�ستوى
تطوير
�أجلِ
ِ
ِ
العالقات التِّجارية التي ت�س ُ
تدير
دون الطاقات املتوفرة ،ويتعينَّ ُ على تركيا التي
ُ
إك�ساب املوارد االقت�صاد َّية
العديدَ من امل�شاريع ل ِ
َ
َّ
تتحرك بحذ ٍر يف
املعطلة للبلدانِ الأفريقية �أن
جماالت التعاونِ مع ال�صني� ،أ َّما العالقات ال ُّثنائية
ِ
ً
وال ُّثالثية التي تفيدُ طرفا واحدً ا وتعدّ من بني
موقع مهِم.
النقاط احلرجة؛ فلها
ِ
ٌ
أ�صل  54بلدً ا يف القارة،
هناك  28بلدً ا �أفريق ًيا م�سل ًما من � ِ
التحفظات املوجود ِة
أهمية
ِ
الأمر الذي ي�ش ُري �إىل � ِ
بالن�سبة لرتكيا ،حيث مت ِّث ُل تركيا باعتبا ِرها ع�ضو يف
بنك ال َّتنمية الأفريقي ،وال�صني التي برزت ب�إمكانياتها
ِ
ً
وقوية
املالية بدائل جديد ًة
ِ
بالن�سبة لبلدان �أفريقيا.
ِ

اخلرباء �أنَّ خ�سار ًة مقدارها  280مليار دوالر
يذكر
ُ
ال�ضوء على
حلقت باالقت�صا ِد العاملي ،وي�سلطون
َ
خ�سارة مقدارها  1.5تريليون يف البور�صات
وقو ِع
ٍ
العجز
القلق والتَّوتر� ،أما عن
مناخ
ِ
ِ
الآ�سيوية ب�سبب ِ
عن ال�سيطر ِة على فريو�س كورونا الذي �أ�ض َّر �صور َة
ال�صني العامل َّية واقت�صا ِدها؛ فيظهر
�أنَّ َ
القلق واخلوف �سي�ستمر.
مناخ
ِ
ُ
تواجهها ال�صني التي
امل�شكالت التي ِ
ُ
متتلك ر�صيدً ا ا�ستثمار ًيا يقدر ب
 2تريليون دوالر ب�سبب الفريو�س
�سلبية
�صورة
لر�سم
متهد الأر�ضية
ٍ
ٍ
ِ
�ستقوم بهم من ا�ستثمارات
لها فيما
ُ
م�ستقبلاً .
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تقــــريــــر

ال�سر
مو�ضوع املُ��ع��دَّ ات الع�سكر ّية كانت كلمة ِّ
ال��ت��ي دف��ع��ت ال��ه��ن��د َن��ح��و ت��ط��وي��ر منظومتها
الع�سكرية ،واال�ستفادة من خ�برات "ا�سرائيل"
يف مجَ���ال التقن َّيات ال��ت��ي َت�س َمح لها بالتف ِّوق
أم����ن����ي ع��ل��ى ُخ�����ص��و ِم��ه��ا يف «ب��اك�����س��ت��ان».
ال
ّ

مل يكن تحَ ُّرك الأخرية
ُح ًبا يف عيون �أبنائها،
بل كانت ُتد ِرك �أنَّ
�آ�سيا الو�سطى التي
تد فوق �أربعة
كانت تمَ ُّ
مليون كم 2جتل�س
هائل من:
فوق خمزونٍ
ٍ
النفط ،والغاز ،واليورانيوم ،والذهب ،والف�ضة ،كما �أنَّ موقعها
وال�صني
اجلغرايف الذي يحد ُكلاًّ من :تركيا ،و�إيران ،ورو�سياِّ ،
ً
�صو�صا �أما َم م�شروع
َج َعل منها
ا�سرتاتيجية ال ِغنى عنهاُ ،خ ً
ال�صني املعروف طريق احلرير.
ح�صر
و�إذا �أر ْدنا �أنْ َنبت ِعد عن احلديث العام يف �إطار املو�ضوع ،و َن ُ
ري يف قارة �آ�سيا (ال�صني
ال�صورة يف �أكرث دول َتني ذات ت�أث ٍ
والهند) ف�إنَّنا �أمام م�صالح ُمتبا َدلة قادت دولة االحتالل
م�ستويات
إ�سرائيلي �إىل تعزيز ح�ضو ِرها يف تلك الدول على
ال
ٍ
ّ
خمتلفة.

التكنولوجيا والسالح

ولأنَّ املُقدَ م يف تلك
املرحلة مل ُي�شكِّل
تناف�سا مع الواليات
ً
املتحدة الأمريكية،
مل تعا ِر�ض الأخرية
التعاون املُ�ش َ
رتك
بينهما ،مع �إبقاء

ال�سر.
العالقة يف ِّ
ال�صني من حيث ال َّثغرة
�أما الهند فلم تبت ِع ْد كث ً
ريا عن ِّ
إ�سرائيلي ،فقد كان مو�ضوع
التي ت�س َل َل من خاللها ال
ّ
املُعدَّ ات الع�سكر ّية � ً
ال�سر التي دفعتها َنحو
أي�ضا هو كلمة ِّ
تطوير منظومتها الع�سكرية ،واال�ستفادة من خربا ِتها
أمني على
يف مجَ ال التقن َّيات التي َت�س َمح لها بالتف ُّوق ال ّ
ُخ�صو ِمها يف «باك�ستان» ،والتحديات التي ُتريد �أن َت َتغلَّب
عليها يف «ك�شمري» ،ومبا �أنَّ ا ِّتفاق َّية «كامب-ديفيد» نهاية
ال�سبعينيات قد جمعت العرب مع الإ�سرائيل ّيني على مائدة
ال�سالم ،ومع �سيا�سة انفتاح العقل الهندي لال�ستفادة من
ال�صني والهند
ي�صفُها بع�ض املراق ِبنيَ -تقد َمت الهند
العقل الغربي -كما ِ
بداية العالقة مع ِّ
بخطى ثابتة ،ال�سيما �أنَّ «�إ�سرائيل» يف تلك
يف عام  ،1979خا�ض اجلي�ش ال�صيني حر ًبا ِ�ضدَّ الفيتنام ،نحو «�إ�سرائيل»
ً
َّ
احتل الأرا�ضي الفيتنام ّية ِب ُ�سهولة �إال �أنّه املرحلة كانت ُتقدِّ م نف�سها َك ِ�س ْم َ�سار ِل ُك ِّل من ُيريد �أنْ ُي ِّ
وبال َّرغم من �أنَّه
وطد
َت َك َّبد خ�سائر كبرية ،وبعد التقييم اكت�شف ال�صينيون
عالق َته بالواليات املتحدة الأمريك ّية ،مما �أدى الح ًقا
ظامي َحديث،
�أنَّهم بحاجة �إىل تكوين
كامل يف ال�سيا�سة الهندية
تدريجي �إىل
وب�شكل
انقالب ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جي�ش ِن ٍّ
ّ
ومن هنا
جتاه الق�ضية الفل�سطينية التي كانت ُت�ساندُ ها َعرب
قادر على �أنْ ُيوا ِكب َتط ّورات الع�صرْ ،
ُعقود.
ال َتقطت «�إ�سرائيل» امل�صلحة التي يمُ ِكن �أنْ
َت�ضع �أقدا َمها على ال�ساحة ال�صينية،
ماذا تريد «�إ�سرائيل»؟
حيث عر�ضت خدماتها الع�سكرية
إ�سرائيلي يف
َمع بداية االحتالل ال
من خالل رجل الأعمال
ّ
فل�سطني ،كانت الدُّ ول العربية
الإ�سرائيلي «�آيزنربج»،

اإلسرائيلية
العالقات
مال
رأس
ِ
د .بالل خليل يا�سني

باحث خمت�ص يف ال�ش�أن الفل�سطيني
أهمها ُد َول �آ�سيا ،ومبا
دم يف ٍ
جتدَ لها َم ِ
«ال�سلطات الإ�سرائيل َّية» �أنْ ِ
وطئ َق ٍ
منذ احتالل فل�سطني عام َ ،1948ح َ
دول ِعدَّ ةُّ � ،
ر�صت ُّ
إ�سرائيلي
حرب مع الإدارة الأمريكية يف تلك املرحلة ،فقد َح ِظ َيت عالقة االحتالل ال
وفيتي كان يف حالة
ال�س
ٍ
�أنَّ االحتاد ُّ
ّ
ّ
ُ
َ
بتناق�ضات كثرية� ،إال �أنَّ تفكُّك االحتاد ال�سوفيتي يف بداية الت�سعينيات كان َ�سب ًبا ُمه ًّما يف قدرة «�إ�سرائيل»
ِبدُ ول تلك املنطقة
ٍ
َ
َ
ال�سيا ِد ّي.
الخرتاق تلك املناطق التي كانت ت ُتوق لعوامل اال�ستقالل ِّ
بثالثة �أ�شهر تقري ًبا ،ر�أينا �سرعة حترك اخلارجية
وفيتي
ال�س
ِ
على �سبيل املِثال ،يف مار�س � 1992أَ ْي َبعد َتفكُّك االحتاد ّ
ّ
الإِ�سرائيل َّية ال�ستغالل الفُر�صة التي تمُ َ كِّنها من الدخول �إىل �آ�سيا الو�سطى ،حيث َن َّظمت يف العا�صمة الأُوز َب ِك َّية «ط�شقند» �أ َّول
اقت�صادي ُم�ش َ
رتك ،كان هد ُفه حتديد احتياجات تلك الدول ،والدور الذي يمُ ِكن �أن تقوم به «�إ�سرائيل» جتاهها ،بالت�أكيد
ؤمتر
ُم� ٍ
ٍ
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تمُ ِّثل
َطو ق
ح�صا ٍر َحول
كيانها اجلديد،
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يف ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ،ق��دَّ م��ت «�إ���س��رائ��ي��ل»
كنموذج
ب�شكل �أك�بر
نف�سها ِل��دُ َول �آ�سيا وغريها
ٍ
َ
ٍ
ناجح يف �أهمية ُمعدا ِتها الع�سكرية وفاعل ِّيتها
ٍ
العملية ،والتقن َّيات التكنولوج َّية ،وبهذا زادت
ال�صني والهند.
تعاونها يف تلك اجل��وان��ب م��ع ِّ
ومبا �أنَّ ا�سرتاتيجية االحتالل �آنذاك كانت َتعتمِد على
تثبيت �أقدامها على الأر�ض ،فقد حر�صت على القفز
عن موقف العرب ،و�إيجاد م�صالح لها يف قار َت ّي �آ�سيا
و�أفريقيا ،ولأنَّ جمهوري َت ّي ال�صني والهندَ ،ت َتميزان
بامل�ساحة ا ُ
ال�سكان الكبري،
جلغرافية الوا�سعة ،وعدد ُّ
وطبيعة الدور الذي يمُ ِكن �أنْ تلعباه م�ستقبلاً� ،أدرك
الإ�سرائيلي ُمب ِّك ًرا �أولو َّية ُح�ضو ِره يف ِتلك املناطق.
وال�سرية
ال�صدود ِّ
وعليه فقد َب ِق َيت حماوال ُته بني ُّ
كما ذكرنا �ساب ًقا ،حتى ا�ستطاع االحتالل �أنْ ُي ِّ
عزز
ملفات ِعدَّ ة� ،أبرزها اجلوانب الأمنية
�أه ِّمي َته يف
ٍ
والتّقن ّيات التكنولوج َّية والأ�سلحة املتقدمة ،ف َب ْعد
ت َف ُّوق «�إ�سرائيل» على بع�ض الدول العرب ّية �أمن ًّيا
وع�سكر ًّيا ،وا�س ِت َ
طاع ِتها �إبرام اتفاقية �سالم مع �أكبرِ
دولة عرب ّية يف َّ
ال�شرق الأو�سط وهي جمهورية م�صر
العرب َّية يف نهاية ال�سبعينيات ،قدَّ مت «�إ�سرائيل»
ناجح
كنموذج
ب�شكل �أكرب
نف�سها لِدُ َول �آ�سيا وغريها
ٍ
َ
ٍ
ٍ
يف �أهمية ُمعدا ِتها الع�سكرية وفاعل ِّيتها العملية،
والتقن َّيات التكنولوج َّية ،وبهذا زادت تعاونها يف
ال�صني والهند.
تلك اجلوانب مع ِّ
ومن هنا َ�شهِدَ العامل مُن ًوا متزايدً ا يف حجم التبادل
خ�صو�صا يف العقدين
وال�صني
ً
التجاري بني «�إ�سرائيل» ِّ
الأخريين ،كما َعزَّزت زيارة الرئي�س ال�صي ِني «جيانغ
زميني» «لإ�سرائيل» عام  ،2000وكذلك زيارة رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي ال�سابق «�إيهود �أوملرت» «بكني»
عام 2007؛ َر ْف َع م�ستوى التعاون ال�سيا�سي ،وزيادة يف
ب�شكل ملحوظ ،فقد
حجم التبادل التجاري بينهما
ٍ
بلغت �صادرات �إ�سرائيل لل�صني عام � 2017إىل
ال�صني �إىل
 3.3مليار دوالر� ،أما �صادرات ِّ
«�إ�سرائيل» فقد جتاوزت  8مليار دوالر.
ومن �أجل التوا�صل بني ال�شركات
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ال�صينية والإ�سرائيليةُ ،يع َقد عدد من املنتديات االقت�صادية
�سنوي ،منها منتدى «�سيليكون دراغون
ب�شكل
بني اجلانبني
ٍ
ّ
�إ�سرائيل» ،الذي ُع ِقد يف «تل �أبيب» مطلع عام  ،2018وال ِق ّمة
ال�صين ّية الإ�سرائيلية لالبتكار ،التي ُعقِدَ ت يف «غواندونغ».
�ص الهند ،فقد َ�ش ِهدَ ت عالقتها التجارية مع «�إ�سرائيل»
�أما فيما َي ُخ ّ
خ�صو�صا يف املجال الع�سكري ،ففي عام  1992بلغ
ريا،
ت�صاعدً ا كب ً
ً
حجم التبادل التجاري بينهما �إىل  200مليون دوالر� ،أما يف
عام  2014فقد و�صل �إىل خم�سة مليار دوالر ،وهنا يظهر حجم
ت�صاعد يف هذا املجال ،وقد ذكرت �صحيفة «جروزاليم
امل�ستوى املُ ِ
بو�ست» الإ�سرائيلية قبل �أ�سابيع� ،أنَّ الهند تجُ ِري مفاو�ضات مع
اجلانب الإ�سرائيلي ِل�شراء ِنظا َمني للتحذير والتحكم يف اجلو،
من ِطراز فالكون «�أواك�س» من �إ�سرائيل بقيمة مليار دوالر ،وقد
�أ َّكدت ال�صحيفة �أنَّ ال�صفقة املُ�شار �إليها على و�شك الإجناز.
ند �أنَّ «�إ�سرائيل» لديها �صادرات �ضخمة يف جمال
لذلك ف�إننا جَ ِ
كرت «وزارة الدفاع الإ�سرائيل ّية» يف
الأ�سلحة الع�سكرية ،فقد َذ َ
 22يونيو/حزيران املا�ضي� ،أنَّ ِقي َمة َمبيعاتها بلغت  7.2مليار
دوالر �أمريكي يف العام املا�ضي .2019
�إذن ما يهم «�إ�سرائيل» يف مثل تلك العالقات هو تعزيز حجم
ال�صين ّية
التعاون مع قوىً دولية ِ
�صاعدةَ ،
وج ْذب اال�ستثمارات ِّ
والهندية �إىل البالد ،وهذا َي�س َمح لها بالت�أكيد مترير �أبعا ِدها
راعها مع ال�شعب الفل�سطيني،
الثقافية املتعلقة يف طبيعة ِ�ص ِ
وتحَ ِييد املواقف ال�سيا�سية على الأقل جتاه احتاللها لفل�سطني
وممار�ساتها ال ُعدوانية جتاه الفل�سطينيني� ،أو حتقيق َتغيرُّ كامل يف
موقف الهند جتاه
املوقف ال�سيا�سي جتاهها ،كما حدث َع َمل ًّيا يف ِ
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي يف املنطقة العربية.
ِّ
ال�سياق َن ُ
ذكر �أهم ّية التطبيع بالن�سبة
ويف هذا ِّ
«لإ�سرائيل» الذي �أبرمته قبل �أ�سابي َع مع
ُ
حيث �إنَّ الأخرية لديها
الإمارات العرب َّية،
ً
ارية �ضخمة يف الهند� ،إ ْذ يب ُلغ
م�صالح تجِ
َ

ال�صني َت َّت ِبعا�سرتاتيجيةاال�ستثماراملبا�شريف�شركات
ال ّتكنولوجيا واملعلومات الإ�سرائيل َّية ،كما �أنها َو َّ�سعت
اهتمامها بامل�شاركة يف خطط َت َو ُّ�سع البنى التحتية
لل�صني يف
حيث ُت َقدَّ ر قيمة �أربعة م�شاريع رئي�س َّية ِّ
«�إ�سرائيل» يف هذا املجال بحوايل  ٤مليار دوالر
ال�سنوية ُق َرابة « »60مليار
حجم ا�ستثماراتها َّ
دوالر ،الواقع الذي جعل الإمارات العربية تحَ َت ّل املركز
الرابع يف ال�شراكة التجارية مع الهند ،ولأنَّ «�إ�سرائيل»
ت�سعى لتو�سيع التبادل التجاري مع الهند ف�إنَّ الإمارات
العربية ُت َعدّ البوابة ال�صحيحة التي ميكن �أنْ تفتح لها
أخطر موا�ض َع ال َتّطبيع
ٍ
كمن � َأحدَ � ِ
م�سارات جديدة ،وهنا َي ُ
إ�سرائيلي.
م َع االحتالل ال
ّ
ال�صني «ب�إ�سرائيل» باعتبا ِرها
يف املقابل ،ف�إنَّ اهتمام ِّ
خ�صو�صا
َم�صدَ ًرا ُمه ًما يف جمال التكنولوجيا املُتط ِّورة،
ً
فيما يتعلق بال�صناعات الع�سكرية الدقيقة ،كما �أنَّ
اهتمام ال�صني يف م�شروع «احلِزام َّ
والطريق» يجعل ِمن
ً
وقع «�إ�سرائيل» اجلغرايف � ً
ا�سرتاتيجية ال غنى
أهمية
َم ِ
عنها� ،أما الهند فهي �أكرب ُم�ستو ِر ٍد لل�سالح من «�إ�سرائيل»،
و�سباق الت�سلح
خ�صو�صا يف ِظ ِّل ِ�صراعها مع باك�ستانِ ،
ً
احلا�صل بينهما.
ِ

ال�صين ّية
أمريكي من العالقة
املوقف ال
ِ
ِّ
ّ
الإ�سرائيل َّية

ال َ�شك �أنَّ الواليات امل َّت ِحدة َت ُ
نظر �إىل عالقة «�إ�سرائيل»
َ
ال�صني
بال�صني بعيون ال َّريبة
واحلذر ،فهي تخ�شى �أنْ تحَ ُ�صل ِّ
ِّ
ُ
ات تكنولوج ّي ٍة
من َحليف ِتها الأوىل يف العامل على تقن ّي ٍ
خ�صو�صا يف ظل �صعود ال�صني
َت َتخطى احلدود امل�سموحة،
ً
بال�سرقة
كمنا ِف ٍ�س ّ
ُ
قوي يف املجال االقت�صادي ،واتهامها َّ
ال ِفكرية لكث ٍري من امل�شروعات العاملية ،وقد ّعبرَّ عن
هذه اخل�شية �أ�ستاذ االقت�صاد وال�سيا�سة العامة يف
هاينز كوليدج «يل بران�ستت» بقو ِله�« :إنَّ القلق
أ�سا�سي يف الواليات امل َّتحدة هو �أن َت ِ�صل
ال
ّ
التقن َّية الإ�سرائيل َّية ،يف نهاية املَطاف
ال�صيني» ،وهذا
يدي اجلي�ش
�إىل �أَ ِ
ّ
ريه يمُ ْ ِكن �أنْ يتح ّول
َح ْ�سب تعب ِ

جيل جديد من الأ�سلحة ال�صين َّية ،قا ِدر على
يف النهاية �إىل ٍ
وحلفا ِئها.
تهديد القوات الأمريكية ُ
و�سع
ومن الأ�سباب التي َتزيد قلق الواليات املتحدة� ،أنَّ َت ُّ
�ص
ال�صني يف عالقاتها مع �إ�سرائيل ُي َ�شكِّل
ً
خطرا فيما َي ُخ ُّ
م�صا ِلح الواليات املتحدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
ال�صريح الذي ُت ْبديه الواليات املتَّحدة،
وبال َّرغم من القلق َّ
�إلاّ �أنَّ ال�صني َت َّت ِبع ا�سرتاتيجية اال�ستثمار املبا�شر يف
�شركات التّكنولوجيا واملعلومات الإ�سرائيل َّية ،كما �أنها
َو َّ�سعت اهتمامها بامل�شاركة يف خطط َت َو ُّ�سع البنى التحتية،
و�سكك احلديد ،والأنفاق ،حيث ُت َقدَّ ر
كاملَرا ِفئ البحر ّيةِ ،
لل�صني يف «�إ�سرائيل» يف هذا
قيمة �أربعة م�شاريع رئي�س َّية ِّ
املجال بحوايل  ٤مليار دوالر.
جناحات ُمتقدِّ ً
مة يف
�أث َبت الواقع �أنَّ «�إ�سرائيل» َح َّق َقت
ٍ
الدول املُ�ؤ ِّثر ِة يف قارة �آ�سيا ،و�أنَّ �أدوا َتها يف حتقيق
اخرتاق
ِ
ِ
ذلك هي التجارة املُتبا َدلة ،ومبا �أنها متتلك التكنولوجيا
املتطورة واملوقع اجلغرايف املهم ،فقد جعل منها محَ َ َّط
دولة
اهتمام العديد من الدول ،ويف ِظ ِّل �صعود ال�صني َك ٍ
�سة للواليات املتحدة على امل�ستوى االقت�صادي ،وبعد
ُمنا ِف ٍ
دخل ال�سوق الأوروبي يف
�أزمة كورونا الأخرية التي قد ُت ِ
زيد من التعاون التجاري يف
َك َ�ساد ،ف�إنَّ «�إ�سرائيل» ت�سعى ملَ ٍ
خ�صو�صا مع ال�صني والهند ،مبا ُي َحقِّق لها � ً
أ�سواقا
�شرق �آ�سيا
ً
بديلة ومتن ِّو ً
ً
عة على امل�ستوى االقت�صادي ،و َي�ض َمن لها
ح�ضو ًرا ج ِّيدً ا على امل�ستوى ال�سيا�سي ،و َيح َفظ لها اال�ستمرار
يف احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية.
وهذا يَف ِر�ض بطبيعة احلال حتديًا كب ًريا �أمام الق�ضية
الفل�سطينية يف ِظ ِّل انحياز الواليات املتحدة لإ�سرائيل
الفل�سطيني
ال�صراع
يف مو�ضوع الو�ساطة لحِ َ ِّل ِّ
ّ
إ�سرائيلي يف منطقة ال�شرق الأو�سطَ ،
و�ض ْع ِف
ال
ّ
الفل�سطيني
الت�أثري الأوروبي ،ويف �إطار ب َْح ِث
ّ
دولية نزيهة.
أطراف
ٍ
عن � ٍ
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تقرير

اإلدارة التعليميـــة
ِ

في كوريا الجنوبية
َ
وأث ِرها في نهضة الدولة
د .طارق خ�ضر

دكتوراه يف الرتبية واملناهج

دول
رث ِ
ُت ُّ
عد كوريا اجلنوبية  -جمهورية كوريا  -من �أك ِ
العالمَ تعليمًا ،وِفقًا ملنظمةِ ال َّتعاوُن االقت�صاديّ والتَّنمِية
( )OECDوال�صاد ِر عام 2018م ،فقد �أكمل %70من
�أفرا ِد َّ
ال�شعب الكوري والذين َت َ
رتا َو ُح �أعما ُرهم بني  24و35
أ�شكال التَّعليم العايل وهي من �أعلى النِّ�سب
عا ًما �شك ًال من � ِ
على م�ستوى العامل.
خم�س وثالثني عا ًما من خ�ضو ِع �شعبها ل�سيطر ِة اليابان
بعدَ
ٍ
حت َّر َرت كوريا من اال�ستعمار الياباين عام 1945م ،ورغم
ت�ضاري�سها،
قرها مبوا ِردها الطبيعية ومت ُّيزها بوعور ِة
ِ
َف ِ
القاري،
و�سواح ِلها ال�صخر َّية �شديدة االنحدار و ُمناخها
ّ
َ
َ
َ
ُ
�سنوات
�إلاّ �أنَّ هذا مل مين ْعها ِمن �أنْ تتط َّو َر وتنم َو يف غ�ضونِ
ٍ
املتعاقبة مبو�ضوع التعليم
قليلة ِب�سبب اهتمام حكوما ِتها
ِ
ٍ
ري وواحدة من
وتطويره ،فتح َّولت من مجُ ت َم ٍع
ِ
زراعي فق ٍ
ٍّ
َ
رب
املرتبة
أفقر بلدان العامل� ،إىل
ِ
� ِ
الثانية ع�شر َة بني �أك ِ
اقت�صاد يف �آ�سيا.
االقت�صادات يف العامل ورا ِبع �أكرب
ٍ
يجل�س فيه
�أَن�ش�أَت التقاليدُ ال ُكونفو�شيو�س َّية جمتم ًعا
ُ
ُ
الباحث على ق َّم ِة ال َّت�سل�سلِ الهرمي االجتماعي ،والذي
ً
أولوية له ،وال�شخ�ص املتع ِّلم يف كوريا
يعترب حتقيق املعرفة �
نالحظ حال ًيا �أنَّ �أك َ
َ
ُ
رث من
باحرتام كبري؛ لذلك
يحظى
ٍ
التعليم العايل.
بربامج
ثلثي ال�شباب الكور ِّيني يلتحقون
ِ
ِ
ّ

احلكومة واالهتمام بالتَّعليم

ُ
تاريخ هذا البلد مع قيام اجلمهور َّي ِة
نقطة التح ِّول يف
كانت
ِ
بتغيريات
احلكومة
الكورية عام 1948م ،حيث بد�أت
ِ
ٍ
ال�صعد
خطط َط
ذرية و َر�سم
ٍ
ٍ
َج ٍ
موحة للنِّهو�ض بها على ُّ
التعليم �أدا ًة ف َّع ً
ً
الة و�أ�سا�س َّي ًة يف م�سرية
كافة ،وجعلت من
ِ
التنمية ال�سيا�س َّية ،واالقت�صاد َّية ،واالجتماع َّيةَ ،
وخ َّطت
يف د�ستو ِرها ال�صادر عام 1948م واملُعدَّ ل عام 1987م ما
َي ُ
لكل �أبناء َّ
حفظ ِّ
عب ب�شتَّى �أعما ِره و�شرا ِئحه حقَّ
ال�ش ِ
التعليم ،ف َو َر َد يف املا َّدة رقم» »31من الد�ستو ِر الكوري َبند
إجباري وجماينٌّ  ،وفى بند رقم -4ا�ستقالل
رقم  -3التعليم �
ٌّ
التعليم ومهن ّيته وحياده ال�سيا�سي وا�ستقالل معاهد التعلم
العليا مكفولة ،كما �أ َّكد البند رقم  -5على ت�شجي ِع الدَّ ولة
التعليم مدى احلياة.
على
ِ
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احلكومة الكورية اجلنوب َّية بعدَ احلرب
ت�ضاعف التزا ُم
ِ
َ
ر�صا على التعليمَ ،ف ِفي عام 1945م ،بلغ
بل �أ�صبحت �أكرث ِح ً
حتوم هذه
ُمعدَّ ل الإِلمْ ام بالقراء ِة والكتابة  ،% 22بينما الآن
ُ
املعدالت يف
النِّ�سبة حول  ،% 99وهي ُتعتبرَ واحد ًة من �أعلى
ِ
ال�سبب
التعليم هو
العامل ،و َيعتقدُ الكوريون اجلنوب ُّيون �أنَّ
َ
ُ
أفقر البلدان يف العامل �إىل
يف من ِّو بال ِدهم وحتويلهم من � ِ
أحد � ِ
االقت�صاد ال َّثاين ع�شر دول ًيا.
احلرب الكورية عام 1950م ،والتي
�شوب
ِ
وعلى ال َّرغم من ُن ِ
املدر�سية وما َت ِب َعهُ من �إغالق
د َّمرت حوايل  % 40من املباين
ِ
َ
البو�صلة
حرف
املدار�س يف جمي ِع �أنحاء البالد� ،إلاّ �أنَّ هذا مل َي ِ
احلكومية عن �أهدا ِفها ،وم َع العد ِد القليل جدً ا من املباين
التي َ�س ِل َمت ِخالل احلرب� ،س�أل املعلمون الإدارة التَّعليم َّية
اجلواب حا ِز ًما�« :أن
�أين ينبغي �أن ُتع َقد ال�صفوف؟ ،فكان
ُ
فوح اجلبال
يدر�سوا باخلارج! على جماري الأنهار ،وعلى ُ�س ِ

73

َ
ميزانية التعليم بلغت  146مليار دوالر �أمريكي �أَي
بزيا ِدة قدرها  % 10.5من ميزان َّية احلكومة املركز َّية.

لإدارة املدر�س َّية واملُع ِّلمني يف
َدو ُر ا ِ
تطوير التَّعليم

ُ
بء الأكرب ،وهو
ُمدير املدر�سة
يتحمل ال ِع َ
امل�س� ُ
ؤول الأ َّول عن مخُ َرجات املدر�سة،
ُ
أهمية
ويتميز
من�صب مدير املدر�سة ب� ٍ
ُ
كبرية ،وال َي ُ
درجة مدير �إلاّ من
�صل �إىل
ِ
ً
َ
يعمل
�أم�ضى
خم�سة وع�شرين عا ًما يف ِمهنة التّعليم ،على �أنْ
ُمع ِّل ًما يف �إحدى املراحل ثم ُمعل ًما �أ َّول ُث َّم وكيلاً ملد ِة ِ�ستِّ
ديرا م�س�ؤولاً ذا �صالحيات َتفوقُ
�سنوات،
َ
لي�صبح بعدها ُم ً
ري من الدول كالواليات املتَّحدة وبريطانيا.
ريه يف ٍ
عدد كب ٍ
نظ َ

ويف � ِّأي مكان ،وبدون ال ُكتب» ،و ِفعلاً هذا ما حدث ،لقد َتعلَّم
َ
َّ
حمطات
وداخل اخليا ِم ويف
اجلداول اجلا َّفة،
الطالب يف
ِ
ُ
َ
وعمِلت املجتمعاتُ
ال ِقطارات التي ْ
مل ت�سلم من الق�صفَ ،
املحل َّية م ًعا جلمع الأموال و�إعادة بناء املدار�س ،و ِب ُحلول ربيع
أطفال
عام 1951م� ،أُعيد فتح  % 60من املدار�س ،وعاد ثلثا � ِ
وت�ضاعف عد ُد املدار�س يف
الدَّ ولة مر ًة �أخرى �إىل �صفو ِفهم،
َ
1954م
َ
نظرا الرتفاع
التعليم من املهن
لت�صبح  19.693مدر�سة بعد �أن كان ثالثة �أالف و ُت َع ُّد مهنة
ِ
املرغوبة يف كوريا ً
ِ
فقط .وارتفع عد ُد ُّ
الوظيفي ،حيث ُ
يبلغ معدَّ ل الرواتب فيها ما بني
الطالب من  1.5مليون �إىل  11.5مليون م�ستوى الأَمن
ّ
طالب (ربع ال�سكان) و�أ�صبح عدد جامعا ِتها نحو  300جامعة 16000 .دوالر  37000 -دوالر يف ال�سنة (3100 - 1350
دوالر يف ال�شهر).
و ِمن املُل ِفت يف هذه املقار َنة الب�سيطة يف عام 1960م مل يكن
هُ ناك ٌ
ومي بني باك�ستان وكوريا اجلنوب َّية،
فارق يف الدخلِ ال َق ّ
ح�سب املراحل الدرا�سية،
اجلامعة
يتم ت�أهيل املعلمني يف
ِ
َ
ُّ
َ
ولكن
الفارق الكبري كان بني املُ�سجلني يف املدار�س االبتدائية� ،إذ يوجد  13جامعة لإعدا ِد املعلمني واملعلمات للتَّدري�س يف
فبينما كانت الن�سبة يف باك�ستان  ،%30جتاو َزت ن�سبة املرحلة االبتدائية فقط ،وعدد �آخر من اجلامعات لإعداد
امل�سجلني يف كوريا اجلنوبية .% 94
املتو�سطة والثانوية ،و ُرخ�صة التدري�س ال
معلمي املرحلتني
ِّ
اختبارات َ�صا ِر ً
َ
وح�صل على �شهادة
مة
ُتعطى �إلاّ ملَن اجتاز
ٍ
تخ�ص�ص
وممِ َّ ا يمُ ِّيز التعليم يف كوريا اجلنوبية هو
ِ
ُّ
أحد
اجلهات البكالوريو�س ِمن �إِحدى اجلامعات الترَّ ب ِوية� ،أو من � ِ
�شر ُف على
ِ
التي ُت ِ
َ
وحتظى هذه املهنة
تطويره ،ومن هذه اجلهات املعهد الكوري الأق�سام الرتبو َّية يف اجلامعات الأخرى،
َ
للمناهج والتقو ِ
ِ
فر�صة
الرغم من �أنَّ  %20فقط منهم يجدون
ري على
مي وخدمات املعلومات َّية والأبحاث والرتبية ب� ٍ
إقبال كب ٍ
ِ
ُ
احلكومة التزا ًما ثاب ًتا باال�ستثما ِر يف
الكورية ،و ُتظه ُِر
املدار�س الثانوية.
عمل كمعلمني يف
ٍ
ِ
املالية الكورية اجلنوب َّية يف
ت�صريح لوزار ِة
التعليم ،ويف
ِ
ٍ
َ
�أغ�سط�س 2019م ،ذكرت فيه �أنّ
العمل ال�صح َّي ِة التي ُت�ساعد
ميزانية التعليم بلغت ِ 146من ممُ ِّيزات نظام التعليم توف ُري بيئة
ِ
ُ
القرارات
ي�شارك يف ا ِّتخاذ
مليار دوالر �أمريكي �أَي بزيا ِدة قدرها  % 10.5من ميزان َّية املُعلم على الأداءِ املتميز ،فاملعلم
ِ
احلكومة املركز َّية.
املتعلقة بالعملية الترَّ بوية ً
َ
ن�صف
كافة ،حيث ُي َ�ش ِّكل املعلمون
ِ
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جمل�س �إدار ِة املدر�سة املك َّون عاد ًة من 12
ِ
ع�ض ًوا )6( ،منهم من �أولياء الأمور و ()6
امل�شاركة
وي�ساعد هذا النو ُع من
من املع ِّلمني،
ِ
ِ
العمل ال�صح َّي ِة
ِمن ممُ ِّيزات نظام التعليم توف ُري بيئة
ِ
يف ا ِّتخاذ القرار على رف ِع ُم�ستوى االنتماءِ
ُ
ي�شارك
التي ُت�ساعد املُعلم على الأداءِ املتميز ،فاملعلم
للمد َر�سة وللمِهنة.
املتعلقة بالعملية الترَّ بوية كافة
��رارات
وتتميز الإدار ُة التَّعليم َّي ُة الكور َّية يف ا ِّتخاذ ال��ق
ِ
ِ
ُ
بوجو ِد جم ِع َّيات املعلمني املح ِّلية على
املدينة واملقاطعة ،واتحِّ اد
م�ستوى
ِ
املعلمني الكوري ( )KFTAهو املُ ُ
مثل
املركزي لهذه اجلمع ّيات ،ويلتقي �سنو ًيا مع وزار ِة التعليم
ّ
ملناق�شة رفاه َّية املعلمني ،كما توجد
وتنمية املوارد الب�شر ّية
ِ
لهم ُ
للمع ِّلمني.
ثالث
ٍ
نقابات ُ
ً
منظ ُ
وخا�صة ما �أعلنته َّ
مة
الدولية
امل�سابقات
ِمن ِخالل
ِ
ِ
ِنظام التَّعليم واملناهج:
نتائج برنامج
االقت�صادي والتَّنمية ( )OECDعن
التعاون
ّ
ِ
ُ
الكوري �إىل
هيكل التعليم العام
ينق�سم
ِ
ثالثة �أجزاء�ِ :ستّ ِ 2015ل َتقييم الطالب الدوليني ( ،)PISAوالذي �شمِل
ّ
ُ
�سنوات يف املدر�سة االبتدائيةَ ،ت ِليها ُ
�سنوات يف
ثالث
ِ
ٍ
ٍ
دولة
ال�شباب يف �سن  15عا ًما يف 72
املرحلة حوايل  540،000من
ٍ
ِ
�سنوات يف املرحلة ال َّثانوية ،وال ُ
الإعدادية ،ثم ثالث
ٍ
املرتبة
مراتب متقدِّ مة ِمثل
الكوري
الطالب
تزال خمتلفةَ ،ح َ�صد
ِ
ّ
َ
ُ
ُ
العديد من
الدرا�سية يف
الف�صول
ِ
ِ
واخلام�سة يف
الثة يف القراءة،
ِ
ِ
املدار�س الثانوية املُخت ِلطة الأوىل يف الريا�ضيات ،وال َّث ِ
مق�س ً
أي�ضا نظا ًما مدر�س ًيا عايل ا َ
ومتتلك كوريا � ً
ُ
مة على �أ�سا�س اجلن�س،
جلودة
واملناهج موحد ًة ل ِكال اجلن�سني ،العلوم،
ُ
َّ
ُ
ِّ
ن�سبة االختالط يف
وو�صلت
قيا�سه من ِخالل �أداءِ الطُّ الب يف االختبارات املوحدَ ة،
ال�صف الواحد يف �أق�صى ُ�صو ِرها عند ِ
ُ
�إىل .%10
برنامج
أداء يف
ُت�صنَّف
الدولة با�ستمرا ٍر بني �أف�ضلِ ال ُبلدان � ً
ِ
مواد �أ�سا�س َّية :الترَّ بية
أ�سا�سي ِمن ِت�سع
املنهج ال
يتك َّونُ
ٍ
الطالب الدَّ وليني (.)PISA
تقييم
ُ
ِ
ِ
ّ
الأخالق َّية ،واللُّغة الكورية ،والدِّ را�سات االجتماعية،
ونه�ضة � ّأي جمتمع
ري
ِ
والريا�ض َّيات ،والعلوم ،والترَّ بية ال َبدَ نية ،واملو�سيقى ،والفنون و ُيعتبرَ ال َتّعليم هو الأداة الأُوىل لتغي ِ
اجلميلة ،والفنون الع َمل َّية ،يبد�أُ
تعليم الل ِ
ي�ستحقّه من
ُّغة الإجنليز َّية يف �إذا ما ُو ِ�ض َع على ر�أ�س ُ�سلَّ ِم الأولويات ،و� َأخ َذ ما
ِ
ُ
ِّ
االبتدائي ،و ِمن
ال�صف ال َّثالث
بالر�ؤية
اجلهات
اجلدير بالإ�شار ِة �أنّ كوريا اهتمام
ِ
احلكومية ِ
ِ
ِ
ّ
�صاحبة ال َقرار مع ربطه ُّ
ح�صلت على � ِّ
ُ
التالميذ عن املدار�س
املعدالت يف تغ ُّيب
أقل
ِ
ِ
�سيجعل امل� َّؤ�س�سات
للتطوير والتحديث ،والذي
ال�صحيحة
ِ
ِ
تخدم ُ
بن�سبة  %2و�إذا ما ُقو ِر َنت ِبدُ ٍ
والربامج التَّن َموية التي َت َتطل ُبها
اخلطط
ول �أخرى ك�إيطاليا فقد و�صلت التَّعليم َّية
ُ
َ
ُ
للتنمية
الرافعة الأ�سا�س َّية
التعليم هو
ن�سبة الغياب فيها اىل  ،% 50والواليات املتحدة الأمريكية جمتمعا ُتها ،لأنَّ
ِ
َ
اىل �أكرث من � % 30سنة 2015م.
االقت�صاد ّية واحل�ضار ّية يف � ِّأي جمتمع.
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منظمـــــــات

راب��ط��ة دول جنوب
شرقي آسيا «آسيان»
ُ
جنوب �شرقي �آ�سيا «�آ�سيان» ،يف 8
دول
ت� َّأ�س�ست
رابطة ِ
ِ
العا�صمة التايلندية «بانكوك»
�أغ�سط�س�/آب عام  1967يف
ِ
وحملت �شعار «ر�ؤية واحدة ،هوية واحدة ،جمتمع واحد»،
دول على «�إعالن بانكوك» وهي:
خم�س
حيث و َّقعت
ٍ
ُ
ثم
�إندوني�سيا ،وماليزيا ،والفلبني ،و�سنغافورة ،وتايالندَّ ،
ان�ضمت بروناي يف  ،1984وفيتنام يف  ،1995وجمهورية
الو الدميقراط َّية ال�شعب َّية وميامنار يف  ،1997وكمبوديا يف
لي�صبح املجمو ُع ع�شر ُد َول.
،1999
َ
ُ
تتو�سط
ُط ِرحت فكر ُة ت�شكيلِ ال َّرابطة ،بينما كانت تايالند
نزاعات
امل�صاحلة بني �إندوني�سيا والفلبني وماليزيا ب�ش�أن
يف
ِ
ٍ
وزراء
معينة ،يف �أوائل �أغ�سط�س عام  ،1967حيث �أم�ضى
ُ
اخلم�سة � َ
مبنتجع
عزلة ن�سب َّي ٍة
أيام يف
الدول
خارجية ُّ
ِ
ِ
ٍ
أربعة � ٍ
ٍ
�شاطئ جنوب بانكوك ،تفاو�ضوا خاللها على الوثيقة،
على
ِ
ُ
الحق بـ»دبلوما�سية
وقت
اجلولة التفاو�ض َّية يف
ُو ِ�ص َفت
ٍ
ٍ
ري ر�سمية.
القم�صان الريا�ضية» لأنَّها كانت غ َ
العالقات
جولة املفاو�ضات ب�أ�شهر� ،أعادت �إندوني�سيا
بعدَ
ِ
ِ
َ
ري مع
الدبلوما�سية بالكاملِ مع ماليزيا ،وبعدَ ذلك
ٍ
بوقت ق�ص ٍ
�سنغافورة.
وفى عام  1976عقدت «�آ�سيان» � َ
قمة لها يف جزيرة بايل
أول ٍ
فاق الوئام
ب�إندوني�سيا ،ووق َع القاد ُة خالل اللقاء على ا ِّت ِ
والتعاون يف �شرقي �آ�سيا و�إعالن معاهد ِة «�آ�سيان» ،واتخذت
العامة ِلل َّرابطة.
أمانة
ِ
مقرا لل ِ
من «جاكرتا» ً
ُ
وتعتمد
أ�سا�س لبناءِ
الرابطة على املدخلِ
ِّ
االقت�صادي ك� ٍ
امل�شرتكة بني الدول
التَّعاون الإقليمي وخلق امل�صالح
ِ
الأع�ضاء ،ما يدفعها للتعاون يف جماالت �أخرى و�صولاً �إىل
وا�سرتاتيجيات
والع�سكرية
أمنية
الق�ضايا
ِ
ال�سيا�سية وال ِ
ِ
ٍ
ال�سريعة يف اقت�صاداتها.
ٍ
عملية لتحقيق التنمية َّ
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ُ
ال��راب��ط��ة على
تعتمد
االق��ت�����ص��ادي
امل���دخ���ل
ِّ
ِ
أ�سا�س لبناءِ ال َّتعاون
ك� ٍ
الإقليمي وخلق امل�صالح
��ة ب�ي�ن ال����دول
امل�����ش�ترك ِ
الأع�������ض���اء ،م��ا يدفعها
ل���ل���ت���ع���اون يف جم����االت
�أخ�������رى و������ص�����ولاً �إىل
ال��ق�����ض��اي��ا ال�����س��ي��ا���س��ي ِ��ة
والع�سكرية
والأم��ن��ي ِ��ة
ِ
عملية
وا�سرتاتيجيات
ٍ
ٍ
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة
ال�سريعة يف اقت�صاداتها.
َّ

�شرق �آ�سيا يف  2007ا َّت َ
ميثاق الرابطة،
فق القاد ُة على التوقي ِع على
القمة الثانية ع�شرة
يف
ِ
ِ
ِ
جنوب ِ
ِ
لرابطة ُ�أممَ ِ
ويف عام َّ 2015
َّوقيع على �إعالن «�سيبو» ب�ش�أنِ ت�سري ِع �إن�شاءِ جمتمع «الآ�سيان»� ،أ�صبح ميثاقُ الآ�سيان
مت الت ُ
ً
ُ
العامة للأمم املتحدة.
أمانة
و�س ِّجلت
ِ
الرابطة لدى ال ِ
اتفاقا ُم ِلز ًما قانو ًنا بني الدول الع�شر الأع�ضاءُ ،
يتمتع بها
ملميزات
للرابطة وف ًقا
ني العام
ُّ
ِ
ٍ
ويتم اختيا ُر الأم ِ
ُ
وتعد قمة «�آ�سيان» هي �أعلى هيئة ل�صن ِع القرارُّ ،
ُ
ُ
أ�صحاب
وتن�سيق تعاون �
أمانة
ن�صب وزاري مقبول مدة
العامة يف بدءِ وت�سهيلِ
ِ
خم�سة �أعوام ،وتتمثل مهمة ال ِ
ِ
و َم ِ
ِ
ِ
امل�صلحة يف الرابطة لتحقيق �أغرا�ض ومبادئ «الآ�سيان» على النَّحو الوار ِد يف ميثاقها.
ِ
ً
رئي�سية للتعاونِ بني
قنوات
لت�صبح
وتطورت قمم «�آ�سيان» التي ح�ضرتها ال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية
ٍ
َ
�شراكات للحوا ِر مع :الواليات املتحدة ،واليابان ،و�أ�سرتاليا ،ونيوزيلندا ،وكندا
املنطقتني ،وعقدت الرابطة
ٍ
واالحتاد الأوروبي ،وكوريا اجلنوبية ،وال�صني ،ورو�سيا ،والهند.
ن�سمة وما يزيدُ على  1تريليون دوال ٍر �أمريكي من الناجت املحلي
حال ًيا ،وبتعداد �سكانٍ يقرب من  600مليون
ٍ
االقت�صادية الهائلة.
الإجمايل ف�إن «�آ�سيان» بد�أت تظهر قدراتها
ِ
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السياسة الماليزية
 -اجلزء الثاين -

«حقبة النهضة األولى»
�صهيب �أحمد  -باحث يف �ش�ؤون جنوب �شرق �آ�سيا

مبقدمة �شرحت ت�شك َُّل الدولة واملجتمع املاليزي,
ال�سل�سلة ,بد�أنا يف اجلزءِ الأول
ٍ
يف هذه ِّ
َّنمية
ال�سيا�س َّية الرئي�س َّية القائمة .ويف هذا اجلزء الثاين �سنتط َّرقُ �إىل الت ِ
والأحزاب ِّ
ال�سيا�سة واملجتم ِع املاليزي
َّه�ضة على
ِ
َّه�ضة التي ا�شتهرت بها ماليزيا ,وانعكا�سات تلك الن ِ
والن ِ
وواقعها اليوم.

أدوات التي
م��ن �
ِ
أوائ����ل ال ِ
مت ت��ف��ع��ي�� ُل��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي ِ��ق
التنمية كانت امل�ؤ�س�سية،
ن�شئت
فمنذ اال�ستقالل� ,أُ ِ
ُ
ؤ���س�����س��ات
يف م��ال��ي��زي��ا امل���
���ح�ت�رف ُ
احل���ك���وم��� َّي ُ
���ة
���ة امل
ِ
واملتخ�ص َ�صة ,وكانت ت�ؤ ِّدي
ِّ
والدرا�سة
بالبحث
دو َره��ا
ِ
ِ
و�إع��ط��اء ر�أي��ه��ا وم�شور ِتها
اخت�صا�صها
جم����االت
يف
ِ
ِ
ال�سيا�سية
�إىل ال��ق��ي��اد ِة ِّ

�ضيق جد ًا
ومهن
رغم وجود
ٍ
ٍ
حديثة يف ماليزيا منذ اال�ستعمار� ,إال �أنَّها كانت على ِن ٍ
طاق ٍ
�صناعات ٍ
بدائي
كاقت�صاد
بقي مجُ َمل االقت�صا ِد املاليزي ُي�صنَّف
ويوازي
حجم جمتم ِع ال ِ
ٍ
َ
أقليات ال ِعرقية ,ولذا َ
ٍّ
جنح
كم بد�أ يف العام  1981وامتد لعقدينَ ,
يعتمدُ على الزراعة وتربية املوا�شي وال�صيد ،ولكن بعد ُح ٍ
ال�صناعات
اقت�صاد حديث قائم على
الطبيب وال�سيا�سي د .مهاتري حممد يف حتويلِ االقت�صاد املاليزي �إىل
ِ
ٍ
ُ
مل الثالث ،وبعدَ �أن
�صعبة
�صناعات
واخلدمات ,ودخلت ماليزيا يف عدَّ ِة
أغلب ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ومعقدة مل تدخلْها � ُ
دول العا ِ
َ
وخرج من دو ِر
وعي يف عام ,2003
احلكم
تنازل عن
رئي�س الوزراءِ ُمبتغاه يف �إدار ِة الدَّ ولة،
حق ََّق
ٍ
َ
ِ
ُ
ب�شكل َط ٍّ
ً
ً
حديثة
دولة
وراءه
القياد ِة املبا�شر ِة �إىل دو ِر امل�ؤ ِّثر يف
امل�سارات العا َّم ِة للدولة من ِ
ِ
خلف امل�سرح ,مخُ ل ًفا َ
ً
َ
أ�سباب
ال�صيت على م�ستوى العامل .يف
وذائعة
وع�صرية
ِ
ِ
�سياق هذه ال�سل�سلة ,من املهم التعرف على ِ
بع�ض � ِ
أ�سباب
النَّه�ضة املاليزية ونتائجها ,والتي قد ت�ساعدُ نا يف فهم التجربة املاليزية ,بال
ِ
إ�ضافة �إىل فهم بع�ض � ِ
العربي عن هذه التجربة.
ت�أخُّ ِر الواق ِع
ّ
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بذور النَّه�ضة املاليز َّية
بعدَ �صعود التَّوترات ال ِعرقية  -املذكورة يف اجلزء املا�ضي  -يف �ستين َّيات القرن الع�شرين,
النهاية ال�س ِّي َ
َ
ئة التي
ال�سيا�س َّية واالجتماع َّية ومن ورا ِئها اجلماهري،
�أدركت الن ُ
ُّخب ِّ
قد ُ
ُ
مكت�سبات على � ّأي م�ستوى
حتقيق � ِّأي
ت�صل �إليها تلك التوترات ،و�أنه ال ميكن
ٍ
الدولة
وتدمر ُبنية
حادة متزقُ املجتم َع
انق�سامات
�سكانية بوجو ِد
جمموعة
ول ّأي
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
تهدئة الأو�ضاع ,وعقد ُم�صاحلة مجُ ت َمعية
ُّخب �إىل
ِ
املاليزية .ولذا �سارعت الن ُ
بع�ض متطلبا ِتها
وترتيب ال َع ِ
ُّخب ال ِعرقية عن ِ
قد االجتماعي الذي تنازلت فيه الن ُ
َ
قناعة
اجلميع �إىل
وو�صل
لتح�صيلِ البع�ض الآخر،
يوحدُ
ٍ
ُ
ِ
بوجوب العملِ على ما ِّ
البالد و ُيج ِّم ُع �سكانها ,وهو ال َّر ُ
َّنمية واالزدها ِر
غبة يف اال�ستقرا ِر
وحتقيق الت ِ
ِ
االقت�صادي ,وكانت َ
ُ
البداية احلقيق َّي ُة
تلك هي
للنه�ضة املاليزية بعدما كادت �أنْ
ِ
َ
تغرق يف �أتون تفكك املجتمع املاليزي وحرب �أهلية وانف�صال لأكرث من والية.

ن�شئت يف
أدوات التي مت تفعي ُلها
لتحقيق التنمية كانت امل�ؤ�س�سية ،فمنذ اال�ستقالل� ,أُ ِ
من �أوائلِ ال ِ
ِ
رت ُ
ُ
والدرا�سة و�إعطاء ر�أيها وم�شور ِتها يف
بالبحث
واملتخ�ص َ�صة ,وكانت ت�ؤ ِّدي دو َرها
فة
ماليزيا امل�
ِ
ِ
ؤ�س�سات احلكوم َّي ُة املح ِ
ِّ
ُ
ال�سيا�سية  -رغم قوتها وكارزميتها  -على
ال�سيا�سية ،ويف غالب الأحيان ,كانت القياد ُة
جماالت
ِ
ِ
اخت�صا�صها �إىل القياد ِة ِّ
حتديد
املتخ�ص�صة �ضمنَ اعتباراتها� ,أو حتى �إعطائها الأولوية عند
االحرتافية للأخْ ِذ بهذه الآراء
كاف من
ِ
ِ
م�ستوى ٍ
ِّ
النجاح العتما ِده على مبد�أِ امل� َّؤ�س ِ�س َّية واحرتام �أ�صحاب
أداء احلكومي املاليزي
ِ
َ
املواقف و�أَخْ ِذ القرارات ،ولذا ا�ستطا َع ال ُ
َّخ�ص�صات ,ونفي الأداء االرجتا ّ
الفردي للقياد ِة املاليز َّية حتى ولو كانت خبري ًة كما يف حالة د .مهاتري حممد،
يل �أو
ّ
الت ُّ
ً
احلكم و�إدار ِة الدولة ،وبالتوازي مع
وهي بال َّت�أكيد كانت قاعد ًة مت جتاو ُزها عد َة مرات ,لكنَّها بقيت قاعد ًة �أ�سا�سية يف
ِ
هذه العالقة بني م�ؤ�س�سات الدولة والقيادة ال�سيا�سية ,كان ُ
فر�ض النظا ِم والتزا ِم املجتمع بال�ضوابط والقوانني� ،إذ ال
حال �شيوع الفو�ضى,
دولة �أو جمتمع الإجناز
�سواء على م�ستوى الأداءِ
والتقدم للأما ِم يف ِ
ُّ
ميكن ب�أي ٍ
حال من الأحوال ل ِّأي ٍ
ً
ولة والقياد ِة
ببع�ض ِه �أو عالقته مب�
ؤ�س�سات الدَّ ِ
ِ
�سات ال�سلطة� ,أو على م�ستوى املجتمع وعالقته ِ
احلكومي والعالقة بني م� َّؤ�س ِ
ِّ
ُ
جمتمعات العامل الثالث ,ومنها املجتمعات ال َعرب َّية.
ال�سيا�سية ،وهو من �أ�شدِّ الأمو ِر التي تفتقدُ �إليها
َ
وقبل �أن ي�ستلم د.
أ�سا�س تط ُّو ِر املجتمع املاليزي ,ومن ثم اقت�صاده و�صناعاته وخدماته،
التعليم كان وبدون �أدنى ٍ
�شك هو � ُ
من�صب وزير التَّعليم يف فرت ِة ال�سبعينات يف حكومتني ,وبد�أَ منذ ذلك الوقت ب�إعطاءِ الأولو َّي ِة للتعليم
ال�سلطة�َ ,ش ِغل
َ
مهاتري ُّ
ُ
وتطوير التَّعليم طوال ال�سبعينات وحتى منت�صف الثمانينات,
دعم
يف ُخ َّط ِته للنهو�ض مباليزيا ،وبعد �أن ا�ستم َّرت
ِ
�سيا�سات ِ
ومتخ�ص ً
ً
ُ
النجاح
أ�سا�س
�صة يف عد ِة جماالت ،وكانت تلك
عاملة
أيد
أنتج
التعليم � ٍ
ح�صدت البال ُد الثما َر حينما � َ
ُ
العمالة هي � ُ
ِّ
ِ
بالتعد ِد َّية ال َّثقافية وال ِعرقية,
القبول
ثقافة
تثبيت
يف امل�شاري ِع ال�صناع َّي ِة واخلدم َّية التي قامت يف البالد ،عالو ًة على
ِ
ُّ
ِ
ِ
إنتاج
والرتكيز على العملِ وال ِ
للتقد ِم يف املجتمع ,وترك �أ�سباب
والتمزيق والدمار.
التخريب
ِ
ِ
َ
َ

من�صب وزير ال َّتعليم
ال�سلطة� ,ش ِغل
َ
قبل �أن ي�ستلم د .مهاتري ُّ
يف فرت ِة ال�سبعينات يف حكومتني ,وبد�أَ منذ ذلك الوقت
ب�إعطاءِ الأولو َّي ِة للتعليم يف ُخ َّط ِته للنهو�ض مباليزي

حر�صت
إ�ضافة �إىل ما �سبق,
بال
ِ
َ
ُ
ُ
احلفاظ على
املاليزية على
الدولة
ِ
للف�ساد �إذا ما
م�ستوى متدنٍ ن�سب ًيا
ً
ٍ
مل ال َّثالث ،وحتى
قو ِرنَ
ِ
بدول العا ِ
ف�ضيحة الف�سا ِد املا ِّ
يل ال�شهري ِة
َ
بذلك احلجم الذي َّ
عط َل النُّم َو
ال�سابق جنيب عبدالرزاق – والتي �سنتطرق �إليها الح ًقا  ,-مل تكن
لرئي�س الوزراء َّ
االقت�صادي �أو � َ
أموال العا َّمة,
غم من وجود
أوقف م�سري َة التطو ِر
ونهب لل ِ
ِ
ٍ
مايل ٍ
والتحديث يف ماليزيا .وعلى ال َّر ِ
ف�ساد ٍ
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ريها منذ اال�ستقالل ,لكنَّ ذلك مل
وخلل يف
إداري
ٍ
ِ
ٍ
وف�ساد � ٍّ
نزاهة التعيينات احلكومية وغ ِ
َ
جزئي
تعطيل
أحوال �إىل
والنه�ضة �أو يوقفه .و�أ َّدى يف �أ�سوءِ ال
التنمية
طريق
يقطع
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍّ
بع�ض املوا�ضع.
ري يف ِ
وت�أخ ٍ
ٌ
ٌ
ليربالية كاملة يف ماليزيا ,لكن ال ميكنُ تو�صيف النظام املاليزي ب�أنَّه
دميوقراطية
مل ت�ستقر
ُ
ُ
نظام �شمو ّ
ال�سيا�سية يف ماليزيا منذ
َّعددية
يل �أو نظام طغيان ،فلقد ت� َّأ�س َ�ست الت
نظام دكتاتوري �أو ٌ
ٌ
مرة خل�سار ِة حزب  UMNOاحلاكم
وب�شكل
ا�ستقال ِلها
ٍ
حقيقي ,وقد قادت التعددية يف �أكرث من ٍ
ّ
ُ
ال�سلطة يف تلك املناطق ,عالو ًة
أحزاب
بع�ض الواليات املاليزية ,وو�صلت ال
لالنتخابات يف ِ
ُ
املعار�ضة �إىل ُّ
أول
أحزاب
احلاكم لالنتخابات املركزية يف  ,2018وو�صول �
التحالف
على خ�سار ِة
معار�ضة �إىل ال�سلطة الفيدرال َّية ل ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َّنمية
كيز على الإجنا ِز
ال�س
وحتقيق الت ِ
ِ
ِ
يا�سية للترَّ ِ
مرة ،وكانَ هذا من العواملِ امل�ساعد ِة على حما�صر ِة الف�ساد ,و َد ْف ِع القياد ِة ِّ
ُ
و�سيلة البقاءِ يف ال�سلطة.
واال�ستقرار ,واعتبا ِر الإجناز هو
خارجي مثابر لتعطيلِ التَّنمية املاليزية .فحتى نهاية الثمانينات,
تدخل
غياب �أي
ٍ
ذكرها يف هذا ال�سياق ,هو ُ
آخر العوامل املمكن ُ
� ُ
ٍ
ُ
ب�شكل حقيقي ،وهو
ملنطقة جنوب �شرق �آ�سيا ,ومل تتدخل فيها
مل تعطي كثري االهتمام واالنتباه
مل تكن
ٍ
ِ
الدول الكربى يف العا ِ
َ
م�شاكل ومعيقات ُكربى ،وعلى
تنمية
حتقيق
الأمر الذي �س َّه َل على ماليزيا وغريها من دول املنطقة
اجتماعية واقت�صاد َّية دونَ
ٍ
ٍ
ٍ
واالنتقال �إىل
َّه�ضة ال�شهري ِة يف ماليزيا,
أ�سباب املذكورة قد تبدو ب�سيطة ,لكنَّها كانت �أ�سا�س َّي ًة يف
ِ
حتقيق الن ِ
ِ
الرغم من �أنَّ ال َ
واحلداثة والرخاء االقت�صادي.
حالة التطو ِر
ِ
ِ

نتائج النَّه�ضة املاليز َّية
باحلداثة – حتَّى اليوم  -م�ستوى الدول الغربية ,ومل حتل َّ
كل
ال�سائد يف �أذهانِ الكثريين ,مل تبلغْ ماليزيا
بخالف االنطبا ِع
ِ
ِ
ِ
م�شاكلِ االقت�صا ِد احلديث وتوفري اخلدمات ،وما َ
واخلدمات
نية التَّحتية
ري �أما َم ماليزيا لتفع َله
ِ
لتحديث ال ُب ِ
ِ
زال هنا ِلك الكث ُ
�صعيد ال َّثقافة العا َّمة يف
العا َّمة واخلدمات الإلكرتونية وغريها ،وما زال لديها الأكرث لتطو َّره على
ِ
ِ�س
إنتاج والعمل ,وحتى �أمور مثل احل ّ
البالد جتاه موا�ضي َع مثل تق ُّبل التنوع ال ِعرقي والثقايف ,وثقافة ال ِ
الفني واجلمايل والذوق العام وغريها� ،إذن ,فالإجنا ُز احلقيقي ملاليزيا مل يكن تقد ُمها على
إ�ضافة
دول املنطقة ,بال
الدول الغربية واليابان وكوريا ,لكنَّه كان تقد ُمها على جريا ِنها من ِ
ِ
ً
مقارنة مبا كانت ماليزيا ذاتها تعي�شه يف ال�ستينات وال�سبعينات ،وكان هذان
�إىل تقدمها
َّجربة على امل�ستوى العاملي ,وت�صنيف ال�شرق والغرب
العامالن هما �سبب �شهر ِة الت
ِ
ناجحة يف التَّنمية والنه�ضة ،ومع �أنَّ ماليزيا مل حتل كل
كتجربة
للتجربة املاليزية
ٍ
ٍ
م�شاكلها ,لكنها �أجنزت الكثري وعلى عدة م�ستويات.

�أولاً  :امل�ستوى االقت�صادي
اقت�صاد يقو ُم على ال�صناعة,
اقت�صاد زراعي �إىل
املاليزي من
حتويل االقت�صاد
ٍ
ٍ
ّ
ومعقدة َ
مثل :ال�سيارات ،والأجهزة الكهربائية ،والأجهزة
�صعبة
ل�صناعات
ومت الت�أ�سي�س
ٍ
ٍ
ٍ
إنتاج وجودته م�ستوى الت�صدير �إىل عدة مناطق يف العامل ت�شمل:
الإلكرتونية ,بلغ فيها
ُ
حجم ال ِ
حجم ال�صادرات من هذه ال�صناعات املاليزية �أكرث من
�آ�سيا ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،وال�شرق الأو�سط ،وو�صل
ُ
 100مليار دوالر �أمريكي يف العام  %40( 2019من ال�صادرات).
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ال�ستقطاب اال�ستثمارات
توفري ال ُبنية التحتية اللاَّ زمة
ِ
كبرية �إىل ماليزيا ,والتي تبلغ قيم ُتها الآن
أحجام
أجنبية املبا�شرة ب�
ال
ٍ
ِ
ٍ
�أكرث من  150مليار دوالر ( %13من حجم االقت�صاد املاليزي).
ح�صة الفرد من الناجت القومي ،فعلى
حت�سني الإنتاج و َرفْع َّ
أ�صغر من
الرغم من �أنَّ �إجمايل الناجت القومي  GDP PPPملاليزيا � ُ
الإجمايل يف ٍّ
كل من �إندوني�سيا وتايالند والفلبني ,لكن �إذا ما مت توزيع
ُ
ح�صة الفرد املاليزي الأعلى يف
هذا الإجمايل على عدد ال�سكان ,تكون
ال�ص َغر (بروناي و�سنغافورة)،
ِ
منطقة جنوب �شرق �آ�سيا بعد الدول فائقة ِّ
ال�سنوي للفرد املاليزي الأعلى بني باقي دول
ويعت ُ
رب م�ستوى الدَّ خل َّ
اخلليج العربي.
ول
العامل الثالث بعدَ ُد ِ
ِ

الدولة

قطر
بروناي
الإمارات
الكويت
ال�سعودية
ُّ
البحرين
عمان
ماليزيا
رو�سيا
تركيا

ح�صة الفرد
من �إجمايل الناجت القومي
(وف ًقا لتعادل القوة ال�شرائية)

الرتتيب
بني دول العامل الثالث

الرتتيب
بني دول العامل

� 138ألف دوالر
 78الف دوالر
� 70ألف دوالر
� 68ألف دوالر
� 57ألف دوالر
� 52ألف دوالر
� 49ألف دوالر
� 35ألف دوالر
� 31ألف دوالر
� 29ألف دوالر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
6
7
8
14
21
26
43
50
54

GPD PPP per Capita

لتقديرات �صندوق النَّقد الدويل يف مطلع 2020
ِطب ًقا
ِ

ال�سيا�سي
ثان ًيا :امل�ستوى ِّ
ُ
ال�سيا�سة املاليزية -التي متيل �إىل املهادنة
ال�سيا�سية ,ومل ت�ؤ ِد
اال�ستقاللية
عال من
املحافظة على
ً
ِ
ِ
م�ستوى ٍ
ُ
يخ�ص قرارها الداخلي ،فعلى
تتنازل فيما
ال�سيادة الوطنية ,ومل تكن
والت�صالح وعدم التَّ�صا ُدم� -إىل
ِ
التفريط يف مبد�أِ ِّ
ُّ
َّقد الدويل عندما حلَّت بها ال ُ
�سبيل املثال ,رف�ضت ماليزيا ِّ
أزمة املالية يف
قرو�ض
حزم �أخْ َذ
مالية من �صندوق الن ِ
ٍ
ٍ
وبكل ٍ
ُ
اقت�صادية
�سيا�سات
ريا يف
 ,1998وهو
القر�ض الذي كان �سي�ساعدُ ماليزيا يف جتاو ِز ال ِ
ٍ
ٍ
أزمة املالية ,لكنَّه ا�شرتط تغي ً
أهلية جتاو َز الأزمة
الوطنية
إ�ضعاف الدولة ،وا�ستطاعت ماليزيا باجلهو ِد
لية ُت�ؤدي بال�ضرور ِة �إىل �
احلكومية وال ِ
ِ
ِ
ِ
محَ ٍ
امل�صحوبة ُّ
بال�شروط االجتماعية واالقت�صادية.
أخذ القرو�ض
ِ
دونَ � ِ
ً
ً
ِّ
َّظر عن
حقيقية وقبولاً �شعب ًيا،
�شرعية
ح�سن الأداء يف الإدار ِة العامة� ,أعطى للنِّظا ِم ال�سيا�سي
وبغ�ض الن ِ
قبول
احل�سابات احلزبية ,كانت دائ ًما امل�شاركة ال�شعبية العالية يف االنتخابات  -التي مل تنزل عن  -%70دليلاً على
ِ
ِ
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أمر الذي و َّفر
ال�سيا�سي واالقتناع به ،وهو ال ُ
النِّظام ِّ
اال�ستثمارات
بتدفق
ا�ستقرا ًرا �سيا�س ًيا عال ًيا جدً ا �سمح
ِ
ِ
َ
َ
طريقة
و�سهل
ال�سوق االقت�صادي
الأجنبية ,وا�ستقرا ِر
ِ
التَّنمية.

ثال ًثا :امل�ستوى االجتماعي

من  %85من َمقاعد الربملان،
ال��ت��ي م َّثلت املاليزيني من
أعراق َّ
بقات
والط ِ
مخُ ت َلف ال ِ
��ق
االق��ت�����ص��ادي ِ
��ة وامل��ن��اط ِ
اجل���غ���راف���ي���ة ،وا���س��ت��ط��اع
ال��ب��ق��اء يف ال�����س��ل��ط ِ��ة منذ
َ
اال�ستقالل ،وحيازة ما ال َي ِقلُّ
لثي املقاعد حتى رحيل د.
عن ُث ِّ
ال�سلطة.
مهاتري حممد عن ُّ

ال�سيا�سي غري ُّ
ال�شمويل,
نظرا
ِ
ً
لطبيعة النِّظام ِّ
فلقد ت� َّأ�س َ�ست يف ماليزيا منذ اال�ستقالل العديدُ منَ
املُ َّ
املجاالت
لة يف
مات غري احلكومية NGOs
ِ
الفاع ِ
ِ
نظ ِ
ال�سيا�سية واالجتماعية ،وكانت تلك امل�ؤ�س�سات من يف نف�س الفرتة ,كان قد ت�شكَّل فقط حزبان
ِ
أحزاب
�أدوات املجتمع للتفاعلِ مع املراحل املختلفة ,والتنظيم اثنان من ال
�ضة املذكورة ِيف اجلزءِ
ال�سيا�سية املُعا ِر ِ
ِ
ِ
الأول من هذه ال�سل�سلة ،ورغم
�أنَّ هذه الأحزاب ا�ستم َّرت يف
منطلق قدرتها
دو ِر املعار�ضة من
ِ
الف�ضل
�صاحب
حزب احتاد املاليو الوطني  UMNOهو
ِ
ُ
على حتقيق �أف�ضل مما كان,
����زاب يف حتقيق ال َّتنمية ,باعتبا ِره
أك�ب�ر ب�ين الأح ِ
ال ِ
يوم
لكنَّها بالت�أكيد مل ت�صل يف ٍ
َ
��وات النه�ضة
احل���زب ال���ذي ق��اد احل��ك��وم َ��ة
ط���وال ���س��ن ِ
َ
درجة التعاونِ مع
من الأيا ِم
ري
جهات
ٍ
ٍ
خارجية �أو حماولة تدم ِ
ُ
الو�صول �إىل ال�سلطة،
املنظمات النِّظام ال�سيا�سي �أو املجتمع يف �سبيل
يف حتقيق املطالب واملُبتغيات ,وقد �أ َّدت تلك
ِ
ري من الأمو ِر والوقائع والقرارات وكانت دائ ًما تقبل باالنتخابات وبنتا ِئجها ,حتى حينما مل
بالفعل �إىل تغيري الكث ِ
حت�صل على  %15من مجُ َملِ مقاعد الربملان يف انتخابات
تاريخ البالد.
وال�سيا�سات يف
ِ
الدولة
 ،1995وبذلك كان دو ُرها �إيجاب ًيا يف ا�ستقرار
ِ
ال�سلمية
رغم وجود امل�شكلة ال ِعرقية حتى الآن لكنَّها والنظام ال�سيا�سي واالقت�صاد ,والتزمت بامل�سري ِة ِّ
ً
ً
ُ
ال�سلطة.
الدميوقراطي
والنهج
التنمية على
خاملة ,كما و�ساعدت
م�شكلة
غال ًبا كانت
ِ
للتناف�س على ُّ
ِ
ِّ
النه�ضة التي ُ
تعي�شها ماليزيا ُ
منذ
مالمح
والثقافات هذه باخت�صار هي
أعراق
ِ
ِ
زياد ِة اال�ستقرار االجتماعي بني ال ِ
ُ
م�ستوى ي�سمح الت�سعينات ,وال َّ
�شك �أنَّ القياد َة ال�سيا�سية
االجتماعي
ال�سلَّ ُم
ً
املختلفة ,حتى بلغ ُّ
ُّ
َ
�صاحبة الدو ِر الطليعي
بالتفاعلِ ال َّثقايف الإيجابي بني الأعراق -يف املدن الكربى كانت
العادات ِّ
واملبا ِدر لتبني امل�سارات التي
والطباع وال�سلوكيات.
على الأقل -و َتبا ُدل
ِ
�أ َّدت �إىل التنمية ،لكن
إطالق
	محَ ْ َو ال ِأمية يف ماليزيا و َر ْف ِع م�ستوى التعليم ،ال يجو ُز على ال ِ
ُ
ن�سبة الأمية يف ماليزيا  %5يف العام � ,2018إغفال حقيقة مهمة,
�إذ بلغت
ُ
أ�صحاب وهي �أنَّ ال�شعب
العاملة يف ماليزيا من �
ن�صف القوى
وتتكون
ِ
ِ
املاليزي بعمو ِمه كان
التعليم اجلامعي.
ِ
ب�شكل بنَّاء
متجاو ًبا
ٍ
ال�سيا�س َّية خالل فرتة النَّه�ضة مع توجهات القيادة
�أدوار الأحزاب ِّ
�صاحب الوطنية ,و�أن جممل
كان حزب احتاد املاليو الوطني  UMNOهو
ُ
َ
وعمل
أحزاب يف حتقيق التَّنمية ,باعتبا ِره املجتمع املاليزي اجتهدَ
رب بني ال
ِ
الف�ضلِ الأك ِ
َ
احلكومة ط َ
املبادرات
إجناح
���وال
احل��زب ال��ذي ق��اد
ِ
ِ
�سنوات النه�ضة ،خالل تلك الفرتة ل ِ
ً
إيجابية مع القياد ِة
حتقيق وامل�شاري َع احلكومية ,و�أنَّه تعاطى ب�
إ�ضافة �إىل دوره يف
القيادي يف التنمية� ,
ولدو ِره
ٍ
ِّ
ِ
ُ
ري �ش�ؤون
�شعبية
اال�ستقالل ,و�صلت
�ص للإدار ِة وتدب ِ
ِ
احل��زب يف ُذرو ِة التنمية ال�سيا�سية و�أعطاها الفُ َر َ
االقت�صادية ليك�سب انتخابات  1995ويح�صل على �أكرث البالد.
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تكنولوجيا

التحول الرقمي في ماليزيا
الجهود والتحديات

م .طارق التلم�س

دكتوراه يف امليكاترونيك�س

الع�صر احلديثُ ,
املحيطة بالإن�سانِ بالإنرتنت ،مما
تمُ ِّثل تكنولوجيا� إنرتنت الأ�شياء ثور ًة حقيق َّي ًة يف
يتم ربط الأ�شياءِ
ِ
ِ
حيث ُّ
تتيح هذه التُّكنولوجيا
إنتاجية
لتعزيز ال
البيانات التي ُيعاد ا�ستخدا ُمها وحتليلها
ي�سمح بتجمي ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
وتطوير جودة احلياة ،كما ُ
ُ
الدول ً
َ
ُ
إمكانية ّ
الو�صول
ري تكنولوجيا الإنرتنت ،تدخل
الواعدة� 
�سباقا حثي ًثا لأجلِ
حل امل�شاكلِ
ِ
ِ
رب ت�سخ ِ
التقليدية اليوم َّي ِة ع َ
َ
االقت�صادية لهذه الدولُ .
ببعيدة
دولة ماليزيا لي�ست
املكانة
ني
متقدمة من هذه التكنولوجيا ،مما
مراحل
�إىل
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ي�ساهم يف حت�س ِ
ُ
ً
ُ
ومت�سارعة يف طريقها نحو ال ِّق َّمة.
تبذل جهو ًدا مت�صاعد ًة
�سباق التَّحول الرقمي ،كما �أنها
عن م�ضما ِر
ِ

خارطة َّ
قلب �آ�سيان ال َّرقمي
الطريق نحو ِ

و�ضعت ماليزيا ُخ َ
ً
التطوير واال�ستفاد ِة من تكنولوجيا� إنرتنت الأ�شياء ،ومن
مركزا� إقليم ًيا يف
لت�صبح
طريق
طة
ِ
ٍ
َ
ت�ساهم هذه التكنولوجيا الواعدة مببلغ  42.5مليار رينجت ماليزي ( 10مليار دوالر) يف الدخلِ القومي املاليزي
املتوق ِع� أن
َ
ُ
ُ
فئات عد ًة تبد�أُ من امل�شاريع ال�صغري ِة
ت�ستهدف
ا�سرتاتيجيات
الطريق املاليز َّية من
خارطة
بحلول العام  ،2025تتكونُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ً
تطوير هذه التكنولوجيا.
ت�صبح ماليزيا مركزا� إقليم ًيا يف
والفردية ورياد ِة الأعمال� إىل ال�شركات الكبرية ،و�صولاً� إىل� أن
ِ
ِ
َ
جمال� إنرتنت الأ�شياء ،و�إ
النا�شئة واملتو�سطة ،واحت�ضانِ ُر َّواد الأعمال يف
املاليزية دعم ال�شركات
اخلطة
أهم مالمح
ِ
ِ
ِ
ِ
منِّ � 
الوعي بهذه التكنولوجيا والآثا ِر الإيجاب َّية املرتتبة على َت َبنِّيها ،ما ورد
تعزيز
ي�ساهم يف
طالق امل�شاريع التجريبية مما
ِ
ُ
ِ
وي�ستثمر هذا التحول
حقيقي يتبنى
جمتمع
يخ�ص املدى البعيد فت�سعى� أن يتكون
ذكره هو على املدى الق�صري� ،أما فيما
ٌ
ٌ
ُ
ُّ
َ
احلكومة
ويظهر جل ًيا يف
قلب �آ�سيان ال َّرقمي.
ميزانية العام  2020احلكوم َّية �أنَّ
على� أو�س ِع نطاق ،و�أنْ
ِ
َ
ت�صبح ماليزيا هي ُ
ُ
ُ
حتفيز التَّحول ال َّرقمي ،حيث َّ
لدعم �أكرث
تخ�صي�ص مبلغ» 550مليون رينجت ماليزي»
مت
جدية على
ب�صورة
تعمل
املاليزية
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ِ
�ضريبية ُ
لل�شركات التي
�سنوات
ت�صل ملد ِة ع�شر
إعفاءات
�شركة لأجلِ �أَتمْ َ َت ِة عمليا ِتها التجارية .كما مت تقدمي �
من 2000
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
احلكومة املاليزية مبلغ  50رينجت
ؤخرا �ضمن اخلطة الوطنية للإنعا�ش االقت�صادي قدَّ مت
ت�ستثمر يف اقت�صاد املعرفة ،وم� ً
ُ
املقدم  750مليون رينجت ماليزي.
ر�صيد للماليزيني الذين ي�ستخدمون املحافظ الإلكرتونية حيث بلغ جمموع املبلغ َّ
على �شكلِ
ٍ

مدينة امل�ستقبل َّ
الذك َّية (�سايربجايا)

ُ
من���وذج���ا ع��م��ل�� ًي��ا ح��ي��ث ي��ت��م ت��ط��وي��ر� أن��ظ��م��ـ��ـ��ـ ٍ��ة ُم��ت��ع��ـ��ـ��ـ��دد ٍة داخ��ل امل��دي��ن��ة اع���ت���م���ادًا على
م��دي��ن��ة ���س��اي�برج��اي��ا
�بر
ً
ت��ع��ت ُ
العامة وعمل َّيات � إدار ِة الطاقة.
المة
حركــــــــة
أنظمة � إدار ِة
ِ
ال�س ِ
ِ
ِ
�إنرتنت ا لأ�شياء ،مثل ِ � 
املـــــــــــرورالذكيــــــــــة،ومراقبة َّ
ُي َ
َ
ُ
مدينة ذك�� َّي ٍ��ة يف م��ال��ي��زي��ا ،ون���واةً
لتطبيق هذه التكنولوجيا ما يجعلها� أول
ح��ي
رب
ٍ
ِ
ٍّ
نظر� إىل مدينة �سايرب ج��اي��ا كمخت ٍ
التكنولوجية لتكونَ م��ق�� ًرا لها.
ال�شركات
���ذب
ل��ل��ت��ح ِ
ِ
ِ
��ول ال�� َّرق��م��ي يف ماليزيا ،وعلى مدى  23ع��ا ًم��ا جن��ح��ت امل��دي��ن ُ��ة يف ج ِ
م�ؤ�س�سةُ االقت�صاد الرقمي املاليزي (ُ )MDEC
مبو�ضوعات
دعم املناهج الدرا�س َّية يف اجلامعات
اجلامعات
تعمل حال ًيا مع
ِ
ِ
ٍ
والكليات على ِ
برامج
التحول الرقمي ،وتقدم
عملية
االنخراط يف
يتيح عددًا� أكرب من املتخرجني القادرين على
َ
ِ
ِ
ِ
ذات عالقة ب�إنرتنت الأ�شياء ،مما ُ
لبع�ض امل�شاريع املميزة.
مايل و
أعمال يف جمال التكنولوجيا ،ت�شمل هذه الربامج توف َري
ٍ
احت�ضان لروا ِد ال ِ
ٍ
ٍ
ا�ست�شارات ِ
متويل ٍ

ثمرة التَّح ِّول ال َّرقمي

كان ثمر ُة هذا التحول ال َّرقمي� أَنْ متتُ � 
عمليات
اليومية للمواطنني واملقيمني يف ماليزيا ،مثل
ات
ِ
ِ
ري من العمل َّي ِ
أمتتة كث ٍ
ريا  يف ِّ
للمحافظ الإلكرتون َّية ,عمليات الإف�صاح َّ
ظل
الدَّ ف ِع الإلكرتوين واالنت�شا ِر الوا�س ِع
ِ
ال�ضريبيَ ,دفع الزكاة ,ولي�س� أخ ً
إطالق
انت�شار
تطبيقات ِعدَّ ة �س َّهلت من ا�ستمرارية احلياة ،مثل :تطبيقات ال َّتو�صيلِ
ِ
ٍ
جائحة كورونا �ساهمت التكنولوجيا يفِ � 
املعامالت
َّ�سوق لأجل تت ُّبع املخالطني حلاالت الإ�صابة� ,إجراء
ِ
والتَّ�سوق عرب الإنرتنت ،وت�سجيل املتواجدين يف� أماكن الت ِ
عك�س املفهو ِم
رب برامج
احلكومية بدون احلاجة
ِ
ِ
التعليم الإلكرتوين ،وعلي ِ
للتواجد يف املكاتب ،و ا�ستمرار العمل َّية التعليمية ع َ
ِ
توفر ع�شرات الآالف من
ن�سب ال َب ِ
ال�سائد �أنَّ التُّكنولوجيا ت�ؤ ِّدي اىل ارتفاع ِ
طالة� ،إال �أنَّ تكنولوجيا �إنرتنت الأ�شياء يتوقع �أن َ
ال�صلة يف املجال.
ر�ص العملِ لأ�صحاب املهارات ذات
ِ
ُف ِ
ا�سرتاتيجية
خطة
ري وفق
منوذجا متقد ًما بني
رب ماليزيا
ِ
ٍ
ٍ
ً
الدول النامية فيما حقَّقته يف جمال التَّحول ال َّرقمي ،فهي ت�س ُ
تعت ُ
َ
رائدة يف
كدولة
ت�صنيف ماليزيا عام 2015
جمال �إنرتنت الأ�شياء ،هذا الإجناز قا َد �إىل
طريق نحو الرياد ِة يف
خارطة
مت ِّث ُل
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
ُ
الرابعة يف ُم� ِّؤ�ش ِر خدمات الإنرتنت.
املرتبة
وحتتل
الدول النامية،
ِ
جمال االقت�صا ِد ال َّرقمي بني ُّ
ُ
حتديات
عملية التَّقدم ،و ُيجمِع اخلرباء �أنَّ هناك
تبط ُئ من
َّحول الرقمي يواجهُ عديدً ا من الت
الطريق نح َو الت ِ
ِ
َّحديات التي ِ
ِ
ٍ
أمن املعلومات،
خت�صني ،ق�ضية
كبري ًة الزالت تواجه ال�شركات على
ِ
ِ
اخل�صو�صية و� ِ
طريق التَّحول مثل :نق�ص الكفاءات واملُ ِّ
التكلفة املرتفعة لأجلِ �شراء الأجهزة ،وت�صميم التطبيقات امل�ستخد َم ِة يف عملية التحولٌ ،
ُ
التكلفة العالية �أهم
وتعتبرَ
النا�شئة.
ال�شركات
العقبات يف طريق
ِ
ِ
ِ
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قراءة يف كتاب

الثـقــل اآلسيــــــوي
في السياسة الدولية
(محددات القوة اآلسيوية)
ت�أليف :عبلة مزوزي وجمموعة م�ؤلفني – 2018

عر�ض :د.عبري عبداهلل الرنتي�سي
دكتـــــوراة يف العلـــــوم ال�سيا�سيـــــة

خلف َّية ال ِكتاب:

تل �آ�سيا ُم ُ
تحَ ُّ
نذ القِدَ م مكا ًنا ِريا ِد َّيا يف � ّأي ِفكْر ا�سرتاتيجي،
نظرا ِل ُعم ِقها
ال�سيطر ِة على العاملً ،
حيث ُتع َتبرَ بوابة َّ
احل�سا�س،
احل�ضاري
ّ
التاريخي ،و تمَ َ وقعها اجليوبوليتيكي َّ
ّ
َ
الطاق ِو َّية والدميغراف ّية الهائلةَ ،عالو ًة
والقيمة
يات
أزمات خطري ًة ذات
ِ
تداع ٍ
على ذلكَ ،ت�ش َهدُ القا َّرة � ٍ
أزمة ال�سور َّية ،هذه
عاملية ،كالق�ض َّي ِة الفل�سطين َّية وال ِ
اخل�صائ�ص �أتاحت لآ�سيا �أن تكون �أك َ
رث مناطق العامل
ُعم ًقا و�أهم َّية ،وهو ما ُي َف ِّ�سر َو ِترية التَّحركات العاملية
ع�ضالت العاملية َت َت ُ
مركز على املجال
فمعظم املُ ِ
جتاههاُ ،
َّفاعالت
ريا يف الت ُ
الآ�سيوي كونها القا َّرة الأكرث ت�أث ً
نطرح
خارطة النِّظام الدَّ ويل يجع ُلنا
ِ
ُ
الدولية ،و َتغيرُّ
الت عن طبيعة هذه القارة وخ�صو�ص َّي ِتها,
ِعدَّ ة ت�سا�ؤُ ٍ
احل�سا�سة ،جاء هذا
يف ِظ ِّل هذه املُعطيات واملُتغيرِّ ات
َّ
الكتاب بعنوان ال ِّثقل الآ�سيوي يف ال�سيا�سة الدَّ ولية
جماعي �شارك
(حمددات القوة الآ�سيوية) وهو ُم�ؤ َّل ٌف
ٌ
ٌ
جمموعة من الباحثني ب�إ�شراف رئي�س اللجنة
فيه
ٌ
العلمية الأ�ستاذ «حممد بلعي�شة» وهو باحث يف
جامعة اجلزائر� ,ضمن ُمبادرة
الدرا�سات الآ�سيوية يف
ِ
ِ
كتب جماعية ،وهو ما
دعم ال�شباب الباحثني لت�أليف ٍ
اجلماعي امل�ش َ
رتك ،وذلك برعاية
بثقافة العمل
يرتقي
ِ
ّ
للدرا�سات اال�سرتاتيج ّي ِة
«املركز الدميقراطي العربي
ِ
وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية» �أملانيا – برلني.
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م�ضمون الكتاب :

حماولة الإجابة عن
أ�سا�سي �إىل
ب�شكل �
هد ُف هذا الكتاب
ٍ
ِ
َي ِ
ٍّ
�س�ؤا َلني رئي�س َّيني� :إىل � ْأي مدى يمُ كن ِفهم املكانة الآ�سيوية
يف النِّظام الدَّ ويل؟ ،وما هي ُقدرتها على الت�أثري يف معادلة
ً
موزعة
ال�سيا�سة الدَّ ولية؟ ،وذلك من خالل ِعدة مقاالت،
ِّ
َ
على ُقرابة � 316صفحةِ ,ل ُت ِّ
ثمانية حماور.
غطي
املحور الأ َّول :بعنوان مدخل �إىل القا َّرة الآ�سيوية ,الذي
در�س فيه الأ�ستاذ حممد بلعي�شة ال َ
و�سيا�سية
جل ُي ِ
أهمية ا ِ
َي ُ
للقا َّرة الآ�سيوية ،حيث ناق�ش الأبعاد الجِ ُيولوتيكية للقارة
الآ�سيوية وا�ستعر�ض ُم�ؤَ ِّ�شرات الأهمية للقارة من حيث
ُ
حيث
القوة ال�سكان َّية والأهمية االقت�صاد َّية والع�سكر َّية،
يمُ ثل متهيدً ا ملجموعة من املحا ِور توزعت ِلت�ش َمل �سب َع مناطق
للقار ِة الآ�سيوية.

يني؟ ،وما َ�شكل وطبيعة النِّظا ِم الدَّ ويل احلايل؟،
يف عدم ا�ستقرار الأو�ضاع فيها ،ي ِليها يف املو�ضوع الثاين النُّم ِّو ِّ
ال�ص ّ
الأ�ستاذة “وفاء بوكابو�س” حيث ناق�شت �أه ِّم َ
ية َّ
ال�صيني جتاه تغيري ُب ْن َية النِّظام الدَّ ويل
موح ِّ
ال�شرق وما ت�أثري الطُّ ِ
الدويل و الإقليميَ ,
الأو�سط يف ِميزان ال ِقوى َّ
اال�ض ِّطالع فيه؟ ،وما
لل�صني ْ
وخ ُل َ�صت �إىل احلايل؟ ،وما الدَّ ور الذي ميكنُ ِّ
� َّأن ال َ
إقليم َّ
أهمية املتعدِّ َدة الأبعاد التي يرت َّب ُع عليها � ُ
ال�شرق العوا ِمل التي يمُ كن �أنْ حتدَّ ِمن هذا الطُّ موح
وال�صعود؟،
ُّ
ً
الأو�سط ،جعلت منه ِق ً
يمة
ا�ستثنائية بالنِّ�سبة لل َف ِ
ينتظر النِّظا َم الدَّ ويل يف ِّ
ظل ُبروز ال�صني
واعل و� ُّأي ُم�ستق َب ٍل
ُ
الدَّ ولية والإقليمية ،حيث �أ�صبح َمو ِر ًدا طاقو ًيا �ضا ِم ًنا
ُ
ُ
الورقة من فر�ض َّي َتني َمفادهما
وتنطلق
رئي�س فيه؟,
كفاع ٍل
ِ
ٍ
للدول ال ُكربى،
للتط ُّور االقت�صادي
ِ
�أنَّ “ ُبنية النِّظام الدَّ ويل
ً
وفر�صة
ف�ضاء حيو ًيا
كما ُيعتبرَ
ً
نات الق َّوة
هو
انعكا�س ملك ِّو ِ
ٌ
نظرا
للو�صول �إىل ال�سيادة العاملية ً
الفاعلون
والقُدر ِة التي ميت ِل ُكها
ِ
جغرافية
خ�صائ�ص
ملا ميلكه من
ٍ
َ
الأ�سا�س ُّيون فيه ،و�أنَّه ك َّلما زادت
وتاريخية.
ُمق ِّومات القُوة ال�صينية املُقترَ ِ نة
ريها
ِ
بطموحها و�إدرا ِكها كان ت�أث ُ
املحور ال َّثالث :منطقة �شمال �آ�سيا
رب يف ِ�صياغة وت�شكيلِ ُبنية
�أك َ
تنا َول فيه الأ�ستاذ “ت�سعديت
ال�سيا�سي الدَّ ويل” ،وقد
النِّظام ِّ
مو�ضوع الزَّحف
كاللي�ش”
َ
اجليل
َخ ُل َ�صت الدِّ را�سة �إىل �أنّ
الرو�سي من �أورا�سيا اىل ال�شرق الأو�سط ،وتجُ ُ
قوة
ُّ
ال�صينيني ا�ستطاع �أن يح ِّول ال�صني �إىل ٍ
يب هذه الرابع من القاد ِة ِّ
ال�شرق
الدرا�سة على الإ�شكا ِل َّية البح ِث َّية :ما هي َمكانة
ِ
يو�سيا�سية عاملية ,وهناك حتدِّ يات اقت�صاد ّية
وج
ٍ
ٍ
اقت�صادية ِ
اخلارجية
ال�سيا�سة
أو�سط يف
ِ
ِ
ِ
ال ِ
الرو�سية من َمنظور َ
ال�صني ،لكنَّ التحدي
الفُر�ص و�أيدولوج ّية وثقاف ّية كبرية �س ُت َواجه ِّ
والتَّحديات؟ ،وقد َتب َنّت َف َر ِ�ض َّية �أ َنّه ُكلَّما زادت الفُ ُ
وجهة
ر�ص الأكرب هُ َو �أن تكونَ ُم�ستعد ًة ِلقبول االنتقادات املُ َّ
تاح ِة لرو�سيا يف َّ
املُ َ
ا�ستمر َتنا ِمي ُمق ِّومات القوة
ال�شرق الأو�سط زادت قدر ُتها على �إليهاَ ,تدُ ل امل� ِّؤ�شرات على �أ َنّه لو
َّ
ا�سرتجاع مكان ِتها الدَّ ولية.
َ
ني الواليات املتحد ِة الأمريكية
ال�صينية
ال�ص ُ
ف�سوف تفوقُ ِّ
ِّ
فال�صني ت�سعى لأنْ يكونَ ُ�صعو ُدها
ك ُق َّوة ُم
ٍ
هيمنة على العاملِّ ،
املحور ال َّرابع :منطقة �شرق �آ�سيا حيث َت َ�ض َّمن َم
ً
َ
الزمني
كونية يف املدى
و�ضوعني�ِ :سلم ًيا ،وال متيل �إىل �أنْ ت�صبح قو ًة
ِّ
ال�صيني وت�أثريه جتاه تغيري ُب ْن َية املَ ُ
الأول بعنوان الطموح ِّ
لنف�سها احرتا ًما
نظور مبقدا ِر ما ت�سعى �إىل �أن حتق َِّق
ِ
لل�صني يف �إقليمِها
النظام الدويل يف �إطار ُمقا َربة القوة ,حيث حاول الدكتور دول ًيا واالكتفاء با�ستعاد ِة الدو ِر
التاريخي ِّ
ّ
“جمال الفا�ضي” ال َ
إجابة على
ِ
بع�ض التَّ�سا�ؤُالت حول :املبا�شر.
حقيقة
ريها على
ِ
ِ
ماه َّية تف�سري نظر ّي ِة حت ُّول القو ِة وت�أث ِ

املحور ال َّثاين :تنا َول منطقة غرب �آ�سيا(ال�شرق الأو�سط),
حيث َ
جليو-ا�سرتاتيجية
ت�ض َّمن املو�ضوع الأول الأهمية ا ِ
ال�شرق الأو�سط ,ا�ستخدمت فيه الدكتورة «ليلى
ملنطقة
ِ
ِ
إح�صائي
التحليلي �إىل جا ِنب املنهج ال
الو�صفي
املنهج
مداين»
َ
ّ
ّ
ّ
املنطقة ومكان ِتها اال�سرتاتيج ّية ،وقد
طبيعة
لدرا�سة
ِ
ِ
ِ
َخ ُل َ�صت �إىل �أن َ ّ ُكلاً من :النِّفط ،وطرق التجارة ،واجلغرافيا
أيديولوجيا كلُّها عوا ِمل ُت�سهِم
والت�ضاري�س ،والإميان ،وال ِ
ال�شرق الأو�سط و� ً
أي�ضا
ملنطقة
يف الأهمية اال�سرتاتيجية
ِ
ِ
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يا�سة
ال�س ِ
بعدَ ه تناو َلت الأ�ستاذة “�أ�سماء بن م�شريح” مو�ضو َع ِّ
جليوا�سرتاتيج َّية،
ال�صينية يف �آ�سيا ،وم�ستقبلِ التَّوا ُزنات ا ِ
ُ
الدرا�سة على �إِ�شكال َّية كيف �ست�ؤ ِّثر ال�سيا�سة
حيث تجُ ِ يب
ال�صينية يف �آ�سيا على التوازنات اجليوا�سرتاتيج َّية
الإقليم َّية و الدَّ ول َّية؟ ،وقد َخ ُل َ�صت �إىل �أنَّ ال�سيا�سة ال�صينية
أمنية
ُت�شكِّل يف �آ�سيا محِ و ًرا ا�سرتاتيج ًيا ُمه ًّما من
الناحية ال ِ
ِ
التوازنات اال�سرتاتيج ّية يف �آ�سيا ,وقد
واالقت�صادية يف َ�شكلِ
ِ
ا َّتبعت ال�صني ِعدّ ة ا�سرتاتيج َّيات لزياد ِة ُنفوذهاِ ،من �أه ِّمها
م�شروع احلِزام َّ
والطريق.
ُ
حيث تناو َلت
املحور اخلام�س :منطقة َجنوب �شرق �آ�سيا
الثقافة
كة
ُّ
ِ
مر ِ
الدكتورة “عائ�شة حمايدي” مو�ضوع �أَ َ
للواليات
جليو�سرتاتيج َّية
ِ
�سيلة لتحقيق ال ِ
ك َو ٍ
أهداف ا ِ
�شرق �آ�سيا ،وقد ا َّتبعت
منطقة
املتَّحد ِة الأمريك َّية يف
ِ
جنوب ِ
ِ
مبنطقة
َّعريف
ِ
قوف والت ِ
الباحثة املنهج ال َو�صفي التحليلي لل ُو ِ
�شرق �آ�سيا ،و ِت ْبيان الأهم َّية اال�سرتاتيج َّية لها ،و
َجنوب
ِ
قافة الأمريك َّية يف املنطقة ،و حتليل
وملة ال َّث ِ
على ظاهر ِة َع ِ
َم�ضا ِمني اخلِطاب ال َّثقا ّ
املنهج
أمريكي ،كذلك ا�س َتخدمت
يف ال
َ
َ
املجتمع
حلقْبات التاريخية التي م َّر بها
لعر�ض ا ِ
التَّاريخي
ِ
ُ
َ
غر�ض
أهم اال�ستنتاجات �أنَّ
الدويلُّ واملنطقة ،وكان ِمن � ِّ
الواليات امل َتّحدة الأمريك َّية لي�س ن�شر الثقافة ،و �إمنا
عقول �شعوب املنطقة ،و
ال َهي َمنة الثقاف َّية لل�سيطر ِة على
ِ
أمنية و اجليوا�سرتاتيجية،
الو�صول �إىل
حتقيق �أهدا ِفها ال ِ
ِ
علمية
بنه�ضة
املنطقة لذ ِلك فقامت
باملُقا ِبل َت َف َّط َنت ُد َو ُل
ِ
ٍ
ٍ
احلفاظ على املوروث الثقا ّ
َ
يف الآ�سيوي ،وحماولة
كبرية َ�شمِلت
ٍ
حل�ضارة ،وبال ِف ْعل جنحت ُم َ
أ�صالة وا َ
عظم
�إيجا ِد ُموا َزنة بني ال ِ
الدول يف ذلك على ِغرار �إندوني�سيا وماليزيا.
ُّ
املحور ال�ساد�س :ر َّكزت فيه الأ�ستاذة “نهى الد�سوقي” على
�آ�سيا الو�سطى ،حيث تناو َلت فيه ُ
اجلمهوريات الإ�سالم َّية يف
�آ�سيا الو�سطى و القوقاز بني الأه ِّمية و التَّنا ُف�س الدويل،
ُ
متتلك
وقد َخ ُل َ�صت �إىل �أنّ منطقة �آ�سيا الو�سطى و القوقاز
قو ًة جغراف َّي ًة و اقت�صاد َّي ًة ُت�ؤَهلها لأنْ تكونَ ق َّوة ً كبري ًة لها
املتناف�سة َعليها من ذلك
أطراف
زاحة ال
ِ
ِ
�ش�أ ُنها و تمُ َ كِّنها من ِ�إ َ
حالة ا�ستخدا ِمها ملوار ِدها
يتم ذلك يف
ِ
ال�صراع  ,و َلكن يمُ كن �أن َّ
ِّ
َ
َ
اال�ستخدام الأ ْم َثل ,كما َي ِج ُب على ُر�ؤَ�ساءِ َ
اولة
تلك ُّ
الدول محُ
ميقراطي،
ُّ
ال�سيا�سي ،و التح ُّول الدِّ ُ
إ�صالح ِّ
الدخول يف عمل َّية ال ِ
ُّهو�ض
قيادات
ال�سماح ببرُ و ِز
ٍ
ٍ
�سيا�سية تكونُ قادر ًة على الن ِ
و َّ
بالدولة ،و احلِفاظ على ال ِوحدة الوطن َّية ،واالبتعا ِد
َّزع ِة ال َقو ِم َّية واالهتمام بالق�ضايا االقت�صادية و
عن الن َ
التَّن َموية ,و عليه �ستكون َ
ُ
الدول قادر ًة على قياد ِة
تلك
ريها و َتوجيهِه.
م�ص ِ
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َّ
المتوقع حدوث نوع من االستقرار
من
النووي داخل شبه القارة الهندية في ظل
التوازن بين الهند وباكستان وتحقيق الردع
َ
والحذر ألن التوتر
النووي ،مع أخذِ الحيطة
دائمٌ ومستمرٌ بين البلدَين.

منطقة �آ�سيا الها ِدئ (البا�سيفيك)،
املحور ال�سابع:
ِ
ُ
مو�ضوعني :الأول ِبعنوان مدخل تعريفي
حيث َت َ�ض َّمن
َ
جيوبوليتيكي ملنطقة �آ�سيا الها ِدئ (البا�سيفيك) ،حيث

الدكتورة “عبلة مزوزي” الإ�شكال َّية ال َب ْحثية َحول
تناو َلت ُّ
طبيعة الت ُ
دات ال�سيا�س ّية العاملية املوجو َد ِة يف
ماه َّية
َّعاق ِ
ِ
َ
ا�سة
منطقة �آ�سيا و املُحيط الها ِدئ؟
وذلك من ِخالل ِد َر ِ
ال�سياق العام ملنطقة �آ�سيا البا�سيفيك و بع�ض املُقا َربات
ِّ
ف�سرة للخ�صو�ص َّية االقت�صاد َّية ال�شرق �آ�سيوية،
ِ
النظر َّية املُ ِّ
َ
وقد اختتمت
الورقة ِب ُخ ِ
ال�صة �أنَّ “منطقة �آ�سيا الهادئ ُتع َتبرَ
ُ
ال�سيطرة على
منطقة التنا ُف ِ�س املُق ِبل ،الأمر الذي
يجعل َّ
ال�سيطر ِة عليها.
العامل تكون من َّ

يف املو�ضوع الثاين الأ�ستاذ “عبد الرزاق خليج” ُي�س ِّلط ال�ضوء
االنتقال اجليو�سرتاتيجي للقُوة نحو ال�شرق ،وم�ستق َبل
على
ِ
تر َّك َزت
التناف�س يف منطقة �آ�سيا املحيط الهادئ ،حيث َ
الإِ�شكال َّي ُة ال َبحث َّية َ
واعل
نا�صر وال َف ِ
حول ماه َّية َطبيعة ال َع ِ
املَ َ�ش ِّك َلة ملنطقة �آ�سيا املحيط الهادئ ِ�سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا؟ ،وما
هي ُم�س ِّببات االنتقال اجليوا�سرتاتيجي لل ُق َوى العاملية نحو
نتائج
منطقة البا�سيفيك؟ ،وقد َخ ُل�صت هذه الورقة لِعدَّ ة
َ
حتقيق
أهمها� :أنّ ُد َول منطقة �آ�سيا با�سيفيك َ�سعت �إىل
ِ
� ُّ
تركيز الأنظار ِوف َْق
أهداف االقت�صادية ،و
موعة من ال ِ
ٍ
ِ
مجَ

�أ�سلو َبني ,داخل ًياَ :موجة الإِ�صالحات ال�سيا�س َّية التي َم َّ�ست
كل املنطقة بعدَ فرتة احلرب العالمَ ية الثانية والتي �أ َّدت
النه�ضة االق ِت�صاد َّية واالج ِتماع َّية� ،إِقليم ًّيا:
حتقيق
�إىل
ِ
ِ
محُ او َلة تجَ ا ُوز اخلالفات ال�سيا�س َّية واحلدودية من ِخالل
النقاط امل�ش َ
وت�صويب اهتماما ِتها َعرب اال�ستثمار
رتكة
تفعيل
ِ
ِ
ً
امل�صالح
كافة ،وال َكفيلة بتحقيق
يف الطاقات الب�شرية
ِ
ُ
الناجحة يف �آ�سيا
التجربة
االقت�صادية ،ميكن �أن تكونَ
ِ
الهادئ مثالاً ُيح َتذى به يف املنطقة العربية ،ب�إيجاد روا ِبط
تينة يف �إطار عالقة الدولة باملجتمع ،يكون لها
اجتماعية َم ٍ
ٍ
امل�صالح امل�ش َ
رتكة بني الدول
حتقيق
�صدى �
إيجابي من �أجلِ
ً
ِ
ٌ
ِ
العربية ،و�إن مل ن�صلْ �إىل م�ستويات الوحد ِة العرب َّية التي
ربا على ورق.
ب ِق َيت ِح ً

�ص ملنطقة �شبه القارة الهندية
املحور الثامن والأخري ُ :خ ِّ�ص َ
حيث تنا َول ٌ
كل من الأ�ستاذ “�صفراوي فاطمة الزهراء”
و”الأ�ستاذ فودي م�صطفى كمال” مو�ضوع ال ُبعد اال�سرتاتيجي
للهند وباك�ستان يف �آ�سيا ،حيث تركزت الإ�شكالية البحثية
حول ما هو الدور الذي ت�ستعد كل من الهند وباك�ستان القيا َم
العاملي اجلديد؟
طاقهما اجلغرايف واالقت�صادي
به ِ�ضمن ِن ِ
ّ
وما هو التحدي املح َت َمل الذي ميكن �أن تمُ ِّثاله يف املحيط
الإقليمي والدّ ويل؟ ،وقد َخ ُل�ص لعدَّ ة نتائج �أهمها� :أنّه من
داخل �شبه القارة
املتو َّقع حدوث نوع من اال�ستقرار النَّووي ِ
الهندية يف ِظل التوازن بني الهند وباك�ستان وحتقيق الر َّدع
َ
وم�ستمر
دائم
النَّووي ،مع �أخْ ِذ احلِيطة
واحلذر لأن التوتر ٌ
ٌ
بني البلدَ ين.
قيمة و�إ�سهامات ال ِكتاب:
ً
�ضافة
ُي َقدِّ م كتاب ال ّثقل الآ�سيوي يف ال�سيا�سة الدولية �إِ
ً
للدرا�سات ال�سيا�س ّي ِة الدَّ ولية� ،إ ْذ تتميز
علمية �أكادميية
ِ
املعالجَ ة ُّ
للدرا�سة
أ�سي�س النَّظري
بال�شمولية يف
ِ
الطرح والت� ِ
ِ
نظرة ِعلم ّية جا َّدةُ ،ت�ؤَ ِّ�س ُ�س لأفكا ٍر
ميه
ِمن ِخالل َتقد ِ
َ
َمو�ضوع ّية َمنطق ّية ،الهدف منها �إزالة اللَّ ْب�س وال ُغمو�ض
 ,وذلك من خالل ِنقا�ش الفكرة الرئي�سية َعرب ِعدة فرو ٍع
ُمرت َبة يف �شكل محَ ا ِور ِمن خالل جمموعة اجتهادات ُمتم ِّث ً
لة
يف كل هذه املقاالت املتن ِّوعة ،والتي َّ
مناطق
غطت ُمعظم
ِ
القارة الآ�سيويةِ ،ل َ
ي�صل �إىل �إجابة عن الإ�شكال ّية الرئي�سية
إ�ضافة لتقدميه ُج ً
ملة من اال�ستنتاجات ,وهذا
املطروحة ،بال
ِ
واملتخ�ص ِ�صني؛ من
معطيات كثري ًة للباحثني
ِمن َ�ش�أنه �أن ُيقد َم
ٍ
ِّ
�أجل ِفهم ُخ�صو�ص ّية ُك ّل منطقة يف القارة الآ�سيوية ،و َمع ِرفة
تقاطعة � ً
النِّقاط امل�ش َ
أي�ضا و التي تمُ َ كِّن من فهم ِحدَّ ة
رتكة واملُ ِ
التناف�س بني القوى العامليةِ ,مثال العودة الرو�سية القوية
باعتبارها قو ًة �أورا�سية ،وحتا ُلفاتها التي َم َّثلت معظم الدول
دولة من
ال�سيا�سي الذي ُتد ِرك فوائدَ ه كل ٍ
الآ�سيوية والتَّقا ُرب ِّ
م�ستقبلية كبرية ،قد جتعل َمعايري
تغريات
دوله ُي�ض ِفي �إىل
ٍ
ٍ
رجع �إىل ُد َو ِلها ،ما �سينعك�س
التَّحكم يف القارة الآ�سيوية َت ِ
ُ
ويجعل من هذا التف�سري الأقرب
َحت ًما على البيئة الدولية،
انتقال الق ّوة
القول ب�أن هذا القرن �سيكون �آ�سيو ًيا ،ففكرة
�إىل
ِ
ِ
�إىل القارة الآ�سيوية بال َ
أف�ض ِل ّية التي ُت�شك ُلها ُ
بع�ض القوى
كال�صني �أو بع�ض القوى
التي َتن َت ِهج ً
نهجا �سلي ًما يف ُ�صعودهاّ ،
نهجا َت�صا ُدم ًيا ك�إيران وكوريا ال�شمالية وتركيا،
التي تنتهج ً
ُيثري الهواج�س َلدى القوى ال ُكربى الكال�سيكية وعلى ر� ِأ�سها
ً
ُ
ُ
حالة من الت ََّخ ُّب ِط
تعي�ش
الواليات املتحدة الأمريكية التي
ً
ناجتة َعن عد ِم قدرتها على �إيجا ِد
يف �سيا�ساتها اخلارجية،
ِثل هذه القوى
ري نظري �أو واقعي
ملواجهة ال�صعود القوي مل ِ
ِ
تف�س ٍ
التي حتاول َفر�ض توازنٍ ُمعينَّ مع القوى الكربى ،والذي ال
ريا يف النظريات الكال�سيكية الغربية التي طاملا
جَ ِ
ند له تف�س ً
لفرتات كبرية.
هَ ي َم َنت على حقل العالقات الدولية
ٍ
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سيباك تاكراو

ٌ
ٌ
�شعبية
ريا�ضة
جنوب �شرق �آ�سيا ،م�شابهة
يف
ِ
ٌ
لكر ِة الطائرة ،ت�ستخدَ ُم فيها ٌ
�صغرية م�صنوعة من
كرة
الروطان «النخيل الق�صبي» ،يجب على الالعبني ركلها و�إر�سالها �إىل
خالل ا�ستخدام القدم والركبة وال�صدر
ملعب الفريق اخل�صم من
ِ
ِ
ُ
فريق من ثالثة العبني.
والر�أ�س ،تل َعب بني فريقني يتكون كل ٍ
قوانني هذه الريا�ضة م�شابهة لكرة الطائرة من حيث �إر�سال الكرة
ملعب اخل�صم دون ا�صطدامها َّ
حت�س ُب النقطة ل�صالح
بال�شبكةَ ،
�إىل ِ
املر�سل للكرة �إذا �سقطت يف ملعب اخل�صم دون �أن يتمكنَ �أحد
الفريق ِ
العبي الفريق املناف�س منعها من ال�سقوط ،وتتكون ُّ
مباراة من
كل
ٍ
ُ
الفريق الفائز �إىل النقطة
ثالثة �أ�شواط ،ينتهي ال�شوط عندما َي ِ�ص ُل
.٢١
ا�ش ُت َّق ا�سم اللعبة من كلمتني ،الأوىل هي «�سيباك» متداولة يف ٍّ
كل من
ماليزيا و�سنغافورة واندوني�سيا ومعناها «ا�ضرب»� ،أ َّما ال�شطر الثاين
«تاكراو» ومعناه باللغة التايالندية الكرة املحاكة �أو املن�سوجة.
َ
اللعبة �إبان القرن اخلام�س ع�شر
ال�سكانُ الأ�صليني ملاليزيا
َ
مار�س ُّ
وكانت حتمل �آنذاك ا�سم «�سيباك راكاو» ومعناها «ا�ضرب الكرة»،
وال�صبيان الذين كانوا ير�سمون
حيث كانت متا َر�س من ِق َب ِل
ِ
الرجال ِّ
ب�ضرب الكرة
أر�ض امللعب ،ثم يقومون
فيما بينهم �شكلاً دائر ًّيا على � ِ
ِ
بع�صا �أو بق�صبة خيزران.
ُ
جنوب �شرق �آ�سيا ،وكانت متا َر ُ�س على
الريا�ضة يف
مع الوقت انت�شرت
ِ
فارغة ال ِ�شباك فيها� ،إلاّ �أ َّنه يف القرن التا�سع ع�شر ،ق َّر َر
أر�ضية
ٍ
� ٍ
املتح ِّم�سون لهذه اللعبة � َ
إقامة جدا ٍر من ِّ
و�سط �أر�ض امللعب.
باك يف ِ
ال�ش ِ
َ
حتكم وتنظم
يف العام �ُ ،1960س َّنت قواعد وقوانني
اللعبة خالل لقاءٍ
ُ
دول �شرق �آ�سيا يف العا�صمة املاليزية كواالملبور ،يف العام ،1965
ملُ َمثلي ِ
َّ
مت منح اللعبة لق ًبا ر�سم ًّيا هو «ال�سيباك تاكراو».
ال�سنة َّ
لت�صبح واحد ًة من
كريا�ضة ر�سم َّية،
مت اعتما ُدها
ٍ
َ
يف ِ
نف�س َّ
�شرق �آ�سيا.
ألعاب
جنوب ِ
ِ
ألعاب الريا�ض َّي ِة الأ�سا�س َّية يف دورات � ِ
ال ِ
ت� َّأ�س َ�س االحتا ُد الدويل لها ،عام  ١٩٨٨ويعرف باخت�صار «،”ISTAF
بهدف ن�شر اللعبة يف ً ٧٥
�ضم
ِ
دولة حول العامل ،وهي �إحدى �شروط ِّ
ُ
برنامج الألعاب الأوملبية ،وتتواجدُ
ريا�ضة
جديدة �إىل
ريا�ضة
�أي
ٍ
ٍ
ِ
�سيباك تاكراو يف الألعاب الآ�سيوية منذ عام .١٩٩٠

90

91

مقـــــال

التهديد
اإلسرائيلــي
للشــرق األوســط
ــــــــ بالل الأخر�س ــــــــ

دكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية
ٌ
ٌ
لعزل الق�ض َّية
إ�سرائيلية منذ �سنوات
حماوالت �
جتري
ِ
الفل�سطينية عن العامل العربي والإ�سالمي�ِ ،ضمن م�سا ٍر
ُ
كطرف
أنف�سهم
ٍ
يحاول الإ�سرائيليون من خالله �أن يقدموا � َ
ُ
إ�سرائيلية
ميكن التعاون والتعاي�ش معه .جاءت اخلطو ُة ال
ُ
َ
وا�سعة يف ال�ضفة الغربية ،لتذ ِّك َر من
مناطق
ب�ضم
ٍ
املتعلقة ِّ
ال�صهيوين
عية
بالطبيعة
جديد
ِ
التو�س ِ
ِ
والعدائية للم�شرو ِع ُّ
ُّ
الذي مل يتوقف عند حدود فل�سطني ،بل �شمل احتالل
ُ
ُ
إ�سرائيلية
الدبابات ال
وا�سعة يف م�صر وو�صلت
مناطق
ٍ
العا�صمة اللُّبنانية بريوت ،ومازال االحتالل قائ ًما يف
�إىل
ِ
اجلوالن منذ العام 1967م.
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«ل���ك���ي ن����ك����ونَ ق����و ًة
ً
�سيا�سية يف ال َّ
�����ش��رق
الأو�سط يجب �أن تت�س َع
ُ
اخلالفات بني العرب»
ال َّرئي�س الإ�سرائيلي
ال�سابق «�شمعون برييز»

يف
حقيقـــــــــــــــة
ِ
الأمـــــــــــر ،يريـــــــــدُ
الإ�سرائيليون �أن يكونوا
َ
املنطقة التي
الطرف املهيمنَ يف
ِ
ويتم
ال يتجان�سون فيها مع �سكانها،
ُّ
ال�شرق
منطقة
ؤثرة يف
ِ
قوة م� ٍ
التعامل مع �أي ٍ
ِ
ُ
متثل
الأو�سط على �أنَّها
خطرا محُ ْ َت َملاً ،ويجدُ
ً
بعدوانية �ضد
الإ�سرائيليون يف ذلك مرب ًرا كاف ًيا للتعاملِ
ٍ
اختالل يف ميزان القوى ل�صالح االحتالل،
إحداث
الآخرين ل
ٍ
ِ
احلالة
بالن�سبة للإ�سرائيليني يف هذه
اخلطر داه ًما
ي�صبح
ِ
ِ
ُ
ُ
جغرافية
منطقة
الدول �أو القوى موجود ًة يف
عندما تكونُ
ٍ
ٍ
عرف بدول َّ
الطوق ،و�سبق �أن
�أقرب لفل�سطني املحتلة �أو ما ُي َ
ً
ُ
ع�سكرية ا�ستهدفت َّ
الدول
كل
عمليات
قوات االحتالل
�ش َنّت
ِ
ٍ
املجاور ِة مبا يف ذلك م�صر و�سوريا ولبنان والأردنَ ،عمِدت ُ
قوات
مبقدرات هذه الدول وكان هناك
إحلاق الأذى
ِ
االحتالل �إىل � ِ
ٌ
ناحية
تركيز على م�صر و�سوريا واللتان لديهما ميزات من
ِ
ع�سكرية واقت�صادية،
قدرات
املوق ِع اجلغرايف وامتالك
ٍ
ٍ
َّ�سم باال�ستقرار النِّ�سبي يف فرتة
كما �أنَّ نظا َم
احلكم كان يت ُ
ِ
ٌ
ٌ
لوزير
ال�ستينيات ومراحل الحقة ،وهنا ت�أتي مقولة قدمية
ِ
أمريكي الأ�سبق «هرني ك�سينجر» ب�أنَّه ال حرب
اخلارجية ال
ِ
ِّ
يف ال�شرق الأو�سط بدونِ م�صر وال �سالم بدون �سوريا .
ً
�سلطة ُعليا يف املنطقة
يت�ص َّر ُف الإ�سرائيليون وك�أنَّ لديهم
للدول امتالكه وما ال ميكن ،كما
ُتخ ِّولهم حتديدَ ما ميكن
ِ
ُ
امتالك الطاقة النّووية،
ق�ضية
يحدث مثلاً يف
ِ
ِ
ٌ
طائرات حرب َّي ٌة
ففي العام 1981م �ألقت

�إ�سرائيل َّية
قناب َلها على
فاعـــــــــلِ «متوز»1
ُم ِ
النووي يف العراق ،وقامت
ُ
غارة
ب�شن
قوات االحتالل
ِّ
ٍ
�سوري عام .2007
نووي
على
ٍ
ٍ
مفاعل ٍ
ُ
�سلطات االحتالل تهديدا َتها
وا�ص ُل
وكذلك ُت ِ
وحتركا َتها �ضدَّ الربنامج النّووي الإيراينّ ،جاءت
ُ
أكيدات على اال�ستخدا ِم
االحتالل مع وجو ِد ت�
هجمات
ِ
ٍ
للطاقة النّووية ويف ِّ
رقابة دولية ،يف
ظل وجو ِد
ال�سلمي
ِ
ٍ
ِّ
َ
ُ
ميتلك ما يقدر ب 400-100
االحتالل الإ�سرائيلي
حني �أنَّ
�سالح نووي ،وهنا يتباد ُر ال�س� ُ
امتالك هذه
ؤال عن دواف ِع
ِ
ٍ
ال
أ�سلحة التَّدمريية ،ومن هي اجلهات املهدَّ َد ِة بها؟ تفقدُ
ِ
ُ
احلالة الفل�سطينية حيث �إنَّ �أي
أ�سلحة جدواها يف
هذه ال
ِ
�سي�ضر بالإ�سرائيليني مبا�شر ًة ،وهكذا ت�صبح
ا�ستخدام لها
ُّ
ُ
املنطقة حتتَ
بقاء االحتـــــــالل
تهديد
بقية
ِ
ٍ
ٍّ
وجودي ميثله ُ
الإ�ســــــرائيلــــي.
ُ
تناق�ض
عالقة
نف�سها يف
�سلطات
ت�ضع
ِ
ِ
ٍ
ُ
االحتالل الإ�سرائيلي َ
م َع الآخرين يف الإقليم املجا ِور ،ومن املهم �أنْ ال ينخدع �أحدٌ
ناحية
العالقات من
برتويج االحتالل الدِّ عائي لتطبي ِع
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
امل�صلحة امل�شرتكة ،حيث جند �أنَّ ما يقدِّ ُمه االحتالل ي�أتي
ِ
أطراف �أخرى يف
دول و�
ليتم ا�ستخدامه �ضدَّ ٍ
ِ
ٍ
بالدرجة الأوىل َّ
مبزيد من ال�صراعات
املنطقة ،وبالتايل ي�ستنزفون اجلمي َع
ٍ
ال َبين َّيةً � ،
أي�ضا لدى الدول من املوارد الطبيعية وامل�ؤهالت
�صناعة قدرا ِتها َّ
الب�شرية ما يمُ كِّنها من
الذاتية واال�ستغناءِ
ِ
بع�ض التكنولوجيا والتقن َّيات التي يبيعها الإ�سرائيليون،
عن ِ
القومي
متعلقة بالأمن
بجوانب
التحكم
ومن خاللها ميكنهم
ٍ
َ
َ
ِّ
والتج�س�س عليها.
للدول
ِ
الدول
يظهر جانب من اال�سرتاتيج َّية الإ�سرائيل َّية نحو
ِ
ُ
العرب َّية بو�ضوح فيما اعرتف به ال َّرئي�س الإ�سرائيلي ال�سابق
ً
�سيا�سية يف َّ
ال�شرق
«�شمعون برييز» بقوله« :لكي نكونَ قو ًة
ُ
اخلالفات بني العرب»  .مل ي�صنع
الأو�سط يجب �أن تت�س َع
خطرا يتهد ُد
أنف�سهم و� مِّإنا يواجهون
الفل�سطينيون معانا َتهم ب� ِ
ً
املنطقة جمي ًعا بدمائهم وت�ضحياتهم َّ
الذاتية ،ويبقى املجال
اخل�سائر
أنظمة املنطقة ليمنعوا مزيدً ا من
مفتوحا
ل�شعوب و� ِ
ِ
ً
ِ
التي تنال منا جمي ًعا!.
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مقال

التطبيع العربي اإلسرائيلي..
تعاظم المسارات وتالقي المصالح
د .اياد ابو زنيط  -باحث يف م�ؤ�س�سة "يبو�س"
لال�ست�شارات والدرا�سات اال�سرتاتيجية -رام اهلل ،و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف عدد من اجلامعات الفل�سطينية.
تقارب
جاءت ن�ش�أة «دولة �إ�سرائيل» �إث َر قرا ٍر �أممي ينطوي على
ٍ
م�شرتك مع الغرب ،فعملت الظروف يف تلك
ثقايف وح�ضاري
ٍ
اللحظة على والدة الدولة امل�صطنعة اجلديدة ،لكن املحيط
اجليو�سيا�سي التي ن�ش�أت فيه كان خمتلف ًا عنها ،فطوال العقود
التي تلت الإعالن عن قيامها اع ُترب ذلك املحيط م�صدر ًا م�ستمر ًا
من م�صادر التهديد باملعنى الوجودي ،ومع تبدل وتغري موازين
القوى يف الإقليم زادت التهديدات اخلارجية امل�ؤثرة على
�إ�سرائيل �أو قلت طبق ًا لطبيعة تلك التبدّ الت والتغريات ،وهذا
ما حدا ب�إ�سرائيل لبناء �سيا�ستها الأمنية والدفاعية وعالقتها
اخلارجية وفق ًا لتغريات البيئة الإقليمية والعاملية.
ُتعد منطقة ال�شرق الأو�سط التي تقع «�إ�سرائيل» يف قلبها
الأكرث قابلية للت�أثر باملتغريات الإقليمية والعاملية ب�سبب
ات�ساع نطاق وعمق �صراعاتها 2،فقد زادت التغريات يف تلك
ب�شكل ملحوظ ،وظهرت تفاعالت
املنطقة يف ال�سنوات الأخرية
ٍ
جديدة تنوعت يف مكوناتها ال�سيا�سية ،ف�سقطت � ٌ
أنظمة وبرزت
�أخرى ،وتدفق �إىل ال�سطح تنظيمات دينية و�أحزاب جديدة،
مق�سمة ما بني
ونتج عن تلك املتغريات بروز والءات جديدة
ٍ
وقطرية وغريها ،و�صراعات من نوع جديد،
دينية وقومية
ٍ
�سنية و�شيعية ،وبرزت يف الإقليم قوىً متعددة ،تنوعت �أمناط
ٍ
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عالقتها ما بني التحالفية والت�صارعية ،مما دفع بـ»�إ�سرائيل»
النتهاج �سيا�سة حذرة تراوحت بني املراقبة والتدخل،
م�سارات جديدة يف التعامل مع الإقليم.
وحماولة فر�ض
ٍ
خمتلف عما �سبقه
أو�سط
ٍ
فاملحاولة اجلديدة لبناء �شرق � ٍ
تتطلب ر�ؤىً مبتكرة ،ومن الطبيعي �أن ترتافق مع مرحلة �إعادة
الرتتيب ،مرحلة تغ ٍري يف الأدوار ،و�أمناط ال�سلوك ال�سيا�سي،
املت�أثر بقوة امل�ؤثرين والداعني �أو امل�ساهمني الفعليني يف
حتالفات
�إعادة توزيع الأدوار على الوكالء اجلدد ،وبناء
ٍ
ا�سرتاتيجية ،ال بُدّ و�أنْ تت�أثر �إ�سرائيل بها ،كونها �أهم �أحد
امل�ؤثرين واملت�أثرين يف � ٍآن واحد ،لذا فمن امل�ستبعد �أن َتخرج من
دائرة الت�أثر عربي ًا و�إقليم ًا.
تغريات عدة يف النظام العاملي منذ
ال�ساحة العاملية كذلك �شهدت
ٍ
قيام �إ�سرائيل وحتى اللحظة ،كانت �إ�سرائيل تتعامل مع تلك
التغريات باعتبارها �أهم امل�ؤثرات عليها ،ب�سبب �إدراكها �أنَّ وجودها
امل�صريي ي�ستند ملدى ارتباطها ب�أحد الأقطاب العاملية الكربى،
وذلك انطالق ًا من ر�ؤية تاريخية ُت�سمى بالنموذج الفار�سي،
ويعتمدُ على قيام �إ�سرائيل بالوقوف �إىل جانب ال�سيا�سات
لدولة كربى وحماولة تطويعها مل�صلحتها ،خا�صة و�أنها
اخلارجية
ٍ
ُ
ليلة و�ضحاها �إىل عدو.
و�سط قد يتحول بني ٍ
تعي�ش يف ٍ

ً
بداية ،رف�ضت الدول العربية فكرة وجود
�إ�سرائيل على �أر�ض فل�سطني ،وذلك قبل
�إن�شائها ،وجتلى ذلك من خالل رف�ضها
لقرار التق�سيم ال�صادر عن اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،رقم  181عام 1947م .بعد
الإعالن عن قيام «دولة �إ�سرائيل» يف عام
َ
حالة
1948م ،دخلت اجليو�ش العربية
حرب مع الدولة الوليدة ،فكانت النتيجة
�آنذاك احتالل �إ�سرائيل ما يقرب من %72
من م�ساحة فل�سطني.
وقعت معظم الدول العربية اتفاقات هدنة
يف العام 1949م� ،إ ّال �أن ال�صراع ا�ستمر فيما
ُ
ا�صط ِلح على ت�سميته بال�صراع العربي –
الإ�سرائيلي .وباحتالل �إ�سرائيل لباقي
الأرا�ضي الفل�سطينية عام 1967م ،وي�أ�س
الأنظمة العربية من الت�صدي لالحتالل
الإ�سرائيلي ،قامت �أوىل العالقات العربية
العلنية بني �إ�سرائيل وم�صر ،فيما ُعرف
باتفاقية (كامب ديفيد) عام 1978م،
ومن ثم اتفاقية �أو�سلو مع ال�سلطة
الفل�سطينية ،ووادي عربة مع الأردن.
مل تكن الدول ال�سابقة الذكر ،الوحيدة
عالقات مع �إ�سرائيل ولكنها
يف �إقامة
ٍ
ٌ
دول �أخرى
العلنية الوا�ضحة منها.
كذلك كان لها عالقاتها ،ومنها موريتانيا
وعمان
عام 1998م ،وقطر عام 1997مُ ،
عام1996م ،واملغرب عام 1994م ،وغريها
من العالقات ذات الطابع �شبه ال�سري ،و�إن
كان بع�ض تلك العالقات قد َم َّر مبراحل من
التجاذبات متيزت باالنقطاع تارة والعودة
مر ًة �أخرى.
و ّف َرت العالقات العربية –الإ�سرائيلية،
لإ�سرائيل نوع ًا من ال�شعور الن�سبي بالأمان
يف الفرتة ال�سابقة ،حيث امتازت بتطوير
وبخا�صة اتفاق
التبادل االقت�صادي
ٍ
ت�صدير الغاز امل�صري لإ�سرائيل ،وكذلك
التبادل الثقايف ،وحماولة ا�ستيعاب
واقع على الأر�ض.
�إ�سرائيل كدولة � ٍ
أمر ٍ
وميكن القول� ،أنَّ �إ�سرائيل ا�ستخدمت
نظرية «املباريات» 8يف عالقاتها مع الدول
العربية ،يف خمتلف �أنواع عالقاتها ،بل
�أن وا�ضعي ال�سيا�سة يف �إ�سرائيل بالرجوع
�إىل املراكز البحثية الإ�سرائيلية املعنية
بالأمر� ،أخذوا بو�ضع مناذج لنظرية

املباريات عن طريق ا�ستهداف �أ�شخا�ص ،م�ؤ�س�سات ،دول� ،أمم ،وغريها ح�سب
احلاجة ،ودرا�سة ردود الأفعال؛ ملعرفة اال�ستجابة املطلوبة ،وبالتايل كيفية �إدارة
الأزمات من ِقبلهم ،ذلك و�أنّه من خالل تلك النظرية متكنت �إ�سرائيل من التنب�ؤ مبا
ً
جمموعة من االحتماالت التي مكّنتها من تو�سيع وتطوير
ميكن �أن يجري وو�ضعت
ً
عالقاتها مع العرب ،بحيث كانت الالعب الأكرث فوزا والأقل خ�سائ َر.

متكنت «�إ�سرائيل» من التنب�ؤ مبا ميكن �أن يجري
ً
جمموعة من االحتماالت التي م ّكنتها
وو�ضعت
من تو�سيع وتطوير عالقاتها مع العرب ،بحيث
ك��ان��ت ال�لاع��ب الأك�ث�ر ف���وز ًا والأق����ل خ�سائ َر
يف العام 2003م ،ومع انهيار النظام العراقي �أحد الأنظمة العربية امل�ؤثرة،
حتول جديد
وانفتاح العراق على م�صراعيه للتدخالت اخلارجية ،بد�أت معامل
ٍ
يف امل�شهد العربي ،ومع بداية العام 2011م ،وهو العام الذي انطلق فيه احلراك
عربية
دول
ال�شعبي العربي،
جماورة لإ�سرائيل ،تربطها معها حدودٌ
ٍ
وانتقاله �إىل ٍ
ِ
ٍ
ُ
طويلة ،كم�صر و�سوريا ،بد�أت التحوالت تلقي بظاللها ،على طبيعة العالقات
القائمة مع �إ�سرائيل ،و�أخذت خيوط اللعبة تن�سج من جديد ،فالو�ضع الطارئ
عربية
الذي حدث� ،أربك ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التي لطاملا حاولت �إبقاء �أنظمة
ٍ
م�ساملة على عالقة وا�ضحة املعامل معها.
حليفة لها �أو
ٍ
ٍ
جاء احلراك العربي� ،أو التغري يف الو�ضع القائم متناق�ض ًا مع الو�ضع الذي ُو�صف
�سابق ًا ،وعلى الرغم من عدم القدرة على تو�صيف واقع التغيري بدقة يف هذا
الوقت على الأقل ،نتيجة االختالالت الناجمة عن املراحل التي تلت التغريات
حمل احلديث� ،إ ّال �أنّه من الوا�ضح �أنَّ تلك التغريات والتحوالت قد تركت �آثار ًا
يف خمتلف تفا�صيل امل�شهد اجليو�سيا�سي يف املنطقة ،على الرغم من عدم و�ضوح
ُ
يجعل منه �سبب ًا
معامل التغيري اال�سرتاتيجي يف املنطقة العربية ،الأمر الذي
كافي ًا لإثارة قلق �إ�سرائيل وحماولتها ا�ستثمار ما يجري ل�صاحلها10.
مل ُيكتب للتغريات العربية بعد العام  2011النجاح بفعل عوامل متعددة ،لعبت
�إ�سرائيل فيها دور ًا بارز ًا ،وطفا على ال�سطح �أنظمة جديدة ُت�شبه تلك القدمية
التي مت خلعها ،ومن منطلق حفظ الأمن لبلدانها ،وب�سبب ال�ضغط الأمريكي على
تلك البلدان ،زادت الروابط مع �إ�سرائيل ،التي ا�ستطاعت �إيهام تلك الدول بتعاظم
اخلطر الإيراين ،وبتالقي م�صاحلها االقت�صادية مع تلك الدول� ،أو ا�ستطاعتها
حت�سني عالقتها مع الواليات املتحدة الأمريكية من خاللها� ،أو
للحفاظ على احلكم.
اليوم ،تزداد العالقة مع �إ�سرائيل ارتباط ًا ونحن
يف العام 2020م ،وتنتقل يف معظمها من ال�سرية
للعلنية ،يف وقت يزداد فيه ال�ضغط على
الق�ضية الفل�سطينية التي تعترب تداعياتها
املوجد الأول لإ�سرائيل يف املنطقة ،وبحكم
التنامي احلا�صل يف تطبيع احلالة العربية
الإ�سرائيلية واملتوقع امتدادها لت�شابك
امل�صالح �سابقة الذكر ،فمن �شبه امل�ؤكد �أن
ت�ستمر الق�ضية الفل�سطينية تعاين الت�ضييق،
يف حال عدم ح�صول تغريات جيو�سيا�سية يف
املنطقة.

تقــريـــــر

َّ
مت ت���أ���س��ي�����س ح��رك��ة امل��ق��اط��ع��ة  BDSوه���ي حركة
ح���ق���وق �إن�������س���ان ���ش��ام��ل��ة م��ن��اه�����ض��ة ل��ل��ع��ن�����ص��ري��ة،
ت��ع��ا ِر ُ
���ض م��ن ح��ي��ث امل���ب���د�أ ج��م��ي��ع �أ���ش��ك��ال التمييز،
مب��ا يف ذل���ك م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة وك��راه��ي��ة الإ����س�ل�ام.

ُ
منظمات املجتم ِع املد ّ
الفل�سطيني �إىل
ين
يف عام  ،2005دعت
ّ
و�سحب اال�ستثمارات و َف ْر�ض العقوبات ()BDS
املقاطعة
ِ
ِ
ك�شكل من �أ�شكال َّ
ال�سلمي على “�إ�سرائيل”.
ٍ
ال�ضغط ِّ
َّ
مت �إطالقُ حركة  BDSمن قبل  170نقا َبة فل�سطين َّية
َّ
واجلمعيات املِهن َّية
مات النِّ�سائ َّي ِة
و�شبكات اللاَّ جئني
ِ
واملنظ ِ
ِ
املقاومة َّ
وهيئات املجتمع املَدين الفل�سطين َّية
ال�شعبية
ولجِ ان
ِ
ِ
الأخرى.
حتث وتنادي َح ُ
ُّ
املقاطعة الفل�سطين َّية  BDSامل�ستوحاة
ملة
ِ
ن�صري،
ناه�ضة للف�صلِ ال ُع
ِمن حركة
جنوب �إفريقيا املُ ِ
ّ
ِ
َّ
ال�سلمي -غري العنيف -على “�إ�سرائيل” حتى
بال�ضغط ِّ
تلبية ثالثة َمطا ِلب:
متت ِثل للقانون الدويل من خالل
ِ

حركة مقاطعة
«إسرائيـــل»
والتطورات الحالية
في الشرق األوسط
الربوفي�سور حممد نزاري بن ا�سماعيل
رئي�س  BDSماليزيا
اال�سرتاتيجي
َّخطيط
ال�سابق لوحد ِة الت
ِ
واملدير َّ
ِّ
بجامعة مااليا -كواالملبور
ِ
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لكافة الأرا�ضي العرب َّية
� -1إنهاء احتال ِلها وا�ستعما ِرها
ِ
العن�صري ،وي�ستندُ هذا املطلب على
وتفكيك جدار الف�صلِ
ّ
القوانني الدَّ ولية التَّالية:
(�أ) َتعترب كلاً من حمكمة العدل الدولية واجلمعية
العامة للأمم املتحدة وجمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
“�إ�سرائيل” قو ًة محُ تلَّة.
“�سلطة االحتالل”
(ب) حتظر ا ِّتفاقية جنيف الرابعة على
ِ
َ
نقل مواطنيها �إىل الأرا�ضي املحتلة.
ين�ص قرا ُر جمل�س الأمن الدويل رقم  2334ال�صادر يف
(ج) ُّ
كانون الأول  /دي�سمرب  2016على �أنَّ الن�شاط اال�ستيطاين
ً
�صارخا للقانون الدويل ولي�س له
الإ�سرائيلي ُي�شكل انتها ًكا
� ّأي �شرعية قانونية.
ن�صت حمكمة العدل الدولية يف  9يوليو  ،2004على �أنَّ
(د) َّ
جدا َر الف�صل يف ال�ضفة الغربية ُي َع ُّد انتها ًكا للقانون الدويل،
ويجب �إزالته ،وتعوي�ض ال�سكان العرب عن �أي �ضرر يلحق
َ
إجراءات لإلزام “�إ�سرائيل”
تتخذ الدول الأخرى �
بهم ،و�أَنْ
ٍ
باالمتثال ال ِّتفاقية جنيف الرابعة.

 -2االعرتاف باحلقوق الأ�سا�س َّية للمواطنني العرب
الفل�سطينيني يف “�إ�سرائيل” يف امل�ساوا ِة الكاملة ،وي�ستندُ
هذا املَط َلب على القوانني الدَّ ولية التَّالية:
ن�ص نظا ُم روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
(�أ) َي ُّ
الدولية على �أنَّ “جرمية الف�صل العن�صري” تعني
ياق نظا ِم ُم� َؤ�س�سي
الأفعال الال�إن�سان َّية املرتكبة يف ِ�س ِ
وال�سيطرة املنهج َّيينْ من ِق َبل جمموعة ِعرق َّية
للقم ِع
َّ
عرقية �أُخرى،
جمموعات
جمموعة �أو
واحدة على � ِّأي
ٍ
ٍ
ٍ
احلفاظ على هذا النِّظام ،ومبوجب
والتي ُترت َكب مع ِنية
ِ
ُ
نوعا من
هذا التعريف ،يمُ ِّثل
الف�صل العن�صري الآن ً
اجلرائم �ضد الإن�سانية.
تقرير ن�شرته ُ
جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
(ب) �أثبت
ٌ
لغرب �آ�سيا ( )UNESCWAيف عام
واالجتماعية
ِ
أدلة
أ�سا�س التَّحقيق
العلمي وال ِ
 ،2017الذي ا�ستندَ على � ِ
ّ
ٌ
بارتكاب
مذنبة
القاطعة �أنَّ “�إ�سرائيل”
جرمية الف�صلِ
ِ
ِ
العن�صري ،كما و�أو�صت اللَّجنة احلكومات الوطنية
الفاع َلة يف القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
واجلهات
ِ
أن�شطة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات والعقوبات
بدعم �
ِ
ِ
إيجابي للدعوات ملثل هذه
ب�شكل �
 BDSواال�ستجابة
ٍ
ٍ
املبادرات.
حقوق اللاَّ جئني
 -3احرتام وحماية وتعزيز
ِ
الفل�سطينيني يف العود ِة �إىل ديا ِرهم وممتلكا ِتهم على
النَّحو املَ
ِ
ن�صو�ص عليه يف َقرار اجلمعية العامة للأُممَ
املتحدة رقم  ،194وي�ستند هذا املطلب على القوانني
الدولية التالية:
تن�ص املادة  11من قرار اجلمعية العامة للأمم
(�أ)
ُّ
ال�سماح
املتحدة رقم  194لعام  ،1949على �أنَّه ينبغي َّ
�سالم
لالجئني الراغبني يف العودة �إىل ديا ِرهم والعي�ش يف ٍ
وقت ممُ كن ،كما
مع جريانهم بالقيام بذلك الأمر يف �أقرب ٍ

ممتلكات � َ
أولئك
تلف
وينبغي َدفْع
ِ
تعوي�ضات عن خ�سار ِة �أو ِ
ٍ
الذين يختارون عدم العودة ،الأمر الذي ومبوجب مبادئ
القانون الدويل يجب �أن تقو َم به احلكومات �أو ال�سلطات
امل�س�ؤولة\.
ُ
مم املتحد ِة اال�ستمرار على
(ب) ُت�ؤ ِّكد
اجلمعية العامة للأُ ِ
القرار  194كل عام منذ العام .1949
ُ
تتوافق متا ًما مع
املطالب الثالثة
َّ�ضح مما �سبق ،ف�إنَّ
َ
كما يت ُ
القانون الدويل ،و�إنَّ رف�ض «�إ�سرائيل» االمتثال للقانون
لل�شعب والأرا�ضي الفل�سطين َّية
الدويل فيما يتعلَّ ُق مبعامل ِتها
ِ
ُ
ً
ال�سلطة
ي�شكل ظل ًما وانتها ًكا
�صارخا ،ولأنَّ �أولئك الذين يف ُّ
َ
املجتمع املدين
لوقف هذا الظُّ لم ،فقد دعا
التحرك
يرف�ضون
ِ
ُ
للت�ضامن مع
الفل�سطيني �إىل ا�ستجابة املواطنني حول العامل
ِ
والعدالة وامل�ساواة.
النِّ�ضال الفل�سطيني من �أجلِ احلر َّي ِة
ِ
وبناء عليهَّ ،
مت ت�أ�سي�س حركة املقاطعة  BDSوهي حركة
ً
حقوق �إن�سان �شاملة مناه�ضة للعن�صرية ،تعا ِر ُ
�ض من حيث
املبد�أ جميع �أ�شكال التمييز ،مبا يف ذلك معاداة ال�سامية
وكراهية الإ�سالم.
تتلقَّى حركة املقاطعة  BDSالدَّ عم
��ات والكنائ�س
م��ن ِق�� َب��ل ال��ن��ق��اب ِ
وامل��ن َّ
��ات غ�ير احلكوم َّي ِة
��ظ��م ِ
واحل���رك���ات ال��ت��ي تمُ�� ِّث��ل
امل���ل���اي���ي���ن يف ك���ل
ال��ق��ارات ،وهناك
ٌ
ٌ
ن�شطة
حمالت
للمقاطعة يف
ِ
ا ملجتمعا ِت
يف جمي ِع
�أن���ح���اءِ
العامل،
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وال َّثقافية واالقت�صاد َّية التي تنطوي
ُ
تن�شطُ ف��روع  BDSيف ِّ
وتتوا�صل دائ ًما
كل ال��ق��ا َّرات،
مبادرات من قبل الطالب والنقابيني
على
ٍ
ُ
ت�شمل املقاطعات
ح��م�لات مناه�ضة “لإ�سرائيل”
واحلكومات املحل َّية.
ِ
الأكادمي َّية وال َّثقافية واالقت�صاد َّية التي تنطوي على
ريا حقيق ًيا
تحُ ِد ُث حركة املقاطعة ت�أث ً
واحلكومات املحل َّية.
مبادرات من قبل الطالب والنقابيني
ِ
ٍ
وتنت�شر يف املناطق التي اعتقد ال�صهاينة
ُ
�ساب ًقا �أنها “مناطق �آمنة” ،واليوم
ً
�ضغطا حقيق ًيا ُت�سب ُبه
ت�ست�شعر “�إ�سرائيل”
ُ
كما وتلعب اجلماعات اليهودية التقدمية دو ًرا مه ًما يف هذه
هذه احلركة ،وهو ما يت َِّ�ض ُح من تكليف “وزارة
احلركة.
ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية” مبهمة املكافحة
على مدا ِر اخلم�سة ع�شر عا ًما املا�ضية ومنذ �إن�شائها ،حقَّقت والتَّ�صدي حلركة املقاطعة ،حيث يتم ح�شد �آل َّياتهم
 BDSمن ِخالل حمالتها ال�شعبية تقد ًما هائ ًال يف
ِ
ك�سب الدِّ عائية َّ
ال�ضخمة واملُ َمولة
ب�شكل �سخي يف الغرب لل َّتعاملِ
ٍ
لدولة الف�صل العن�صري التي
ِّ�سبة
ِ
قلوب وعقول املواطنني يف �أرجاء العامل كافة ،الحت�ضان مع حركة املقاطعة ،فبالن ِ
ري على تبيي�ض و�سائل الإعالم وال َّت�أثري على
الق�ضية الفل�سطينية ،يرجى زيارة املوقع الر�سمي حلركة تعتمدُ
ٍ
ب�شكل كب ٍ
 BDSللح�صول على مزيد من التفا�صيل حول هذه الأن�شطة الر�أي العام من �أجلِ التَّن�صل من جرائمها �ضد الفل�سطينيني،
املتنوعة يف جميع �أنحاء العامل.
ُت�صنِّف الوزار ُة املذكورة حركة  BDSتهديدً ا وجود ًيا.
تن�شطُ فروع  BDSيف ِّ
الواليات املتحدة ويف �أماكنَ �أخرى حول العامل� ،أ�صبح
كل القا َّرات ،يف
ِ
ُ
مبثابة �صرا ٍع مل َ
يبق فيه للفل�سطينيني ما يخ�سرونه
وتتوا�صل دائ ًما حمالت الأمر
ِ
مناه�ضة “لإ�سرائيل” على نقي�ض ال�صهاينة َف ُهم من يخ�سرون َّ
كل �شيء ،فلطاملا
ُ
ت�شمل املقاطعات جتدُ “اللوبي الإ�سرائيلي” يف الواليات املتحدة م�شغولاً
ا لأ كا د مي َّية
مبحاولة جترمي احلركة العاملية  BDSالتي تتبنى
ِ
منهجية اللاَّ ُعنف ومناه�ضة ال ُعن�صرية والتَّمييز والعمل
ِ
القانوين املبا�شر يف جمي ِع حمال ِتها.
الواليات الأمريكية تمُ ر ُر
حق ََّق اللوبي
جناحات يف َج ْعلِ
ِ
ٍ
مناه ً
قوان َ
�ضة حلركة املقاطعة ،ولكن يبدو الأمر جل ًيا ب�أنَّ
ني ِ
يعد انت�صا ًرا حقيق ًيا �إذا و�ضعنا يف احل�سبانِ
ذلك كله ال ُّ
مدى التزام وارتباط ال�سيا�سيني الأمريكيني باللوبي
ُ
تتعلق بالتمويل والإعالم.
أ�سباب
ال�صهيوين ل ٍ
ولكن على م�ستوى القاعد ِة َّ
ال�شعبية يف
ُ
تزال املعركة
اجلامعات واملجتم ِع املدين ،ال
ِ
ً
َ
وطويلة الأمد ،فلقد ازداد عد ُد
حمتدمة
دراية
الأمريكيني الذين �أ�صبحوا على
ٍ
بالظلم الواق ِع على الفل�سطينيني ،ومدى
ِ
ا�ستعداد اللُّوبي ال�صهيوين واملتعاطفني
اجلرائم
اليائ�س عن
معهم يف دفاعهم
ِ
ِ
الإ�سرائيلية و�إدامتها لإف�سا ِد املُ ُثل
واملعتقدات الأ�سا�س َّية للمجتمع
ِ
َّظر عن
الأمريكي ،ب�صرف الن ِ
ال�سيطر ِة على امل�س�ؤولني الأمريكيني.
َّ
ٌ
ال�سياق ،يتناول مقال ن�شرته
ويف ِ
ذات ِّ
ُ
جملة هارفرد للقانون يف �شباط /
ُ
خ�ضعت القوانني
فرباير � 2020أنَّه �إذا �أ ِ
ُ
خمتلف
للمقاطعة التي �أقرتها
�ضة
ِ
املناه ِ
ِ
َّدقيق من
ِ
الهيئات التَّ�شريعية للواليات الأمريكية للت ِ
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املحكمة ال ُعليا الأمريكية ،ف�ستجدُ �أنَّ هذه
ِق َبل
ِ
ومتناق�ضة مع التعديلِ الأ َّو ِل
د�ستورية
ري
ٍ
ٍ
القوانني غ ُ
للد�ستور الأمريكي الذي ي�ضمنُ ُحر َّية التَّعبري ،و�سوف
تلغي َ
تلك القوانني.
التَّطورات الأخرية يف َّ
ال�شرق الأو�سط
�شهر �سبتمرب للعام
و َّقعت الإمارات والبحرين يف ِ
اتفاقيات لتطبي ِع العالقات مع «�إ�سرائيل»،
اجلاري
ٍ
ً
نك�سة بر�أي حمالت املقاطعة
الأمر الذي م َّثل
و�ضوحا
ومناه�ضة التطبيع  ,BDSوهي نك�سة �أكرث
ِ
ً
ً
الدول
من كو ِنها حقيق َّية .ولي�س
�صدفة �أنَّ جمي َع ُّ
العربية التي تتود ُد �إليها “�إ�سرائيل” هي ٌ
ري
دول غ ُ
متنح حقَّ االقرتا ِع العام ملواطنيها،
دميقراطية ال
ٍ
ُ
مر احلاكمة يف َ
تلك الدول قادرةٌ
مما يعني �أنَّ الزُّ َ
قرارات دونَ الت�شاو ِر �أو االعتبار الواجب
على اتخاذ
ٍ
مل�شاعر ُ�شعوبها ،الأمر الذي مكَّن “�إ�سرائيل” ومن
ِ
َّالعب باملخا ِو ِف وانعدام الأمن لدى تلك
ِخالل الت ِ
طريق
لطة عن
ال�س ِ
ِ
الزُّ مر احلاكمة التي مل ت�صلْ �إىل ُّ
ً
مفتوحة
�صناديق االقرتاع ،والتي �أ�صبحت �شرعي ُتها
ً
وعر�ضة دائ ًما للتحدي ،من ِخداعهم لالعتقاد ب�أنَّ
عالقات
�سترت�سخ� ،إذا �أقاموا
�أم َنهم �سيتعز ُز و�أنظم َتهم
ٍ
َّ
ً
دبلوما�سية مع “�إ�سرائيل”.
عملت � ُ
املتحالفة واملدعومة من
آلية الدِّ عاية
ِ
بعناية
�شبح �إيران
ال�صهيونية
جاهد ًة على بناءِ
ِ
ٍ
ِ
كتهديد لدوام وا�ستقرار
ومهارة فائقة وت�صويره
ٍ
ٍ
َ
ُ
ه�ؤالء احلكام ،وبذلك ا َّتخذت تلك الأنظمة اخلليجية
القرار الغريب ظ ًنا منها ب�أنَّ احت�ضان “�إ�سرائيل”
التي هاجمت ع�سكر ًيا العديد من جريا ِنها وحلفا ِئهاالعرب� -س ُيح ِب ُط التهديد الإيراين الذي مل ي�سبق لهُ
�أنْ اعتدى ع�سكر ًيا على � ٍأي من جريانها.
ري والإقدا ِم على َ
ُ
تلك اخلطو ِة
�إذا كان
منطلق التفك ِ
هيونية �س ُيم ِّكنُ ُ
احلكَّام
ال�ص
هو �أنَّ التعاونَ مع
ِ
ِ
الدولة ُّ
واملتمردين
ب�شكل �أف�ضل مع التخريبيني
من التعاملِ
ٍ
ِّ
من الداخلِ املت�أ ِّثرين ب�إيران ،ف�إنَّ تطبيع العالقات مع
�شرعية تمُ ثلها
ب�شكل �أكرب ب� ِّأي
ي�ضر
ٍ
ٍ
“�إ�سرائيل” قد ُّ
ُ
ُ
احلاكمة يف عيونِ �شعوبها ،وبدليل �أنَّه قد
مر
الز ُ
مت اتخاذ قرا ِر التَّطبيع دون الت�شاو ِر مع املواطنني،
ْ
تتوقف عن معامل ِتها
عالو ًة على �أنً “�إ�سرائيل” مل
الوح�شية للفل�سطينيني ،فلقد ُت ِرك �شعب الإمارات
ِ
ُ
�سبب التَّ�سرع يف
يت�ساءل عن
حرية
والبحرين يف
ٍ
ِ
احت�ضانِ “�إ�سرائيل” التي �أثبتت عد َم ند ِمها لقتلِ
إ�صابة �إخوانهم الفل�سطينيني.
و� ِ
�صفقات التَّطبيع
التقارير الغرب َّية عن
لقد جتنَّبت
ِ
ُ

بني الإم��ارات
وال��ب��ح��ري��ن مع
بعناية � َّأي
“�إ�سرائيل”
ٍ
العامة يف َ
ؤ�شر
للم�شاعر
ذكر
تلك ُّ
ِ
ِ
ٍ
الدول جتاه ال�صفقات ،وهو م� ٌ
حمتمل على مدى عد ِم �شعب َّي ِة هذه اخلطو ِة لدى اجلماهري،
ماليزية
ل�صحيفة
كتب
ٍ
ٍ
وكان �سفري الإمارات لدى ماليزيا قد َ
عالقات مع “�إ�سرائيل”
لتربير قرار بالده �إقامة
حماولة
يف
ٍ
ٍ
ِ
ال�سالم ومنع
قائلاً “�أحد الأ�سباب هو �أنَّها �ست�ساعدُ يف �إِ ِ
حالل َّ
�ضم املزيد من �أرا�ضي ِّ
ال�ضفة الغرب ِّية”،
الإ�سرائيليني من ِّ
ُ
املقاطعة يف ماليزيا و�أربعة ع�شرة
حركة
من جانبها ر َّدت
ِ
برف�ض اال ِّدعاءات
منظمة غري حكوم َّية �أخرى مقرها ماليزيا
ِ
ال�سخيفة التي �أدىل بها.
ِ
َ
ت�سيطر على
حركة املقاطعة ، BDSهي حركة عاملية ال
�إنَّ
ُ
جي�ش ،وال دبابات وال �صواريخ وال قنابل وال بنادق على
الإطالق ،ميكن اعتبارها تهديدً ا وجود ًيا من قبل “�إ�سرائيل”
ٌ
َ
ٌ
وما هو �إلاَّ
ال�صهاينة خ�سروا متا ًما
�شهادة
�صارخة على �أنَّ
ُ
احلوا َر الفكري والأخالقي ،وحينما ُ
ت�صل فيك
الدرجة لفقدانِ
ُ
تعي�ش يف الوقت َّ
ال�ضائع.
هذا اجلانب ،فت�أ َّكد �أ َّنك يف الأ�سا�س
�سي�ستمر الن ُ
ِّ�ضال من �أجل فل�سطني حرةِّ ،
بغ�ض النَّظر عن عد ِد
َ
دولة
الأنظمة اال�ستبدادية اخلليجية التي ُتريد احت�ضان
الف�صل العن�صري ال�صهيونية� .إنَّه �صرا ٌع نبيل،
مدعوم وم�سنودٌ
ٌ
بالكاملِ بجميع املُثل الأخالق َّية وجمي ِع القوانني الدَّ ولية
املعروفة ،والأهم من ذلك �أنَّه يف اجلانب ال�صحيح من التاريخ.
ُ
جزءا مه ًما
لن ترتاج َع
حركة املقاطعة � BDSأبدً ا عن كونها ً
من هذا النِّ�ضال.
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