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BAŞKAN’IN ÖNSÖZÜ
XXI. Yüzyılda, Orta Doğu'nun politik, kültürel, stratejik ve tarihi önemi hızla artmıştır. Bölgedeki
sürekli çatışmalar ve çarpışmalar, dış politik ve ekonomik aktörlerin etkisi bölgeyi etkiler ve
soru sayısını artırır. Orta Doğu nedir? Bölgenin sınırları nerededir? Bölgenin bugünlerde
karşılaştığı türbülansların kökenleri nelerdir? Bu sorular, tüm dünyada Orta Doğu’daki
araştırma ve yayınlarda bir sıçramaya neden olmuştur. Bu bağlamda, önemli bir bölgesel aktör
olarak Türkiye, Orta Doğu üzerinden uluslararası sosyal, kültürel, politik ve bilimsel işbirliğini
geliştirmek için ciddi bir sorumluluk üstlenmektedir. 2014 yılından beri İstanbul Gelişim
Üniversitesi ailesinin üyeleri, Orta Doğu’da çalışan farklı disiplinlerin temsilcilerini bir araya
getirme çabasındadır.
5. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için 9-11 Nisan
tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğe ABD, İngiltere, Cezayir, Ürdün, Sudan,
Libya, Fas, Çad ve Türkiye'den 100'den fazla araştırmacı katıldı. Sempozyum, Türk Tarih
Kurumu ve Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA) ortaklığıyla İstanbul
Gelişim Üniversitesi, Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Sempozyumda Türkçe,
İngilizce ve Arapça dillerinde sunumlar yapıldı. Arap katılımcıların sunumları, Arapçayı bir bilim
dili yapmak ve bu nedenle ülkelerimiz arasındaki bilimsel ve akademik işbirliğini güçlendirmek
açısından özellikle önemliydi. Ayrıca, sempozyumu izleyen kültürel program, Türk ve Arap
toplulukları arasındaki bölgesel ve tarihi bağlantıları güçlendirmek için tasarlandı. Böyle bir
akademik etkinliğin, üniversitemizdeki yabancı öğrencilerin eğitimi için de yeni olanaklar
yaratacağına inanıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan AYKAÇ’a, Sempozyum Koordinatörü, İGÜ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol DURGUN’a, Türk Tarih
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN’a, Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu
(TASCA) Başkanı Dr. Muhammed ADİL’e, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kürşat YALÇINER’e, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne, İGÜ Stratejik
Araştırma Merkezi’ne (İGÜSAM) ve etkinliğe katkıda bulunan tüm akademik personele ayrıca
teşekkürlerimi sunarım.
Son olarak, davetimizi geri çevirmeyen ve etkinliğe önemli katkılarda bulunan tüm
akademisyenlere özel teşekkürlerimi sunarım.

Abdulkadir GAYRETLİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
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PRESIDENT’S PREFACE
In the XXI century, political, cultural, strategical and historical importance of the Middle East has
grown sharply. Constant conflicts and collisions in the region, the impact of the external political
and economic actors affect the region and raise the number of questions. What is the Middle
East? Where are the borders of the region? What are the origins of the turbulences the region
faces nowadays? These questions provoked a splash of the research and publications on the
Middle East throughout the world. In this regard, Turkey, as an important regional actor
undertakes a serious responsibility to foster international social, cultural, political and scientific
cooperation over the Middle East. Therefore, since 2014 the members of Istanbul Gelisim
University family have been making an effort to bring together representatives of different
disciplines that study Middle East.
The 5th International Middle East Symposium was held between 9-11 April in Istanbul, in order
to achieve the above-mentioned goal. More than one hundred researchers from the U.S., UK,
Algeria, Jordan, Sudan, Libya, Morocco, Chad, and Turkey attended the event. Symposium was
organized by the Strategic Research Center of Istanbul Gelisim University in partnership with
the Turkish Historical Society and Turkish-Arabic Economical and Strategical Cooperation
Institution (TASCA). During the symposium, presentations were made in Turkish, English and
Arabic languages. Presentations of the Arabic participants were particularly important from the
perspective of making Arabic a language of science and so for strengthening scientific and
academic cooperation between our countries. Also, the cultural program that followed the
symposium was designed for strengthening the regional and historical connections between the
Turkish and Arabic communities. We believe that such academic event will also create new
possibilities for the education of the foreign students in our university.
I would like to express my special gratitude to the Rector of Istanbul Gelisim University Prof. Dr.
Burhan AYKAÇ, the Coordinator of Symposium, Head of the Political Science and International
Relations Department of IGU Prof. Dr. Şenol DURGUN, President of Turkish Historical Society
Prof. Dr. Refik TURAN and President of Turkish-Arabic Economical and Strategical Cooperation
Institution (TASCA) Dr. Muhammed ADIL, Dean of the Economics, Administrative and Social
Sciences Faculty Prof. Dr. Kürşat YALÇINER Political Science and International Relations
Department, Strategic Research Center of IGU (İGÜSAM), and to all academic staff that
contributed to the event.
Lastly, I would like to express my special thanks to all academicians who did not reject our
invitation and made important contributions to the event.

Abdulkadir GAYRETLI
Istanbul Gelişim University
Board of Trustees, Chairman
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ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻏﯾرﺗﻠﻲ
ازدادت اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺳرﻋﺔ ،وأدت اﻟﺻراﻋﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻻﺻطداﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗﺄﺛر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ازدﯾﺎد أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺛﯾرة .ﻣﺎ ھو
اﻟﺷرق اﻷوﺳط؟ أﯾن ھﻲ ﺣدود اﻟﻣﻧطﻘﺔ؟ ﻣﺎ ھﻲ أﺻول اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر؟ أدت ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ إﻟﻰ
ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث واﻟﻣﻧﺷورات ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺣول اﻟﻌﺎﻟم .وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ،وﺟدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻗﺗﺿت
ﻣﻧﮭﺎ ﺗطوﯾر ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدوﻟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ .وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻣﻧذ ﻋﺎم  ،2014ﯾﻌﻣل أﻋﺿﺎء ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول
ﺟﻠﯾﺷﯾم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط.
اﻧﻌﻘدت اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  9إﻟﻰ  11أﺑرﯾل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه.
وﺷﺎرﻛت ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر واﻷردن واﻟﺳودان وﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻣﻐرب وﺗﺷﺎد وأﻛﺛر ﻣن  100ﻣن
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم .ﻧظم اﻟﻧدوة ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ ﺟﻠﯾﺷﯾم ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣﻌﮭد اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌرﺑﻲ .ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻌروض ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻛﺎﻧت
اﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻌرب ذات أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﻠﻣﻲ
واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﯾن ﺑﻠداﻧﻧﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي أﻋﻘب اﻟﻧدوة ﻟﺗﻌزﯾز اﻟرواﺑط اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﯾن
اﻟﺟﺎﻟﯾﺗﯾن اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻧﻌﺗﻘد أن ﻣﺛل ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺳﯾﺧﻠق ﻓرﺻًﺎ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻼب اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺗﻧﺎ.

أود أن أﺷﻛر ﻣدﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳطﻧﺑول ﺟﯾﻠﯾﺷﯾم اﻟدﻛﺗور اﻟﺑروﻓﺳور اﻟدﻛﺗور ﺑرھﺎن ﻋﻛﺎش ،ﻣﻧﺳق اﻟﻧدوة  ،ورﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺟﻠﯿﺸﯿﻢ اﻟدﻛﺗور ﺷﻨﻮل دورﻏﻮن  ،ورﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ .اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور رﻓﯾق
ﺗوران ورﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ،وﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑروﻓﺳوراﻟدﻛﺗور ﻛﻮرﺳﺎت ﯾﻠﺠﻨﺮ ،وﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺟﻠﯿﺸﯿﻢ ،وﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس اﻟذﯾن ﺳﺎھﻣوا ﻓﻲ ھذا اﻟﺣدث.
أﺧﯾرً ا  ،أود أن أﻋرب ﻋن ﺷﻛري اﻟﺧﺎص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾرﻓﺿوا دﻋوﺗﻧﺎ وﻗدﻣوا ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺣدث.

ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻏﯾرﺗﻠﻲ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻷﻣﻧﺎء
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TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI’NIN ÖNSÖZÜ

Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Orta Doğu, günümüz dünya
sahnesinde adı iç savaşlar, toplumsal çatışmalar ve siyasi krizlerle anılan bir coğrafya haline
gelmiştir. Söz konusu kaotik yapıİ bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların, jeopolitik
konumunun, tarihi ve kültürel mirasının sunduğu fırsatlardan faydalanamamasına yol açmakta
ve mevcut sorunları derinleştirmektedir. Arap Baharı sürecine, bölgesel ve küresel güçlerin çıkar
odaklı müdahaleleri Orta Doğu denkleminin karmaşık yapısını derinleştirmiş ve çözümünü daha
da zor hale getirmiştir. Zira bugün, Arap Baharı’nın bölgeye istikrar yönünden ne getirdiği
hakkında değerlendirme yapmak güçtür. Bir yandan demokratikleşme hareketleri ve ekonomik
bir dönüşüm yaşayan Orta Doğu, diğer yandan iç çatışmaların, darbelerin ve nüfuz
mücadelelerinin merkezi haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler, bölge sorunlarına yönelik yeni
yaklaşımları ve kapsamlı analizleri gerekli kılmaktadır.
Bu çerçevede “Orta Doğu’da tarih ve kimliği yeniden okuyarak” mevcut sorunlara çözüm üretme
amacıyla, Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi ortaklığında, farklı ülkelerden çok
sayıda bilim insanı, uzman ve araştırmacının katılımıyla 9-11 Nisan 2019 tarihlerinde 5. Orta
Doğu Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Gerek bölgenin siyasi, ekonomik ve toplumsal
dinamiklerini gerekse de farklı ülkelerin bölgeye yönelik politikalarını konu alan zengin
tartışmalar gerçekleştirilmesine olanak sağlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Sayın Abdulkadir GAYRETLİ’ye, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.
Burhan AYKAÇ’a, Sempozyum Koordinatörleri Prof. Dr. Şenol DURGUN ve Türk-Arap Ekonomi
ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADİL’e ve emeği geçen tüm
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkürlerimi
sunuyorum. Bildiri kitabının bu alanda çalışan tüm araştırmacı ve akademisyenlere faydalı
olması dileklerimle.

Prof. Dr. Refik TURAN
Türk Tarih Kurumu Başkanı
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PREFACE BY THE PRESIDENT OF THE TURKISH HISTORICAL SOCIETY

The Middle East which has been home to the oldest civilizations in the World has become a place
that is known for civil wars, social strife and political crises. Due to this chaotic situation, the
Middle East has failed to reach its potential and take advantage of the opportunities that its rich
heritage and natural resources allow. The Arab Spring has caused the strifes to increase and has
made solutions to the problems harder. Today, it is hard to describe what the Arab Spring
brought to the region in the name of stability. On one hand the Middle East is going through
democratization and economic growth, but, on the other hand it has become the center of
internal strife and military coups. All these developments necessitate new approaches to
regional problems and comprehensive analyzes.
With the aim of finding solutions to the existing problems by “reevaluating history and identity
in the Middle East”, the 5th International Middle East Symposium was held on 9-11 April 2019
with the participation of many scientists, experts and researchers from different countries in
partnership with the Turkish Historical Society and Istanbul Gelisim University. I would like to
thank Abdulkadir GAYRETLI, Chairman of the Board of Trustees of Istanbul Gelisim University,
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ, Rector of Istanbul Gelisim University, Symposium Coordinators Prof.
Dr. Şenol DURGUN and President of Turkish-Arab Economic and Strategic Cooperation
Association (TASCA) Muhammed ADIL and the faculty members and students of the Department
of Political Science and International Relations for this organization. I hope that this proceeding
book will be useful for all researchers and scientists working in this field.

Prof. Dr. Refik TURAN
The President of Turkish Historical Society
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ﻣﻘدﻣﺔ رﺋﯾس ﻣﻌﮭد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﻛﻲ
أﺻﺑﺢ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟذي ﯾﺣﺗﺿن أﻗدم اﻟﺣﺿﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺣروﺑﮭﺎ اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﺻراﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺷﮭد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﯾوم .ھذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻔوﺿوي أدى إﻟﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓرص اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﻣق أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣدة اﻷزﻣﺔ .وﻟﻘد أدت اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق أزﻣﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺟﻌل ﺣﻠﮭﺎ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ .واﻟﯾوم ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻘﯾﯾم
ﻣﺎ ﺳﯾؤول إﻟﯾﮫ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،أﺻﺑﺢ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﯾﺷﮭد ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
واﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺟﺎﻧب اﻷزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت وﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔوذ .ﻛل ھذه اﻟﺗطورات ﺗﺗطﻠب ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟدﯾدة وﺗﺣﻠﯾﻼت
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق  ،اﻧﻌﻘدت ﻧدوة اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  9إﻟﻰ  11أﺑرﯾل  2019ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺧﺑراء
واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﮭوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﻣن أﺟل إﻧﺗﺎج ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﻋﻠﯾﮫ أرﯾد أن أﻋﺑر ﻋن ﺧﺎﻟص ﺷﻛري واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻏرﯾﺗﻠﻲ
 ،رﺋﯾس ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم  ،اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺣول اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻛذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﺗﺟﺎه اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻛﻣﺎ أﺷﻛر أﯾﺿﺎ ﻣدﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم اﻟدﻛﺗور
اﻟﺑروﻓﯾﺳور اﻟدﻛﺗور ﺑرھﺎن أﯾﻛﺎﺗش ،وﻣﻧﺳق اﻟﻧدوة اﻟدﻛﺗور اﻟﺑروﻓﯾﺳور اﻟدﻛﺗور ﺷﯾﻧول دورﻏون ورﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي
واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل وﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس وطﻼب ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻧدوة .و أﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
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REKTÖR’ÜN ÖNSÖZÜ
Orta Doğu’da yaşanan siyasi, kültürel ve toplumsal gerilimler dün olduğu gibi bugün de bölgeyi
uluslararası siyasetin gündeminde tutmaktadır. 2010 yılından itibaren Orta Doğu’da başlayan
halk isyanları, bölgede var olan kaotik yapının daha da karmaşık bir hal almasına sebebiyet
vermiştir. Zira söz konusu isyanların vadettiği demokratik dönüşüm, yerini bir süre sonra iç
savaşlara, derinleşen anlaşmazlıklara ve nüfuz mücadelelerine bırakmıştır. Bölgesel güçlerin
yanı sıra küresel güçlerin de reelpolitik çerçevede bölge meselelerine gittikçe daha fazla müdahil
olması, Orta Doğu denkleminin zaten zor olan çözümünü daha da güçleştirmektedir. Bu durum
bölgedeki tarihsel, siyasal ve toplumsal gelişmelerin farklı perspektiflerden ele alınmasını ve
mevcut iç ve dış dinamiklerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu doğrultuda “Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak” hedefiyle, Türk Tarih Kurumu
ve İstanbul Gelişim Üniversitesi ortaklığında, yirmiyi aşkın ülkeden yüzden fazla bilim insanının
katılımıyla 9-11 Nisan 2019 tarihlerinde 5. Orta Doğu Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Beş
yıllık birikimiyle, bölgenin politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel dinamiklerini konu alan
farklı farklı başlıklar altında zengin tartışmalar gerçekleştirilmesine vesile olan İstanbul Gelişim
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdulkadir GAYRETLİ’ye, Türk Tarih Kurumu
Başkanı Sayın Prof. Dr. Refik TURAN’a, Sempozyum Koordinatörleri Prof. Dr. Şenol DURGUN ve
Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADİL’e
ve emeği geçen tüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri ve
öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İleriki yıllarda daha fazla katılımcıyla düzenlenecek bu
sempozyum, Orta Doğu coğrafyasının daha iyi anlaşılmasına ve gelecekte bölgede barışın inşa
edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rektör

xii

RECTOR’S PREFACE
Political, cultural and social tensions in the Middle East keep the region on the agenda of
international politics today as it was yesterday. Since 2010, the popular uprisings in the Middle
East have caused the chaotic structure in the region to become more complicated. The
democratic transformation promised by these revolts has been replaced by civil wars, deepening
conflicts and struggles of influence. The fact that global powers, as well as regional powers, are
increasingly involved in regional issues in the “Realpolitik” framework, makes the already
difficult solution of the Middle Eastern issues even more intricate. This situation requires the
historical, political and social developments in the region to be taken from different perspectives
and re-evaluation of the existing internal and external dynamics.
With the aim of “Reevaluating History and Identity in the Middle East”, the 5th International
Middle East Symposium was held on 9-11 April 2019 with the participation of more than a
hundred scientists from more than twenty countries in partnership with the Turkish Historical
Society and Istanbul Gelisim University. I would like to thank Abdulkadir GAYRETLI, Chairman of
the Board of Trustees of Istanbul Gelisim University, the head of Turkish Historical Society Prof.
Dr. Refik TURAN, Symposium Coordinators Dr. Prof. Dr. Şenol DURGUN and President of
Turkish-Arab Economic and Strategic Cooperation Association (TASCA) Muhammed ADIL and
the faculty members and students of the Department of Political Science and International
Relations who were instrumental in conducting rich discussions under different headings on the
political, economic, social and cultural dynamics of the region by means of their five-year long
experience. This symposium, which will be held with more participants in the coming years, will
contribute to a better understanding of the Middle East geography and to make peace in the
region in the future.

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rector
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اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣدﯾر
اﻟﺗوﺗرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﺿﻲ .وﻟﻘﺪ ﺗﺳﺑﺑت اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧذ ﻋﺎم  2010ﻓﻲ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا.
ﺣﯿﺚ ﺗم اﺳﺗﺑدال اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ اﻟذي وﻋدت ﺑﮫ ھذه اﻟﺛورات ﺑﺣروب أھﻠﯾﺔ ،أدت إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺛم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﻓﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟود اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺗزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد اﻟﺣﻠول اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط .وھذا ﯾﺳﺗﻠزم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن وﺟﮭﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ،ﻋُﻘدت ﻧدوة اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  9إﻟﻰ  11أﺑرﯾل  2019ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻛﺛر ﻣن  100ﻋﺎﻟم ﻣن أﻛﺛر
ﻣن ﻋﺷرﯾن دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﯾﻠﯾﺷﯾم ﺑﮭدف دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ وھوﯾﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن
ﺟدﯾد.
وھﻧﺎ أرﯾد أن أﻗدم اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ ﻛل اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا وﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ إﺣداث ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺛرﯾﺔ ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن وﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أدت إﻟﻰ ﺧﻣس
ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وأذﻛر ﻣﻧﮭم اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻏرﯾﺗﻠﻲ ،رﺋﯾس ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم  ،واﻟﺳﯾد اﻟﺑروﻓﺳر اﻟدﻛﺗور رﻓﯾق ﺗوران رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ .واﻟﺳﯾد اﻟﺑروﻓﺳر اﻟدﻛﺗور ﺷﻧول
درﻏن ﻣﻧﺳق اﻟﻧدوة واﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻛل اﻟذﯾن ﺳﺎھﻣوا ﻣن أﺟل
ﻧﺟﺎح اﻟﻧدوة ﻣن أﺳﺎﺗذة وطﻼب ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﺳﺗﺳﺎھم ھذه اﻟﻧدوة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻘد ﻣﻊ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﮭم ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
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AKADEMİK KOORDİNATÖR’ÜN ÖNSÖZÜ
Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu fikri, 5 yıl önce, 2014 yılında, ayaklanma dalgasının Arap
ülkelerine çarpmasından kısa bir süre sonra doğdu; ve istikrarsızlık, iç savaşlar, yoksulluk ve
göç, Orta Doğu'nun simgesi haline geldi. Bölge ülkelerindeki modernleşme süreçleri, geleneksel
değerler ve dış aktörler arasındaki çatışma ve Türkiye'ye yakınlığı, kapsamlı bir değerlendirme
ihtiyacını belirledi. Türkiye'nin bölgedeki politik rolü, alandaki önde gelen bilim adamlarının
kapsayıcı bir analizini ve tavsiyelerini istedi. O dönemde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün bir çabasıydı. Asıl amacı, Arap dünyasına bir çözüm
sağlamak için bölgedeki politik, sosyal ve ekonomik gelişmelere ışık tutmaktı. Bugün, tecrübe
edindik, ağımızı genişlettik, bildiri kitapları yayınladık ve daha da önemlisi, akademik ve
araştırma kurumlarının dikkatini birçok ülkeden bu konuya yönlendirdik. Orta Doğu ile ilgili
tartışma ve araştırmayı ilerletmeyi başardığımız için gurur duyuyoruz.
V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu 9-11 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.
Sempozyum, Türk Tarih Kurumu ve Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA)
ortaklığıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi, Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Bu
yıl asıl amacımız Orta Doğu'nun tarihini ve kimliğini tartışmaktı. Bu nedenle ABD, İngiltere,
Cezayir, Ürdün, Sudan, Libya, Fas, Çad ve Türkiye'den yüzlerce araştırmacı katıldı.
Sempozyumda Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde sunumlar yapıldı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir GAYRETLİ'ye İstanbul Gelişim
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan AYKAÇ’a; Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik
TURAN’a; Türk-Arap Ekonomik ve Stratejik İşbirliği Kurumu (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed
ADİL’e; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat YALÇINER’e; Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne; İGÜ Stratejik Araştırma Merkezi’ne (İGÜSAM) ve
etkinliğe katkıda bulunan tüm akademik personele şükranlarımı sunarım. Sempozyumda
gösterdikleri sıkı çalışma ve katkılarından dolayı üniversitemizin Politik Analiz Kulübü üyelerine
teşekkür ederim. Son olarak, değerli katkılarından dolayı tüm katılımcılara özel teşekkürümü
sunmak isterim.

Prof. Dr. Şenol DURGUN
Akademik Koordinatör
V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
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ACADEMIC COORDINATOR’S PREFACE
The idea of the International Middle East Symposium was born 5 years ago, in a year of 2014,
shortly after the wave of the uprisings hit the Arabic countries; and instability, civil wars,
poverty and migration became the symbol of the Middle East. The conflict between
modernization processes, traditional values and external actors in the countries of the region as
well as their proximity to Turkey determined the need for a comprehensive evaluation. The
political role of Turkey in the region demanded inclusive analysis and recommendations of the
leading scholars in the field. At that time, it was an effort of the Political Science and
International Relations Department of Istanbul Gelisim University. Its main goal was to shed a
light on political, social and economic developments in the region, to provide a solution for the
Arab world. Today, we have accumulated experience, enlarged our network, published
proceedings books and, what is more important, drown attention of the academic and research
institutions from many countries to the issue. We are proud that we managed to provoke
discussion and research on the Middle East.
The V. International Middle East Symposium was held between 9-11 April in Istanbul.
Symposium was organized by the Strategic Research Center of Istanbul Gelisim University in
partnership with the Turkish Historical Society and Turkish-Arabic Economical and Strategical
Cooperation Institution (TASCA). This year, our main goal was to discuss history and identity of
the Middle East. Therefore, more than one hundred researchers from the U.S., UK, Algeria,
Jordan, Sudan, Libya, Morocco, Chad, Turkey attended the event. During the symposium,
presentations were made in Turkish, English and Arabic languages.
I would like to express my special gratitude to Abdulkadir GAYRETLI, Chairman of the Board of
Trustees of Istanbul Gelisim University; Rector of Istanbul Gelisim University Prof. Dr. Burhan
AYKAÇ; President of Turkish Historical Society Prof. Dr. Refik TURAN; President of TurkishArabic Economic and Strategic Cooperation Institution (TASCA) Dr. Muhammed ADIL; Dean of
Economics, Administrative and Social Sciences Faculty Prof. Dr. Kürşat YALÇINER; Department
of Political Science and International Relations; Strategic Research Center of IGU (İGÜSAM), and
to all academic staff that contributed to the event. I would like to thank students-members of the
Political Analysis Club of our university for their hard work and contributions during the
symposium. Lastly, I would like to express my special thanks to all participants for their valuable
contributions.

Prof. Dr. Şenol DURGUN
The Academic Coordinator of the
Fifth International Middle East Symposium
Istanbul Gelisim University
Head of Political Science and International Relations Department
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ﺷﯾﻧول دورﻏون
رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺳق اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط

وﻟدت ﻓﻛرة اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط ﻗﺑل  5ﺳﻧوات ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014وذﻟك ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺛورات اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ وأﺻﺑﺢ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﻔﻘر واﻟﮭﺟرة رﻣزا ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣدﯾث ﻓﻲ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
واﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻗرﺑﮭﺎ ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ،دﻋت إﻟﻰ وﺟود ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط .ﻛﻣﺎ أن دور ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻌل اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺑﺎرزﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾطﻠﺑون ﺗوﺻﯾﺎت وﺗﺣﻠﯾﻼت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺟﺎل .ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﺟﺎءت ﻣﺟﮭودات ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﯾﻠﯾﺷﯾم ﻟﺳ ّد ھذا اﻟﻔراغ .ﻛﺎن
اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﺣﻠول ﻟﻠﻌﺎﻟم
اﻟﻌرﺑﻲ .واﻟﯾوم اﻛﺗﺳﺑﻧﺎ ﺧﺑرة ،ووﺳﻌﻧﺎ ﺷﺑﻛﺗﻧﺎ  ،وﻧﺷرﻧﺎ ﻣﻧﺷورات ،واﻷھم ﻣن ذﻟك ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﺣﺛﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .وﻧﺣن ﻓﺧورون ﺑﺄن ﻧﻛون ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣول اﻟﺷرق اﻷوﺳط.
اﻧﻌﻘدت اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  9إﻟﻰ  11أﺑرﯾل ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول .وﻧظم اﻟﻧدوة ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣﻌﮭد اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  .ﻛﺎن ھدﻓﻧﺎ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھذا اﻟﻌﺎم ھو ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺎرﯾﺦ وھوﯾﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط .ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ،واﻟﺟزاﺋر ،واﻷردن،
واﻟﺳودان ،وﻟﯾﺑﯾﺎ ،واﻟﻣﻐرب ،وﺗﺷﺎد ،وﺣﺿور اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ .وﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻌروض ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ.
أود أن أﻋرب ﻋن اﻣﺗﻧﺎﻧﻲ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻏرﯾﺗﻠﻲ  ،وﻣدﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳطﻧﺑول ﺟﻠﯾﺷﯾم
اﻟﺑروﻓﺳوراﻟدﻛﺗور ﺑرھﺎن ﻋﻛﺎش ،ورﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺑروﻓﺳوراﻟدﻛﺗور رﻓﯾق ﺗوران ،ورﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ) (TASCAاﻟﺪﻛﺘﻮرﻣﺣﻣد ﻋﺎدل وﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟدﻛﺗور ﻛورﺳﺎت ﯾﺎﻟﺟﯾﻧر ،وﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺟﻠﯿﺸﯿﻢ،
وﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس اﻟذﯾن ﺳﺎھﻣوا ﻓﻲ ھذا اﻟﺣدث؛ ﻛﻣﺎ أود أن أﺷﻛر أﻋﺿﺎء ﻧﺎدي اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮭم
اﻟﺷﺎق وﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭم ﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح اﻟﻧدوة .وأﺧﯾرا ،أود أن أﻋرب ﻋن ﺷﻛري اﻟﺧﺎص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭم اﻟﻘﯾﻣﺔ.
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The Palestinian Struggle for Independence Before and After the
Current Upheaval in the Arab World

Ibrahim G. Aoudé*

Abstract
This article argues that the Israeli-Palestinian conflict is at the center of Arab politics and has
influenced and been influenced by it since at least 1948. The fundamental argument is that
Palestinian politics is an integral part of Arab politics. This has also been true during the recent
Arab uprisings. A discussion of events before and after the Oslo Accords and the Arab uprisings
clearly demonstrates the thesis. The article argues that since 1988 the struggle for Palestinian
independence was coopted and that it has been moving from one defeat after another under the
leadership of the PLO and later the Palestinian National Authority (PNA or PA for short). The
article concludes that for the Palestinian struggle to succeed, it would be essential to replace the
current leadership with one that does not give up the fundamental rights of the Palestinian
people. This is all the more necessary as the Arab political situation has deteriorated to a point
where the US could declare the “deal of the century” and continues in its attempts to realize it.
Keywords: PLO, Palestinian National Authority, Hamas, Intifada, Oslo Accords, Arab uprisings,
Deal of the century.

A Historic Backdrop
The Israeli-Palestinian conflict has been at the crux of Arab and, by implication, Middle East
regional politics since 1948, the year the Zionist movement established the state of Israel in
Palestine after ethnically cleansing the Palestinian population (Pappe 2007). It can be argued
that much of the political change in the late 1940s and 1950s was, in a significant way, a
consequence of the Arab debacle in Palestine (Farsoun & Aruri 2006, pp. 177-179; Smith 2007,
pp. 236 – 239). The military coups in Syria and Egypt are cases in point. In fact, Nasser of Egypt
rose to prominence in the Arab world and beyond for his resistance to the 1956 Tripartite
invasion of Egypt that began with an Israeli invasion of Egypt and the subsequent British and
French military interventions in support of the invading Israelis (Farsoun & Aruri 2006, p. 163).
The nationalist forces considered Israel a threat to Arab unity, but were unable to tip the
international balance against Israel and in their favor. It was essentially for this reason that the
Palestinian guerilla movement was born on 1 January 1965 to struggle for the liberation of
Palestine (Smith 2007, p. 276). The Arab states sensed that rumblings among the Palestinians
necessitated that they try and contain the impending explosion of political organizing.
Consequently, the Palestine Liberation Organization was formed in 1964 under the auspices of
the Arab Summit Meeting (Smith 2007, p. 276). However, it was late to put the lid on the guerilla
organizations from forming outside the PLO. In fact, the Palestinian National Liberation
Ibrahim G. Aoudé is Professor of Ethnic Studies at the University of Hawai‘i—Mānoa and Editor of Arab
Studies Quarterly.
*
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Movement, commonly referred to as Fatah or simply Fateh, along with others, such as the
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) decided to have some of their members and
supporters enter the PLO and use it to recruit more Palestinians and influence its direction.
Fateh pressed on with its guerilla operations inside the state of Israel and right after the June
1967 War, especially by 1968, it became the dominant popular force among the Palestinians that
later made it possible for the guerilla movement in general to legitimately take over the PLO in
February1969 and lead the struggle for Palestinian liberation through that organization (Smith
2007, p. 342). The war between the Jordanian and Palestinian forces eventually led to the PLO
relocation in Lebanon, where the Palestinians became a force to contend with, especially during
the Lebanese civil war of April 1975. Then the PLO was allied with the Lebanese National
Movement (LNM) against the Phalangist forces that had been allied with the West, primarily the
US, and Israel. The LNM and PLO had been defeated by Syrian troops under an Arab League
cover after given the green light from the US (Farsoun & Aruri 2006, p. 132).
The Phalangists had plans other than remaining under the tutelage of the Syrians. In 1978 the
rescued Phalangists entered into battles with the Syrian forces who drove them out of the Beqa’
Valley (Khalaf 2002, p. 241). The Phalangists, however, allied themselves directly with Israel
(Smith 2007, p. 382). This strategy, which was clear right after the 1978 Israeli invasion of a
significant part of the Lebanese South, became clearer after the subsequent 1982 invasion of
Lebanon all the way up to Beirut. Israel’s goal was to bring Lebanon under its sphere of influence
by defeating the Syrians and ousting the PLO from Lebanon entirely (Abu Iyad 1981, p. 177).
A flurry of diplomacy, both Arab, including Lebanese, and international, guaranteed the
departure of the PLO and presumably all of its fighters from Lebanon. Once the PLO set up
quarters in Tunisia and dispersed its forces in several Arab countries, it no longer had the
wherewithal it once had in affecting Arab politics, including the Palestinian struggle for
independence. Arafat’s 1983 attempt to have the PLO regain substantial presence in Lebanon
was soon dashed by Syria as the latter orchestrated major battles against Arafat’s forces in the
Palestinian refugee camps of Northern Lebanon, ostensibly only using anti-Arafat Palestinian
forces. Syrian strategy, which saw in Arafat a significant rival, held the day (Odeh 1984, pp. 202204 & 210). This outcome along with the assassination of Bashir Gemayyel, the Phalange leader,
who became the President-Elect of Lebanon, had worked, at first, to the benefit of Syria, as he
had been anti-Syrian (Smith 2007, p. 382). However, Amin, Bashir’s brother became President
from 1982-1988 (Khalaf 2007, p. 329).
The fight for the control of Lebanon became fierce between the Syrians, who were still in
Lebanon, and the Israelis, who wanted to consolidate their grip on the country. Syria won the
battle through mobilizing its Lebanese allies to force Amin Gemayyel to rescind the 1983
agreement with Israel, which was forced to leave the areas it occupied in the 1982 invasion
(Odeh 1984, pp. 204-208 & 211-212; Smith 2007, p. 394).
Arab politics had been supportive of Syria’s strategy, as most of the Arab states did not want to
see Israel extend its influence to Lebanon. The Arab League’s plan regarding the two-state
solution conflicted with Israel’s strategy concerning Lebanon (Odeh 1984, p. 194). It is critical to
note that Iraq, under Saddam Hussein, was occupied with its war with Iran and, despite its
traditional animosity with Syria, could not do much to influence the march of events in Lebanon.
To remain relevant to the extent possible, given the strategic defeats of the PLO in Jordan and
Lebanon, Arafat had endorsed the Arab League’s plan for a two-state solution (Smith 2010, pp.
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313-314). This was a sea change in Palestinian politics regarding the struggle for liberation. It
expressed PLO politics of following the will of the main Arab states, primarily Saudi Arabia,
regarding the Israeli-Palestinian conflict. One can easily conclude that the Arab states wanted to
resolve the Arab-Israeli conflict at the center of which are Palestinian national rights.
The December 8, 1987 Intifada, which surprised the Arab states and the PLO, threatened to
bring about new leadership and render the PLO irrelevant to the Palestinian struggle for
liberation. However, Arafat was quick in bringing the Intifada under his control by financing it.
The PLO held its 1988 Palestine National Council meeting in Algiers and unilaterally declared the
establishment of a Palestinian state that would recognize Israel’s right to exist in the areas of
Palestine under Israeli control before the beginning of the June 5, 1967 war along with a
Palestinian state in the remaining areas of Palestine (Farsoun & Aruri 2006, p. 231). While there
had been indications that Arafat had agreed to compromise on the liberation of all of Palestine
since at least 1981, as he had agreed with the Saudi Crown Prince Fahd’s call for the
establishment of a Palestinian state (though he had objected to the fact that it did not mention
any role for the PLO in such a state) the 1988 declaration of a Palestinian state without
Palestinian (liberated) territory, made that compromise crystal clear (Smith 2010, pp. 368-369).
It is also clear that Arafat had agreed to the Arab Peace Plan of March 27, 2002 agreed upon at
the Arab Summit Meeting held in Beirut (Smith 2010, pp. 533-534).
It appeared that the PLO has reinvented itself and with the help of the main Arab states, who
needed the PLO if they ever hoped to resolve the Arab conflict with Israel, opened dialogue with
the US, hoping that would be a first step towards negotiations with Israel to establish a
Palestinian state. However, regional events quickly intervened to derail the entire plan. On 2
August 1990 Saddam Hussein invaded Kuwait and Arafat, who wanted to consolidate his grip on
the Palestinian Intifada, sided with Hussein who had the support of a majority of Palestinians
(Rubenberg 2003, pp. 26-27). Arafat’s position on the invasion of Kuwait clearly demonstrated
Arafat’s opportunism to keep himself and the PLO relevant to the equation of regional politics.
Or so he thought. The result of that opportunism was a major retreat in the affairs of the
Palestinians. On the popular level, the Kuwaiti state kicked out roughly 400,000 Palestinians
right after Desert Storm (Smith 2010, p. 27). President Bush declared the beginning of a New
World Order (NWO) and captured the moment to begin peace negotiations between the Arab
states and Israel under the auspices of an international peace conference held in Madrid in
October 1991 (Rubenberg 2003, pp. 26-28).
The Arab states could not legitimize their negotiations with Israel without the Palestinians being
part of it, especially when the PLO was deemed the sole legitimate representative of the
Palestinian people as early as 1973 (Farsoun & Aruri 2006, p. 189). They and the US agreed to
have Palestinian representatives as part of the Jordanian delegation (Zunes 2002, p. 113).
Ostensibly, those Palestinians did not represent the PLO. The fact of the matter, though, was that
each of them had the blessings of the PLO. More importantly, the Israelis opened two separate
tracks for the Jordanian delegation: one for the Jordanians and another for the Palestinians.
The surprise for the world came in the form of the Declaration of Principles (DOP) that the
Israelis and Palestinians represented by the PLO had arrived at in the September 1993 Oslo
Accords (Israeli ministry of Foreign Affairs Website; Smith 2010, pp. 471-479) . The PLO had
come a full circle: its goal of liberation had given grounds to negotiations with their ethnic
cleanser, oppressor and persecutor. The first step in implementing the Accords came in the form
of what was referred to as the Gaza-Jericho First by which the newly declared Palestinian
3

National Authority (PNA or, as it is widely referred to, PA) would exercise its “authority” over
Gaza and Jericho beginning on 1 August 1994 and which would expand to include parts of the
West Bank according to a time schedule. The Accords stipulated that within five years, both the
Palestinian and Israeli sides would arrive at final status negotiations that would establish a
Palestinian state (Farsoun & Aruri 2006, pp. 239 - 270). After the Oslo Accords the 1987 Intifada
became history.
To be sure, that was a qualitative shift in the life of the PLO, which, for all practical purposes,
transitioned to the PA. Edward Said (2005) lamented the PLO’s negotiations of the DOP and
critiqued it vociferously. It would be useful at this stage to discuss the Israeli-Palestinian conflict
after the Oslo Accords.
The Israeli-Palestinian Conflict After Oslo
The history of the Israeli-Palestinian negotiations since Oslo speaks of broken agreements,
killings, arrests and land grabbing (Bishara 2002, pp. 63 - 69). The policies of successive Israeli
Prime Ministers from Rabin, to Peres and from Netanyahu to Barak, had worsened the daily
living situation of the Palestinians: more confiscation of land, more evictions, more uprooting of
olive trees, more house demolitions, more targeted killings and more detentions. Despite all of
those Israeli violations of international and humanitarian law President Clinton had blamed
Arafat for not reaching a peace agreement with the Israelis in the 2000 Camp David negotiations
(Bishara 2002, pp. 89 -90).
It is no wonder that Arafat had refused to reach a “peace” agreement with Israel when he did not
receive a written, formal proposal at Camp David. He also had faced opposition to his style of
leadership by emerging groupings that had opposed the complete surrender of the human and
national rights of the Palestinian people Smith 2010, pp. 483-489; Rubenberg 2003, pp. 80-86 &
302-303). It is critical to discuss briefly the second Intifada before discussing the 2000 Camp
David negotiations.
The September 28 Intifada
Ariel Sharon’s September 28, 2000 visit to Haram al-Sharif in Jerusalem was calculated more to
provoke Palestinians and garner support for his campaign to run for Prime Minister against
Barak (Rubenberg 2003, pp. 323 - 324). Why Barak acceded to the visit remains a mystery. One
explanation may be that he may not have had any option but to allow his opponent’s visit.
Preventing Sharon from visiting may have mobilized Israeli voters against Barak. Be that as it
may, the second Intifada began and Sharon’s chances of beating Barak had increased
considerably. This time it was an armed Intifada facing a military juggernaut. The shift from
stones in the first Intifada to guns and suicide operations in the second reflected a sense of
pessimism about the Israeli willingness to agree to a viable Palestinian state on all of the West
Bank and Gaza (Rubenberg 2003, p. 323). Given the asymmetry in military power between the
Palestinians and the Israelis, and the repression that Israel practiced daily against Palestinians,
elements of the liberation movement reverted to the tactic of suicide bombings (Smith 2010, pp.
494-496). There was no mystery in this approach. However, a strong argument could be made
to show that nonviolence, as a Palestinian strategy, would have been much preferable to the
armed option. Indeed, grassroots organizations on the West Bank and in Gaza have been
mobilizing for and practicing nonviolent resistance. So it is a fact that the Palestinian resistance
movement is comprised of several leading organizations that have resisted occupation using
multiple tactics.
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A significant feature of the second Intifada is the low level of mass participation in resistance
activities compared to the first Intifada (Rubenberg 2003, p. 326). This is due to several factors:
(1) the presence of the PA meant that the population now has a body to represent and fight for it.
(2) Israel blockaded towns and stopped all movement. (3) The PA was largely successful in
monopolizing the Palestinian political scene, especially in the first two years (1994 - 96) of the
establishment of the PA. (4) The main challenger to the PA was political Islam, something that
prevented many in the opposition to gravitate to it. (5) The main secular opposition
organizations ultimately opted to join the PA in various capacities and were co-opted
(Rubenberg 2003, p. 378).
Despite the low-level of mass participation, the Intifada has a high level of mass support.
Palestinians have been united in their opposition to Israeli violence, oppression and occupation.
In addition, since 2003 mass participation in non-violent resistance has been rising. The second
Intifada made it virtually impossible for bilateral peace negotiations to continue or take place
between most Arab states and the Israeli state. As mentioned earlier, only Jordan had signed an
unpopular “peace” treaty with the Israelis in 1994, making it the only Arab country to have a
peace treaty with the Israel state since Egypt signed one in 1979 (Smith 2010, p. 442). The
second Intifada therefore, thwarted the Israeli strategy of securing wide access to the Arab
market. It is significant to note that Egypt began to have a cooling of relations with the Israelis
because of the latter’s intransigence in reaching a “reasonable” settlement with the PA. Having
discussed the second Intifada, it is appropriate to discuss the 2000 Camp David peace
negotiations between Arafat and Barak with Clinton acting as host-facilitator.
The Camp David Peace Negotiations
In the Oslo negotiations Rabin insisted that the Gaza colonies (“settlements”) would not be
abandoned during the interim five-year period and perhaps beyond that. The Palestinians had
agreed to that when the Oslo Accords were signed (Reinhart 2005, p. 16). A month later in Taba,
Egypt, the Israelis had presented the Palestinian negotiators with maps clearly showing that the
Israelis would group the colonies in three blocs and they would keep the land connecting them
with one another in addition to a network of bypass roads. That amounted to over one third of
Gaza dedicated to the colonists while over one million Palestinians in Gaza would have to
manage existing on less than two thirds of Gaza. The Palestinians balked at the Israeli demands
and left the meeting in protest. However, two weeks later (on 18 November) the Palestinians
signed the Gaza deal in Cairo, acquiescing to all Israeli demands (Reinhart 2005, pp. 16 - 17).
By 2000, the Palestinian areas of the West Bank were already divided into four enclaves
separated by Israeli colonies, bypass roads and military posts (Reinhart, p. 19). On the eve of the
Camp David negotiations, the Palestinian situation on the ground was so dire that most
Palestinians had almost completely given up on the Oslo Accords as anything that would bring
peace between the Israelis and Palestinians.
A Precursor to Camp David
The Beilin_Abu Mazen plan constituted the basis (with significant modifications) for Barak’s
informal offer to Arafat via President Clinton. It was the product of secret negotiations between
Yossi Beilin and Abu Mazen (currently the President of the PA who is also known as Mahmoud
Abbas, his real name), concluded in the last week of October 1995. It was dubbed as a huge
concession that no Israeli Prime Minister would be willing to accept.
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Beilin, then Justice Minister, revealed the plan to the Israeli Cabinet. The main features of the
plan: Israel would withdraw from 90 to 95 percent of the West bank.
About 130 settlements will remain under Israeli sovereignty, 50 will stay within the Palestinian
state. In the Jordan Valley, which will be under Palestinian sovereignty, Israeli military forces
will be posted. The Palestinian state will recognize Western Jerusalem as the capital of Israel,
while Israel will recognize that the [portion of the] area defined as “Al-Quds” prior to the six
days war which exceeds the area annexed to Israel to Israel in 1967 will be the capital of the
Palestinian state…Temple Mount [Alaqsa complex] will be given to Palestinian Sovereignty…
(Reinhart 2005, pp. 26 - 27).
The problem with the Beilin-Abu Mazen plan was manifold. First, it negotiated what parts of the
West Bank the Israelis would give without having a land swap of the territory on which the
Israeli state was established. Second, Israeli forces would remain in the Jordan Valley, despite
Palestinian “sovereignty” over it, something that brought into question the way in which the
Israelis defined the term. The same went for the 50 “settlements” that would remain under
Palestinian “sovereignty” and Al-Haram al-Sharif (“Al-Aqsa Complex”) given to “Palestinian
Sovereignty.”
Third, What the Israelis meant by “Al-Quds” turned out to be the village of Abu-Dis and not East
Jerusalem itself. Beilin, confirmed that the Palestinians were willing to accept many
compromises, including no dismantling of “settlements,” no return to the 1967 borders and that
Jerusalem would mean something along the lines of Abu-Dis (Reinhart 2005, pp. 27 - 28).
On one level, it was mind boggling to see Arafat agree to those huge concessions. On another
level, having already gone on the road to another catastrophe (the first, was the 1948 Nakba), he
was hoping against hope that an exclusivist Zionist state would “feel his pain” and agree to a real
“generous offer” to resolve the conflict once and for all. This takes us to the “generous offer” that
Barak had in store for Arafat at the 2000 Camp David Summit.
Camp David
Barak’s demands at Camp David were clear: He wanted Arafat to sign a “final agreement” with
the Israelis and a declaration of an “end of conflict.” No Palestinian, not even someone of Arafat’s
stature could have presided over such surrender in return for another agreement that would
have been open to interpretation as the DOP has been. It is noteworthy to emphasize that an
“end of conflict agreement” would have the Palestinians relinquish any international legal
standing protecting their national rights, including UN Resolution 242 of 22 November 1967,
requiring Israeli armed forces withdrawal from (the) territories occupied in the 1967 war, and
Resolution 194 of 11 December 1948 requiring the return of the Palestinian refugees to their
homes and that those who do not wish to return the Israelis must pay them compensation. Barak
had warned that short of an “end of conflict” agreement there would be a bloody confrontation
without gain. Barak insisted to the Americans that before President Clinton would present the
former’s “generous offer” to Arafat, he should present the “end of conflict” demand (Reinhart
2005, pp. 30 - 32).
Barak had deviated from the Beilin-Abu Mazen plan on the “settlements.” While the plan sought
to annex to the Israeli state only the “settlements,” Barak wanted to annex land between the
“settlements” that included roughly 120,000 Palestinians. Those Palestinians, however, would
not be given Israeli citizenship, effectively making them second-class citizens.
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As regards Jerusalem, the plan stated Abu-Dis to be the capital of a Palestinian state. Everyone
was agreed to it. Barak had even promised to hand over Abu-Dis (and two neighboring villages)
as a good will gesture before the Summit, but he reneged on that. At the Summit, Barak again had
committed Abu-Dis as the capital of a Palestinian state, but when President Clinton informed
Arafat about Barak’s commitment, the latter reneged again, even though he had asked Clinton to
do so, which made Clinton “furious” (Reinhart 2005, pp. 32 - 37). Barak had reneged on Abu-Dis
for he wanted to link it to an Israeli-Palestinian agreement on “end of conflict.” Reinhart
contends, “Dragging out old commitments and presenting them as gigantic new breakthroughs
has been has been Israel’s consistent policy since Oslo” (Reinhart, p. 38).
Furthermore, the colonies and confiscated Palestinian lands, categorized as “state lands,” would
be annexed to the Israeli state, leaving only 42 percent of the West Bank to the Palestinian state
(Reinhart, pp. 38 - 46). Those lands do not constitute territories to establish a viable Palestinian
state on. They are four enclaves separated by settler colonies. The fifth enclave would be Gaza,
also separated from the four West Bank enclaves.
The last major matter for the Camp David Summit to discuss was the right of return.
It was difficult to imagine that the Israeli state would have been willing at the Summit to
acknowledge its responsibility for creating the refugee problem. Barak’s position was that those
Palestinians wishing to return could do so to a future Palestinian state. That was unacceptable to
Arafat who was not even looking for a full implementation of UN Resolution 194, but only for an
agreement in which the Israeli state would pay some compensation for property that
Palestinians had lost.
After Camp David
The Israeli state continued its repression of the second Intifada and the intentional destruction
of Palestinian society, economy, and human capital in what Sara Roy (1995), describing Israeli
practices in Gaza before the Oslo Accords, had termed “de-development.” The election of Sharon
as Prime Minister deteriorated the situation in the 1967 occupied territories even more. He
declared Arafat as someone who fomented trouble for the Israeli state. Sharon was against the
Oslo Accords and declared in October 2001 that Oslo was dead (Reinhart 2005, p. 129) and
moved quickly to get rid of Arafat as the leader of the PA through military means. On March 29,
2002 Israel attacked Gaza and the West Bank in a well-planned operation dubbed “Defensive
Shield.” Israeli military units surrounded Arafat’s headquarters in Ramallah. Sharon’s
propaganda succeeded in linking the second Intifada to the “war on terror.”
Prior to 11 September the Bush administration had wanted to propose a way to end the IsraeliPalestinian conflict, but the terrorist attacks on the US had postponed the announcement of the
plan. It was not until 2003 that the Bush administration found it appropriate to unfold the Road
Map.
The Road Map
The US draft of the agreement was referred to as the “Road Map.” The European Union (EU)
draft never saw the light of day. It is the US version that the US discussed with Ariel Sharon on
October 16, 2002 and presented to the Quartet (Russia, the EU, the UN and the US) members and
the Palestinians on the following day. It was then formally presented to both the Israelis and
Palestinians on 30 April 2003. The Road Map is comprised of three phases:
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Phase 1: Ending Terror and Violence, Normalizing Palestinian Life, and Building Palestinian
Institutions—Present to May 2003.
Phase 2: Transition—June 2003 - December 2003.
Phase 3: Permanent Status Agreement and End of the Israeli-Palestinian Conflict—2004 -2005
(JPS Summer 2003, pp. 88 - 94).
The first thing one would notice is that the time for phases 1 and 2 had elapsed without the
Israelis agreeing to it. In fact, Sharon stated that he had reservation about the Road Map and so
had not agreed to it. Second, There was no significant difference between the Road Map and the
Oslo Declaration of Principles. Both put the onus on the Palestinian side to end the armed
struggle without a comparable responsibility put on the Israeli side of ending violence and
repression perpetrated against the Palestinian population. Armed settlers continued to attack
and force Palestinians out of their lands, and the Israeli state, backed by the armed might of the
Israeli army, continued its policy of building new colonies and assassinating Palestinian activists,
killing scores of passers by in the process (Aoudé 2004b). Third, as in the Oslo DOP, the toughest
issues were left to the end -- Jerusalem, the right of return of the 1948 refugees and their
descendants, Israeli colonies, which are illegal under international law, and the water issue.
Fourth, The second transitional phase stipulated “provisional borders” and progress on the road
depended entirely upon whether a new Palestinian government showed “sincerity” in fighting
“terrorism.” In other words, the Israelis and the US wanted the Palestinians to guarantee Israeli
“security.” Fifth, the US dictated to the Palestinian people who their representative to the talks
would be. An agreement between the US and the Israeli sate by-passed President Arafat and
propped up Abu Mazen as Palestinian Prime Minister.
This plan, of course, did not sit well with most Palestinians. This manipulation also
demonstrated the collusion between the Israelis and the US, and by extension, laid bare US bias
in favor of the Israelis. It must be remembered that the US had supported the Israelis in their
action of confining Arafat to his destroyed headquarters, rendering him a virtual prisoner.
Finally, The Road Map was silent about the wall that Israel has been building ostensibly to
protect its citizens from Palestinian suicide bombers. This formidable fence/wall in various
places has taken even more Palestinian land as it traversed Palestinian territory and cut off
villages from one another. In other places, it encircled towns and cut them off from their
agricultural lands. To get to his land, a Palestinian farmer would have to have a permit to go
through an Israeli checkpoint (Rubenberg 2003, pp. 396 - 397).
Realizing that the Road Map was going nowhere, a new unofficial initiative, known as the
“Geneva Accords,” had been circulating headed by Palestinian Yasser Abed Rabbo and Israeli
Yossi Beilen. Both had held positions in their respective governments. Beilen was Deputy
Foreign Minister (and Knesset member), and Abed Rabbo was a PA Minister. Those Accords
differed from previous official attempts in that they included no phases. However, they remained
biased in favor of the Israelis on strategic issues such as their refusal to acknowledge the right of
return for Palestinian refugees and land swaps that retained major colonies under Israeli
jurisdiction. Like the Road Map before them, those Accords went nowhere (Smith 2010, pp. 503504). All of them have been rejected by the Palestinian people and majority of the Israelis public
and government (Aoudé 2004a).
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The Gaza Pull out
For all practical purposes the Road Map and the Geneva Accords were still born. Sharon
maneuvered to bypass the Road Map and at the same time achieve his goal of building the
Apartheid fence/wall in the West Bank. In mid April 2004 he succeeded in gaining Bush’s tacit
approval to proceed with the construction of the Apartheid fence/wall, which Sharon had
started constructing in May 2002. Sharon also sought Bush’s consent that in a peace agreement
with the Palestinians the Israelis would need not pull back to the armistice lines of 1949. This
American position was in recognition of the February 3, 2004 announcement about the Israeli
plan to withdraw from Gaza unilaterally. The Gaza withdrawal was executed in the summer of
2005 when Abbas succeeded Arafat, as PA President after the latter’s death on November 11,
2004 (Smith 2010, pp. 506-508).
The fact of the matter was that Gaza had become a “hot potato” for the Israelis, as the South of
Lebanon had been earlier for them, prompting their withdrawal from there in 2000. Another
reason for the pull out was to get rid of a demographic problem of 1.5 million Palestinians
(Mansour 2009, p. 91). A pull out would make it easy to isolate Gaza. Having made sure that Oslo
and the Road Map were dead, Sharon could now focus on consolidating his grip and expanding
the building of colonies on the West bank, including Jerusalem.
The Israeli policy of isolating Gaza dates back to the first days following the Oslo Accords
(Mansour 2009, p. 91). The Israeli strategy (Sharon’s), at least since the Israeli Gaza pull out was
to separate the two occupied Palestinian areas from each other so that Gaza would begin to look
towards Egypt rather than towards the West Bank. The Gaza pull out, therefore, was to achieve
this objective and to transfer the Gaza crossings (Erez and Rafah) into international borders.
When the PA through its diplomatic moves was able to thwart those Israeli machinations of
transferring Rafah into an international border, Israel began to search for another way to
accomplish its goal (Mansour 2009, pp. 91 - 93). The opportunity was soon to arrive.
The 2006 Elections and Their Aftermath
The Palestinian Legislative Assembly elections of January 25, 2006 brought Hamas to power,
prompting the Israelis and the US to boycott the PA Hamas government. The boycott, coupled
with frequent Israeli incursions into Palestinian-controlled areas, resulted in daily hardships for
the Palestinian people. The Israelis withheld funds from the Hamas government and arrested
Hamas legislators and government officials. In addition, there were often clashes between
fighters from Hamas and Fateh. The Israelis now had a pretext for not negotiating with a Hamas
government, thus further isolating Gaza through the boycott (Smith 2010, pp. 508-510). It must
be remembered, however, that the Israelis had opted against negotiations since the end of the
Camp David Summit. Sharon had first declared Arafat as an “obstacle to peace” and after January
2006 the Israelis had the excuse that Hamas was a “terrorist” organization, and therefore, the
Israelis were not prepared to recognize it, much less negotiate with it. However, the boycott and
other restrictions on daily life could not topple the Hamas PA government.
The situation in Gaza became very serious, especially with the intensification of intra-Palestinian
clashes. The tug of war between the two Palestinian organizations for political control of the PA
ultimately resulted in Hamas taking over Gaza militarily on June 14, 2007 from forces loyal to PA
President Abbas (USA Today 2007). This event gave a territorial dimension to the break between
the Abbas PA grouping and Fateh, on the one hand; and Hamas in Gaza, on the other.
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The Blockade and the 2008 Israeli Attack on Gaza
A full-fledged blockade was imposed on Gaza immediately after Hamas took over the Gaza Strip.
However, the blockade could not bring Hamas down, but the Israelis used it as a way of isolating
Gaza from the West Bank. But Gaza refused to look to Egypt and forget about its connections to
the West Bank.
The Israelis therefore opted for an all-out attack on Gaza. They had three objectives to achieve
from their December 27, 2008 to 1 January 2009 attack: “to apply the operational lessons of the
Lebanon war; to rebuild Israeli deterrence at the regional level; and to score as many points as
possible in Gaza” (Mansour 2009, p. 94). But the entire operation was a failure on all three
counts (Mansour 2009, p. 95). The failure of the Israelis had another dimension: They lost the
propaganda war because of the death and destruction they perpetrated on the civilian
population. “[T]he Gaza war was a tremendous waste: a war for nothing, civilian victims for
nothing, but a deliberate violation of the laws of war” (Mansour 2009, p. 95). Hamas remained in
power and multiple grassroots international efforts to break the siege/blockade of Gaza had
taken place with some degree of success. The most famous effort to break the siege was the Mavi
Marmara Freedom Flotilla.
The UN Human Rights Council (UNHRC) condemned the Israeli attack of May 5, 2010 on the
Freedom Flotilla, especially on the Turkish aid ship the Mavi Marmara. A three-member panel
appointed by the UNHRC found that the attack and the blockade were “illegal under
international law” (JPS 2011 Winter, p. 157). The panel accused Israeli commandos of executing
six of nine Turks killed on the Mavi Marmara. One of those was “a Turkish American, shot point
blank in the face while lying down on his back” (JPS 2011 Winter, p. 157). This was another Gaza
debacle for the Israelis that they could ill afford. However, Israeli prime minister Benjamin
Netanyahu had scored points against US policy regarding the settlements, which proves that the
Israelis have not been interested in reaching a peace agreement with the Palestinians.
The Obama-Netanyahu (Dis) Agreement
Since Obama assumed the US presidency, he made a “settlement” freeze in the West Bank,
including East Jerusalem the center of his policy regarding the Israeli-Palestinian conflict. US
Secretary of State Hillary Clinton made clear that there were no exceptions to the freeze: “not
some settlements, not outposts, not natural growth exceptions” (JPS 2011 Winter, p. 160). In his
July 2009 Cairo speech, Obama referred to “the illegitimacy of continued Israeli settlements” and
to achieving peace between the Israelis and the Palestinians as a “vital [US] national security
interest” (JPS 2011 Winter, p. 161). The failure of the Obama administration to do much about
what amounted to the ethnic cleansing of Palestinians, prompted the US to change directions
and instead try to initiate direct talks between Netanyahu and Abbas. But those talks led to
nowhere and in October 2009 Abbas became disappointed in the US for its inability to stop
“settlement” construction. He even told the US that he would not be running for reelections in
2010. Netanyahu then quickly announced a ten-month moratorium on “settlement”
construction. He was clear, however, that by the end of the moratorium he would resume
construction (JPS 2011 Winter, p. 161).
The US had been unable, through George Mitchell, to bring the parties to the negotiating table. So
in early 2010, Mitchell began to describe his efforts as “proximity” talks. He also noted that
Abbas was willing to negotiate absent a complete “settlement” freeze (JPS 2011 Winter, p. 162).
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In September 2010 two meetings took place between the parties in Sharm al-Shaykh and
Jerusalem. But those amounted to nothing substantive.
By the expiry date (September 26, 2010) of the ten-month moratorium on “settlements,” new
construction started. The Palestinians decided not to agree to any negotiations while the Israelis
continue construction and land theft to build more colonies. The Palestinians tried another way
to put pressure on the Israelis regarding the building of colonies on Palestinian land. They
introduced a UN Resolution condemning the construction of “settlements” by Israel. However,
on February 18, 2011 Susan Rice, the US envoy to the UN, cast a veto at the Security Council,
despite that other 14 member states on the Council voted for it.
It is clear that the US has been running interference for Israel in international diplomatic circles
and has acquiesced to Israeli demands and pressures on the US. The Obama example speaks
volumes about the gap between rhetoric and action.
It would be important here to see whether the Arab upheaval had a significant impact on the
Palestinian struggle for independence. However, it would be more productive to first briefly
discuss the Arab upheaval that began with the Tunisian uprising of December 2010.
Upheaval in the Arab World
The uprisings in the Arab world have been a consequence of the opposition to Global capitalism
and US dominance of the capitalist process. That opposition took the form of the mass
movements calling for the overthrow of the political systems that did the bidding of the US
capitalists. The masses called for democratic systems that would stamp out corruption and try
those who have sold the respective countries to the dominant capitalist power. Closely tied to
this is the position of the respective regimes from the Israel. The realization that Israel is part
and parcel of the US strategy to dominate the Arab world made the respective uprisings call for a
decisive stance from Israel by having the regimes treat Israel as an enemy.
US capitalism was quick to move in Tunisia to protect its interests, which compelled it to
sacrifice Ben Ali, the Tunisian dictator, who was sent packing for Saudi Arabia. The
parliamentary elections that took place brought the Islamist Nahda Party to power.
The pattern, in its essential parts, was replicated in Egypt. President Mubarak was ousted, the
military directly took over power and both the Muslim Brothers and the Salafists won big in the
parliamentary elections. The Islamists were the only organized forces on the political scene,
even though they were not the main leaders of the 25 January 2011 uprising and had
participated in it as organizations only when the writing was on the wall that Mubarak had to
relinquish power.
The Impact of the Egyptian Uprising on the Palestinian Struggle
The Egyptian uprising had direct impact on the Palestinian situation in that Egypt had borders
with Gaza and Israel. The Palestinians in Gaza fully expected that the SCAF would open the
borders and break the Israeli blockade of Gaza. However, that was not completely realized,
which dashed the hopes of ordinary Palestinians at least in Gaza.
Recently, the Palestinian masses in both Gaza and the West Bank, not to mention the
Palestinians in the diaspora, have been urging the Palestinian leadership to come together for
the sake of national unity. This move was in a significant measure a consequence of the
uprisings, especially in Egypt. Abbas who found himself in a cul-de-sac accepted Ismail Haniyeh’s
(the PA Hamas Prime Minister) invitation to meet in Gaza. The Israeli attacks on Gaza in early
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2011 to stop the “terrorists,” had different aims: The Israelis sought to keep the Palestinians
divided, Gaza isolated and poor, the construction of colonies moving, and their occupation in
place.
On March 26, 2011 the Palestinian political groups have met and decided to not give any excuses
for the Israelis to attack Gaza. All committed not to fire missiles on Israeli state territories,
provided Israel does not attack Gaza. All Palestinian political groups committed themselves to
actively seek Palestinian national unity to confront Israeli machinations on maintaining the
separation of the Palestinians in both Gaza and the West Bank. Despite the fact that Abbas could
not travel to Gaza because of the Israeli attacks, Aziz Dweik, A Hamas member and the President
of the Palestinian Legislative Council had met with Abbas in Ramallah on March 26, 2011 to
begin the process of reconciliation between Fateh and Hamas. For his part, Abbas promised to
visit Gaza after all obstacles to his visit were ironed out. But this did not occur. Instead, the PA
decided to go to the UN to request the international body to recognize a Palestinian state, hoping
that this action would move the Palestinian state recognition forward. The date was set for
September 24, 2011 and the PA launched a diplomatic offensive in support of this action.
The US sabotaged the September 2011 initiative by convincing enough members on the UN
Security Council to vote against the Palestinian UN Resolution. Consequently, the PA was left in
a lurch. The Palestinian struggle for liberation had been coopted since at least 1988 and
sustained a strategic setback at Oslo in 1993. Since then the outcome has been defeat after
defeat. More Palestinians have been ethnically cleansed from Jerusalem, more Israeli colonies
have been built on Palestinian land, the Apartheid wall separated Palestinians from their
agricultural lands and from one another, the repression against Palestinians continues unabated,
assassinations of Palestinian leading figures still take, place and the PA remains in a
straightjacket that the PLO had helped create for the Palestinian leadership at Oslo.
The Upheaval Continues
The 2011 peaceful uprisings in Bahrain and Yemen in the face of the respective violent regimes,
the political instability in Lebanon, Jordan Morocco and Oman, and the rapidly deteriorating
situation in Libya, Syria, Somalia, Iraq and the Sudan, all contributed to the deepening of the
upheaval. The declared “Arab Spring” a misnomer, if ever there was one, of events in the Arab
world was not all that it was hoped for.
In this regard, events in the Palestinian political, military and diplomatic theaters have been part
and parcel of the upheaval gripping the Arab world and could not be separated from those
events. It appeared that the defeat or cooptation of the uprisings have been going hand in hand
with events in the Palestinian struggle. The PA has spun the September 2011 vote at the UN as
being almost a struggle between good and evil. A closer look, however, would show that the vote
at the UN was a charade to cloak the PA with legitimacy in the eyes of its people that would ward
off their wrath as has happened in other cases such as Egypt’s. This is the case, too, in terms of
the reconciliation charade between Hamas and the PA. As it appears so far, it would not be
possible to reconcile two seemingly diametrically opposed views regarding Palestinian
liberation. One party has to essentially surrender to the demands of the other. Either the PA
would suddenly become revolutionary and go to the side of Hamas or the latter would relinquish
its stance vis a vis Israel and join the compromising PA.
It would be hard to predict the outcome merely looking at matters within the Palestinian sphere.
Instead, and this is another argument that proves that Palestinians events are, indeed, a part of
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the Arab upheaval, one would have to examine the matter in its Arab context as that context is
being subjected to all kinds of influences. The mere recognition that Hamas has been under siege
since 2007 and that it could not afford to upset the Islamists in Egypt at least, has argued that
Hamas would change direction regarding the Arab political scene. Events indeed showed that
Hamas, for good or ill, had separated itself from the Syrian regime that had supported it for years
and had moved in the direction of Qatar that had been gunning for the Syrian regime. Regardless
of which position was the right one for Hamas to take, the point is that Arab politics has
impacted the Palestinian struggle.
However, Gaza-controlled Hamas has been subjected to the Israeli killing machine. Hamas had
also to coordinate with the other resistance groups in Gaza to fight Israeli aggression in 2012,
2014, and 2018-2019. All those Israeli attacks on Gaza had failed to deter the Palestinian people
from surrendering to the Israelis or relinquishing their right of return enshrined in UN Security
Resolution 194.
Conclusion
The Upheaval deepens
The March 2015 Saudi and United Arab Emirates on the Yemen had wiped out the impacts of the
2011 Yemeni uprising and transformed it into a war by proxy for the benefit of the US and Israel.
The 2019 uprisings in the Sudan and Algeria and the critical political situation in Tunisian all
portend increasing instability, not only in North Africa, including Libya and Egypt, but also in
Iraq, Syria, Lebanon and Jordan. US and Israeli machinations In terms of the “deal of the
century,” in which US recognition of Jerusalem as the capital of Israel is at its core, play a
devastating role in the affairs of the Arab masses. It is critical to understand the integral
relationship between Arab politics and the Palestinian struggle, as the “deal of the century”
clearly demonstrates. Consequently, The struggle for Palestine requires a new Palestinian
leadership that allies itself with the popular uprisings in the Arab world rather than collaborate
with Arab states, the US and Israel at the expense of Palestinian national rights, chief among
which is the right of return of the Palestinian people to their homeland.
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Post İslamcılık: İslamcı Siyasetin Sonu Mu?
Şenol Durgun*

Öz
1990’ların ortasından itibaren modern ulus devlet bağlamı içerisinde İslami bir yönetim biçimi
inşa etme çalışmalarında, İslamcıların başarılı olamayacağı belli olmuştu. Bu zamana kadar İran,
Sudan ve Pakistan gibi bazı ülkelerdeki İslamcı yönetim uygulama denemeleri derin bir krizle
karşılaşmıştı. Bu krizler sonrası İslamcı hareketler ya otoriter devletlerce bastırıldı ya da daha
önceki bakışlarını gözden geçirmek zorunda kaldılar. Çünkü anılan döneme kadar sadece İslamcı
çevrelerde değil, diğer ideolojik hareketlerde de var olan toptancı söylemlerden uzaklaşma
eğilimi vardı. Ana akım İslamcılık da dönemin özelliği gereği toptancı söylemlerden ve
eylemlerden uzaklaşarak daha demokratik bir anlayış geliştirmeye başladılar. Ancak bu
gelişmeler İslam’ın siyasal rolüne son vermemişti. Din olarak İslam’ın siyasetle ilişkisine dair
çalışmalar, projeler bundan sonraki süreçte de devam etti. Özellikle 2002’den sonra bazı
ülkelerdeki İslamcı partilerin demokratik siyaset çerçevesindeki seçim başarıları, İslam’ı
siyasette hala cazip kılmaktaydı. Fakat dinin siyasetteki çekici olma durumu, önceki
dönemlerden farklılık arz etmekteydi. Bu durum din siyaset ilişkileri bakımından yeni bir
dönemi işaret etmekteydi. Post İslamcılık olarak da adlandırılan bu dönem Müslüman
coğrafyalarda din siyaset ilişkileri bakımından, önceki dönemlerden farklı olarak yeni bir
aşamayı işaret etmekteydi. Bu durum modern dönem siyasetinin bir parçası olarak İslamcı
siyasetin sonunu mu teşkil etmekte, yoksa din siyaset ilişkileri bakımından İslamcı siyasetin
günün koşullarına farklı bir uyarlanmasının sonucu mu olduğunu tartışma konusu yapmıştır. Bu
çalışma da Post İslamcılık olarak adlandırılan yeni dönem üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak Post
İslamcı aşama olarak adlandırılan dönemin nasıl bir dönem olduğunun anlaşılabilmesi için
konuyu modern öncesi dönemdeki hilafet devleti ve modern dönem ulus devlet yapılanması
doğrultusunda şekillenen İslamcılık siyasetini göz önüne alarak açıklanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hilafet Devleti, Modern Devlet, İslamcılık, Post İslamcılık
Post-Islamism: Is the End of Islamic Politics?
Abstract
From the mid-1990s onwards, it was clear that the Islamists could not succeed in their efforts to
build an Islamic form of government within the context of the modern nation-state. Until now,
attempts to implement an Islamist government in countries such as Iran, Sudan, and Pakistan
have faced a deep crisis. Following these crises, the Islamist movements were either suppressed
by authoritarian states or had to be revised. Because until that time, there was a tendency to
move away from the holistic discourse not only in Islamist circles but also in other ideological
movements. As a matter of the period, mainstream Islamism has also begun to develop a more
democratic understanding by distancing itself from the holistic rhetoric and actions. These
developments, however, did not stop the political role of Islam. The efforts and projects that
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related Islam as a religion to politics continued in the following process. Especially after 2002,
the electoral successes of the Islamist parties in the framework of democratic politics still made
Islam attractive in politics. But the attractiveness of religion in politics was different from the
previous periods. This situation marked a new period in terms of the relations of religion and
politics. This period, which is also called Post-Islamism, marked a new stage in terms of the
religion and political relations in the Muslim regions. This situation brought up a new discussion
point questioning whether the post-Islamism is the end of Islamist politics as a part of modernera politics or it is the result of a different adaptation of Islamist politics to the conditions of the
day in terms of the relations of religion and politics. This study focuses on the new era called
Post-Islamism. However, in order to have a better understanding of this new period called postIslamist phase, it is aimed to explain the issue by taking into account the politics of Islam in the
pre-modern period of the Caliphate state and modern-era nation-state structure.
Keywords: Caliphate State, Modern State, Islamism, Post-Islamism

Giriş
19. yüzyıl sosyal bilim kuramcılarının temel meşguliyetlerinden birisi, din ile dini olmayan
arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaktı. Şimdilerde ise, yüzyıllık modernleşmenin ardından, din
ile daha dini olanı birbirinden ayırmaya arayışındayız. Günümüzdeki aşırı dinsellik vurgusu,
dünyanın her tarafında küresel bir eğilimi temsil eder görünmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan
gelişmelerle dünya Yahudi-Hıristiyan Batı, Arap-Müslüman coğrafyalar gibi adlandırmalarla
bölünmektedir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası Ortodoks Hıristiyanlar için
canlanma yerleri olarak Moskova, Atina ve Belgrad gibi yerlerin öne çıkması, Protestan
fundamentalizminin ve Yeni Evanjelistlerin yükselişi, Hindistan’da Hinduizm’in canlanması,
sürgündeki Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın uluslararası medyatik bir şahsiyete dönüşmesi,
Amerikan işgalinden sonra Irak’ta yüzlerce yıldır kaynaşarak bir arada yaşayan Sünni ve Şiilerin
çatışma kurbanı olmalarıyla dünyanın adeta yeniden dini ve mezhebi kimlikler üzerinden
tanımlandığı görülmektedir. Oysa 1960’lı yıllarda sosyal bilimciler etnik temelli ulusal
hareketlerden söz ederlerdi. Ancak günümüzde durum değişmiş, dini kimlik her şeyin üzerine
çıkmış durumda görünmektedir. Bu durum sadece Doğu dünyasında değil Batı dünyasında da
söz konusu olup, Yahudi-Hıristiyan olarak adlandırılan değerlere müracaatlar artmış ve dine
doğru geri bir dönüş yaşanmaktadır. Bu müracaat, Aydınlanma felsefesi ve Fransız Devrimi’nden
bu yana oluşan modern hümanizmin kriterlerine uymayan siyasi eylemlere meşruiyet oluşturma
ihtiyacından doğmaktadır (Corm,2008:41). Halbuki bundan yarım asır önce, dünya dekoru ve
renkleri dini değildi. Sanayileşme düzeyi yükseldikçe din duygusunun zayıflayacağı ileri
sürülüyordu. Dünya sanki Allah’ın her yerde kaim olan varlığının dışında yaşıyordu. Soğuk Savaş
Dönemi’nde yaşanan bu durum, Soğuk Savaş’ın bitişini izleyen on yıl içinde, Yugoslavya’da,
Afganistan’da, Çeçenistan’da, Irak’ta ve hatta Afrika’da yaşanan barbarlıkları ve zulümleri
bertaraf etmek için adeta Tanrı’yı yardıma çağırmaktan başka çare bırakmamaktaydı. Dine
inanmayanlar bile bu yeni manzarayı kavrayabilmek umuduyla ya da sorunları izah etme de
yeterli görmediği ideolojik görüşlerinin yerine, yeniden Tevrat’ı, İncil’i, Kur’an’ı keşfetmeye ve
ayetleri yeniden yorumlama çalışmasına giriyorlardı. Bütün bunlar dini kimlikler üzerinden,
özellikle modern sonrası dönemde, yeni kimlikler üzerinden ülkelerin, coğrafyaların
bölümlenmesini yeniden gündeme getirmektedir. Ortaçağ Avrupa’sında feodal döneme özgü
olduğu ve modern zamanlarda tarih olduğu söylenen dini kimlik anlayışlarının post modern
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dönemde adeta yeniden güç kazandığından, yeni bir ortaçağ(Newmedivalism) olarak
adlandırılma durumu söz konusudur.
Durum böyle olmakla birlikte, bu dinsellik vurgusu daha çok İslam üzerinden, Müslümanların
eylem ve söylemleri yönünden dünya kamuoyunun gündemine getirilmektedir. Batı’da hakim
medya ve entelektüel çevreler İslam’ı, Orta Doğu’daki otoriter yönetim biçiminin kökeninde
görmektedirler. Onlar için İslam ataerkildir ve Allah’ın egemenliğine olan inancı ile halk
iktidarını ortadan kaldırdığı varsayımıyla yurttaşlık ve özgürlük kavramından yoksun
addedilmektedir. Bu bakımdan çoğu kez İslam’ın modern Batı’nın sahip olduğu değerlere sahip
olmayan, özgürlüğün, demokrasinin, açıklığın ve yaratıcılığa uzak olduğu bir anlayışı içerdiği
iddiasındadırlar. Oysa modern dönem okuması olarak ana akım İslamcılık bu görüşlerin tersine,
İslam’ın bünyesi gereği demokratik olan ruhunu sergileme eğiliminde olup, çoğulculuk, hoşgörü,
adalet ve insan haklarına sahip bir din olduğunu göstermek isterler. Onlara göre mesele İslam’ın
demokrasiyle ya da bundan dolayı moderniteyle uyumlu olup olmadığı değil, daha ziyade hangi
koşullar altında Müslümanların bunları uyumlu hale getirebilecekleri meselesidir. Öyle ki Batı’da
sanayileşme sonrası bir dengeye oturtulan din ve siyaset ilişkileri, seküler bir siyasal arayış veya
yapılanma çalışmaları Müslüman topluluklarda dengeye oturtulamadığından modern
ideolojilerin etkin olduğu yıllarda bile din üzerinden yapılmaya çalışılmıştır.
Bundan dolayı, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda Batı coğrafyasındaki gelişmelerinden bir
ölçüde farklı bir durum vardı. Her ne kadar Müslüman coğrafyalarda, modernleşme ile birlikte
bir fikir kayması olsa da, modern zamanlara yönelik din siyaset ilişkileri ve tartışmaları, siyasal
yapılaşma ve kurumsallaşmanın merkezinde yer almaya devam etmiştir.
Hilafet Devleti
İslam; siyasal yapılanmasında din farklılığını kabul etmektedir. Bundan dolayı modern öncesi
dönemlerde tatbik ettiği İslam hukuku anlayışı, Hıristiyan ve Yahudilerin de kendi kurallarına
göre yaşayabileceği özerk bir yönetim anlayışı geliştirmişti. Özellikle Osmanlı Devleti’nin klasik
döneminde bu anlayış etkin bir şekilde sürmüştü. Fakat Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı
zamanlardan sonra, bu sistem çoğulculuğun kışkırtılmasıyla kanlı bir felakete sürüklendi ve
Avrupalı sömürgeciler tarafından kullanılarak hilafetin merkezi olan Osmanlı Devleti’nin sonunu
getirmişti. Oysa modern öncesi dönemin Müslüman dünyasında siyasal bir yapılanma olarak
şekillenen hilafet kurumu, İslami düzende en yüksek derecede saygınlığı olan makamdı. Hilafet
kurumu salt siyasi güçten ziyade dini liderlik anlamına da gelmekteydi. Nitekim halife; Sünni
İslam’ın en önemli figürünü oluşturmaktaydı. Bu zamanda halife sadece Sünni İslam dünyasının
değil, bütün Müslümanların halifesi olarak görüldüğünden Sünnilerin olduğu kadar Şii’lerin de
koruyucusu olarak hareket etmekteydi. Bu durum Osmanlı modernleşme sürecinde bile, 23
Aralık 1876’da ilan edilen Kanuni Esasi’de vurgulanmış ve “Osmanlı padişahı hilafet hasebiyle
İslam dininin hamisi olduğu” ibaresi yer almıştı (Gümüşoğlu,2011:173). Bu zamanda Halife
sünnilerin mabetleriyle ilgilendiği gibi, Şiilerin mabetlerinin bakımıyla da ilgilenmekte, dini
metinler ve hutbelerden Şia aleyhtarı yaklaşımları da ortadan kaldırmaya gayreti içindeydi.
Bundan dolayı, hilafet kurumunun varlığı, doğabilecek Şii ve Sünni kesimler arasındaki çatışmacı
durumu da engelliyordu. Bu durum bölgede emelleri olan dönemin sömürgeci devletlerini
rahatsız etmekteydi. Zira hilafet kurumunun birleştirici manevi ve siyasi gücü, sömürgeci
devletlerin bölge politikalarının gerçekleştirilmesinde en önemli engellerden biri olarak
görülüyordu. Çünkü bu zamanda Şii olsun Sünni olsun, Müslüman halklarının yaşadığı
bölgelerde; Avrupalı güçler işgalci ve sömürgeci yönelimlerini artırdıklarından, hilafetin
kaldırılması ya da etkinliğinin zayıflatılması, bu güçlerin başlıca ilgi alanlarını teşkil etmekteydi.
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Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler, İngiliz kontrolünde kendi halife adayını bile
çıkarmayı bile denemişler, ama başarılı olamamışlardı. Bunun üzerine sahneye Arap Hilafeti
Projesi’ni çıkardılar. Bu projeyle; Arapların Türklerden liderliği, dolayısıyla Hilafeti alması
gerektiği tezi, Arapçılık unsuru da öne çıkararak yoğunlukla işlediler (Durgun,2011:48).
Sömürgeci güçlerin bu arayışları karşısında sadece Osmanlı coğrafyası içinde değil, Osmanlı
coğrafyası dışındaki Müslüman halklar arasında da tedirginliğe yol açmaktaydı. Bunun için
Osmanlı coğrafyası dışındaki Müslüman halklar da hilafet merkezinin ayakta kalmasına destek
vermekteydiler. Nitekim Hindistan Müslümanları 1875 yılında ki Balkan olaylarında Hilafet
kurumunun varlığından dolayı Osmanlıya çeşitli yardımlarda bulunmuşlar ve bu yardımlar
Kurtuluş Savaşı sürecinin bitimine dek sürmüştü (Gümüşoğlu,2011: 213). Bu bakımdan Birinci
Dünya Savaşı öncesindeki on yıllarda Osmanlı İmparatorluğu zayıfladıkça, sultan-halife dışarıda
ve içerideki nüfuzunu güçlendirmek için elindeki dini imkanları maksimum ölçüde kullanmaya
gayret etmekteydi.
Bunun için modernite içinden hareketle geliştirilen ve Müslüman halkların birliği ve
bütünlüğünü savunan İttihat-ı İslam (Pan-İslamizm) siyaseti öne çıkarılmaya çalışıldı. Bu
zamanda İttihat-ı İslam (pan-İslamcılık) Müslüman toplumların maruz kaldığı Avrupa
saldırganlığının çok çeşitli biçimlerine karşı bir birlik ve ortak cephe oluşturmanın ihtiyacıydı.
Çünkü Avrupa emperyalizmine karşı pan-İslamcılık, millilik ötesi bir direniş ideolojisini gerekli
kılıyordu. Bu bakımdan Halife olan Osmanlı sultanı etrafında toplanmak tek çıkar yol olarak
görülüyordu (Corm,2008:85). Sultan II. Abdülhamit’in modern anlayışla bağdaştırarak
oluşturduğu İttihat-ı İslam (Pan İslamizm) siyasetini Batılı güçlere karşı hilafet kurumunu etkin
bir şekilde güçlendirmek ve yararlanmak için uygulamaya çalıştı. Bu konuda, yani hilafet
kurumunu güçlendirmek için dışarıdan destek de gelmişti. Nitekim 1920’lerde bir grup önde
gelen Hint Müslüman, Tüm Hindistan Hilafet Komitesi’ni kurarak, İngiliz hükümetine baskı
yaparak hilafet makamının korumasını istemişler ve bütün Müslümanları da bu oluşumu
desteklemeye çağırmışlardı. Ancak bu ve buna benzer teşebbüsler gerekli sonucu sağlamamıştır.
Diğer bir ifadeyle yaşanılan gelişmeler, modernite öncesi döneme ait olan ve yüzyılların getirdiği
bir siyasal yapılanmanın uygulaması olan Hilafet kurumunun varlığının devamını mümkün
kılmamıştı. Nitekim modern Türkiye cumhuriyetinin kurulmasından kısa bir süre sonra hilafet
kurumu kaldırılmıştı. Bu kurumun kaldırılışı sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetinde
değil, daha önce Osmanlı Devleti sınırları içinde kalan ya da Osmanlı sınırları içinde olmayan
Müslüman coğrafyalarda da ciddi anlamda manevi ve siyasi bir boşluk yaratmıştı. Yaklaşık
yüzyıla yakın bir zaman geçmesine karşın bu boşluk Müslüman coğrafya içinde gerek siyasal
gerekse toplumsal alanda hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Hilafetin
kaldırılmasının Müslümanlar üzerinde yarattığı etkiyi daha iyi anlayabilmek için benzer Batılı
bir örnek olarak Vatikan papalık kurumunu düşünebiliriz. “Siyasi olarak yozlaşmış ya da
skandallara bulaşmış” bir Vatikan’ın, hilafetin kaldırılmasında kullanılan gerekçelere benzer
şekilde kaldırılması Katolik dünyası için ne kadar haklı ve meşru bir gerekçe oluşturabilir?”
sorusu bize daha rahat empati kurmayı sağlamaktadır. Özellikle “iç siyaset açısından haklı
gerekçeler bulsanız da, dış Katolik dünya açısından bu gerekçeler ne kadar meşru ve
yerindedir?” sorusu önemli olmaktadır. Nasıl Katolikliğin papalık kurumu İtalya’nın malı değilse,
İslam’da ki hilafet kurumu da Türkiye’nin ya da başka bir Müslüman ülkenin malı olmadığı için,
kaldırılma kararı sadece bu kararı alan Türkiye Cumhuriyeti içerisinde değil, uluslararası alanda,
özellikle Müslüman halklar arasında, ciddi bir hoşnutsuzluk ve tartışma yaratmıştır. Nitekim
asırlara dayalı kurum olan Hilafet müessesesinin kaldırılması kararı, ilk zamanlar sömürgeci
güçlerden bağımsızlığını kazanan bazı devletler tarafından doldurulmaya çalışılsa da, ilerleyen
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zamanda bu sorun, Müslüman coğrafyaların sömürge yönetimleri altında olmasını da göz önüne
alarak, daha çok devletler nezdinde değil de, toplumsal alanda İslam dünyasının sorunlarına
çözüm bulmak isteyen gruplarca giderilmeye çalışılmıştır. Hilafetin kaldırılma kararında sonra
1926’da Kahire’de önde gelen Müslüman kesimler söz konusu makamı yeniden diriltmek için bir
konferans tertip etmişler, ancak İngilizler buradan doğması muhtemel bir İngiliz karşıtlığından
çekinerek konferansa ciddi katılımı engellemişlerdi. 1931’de bir kez daha, bu defa Kudüs’de,
makamın geleceğini tartışmak üzere tertiplenen bir Hilafet Konferansı’na ev sahipliği yapmış,
yine bir sonuç alamamışlardı (Durgun, 2017:49).
Hilafetin kaldırılmasının hemen ardından başlayan bu çalışmalar zamanla soğumuş, İslam
dünyasında evrensel bir İslam hilafet müessesesinin teşkilinden çok, içinde bulunulan şartlara
uygun varoluş arayışları öne çıkmaya başlamıştı. Nitekim hilafetin sembolik gücüne rağmen, 20.
yüzyılın ikinci yarısından sonra Müslüman Kardeşler gibi ana akım İslamcı kuruluşların çoğu
pratiğe ilişkin arayışlarını hilafetin tekrar restorasyonu üzerine kurmamışlardı. Bu gruplar daha
çok İslam ve İslam hukukunu, modern ulus devlet yapılanması yönünde tesis etmek için
arayışlarda olmuşlardı.
Bu tutumu, Soğuk Savaş Dönemi’nde Hilafet Devleti arayışını öne çıkaran Hizbu’t Tahrir örgütü
hariç, birçok İslamcı örgütlerde görebiliriz. Böylece 1924’te hilafetin kaldırılmasından sonraki
süreçte zaman içinde küllenmiş olan hilafet meselesi son 30 yıl gibi bir zaman diliminde, şiddet
yanlısı olsun ya da olmasın, radikal İslamcıların söylemlerinde tekrar canlanmaya başladı. Diğer
bir ifadeyle, Batı’ya karşı mücadele ettiğini söyleyen değişik grupların söylemlerinde hilafetin
yeniden tesisi yönündeki çalışmalar son dönemlerde tekrar bir amaç olarak yer almaya başladığı
görülmektedir. Nitekim son yıllarda hilafet terimi, Müslüman halklar arasında Batı’ya karşı
birleştirici rol oynar düşüncesiyle yoğun bir şekilde El Kaide’nin de içinde olduğu, El Nusra,
DEAŞ gibi yeni ortaya çıkan radikal şiddet yanlısı gruplar tarafından kullanılmaktadır. Bu şekilde
El Kaide, El Nusra, DEAŞ gibi radikal gruplar, hilafeti sadece Müslüman coğrafya içerisinde değil,
uzun bir aradan sonra tekrar dünya kamuoyunun gündemine taşımışlardır. 1924’te hilafetin
kaldırılmasından beri, hilafetin yeniden tesisi için daha önceleri bu şekilde ciddi bir gayret söz
konusu olmamıştır. Bu gruplar, Müslüman kardeşler ve diğer İslamcı gruplardan farklı olarak, II.
Dünya Savaşı sonrası genel olarak İslamcıların öne çıkarmaya çalıştıkları mevcut devlet
yapılarıyla pek ilgilenmiyorlardı. Onlara göre Müslüman coğrafyaların sorunlarının kaynağı tam
da bu devlet yapılarıydı. Nitekim DEAŞ, Müslüman Kardeşlerin seküler devlet anlayışını
benimsemesini eleştirmektedir. Onlar Müslüman Kardeşler ve benzeri örgütleri “kafir”,
“çürümüş” yapılar olarak görmekte ve bu örgütleri Müslüman gençlerin beyinlerini yıkamakla
itham etmektedirler (Hamid,2018:240). Bu durumu gidermek adına DEAŞ, metnin aslına sadık
olmayı başarmak için, geri kalmışlığın, çürümüşlüğün sorumlusu olarak görülen geçmiş birikimi
göz ardı ederek “sıfırdan başlamak gerekir” düşüncesinden hareketle, tamamen farklı bir temel
üzerinden bir devlet hedeflemekteydi. Onlara göre, İslamcılık ve modern devlet ne zaman
uzlaşmaya çalışsa bu çalışmalar hep İslam’ın aleyhine olmuştur. Bu amaçla DEAŞ, geçmiş tarihsel
birikimi, ulus devleti ve bölgesel mimariyi geçersiz kılmaya çalıştığı gibi aynı zamanda ana akım
İslamcılığı da hükümsüz kılmaya uğraşmıştır (Hamid,2018:241).
DEAŞ ve benzeri örgütlerin bu anlayış doğrultusunda I. Dünya savaşı sonrasından günümüze
adete unutulmaya yüz tutan modern öncesi bir yapılanma olarak Hilafet Devleti arayışı, sadece
Müslüman coğrafyalarda değil, Batı dünyasında da tesir yaratmıştır. Hatta Batı dünyasını histeri
derecesinde bir endişeye sevk ettiği görülmektedir. Çünkü Irak’ta ele geçirdiği topraklarda DEAŞ
açıkça dini bir devlet kurma denemesi yaptı. Bu deneme başarılı olmasa da önemli sayıda
Müslüman’ın hayal gücünü harekete geçirmiş oldu. Bu zamana kadar Hilafet, yalnızca ütopik bir
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düşünceyken, artık DEAŞ ile birlikte gerçekleşme hissiyatı oluşmuş oldu. Diğer bir ifadeyle, DEAŞ
ile birlikte ilk defa hilafet 1924’ten beri hayalden öte bir şey haline gelmiş oldu
(Hamid,2018:254). Bu durum Müslüman coğrafya dışında korkuya sebebiyet vermişti. Nitekim
bizzat ABD eski başkanı George W. Bush, hilafeti yeniden tesis etmeye çalışanlara karşı
savaşmaya yemin etmişti. Benzer ifade, ABD eski savunma bakanı Donald Rumsfeld tarafından
da ifade edilmişti. O da ulus-devletin doğasını değiştirmek isteyen ve hilafet kurmak isteyen
radikal İslamcılarla savaşmanın bir öncelik olması gerektiğini ifade etmişti. Aynı şekilde DEAŞ’ın
lideri Ebubekir El-Bağdati’nin “hilafeti ilan edeceğiz” açıklamasına, kendileri de benzer bir dini
kuruma sahip olan Katolik Hıristiyanların bugünkü papalık makamını da rahatsız etmiş ve böyle
bir arayışın tehlikeli bir yol olacağını söylemişti. Papanın temsilcisi Giorgio Lingua; DEAŞ
liderinin demecine karşılık; “bu fikrin başarısızlığa uğramasının kaçınılmaz olduğunu, çünkü
artık Ortaçağ devrinde olmadığımızı ve insanların bunun farkında olduğu” şeklinde bir demeç
verme ihtiyacını duymuştur (Durgun,2017:50). Buradan da anlaşılacağı üzere, bugün bile hilafet
kurumu hala Batı dünyasında bir korku objesi olarak görülmeye devam etmektedir.
Hilafetin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan manevi ve siyasi liderlik gibi çeşitli alanlarda
boşluğu doldurmaya dönük arayışlar, son yıllarda sadece radikal şiddet grupları arasında değil,
geleneğin taşıyıcısı rolüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından da doldurulmaya çalışılmış ve
bu alanda birçok güçlü kurumsal ya da bireysel sesler de ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de
Kahire’deki El Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Baş Müftülüğü’yken, diğeri ise bireysel olup,
son zamanlarda bu alanda öne çıkan isim Şeyh Yusuf el-Kardavi’dir. Onun Müslüman coğrafya ile
ilgili fetvaları, gerek siyasi gerekse dini alanla ilgili olsun birçok çevrelerce takip edilmektedir.
Halifeliğin kaldırılması olayı İslam dünyası açısından önemli olmakla birlikte, kaldırılma olayına
Türklerin tepkileri Araplardan farklı olmuştur. Araplar; halifeliğin kaldırılmasıyla,
egemenliklerini daha rahat sergileyebilecekleri düşüncesiyle, genelde İslam devletinin
kurulmasıyla ilgili planlara, çalışmalara yönelirlerken, yeni kurulan laik Türkiye’de Türk
İslamcıları hilafetin tekrar tesisine yönelik çalışmalardan ziyade, daha çok radikal Kemalist
laikçilerin baskısından korunma arayışlarında olmuşlar ve bunun için de sufi tarikatlara
yönelmişlerdi. Bu da Türk Müslümanlığının Arap dünyasında yükselen katı Selefi yorumlardan
uzak bir ruh halini günümüze kadar muhafaza edebilmesini sağlamış oldu.
İslam Devleti
Hilafetin kaldırılışından sonra günümüze kadar hilafetin yeniden tesisi yönünde ciddi bir girişim
olmamıştı. Bu zamanda İslamileşme açısından siyasal alanda ulus devlet modelinin farklı bir
versiyonu olarak İslam Devleti kavramsallaştırması geliştirilmişti. Bu kavramsallaştırma da
genelde modern öncesi İslam hukuku(Şeriat) ile demokrasi ve çoğulculuk kavramlarının
uzlaştırılması arayışları vardı. Bundan dolayı modern dönemin hareketi olarak İslamcılık genel
tahayyülün aksine Sahabe Dönemi’ni akla getirmemekteydiler. Onlar daha çok modern döneme
özgü olan ulus devlet yapılanması içinde bir arayış içerisindeydiler. Ayırt edici özellikleri ise
yavaş bir değişimi (devrimden kaçınmak gibi) savunmaları, parlamenter siyaseti benimsemeleri
ve seküler insanlarla birlikte mevcut modern devlet yapıları içinde birlikte yaşamak ve çalışmak
arzuları olmuştur. Bundan dolayı ana akım İslamcı hareketler, bir şekilde modern koşullara
uyumlu olabilecek İslam veya İslam hukukunun siyasi hayatta da merkezi rol oynaması gerektiği
yönünde örgütlenen hareketler olarak ortaya çıkmışlardır. Bunlar gelenekçi değillerdi. Yeni
siyaset kurumları üretmek için geçmiş İslam öğretilerinden ve görüşlerinden istifade ederek
yeni siyasal sistemler keşfetmeyi arzulamaktaydılar (Hafez,2018:43). Durum böyle olmakla
birlikte, temel kaygıları yine de İslami bir devlet kurarak ya da İslami yasalar ve ahlak kuralları
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uygulayarak ideolojik bir cemaat inşa etmekti. Ancak referans yaptıkları İslam hukuku ise,
modern öncesi döneme ait olup, modern devlet için tasarlanmamıştı.
Buradan da anlaşılacağı üzere İslamcılığın diğer ideolojiler gibi bir ideoloji olmasına niyet
edilmemekteydi. Daha çok modern ideolojilerden kaynaklanan sorunları çözmesine niyet
edilmekteydi. Bu yaklaşımda ilk Müslümanların ruhuna dönmek mümkünse de, ideolojiden
önceki zamana dönmek mümkün değildi. Zira modernite öncesi dönemde İslam, bir birlik
kaynağıydı. O zaman hiç kimse İslam’ın ve şeriatın olması gereken düzen olduğu şeklindeki
temel bir önermeyi sorgulamıyordu. Fakat modern çağ ve Batılı ideolojilerin işin içine girmesiyle
bu sorgulama artmış, hatta geri kalmışlığın nedeni olarak görülmüş, dolayısıyla dinin toplumsal
hayata ilişkin olarak tekrar yaşanması için öncekilerden farklı olarak geri döndürülemez
biçimde değiştirmişti. Bu bakımdan İslamcı hareketler, devleti toplumun hakim duyarlılıklarıyla
toplumsallaştırmaya ve devlet aygıtına nüfuz ederek bir tür dini devlet yaratılmasına ön ayak
olmaya çalıştılar. Seyyid Kutub’un devrimci yorumu, değişik şekiller alarak, genelde yukarıdan
aşağıya doğru yeniden İslamileşme stratejisi kapsamında devlet siyaseti doğrultusunda
uygulamaya gayret edildi (Kepel,1992:33). Bundan dolayı yeryüzü ölçeğinde genel olarak geçerli
devlet yapılanmasının ulus devlet olması hasebiyle, İslamcılar hilafet sonrası dönemde hilafet
devleti arayışından ziyade bir İslam devleti istiyorlardı. Fakat hiç kimse bu devletin tam olarak
neye benzediğini bilmiyordu. Zira İslamcılık ne kadar yeniyse onların İslam devleti
kavramsallaştırması da o kadar yeniydi (Hamid,2018:101). Çünkü din ve devlete ilişkin on dört
asra yakın en temel varsayımlar moderniteyle birlikte dağılmıştı. Modernleşme hareketleriyle
Müslüman coğrafyalara demokrasi, halk egemenliği, evrensel haklar ve kadınların
güçlendirilmesi gibi düşünceler geldi ki, bunlar en dindar geçinenler için de ilgi çekmekteydi.
Diğer bir ifadeyle, Müslüman coğrafyalarda demokrasi, milliyetçilik ve ulus devlet fikirleri işin
içine girerek, gidişat artık geri döndürülemez bir durum kazanmıştı. Mega kimlik
diyebileceğimiz dini kimlik temelindeki büyük iktidar yapılarının içine hapsolmuş “taşralı”
mikro kimliklerden hareketle uluslar oluştuğundan ve bu ulusların oluşumuyla 19. yüzyılın
sonunda kimliğin temel bileşeni olarak dinin yerine ulusun geçmesi gerektiği anlayışının
güçlenmesi, Müslüman coğrafyalarda düşünsel karmaşayı artırıyordu. Haliyle Türklerin
kaldırdığı Hilafet için artık savaşmanın bir anlamı kalmıyordu. Zira Osmanlı dönemi hilafet
kurumu geçmişten bir kalıntı olup, değişen koşullara uyum sağlayamamıştı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun Avrupa’nın başarısıyla rekabet edememesi ve kısa sürede çözülmesi, bunun
göstergesi olarak görülmüştü. Yeni dönemde yeni anlayışlar, kavramlar ortaya çıkmıştı. Nitekim
emperyal güçler (İngilizler ve Fransızlar) Müslüman coğrafyaları anayasa, parti, meclis vs. gibi
kavramları tanıştırmışlar ve bu coğrafyalarda artık her şey bu kavramlar etrafında
döndürülmekteydi. Dolayısıyla İslamcılar devlet sorununa bu kavramlar çerçevesinde belirli bir
yanıt önermeye çalışmışlar, İslam hukukunu da bu doğrultuda modern devlet yapılarıyla
kaynaştırmayı amaçlamışlardı. Bu şekilde bir İslam devleti, ideolojisi dini olan maneviyatçı bir
rejim ile yurttaşlarını modern bir devlet aracılığıyla yönetme çalışmaları vardı. Bu zaviyeden
bakıldığında İslamcılık, kişinin İslami kimliğinin bilinçli tasdikine dayalı modern bir inşa olarak
karşımıza çıkmaktadır. Haliyle İslamcılar 20. yüzyılın önemli bir kısmında argümanlarını bu
kavramlarla, ulus devlet mantığı içerisinde şekillendirmişlerdi.
Otantik yerlici bir ideoloji içinde iş görme arayışında olan İslamcılar kendi siyasal, iktisadi ve
kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir İslam yorumunu her dönem yapmaya çalıştılar.
İslam’ı üstün bir siyasal model, kültürel kural, yasal ve iktisadi yapı eksiksiz bir ilahi sistem –
bütün insanlık sorunlarına cevap veren bir sistem- olarak tahayyül ederek, Müslümanların
kendine saygı, özgüven ve geniş çaplı bir özerklik hissi sunma gayretinde oldular. Dolayısıyla
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genel bir tespit olarak İslamcıların hepsinin ortak noktası; ulusal kimliklerini, İslami bir kimliğin
altına konumlandırmış olmaları ve bu doğrultuda arayış içinde olmalarıdır. Bundan dolayı beşer
yapımı pozitif hukukun merkezi konumuna muhalif olup, onun yerine ilahi hukuku uygulamak
isterler. Bu durum onları seküler devlete muhalif olmaya iten bir durumdur. Fakat bu duruş,
hiçbir surette karmaşık hukuki sorumlulukların inkar edilmesi anlamına gelmemektedir (Hafez,
2018:194). Güçlü popülist bir dilin ve sert bir toplumsal denetimin eşlik ettiği İslam yorumları,
sınırlamalarının dışında kalanları kaçınılmaz olarak ötekileştirerek, kriminalize etmekteydi.
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde bu durum artarak devam etmiş ve İslamcılık, Soğuk
Savaş siyaseti zemininde bu doğrultuda büyümüş oldu (Bayat,2015:38).
İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında dünya sömürgeci güçlerden kurtularak bağımsızlığını
kazanan yeni devletler hızlı ve güçlü bir şekilde, modern siyasal ideolojiler ve sistemler
üzerinden yapılanmıştı. Soğuk Savaş döneminde her iki büyük blokun kendilerine has fikir ve
idealleri, kendilerine has ekonomik ve siyasi doktrinleri, bu ülkelerin siyasi yapılanmalarında
önemli rol oynamışlardı. Nitekim bu ülkeler 1955 yılında Bandung’da yeni anlayışlarını
milliyetçilik, genelde laiklik temelinde dile getirerek Bağımsızlar Hareketi’nde toparladılar.
Benzer şekilde 1945 yılında Arap Devletleri Birliği’nin kuruluş antlaşmasında da, o dönemde
nerdeyse hepsi Müslüman olmasına rağmen, aralarındaki din bağı hiç gündeme getirilmemişti
(Corm,2008:29). Bu zamanda ortaya çıkan yeni devletlerin milliyetçilikleri, sosyalist eğilimli
olup, ne İslam, Yahudilikten ne de Hıristiyanlıktan hareketle oluşturmuşlardı. Bu dönemde
dünya komünizmin çöküşünü hızlandırmayı hedef alan kökten dinci hareketlerle de karşı
karşıya değildi. Din ve dini kimlikler henüz toplu katliamlara alet edilmiyordu. Ne zamanki
Karol Wojtyla’nın Jean Paul II adıyla 1979 yılında Papalığa seçilmesi, aynı dönemde binlerce
Arap gencinin işgalci Ruslara karşı Afganistan’a cihada gitmek üzere seferber olması ve eğitim
görmesiyle, din ve dini kimlikler silahlı şiddete araç olmaya başladılar (Kepel,1992:63). Aynı
zamanda 1980 sonrası süreçte küresel alanda yaşanılan değişikliklerde bu gidişata etki etmiş ve
Fransız Devrimi’nin mirasının yeniden sorgulanmasını başlatmış ve ideolojilerin zayıflamasına
yol açmıştı. Ortaya çıkan boşluk ise o çok yaygın “dinlerin geri dönüşü” tezi ile doldurulmaya
çalışılmış, Sovyetler Birliği’nin çöküşü de laik düşüncelerin eriyip gitmesi sürecini hızlandırmıştı.
Küreselleşme çağında bu eğilim giderek hızını artırmış ve doğmakta olan yeni kimlik
anlayışlarının oluşumunda dini uyanışlar önemli katkıda bulunmuştu (Corm,2008:32). Zaten
dinin dışarıda tutulması, Müslüman toplumlarda toplumsal dokuyu bozduğundan, İslam’ın kamu
hayatının merkezinde yer almasına yönelik talepler, 20. yüzyıl içerisinde her dönemde kendini
göstermişti. Bu durum küreselleşme döneminde de varlıklarının devamı için mevcut küresel
sistemle uyumlu bir şekilde devam etmesini zorunlu kılıyordu.
Kısaca Hilafet sonrası İslami bir düzen mücadelesi, 1924’ten beri şu veya bu şekilde süregelse
de, yine de din ve devletin rolüne ilişkin bir çözümün zor olduğu görülmüştür. Zira İslam dünyası
Westfalya Barışı ile kıyaslanabilecek bir durumu tecrübe etmemişti. Sekülerleşme politikaları
sıklıkla otoriter liderlerce yukarıdan aşağıya doğru dayatıldığından, sekülerleşme siyasetine
muhalefet olarak İslamcılık akımı da ideolojik bir seçenek olarak ulus devlet formatı içerisinde
hareket etmiştir. Dolayısıyla İslamcılar genelde hilafet fikrini çoktan terk etmişlerdi. Ancak
kendilerini yine de İslam hukukuna(Şeriat’e) bağlı hissetmekteydiler (Hafez,2018:48). Gelinen
nokta itibariyle İslamcılık amaçlarını gerçekleştirmede başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın
birçok nedeni olmakla birlikte, bunlardan biride bu hareketlerin yalnızca içinde bulundukları
ülkelerde ki otokratik rejimlerle savaşmıyor olmalarıdır. Bölgesel ve uluslararası düzenin
tamamı onlara karşı olması, bunların yalnızca gücü ele geçirmelerini değil, onu elde tutmalarını
da hayal etmeyi de zorlaştırıyordu. Zira modern demokratik bir devlet içinde İslamcıların
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seçimleri kazanmasına müsaade edilse bile, uluslararası toplumdan gelecek kaçınılmaz
kınamalarla veya bir darbe olasılığıyla mücadele etmek zorunda da kalıyorlardı
(Hamid,2018:235). Bütün bunlara rağmen geniş anlamıyla İslamcılık, kamusal hayatta dinin
merkeziyetine ilişkin bir iddia olduğundan, bu iddiayı gidermek kolay olmamaktadır.
Post İslamcılık
Postmodernizm ve küreselleşmenin Avrupa için bir kimlik boşluğu ortaya çıkarması ve bu
boşluğun modern zamanlarda ihmal edilen ya da unutturulmaya çalışılan “kökleri” arama
eğilimini doğurması, Unutturulmaya çalışılan dini belleğin, yeni dönemde yeniden keşfetme
araştırmalarına girişilmesine neden oldu. Modern kültür, uygarlık kavramını, en azından
Rönensans’a değin Avrupa’yı belirleyen derin dinsel uygarlığın yıkıntıları üzerine kurmuştu.
Diğer bir ifadeyle, insanoğlu 1980’li yıllardan sonra yeniden “öz”ünü keşfetmeye, ahlakın,
siyasetin ve dinin uzlaşması yolunu açmaya başladı. Yeni yaklaşımla modern dönemde milliyet
veya uygarlıkların uzlaşmaz çelişkisinin aşılması, dine ve ekonomiye kesin köklü dönüş
sayesinde olabileceği yönündeydi. Günümüzde dine dönük yöneliş, değişen uluslararası
ilişkilerde sıradan siyasal veya ekonomik girişimleri meşrulaştırmaya ve uygarlık kavramının
duygusallık dozunu artırarak kamuoyunu harekete de geçirmektedir. Nitekim Yahudi-Hıristiyan
değerlerin uzun bir aradan sonra ortaya atılıp dolaşıma sokulması, Rönensans’tan beri geçerli
olan Batı’nın Yunan-Roma köklerine olan inancının yerine bu şekilde yerleştirilmesi bunun
sonucuydu. Diğer bir ifadeyle, Batı’nın mega kimliğinin temelini oluşturan laik ve kozmopolit
hümanizm terk edilerek Yahudi-Hıristiyan değerlerin öne çıkarılması, 21. yüzyılın belirleyici
çatışmasının artık ne 19. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılın iki dünya savaşında yoğunlaşan
milliyetçilikler kapışması ne de iki büyük laik ideolojinin, (liberal kapitalizmin ve sosyalizmin)
Soğuk Savaşı doğuran ve 20. Yüzyıl sonuna kadar süren kapışması olmaktadır. Temel çatışma
bundan böyle hoşgörülü, şeffaf, ilerlemenin meşalesini taşıyan liberal Yahudi-Hıristiyan dünya
ile “gerici”, “baskıcı”, “kendi içine kapalı” ve “zalim” Müslüman dünya arasındaki çatışma olarak
sunulmaktadır (Corm,2008:160). Ortaya çıkan yeni durumla artık uygarlığın ideolojilerinin
merkezinde Batı’da Yahudi-Hıristiyan değerler, Doğu’da ise esas olarak İslami değerleri
bulmaktayız. Nitekim 11 Eylül 2001 saldırısından itibaren, bu durum kendini göstermiş ve
egemen siyasi söylem giderek biçimsel olarak Soğuk Savaş sırasındaki söylemlerinin tarzına
bürünerek şekillenmeye başlamıştı. Ronald Reagan’ın deyimiyle SSCB’den doğan “Şer
İmparatorluğu”nun yerini “Şer Ekseni” almıştı. Diğer bir ifadeyle, Ronald Reagan’ın “şer
imparatorluğu” olarak ilan ettiği komünist yıkıcılığın yerine, Müslüman ülkelerden geldiği
varsayılan “uluslararası terörizm oturtuldu. Böylece kurulu düzene karşı komünizmin yarattığı
bozguncu tehdidin yerini, artık İslamcı niteliğinden şüphe edilmeyen terörizm almış ve bu
durum “uygarlıklar savaşı” tezini uluslararası alanda giderek güçlendirmişti (Corm,2008:131).
Anılan dönemden itibaren günümüzde de kendini gösteren şiddet eğilimli İslami ideoloji,
komünist ideoloji ile kıyaslanarak, içine her şeyin tıkılabildiği “İslami terörizm” kavramına Batı
dünyasında çok daha fazla referans verilir oldu.
Uluslararası alandaki bu gelişmelerin yanında, Müslüman ülkelerde de 1990’ların ortasından
itibaren, İran, Sudan ve Pakistan örneklerinde olduğu gibi İslami bir yönetim biçimi ve ekonomi
inşa etmede ve modern ulusal ve küresel yurttaşlıkla uyumlu uluslararası ilişkiler kurmada
İslamcıların başarılı olamaması İslamcıları bunalıma düşürmüştü. Zira bu dönemde İslamcı
hareketler ya otoriter devletlerce bastırıldı ya da daha önceki bakışlarını gözden geçirmeye
zorlanmışlardı. Bundan dolayı bu hareketler bu zamandan sonra çoğu ya toptancı
söylemlerinden ya da şiddet yöntemlerinden uzaklaşmaya ve İslami projeleri için daha
demokratik bir tasavvur geliştirmeye başladılar. Bu değişimler bilinenin aksine İslam’ın siyasal
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rolüne son vermemişti. Çünkü İslam dünyası, küresel modernitenin dışında bulunmadığından,
dünyadaki diğer dinler gibi modern ifade biçimlerinden kendi sentezlerini üretme
arayışındaydılar (Hafez,2018:282). Bu durum küresel ve yerel toplumsal koşullar altında dini ve
ahlaki siyaset arayışı için, özellikle İslamcılığı tecrübe etmemiş olan uluslarda, cazibe yaratmıştı.
Nitekim 2002’den sonra bazı ülkelerdeki İslamcı partilerin modern ulus devlet yapılanmaları
içinde seçim başarıları elde etmeleri, İslamcılığın geçmiş dönemlerden farklı olarak yeniden
canlanmasına yol açarak Siyasal İslam’dan kişisel dindarlık ve küresel İslam karşıtı tehditle
ilgilenen parçalı dillere geçişe neden olmuştu. Gerçekten de ortaya çıkan gelişmelerle pek çok
Müslüman toplum bir dönüşümün eşiğindeydi (Bayat,2015:41). Bu dönüşüm Post İslamcılık
olarak adlandırıldı. Bu terim temel olarak İslami bir devlet kurulması üzerinden anlaşılan
İslamcılığın sonunun geldiğine dair genellemeler yönünden tartışma konusu olmuştur. Nitekim
Giles Kepel gibiler Post islamcılık’ı; İslamcıların cihatçı ve selefi doktrinlerden uzaklaşması
olarak tarif ederken, Oliver Roy ve benzerleri onu, İslamlaşmanın içeriğinden ziyade nasıl ve
nerede yaşandığına bağlı olarak (devletin İslamlaşmasına karşıt olarak) İslamlaşmanın
özelleştirilmesi olarak yorumladılar. Bu şekilde bakıldığında Post İslamcılık terimi esasen belirli
bir dönemi ya da tarihsel bir sonu temsil etmekte ve analitik kategoriden ziyade ampirik bir
kategori olarak kullanılmaktadır (Bayat,2015:43). Ancak Post İslamcılık, bu bakış açısından
farklı olarak İslamcı siyasetin farklı bir aşamasını işaret ettiği yorumları da söz konusudur.
Gelinen aşama itibariyle, özellikle 1980’lı yıllardan itibaren yeniden İslamileşme hareketleri
öncesinde var olan yukarıdan aşağıya doğru İslamileşme stratejisinden, aşağıdan yukarıya doğru
bir İslamileşme stratejisine geçiş yapılmıştı. Bu geçiş her şeyden önce anlaşılması güç, yapısal
özelliğini yitirmiş, yabancılaşmış bir dünyada yeniden bir kimlik oluşturma biçimiydi. Burada
devletin yeniden İslamileştirilmesinden çok, bireylerin yeniden Müslümanlaştırılmasına öncelik
verilmekteydi. Bu şekilde Müslüman ülkelerdeki toplumu yeniden yeni bir bakış açısıyla
Müslümanlaştırmak ve İslam’ı her tarafa yaymak daha makul görülmüştü (Kepel,1992:59).
Konuya bu zaviyeden bakıldığında Post İslamcılık hem bir durumu hem de çok boyutlu bir
hareketle vücut bulabilecek bir projeyi de temsil etmesi durumu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buna göre Post İslamcılık; İslamcılığı toplumsal, siyasal ve entelektüel alanlarda üstün kılmanın
yeni bir yorumu ve bunun stratejisini oluşturmaya yönelik bilinçli bir teşebbüsü olarak
görülmektedir. Konjonktürel gelişmelerle ortaya çıkan Post İslamcılık üç nedenden ötürü vücut
bulmuştur. İlk olarak, İslamcı projelerinin başarısızlıkları ve çelişkilerinden; ikinci olarak,
birlikte toplumsal ve siyasal dönüşümü zorlayan ortak kentli bir bilinç oluşturan gençler ve
eğitimli orta sınıfların varlığının yanında okuryazar kadınların sayısının artışıyla bunların
toplumsal ve iktisadi alanda değişikliklere sebebiyet vermesi ve son olarak da bu değişimlerin
içinde gerçekleştiği küresel bağlamdan kaynaklanmaktadır (Bayat,2015:172). Dolayısyla Post
İslamcılık terimi nispeten kısa bir tarihe sahiptir. Bu bakımdan Post İslamcılık İslamcılığın
mutlaka tarihsel sonu olarak görülmemelidir. Daha ziyade İslamcı deneyimden niteliksel olarak
farklı bir söylem ve siyasetin doğuşu olarak değerlendirilmesi daha gerçekçi olacaktır. Nitekim
Post İslamcılığın öne çıkardığı; çeşitlilik, kapsayıcılık ve uzlaşıyı benimse tavrı, İslamcı anlayışın
evrensellik, dini hakikatler tekeli, dışlayıcılık ve yükümlülükler yönünü ideolojik bohçasından
tasfiye ettiğini, ondan farklılaştığı önemli özellikleri göstermektedir. Bu özellikler Müslüman
dünyada karşılık bulmada ve yaygınlaşmaktaydılar. Özellikle 1990’ların başından itibaren
Müslüman dünyadaki farklı hareketler arasındaki iç dinamikler küreselleşmenin modern
sosyokonomik ve kültürel koşulları altında memnun olarak zenginleşenler, eğer seküler
değillerse, Siyasal İslam’dan daha farklı bir İslam’a, sözüm ona ılımlı İslam’a ya da daha belirgin
olarak “edilgen dindarlık”a bağlanmaya başladılar. Haliyle, burada aslında birbirinin devamı
olan bir gelişmeden çok eş zamanlı bir İslamlaşma ve post İslamcılaşma süreçlerine tanık
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olmaktayız (Bayat,2015:47). Bu bakımdan günümüzde İslam; siyaset ve toplumsal alanda yine
rol oynamaya devam etmektedir. Ancak geçmişteki İslamcı paradigmanın hakim olduğu
dönemden farklı olarak rol oynamaktadır. Bu dönemin özelliği daha çok siyasal hedefi dini
demokrasi olan ülkülerle dini etiğin bir harmanı öne çıkmaktadır. Bu anlamda Post İslamcılık
Müslüman ülkelerdeki mevcut rejimlerin yarattığı düş kırıklıklarına cevap arama arayışıdır.
Bundan dolayı toplumsal cinsiyet eşitliği ve kamusal hayata anlamlı katılımı reddetmiş olan dini
veya din dışı otoriter yönetimlere karşı arayışın yeni durumu olarak, İslam’ı demokratik ve
kapsayıcı bir toplumsal düzenle uyumlu hale getirmek için yürütülen mücadelelerin adı olarak
Post İslamcılık; inanç ve özgürlük, din ve haklar kaynaşmasını öne çıkarmış ve önceki
dönemlerdeki İslamcı politikayı aşmanın çabası olarak bireysel seçim, demokratikleşme,
çoğulculuk, sivil toplum, hukukun egemenliği, kadın hakları üzerinden Müslüman ülkelere dini
etik çağrısında bulunmaktadır (Bayat,2015:107). Dolayısıyla yeni aşamada dışlayıcı bir İslam
anlayışı terk edilerek, esneklik ve belirsizlik kabul edilmekte, insanlara şeriat kanunları veya
hicap kurallarını dayatma reddedilmekte, insan hakları, çoğulculuk, demokrasi ve güçler ayrılığı
desteklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, Post İslamcılık siyaset olarak İslamcılığı tasfiye ederek bir
inanç olarak İslam’ı kurtarmaya çalışma iddiasındadırlar. Zira Post İslamcılar günün birçok
popüler deyimini benimsemekte, değişim hasreti çeken bir toplumlar için kendi melez
alternatiflerini üretmek üzere bunları dini etik ile harmanlama arayışında bulunmaktadır
(Bayat,2015:180). Bu bakımdan Post İslamcılık ne İslam karşıtı ne de gayri İslami ve sekülerdir.
Daha ziyade dinselliği ve hakları, inancı ve özgürlüğü, İslam’ı ve özgürlüğü birleştirme çabalarını
temsil etmektedirler. Görevler yerine hakları, tekil otoriter ses yerine çoğulculuğu, sabit
metinden ziyade tarihselciliği ve geçmişten ziyade geleceği vurgulayarak İslamcılığın temelinde
yatan ilkeleri tersine çevirme girişimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Haliyle Post İslamcılar
değişen insani ihtiyaçlara cevap vermek için modern çağda İslamcılıkla ortaya konulan
yorumların ötesine geçerek dinin yeteneklerini yeniden tanımlamak istemektedirler. Bu yüzden
entelektüel çabaları daha çok modernite, demokrasi ile dindarlık ülkülerini yeni yorumlarla
yeniden harmanlayarak yeni bir siyasal anlayış oluşturma çabasındadırlar. Dolayısıyla Post
İslamcıların fikirleri teoloji, içtihat bilimi, dini kurumlar ve din ile devletin birleşmesi arasında
dolaşmaktadır. Eleştirel aklı, rasyonelliği, insan haklarını, özgürlüğü, çoğulculuğu ve serbest
Pazar ekonomisini benimseyerek moderniteyi kucaklama çabasındadırlar. Fakat aynı zamanda
inancın, ruhaniliğin ve dini etiğin de taraftarıdırlar. Bundan dolayı genel olarak milliyetçilik
sonrası yönelimleri benimsedikleri görülmektedir. Muhafazakar İslamcıların sahiplenmeye
devam ettikleri şehitlik, cesaret, disiplin, militanlık, savaş ve şiddet vs. gibi şiddet içeren
devrimci söylemin ötesine geçiş yapmak istemektedirler. Burada geçmişten farklı olarak bir
İslamileşme söz konusudur. Ancak bu İslamileşme bir sosyal dönüşüm hareketi olmaktan çok,
çoğunlukla apolitik bir yeniden uyanış hareketidir. Bunun esas takipçileri de toplumun en
fakirleri değillerdir. Bilakis hem zihinsel hem kültürel rahatlamayı arayanlardır (Hafez,2018:81).
Dolayısıyla reform, hoşgörü, farklılıkların kabulü ve barış içinde bir arada yaşama önemsedikleri
kavramlardır. Bütün bunlar ideolojiler sonrası arayışlar olduğundan dinin ideolojileştirilmesini
post İslamcılar şiddetle eleştirmektedirler. Kısaca post İslamcılar seküler bir devlette dindar bir
toplumu savunmaktadırlar. Bu durum siyasal alanda daha liberal ve seküler ülkülere doğru yol
almalarına neden olmaktadır.
Bu şekilde Post İslamcılık açıkça bir kimsenin hem Müslüman hem de demokrat olabileceğini ve
demokratik ülkülerin Müslüman bir toplumda kök salabileceğini gösterme arayışındadırlar.
Bunun içinde Post İslamcı siyaset dinin tahakküm edici tarzının toplumsal hayatta önemini
azaltmak için sekülarizmi değil, sekülerleşme(din ve siyasal maslahatın ayrışması) çağrısında
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bulunmaktadır. Seküler gereklilikleri tanımayı da, total olarak dini hakikatin tekelini kırma
olarak ifade etmektedirler. Diğer bir ifadeyle, din hakkındaki düşüncelerinin temelinde aklın ve
rasyonelliğin rolü olduğu varsayımıyla, tek bir hakiki yorumu ya da ulemanın dışlayıcı “uzman
yorumu”nu reddetmekte ve Kur’an dahil dini metinlerin yorumsamacı bir tarzda okunması
anlayışındadırlar (Bayat,2015:159). Bundan dolayı genel olarak öngördükleri siyasal düzen, din
ile demokrasiyi, devrim ile reformu, birlik ile farklılığı, katılım ile rekabeti, bağımsızlık ile
özgürlüğü, güçlü devlet ile güçlü toplumu, etik ile siyaseti, dünya ile ahireti bir araya getirmeye
çalışmaktadırlar. Kısaca İslamcılık din ve sorumluluğun birliği olarak tanımlanırken, Post
İslamcılık dinselliği ve hakları öne çıkmaktadır.
Türkiye İslamcılığı da 1990’ların sonunda özellikle AK Parti iktidarlarıyla somut bir biçimde Post
İslamcı doğrultuda dönüşmektedir. Aslında sivil toplum, hukukun egemenliği, şeffaflık, hesap
verebilirlik, demokrasi vs. gibi konulardaki artan talepler, demokrasinin kanatları altında vücut
bulma arayışlarının bir parçası olarak çok partili siyasal yaşama kadar geri gitmektedir. Ancak
bunun siyasal anlamda karşılık bulması, kısmen 1970’ler de MNP ile başlayarak, özellikle 1980
Darbesi sonrası Turgut Özal ile başlayan süreçte ayakları giderek yere basmaya ve Recep Tayyip
Erdoğan ile de kurumsallaşmaya başlamıştı. Bu zamana kadar genel olarak sekülerleşme yoluyla
bir düzen yaratma nasıl başarısız olmuşsa, devrimci bir İslamlaşmayı zorlama çabaları da
başarısız olmuştur (Hafez,2018:46). Dolayısıyla mevcut sistem içerisinde demokratik arayışlar
yoluyla katı laiklik politikalarının yumuşatarak dini alanla ilgili özgürlüklerin genişletilmesi yolu
öne çıkarılmaktadır. Yakın zamanlarda bu arayışların giderek güçlenmesiyle Türkiye’deki
İslamcılar, daha önceki anlayışları doğrultusunda İslamcı olmayı bırakmak durumunda kaldılar.
Nitekim şu anda uluslararası alanda İslamcı olarak nitelenen AK Parti kendisini kurulduğu
yıllarda İslamcı olarak değil, muhafazakar demokrat olarak tanımlamıştır. Laik kesimle geniş
siyasi koaliasyonlar oluşturmayı amaçlayarak, bir anlamda Avrupa’daki Hıristiyan Demokrat
partiler gibi İslami pozisyonlarını sistem içerisinde meşrulaştırmak yönünde hareket etmeye
çalışmıştır. Gelinen noktada, Türk İslamcıları diğer ülkelerdeki İslamcı hareketlerden
farklılaştığı görülmektedir. Türk İslamcılığında peygamberimize hürmet edilmekle birlikte altın
çağ olarak daha çok Sahabe Dönemi değil, Osmanlı Devleti’nin en şanlı günlerini yaşadığı 16.
yüzyıl öne çıkarmaktadırlar. Türk İslamcılar diğer İslamcılar gibi İslamcılıklarına vurgu
yapmamakta, tam aksine bundan ödün vererek özgürlükleri genişletmeye ve Avrupa Birliği’ne
yakınlaşmaya, özgürlükleri genişletmeye yöneldikleri görülmektedir. Nitekim Necmettin
Erbakan’ın Batı karşıtı, Avrupa Birliği’nden kuşku duyan söylemlerinden giderek uzaklaşıldığı,
AB üyeliği ile birlikte demokratik hakların, özgürlüklerin genişletilmesi yönündeki çalışmaların
yoğunlaşması söz konusudur. Türk İslamcılar İslamcı olabilirdi, ama aynı zamanda laikleşmiş bir
toplumun da ürünüydüler. Bu anlamda Post İslamcı yaklaşım, İslami duyarlılıkları demokratik
bir siyasa ile uyumlu hale getirmek ve bazı sivil hakların tanınmasını sağlamak için Türkiye
bazında daha uyumlu bir çerçeve olarak ortaya çıkmış oldu. Nitekim AK Parti döneminde
İslamcılık, diğerlerinden farklı şekilde Türk türünü tatbik etmektedir. Dolayısıyla yaşanılan yeni
süreçte Post İslamcılık Türkiye’ye şeriatın getirilmesinden çok dini bütün Türkler için siyasi ve
ekonomik alanlar açarak zorunlu laikleşmenin aşırılıklarını düzeltmek ve şanlı geçmişe geri
dönüş olarak görülmektedir. Bu durum öncelikle Türkiye’de ortaya çıkan bir durum olsa da,
diğer Müslüman coğrafyalarda da ortaya çıkan bir eğilimdir. Nitekim Müslüman Kardeşler gibi,
son yıllarda Tunus’taki Ennahda, Fas’ın Adalet ve Kalkınma Partisi vs gibi grupların hepsi sivil
devlet, halkın egemenliği, kadın hakları, ve vatandaşlık gibi terimleri sıkça kullanmaya
başlamışlardır. Bu söylem onların liberal oldukları anlamına gelmemektedir. Daha çok
uluslararası sistemde meşru ve normal aktörler olarak görülme arayışıyla alakalıdır. Çünkü
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bölgesel ve uluslararası güçler İslamcı yönetimlere karşı şüpheci olduğundan, onlara karşı
düşmanca bir tavır içerisinde bulunabilmektedirler. Bunun önüne geçmek için de İslamcı olarak
nitelenebilecek yönetimler, güven altında olabilmek için yeni bir bakışa ihtiyaç duymaktaydılar
(Hamid, 2018:255). Bundan dolayı mevcut İslamcılıklarının aşırılıklarını törpülemeye ve hem
ülke içindeki şüphecilerinden hem de Batı’daki egemen güçlerin elitlerini ikna için liberalizm ve
evrensel insan hakları dilini benimsedikleri görülmektedir. Nitekim Tunus’taki Ennahda
İslamcıları da benzer bir tutum benimseyerek İslamcılıklarını öne çıkarmayıp merkeze doğru
hamle yaptılar. Bu durum benzer İslamcı yönetime sahip olan diğer ülkelerde de farklı dozajda
da olsa görülmektedir. Haliyle şu anda Müslüman ülkelerdeki genel eğilim, demokrasi, insan
hakları, hukukun üstünlüğü vs. gibi ülküleri, dindarlıkla harmanlama doğrultusunda bir siyasi
tavır içerisinde oldukları yönündedir.
Sonuç
Günümüzde Müslüman coğrafyalarda nispeten istikrarlı bir siyasal düzene sahip olan
toplumlardaki gelişmeler, İslami devrimlerden daha çok post İslamcı bir yörünge izlemektedir.
Öyle ki hesap sorulabilir bir hükümet, serbest seçimler, demokratik özgürlükler ve adil düzeyde
bir toplumsal adalet istemleri taleplerini öne çıkarmakta, bu şekilde büyük ölçüde dindar ve
ahlaki bir yönetim inşa etme arayışları söz konusudur. Bu arayışlar ise milliyetçilikler ve
ideolojiler sonrası hareketler olup, İslamcılık sonrası bir arayışı temsil etmekte ve Post İslamcılık
olarak nitelenmektedirler. Ancak bu hareket dindışı bir hareket olmayıp, siyasal yönden çok, dini
değerlerle harmanlanarak toplumsal bir hareket olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle
küresel sistemin egemenlerinin hışmını üzerine çekmeden dindarlaşma hareketi olarak ortaya
çıkmaktadır. Kısacası Post İslamcılık, İslamcılık sonrası dinden uzaklaşma hareketi olmadan çok,
siyasal İslam anlayışından farklı sosyal bir İslam anlayışı doğrultusunda gelişen bir hareket olup,
bu hareket içerisinde hem İslamlaşma hem de küresel sistemle uyum içinde olma arayışı vardır.
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ﺻﻮرة " ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ "

اﻟﺸﺮق وﺳﻂ

ﻣﻦ ﻋﺪو ُ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮإ ﺣﻠﻴﻒ
ز ﺎد ﺣﻤﻴﺪان

1

ﺗﻤ ﻴﺪ

* Ziaa Mohammad Shehadeh Hamaidan

Orta Doğu’da İsrail’in Diğer Bir Yüzü: Sömürgeci Düşmandan Müttefikliğe
&
The Other Face of Israel in the Middle East: From an Imperialist Enemy to an Partnership

3
ﺧﺼﻮﺻﺎ .ﺣﻴﺚ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻋﻦ " ﺳﺮاﺋﻴ "
ً
ﻮﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﻌﻮب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق وﺳﻂ ﻋ ﺗﺎرﺨ ﺎ ﺻﻮرة 2أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻮر ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ " ﺧﺮ"

ﻣﺆﺧﺮا ﻟﺘﻤﺜﻼت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺼﻮرة ﺧﺮ
أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى .ﻏ أن أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺮﻴﺔ ﻛﺜ ة روﺟﺖ ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ اﻟﻌﺪاء ً
ا ﺴﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﺑ ﻮ ﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ً
" ﺳﺮاﺋﻴ " ،ﺪف ﺗﻤﺮ ﺮ ﺎ ﻟﻠﻮ اﻟﺸﻌ

اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺜﻠ ﺎ ،ودﻓﻊ اﳌﺨﻴﺎل ا ﻤ

اﻟﻌﺮ ﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ إ ﻧﺒﺬ اﻟﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺗﻤﺜﻠ ﺎ

ﺧﻼل ﺗﺎر ﺦ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ " ﺳﺮاﺋﻴ " .ﻧﺎ ﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛ ﺑﻮﺗ ة ﻣﺎ ﻋ ﻣﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﻮب ﺧﺮى

ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻀﺎل

اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟ َ ﱠﺗﻤﺜﻞ ﻛﺜ ﻣ ﺎ -

ﺻﻮرا ﻗﺎﻣﺖ ﻋ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻴﺎن "اﻟﺼ ﻴﻮ ﻲ" ﻣﺠﺮد أداة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻮى ﻣ ﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠ ﻴﻤﻨﺔ ﻋ ﻣﻘﺪرات
ً
اﻟﺘﺤﺮري ﻣﻦ ﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮ ﻲ -
اﳌﻨﻄﻘﺔ.
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎر ﺔ ﺳﺘﻤﺮاء وﻗﺒﻮل ذﻟﻚ " ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ " ،ﻲ ﻳﺤﻮز -رﻏﻢ ﻮﻧﮫ ﺧﺮ
ً
ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﻮرة ا ﺪﻳﺪة ﻟﻶﺧﺮ " ﺳﺮاﺋﻴ "
ﻳﺠﺮي ً
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ واﳌ ُ َﺤﺘﻞ -ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل و ﻋ اف
ِ

و اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ واﻟﻌﺮ ﻲ وﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺸ ﻞ ﻋﺎم .ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ا ﺪﻳﺪة ﺸ ﻞ ﻣ ﻮظ

ﻋﺪوا.
ﺗﺒﺎﻳ ﺎ واﺧﺘﻼﻓِ ﺎ ﻋﻦ ﻞ ﺻﻮر " ﺳﺮاﺋﻴ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ا ﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ و ﺘﻘﺪﻳﻤﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ ً
ﻋﻦ ُ ِ

إن " ﺧﺮ" ُ َﱠﻣ ًﻤﺜﻼ ﺑﺎ ﺮﻛﺔ اﻟﺼ ﻴﻮﻧﻴﺔ وﻣﻦ ّﺛﻤﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼ ﻴﻮ ﻲ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻗﺪ ﻣﺎرس و ﻤﺎرس آﻟﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺮﻛﺒﺔ .ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑ ن اﻟﻌﻨﻒ
اﳌﺎدي واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي ﺧﻼل اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن واﻟﻌﺮب ﻋ

رض.

ﺳﻴﺎق ﺬا اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺴ

" ﺧﺮ" ﺴﻢ اﻟﺼﺮاع اﻟﺮﻣﺰي ﺗ ﻤ ًﻴﺪا ﺴﻢ

اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي -أو اﻟﻌﻜﺲ .-وذﻟﻚ ﻋ آﻟﻴﺔ ﺧﻠﻖ وﻓﺮض ﺗﻤﺜﻼت ﻣﺤﺪدة ﻟﺼﻮرﺗﮫ وﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺮب واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن .ﺑﻤﻮازاة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ن
ﻻﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎ ﻢ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ،ﻳﺨﻮض اﻟﻌﺮب واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﻮن ﺑﺪور ﻢ ذﻟﻚ اﻟﺼﺮاع إﻣﺎ ﺸ ﻞ ﻓﺮدي أو ﺸ ﻞ ﺟﻤﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻳ ﺘﻈﻤﻮن
ﻟ ﻔﺎظ ﻋ ﻣﺤﺪدات ﻮ ﻢ و ﻨﺪﺳﺔ ﺻﻮرة أﻧﺎ ﻢ ﺿﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺟﺘﻴﺎﺣ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻮ ﺔ " ﺧﺮ" .ﻏ أن اﳌﺴﺘﺠﺪ اﻟﺘﺎر

1

ﺑ ﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻳﺘﺠﺴﺪ

ﻮن أﻧﻈﻤﺔ

ﺎﺗﺐ و ﺎﺣﺚ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄ نaltib739@gmail.com :

Dr., King Hassan University, Morrocco.
ادﻓﺎ ﳌﻔ ﻮم اﻟ ﻮ ﺔ وﳌﺠﻤﻮع اﻟﺘﻤﺜﻼت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﺤﺪد ﻧﺎ أو ﺗﺤﺪد ﺧﺮ.
 2ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔ ﻮم اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮ ً
ﻏﺎزﺎ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ ﺑ ن اﻟﺸﺮق وﺳﻂ واﻟﻐﺮب اﻟ ﺗ ﺾ ﺟﻠ ﺎ ﻋ اﳌﻮاﺟ ﺔ .ﻏ أﻧﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮا ً
ً
 3ﻌ ﻣﺼﻄ ﺧﺮ ﻨﺎ :اﻟﻐﺮ ﻲ ﺑ ﻮﻧﮫ
ﺳ ﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻺﺷﺎرة إ ﺧﺮ" ﺳﺮاﺋﻴ ".
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ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ،4ﻟﺘﻠﻌﺐ
ﻋﺮ ﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺻﺎرت ﺗﻨﺎدي ً

دور " ﺳﺮاﺋﻴ "

اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺮﺳﻴﺨ ﺎ ﻟﻠﺼﻮرة ا ﺪﻳﺪة

ﻟﻶﺧﺮ" ﺳﺮاﺋﻴ " واﻟ و ﺞ ﻟ ﺎ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ اﻟﻌﺮ ﻲ.

ﻴﺠﺔ اﻟﺒﺪ ﻴﺔ ﻟ ﻞ ذﻟﻚ
وﺣﻠﻴﻔﺎ .واﻟﻨ ُ
ﺻﺪﻳﻘﺎ ً
ً
ﻋﺪوا ﺑﻞ
ﺧﺼﻤﺎ أو ً
ً
ُ ﺗ ﱠﻘﺪم ﺻﻮرة ﺧﺮ " ﺳ ﺮاﺋﻴ " ا ﺪﻳﺪة إذن ،ﻻ ﺑﺼﻔﺘﮫ
اﻟﻮﺟﻮدي واﳌﺼﻠ
ﻟﺼﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ

اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑ ن ﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻗﻮى ﻣ ﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻧﺎ ﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺠﺎ ﻞ "اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎدل" واﻟﺘ
ﺳ اﺗﻴ

ﻃﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﺮاع

ﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ،

ﺿﺪ ﺧﺼﻮم ُ"ﻣَﻔﺘﻌﻠ ن" آﺧﺮﻦ ﻣﻦ اﻟﺴ ﺎن ﺻﻴﻠ ن اﳌﻨﻄﻘﺔ.
اﳌﻔﺘﻮح ﻣﻊ " ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ " اﻟﻄﺎرئ ﻋ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﱠ

أوﻻ :ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮرﻗﺔ وإﻃﺎر ﺎ اﻟﻨﻈﺮي_واﳌ

ﺳﺘﺤﺎول اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺘﻐﻴ ات اﻟ ﻃﺮأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋ ﺻﻮرة " ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ "

ا ﻄﺎب اﻟﺮﺳ

ﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ،ورﺻﺪ ﻣﺪى ﻣﺎ

ﺗﻢ اﺳ ﺒﻄﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ اﻟﻌﺮ ﻲ .وذﻟﻚ ﺪف اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟ ﺗ ﺒ

ﺎ اﻟﻴﻮم أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ ﻛﺜ ة اﻟﺼﻮرة

ا ﺪﻳﺪة "ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴ  -اﻟﺼﺪﻳﻖ وا ﻠﻴﻒ" و ﻌﻤﻞ ﻋ ﺑ ﺎ ﻹدﻣﺎﺟ ﺎ و وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮ ﺎ.

ﺗﺤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﻋ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺎر ﺦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و ﻧ ﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻔ .
ﺑﺤﺚ ﻛ ﺬا ﻳﻨﻔﺘﺢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﮫ ﻋ أ ﻌﺎد ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺪة ُ
ﺣﻀﻮرا،
ً
ﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎ ﻴﻤ ﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ،اﻟ ﻳﻤﻜ ﺎ أن ﺗﺆﻃﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﮫ .ﻏ أن أﻛ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ
و َ

ﺑﻨﺎء ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﻮرﻗﺔ ،ﻣﻔﺎ ﻴﻢ اﻟﺘﻤﺜﻞ واﳌﺨﻴﺎل وا ﻄﺎب واﻟﺼﺮاع ﺟﺘﻤﺎ .

ﺳﻨﻌﻤﺪ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮع ،إ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻄﺎﺑﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ و ﻋﻼﻣﻴﺔ و"اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" اﻟ ﺗﻘﺪم ﺻﻮرة ﺧﺮ
ﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺼﺮاع ﺳ اﺗﻴ
ا ﺪﻳﺪة .وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ َ
ﺳ اﺗﻴ
اﻟ

ورﻣﺰﺎ .ﺣﻴﺚ ﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺎدﻳﺎ ً
ً
ﳌ ﺸﺎل ﻛﺮوزﻴﮫ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺼﺮاع اﳌﺘﺠ

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻌﺎﻳﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷ ﺪاف اﻟﻮا
ً
ﺑﺘﻔﺴ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻌﺎل ا ﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺴ ﺪﻓﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳ اﺗﻴ

أﻧﻤﺎﻃ ﺎ ا ﻤﺴﺔ اﻟ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌ ﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳ اﺗﻴ

ﺔ واﻟﻮاﻋﻴﺔ

ﺑﻤ ﻟﺔ ﻓﺤﺺ داﺧ وﺟﻮ ﺮ ﻟﻠﻔﺤﺺ ا ﺎر اﻟﺬي ﻳ ﻨﺎول ﻣﺘﻐ ات اﻟﺒ ﺌﺔ وﻣﺘﻘﻠﺒﺎ ﺎ
ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﺎ ﻛﺮوز ﻴﮫ و  :ﺑ ﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﻣﺘ

ﻤﺔ ،ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻏ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ )

اﻟﺒﻄﻞ.( 2016:

أﻳﻀﺎ اﻟﺮ ﺎﺋﺰ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳ اﺗﻴ
ﻳﺤﺪد ﻛﺮوز ﻴﮫ ً
ﻣ ﺸﺎل ﻛﺮوز ﻴﮫ

و  :اﺧﺘﻴﺎر

ﻣﻌﺮض ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮاع ﺳ اﺗﻴ

ﺪاف ،ا ﺮﺔ اﻟ ﺴ ﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠ ن ،اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﺤﺪودة واﻟﺒﻨﺎء .ﻳﻘﻮل

إن أي ﺑ ﻴﺔ

واﻗﻌﺎ،
"ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ ﺗﺮ ﻂ ً

ﻣﺤﺪد ﻣﺎ ،ﺑ ن
ٍ
وﻗﺖ
ٍ

اﺑﻄﺎ
ﻓﺮاد ،ودراﺳ ﺎ ﻻ ﺘﻢ ﺑﺎ ﺎص أو اﻟﻔﺮدي ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎم و ﺎﻟﻜ و ﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟ ﻳ ﺘﺠ ﺎ ﻛ ﻞ")اﻟﺒﻄﻞ .(2016 ،وﻟ ﺬا ﺗ ﻮن اﻟ ﻮ ﺔ ر ً

ﺸ ﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ

اﻟ ﺗﺠﺎﺑﮫ ﺧﺮ اﻟﺼﺮاع.

4ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ " :إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل ﺳﺮاﺋﻴ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻞ ﻋﺎدل
ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮﺑ ن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ن واﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺟ ﺔ و ن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻣﻦ ا ﺔ ﺧﺮى ،ﻋ ﻗﺎﻋﺪة أن "ا ﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت" .ﺗﻜﻤﻦ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ
ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻮﻧﮫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻔﺰوﺗﺠﺎوز ﺟﺬور اﻟﺼﺮاع ،واﻟﻨﻈﺮﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ واﳌﻤﺎ ﻌﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ً
وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮاﻟﻮاﻗﻊ ،اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﺘﻼل ﺳﺮاﺋﻴ ﻟﻔﻠﺴﻄ ن ،وﺗﺠﺎ ﻞ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﺸﻌﺐ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً
ً
ﻏﻄﺎء
أو"إر ﺎﺑﻴﺔ" .ﻟﻴ ﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ً
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ  ،ﺪف ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ﺎﻳﺔ ﻣﺮ.

29

ﺑﺎﻟﺘﺎ ﺳﻴ ﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أ ﻢ ﻣﺎ ﺳﺘ ﻨﺎوﻟﮫ ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻟ ﻮ ﺎ ﻣﺼﺪر إﻧﺘﺎج ا ﻄﺎب .ﻳ ﺴﺎءل ر ﻤﻮن ﺑﻮدون ﻋﻦ " ﺳﺒﺎب
ا ﻘﻴﻘﻴﺔ" اﻟ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﮫ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﺴﺎءل آﻻن ﺗﻮر ﻦ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ إزاء ﻧﻔﺴﮫ .ﺑﺪورﻩ ﻳﺄ ﻲ ﺑﻴ ﺑﻮردﻳﻮ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ
ﺎﻟ ﺒ ﺘﻮس واﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰي؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺑﻴ ﺑﻮردﻳﻮ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إ ﺣﻘﻮل ،أي إ ﻓﻀﺎءات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﺸﺎط ﻣﻌ ن،
و ﻨﺎﻓﺲ ﻓ ﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻻﺣﺘﻼل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة .و ﻞ ذﻟﻚ

ﺳﻴﺎق ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع )اﻟﺒﻄﻞ .(2016 ،إن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺼﺮاع ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ

اﻟ ﺗﻘﻮم ﺎ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻼت واﳌﺨﻴﺎل ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة ﺧﺮ.

ﺑﻨﺎء ﻋ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺪروس وﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﻣﻨ ﻴﺔ ،ﺳ ﺘﻮزع ﻣﻀﺎﻣ ن اﻟﻮرﻗﺔ ﻋ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور :ﻳﺘﻄﺮق أوﻟ ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ﺳﺎﺳﻴﺔ
ً
اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ

اﳌﺴﺎر ا ﻟﺘﺤﻠﻴ ﻟ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ .و ﻌﺮض ﻣﺤﻮر ﺎ اﻟﺜﺎ ﻲ ﺻ ورة ﱡﺸ ﻞ ﺻﻮر ﺧﺮ " ﺳﺮاﺋﻴ " ﻟﺪى اﻟﻌﺮب واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن .ﺑ ﻨﻤﺎ ﻳﻨﻜﺐ

ﻣﺤﻮر ﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرة ﺧﺮ " ﺳﺮاﺋﻴ " ا ﺪﻳﺪة

ﺧﻄﺎب وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﻟ

ﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻌ ﺎ وﺗﺤﺎﻟﻔ ﺎ ﻣﻊ

"إﺳﺮاﺋﻴﻞ".

 .1ا ﻄﺎب واﳌﺨﻴﺎل واﻟﺘﻤﺜﻞ آﻟﻴﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺧﺮ" ﺳﺮاﺋﻴ "
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻄﺮق إ ﺻﻮرة ﺧﺮ " ﺳﺮاﺋﻴ " دوﻧﻤﺎ رﺗﻄﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﳌ ﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ وﺗﻤﻮﺿﻌ ﺎ .ذﻟﻚ أن
ﺻﻮرة ﺧﺮ " ﺳﺮاﺋﻴ " ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮ ﻲ وﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴ اﻟﻌﺮ ﻲ  -وإ ﺣﺪ ﻣﺎ اﳌﺴﻠﻢ  .-و ﻤﺎ ﺻﻮرﺗﺎن ﻣﻦ إﻓﺮاز وﻋﻴ ن وذاﻛﺮﺗ ن
وﻣﺨﻴﺎﻟ ن ﻳﺘﺼﺎرﻋﺎن ﻋ اﻣﺘﺪاد آﻻف اﻟﺴﻨ ن ﻣﻦ ﺗﺎر ﺦ اﻟﺰﻣ ﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ اﻟﻌﺮ ﻲ ﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻊ ﻓﺎرق أﺳﺎ
وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ  -ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﻮ ﺮﻩ أﻣﺮواﻗﻊ ﺟﺮت إزاﺣﺘﮫ ﺑﻘﻮة اﳌ ُ ﺨ َ ع ﻳﺪﻳﻮﻟﻮ  5ﺑﻞ ﺳﻄﻮري ا
ً

إن أ ﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ واﻟﺘﺄﺛ

ﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﻮب ووﻋ ﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ

ﺑ ن ﺛﻨ ن ،و ﻮ أن اﻟﻄﺮف اﻟﻌﺮ ﻲ -
ﺎ ﻲ " ﺳﺮاﺋﻴ ".

واﺳﻌﺎ ﻟ ﺸﻤﻞ ﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒ ﻣﻦ
ا ﻄﺎب .و ﺘﺨﺬ ا ﻄﺎب ﻣﻔ ًﻮﻣﺎ ً

وﺻﻮر وﻋﻼﻣﺎت ورﻣﻮز ﻟﻐﻮ ﺔ وﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ .ﻏ أن أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع ا ﻄﺎب ﻮ ذاك اﻟﺬي ّﻳﺘﻠﺲ ﺑﻠﺒﺎس اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺔ إﻛﺮا ﺎﺗﮫ
اﻟﺮﻣﺰ ﺔ ا ﻔﻴﺔ اﻟ ﺗﻈﻔﻲ ﺷﺮﻋﻴ ﺎ ﻋ ﻣﺎ ﻳ ﺗﺐ ﻋ ﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻌﻠﻦ.

 -1ا ﻄﺎب
ارﺗﺒﻂ ﻣﺼﻄ ا ﻄﺎب ﺸ ﻞ ﻛﺒ ﺑﺎﺳﻢ ﻣ ﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ  ، Michel Foucaultاﻟﺬي أﻋﻄﻰ ا ﻄﺎب ﻣﻔ ًﻮﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﺗﺮاث اﻟﺒ ﻴﻮ ﺔ
ﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ ﻋﻠﻴﮫ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘ
ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷ ﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻮة  ،و ًﺪﻓﺎ
ﺟﻌﻠﮫ ً
ﻟﺴ ﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ر ﻄﮫ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل َ

ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﻮ ﻮ أن

ا ﻄﺎب ﻟ ﺲ ﻣﺠﺮد ﻧﺺ أو ﺗﺠ ﻣﺎدي ﻋ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم ﺑﻞ ﻮ أﻛ ﻣﻦ ذﻟﻚ .6ﻳﺼﻒ ﻓﻮ ﻮ ا ﻄﺎب ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻏﺒﺔ ،وﻣﺎ دام ا ﻄﺎب
واﻟﺘﺎر ﺦ ﻣﺎ ﻓ

ﻌﻠﻤﻨﺎ ذﻟﻚ ﻟ ﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳ ﺟﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﻟﻜﻨﮫ ﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ،وﻣﺎ ﻧﺼﺎرع ﺑﮫ ،و ﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﻧﺤﺎول

ﺳ ﻴﻼء ﻋﻠ ﺎ )ﻣ ﺸﻴﻞ ﻓﻮ ﻮ.(10 :1984 ،

ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﻮد درو ﺶ ﻗﺼﻴﺪﺗﮫ "ﻃﺒﺎق  -ﻋﻦ إدوارد
 5ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻨﺼﻮص أدﺑﻴﺔ وأ ﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟ ﺗﺬ ﺐ إ ﺗﻠﻚ اﻟﻨ ﻴﺠﺔً ،
ﺳﻌﻴﺪ"  ) :وأداﻓﻊ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ َ َﺧ ْﻄ ُﻔﺘﮫ ﺳﺎﻃ ُ (.
ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ أو
ً
ﺷﻌﺮا،
6ﻋ ﻓﻮ ﻮ ﻋﻦ ﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ ":ا ﻄﺎب ﻣﺼﻄ ﻟﺴﺎ ﻲ ،ﻳﺘﻤ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏ ﺎ و ﺸﻤﻞ ﻞ إﻧﺘﺎج ذ  ،ﺳﻮاء ﺎن ﻧ ً ا أو ً
ﻧﺎﺗﺠﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ ذات ﻓﺮدﻳﺔ ﻌ ﻋ ﺎ أو ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺎ أو
ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ،وﻟ ﻄﺎب ﻣﻨﻄﻖ داﺧ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﻓ ﻮ ﻟ ﺲ ً
ًّ
ذاﺗﻴ ً ﺎ أو
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎّ ،
ً
ﻓﺮدﻳﺎ أو
ﻣﻜﺘﻮ ﺎً ،
ً
ﻳﻤﻴﻞ إﻟ ﺎ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﺧﻄﺎب ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻓ ة زﻣﻨﻴﺔ أو ﻓﺮع ﻣﻌﺮ ﻣﺎ") .ﻓﻮ ﻮ .(9 :1984 ،ﻳﻘﻮل ﻓﻮ ﻮ ﻛﺘﺎﺑﮫ ) ﻧﻈﺎم ا ﻄﺎب :( 1971-وﻛﺄن ا ﻄﺎب ﺑﺪل
ﺳﻠﻤﻴﺎ ،ﻮ أﺣﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟ ﺗﻤﺎرس ﻓ ﺎ ﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ
أن ﻳ ﻮن ﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟﺸ ﻔﺎف أو اﳌﺤﺎﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﺮد ﻓﻴﮫ ا ﺲ ﻣﻦ ﺳﻼﺣﮫ وﺗﻜ ﺴﺐ ﻓﻴﮫ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻃﺎ ًﻌﺎ ً
ﻌﺾ ﺳﻠﻄ ﺎ اﻟﺮ ﻴﺒﺔ ﺸ ﻞ أﻓﻀﻞ ،ﻳﺒﺪو إن ا ﻄﺎب ﻇﺎ ﺮﻩ ء ﺴﻴﻂ ،ﻟﻜﻦ أﺷ ﺎل اﳌﻨﻊ اﻟ ﺗ ﻘﮫ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﺎﻛﺮا و ﺴﺮﻋﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎﻃﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ و ﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.
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ﺷﻜﻼ
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈ اﻟﺒ ﻴﻮي ﺣﻮل ا ﻄﺎب ،اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ  -ﻋ ﺣﺪ ﻌﺒ ﻓﻮ ﻮ -ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻞ ﻳ ﻮن ً
ً
ﺳﻨﻌﺘ ا ﻄﺎب ﻣﻔ ًﻮﻣﺎ
ﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ ﻋﻠﻴﮫ ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وا ﺮ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟ
ً
ﻣﻦ أﺷ ﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ 7و ًﺪﻓﺎ

ﺴ

ﻞ ﻣ ﺎ إ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋ اﻟﺮأﺳﻤﺎل

اﻟﺮﻣﺰي ،ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻋ ﻩ إ اﺣﺘ ﺎراﻟﺮأﺳﻤﺎل اﳌﺎدي و ﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ وﻧﻔﻮذ ﺎ.
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اﳌﺨﻴﺎل

ﻳﻘﻮل ﻮرﻧﻴﻠﻴﻮسﺘﻮرﺎﺳﺎد ﺲ أن وﺟﻮد اﳌ ُ ﺘﺨﻴﻞ ﻳﻄﺮح ﺳﺆاﻟ ن أﺳﺎﺳﻴ ن :ﻳﺘﻤﺜﻞ ول
إﺟﺎﺑﺎت ﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜ ى ﻟ ﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎ ﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ

ﻣﺠﺎﻻ ﻳ َﺒﺤﺚ ﻓﻴﮫ ﻋﻦ
ﺳﺒﺎب اﻟ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌ ُ ﺘﺨﻴﻞ ً ُ

أﻧﻮاع اﻟﺼﻠﺔ اﻟ ﺗﺮﻂ اﳌﺘﺨﻴﻞ ﺑﺄﺷ ﺎل اﻟﻮ

ﺟﺘﻤﺎ

ﺧﺮى .واﳌﻘﺼﻮد ﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻮ

آﺧﺮ ﻳﻄﺮح اﻟ ﺴﺎؤل ﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻼت اﻟ ﻳ ﺸ ﺎ اﳌﺘﺨﻴﻞ ﻣﻊ ﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻼت ﻓﺮاد واﻟﻔﺌﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ُ
ﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻟﻴﻮﺗﻮ ﻴﺎ ،و ﻤﻌ
وأﺷ ﺎل اﻟﻌ ﺶ

ﻋﻦ واﻗﻌ ﻢ وﻋﻼﻗﺎ ﻢ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻦ ﺻﻠﺔ اﳌﺘﺨﻴﻞ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﺗﻤﺜﻞ اﳌﺎ

ا ﺎﺿﺮ وﺳﺒﻞ ﺗﺼﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ )ا ﻮ ﻠﺪي.(2008،

ﻣﺘﻤﺎﺳ ﺎ ﻮ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﻋﺎﻟﻢ دﻻﻻﺗﮫ  -ﻛﻤﺎ ذ ﺐ إ ذﻟﻚ ﻮرﻧﻴﻠﻴﻮس ﺳ ﺎﺳﺘﻮر ﺎد ﺲ  . -ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ّاﻟﺪﻻ ﻳ ﻴﺢ ﺗﺼﻮر
ً
ﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ُ ﻳﺒﻘﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺠﺘﻤﻊ

ﻮ ﺘﮫ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﺘﺎ  ،ﻓﺎﳌﺨﻴﺎل اﻟﻌﺮ ﻲ  -اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ

ﻮ ﺣﻘﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻣﺎرس وﻣﺎ زال ﻳﻤﺎرس ﻋﻠﻴﮫ ﺧﺮ " ﺳﺮاﺋﻴ " اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﻞ ﺻﻨﻮف اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي ﻣﻦ

ﻋﻨﻔﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺪ ور ﺎ ً
أﺟﻞ اﻟ ﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﮫ .وذﻟ ﻚ ﺑﻔﺮض اﻟﺘﻤﺜﻼت اﻟ ﻳﺮ ﺪ ﺎ ﻟ ﺳﻴﺦ ﺻﻮرﺗﮫ وﻣﺸﺮوﻋﮫ .ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺎرس ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ً
رﻣﺰ ﺎ ﻋ ﺧﻄﺎ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟ ﻴﻤﻨﺔ ﻋ اﳌﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌ اﻟﻌﺮ ﻲ.
ً

ﺸ

وإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟ ﻈﺎت اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ً
ﺎﺷﻢ ﺻﺎ  ،إ أن اﳌﺨﻴﺎل ﻳ ﺸ ﻞ ﺗﺎر ًﺨﻴﺎ اﻟﺬاﻛﺮة ا ﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺬ ﻦ ،و ﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ

اﻟﻌﺼ ﺒﺔ ﻓ ﻮ ﻳﻀﺮب ﺑﺠ ﺬورﻩ

ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﻴﺎل إﺳﻼﻣﻲ ﺿﺪ اﻟﻐﺮب ،أو
أﻋﻤﺎق اﻟﻼو ﻋ ﺸ ﻠﮫ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ ،ﻜﺬا ﻧﺘﺤﺪث ً

ﻣﺨﻴﺎل ﻏﺮ ﻲ ﺿﺪ ﺳﻼم ،ﻓﺎﳌﺨﻴﺎل ﻨﺎ ﻮ " :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟ

ﺴ ﺜﺎر أﻳﺔ ﻈﺔ ﺸ ﻞ ﻻ وا وﻛﻨﻮع ﻣﻦ رد اﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﻞ و ﻮﺟﺪ

ﻣﺘﺨﻴﻞ )ﻣﺨﻴﺎل( ﺎﺛﻮﻟﻴ ﻲ ﺿﺪ اﻟ و ﺴﺘﺎﻧﺖ أو ﺑﺮو ﺴﺘﺎﻧ ﺿﺪ اﻟ ﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ،أو ﺷﻴ
ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﺧﺮى ،وﺗﺮ

ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ

ﺿﺪ اﻟﺴﻨﺔ أو ﺳ ﺿﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ...ا  ،ﻞ ﻓﺌﺔ ﺸ ﻞ ﺻﻮرة

اﻟﻮ ا ﻤﺎ " )ﺻﺎ  ،أر ﻮن .(12 :1993،ﻜﺬا ﺸ ﻞ اﳌﺨﻴﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻣﻦ

ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﺣﻮل ﺧﺮوﺣﻮل ﻧﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴ ﻤﺎ.
 -3اﻟﺘﻤﺜﻞ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻗﻒ ﻧﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﺮ .ﺸ ﻣﻔ ﻮم اﻟﺘﻤﺜﻞ إ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ
ً
ﻳﻠﻌﺐ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺮ دورا
َ
ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻌﺪ أن ﻳﺤﺘﻚ ﺎ اﻟﻔﺮد و ﻀﻔﻲ ﻋﻠ ﺎ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت

ﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓ ﺎ اﻟﺬ ﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت ا ﺎرﺟﻴﺔ

ﺼ ﺘﮫ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳ ﻴﻌﺎب إ أن ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺻﻮر ﻋﻦ ﺗﻠﻚ

ﺗﻤﺜﻼ ﻟ ﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤ اﻟﺘﻤﺜﻼت ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت اﻟ ﺴ وﻻ ﺗﺘﻐ إﻻ ﺑﺘﻐﻴ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ،و ﻐ
ً
اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺬا ﺣﺘ ﺎك ،ﻓﺘ ﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎ
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟ ﻳﺘﻌ ن أن ﻳﺼﺪر ﺎ اﻟﻔﺮد
إدراك اﻟﻔﺮد ﻟ ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ .و ﻔﻌﻞ ﺬا دراك ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺘﻤﺜﻼت إ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺤﺪد ً
ﻛﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺜ داﺧ أو ﺧﺎر  .و ﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻮ ﻣﺎ ﻌﻄ ﺎ ﻃﺎ ﻊ اﳌﻌ واﻟﺪﻻﻟﺔ .ﻳﺤﺪد ﺳ ج ﻣﻮﺳ ﻮﻓ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﮫ

)ﳌﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺜﻞ ﺟﺘﻤﺎ ( اﻟﺘﻤﺜﻞ ﺑ ﻮﻧﮫ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻔﺎ ﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟ ﺗﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎ ﺮ ا ﻴﺎة ﺟﺘﻤﺎ ) Moscovici,

ﻤﺎﻧِﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ،ﻓﻠ ﺲ ا ﻄﺎب ﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺟﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أوأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻨﮫ
واﻟﺘﺎرﺦ ّ
ِ ُ
ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ .وﻣﺎ دام ا ﻄﺎب
 7ﻳﻘﻮل ﻓﻮ ﻮ" إن ا ﻄﺎب ﻣﻮﺿﻮع
ﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻠﮫ وﻣﺎ ﻧﺼﺎرع ﺑﮫ ،إﻧﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﻧﺤﺎول ﺳ ﻴﻼء ﻋﻠ ﺎ" ).ﻣ ﺸﻴﻞ ﻓﻮ ﻮ .(10 :1984 ،ﻛﻤﺎ و ﺮ ﻂ ﻓﻮ ﻮ ا ﻄﺎب ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ أﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:
ﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ ﺑ ن اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﺧﺮﻦ وﺗﺼ ﻴﻔ ﻢ ،وﻋﻮض أن ﺗﺤﺮرﻧﺎ ﻣﻦ ا ﻞ ﻧﺠﺪ ﺎ ﺗﺆدي إ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و ﻧﻀﺒﺎط
وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺨﺮج ا ﻄﺎب ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴ ﺾ ﻗﻠﺐ اﻟﺼﺮاع
)ﻓﻮ ﻮ .(97،1987،و ﺬﻟﻚ ﻳﻘﺤﻢ ﻓﻮ ﻮ ا ﻄﺎب ﺻﻠﺐ اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊً .
اﳌﺎدي واﻟﺮﻣﺰي ﻋ أرض ﻓﻠﺴﻄ ن.
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 .(1976, p1وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﺘﻤﺜﻞ ﺟﺘﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪد ﻧﺎ أو ﺧﺮﻓﺈﻧﮫ ﻌﺪ ﺑﻨﺎء أو رﺳﻤﺎ ﻟﻠ ﻮ ﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻌﺘ

ﻮ اﻟ ﻮ ﺔ ذا ﺎ اﻟ ﺗﻤ ﻞ

ﻃﺮف ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ﺧﺮ

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺼﺮاع  -ﺑ ن اﻟ ﺰ ﻤﺔ و ﻧﺘﺼﺎر  -وﺗﻤﺜﻼت ﻧﺎ اﻟﻌﺮﻴﺔ و ﺧﺮ" ﺳﺮاﺋﻴ "
ً

ﻣﺴﺘﻌﻤﺮا ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﮫ إﻻ ﺑﺎ ﺮب ،ﻟﺪﺣﺮﻩ
ً
ﻣﺤﺘﻼ
ﻋﺪوا ً
ﻗﺒﻴﻞ و ﻌﺪ ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄ ن ﻋﺎم  ، 1948ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮ ﻴﺔ " ﺳﺮاﺋﻴ " ﺑ ﻮﻧﮫ ً
إ اﳌ ﺎن اﻟﺬي أ ﻰ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺒﺤﺎر .و ﻮ ﱡﺗﻤﺜﻞ ا

ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ا ﻄﺎب اﻟﺮﺳ
ﻢ ً

ﻣﺘﺠﺎو ﺎ
ً
اﻟﻌﺮ ﻲ ،اﻟﺬ ي ﺎن _ ﻇﺎ ًﺮ ﺎ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ _

ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺔ.
ً
ﻣﻊ ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع

إﺛﺮ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮ ﺲ واﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼ ﻲ ﻋ ﻣﺼﺮ .اﺗ
رﺳ

ﺟﻠﻴﺎ أﻧﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺪاث اﺧ اق اﻟﻮ اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺸﻌ َ ،ﻟﻴ ّﺘٍﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺘﻤ ﻴﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
ًّ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ" .إذ ﺎن ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إﻓﺸﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ "ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ

وﻟﺬﻟﻚ أﺣﺪﺛﺖ "اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻜ ى" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺰﻤﺔ
ُ
اﻟﻨﺎﺻﺮي ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ و  ،ﻷﻧﮫ ﺎن ﺴ ﺪف ﻣﻮاﺟ ﺔ "اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼ ﻴﻮ ﻲ" ودﺣﺮﻩ ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
ﻋﺎم  ،1967اﻟ ﻋﺰزت ﺻﻮرة " ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ ﻛﻤﻨﺘﺼﺮ ﺧﺎرق ﻻُ ﻳﻘ ﺮ"،

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ أو "اﻟﻌﺮ ﻲ اﳌ ﺰوم وا ﺎﺋﻦ" .و ﻮ ﻣﺮ

ﻣﻤﻜﻨﺎ دون ﻧﺼﺮ ﻣﺼﺮي ﻋ
اﻟﺬي ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮ ﻖ ﻹﺑﺮام "ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻼم" ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺮأس ا ﺮ ﺔ  -و ﻌ ﺟﻤ ﻮر ﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ . -ﻏ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ً
ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻣﺼﺮ .ﻓ ﺎﻧﺖ ﺣﺮب ﻋﺎم  1973ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻄﺮ ﻖ ﻧﺤﻮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ ﻋﺎم .1978
"إﺳ ﺮاﺋﻴﻞ" ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎء وﺟﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳ آﻧﺬاك ً

ﺑﺘﺤﻴﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع ،و " ﺰ ﻤﺔ ﻗﻮى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ" ﺑﺈﺧﺮاﺟ ﺎ ﻣﻦ ﺑ وت ﻋﺎم  ،1982ا ﺴﻊ ﻟﺪى ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  -اﳌﻮاﻟﻴﺔ
ﺎﻣﺶ ا ﺮﻛﺔ وﻋﻘﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺮ ﺔ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" .إﻻ أن ذﻟﻚ اﻟ ﺎﻣﺶ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ًﺎﻓﻴﺎ ﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﻮاﻗﻒ ﺗﻄﻔﻮ
ُ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ -
ﻋﻠﻨﺎ .إذ ﺎن ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺟ ﺎز ﻋ ﻧﻈﺎﻣ ن ﻋﺮ ﻴ ن ﻳﺮﻓﻌﺎن ﺷﻌﺎر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻛﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﻋ اﻟﺴﻄﺢ ً
وﻗﺎﻋﺪﺗﮫ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" .و ﻌ

ﻤﺎ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮر ﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻮر ﻂ اﻟﻌﺮاق

ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان .ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ،اﻟﻄﺮف اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺮﺳ

ﻣﻮاﺟ ﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟ ﻴﻤﻨﺔ ﻋ اﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺣﺮب ا ﻠﻴﺞ ﻋﺎم  ،1990ﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺳﻮر ﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ

ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ ﻟﻠﺴﻼم ﻣﻊ
اﳌ ﺸﻈﻲ ً

ﻣﻤﺮا ًآﻣﻨﺎ ﻹﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺴﺘﻮ ﺎت ،ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﻛﺜ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺳﻜﺘﺖ ﻋ ﺎ ﺷﻌﻮ ﺎ.
"إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ،واﻟ ﺷ ﻠ ﺖ ً

ﻓﺮﺿﺖ ﺰاﺋﻢ "اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺮﺳ " أﻣﺎم " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺗﻤﺜﻼت ﻟﺼﻮر ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ " ﺳﺮاﺋﻴ "  ،ﻣﺜﻞ "ا ﺶ اﻟﺬي ﻻ ُ ﺰم" و "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺣﻠﻴﻔﺔ
ﻣ اﻃﻮر ﺔ ﻣﺮ ﻜﻴﺔ اﻟ

أداة ﺑﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﱡو ﺎ ً
ﺴﻴﻄﺮﻋ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأوراق اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻠ ﺎ ﻳﺪ أﻣﺮ ﺎ .ﺎن ُ

ﻣﻘﺒﻮﻻ أن ﺗﺘﻐ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر
ﺗ ر ﺎ ﺟﻨﻮﺣ ﺎ "ﻟﺴﻼم ﻏ ﻋﺎدل" ،وإﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺗﺘﺠﺎ ﻞ ا ﻘﻮق اﻟﻌﺮ ﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ اﳌﺸﺮو ﻋﺔ .وﻟ ﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺼﺎرات ﻋ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﻟﺪى ﻧﻈﻢ ﻋﺮ ﻴﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻛﻜﻴﺎن ﺻ ﻴﻮ ﻲ ﻣﻌﺎدي،
ً
وﻻﺣﻘﺎ ﻋﺎم  2006ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺳﻮر ﺔ وإﻳﺮان .ﺣﻴﺚ ﻇ ﺮت "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" أﻣﺎم ا ﻤﻴﻊ "أو ﻦ ﻣﻦ ﺑ ﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت".
ً
ﺣﺰب ﷲ ﻋﺎم 2000

ﻣﻨﺬ أواﺳﻂ ﺴﻌﻴ ﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎ

 ،اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﺧ اق اﻟﻌﻠ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺮﺳ

 -و اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ-

ﻟﻜﻦ وأﻣﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات اﻟﻮاﻗﻊ ﻣ ﺎ :اﻧﻜﺸﺎف أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ ﻣﺠﺮد ﻧﻔﻖ ﻳﺆدي إ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ،واﺷﺘﻌﺎل ﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎم
اﻓﻀﺎ اﻟﺘﻔﺮ ﻂ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ  ،وﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺼﺎرات ﺣﺰب ﷲ ﻛﺬراع ﻣﺘﻘﺪم ﳌﺤﻮر اﻳﺮان -
 ،2000واﺳ ﺸ ﺎد ﻋﺮﻓﺎ ت اﳌﺤﺎﺻﺮ ﻣﻘﺮﻩ ر ً
ﺳﻮر ﺔ ،ﺛﻢ ﺰﻤﺔ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" وﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﺧﻠﻔ ﺎ ﺣﺮب  2006ﻋ ﻟﺒﻨﺎن .اﻧﺤﺴﺮت ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻠ .
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ﺴﻤﻴﺘﮫ ب "اﻟﺮ ﻴﻊ اﻟﻌﺮ ﻲ" ،اﻟﺬي اﺳ ﺪف أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻌﻴ ﺎ واﺳ ﺜ أﺧﺮى ،ﺑﺪأ ﻳﻜﺸﻒ

إﺛﺮﺑﺪء ﻣﺸﺮوع "اﻟﺜﻮرات اﳌﻠﻮﻧﺔ" أو ﻣﺎ اﺻﻄ ﻋ

"اﻟﺮ ﻴﻊ اﻟﻌﺮ ﻲ" ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﺜ ة ،ﺸ إ أﻧﮫ ﻳﺘﺤﺮك

ﺳﻴﺎق ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟ ﺗﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻛﻜﻴﺎن ﻃﺒﻴ

إرﺟﺎع ا ﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ واﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،ﺗﻠﻚ ا ﻘﻮق اﻟ

ﻜﺬا أ ﻰ ذﻟﻚ "اﻟﺮ ﻴﻊ اﻟ ﻌﺮ ﻲ" ﻛﺤﻠﻘﺔ أﺧﺮى

اﳌﻨﻄﻘﺔ ،دون

ﻌﺘ ﺎ " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺗﻨﺎزﻻت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟ ﺎ.

اﻟﺬي أﻃﻠﻖ
ُ
ﺳﻴﺎق ﻣﺸﺮوع ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ،

ﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﻨﺼﺮم ،ﺣ ن ﺗﻢ اﺳ ﺪاف

اﻟﻌﺮاق وا ﺰاﺋﺮ واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان ﺑﺄﺷ ﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﺪف ﺗﺤﻄﻴﻢ وﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﺎ ﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗ ﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ" .ﻓﺎﻟﺮ ﻴﻊ اﻟﻌﺮ ﻲ" ﻮ ﺣﻠﻘﺔ أﺧﺮى
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع اﻟ ﺎدف إ ﺗﺤﻄﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ ﻣﺤﻮر ﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق وﻟﻴ ﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮر ﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ "ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟ ﻴﻤﻨﺔ ﻣ ﻳﺎﻟﻴﺔ" اﺻﻄﺪم ﻌﻘﺪة ﺳﻮر ﺔ .ﻣﺮ اﻟﺬي ا ﻌﻜﺲ ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ وﺣﺪة وﺻﻤﻮد اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وا ﺰاﺋﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺣ "ﻗﻮى وﻧﻈﻢ ﻣﺤﻮر اﳌﻘﺎوﻣﺔ" اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﷲ واﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ.

وﻣﻨﺘﺼﺮا .ورﻏﻢ
ً
ﺧﺎرﻗﺎ
ﻗﻮ ﺎ ً
ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة " ﺳﺮاﺋﻴ " ﺑﻮﺻﻔﮫ ً
أﻣﺎم ﻓﺸﻞ ﻛﺒ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﺮ ﻜﻴ ن " ﺳ ﺮاﺋﻴﻠﻴ ن" وﺣﻠﻔﺎؤ ﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻟﻢ ﻌﺪ ً
وﺻﻮﻻ إ ﺧﻴ
أن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘ ﺤﺪث ﻋﻦ "ﺣﻘ ﺎ" أرﺿ ﺎ اﳌﻮﻋﻮدة اﻟ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺮاﻟﻨﻴﻞ إ اﻟﻔﺮات ً
"إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻛﺼﺪﻳﻖ وﺣﻠﻴﻒ ﻣﻘﺒﻮل ،

ا

ﺎز .ﻓﻘﺪ ﻏﺪا ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﻇﻞ اﻟﺪﻣﺎر واﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي أﺻﺎب ﻛﺜ ً ا ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟ ﺗﺮﻓﺾ " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" .ﻏ أن ﺬا ﻣﺮ ﻣﺎ ﺎن

ﻣﺆﺧﺮا
ً
ﻟﻴﺤﺪث أو ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ دون اﺧ اع ﻋﺪو ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻟ ﺬا وﻗﻊ ﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋ إﻳﺮان ،وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟ ﻮم واﻟﺘﺤﺮ ﺾ ﻋﻠ ﺎ .أﻣﺎ
ﻓ ﺸ ﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﺧ اق ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻛﺒ ة ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺮﺳ  ،واﻟ ﺗﺮا ﻦ ﻋ ﺗﺠﺮ ﻒ و ﺷﻌﻮب ﺎﻣﻠﺔ  -ﻋ ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺬﻩ
اﳌﺮة  -ﻲ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺧﻄﺎب أﻧﻈﻤٍ ﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻣﻤﺎرﺳﺎ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻠ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" وإﻋﻼن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌ ﺎ ﺑ

ﺔ ﺻﺪ "ا ﻄﺮ

ﻳﺮا ﻲ" ،دون إرﺟﺎع ا ﻘﻮق اﻟﻌﺮ ﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ.

ﻜﺬا ﻟﻌﺐ ﺑﺚ اﻟﺼﻮر ﻋﻦ "

دورا ﻛﺒ ً ا ﺗ ﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ،ور ًﺎﻧﺎ ﻋ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﻌ ﺑﻄﺊ أو ﺳﺮ ﻊ .ﻟﻜﻦ
ﺳﺮاﺋﻴ " ً

وأﻣﺎم زﻣﺔ اﻟﺒ ﻴﻮ ﺔ "ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ" اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ

ﺰ ﺎ ﻋﻦ ﺑﺚ ﺻﻮر ﺎ "ﻛﻤﻨﺘﺼﺮ" ،و ﺚ ﺻﻮرة "اﻟﻌﺮ ﻲ اﳌ ﺰوم" ،ﺻﺎر ﺗﻜﺘﻴﻚ ﺑﺚ ﺻﻮرة اﻟﻌﺪو ﺧﺮ

اﳌﺘﻤﺜﻞ "إﻳﺮان" ﺳ ًﻴﻼ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺻﻮرة "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" وﻟﺘﺤﻮ ﻠ ﺎ ﻣﻦ ﻋﺪو إ ﺻﺪﻳﻖ وﺣﻠﻴﻒ.

اﻟﺮﺳ َِ ْﻤﻴن
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ واﻟﺼﻮرة ا ﺪﻳﺪة ا ﻄﺎب واﳌﻮﻗﻒ ّ ْ
ً
ﻌﺘ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ

اﻣﺘﺪادا ﳌﺎ ﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ .و
ً
ﻌﺪ أوﺳ ﻠﻮ

ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟ ﺣﻮﻟﺖ " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪو ﳌﺼﺮإ ﻣﻮﻗﻊ

اﻟﺸﺮ ﻚ اﻟﺴﻼم و "ا ﺎراﻟﻄﻴﺐ" ،و ﻮ ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وادي ﻋﺮ ﺔ ﻣﺎ ﺑ ن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ " واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟ ﺎﺷﻤﻴﺔ ردﻧﻴﺔ .ﻏ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
رﺳﻤﻴﺎ ،واﻟ
اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ً

ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ دول ﻋﺮﻴﺔ أﺧﺮى  -ﺗﺠﺮي "ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎوﻟﺔ" -ﺑﻘﻴﺖ

ﺳﻴﺎق ﻮ ﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺑ ن

دول ،أﻣﺎ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑ ﺎﻓﺔ أﺷ ﺎﻟ ﺎ.
ﻣﺆﺧﺮا ﻌﺪ أﺣﺪاث "اﻟﺮ ﻴﻊ اﻟﻌﺮ ﻲ" ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ً

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮأي
اﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤ ﻴﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﱠ
ﺻﻌﻮد اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" إ اﻟﺴﻄﺢ ،ﻣ ً

ﺗﺤﻮُ ِ ﻟ ﺎ ﻣﻦ ﻛﻴﺎن ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺤﺘﻞ إ ﺟﺎر ﻃﺒﻴ
ّ
اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮ ﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ اﻟﺼﻮر اﳌﺮﻏﻮ ﺔ ا ﺪﻳﺪة ﻋﻦ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" .واﻟ

اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻞ ﺗّﺤﻮ ِ ﻟ ﺎ إ

ﺣﻠﻴﻒ أ ﻢ ﻣﻦ "ﻓﻠﺴﻄ ن وﻗﻀﻴ ﺎ" ،ﺳﻴﺎق ﻣﻮاﺟ ﺔ ﺧﻄﺮ دا ﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ أﻻ و ﻮ  -ا ﻄﺮ ﻳﺮا ﻲ  . -وﻓﻖ ﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ا ﺪﻳﺪة ،ﺷﺮﻋﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎت
وﻣﻤﺎرﺳﺎت رﺳﻤﻴﺔ وﺷﺒﮫ رﺳﻤﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" وإ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت وإﻋﻼن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌ ﺎ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳ واﻟﺸﻌ .
إن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺰ ﺎرات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﳌﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﻃﺮاف أو اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ

ﺸﺎرك ﻓ ﺎ دول ﻋﺮ ﻴﺔ ﻛﺜ ة ﺸ ﺪ ﻋ ذﻟﻚ

اﻟﺘﻮﺟﮫ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ردة ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﺘﺔ أو ﺣ ﻏ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ  .و ﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت! ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﺼﺮأو ردن أو ﺣ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎ
اﳌﺤﺘﻠﺔ ً

أو ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻮﺛﻴﻘ ﺎ ﻇﻞ ذا ﻃﺎ ﻊ رﺳ

ﻓﻠﺴﻄ ن

ﻌﻴﺪ إ ﺣﺪ ﻛﺒ ﻋﻦ رادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب

وﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ًﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب اﻟ ﺧﺮج ﻌﻀ ﺎ إ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺘﺠﺎج ﻋ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
ً
ﻣﺤﺮﻣﺎ
اﻟﻌﺮ ﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻊ واﻟﻘﺒﻮل ً
رﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ن .ﻓﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،و ﺨ ق اﳌﺴﺘﻮ ن اﻟﺮﺳ واﻟﺸﻌ  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳ :
ً
ا ﺎﺻﻞ وإداﻧﺘﮫ .ﻏ أن ﻣﺮﺻﺎ
33
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وﺣﻠﻴﻔﺎ
ﺻﺪﻳﻘﺎ ً
ً
ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺧﺮ" ﺳﺮاﺋﻴ " ﺳﻴﺎق رزﻣﺔ ﻣﻦ "اﳌﻨﺎﻓﻊ" اﻟ ﺳﻴﺠﺮ ﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ " ﺳﺮاﺋﻴ " وﻗﺒﻮﻟِ ﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ
ﻳﺘﻢ ً
ﺧﻠﻔﮫ
ﻓﻀﺎء اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﺘ ﺑﺎﻟﻔﺮص و ﺎﻟﺮﺧﺎء .و" ﺳﺮاﺋﻴ " ﻮ اﻟﺬي ﻻ ُ َ ﺰم وﺗﻮﺟﺪ َ
ﻣﺤﺘﻼ ﳌﻮاﺟ ﺔ "ﺧﻄﺮإﻳﺮان اﻟﺪا ﻢ" .ف"إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ٌ
ﻋﺪوا ً
ﻗﻮ ﺎ ﻻ ً ّ
ً
ﺣﻠﻴﻔﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄ ن "ﻻ ﻌ اﻟﻜﺜ ﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب"
ﺣﻠﻴﻔﺘﮫ أﻣﺮ ﺎ .إذ ﻟﻢ ﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﺪي ﻣﺤﺎر ﺘﮫ .ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ أن ﻳ ﻮن ً
ُ

ﻇﻞ

ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﻦ ﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺤﺎرب ﻗﻂ ﻷﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄ ن.
ﻣﺂزﻗ ﻢ ﻣﻊ "إﻳﺮان"ً ،
وﻓﻘﺎ ﳌﺎ رﺻﺪﺗﮫ "و ﺎﻟﺔ ﻧﺎﺿﻮل"  8ﻋﻦ
اﻟﺼﺪﻣﺔ .ﺗﺮاوح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮ ﻞ ﺻﻮرة " ﺳﺮاﺋﻴ " ا ﺪﻳﺪة ا ﻄﻮً .
ُ
وﻣﺎ ﺑ ن ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻟﺘﻤ ﻴﺪ اﻟﺒﻄﻲء وﺗﻜﺘﻴﻚ
أﺑﺮز ا ﻄﻮات اﻟﺘﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻣﻊ "دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل" ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺧﻼل ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات .ﻧﺮى أن أﻧﻤﺎط ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ وﺗ ﻳﺮﻩ
ﺎﻧﺖ ﺎﻟﺘﺎ :
اﻟﺘﻌﻤﻖ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋ ﺎ.

-

دول ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺎت رﺳﻤﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺴ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻼم ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻜ ﺎ آﺧﺬة

-

دول ﺗﺤﺎول ﻋ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ أو دﻋﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن.

-

ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻟ ﺎ.
دول ﻟﻢ ﻌﺪ ﺗﺮى أ ﺎ ﻋﺪو "ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ" و ﻌﻠﻦ ﻋﻦ أ ﻤﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ً
ﺣﻴﺚ ﻌﺪدت اﻟﺰ ﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﺗﻤﺖ ز ﺎرات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﺎن ﻳﺘﻢ ﺴﺮﺐ أﺧﺒﺎر
ز ﺎرات أﻋ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮا ﺎ اﻟﺴﻴﺎ

ﻣﺆﺧﺮا إ ز ﺎرات ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
دون أن ﻳﺘﻢ ﻧﻔ ﺎ أو ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻮ " ﺳﺮاﺋﻴ " .ﻟﻨﺼﻞ ً

ﻋﻠﻨﺎ ﺿﺪ إﻳﺮان ﺣﻠﻒ "أﻣﺮ ﻲ إﺳﺮاﺋﻴ ﻋﺮ ﻲ" ﻛﻤﺎ ﺟﺮى
رأس اﻟ ﺮم ﻛﻤﺎ ﺣﺪ ث زﺎرة ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن وﻟﻘﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس .أو اﻟﻌﻤﻞ ً
ﻣﺆﺧﺮا.
ﻣﺆﺗﻤﺮوارﺳﻮ ً 2019
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ﻣﺆﺷﺮا وا ً ﺎ ﻋ اﻟﺒﺪء
ﺷ ﻠﺖ زﻣﺔ اﻟﺴﻮر ﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ً
ﻋﻀﻮ ﺎ .ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺻﻮر ا ﺮ اﻟﺴﻮر ن
ً
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ
وﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺜ ﻣﻦ ﻓﺮق "اﻟﻘﻮى اﳌﺴ ﺔ"
ّ

ﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧ اق " ﺳﺮاﺋﻴ " اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻨﻈﻢ ﻋﺮ ﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻧﺨﺐ ﻛﺜ ة

ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟ ﻢ اﻟﺸﻔﺎء وﻣﻌ ً ا ﻋﻦ دﻋﻤﮫ ﻟ ﻢ.
ﻣﺎﺛﻠﺔ وﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ﻳﺰور ﻢ ً
اﳌﺴ ﺸﻔﻴﺎت ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ً
ﺳﻮر ﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻠﻮﺟﺴ واﳌﺎ ﻣﻦ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺧﻼل ﻣﻮاﺟ ﺎ ﻟ ﺶ اﻟﺴﻮري،

وﻗﺪ ّﻋ ت اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻋ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ

اﳌﻘﺮ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺔ اﳌﻌﺎرِﺿﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﻣﺠﺮد ﻌﺎﻃﻒ ﺑﻘﺪر ﻮﻧﮫ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ا ﺪﻳﺪة ،ﺑﻞ أن دو ً ﻻ ﻋﺮ ﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ دﻋﻤ ﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪوان ﺳﺮاﺋﻴ ﻋ ﺳﻮر ﺔ .ﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﱡﻌﺪ َ
ﻣﻤﻨ ﺔ

ﻣﺆﺧﺮا  -ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻛﺜ ة ﻣ ﺎ ﺣﻖ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
ّﺮ ِ اﻟﻮ اﻟﻌﺮ ﻲ إ اﺳ ﺒﻄ ﺎن اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟ ُ ﻳﺮاد اﻟﻜﺸﻒ ﻋ ﺎ ً

اﻟﻨﻔﺲ ﺿﺪ إﻳﺮان اﳌﻮﺟﻮدة ﻋ أرض ﺳﻮر ﺎ.-
ﺑ ن " ﻗﻠﻴﻢ اﻟﻜﺮدي"

ﺳﻴﺎق ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻛﺸﻔﺖ أزﻣﺔ ﺳﺘﻔﺘﺎء

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ

إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﺎ

ﺷﻌﺒﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ رﻓﻌﺖ أﻋﻼم " إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
اﻟﻌﺮاق وﻣﺎ ﺑ ن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" واﻟ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒ ﻋ ﺎ ً

ﻗﻠﻴﻢ ﺧﻼل اﳌﻈﺎ ﺮات اﻟ راﻓﻘﺖ

زﻣﺔ ﻗﺒﻞ أﻋﻮام.
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اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺟﺪا اﻟ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﻤ ﻴﺪ ﻟﻘﺒﻮل " ﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ " .ﻳﻘﻮل اﻟ ﺎﺗﺐ ) ﺧﻠﻴﻞ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﻜﺮة ً
ﻣﺴﻮﻏﺎت "اﳌ ﻨﻴﺔ" أو "اﻟﺮأي واﻟﺮأي
ﻏﺮة( ":أﺗﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎت ﻋ ﺮ ﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋ رأﺳ ﺎ ﻗﻨﺎة ا ﺰﺮة وﻗﻨﺎة ا ﺰﺮة ﻧﺠﻠ ﻳﺔ و ﻗﻨﺎة اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ،ﺗﺤﺖ ّ
ﺳﻼﻣﻴﺔ .ﺗﺮك اﳌ ُ ﺸﺎ ِ ُ ﺪ ْ َأﻋﺰل أﻣﺎم اﳌﺘﺤﺪﺛ ن ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ن ﻋﻼﻣﻴ ن اﻟﻨﺎﻃﻘ ن
ُ
ﺧﺮ" ،إﻣ ﺎﻧﻴﺔ إﻳﺼﺎل " ﺳﺮاﺋﻴ " إ داﺧﻞ ﻣﻼﻳ ن اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻌﺮﻴﺔ و
ﺣﻘﻴﻘﺔ دﺧﻮل ﻋﻼﻣﻴ ن اﻟﻌﺮب  -اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون ﺗﻠﻚ "ا ﻮارات"  -ﻧﻘﺎش "ﻋﻨﻴﻒ"
ُ
ﻟﻢ َ ّﺗﺨﻔ ِ ﻒ
ﺣﺮ ﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺿﺪﻩ .ﺣﻴﺚ ُ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎرﺳﻮا ً

 8أﻧﻈﺮ ﻣ ﻖ رﻗﻢ ) - (1اﻟﻌﺮ ﻲ  .2019 ،21ﺮوﻟﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﻦ دول ﻋﺮﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺣﺘﻼل.
https://arabi21.com/story/1150417
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ﻣﻊ "اﻟﻀﻴﻮف اﻟﺼ ﺎﻳﻨﺔ" ﻣﻦ رﻣﺰ ﺔ ﺧﻄﻮرة ﺳﺘﻀﺎﻓﺔ وﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﻛﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو .ﻓﻘﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺬﻩ " ﺳﺘﻀﺎﻓﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ" اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﻣﻮي إ
ﻧﻘﺎش ﺣﻮاري ﺑ ن ﻓﺮﻗﺎء ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺼﺎ واﻟﻌ ﺶ اﳌﺸ ك) .ﻏﺮة(2016 ،
ﺗﺨﺪم اﳌﺸﺮوع ﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺼ ﻴﻮ ﻲ ،وﺗﺨﺪم
ﻣﺸﻮ ً ﺔ ُ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ّ
َ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ّاﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋ اﳌ ُ ﺸﺎ ﺪ وﺗﻠﻘﻴﻨِ ﮫ
ﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﺴﻜﺮ ﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
َ
ﻓﺈن
ﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺔ ا ﺮ ﻴﺔّ ، 9

ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌ ﺎ ﺸ ﻞ ﻃﺒﻴ .
واﻟﺘ ِ
دوﻟﺔ اﻟﻌﺪو اﳌﻨﻄﻘﺔّ ،
ﻗﺒﻮل ِ
ِ
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗﺠﺮ ﺎ ﻗﻨﻮات ﻋﺮ َﻴﺔ ُ َﻟﻮ ﻣﺆﺷﺮﻋ

اﻟﻘﻨﻮات ﻌﻄﻲ ﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ واﳌﻨ ّﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﻋﻦ
ُ
ﻓﺈن ﺬﻩ
ﻋﺪ ا اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﺳﺘ ﻨﺎس ﺑﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻼل ُ ﻧﻔﻮس اﳌﺸﺎ ﺪﻳﻦّ ،
ّﻞ ﻣ ﺎن ،و ﺬا ﻳﻤﻜﻦ أ ن ﻧﻘﻮل ّأن

ﺘﻜﺮر ﻋ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺮ ﻴﺔ أﺷﺒﮫ ﺑﺎﺧ اق رﺟﻞ اﳌﺨﺎﺑﺮات ﺑﻴﻮت اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤ ن
ﻣﺸﺮوﻋﮫ .ﻓﻈ ﻮر "أدر "اﳌ ُ ّ

اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ).ﻏﺮة .(2016 ،ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗ ة اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻘﻨﻮات
ّ
ﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻼت أدﺧﻠﺖ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" إ ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﻮت
ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﮫ.
ﺣﻠﻴﻔﺎ ً
ﻐﻴ ﺻﻮرة ﺧﺮ" ﺳﺮاﺋﻴ " ﻟﻘﺒﻮﻟﮫ ً

دورا ﻣ ًﻤﺎ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ً
 -4-3اﻟﻔﻀﺎء ﻓ ا

ﺟﺮى ﺑﺎﻟ اﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ،ﺗ ﺸﻴﻂ اﻟﻔﻀﺎء ﻓ ا
" ﺸﻄﺎء وﻣﺪوﻧﻮن ،وﻛﺘﺎب ،و

 ،ﻋ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ

ﻔﻴﻮن ،وإﻋﻼﻣﻴﻮن" .ﻟﻴ ﻮن ﺬا اﻟﻔﻀﺎء أداة ﻧﻈﻤﺔ

ﺳﻴﺎق ﺑﺚ ﺧﻄﺎ ﺎ ا ﺪﻳﺪ ﺟﻤﺎ ً ﻳﺎ دون أن ﺗﻈ ﺮ

أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺷ
اﻟﻮاﺟ ﺔ  .ﻟﻴﺠﺮي ﺗ ﻳﺮاﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" وﻣﺨﺎﺻﻤﺔ إﻳﺮان .ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ذﻟﻚ ً
-

ﻧﻮاع ﻣﻦ ا ﻄﺎﺑﺎت.

ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ ب"اﳌﻘﺪس" ﺳﻴﺎق ﺗ ﻳﺮ"ﺣﻖ اﻟ ﻮد" أرض ﻓﻠﺴﻄ ن.
ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺤﺖ ﻣﺴ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ

ﺗﺎر ﺦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻮل ا ﻐﺮاﻓﻴﺎ واﳌﻘﺪس ،دون اﳌﺲ

ﻳﺘﻢ ﺗﺜ ﻴ ﺎ ﻛﻤﺎ  ،وﻣ ﺎ أﻧﻤﻮذج اﻟ ﺎﺗﺐ اﳌﺼﺮي ﻳﻮﺳﻒ ز ﺪان وﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ ﻋﻦ اﳌ
ﺑﺮواﻳﺔ ﺧﺮ ،ﺑﻞ ّ
-

ﺸ أﺷ ﺎﻟ ﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠ ﻢ

ﺷﻴﻄﻨﺔ "ﻗﻮى اﳌﻘﺎوﻣﺔ"

ﺪ ﻗ

و

10

ﺼﻴﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ.

ﻋﺪوا "ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻊ ﺣﺰب ﷲ وﺣﺮﻛﺔ "ﺣﻤﺎس".
ﻋﺪوا ﻟﻠﺪول واﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﻟ ﺲ ﻓﻘﻂ ً
اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﺟﻌﻠ ﺎ ً

ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻊ ﺧ ة ا ﻠﻂ ﺑﻤﻜﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤ ﺎ ﻛﺤﺮﻛﺔ "ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ" و أﻳ ًﻀﺎ "إر ﺎﺑﻴﺔ إﺧﻮاﻧﻴﺔ" وإﺣﺪاث ر ﻂ ﺧﻔﻲ ﺑﻴ ﺎ و ن ﻗﻀﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄ ن اﻟ ﺗ ﺘ ﻟﻠﻌﺮب أﺟﻤﻌ ن.
-

ﺑﺚ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ و "اﻟﻐﻮﻏﺎﺋﻴﺔ" ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘ ﻢ ﻋ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎدة ب" ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ن" ﺳﻴﺎق ﺗﺠﺮ ﻒ و ﻲ اﻟﻮ اﻟﻌﺮ ﻲ.
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اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﻴﺔ.

ازدادت وﺗ ة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ -ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ دول ﻋﺮ ﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،-ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ز ﺎرات ﻟﻮﻓﻮد ﻋﺮ ﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ،
ﻣﺆﺧﺮا،
ر ﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻨﻴﺔ "ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ" .ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻟﺪول ﻋﺮ ﻴﺔ .ﺣﺪث ﺬا ﻣﻊ ز ﺎرات ﻟﻮﻓﻮد ﺑﺤﺮ ﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ "ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ" ً
ﻣﺎﺛﻼ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ ﻋﻠﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌ ﻳﺔ" ُوﻋﺰف ﺸﻴﺪ "اﻟ ﺎﺗﻜﻔﺎ" ﺧﻼل ز ﺎر ﺎ
ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺸ ﺪ ﺑ ﺎء "وز ﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ" "ﻣ ي ر ﻐﻴﻒ" ً
ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇ  ،ﻋ رأس وﻓﺪ ر ﺎ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﺮﺗﺪي ﻏﻄﺎء ﻋ اﻟﺮأس -ﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻮﻗﻒ ذان
ﻗ

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟ ﻮدو .ﻓﻴﻤﺎ زارت ﻣ

ﺪ زاﻳﺪ وأﺑﺪت اﻧ ﺎر ﺎ ﻣﻦ روﻋﺔ اﳌ

ﺪو

اﻟﻘﺪس .-ﻞ ذﻟﻚ واﻟ ﻤﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟ ﻮ ﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋ اﻟﻘﺪس و ﻋ اﳌ

ﺪ

ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺸﺎر ﺎت ﻟﻮﻓﻮد ر ﺎﺿﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﻄﺮ.
وﺷﻌﺒﻴﺎ ،و ﺎﳌﺜﻞ ﻧﺠﺪ ً
ً
رﺳﻤﻴﺎ
ﻓﻠﺴﻄ ن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ن ً

اﻟﺬي ﻌﺪ ﺑﺪﻳ ً ﻴﺎ ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻟ ﺬا اﳌﺴﺘﻮى  -ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ ا ﺮج اﻟﺮﺳ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠ ﺎ ﻟﻢ ﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﺎﻧﺖ
ُ
رﻏﻢ ﻌﺎ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ-
اﳌﺎ

 ،ﺣﻴﺚ ﺎن ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ .أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺎﳌﻮﻗﻒ ﻳﻘﻮل" :ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺒﻊ وﻻ ﻤﻨﺎ رأﻳﻜﻢ" .ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل

أﻳﻀﺎ.
واﻗﻌﺎ ﻓ ﻮ ﺧ ً
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺮاﻟﻮا ﻗﻊ ،ﺑﺄن ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮ اﻟﺸﻌ اﻟﻌﺮ ﻲ ﻣﺮ ،ﻓﺈن أﻳﺪ ﻓ ﻮ ﺧ  ،وإن اﺳ ﺴﻠﻢ ﻟ ﻮﻧﮫ ًأﻣﺮا ً

9ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺘﻴ ﺎت واﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻧ ﺎروإﻟﺼﺎق ﻢ ا ﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻐ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﮫ اﻟﻘﻨﻮات ﻧﻔﺴ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺘﺬار.
10أﻧﻈﺮ ﻣ ﻖ رﻗﻢ )(1
35
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ﺗﻔﻌﻴﻞ "اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳ ﻴﺔ" إ ﻓﻠﺴﻄ ن اﳌﺤﺘﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪا ،ﺳﻴﻠﻤﺲ ازدﻳﺎد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 11ذات "اﻟﻄﺎ ﻊ ﺳﻼﻣﻲ" ﻣﻦ دول
ً
ﻣﺆﺧﺮا  ،وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس وا ﻠﻴﻞ
إن ﻣﻦ ﻳﺰور رض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ً
ﻋﺮ ﻴﺔ أو إﺳﻼﻣﻴﺔ ،و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﺪوء ﻗﺪر ﻣ ﺎن رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺎرﻣﻦ ﺣ ن إ آﺧﺮ ﻋﻦ أ ﻤﻴﺔ "ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺪﺳﺎت" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮد ﺳﻼﻣﻲ
واﳌﺴﻴ

ﻣﺴﺎﳌﺎ  -ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻟﻄﻴﻔﺎ ً
اﻟﻌﺮ ﻲ ،ﻋ ز ﺎرة اﳌﺪن و ﻣﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ .ﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﻣﺮ ﻮ ﺗﻄﺒﻴﻊ و ﻐﻴ ﻟﺼﻮرة ﺳﺮاﺋﻴ "اﻟﻌﺪو" ﻟﻴﻐﺪو ً

ﻣﻌﻨﻮ ﺎ وﺛﻘﺎﻓ ً ﻴﺎ ﺑﺎﺧ اﻗﮫ
ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻓ ﻮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﮫ ﻋ اﳌﻌﺎﺑﺮ و رض ،و ﺧﻄﺮ ﻣﻦ رﺤﮫ اﳌﺎدي ﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﻴﮫ ً
أن ﻳ ﻮن ً
ﻟﻮ ﺷﻌﻮب ﺑﺄﻛﻤﻠ ﺎ .-
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اﻟﺘﻤﺜﻼت ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ اﻟﻌﺮﻲ

ﻻﺳ ﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﻌ

ﺸﺄن اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺧﻼل اﻟﻔ ة اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻴ ﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﳌﺮور ﻋ

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو "اﳌﺤﺎوﻻت واﻟﺪﻋﻮات اﻟﻔﺮدﻳﺔ" ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ
ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻗﻌﺔ

ﻌﺾ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪﻋﻮات

ﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ا ﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺗﺘﺤﺪث " ﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻴﺔ" ﻓﺠﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ

إﺣﺪى اﻟﻘﻨﻮات

و ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ اﻟ ﻮ ﺖ ،ﻋﻦ أ ﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻓﺘﺜ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟ ﻮم

ﻋﻠ ﺎ وﺻﻠﺖ إ ﺣﺪ ﻣﻘﺎﺿﺎ ﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ .ﻳﺘﺤﺪث

ﻔﻲ ﻮ

آﺧﺮ ﻮ "ﻋ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ" ﻣﺆ ﺪا دﻋﻮة ﻓﺠﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ وﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﳌﺪة ﺳﺘ ن

ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺪ ﻮ ﺧﺮ ﺳﻮى اﻟ ﻮم اﻟﺸﺮس ﻣﻦ اﻟ ﻮ ﻴ ن أو ﻏ ﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب ا ﻠﻴﺞ ،و ﻮ اﳌﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻊ
ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺸﺎ ﺔ ﻗﺎم ﺎ إﻋﻼﻣﻴﻮن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺧﺮى) .ا ﺰﺮة ﻧﺖ .(2019 ،ﺸ أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﻮ ﺖ ﻓﻴﺼﻞ

ﺑﻮﺻﻠﻴﺐ إ ﻧﺪرة اﻟﺘﻘﺎر ﺮ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ا ﻠﻴ

ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ،إﻻ أﻧﮫ ﻳﺮى أن ﺗﻮﺟ ﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ا ﻠﻴ

ﺗﺮﻓﺾ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ا ﺎ  ،رﻏﻢ ﻌﺾ ﺻﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ا ﻠﻴﺞ اﻟ ﺗﻨﺎدي ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ) .ا ﺰﺮة ﻧﺖ.(2019 ،
أﺟﺮى ﺣﺴﺎب ﺳﻌﻮدي ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﻋ »ﺗﻮ « اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﺄل ﻓﻴﮫ » :ﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺮ ﻤﺔ دﻳ ﻴﺔ؟ّ« ﻓﺮد  %72ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻛ ن وﻋﺪد ﻢ  1635ﺑﺎﻟﻘﻮل :ﻌﻢ ﻮ ﺟﺮ ﻤﺔ دﻳ ﻴﺔ ،ﺑ ﻨﻤﺎ رآى  %28ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛ ن أﻧﮫ ﻻ ﺸ ﻞ ﺟﺮ ﻤﺔ دﻳ ﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﺟﺮى ا ﺴﺎب ذاﺗﮫ
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎ آﺧﺮ وﺿﻊ ﻓﻴﮫ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎ » :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻞ ﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺨﺪم اﳌﺼ ﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟« ﻓﺮد  %69ﻣﻦ
ً
اﳌﺸﺎرﻛ ن ﺑﺎﻟﻘﻮل» :اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﺑ ﻨﻤﺎ ﻗﺎل  %31ﻓﻘﻂ أن »اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺨﺪم اﳌﺼﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« أﻣﺎ اﳌﺸﺎر ﻮن
ﺬا ﺳﺘﻄﻼع ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ آﻻف

ﺺ).ا ﺰﺮة ﻧﺖ(2019 ،

ﺳﺮا
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻜﻢ اﻟ ﺎﺋ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀ واﻟ ﻤﻴﺪ ﻟﻢ ﺴﺘﻄﻴﻌﺎ إﺣﺪاث اﺧ اق ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺼﻮرة ا ﺪﻳﺪة واﻟ ِ ُ ّﺪﻣ ﻟ ﺎ ﻣﻨﺬ ﺳ ﻨﻮات ّ
ﻋﻠﻨﺎ ،ﻏ أن اﻟﺼﻌﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ إ اﻟﺴﻄﺢ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .و
أو ً
ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻋ ا ﻄﺎب اﻟﺮﺳ اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺪا ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺎ
ﺎ ً

ﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ

اﻟﻄﺮ ﻘﺔ " ا

ﻮﻟﺔ" اﻟ ُ ﻳ ّﺮد

.

ﺧﻼﺻﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺘﻴ ﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺚ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة "ﻟﻶﺧﺮ ﺳﺮاﺋﻴ " ﻛﺤﻠﻴﻒ ﻻ ﻛﻌﺪو ،ﻟﺘﻌﻄﻰ
ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄ ن .وﻟﺘﺼﺒﺢ إﻳﺮ ان ا ﻄﺮ اﻟﺪا ﻢ ﻋ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق وﺳﻂ وﻟ ﺲ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" اﻟ
ﻣ ﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﺳﻴﺎق ﻴﻤﺘ ﺎ ﻋ ﻣﻘﺪرات اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻜﺬا ﺗﻨﺤﻮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ

ﻤﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪاء ﻹﻳﺮان ﻋ ﺣﺴﺎب

اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺎ ﻣ
ً
ﻛﻴﺎﻧﺎ
ﺎﻧﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ً
ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺎ ﻧﺤﻮ ﻐ ﻛﺒ

ً ﺮا ﺪﻣﺔ

ﺧﻄﺎ ﺎ ﺗﺠﺎﻩ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"

 11ﺸ إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و ﺛﺎراﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ و"ا ﺎزاﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ " إ أن اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﻴﺔ ﺷ ﺪت ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ
ول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2018ﺣﺮﻛﺔ ﺸﻄﺔ ﻟ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺰواراﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ واﳌﺤﻠﻴ ن ﻧﺘﺞ ﻋ ﺎ  3.13ﻣﻠﻴﻮن زﺎرة إ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وا ﺪاﺋﻖ واﳌﺘ ﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣ ﺎ 1.48
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻓﻠﺴﻄ ن ﻣﻊ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  2017اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ  2,715,804ﺳﻴﺎح؛
ﻣﻠﻴﻮن زﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواراﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،و 1.65ﻣﻠﻴﻮن زﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواراﳌﺤﻠﻴ نً ،
ﻧﻤﻮا اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﻨﺼﻒ ول ﻟﻠﻌﺎم  ) .2017و ﺎﻟﺔ
واﺳ ًﻨﺎدا إ ﺑﻴﺎﻧﺎت "ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ" ﺗﺒ ن أن ﻓﻠﺴﻄ ن ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ و ﻛﺄﻛ وﺟ ﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ً
وﻓﺎ.(2019 ،
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ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﺸ إ ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮل
ﻋﻠﻨﺎ ،و ﻮ أﻣﺮ ﻏ ﻣﻌ ﻮد .و ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إن ﺎن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺳ ﺘﻢ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﻓﻴﮫ أﻛ أو ﺳ ﺘﻮﻗﻒ ً
ً

ا ﻄﺎب اﳌﺘﺒ

ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺘﺎرﺨﻴﺔ ﻋﻦ " إﺳﺮاﺋﻴﻞ" -ﻛﻌﺪو -إ ﺻﺪﻳﻘﺔ وﺣﻠﻴﻔﺔ .و ﻮ ﺗﺤﻮل ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻣﻦ اﻟﺴﺮإ اﻟﻌﻠﻦ.
ﺴﻮد ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ

ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺎ

وﺗﺤﺪﻳﺪا ا ﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟ
ً
"ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺖ" اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ

" إﺳﺮاﺋﻴﻞ" .وﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻼت ﺗﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ -ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء اﻟ ﻮ ﺖ اﻟ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋ ﻣﻮﻗﻒ رﺳ

ﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻴ ﺎ

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ

وﺷﻌ راﻓﺾ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎ

أﺻﻮات ﻧﺨﺐ إﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﻘﺮ ﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﺣﺎب واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.

ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻞ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﻣﺎ زال ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرة " ﺳﺮاﺋﻴ " ا ﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ  .و ﻮ أﻣﺮ ﻟ ﺲ ﺑﺎﻟ ّ ِ ن ﳌﺎ
ّﺗﻤﺜ ِ ﻠﮫ ﻓﻠﺴﻄ ن وﻣﻘﺪﺳﺎ ﺎ

اﻟﻮ اﻟﻌﺮ ﻲ ﻛ ﻞ .وإن ﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤ ﻴﺪ أوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب "اﻟﺼﺪﻣﺔ" .ﻏ أن

ﻣﺤﺪودا ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌ  ،ﻃﺎﳌﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻞ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ أوﺳﺎط ﺷﻌﻮب اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﻮازﻧﺔ.
ً
ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ وﻣﻘﺪارﺗﺄﺛ ﻩ ﻳﺒﻘﻰ

ﻧﻘﻒ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﺒﻘ ﺎ ﻣﻮﺟﺎت ،ﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﺎ ﻣﻌﺎ ﺪة ﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ وﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺼﺮﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ،1978
واﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﮫ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1993واﺗﻔﺎق وادي ﻋﺮ ﺔ ﻣﻊ ردن ﻣﻨﺬ  ،1994وﻣﻮﺟﺔ ﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺮ ﻲ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ .ﻏ أﻧﮫ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﺪوان
ﻋ دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل ﺳﺮاﺋﻴ  2000–1996اﻟ ﺷﻤﻠﺖ ً
ﺳﺮاﺋﻴ  ،وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﻌ اﻟﻌﺮ ﻲ و ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄ ن ﺎﻧﺖ ﺗﻨﻜﺴﺮﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ،و ﻨﻜﻔﺊ دﻋﺎ ﺎ  ،ﺳﻮاء ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳ
أو اﻟﺸﻌ  .ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻠﻤﺎ ﻻﺣﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌﺎف أو ﺸﺮذم ﻓﻠﺴﻄﻴ وﻋﺮ ﻲ .و ﻮ ﻣﺮ ا ﺎﺻﻞ ﻣﻨﺬ اﺟﺘﻴﺎح أﺣﺪاث "اﻟﺮ ﻴﻊ" اﻟﻜﺜ ﻣﻦ
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺮً ﻴﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼﻗﺔ ﺸ ﻞ أو ﺑﺂﺧﺮﻣﻊ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ").ﺻﺎ (2018 ،
ﻓﻮﻓﻖ "ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ  -ﻓﻠﺴﻄ ن" ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ً 15
اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻲَ .
أﻣﺎم ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﮫ ﺴﺘ ﺾ اﻟﻘﻮى اﳌﻀﺎدة ﻧﻔﺴ ﺎ،
ﻜﺬا ﻌﻠﻦ ﻧﻘﺴﺎم ﺑ ن ﻣﻮﻗﻔ ن ﺗﺠﺎﻩ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
وﺧﻄﺮا .ﺬا اﻟﺘﻐ
ﻋﺪوا ً
ﻳﺤﺪد ﺎ ﺑ ﻮ ﺎ ً

ﺳﻴﺎق وﺟﻮد ﻣﻌﺴﻜﺮ آﺧﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺮى
اﻟﺸﺮق وﺳﻂ ﻌﺪ أن ﺎن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳ

اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﻤ ﺪ ﻟﺘﻐﻴ ات ﺑ ﻴﻮ ﺔ ﻛ ى إن ﻧ

"إﺳﺮاﺋﻴﻞ" اﻟﻌﺪو وا ﺼﻢ و ﺮﻓﻊ ﻟﻮاء ﻓﻠﺴﻄ ن.
واﻟﺸﻌ اﻟﻌﻠ  -ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺮﺳ

ﺖ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن

ا ﻔﻲ-

ﺗﻤﺮﺮ ﺎ ،رﻏﻢ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮات

ﻛﺜ ة ﻋ ا ﻌﺪام اﻟﻔﺮص أﻣﺎم ﺬا اﳌﺸﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﮫ.

اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻜﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ
 .1أر ﻮن ،ﻣﺤﻤﺪ .1993،أﻳﻦ ﻮ اﻟﻔﻜﺮ ﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ  ،داراﻟﺴﺎ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ و  ،ﺑ وت.
.2

ﻣ ﺸﻴﻞ ،ﻓﻮ ﻮ .1987،ﺣﻔﺮ ﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺗﺮ :ﺳﺎﻟﻢ ﻳﻔﻮت ،اﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﳌﺮﻛﺰاﻟﺜﻘﺎ اﻟﻌﺮ ﻲ ،ط.2

 .3ﻣ ﺸﻴﻞ ،ﻓﻮ ﻮ .1984 ،ﻧﻈﺎم ا ﻄﺎب ،ﺗﺮﻣﺤﻤﺪ ﺳ ﻴﻼ ،داراﻟﺘﻨﻮ ﺮ ،ﺑ وت ،ط.1

ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺠﻠ ﻳﺔ
1. Serge Moscovici,( 1976), La psychanalyse, son image et son public, PUF.

اﳌﻮاﻗﻊ ﻟﻜ وﻧﻴﺔ
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 .1ا ﻮ ﻠﺪي ،ز  .2010 ،دﻻﻻت اﳌﺘﺨﻴﻞ ﺟﺘﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺎﺳﺘﻮر ﺎد ﺲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اون ﻻﻳﻦ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،183اﺳ ﺟﻌﺖ -1-7
.2016
www.mutawassetonline.com
 .2و ﺎﻟﺔ

وﻓﺎ،

.2019

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻓﻠﺴﻄ ن.

اﻟﺪﻳ ﻴﺔ

اﺳ ﺟﻌﺖ

. 2019-2-27

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9258
 .3ﻏﺮة ،ﺧﻠﻴﻞ .2016 ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ

ﻋﻼم" :إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺻﺎﻟﻮن ﺑﻴ ﻨﺎ" .اﺳ ﺟﻌﺖ 2019-2-27

https://www.babelwad.com/ar/normalization-in-media

 .4ﺻﺎ  ،ﻣﺤﺴﻦ .2018 ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺳﺮاﺋﻴ  -ا ﻠﻴ  :اﻟﺮﻛﺾ وراء اﻟﺴﺮاب .اﺳ ﺟﻌﺖ 2019-3-7
https://www.alzaytouna.net/2018/11/07

 .5ا ﺰﺮة ﻧﺖ .2019 ،ا ﻠﻴﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ..ﺷﻌﻮب ﺗﺮﻓﺾ وﺣﻜﻮﻣﺎت ﺮول .اﺳ ﺟﻌﺖ . 2019-3-7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/15

 .6اﻟﻌﺮ ﻲ  .2019 ،21ﺮوﻟﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﻦ دول ﻋﺮ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺣﺘﻼل .اﺳ ﺟﻌﺖ 2019-2-27
https://arabi21.com/story/1150417

 .7اﻟﺒﻄﻞ ،ﺳﻔﻴﺎن .2016 ،ﻗﺮاءة

ﻛﺘﺎب "ﻣﺪﺧﻞ إ ﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳ اﺗﻴ " ﻟﻠ ﺎﺗﺐ إدر ﺲ أﻳﺘﺤﻠﻮ .اﺳ ﺟﻌﺖ .2018-5-5

www.nama-center.com

اﳌﻼﺣﻖ

ﻣ ﻖ )(1
 7 .1ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺜ ﺎ ﻗﻨﺎة " "CBSﻣﺮ ﻜﻴﺔ ،ﺛﻨ ن ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻘﺎ ﺮة ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋ ﺲ اﳌﺼﺮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴ

 ،اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻌﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،إن "ﻗﻮاﺗﻨﺎ ا ﻮ ﺔ ﺗﺤﺘﺎج أﺣﻴﺎﻧﺎ دﺧﻮل ﺟﻮاء ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓ ﻨﺎك ﺗ ﺴﻴﻖ ﺟﻴﺪ ) (..و ﻨﺎك ﻌﺎون".

 6 .2ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
أﻋﻠﺖ ا ﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن ﺛﻼﺛﺔ وﻓﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل" ،زارت ﺗﻞ أﺑ ﺐ
ﺼﺎ ،ﻢ
ﻌﺾ اﻟ

 ،2018وﺿﻤﺖ 15

ﺼﻴﺎت ﺳ ﻴﺔ وﺷﻴﻌﻴﺔ وزﻋﻤﺎء ﻣﺤﻠﻴ ن ،وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟ ن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ن وأ ﺎدﻳﻤﻴ ن" .وﺻﺪر ﻻﺣﻘﺎ ﻧﻔﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺰ ﺎرات ﻣﻦ

ﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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ﻣﺮ.

 4 .3ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
ﻗﺎل اﻟﺮﺋ ﺲ اﻟﺴﻮدا ﻲ ،ﻋﻤﺮ اﻟ ﺸ ،

ﻟﻘﺎء ﺟﻤﺎ ي ﺑﺎ ﺮﻃﻮم ،إ ﻢ ﺗﻠﻘﻮا ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺑـ"اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﺣ ﺗﻨﺼ أﺣﻮال اﻟﺒﻼد ،دون ذﻛﺮ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
ذﻛﺮت ﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ )رﺳﻤﻴﺔ(،
ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺳﻮداﻧﻴﻮن ﻻﺣﻘﺎ

ﺸﺮﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻧﻮﻓﻤ  ،أن رﺋ ﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺮاﺋﻴ  ،ﺑ ﻴﺎﻣ ن ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ،ﻌ م زﺎرة ا ﺮﻃﻮم .وﻧﻔﻰ

ﺔ ﺬا اﻟﻨﺒﺄ.

 30 .4ﺎﻧﻮن أول /د ﺴﻤ 2018
ﺑﻴﺎن ،ﻋﺮاب ﻋﻦ اﺣ اﻣﮫ ﳌﻌﺎ ﺪة اﻟﺴﻼم اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل ﻋﺎم ً ، 1994ردا ﻋ اﺣﺘﺠﺎج ﺗﻞ أﺑ ﺐ ﻋ واﻗﻌﺔ ﻣﺮور

ﺟﺪد ردن،

اﻟﻮز ﺮة ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻏﻨﻴﻤﺎت ﺑﻘﺪﻣ ﺎ ﻓﻮق ﻋﻠﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺪﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن.

 17 .5ﺎﻧﻮن ول /د ﺴﻤ 2018
ﺻﺮح ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺗﻄﺒﻴﻊ" ﺗﺠﺮي ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮ ﻲ ،دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن ،دون أن ﻳﻜﺸﻒ أﺳﻤﺎء

اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ.

 15 .6ﺎﻧﻮن ول /د ﺴﻤ 2018
ﻗﺎل وز ﺮ ا ﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺛﺎ ﻲ ،إن "اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻗﺒﻞ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ..ﻻ ﻧﺮى أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟ ﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ".

 27 .7ﺸﺮ ﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻧﻮﻓﻤ 2018
ذﻛﺮت اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ

ﺳﺮاﺋﻴ  ،ﺑﺮوس ﻛﺸﺪان ،اﻟﺘﻘﻰ ﺳﺮا ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ،ﺑﻤﺴﺆوﻟ ن ﺳﻮداﻧﻴ ن ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﺧﺎص ﻟﺮﺋ ﺲ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،و ﺤﺚ ا ﺎﻧﺒﺎن ﺳﺒﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .وﻧﻔﺖ ا ﺮﻃﻮم ﺸﺪة ﻋﻘﺪ ﺬا اﻟﻠﻘﺎء.
ﻗﺎل ﻧ ﻴﻞ ﺷﻌﺚ ،ﻣﺴ ﺸﺎر اﻟﺮﺋ ﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ  ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،إﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮارات وإﻋﻼﻧﺎت ﻋﺮ ﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋ أﻧﮫ ﻟﻦ ﺗ ﻮن ﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إ اﺗﻔﺎق ﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ،ﻋ أﺳﺎس ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﻗﺮارات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪو  .واﺳﺘﺪرك:
"ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺸ ﺪﻩ

ﺳﺎﺑﻴﻊ ﺧ ة ﻳﺜ ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔ ﺎم ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮ ﻲ و ﺳﻼﻣﻲ".

 26 .8ﺸﺮ ﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻧﻮﻓﻤ 2018
ذﻛﺮت ﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن وز ﺮ ﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮاﺋﻴ  ،إﻳ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻮ ن ،ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺰ ﺎرة اﻟﺒﺤﺮ ﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮ ﻞ /ﻧ ﺴﺎن ،2019

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﳌﻨﺎﻣﺔ ﺣﻮل دول "اﻟﺴﺘﺎرت أب" )اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺮ ﺎدﻳﺔ(

ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  170دوﻟﺔ.

 23 .9ﺸﺮ ﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻧﻮﻓﻤ 2018
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ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﺑﺘ ﺎر ،اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪو ،

ﺗﻨﺼﻞ ﻣﻜﺘﺐ رﺋ ﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺮاﺋﻴ ،
إن "ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻦ

ﺑﻴﺎن ،ﻣﻦ ﺗﺼﺮ ﺢ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮ ﻲ ،ﺎ ﻲ ﻣﺮزوق ،ﻗﺎل ﻓﻴﮫ ﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻮﺟ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻨﺘ ﻴﺎ ﻮ".

 7 .10ﺸﺮ ﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻧﻮﻓﻤ 2018
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻤﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪو  ،ﻃﺮح وز ﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﺳﺮاﺋﻴ  ،ﺴﺮاﺋﻴﻞ ﺎ ﺲ ،ﻋ دول ا ﻠﻴﺞ ودول ﻋﺮ ﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻣﺸﺮوع

ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼم" ،ﻳﺮ ﻂ دول ا ﻠﻴﺞ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮورا ﺑﺎﻷردن.
ﺎ ﺲ ،اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻘﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ ،ﻗﺎل إن "ﻓﺎﺋﺪة" ﺳﺘﻌﻮد ﻋ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴ ن ،ﻋ ر ﻄ ﻢ ﺑﻤﻴﻨﺎء ﺣﻴﻔﺎ ﻏﺮ ﺎ ودول ا ﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ ﻲ ﺷﺮﻗﺎ.

 30 .11ﺸﺮ ﻦ ول /أﻛﺘﻮ ﺮ 2018
وز ﺮ ﺗﺼﺎﻻت ﺳﺮاﺋﻴ  ،أﻳﻮب ﻗﺮا ،ﻳﻠﻘﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎ أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮدو

إﻣﺎرة د ﻲ ﺣﻮل أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎﻻت.

 27 .12ﺸﺮ ﻦ ول /أﻛﺘﻮ ﺮ 2018
وز ﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻣ ي ر ﻐﻴﻒ ،ﺗﺰوراﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇ  ،ﻋ رأس وﻓﺪ ر ﺎ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟ ﻮدو.

 26 .13ﺸﺮ ﻦ ول /أﻛﺘﻮ ﺮ 2018
أﻋﻠﻨﺖ دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل أن ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ زار ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ،
ﻋﺎم  ،1994اﻟﺮاﺣﻞ إ

ﺛﺎ ﻲ ز ﺎرة ﻟﺮﺋ ﺲ وزراء إﺳﺮاﺋﻴ ﳌﺴﻘﻂ ،ﻣﻨﺬ أن زار ﺎ

ﺎق راﺑ ن.

ﻣﺆﺗﻤﺮ دو ﻋﻘﺐ اﻟﺰ ﺎرة ﺑﻴﻮم ،ﻗﺎل وز ﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ،إن "اﻟﺰﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜ ﺑﺠﺪﻳﺔ

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ

اﳌﺸﻜﻼت اﻟ ﻻ ﺴﻤﺢ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺴﺘﺤﻘﮫ" ،وإن ﺑﻼدﻩ " ﺴﺎﻋﺪ ﻋ ﺗﻘﺎرب اﻟﻄﺮﻓ ن" ﺳﺮاﺋﻴ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴ .

 25 .14ﺸﺮ ﻦ ول /أﻛﺘﻮ ﺮ 2018
ﻓﺮ ﻖ ر ﺎ

إﺳﺮاﺋﻴ

ﺸﺎرك ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟ ﻤﺒﺎزﺑﻘﻄﺮ ،واﻟ اﺧﺘﺘﻤﺖ  3ﺸﺮ ﻦ اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻧﻮﻓﻤ .2018

 27 .15أﻳﻠﻮل /ﺳ ﺘﻤ 2018
اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺴ

 ،ﻣﻘﺮإﻗﺎﻣﺘﮫ ﺑ ﻴﻮ ﻮرك ،ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ،ﻟﻘﺎء ﻋﻠ

اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴ

) .(2022 :2018وﺳﺒﻖ ﻟﻠﺴ

ﻮ اﻟﺜﺎ ﻲ ﺑﻴ ﻤﺎ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻮ اﻟﺴ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺰ ﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2014و ول

أن اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل ا ﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة

. 2017

 6 .16أﻳﻠﻮل /ﺳ ﺘﻤ 2018
ﻗﺎل أوﻓ ﺟﻨﺪﳌﺎن ،اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ،إن "ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻏ ﻣﺴﺒﻮق ..ﺬا ﻐﻴ

 .17ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018
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ﺎﺋﻞ".

ﻧﻴﻮ ﻮرك ،ﻋﺎم

ﻴﻔﺔ " ﺂر ﺲ" ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن ﺗﻞ أﺑ ﺐ ﺷﺎرﻛﺖ

ذﻛﺮت

اﻟﺪورة اﻟـ 42ﻟ ﻨﺔ اﻟ اث اﻟﻌﺎﻟ

اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،

اﻟﺒﺤﺮ ﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺸ ﺮ

ﻧﻔﺴﮫ.

 .18أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ 2018
ﺷﺎرك ﻓﺮ ﻖ دراﺟﺎت إﻣﺎرا ﻲ ،ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸ ﺮ،

ورﺣﺐ ﺟﻨﺪﳌﺎن ،ﻋ ﻐﺮ ﺪة ﻋ
ﺳﺒﺎق "ﺟ و دي إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ" ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔّ .

"ﺗﻮ " ،ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ ﻣﺎرا ﻲ.
أﻋﻠﻦ وز ﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻦ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ،

 10أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ ،ﻋ "ﺗﻮ " ،دﻋﻢ ﺑﻼدﻩ ﳌﺎ أﺳﻤﺎﻩ "ﺣﻖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﺪﻓﺎع

ﻋﻦ ﻧﻔﺴ ﺎ" ،ﻋﻘﺐ اﺳ ﺪاﻓ ﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺗﻞ أﺑ ﺐ إ ﺎ ﻋﺸﺮات اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺔ ﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺳﻮر ﺎ ،وذﻟﻚ وﺳﻂ ﺗﺮﺣﻴﺐ إﺳﺮاﺋﻴ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮ ﺪة.
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺆوﻟ ن ﻣﺼﺮ ن ،اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،

أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﺮ وﺳﻂ اﻟﻘﺎ ﺮة ،ﺑﻤﺎ ﺴﻤﻴﮫ ﻗﻴﺎم دوﻟ ﺎ ،و ﻮ اﻟﻴﻮم

اﳌﻌﺮوف ﻟﺪى اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤ ن ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ" ،ﻋﺎم  .1948وﺟﺎء ﺬا ا ﻔﻞ ﻌﺪ أﻛ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ أي
ﻣﺼﺮ.

ﺣﺪث إﺳﺮاﺋﻴ رﺳ

 .19آذار /ﻣﺎرس 2018
ﻛﺸﻔﺖ

ﻴﻔﺔ "ﻳﺪ ﻌﻮت أﺣﺮﻧﻮت" ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﺒﺎق ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺮاﻟﻴﺎت اﻟ

ﺮاو ﺔ )ﻛﺮوس ﺎﻧ ي( ،اﻟﺬي

أﻗﻴﻢ أﺑﻮﻇ .

 18 .20ﺷﺒﺎط /ﻓ اﻳﺮ 2018
ﺗﺤﺪث ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ دول ﻋﺮ ﻴﺔ دون أن ﺴﻤ ﺎ ،ﻗﺎﺋﻼ

ﺣﻴﺎ ﻲ أن ﺗﺼﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻟﻸﻣﻦ" :ﻟﻢ أﻛﻦ اﺗﺨﻴﻞ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ إ ﻣﺜﻞ ﺬا اﻟﺘﻘﺎرب".
زار رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،اﻟﺴﻔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي ،اﻟﻘﺪس ،واﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ وز ﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻗﻠﻴ

ﺳﺮاﺋﻴ وﻣﺴﺆوﻟ ن

ﺣﺮﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﺤﻮ ﻞ أﻣﻮال إﻏﺎﺛﻴﺔ إ اﻟﻘﻄﺎع.
أﻣﻨﻴ ن ،ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺠﻨ ﺐ ﻏﺰة ً

 28 .21ﺷﺒﺎط /ﻓ اﻳﺮ 2018
ﻗﺎل ﻣ ن اﻟﻌﺎم

ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ ،إﻧﮫ ﻟﻦ ﻳ ﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑ ن ا ﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮ ﻲ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ دون إ ﺎء

ﺣﺘﻼل ﺳﺮاﺋﻴ  ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﺣﺪود  ،1967وﻋﺎﺻﻤ ﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

 .22ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
زار

ﺎدﻳ اﳌﺼﺮي اﻟﺒﺎرز ،ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮا ﻴﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻞ أﺑ ﺐ ،ﺣﻴﺚ أﻟﻘﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻦ ﻣﺼﺮواﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮ ﻴﺔ.

اﻟﺴﻔﺎر ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎ ﺮة ﻋﻦ إﺑﺮا ﻴﻢ ،ﻣﻮاﺟ ﺔ ﺣﻤﻠﺔ
وداﻓﻌﺖ ة

ﻮم وﺻﻔﮫ اﳌﺸﺎر ﻮن ﻓ ﺎ ﺑﺎﳌ ُ ﻄﺒﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو ﺳﺮاﺋﻴ .

 .23ﺎﻧﻮن ول /د ﺴﻤ 2017
ﻗﺎل اﻟ ﺎﺗﺐ اﳌﺼﺮي ،ﻳﻮﺳﻒ ز ﺪان ،ﺣﺪﻳﺚ

ﻔﻲ ،إن "اﻟﻘﺪس ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺮ ﻴﺔ".
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زاروﻓﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ " ﺬﻩ

اﻟﺒﺤﺮ ﻦ" ،ﻳﻀﻢ 24

ﺼﺎ ،دوﻻة ﺣﺘﻼل ﻋﻠﻨﺎ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎرﻣﻮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎدات.

 .24أﻳﻠﻮل /ﺳ ﺘﻤ 2017
زاروز ﺮا ﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ،ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮي ،دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرك ﺟﻨﺎزة اﻟﺮﺋ ﺲ ﺳﺮاﺋﻴ  ،ﺷﻴﻤﻮن ﺑ ﻳﺰ.

 .25آب /أﻏﺴﻄﺲ 2017
ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋ ﺲ اﻟﻮزراء ،وز ﺮ ﺳ ﺜﻤﺎراﻟﺴﻮدا ﻲ )آﻧﺬاك( ،ﻣﺒﺎرك اﻟﻔﺎﺿﻞ،

ﺗﺼﺮ ﺢ ﻟﻘﻨﺎة "ﺳﻮداﻧﻴﺔ  ،"24إﻧﮫ ﻻ ﻣﺎ ﻊ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻋ اﻋﺘﺒﺎرأن ﻣﺮﻳﺤﻤﻞ ﻃﻴﺎﺗﮫ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻲ ا ﺮﻃﻮم وﺟﻮد أن ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

 .26ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016
زار ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻠﻮاء أﻧﻮر ﻋﺸﻘﻲ ،دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل ﳌﺪة أﺳﺒﻮع ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟ ن إﺳﺮاﺋﻴﻠ ن ،ﺑﺤﺴﺐ إﻋﻼم
إﺳﺮاﺋﻴ .
وﺻﻞ وز ﺮ ا ﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ،ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮي ،إ دوﻟﺔ ﺣﺘﻼل

زﺎرة

و ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣﻨﺬ  ،2007واﻟﺘﻘﻰ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ،وﻧﺎﻗﺸﺎ ﺣﺰﻣﺔ

ﻣﻠﻔﺎت ،ﺑﻴ ﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ن ا ﺎﻧﺒ ن وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم.

 .27ﺣﺰ ﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017
ذﻛﺮت

ﻴﻔﺔ " ﺂر ﺲ" ﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن ﻟﻘﺎء ﺳﺮ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺑ ن اﻟﺴ

ﺳﺮا
ﻌﺪ آﺧﺮ ُﻋﻘﺪ ً

وﻧﺘ ﻴﺎ ﻮ ﺑﺎﻟﻘﺎ ﺮة،

ﻧ ﺴﺎن /أﺑﺮ ﻞ  .2016وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻠﻘﺎء ﻮ اﻟﺜﺎ ﻲ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ردﻧﻴﺔ ،ﺷﺒﺎط /ﻓ اﻳﺮ  ،2016ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎ ﻞ رد ﻲ ،اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺜﺎ ﻲ ﺑﻦ ا ﺴ ن ،ووز ﺮ

ا ﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺮ ﻲ ) ﺳﺒﻖ( ،ﺟﻮن ﻛ ي.

 .28ﺷﺒﺎط /ﻓ اﻳﺮ 2016
ﺛﺎر اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﺼﺮ ﺴ ﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟ ﳌﺎ ﻲ اﳌﺼﺮي وﻗ ﺎ ،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋ ﺎﺷﺔ ،ﻟﻠﺴﻔ

ﺳﺮاﺋﻴ اﻟﺴﺎﺑﻖ

اﻟﻘﺎ ﺮة ،ﺣﺎﻳ ن ﻮر ن .و ﻌﺪ

ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮع ،أﺳﻘﻂ اﻟ ﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻋﻀﻮ ﺔ ﻋ ﺎﺷﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻋ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰ ﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

 .29أﻳﻠﻮل /ﺳ ﺘﻤ 2015
أﻋﻠﻨﺖ ﺗﻞ أﺑ ﺐ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻔﺎر ﺎ

اﻟﻘﺎ ﺮة ،ﻌﺪ أر ﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻏﻼق ،ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ ﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2011اﻟ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺋ ﺲ

اﳌﺼﺮي ﺳﺒﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴ ﻣﺒﺎرك.

https://arabi21.com/story/1150417
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Military Politics in the MiddleEast After the Arab Spring:
The Missed Path Toward National Coexistence, Libya as a Model

Milad Elharathi*

Abstract
Libya is the most predisposed to internal divisions and instability in the MiddleEast and North
Africa. At the same time, it’s also the only North African state to have failed to do away with the
ethnic and tribal barriers and to create a national identity and coexistence. The main barrier to
achieving this goal has been and still is geography and wealth along with the tribal
segmentations in the country. This article presents the current state of affairs in Libya after the
uprising which led by the NATO’ campaign in March 2011.
In another word, the analysis is based on the context of the “Arab Spring”, in which we under the
aspects of current Libya’s military politics, and analyzing the prospects of the ongoing
democratic control and the transitional attempts from the revolutionary to the institutional state
status. This is an attempt to trace the major elements of possible coexistence in the most fragile
devastated state. As a result, this paper attempts to provide a model of a leaderless revolt in the
how such uprising in the region has missed its path toward national coexistence and identity.
In short, Libya will be the most predisposed to internal divisions and instability. At the same
time, it’s also the only North African state to have failed to do away with the ethnic and tribal
barriers and to create a national identity and coexistence. The main barrier to achieving this goal
has been and still is geography and wealth along with the tribal segmentations in the country.
Keywords: Military politics, Arab Spring, National Identity, Coexetence, Rebuilding, NATO,
Nation State, National Identity

Geography and Wealth
First of all, by now we are familiarized with the idea that geography1 plays almost always, if not
always, the determining role in how a state evolves internally. The difference between states is
that for some geography has a negative impact, while for others a positive one. Libya is one of
those states which is geographically disadvantaged, its territory having no major sources of
water, no mountains or fertile areas (like the other North African countries have for example)
which to enable large-scale agriculture. It is simply a desert. In the absence of a geographic
element which to inhibit ethnic and tribal differences, isolated communities have persisted
(usually formed around sources of water) each with its own identity, in some cases dating back
hundreds or thousands of years.
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In addition, the only important resources of the country are oil (which for example is of higher
quality than the Russian oil) and gas, but neither of those did nothing to contribute in a positive
way in homogenizing the Libyan population, mostly because they were always under the control
of a small group of people. In contrast, energy resources have deepened the division within
Libya due to the emergence of two producing regions, one producing mainly oil and the other
producing mostly gas, each with its own bureaucracy and infrastructure.
Although, until the fall down of the Kaddafi regime in October 2011, Libya was a highly
centralized and stable state, the authoritarian apparatus, the army and the political system
created by Muammar Kaddafi having maintained the status quo for decades. But none of those
contributed in any way in creating a national identity, which is why when the system malformed,
the divisions that until than had been more or less dormant, resurfaced. Of course not only
geography played a role in shaping Libya, but also it is the main reason, including its wealth with
limited population.
Libya is a major exporting oil country in the region In fact; Libya holds approximately (46.4
billion) barrels of oil reserves, the largest in Africa and in close proximity to Europe 2. In 2010,
Libya produced an estimated (1.8 million barrels) per day bbl./d of the world’s 88m barrels a
day of oil of which (1.5 million bbl. /d) was exported3. The ousted regime had planned to up its
production to 3 million barrels a day by 2020, and further develop its natural gas sector in an
effort to stimulate economic recovery against the backdrop of US and international sanctions
during the 1980s and 1990s4.
France, Britain, Italy and Spain accounted for nearly (85%) of Libya’s oil exports. Of these
nations, Italy received over (28%) of its total oil imports from Libya which amount to (370,000
barrels) of oil per day5. Italy’s role6 was also outstanding as Silvio Berlusconi’s government
offered the use of seven air and navy bases for the Libyan operation at the early stages of the
military operations7.
Regarding France, it receives (17%) of its oil from Libya, along with Britain who receives (8%) of
its oil from Libya as well 8. It is also interesting to point out that France, UK and Italy were the
first NATO countries that undertook sorties and military logistical assistance across Libya as
part of collective efforts to enforce a no-fly zone during the initial phases of the intervention.
Furthermore, Libya is, also, awash in natural gas resources with an estimated capacity (of 55
trillion cubic feet) (TCF) of proven natural gas reserves.
According to estimates by the International Energy Agency prior to the upsurge of popular
revolution, Libyan production by 2012 could be increased by as much as 50 percent if planned
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pipelines and gas-fired power plants would have been built, but this is not happened due to the
conflict over the oil ports of (Zwetina) and (Ras Alanowf), in the east part of Libya9.
The natural resources of Libya attracted NATO members to organize and lead a major military
campaign in the binging of the second decade of this century. Certain advanced questions
remained without imperative answers; and how such NATO’s intervention10, in supporting
Libya’s revolt that created a large amount of debatable political and economic impacts on Libya’s
affairs? The above arguments could explain why the wealth factor in Libya is important as the
geographical one.
The Emerged Internal Divisions
One of the ways in which internal divisions resurfaced was the emergence of various well-armed
militias in cities like (Musrata, Benghazi, Dirna, Sabah, or Zentan and Tripoli). While Kaddafi was
still alive they had a common goal and therefore posed no threat, but when the former dictator
was physically eliminated (possibly since before that) differences between these groups and
differences between the militias and the new leadership in Tripoli started to take birth.
Ironically, the new government in Tripoli was originally forced to turn to the militias for
maintaining internal order, which otherwise would not have been possible. Gradually though,
they became the biggest obstacle in the way of achieving internal stability and in restoring the
government’s authority.
And given the large number of weapons the militia’s posses - weapons which originally belonged
to the Libyan army. It is unlikely that the regime in Tripoli will be able to disperse the militias
too soon, not without massive external support. In a fairly limited manner the General National
Congress (the body which theoretically governs the country) managed to put the militias in a
position of financial dependence, but this did not prevent the occupation of governmental
buildings when pressure on the government was needed.
Moreover, it should be noted however, that since before the civil war Italy was hinting to a
possible split in two of the country (as it had had happened in the past) and the NATO
commandment suspected that the militias will refuse to disarm themselves. So the countries that
granted aid to the rebel cause were aware of the existing divisions in Libya, so what followed the
civil war came as no disclosure.
However, most of the Libyan population is divided into four major ethnic groups: Arabs - the
bulk of the population (Berbers, Tuaregs and Tebo (Tibbu). Of these, the Berbers and Tuaregs
were the ones with the greatest freedom of action, even during the Kaddafi era. That’s because
it’s virtually impossible to control a group which when it feels threatened can simply pass the
border into Mali or Niger or take the road to the Sahara Desert, and later return unhindered.
Again, geography prevented effective control, especially in the southern territories. Such an
effort would require the continued presence of substantial military forces, which Libya never
had. This did not prevent Gaddafi to recruit and equip Tuareg militants into his army in order to
fight against the rebel forces.
It was this way that the Tuaregs came into possession of large quantities of weapons, which
after the fall down of the Kaddafi regime, they used to foment a rebellion in northern Mali and
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perform operations in Chad. It took a direct military intervention by France to push the Tuareg
militants out of Mali.
The above mentioned problems are amplified by the existence of two centers of power, one in
the west - Tripoli - and one in the east - Benghazi. In parallel, both military and intelligence
services had been affected by the internal conflict and thus have a very limited operational
capacity. Also, even within the General National Congress there are competing factions. Or, in the
lack of a single powerhouse with effective instruments for the exercise of authority, it’s very
difficult to solve these internal problems.
In short, the authority of the General National Congress (elected 2012) in Tripoli is further worn
by the fact that within its administration there are people who were once part of the Kaddafi
regime. On the one hand this is due to corruption, but also because Libya simply does not have
many people with administrative skills. In other words, there aren’t many who can actually
govern the country, or what’s left of it.
Changes in Leadership and State’s Political System
The quick current revolt spread rapidly from Tunisia to Egypt, and then from Egypt to Libya, in
one timing date, threatening entrenched regimes and the status quo. For example, Libya’s
revolted turned into a bloody civil war, and spilling over of armaments, everywhere in the
country. By the end of 7th of February 2014, the General National Congress ended its mandate,
which led into political vacuum in the country. In contrary, there are effectively two rival
governments. One is in Tripoli, where is a coalition of Islamist armed groups from (Msrata). The
other is in (Tobruk), where a newly elected Council of Representatives (COR) and a cabinet have
convened by the majority of the Libyan people. While, in Tunisia, the Muslim movement (Nahdi
Party) led the country into social unrest, only in the end of January 2014, and after four years,
Tunis launched its new constitution.
In addition, Egypt and its revolt turned into Christian-Muslim confrontations, and it turned its
destination twice (January uprising, 2011 and the road to 30 of June, 2013) with widespread of
unrest and instability between the civic moments and the ousted Brotherhood. This progress led
by the military rule under the Commander, Assisi, who called his Egyptian people to march
against the Brotherhood presidency, Morsi, in 30, June, 2013, with widespread of unrest and
instability between the civic moments and the ousted brotherhood. As result, this move, also, led
to create interim government, and hunting all the brotherhood elites and became under arrest.
While many observers have drawn matches with the rising of the American control of the
International Order and the domination of the Western alliances, and its major leading role in
combating terrorism, and the eastward spread of democracy to Eastern Europe, the outcome of
the Libyan revolt is far from bringing political and social stability in this stateless. This popular
revolt has challenged authoritarian rule in the whole region, and highlighted the widespread
desire for a responsible government. Libya, in particular, is an evidential and exclusion example
among other Arab revolts, that NTO played a major powerful militarized intervention in the
name of supporting Obama’s terminology of “ Arab Spring”.
In this regard, Libyan revolt could be described a career of immune factor towards democratic
transition and transformation, revolts stolid in, overthrowing some regimes and shaking each
other. Four years (2010/2014) have passed since the arrival of the Arab uprising, turmoil, and
leaders and decision-makers have been trying to analyze such historic transformation in order
to find traction in the region that has been looking different from bad to worse, with new
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dynamics, unknown elites and political topography11. Observers noticed, during these events,
the timing of the whole changes in leadership and state’s political system, and new elites
occupied the political landscape of the region. This would suggest that the external factor was an
essential motive in advancing such stages of sudden changes in the region.
Libya’s political development since the Arab Spring
Libya after the assassination of Qaddafi is divided. Since mid-2011, the country has spiraled
toward civil war. Rival armed groups are fighting for control of Libya’s capital. In the east, the
Libyan armed forces led by a retired general, (Kalifa Hafter) 12 is shelling Islamist armed groups
in and around Benghazi for 6 months, during 2014. By the mid-October 2014 the Libyan military
brigades have entered the city heat of Benghazi and declared curfew from mid-noon to the next
morning.
In addition, there are effectively two rival governments. One is in Tripoli, where is a coalition of
Islamist armed groups from (Msrata). The other is in (Tobruk), where a newly elected Council of
Representatives (COR) a cabinet have convened by the majority of the Libyan people. Libya’s
armed forces, both official and unofficial, are essentially at war with one another, with each
faction strengthened by an arrangement of tribes and towns. As a result, Libya’s armed forces,
both official and unofficial, are essentially at war with one another, with each faction bolstered
by assemblage of tribes and towns.
Moreover, we are often lured toward a one-dimensional reading of Libya’s turmoil. It is easy to
explain Libya’s breakdown as a political struggle between Islamists and secularists: the Justice
and Construction Party (JCP) affiliated with the Muslim Brotherhood (MB) and more jihadi
factions like Al-Qaeda13 versus the secularists.
Components of all these dimensions are at play, but none of them alone has sufficient
explanatory power, either political solutions to the elusive revolution. At its core, Libya’s
instability is an intensely local and regional affair, stemming from deeply entrenched
sponsorship networks battling for economic resources and political power in a state tortured by
a gaping institutional vacuum and the absence of a central mediator with a multitude of force.
In crux, Libya suffers from a balance of weakness among its political factions and armed groups;
no single entity can force others to act purely through coercion, but every entity is strong
enough to veto the others.
The current panorama of political polarization and the broken security sector presents the
Western led coalition of 2011 military campaign with profound dilemmas. A previous approach
of supporting state institutions is problematic when those institutions, whether the
governmental bodies, are successfully split between two warring factions. Correspondingly, a
long-planned determination to train the Libyan army can only proceed after a ceasefire and a
political compromise that produces a clearly defined road map toward the reform of security
institutions.
Tunisian uprising (December, 2010), Egyptian uprising (January, 2011), Libyan uprising (February,
2011), Syrian uprising (March, 2011).
12 Retired general Klifa Hafter was one of the free officers under the supervision of Revolutionary Council
of 1969 revolution, also he participated in the 17th February 2011’ uprising, and he is the leading
military figure in combating the Muslim armed groups in the eastern part of Libya.
13 Al-Qaeda is the Ansar Sharia, with same ideology with different tactics.
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Consequently, the eventual solution for Libya’s security anguishes lies in context-specific
security solutions, a broad political pact and constitution. This is an area where outsiders can
lend advice and measured assistance, but where the ultimate burden must be borne by Libyans
themselves, solutions for Libya are only Libya solutions.
The Islamist Armed Groups
Too often, Libya’s armed groups are thought to be outside of Libyan society and of the state. In
fact, they are deeply intertwined into both. One of Libya’s challenges is that nearly all the armed
groups claim legitimacy from their affiliation with competing organs of the weak and fractured
government. Government subsidization of these groups arose from the enfeebled state of the
formal army and police.
The results of this prearrangement in Libya have been mixed and highly dependent on location.
In some homogenous communities where the armed groups enjoyed organic roots and social
ties, the forces played a role akin to a local gendarmerie, performing functions like tranquillizers
interdiction, guarding schools and hospitals, and even street maintenance. But in mixed or
strategically important locales, namely Tripoli and Benghazi, they have evolved into dangerously
parasitic and destructive entities, pursuing agendas that are at once criminal, political, and
ideological.
Conflicting to some expectations, no one faction is blameless on this front. Islamists, armed
groups have all used force or the threat of force to pressure the country’s elected institutions,
capture smuggling, or seize strategic assets like border checkpoints, oil facilities, armories, ports,
and, perhaps most importantly, airports. The Islamist armed groups in the east reflect that
region’s longtime alienation from the center and increasing embrace of moral devotion and
transparency.
The Hybrid Security Department
Not all the armed Islamist groups operating in Libya are affiliated with the state in some way,
which has led to the establishment of a mixture arrangement between formal and informal
forces. Over time, most of the armed groups are subordinated themselves to the chief of staff
and Ministry of Defense. Others joined the Ministry of Interior’s Supreme Security Committee
(SSC), which roughly approximated the functions of the police. The SSC was always stronger in
Tripoli than in other areas. Because entire armed groups joined the SSC and Shield forces, the
new structures essentially preserved the cohesion and parochial outlook of the armed groups,
even though under the cover of the state.
Effectively represented by the government and flush with funds, the armed groups were even
more emboldened to pursue agendas that were increasingly political and self-serving. At best
the Libya Shield and SSC structures were ways for the Libyan government to purchase firepower
when needed to quell crises. But the new structures took on a life of their own, confusing efforts
to build up the regular army.
In many parts of the country, it is the armed Islamist groups, not the army, that control defense
ministries, barracks, bases, and ammunition terminuses. In the past four years, the Libya Armor
has become a shadow army that has rapidly over shadowed the power of the regular forces.
Ironically, the monthly government salary for Islamist armed group member exceeds that of a
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regular policeman and army recruit, giving the members of the Islamist armed groups or wouldbe recruits little incentive to join the government’s formal forces.
The Splitting State
Furthermore, the splitting up of the state, the lack of a capable central power and the persistence
of large numbers of heavily armed militias with often conflicting interests led to a general state
of insecurity. Moreover, Libya has become an access strip for arms and drug traffickers, who can
move in virtually any geographical direction and in any neighboring country they desire.
Ironically, the Islamist threat is quite low due to the militias and tribes. But this does not stop the
Islamists to use the isolated territories (particularly those in the south and south / west) as
launching pads for attacks in neighboring countries, such as the one on the natural gas
processing plant at In Amenas in Algeria, which is very close to the border with Libya and where,
among others, two Romanians died more than a year ago. For this reason Algeria, Mali, Egypt as
well as Chad have increased the number of patrols and monitoring operations at their borders
with Libya.
The movement of Qaddafi-era officers reveals this clearly. Haftar (Libya’s former chief-of-staff
Gen. Khalifa Hftar ) 14 and many of his core supporters are from Benghazi or other eastern
towns, which explains why the Special Forces and Air Force have declared for him, while
Farnana claims to represent the (Nafusa-Zintan) militia-based “Western Regional Military
Council.” Together they organized the series of “extraordinary conferences of the Libyan army”
that resulted in the formation of the Assembly of Free Libyan Officers in April 2013, and most
recently announced the establishment of a Supreme Military Council to rival the general staff
headquartered in Tripoli.
The emerging military politics clearly revolve in part around formal posts such as that of the
chief of staff, who acts as one of several interfaces between various armed groups on the ground,
the ministry of defense, and the General National Congress. The same dynamic also applies to
the third camp that has formed since 2011, centering institutionally on the ministry of defense,
but also comprising various militias. Qaddafi abolished the ministry in 1991, but since its
resurrection in 2011 it has largely been controlled by (Zintanis) and their affiliate militias, while
the post of deputy minister has been held by (Sadeq Mabrouk and Khaled al-Sharif), both former
leading members of the militant Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, founded in 1995).
In short, as in 2011, the Libyan armed forces may again be splitting and fragmenting, and their
ability to decide the balance of political power is far from certain. However, the weaknesses and
disunity of the country’s civilian governing bodies suggests that resolution of divisive debates
about the distribution of power and wealth will be driven by military politics, much as in the
transition from the monarchic era to the republic in 1969. These remain very much in flux, and
have been greatly complicated by the addition of powerful revolutionary militias to the mix.
The concept of Rebuilding and Transformation (Libya)
In the times of transformation and transition of any giving society priorities should be
established. State building process takes longer time and further collective understanding and
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agreement because of the political currents and their role. The aim of this reporting essay is to
lay down the ground for how new Libya can build its destination.
Rebuilding Libya after a revolution should be done according to a national development plan
that includes all spheres which were either ignored by the old regime or have deteriorated as a
result of exceptional circumstances in which the country live as a result of productive activities’
halt when most of the people are engaged in the revolution which represents for them a great
event and a great hope, especially as they were accompanied by demonstrations and sit-ins due
to factional demands, and due to difference between workers and company owners which lead
to closing some factories and governmental facilities.
In addition, reality and limited potentials impose themselves forcibly, and the post-revolutionary
government (PRG) has to draft a list of priorities that needs to start with, not only to meet
necessary daily requirements for all the people but also for the production wheel to start anew
in the right direction, and to realize a speedy return to satisfy the biggest number of the people,
especially the needy and those of limited income. Nevertheless, to start projects to rebuild the
state on new revolutionary bases and with determined priorities needs huge of funds; even if
there have been already feasible studies which in turn cost a lot of money and time. However,
with some deterioration in productive sites that generate incomes such as tourism, exports and
services, thinking to allocate necessary funds as soon as possible starts.
The only available financial source of Libya is energy income. Loans from international donors, if
it’s a soft ones with grace periods and less costly than domestic loans are encouraged. However,
bearing in mind that some of the international loans have difficult conditionality concerning
expenditure rationalization, and basic commodities; subsidies.
The Missed Path Toward a National Strategy
A matter of great importance and sensitivity is that the Revolution erupted in protest to certain
rejected practices in international politics: such as the necessity to have independent national
decisions, and in home politics: the necessity to provide means of living and basic needs for a
people who is aspiring for improving their economic and social levels in the light of its sacrifices
to achieve the Revolution’s objectives.
To draft a plan for development priorities needs understanding of available resources to help
realize desired results. Local resources can be either local or international. Availability of
resources may be an important factor in the necessity to put down priorities, and that needs
field research and studies.
Moreover, national development strategy usually includes: security matters, good governance
and economic development, as well as regional and international cooperation. Most important is
to work for political reconciliation with the society’s spectra.
Paradoxically, it is crucial that the government is committed by a national strategy for
development, and that one of its objectives is to empower the citizens and institutions to provide
better services, to create job opportunities and sustainable development, to allow NGOs of the
civil society to participate and to protect citizens’ rights 15.


The development priorities’ list is important as it:
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Explains to the people the government’s efforts to legitimize them and to secure stability
to help implement its plans.
Improving incomes, public services, providing more job opportunities, and strengthening
capabilities for good governance.
-

Government’s control of the development’s agenda in all fields.


Preparing a list of priorities and implementing it will spread a feeling of satisfaction for
the Libyan citizens and the international community that there are serious efforts that are
exerted to realize development, and not be satisfied with slogans only. The list includes good
governance, providing security and peace, developing the private sector, developing human
resources, developing infrastructures and agricultural and rural development.
Developing human resources includes (developing skills, education for all, high
education, women’s affairs and capacity building in health affairs) 16.
Development of infrastructures includes: generating local resources, industries, energy
programs and urban development.
Development of the private sector includes: trade facilities, small and medium
enterprises, using Egyptian and Tunisia labor force and not exported ones.
Good governance includes: economic and financial reform, transparency and
accountability, rule based on efficiency and efficacy, local good governance, justice for all,
respect of human rights.
The National Road Map
In the main time, there is need to draft a national road map to transform these concepts to
tangible practical plans that can be implemented according to the available budget. Accordingly,
all concerned ministers put down their proposals concerning these resources.
Each proposal has objectives for the program and its component, and a definition of the strategy
to achieve these objectives, with a timetable and explanation of the obstacles that each program
may face and how to overcome them. It is important to devise a system for accountability to give
warning indications monitoring the stages of implementation and development priorities that
will offer benefits to all citizens.
The Major Development Priorities
Good governance: and improving responses and accountability as well as the services that are
provided by the government or the institutions, besides the local governments bodies.
- Participation and social integration, which leads to the individuals and societies’ ability
to participate in the decisions that affect their lives.
- Health: improving the quality of health care and access to the services that aim at
promoting the health of those who are physically, mentally and socially marginalized.
- Education: quality of education that improves the ability of formal and informal
educational institutions to provide educational opportunities that contribute in alleviating
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poverty, and giving priority to provide job opportunities, alleviate poverty, decrease cost of
living, and combating corruption.
- The Judiciary’s Independence: Independence of the Libyan Judiciary system means that
the Judicial Power17 should be isolated from any other powers of the government. That means
that courts should not be subjugated to any influence of any institution, body or council in the
state or any persons or parties. There are several means to realize that, including selection of the
judges and their appointment for life so as to enable them to concentrate on establishing justice
and to judge in all cases according to the rules of the law, and according to what their conscience
dictates, even if their judgments were not popularly accepted, or did not serve interests of
certain groups or persons.
However, national development priorities differ from Libya to another state, but Libya should be
confined, as a whole, to abolishing unemployment, providing job opportunities, alleviating
poverty, reducing living costs, combating corruption, availability of food, combating crime and
violence, combating narcotics, treating political instability, providing daily services such as
drinking water, electricity in terms of securitization approaches, health care for all family
members, endorsing equal rights between men and women, speech freedom in press, radio and
television, and in seminars and conferences.
Furthermore, establishing security and acceleration of economic development is one of the
priorities in rebuilding Libya after the revolution, and building a safe and stable society where
the people own the country’s wealth.
As a result, it is necessary to aim all classes of the society with fixed programs by providing real
job opportunities that maximize the role of human resources in upgrading productivity and good
quality to be able to export the surplus of products. It is vital to convince members of the society
by the Media and seminars that development is done for their own interests and that will be
asserted by asking every individual to play a role in that development, and to equally benefit of
its results.
No doubt, putting citizens’ basic needs at the top of the national development
priorities, broader popular participation in decision-making process, exposing economic, social
and cultural policies to more studies through open public debates will lead to the best use of
human resources, and make access to data and information, provide transparency in economic
transactions, limelight all aspects of flaws and inefficiency in governmental departments and
economic institutions and combat of corruption. All these should be done in a framework of
democracy. Development process is not only affected by democracy but it also affects it.
Democracy avails the framework that constitutes an intensive development.
Economic growth, which includes a high degree of industrialization and value added, contributes
in transformation to democracy much more than selling or exporting raw material. Returns of
raw oil sales do not per se lead to that transformation in the required speed and depth. Oil
returns are accumulated by the state, and consequently increase the state’s power and
bureaucracy as happens in some oil producing and exporting states.
Politically oriented, Libya, in the first election, after half a century to elect the members of the
General National Conference (GNC), the results of the Libyan election was in contrast to the
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expectations of most analysts who betted on the Islamists’ victory as happened in both Egypt
and Libya, as the general trend of the Arab Spring was in favor of the Islamists.
In contrast, the Libyan results came to rectify the political comps and correct the course of the
whole Arab revolts, and proved that the Islamists were not the only ones in the ground. These
elections returned confidence of followers of the democratic civil state, stressing that not
Libyans are in favor of the Islamic rule. They are looking forward to a prosperous future for the
modern Libya state: the state of institutions, a democratic constitution, a rule of the law, justice,
rationality and living in peace with themselves and the world, as a state of stability, construction
and development.
Conclusion
To conclude, Libya’s agony is not caused so much by the civil war, as it is by the internal
problems left unresolved by Muammar Kaddafi. The war simply revealed a series of weaknesses
and vulnerabilities, which had remained more or less dormant for decades. And it’s almost
impossible to solve these problems anytime soon, especially since the House of representatives
does not have too many human and financial resources, so we can expect a weak, divided and on
the edge-of-survival Libyan state for many years to come. In short, the paper attempted to trace
the major elements of possible coexistence and identity in the most fragile devastated state. As a
result, the task of analysis provided a model of a leaderless revolt in the way how a such
uprising in the region has missed its path toward national coexextence and identity .
In short, Libya will be the most predisposed to internal divisions and instability. At the same
time it’s also the only North African state to have failed to do away with the ethnic and tribal
barriers and to create a national identity and coextence. The main barrier to achieving this goal
has been and still is geography and wealth along with the tribal segmentations in the country.
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أزﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌوب:
ﻣﻘدﻣﺔ :

*Smail Djouher

İslam Dünyasında Mevzuat Sorunlarının İnsanların Kimlik ve Kültürüne Etkisi
&
Problems of Legislation in the Islamic World and Its Impact on the Identity and Culture of
Peoples

ﺗﺗﻌرض اﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺣو و طﻣس اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻋن
طرﯾق اﺳﺗﻬداف ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣت ﻏطﺎء ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ .إذ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻣؤﺧ ار أن
ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
اﻟﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﻣﻌظم اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘواﻧﯾن اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑل أي ﻗﺎﻧون دﺧﯾل ﻣﺳوق ﻣن
ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق أزﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر
واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .ﻓﻔﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ؟

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﻣظﺎﻫر أزﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ أن ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠد اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻐﯾرﯾﯾن ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎدﻫم ﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻰ دﯾﻧﻬم و ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم ﻣن أن ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻻ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻬﺎ .و اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺑﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻫو اﺳﺗﯾراد ﺑﻼد
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗراﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺄدﺧﻠت ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺧﺎﻟف
أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.1
اﻟﻣطﻠب اﻷول :أزﻣﺔ ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

Dr., Tiziouzu University, Algeria.
 -1ﺑﻮﻧﺼﯿﺎر وﯾﺰة ،ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ،ﺗﯿﺰي وزو ،2014 ،ص.07
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ﺑﺳﺑب اﻧﺿﻣﺎم اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة و
اﻟطﻔل أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻷﺳرة اﻟﻔرع اﻷول و داﺧل اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻌض ﻧﺻوص و ﺑﻧود ﻫذﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺧﻠق أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ داﺧل ﻫذﻩ اﻟدول.

2

اﻟﻔرع اﻷول :أزﻣﺔ ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن اﻷﺳرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزواج و اﻟﻧﺳب داﺧل اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﺣﺿﻲ ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣرأة و اﻟطﻔل أي ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻸﺳرة اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟدي ﻣﻌظم اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
إذ ﻧﺟد ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  130ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ  19963إن اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺟزاﺋر أﺳﻣﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻔﻬوم اﻧﻪ إذا و ﺟد ﻧص ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎﻫدة ة ﺗﺗرك اﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﻌﻠﻰ أﻫم أزﻣﺔ ﻣﺳت ﺑﻘﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري.
ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﻣس ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  05-02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2005/02/27اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 84-11اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري و اﻟذي ﻣس اﻟﻣﺎدة  405ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺟﻌل ﻣن رﻛن اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟزواج رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ و ﻣن ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟزواج اﻛﺗﻣﺎ ﻛل أرﻛﺎﻧﻪ ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة و ﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻧﺻوص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾز ﺿد اﻟﻣرأة ﻟﺳﻧﺔ  1979اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  1996/01/22إذ أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟرﻛن
اﻟﺟوﻫري ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل ﺷرط وﻟﯾس زﻛﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺟدﻻ ﻛﺑﯾ ار ﺣول ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟزواج وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .5
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔل و اﻟﻣرأة ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻧودﻫﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻷﺳرة ﻟدى اﻟدول
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﺣﺎق ﻧﺳب اﻟطﻔل ﻷﺑوﯾﻪ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  40ﻓﺎن ﻧﺳب اﻟطﻔل ﺧﺎرج اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟزوﺟﯾﺔ و اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ أﺑﯾﻪ ﺑل ﯾﻧﺳب إﻟﻰ أﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق أﯾﺿﺎ ﺟدﻻ ﻛﺑﯾ ار ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻹﺳﻼم ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن  08اﻟﻔﻘرﺗﯾن  2-1و
اﻟﻣﺎدة  09ﻣن إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻟطﻔل ﻟﻌﺎم  1924ﺑﺟﻧﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣوﻟودﯾن ﺧﺎرج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧﺳﯾب ﻷﺑوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻣﻧﺢ
ﻷوﻻد اﻟزﻧﺎ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻹرث وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺻوص ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﺳﻣﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون طﺑﻘﺎ ﻟﺑﻌض دﺳﺎﺗﯾر اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر.6
و ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻪ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻣس اﻟﻣﺎدة و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت و اﻟذي أﻟﻐﻰ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت
و ﺟﻌل ﻫذا اﻟﺣق اﻟﻣﻛرس ﺷرﻋﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻌل ﻣﺟرم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻬل ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﺗﺄﺗﻲ أﺣﻛﺎم ﻫذا
اﻟﻘﺎﻧون و ﺗﺟرم ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻓﻲ ﺑﻼدي اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﺧطورة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺧرم ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺑداﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو أﺳوء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﯾﻬدد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .7
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :أزﻣﺔ ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن اﻷﺳرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾراث ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﺳﺗﻣد اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﯾراث و اﻟﺗرﻛﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ أﻻ
ﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟدي اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺷرع اﻹﻟﻬﻲ ﻻ ﯾﻛن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣﺛل ﻟﻠذﻛر ﻣﺛل ﺣظ
 -2ﺳﻼﻣﻲ دﻟﯿﻠﺔ ،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ،ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2008 ،ص.32
 -3راﺟﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  130ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ .1996
 -4راﺟﻊ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2005/02/27اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  84-11اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
 -5اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﺴﻨﺔ  ،1967اﻋﺘﻤﺪت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .1967
 -6اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎم .1924
 -7راﺟﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
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اﻷﻧﺛﯾﯾن اﻟوارد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾوﺻﯾﻛم اﷲ ﻓﻲ أوﻻدﻛم ﻟﻛر ﻣﺛل ﺣظ اﻷﻧﺛﯾﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة  155ﻣﻧﻪ 8ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أﺣﻛﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺷﻌوب ﻟﺳﻧﺔ 1948
12و اﻟﻌﻬد اﻟوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1966

9

و اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺗﻣﯾز ﺿد اﻟﻣرأة ﻛل ﻫذﻩ

اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﺳﻣﻲ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطت ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺻﻔﺔ اﻻﺳﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻲ اﻟﻣﺎدة  130ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌﺎم.10 1996
و ﻗد ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﯾراث اﻟذي
أﻟﻐﻰ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث ﺑﯾن اﻟذﻛر و اﻷﻧﺛﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾوﺻﯾﻛم اﷲ ﻓﻲ
أوﻻدﻛم ﻟﻠذﻛر ﻣﺛل ﺣظ اﻷﻧﺛﯾﯾن ﺻدق اﷲ اﻟﻌظﯾم ﻓﻘواﻧﯾن اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟﯾدة اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳم
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أﺛﺎرت ﻋدة إﺷﻛﺎﻻت و أزﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟدي ﻫذﻩ اﻟدول ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎرض ﻧﺻوص ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﯾد و ﻋﺎدات اﻟدول
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑر اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻛراﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إذ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺟدﯾد اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إﻓﺳﺎد أﺧﻼق
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.11
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أزﻣﺔ ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
إن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻛل اﺗﻔﺎق ﯾﻌﺎرض أﺣﻛﺎﻣﻪ
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼ ﻏﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾر ﻣﺻد ار اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﯾﻔﺳﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻪ و ﻟم ﯾﻘﺗﺻر
ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑل اﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﻗواﻧﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.12
اﻟﻔرع اﻷول :أزﻣﺔ ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﺗﺟﻬت إرادة ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺦ ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ و ﺟﻌل ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﺳﺦ
طﺑق اﻷﺻل ﻟﻘواﻧﯾن ﻫذﻩ اﻟدول و اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و أن اﻹﺳﻼم دﯾن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣن
أزﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺟرﯾﻣﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺣدث ﺑﻼ ﺣرج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﺟراﺋم اﻷﺳرة و اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺔ و اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.13
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟزﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون أﺣد اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻣﺗزوج و ﻫﻧﺎ ﻧطرح
ﺳؤال ﻣﻬم ﺟدا و طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون إذا ﺛﺑت ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن اﻟطرﻓﺎن ﻟﯾﺳو ﻣﺗزوﺟﺎن و ﻗد ﺗم ﺿﺑطﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎء ﻓﺎل ﯾوﺟد
أي ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺗزوﺟﺎن ﺑﺎﻟرﻏم أن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻣﺟرم ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل
ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺣرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺧل ﺑﺎﻟﺣﯾﺎء اﻟذي ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون أطراﻓﻪ ﻣن
اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إي ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺟرم ﻫذا اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺻر ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻟم ﯾﺧرج ﻋن ﻫذا اﻟطرح
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟذي أدرج ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺎدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗب ﻛل ﺷﺧص ﻋﻘد ﻗراﻧﻪ ﻣﻊ اﻣرأة اﻷﺧرى دون

 -8راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة  155ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
 -9راﺟﻊ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﻟﺴﻨﺔ  1984ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  12واﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﺳﻨﺔ .1966
 -10راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة  130ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺎم .1996
 -11ﻣﻌﺮوف ﻋﺮاﯾﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻣﺎﻟﮫ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﻌﺪد  ،10اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2005 ،ص ص .130-129
12- Hammouthéne Hamid, « réflexion sur le statut de la femme en droit algérien de la femme »,
Revue des avocats El mouhamat, N°5, Faculté de droit et science politique, Université mouloud mammeri,
-Tizi-Ouzou, 2007, p15.
 -13راﺟﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .30
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زوﺟﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺣت ﻋﺻﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن و اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن و ﻫو ﺑذﻟك ﯾﻌﺎرض روح اﻟﺗﺷرﯾﻊ و ﯾﻘف دون
إﻋﻣﺎﻻ ﺑﻧص ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺷرع اﷲ ﻋز و ﺟل.14
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :أزﻣﺔ ﺗﻌﺎرض ﻗواﻧﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص و ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻠك اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
أﻋطﯾت ﻟﻠﻌداﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ﻫذا ﺑﺗﻛرﯾس إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ﻣﺑدأ
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗراﺟﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﻛﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ إﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻣواطﻧﻲ
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻫو ﺻورة ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﯾراﻋﻲ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋﻲ أﺛﻧﺎء و ﺿﻌﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬﻣﺎت ﻣن اﻟﻧﺳﺎء.15
و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣدي ﻓﺎن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺻﺎدﻗﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام
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اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣذف ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري و ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﻣن طرق ﻗﺿﺎة

اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻠذﯾن ﯾﺣﻛﻣون ﺑﻬﺎ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗطﺑق و ﻫذا ﻣﺎ طرح إﺷﻛﺎﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ
ﺗﻧطق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم و ﻻ ﺗطﺑق ﺑﺳﺑب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺳﺗﻬدف ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ
ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺧط ار ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ﺛواﺑت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراف
و اﻹﺟرام ﺑل أﺻﺑﺣت ﻣوﺿﺔ ﻟدي ﺑﻌض اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻐﻧون ﺑﺎﺳم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻬل ﯾﻌﻘل أن ﯾﻔﻠت ﻣﺟرﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈزﻫﺎق روح
إﻧﺳﺎن ﺑرﺋﻲ ء ﻻ ذﻧب ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﺑﺎﺳم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺄﯾن ﺣق اﻟﻣﯾت اﻟﻣﻐدور ﺑﻪ و ﯾﺑﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣطروﺣﺎ ﻷﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗورد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و
اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺗﺟﺎور اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﺟﻧب اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣﺣﺎﻛﻣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ إذ ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣن أﻣرﻩ ﻫل ﯾطﺑق اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻷول :إدراج ﺑﻧود ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻدرا أﺻﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدﺳﺗور أﺳﻣﻰ ﻗﺎﻧون ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وان ﻛﺎﻧت ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور و ﻋﻠﯾﻪ
و طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻷﺳرة و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺿﻣﺎن ﻋدم اﻧﺣراف ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ و أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.17
اﻟﻔرع اﻷول :ﺣﻣﺎﯾﺔ دﺳﺎﺗﯾر اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺣراف ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

 -14ﻣﻌﺮوف ﻋﺮاﯾﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.130
 -15راﺟﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻤﺎدة .126
 -16راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة  564ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
 -17أﺣﻤﺪ ﻓﺮج ﺣﺴﯿﻦ ،أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم )اﻟﻄﻼق وﺣﻘﻮق اﻷوﻻد وﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب( ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،
 ،1998ص.213
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ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ دﺳﺎﺗﯾر اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺣراف ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﺷﯾر
اﻟﺷﻌوب داﺧل ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ أي ﺗﻌدﯾل دﺳﺗوري ﯾﻣس ﺑﻧودا ذات ﻋﻼﻗﺔ و ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻧظﺎم ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻟرﻏم اﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺷﻌب ﻏﯾر
اﻧﻪ ﻻ ﯾﺿﻣن ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﺧﯾﺎر اﻟﺗﺻوﯾت و اﻻﻗﺗراع ﻫو أﺿﻣن ﺧﯾﺎر.
ﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟوﻻ اﻟﻣﺎدة ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺎدة  130ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ أﻋطت اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣﺎ ﺗم
ﺧﻠق أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﺳرى ﻟﻣﺎ طرح أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺷﻛﺎل ﺑﺑطﻼن اﻟزواج اﻟذي ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟوﻟﻲ ﻣﻣﺎ أدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﻧود اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾز ﺿد اﻟﻣرأة.
إذن اﻟﺣل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﻻ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﻣﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟداﺧل ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن
اﻻﺧﺗراق ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻛل دوﻟﺔ و ﺻدر ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.18
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻔﻌﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ داﺧل ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و آﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻣن دورﻫﺎ ﻓﻲ
ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺟزاﺋﯾﺔ و ﺟﻌل اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻد ار أﺻﻠﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن دون اﺳﺗﺛﻧﺎء و ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺻﻠﻰ ﻟﺗﺄﺳﯾس
أي ﺣﻛم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء و ﻗد أﻛد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ووﺟوب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن و ﻫذا ﻓﯾﻪ ﺻﻼح ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ و اﻵﺧرة ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻد ار
أﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻘط و ﻫذا ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻛون أن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺻدر اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى و
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب أزﻣﺔ داﺧل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ و
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.19
و ﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة أﺻﺑﺢ دورﻫﺎ ﺳﻠﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ ﻣﻊ ﺧﻠق
ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻛون ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟطﻣس و ﻣﺣو اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ داﺧل اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺻل اﻧزﻻ ﻗﺎت ﻛﺎﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟزواج و اﻹرث.20
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣذر
ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و ﻛراﻣﺗﻪ و ﻟﻛن ﺑﺣذر و ﻣﻌﻧﻰ
ذﻟك ﻟﯾس ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳوق ﺻﺎﻟﺢ إذ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻛل ذﻛﺎء إذ ﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾق اﻟﻛﻠﻰ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻻﻧﺿﻣﺎم و اﻟﺗﺻدﯾق ﺑﺗﺣﻔظ.21
اﻟﻔرع اﻷول :ﺣق اﻟﺗﺻدﯾق اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ودورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

 -18ﯾﺤﯿﺎوي أﻋﻤﺮ ،اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دار اﻷﻣﻞ ،ﺗﯿﺰي وزو ،ص .245
 -19ﻣﻌﺮوف ﻋﺮاﯾﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.127
 -20ﻣﻌﺮوف ﻋﺮاﯾﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص.128
 -21راﺟﻊ ﻧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﺴﻨﺔ .1969
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ﻣﻧﺣت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻟﻠدول اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾق اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺟزيء ﻋﻠو أي اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ دون اﻟﺗﺻدﯾق
اﻟﻛﻠﻰ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  50ﻣن ﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻟﺳﻧﺔ1969و 1اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ
ﻏﯾر ﺑﻣوﺟﺑﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
و ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟﺳﯾﺎدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻛل دوﻟﺔ ﺣرة ﻓﻲ إدارة
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﯾد ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌوب و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ

ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎذا ﺗرﺑط اﻟدول

اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﻫدات ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﺗﺷﻛل ﺧط ار ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺎدام أن اﻷﺻل ﻫﻲ اﻟﺣرﯾﺔ و
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫو اﻻﻟﺗزام.22
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟذي ﺗم ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻧم ﺑدا اﻟدول
ﻟﯾﺳت ﻣﻠزﻣﻪ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟﻣﺎذا ﺗﺗﺳﺎﺑق اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﯾراد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻣﯾﺎء و دون ﻣراﻋﺎة اﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
اﻟﺷﻌوب اﻟﺳﻼﻣﯾﺔ.23
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﻔظ و اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ دون ﺗﺻدﯾق
ﺑﺎﻟرﺟوع ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻟﺳﻧﺔ  1969أن اﻟدول ﻛذﻟك ﻻﻟﺗزم أي دوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ
اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﺟﺑﺎرﯾﺎ إﻟﻰ إي اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ و ﺗرﻛت اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ أي اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ أو ﻋدم
اﻻﻧﺿﻣﺎم و أن ﺗﻧظم ﺑﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻫذﻩ اﻟدول أو أﻋراﻓﻬﺎ أو دﯾﻧﻬﺎ.24
إذ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟدﯾن أن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن
اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻷﻋراف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﺑﻣوﺟب إﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ -60
 61ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات إن اﻟدول ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول ا ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻛن ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض و ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺑﻧود و أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ و ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﻧﺟد أي ﻧص
اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻗواﻧﯾن داﺧل ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.25

 -22ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪاش ،ﻣﺼﺎدر وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دون ذﻛﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،2014 ،ص.28
 -23راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﺴﻨﺔ ،1969
24 - Saheb Hakim, statut de la femme en Algérie et droit international, Mémoire en vus d’obtention du
magister en droit, Faculté de droit et des sciences politiques, Universités Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,
2005, pp 101-102.
 -25راﺟﻊ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ  61-60ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﺴﻨﺔ ،1969
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Arap Baharı Sosyal Hareketlerinde İslam’ın Bir İdeoloji Olarak
Kullanımı

Hacı DURAN*

Öz
İdeolojiler çağdaş toplumlarda sosyal hareketleri yapılandırdı. İdeolojik sosyal hareketler her
yerde ve toplumda, şiddeti, çatışmayı ve kültürel yabancılaşmayı kışkırttı. Batı kültürleri için;
faşizm liberalizm ve marksizm bu ideolojilere örnek verilebilir. Ancak İslam ve özellikle Arap
toplumlarında, dinin bir ideoloji olarak kullanımına şahit olmaktayız. Çünkü, Arap baharı sosyal
hareketlerinde kullanılan dini normlar geleneksel anlamlarıyla değil, ideolojik yönleriyle işlev
görmektedir. Bu tebliğde Arap Baharında birer aktör olarak rol alan Daiş ve Alkaide örgütlerinin
kullandığı islamcı ideolojiyi açıklayacağım. Bu şiddet içeren islamcı ideoloji ile marksizm
arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Alkaide, Daiş, Marksizm, İslamcılık, Şiddet, Terör
Abstract
Ideologies structured social movements in contemporary societies. And the Ideological social
movements provoked violence, conflict and cultural alienation in everywhere and in all society.
The fascism, liberalism and marxism are examples of that ideologies for Western cultures. But in
Islam and especially in Arab societies, we witness and observe that the use of religion as an
ideology. Because the religious norms, that used in the Arab Spring’s social movements do not
function with their traditional meanings but with their ideological aspects. In this paper, I will
explain the Islamist ideology used by Daish and Alkaide organizations as actors in the Arab
Spring. I will try to show the relationship between the Islamist ideology and the Marxism that
contains a violence.
Keyword: Ideology Alkaide, Daish, Marxism, Islamism, Violence, Terror

Giriş
Arap Baharı sosyal hareketlerinde birçok tarihi, geleneksel, kurumsal ve dini imaj
kullanılmaktadır. Bu imajlar, sosyal hareketleri kitleselleştirmektedir. Meşru bir hak arayışı gibi
masum göstermektedir. Hareketlere ateşli bir taraftar kitlesi sağlamaktadır.
Bu imajlar; harekete katılanlara gerçekten, tarihi, geleneksel ve kurumsal imajlara göre yaşama
ve davranma imkânlarını ve araçlarını aslında sunmuyor. Sunması da mümkün değildir. Çünkü
iletişim, yerleşim, barınma, çalışma, eğitim, gelecek beklentisi, sosyal tutumlar, statüler ve
varoluş biçimleri değişmiştir. Eskinin veya önceki kuşakların yaşamlarındaki şartların bir başka
çağın nesilleri tarafından olduğu gibi yenilenmesi mümkün değildir.
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Bu durumun farkında olan bu sosyal hareketler, tarihi ve geleneksel değerleri ve ilahi nasları,
özüne bağlı kalarak çağdaşlaştırdıklarını düşünüyorlar. Ancak çağdaşlaştırılan, ilahi bir nas,
tarihi ve geleneksel bir değer, gerçekten özgün içeriğine göre sosyal hareketleri nasıl
yönlendirir? Belki de tam tersine çağdaş sosyal hareketler, söz konusu değerleri aşındırır,
bağlamından çıkartır.
Ama buna rağmen geçmişin yeniden yaşanacağına duyulan inançlar, çağlar sonrasında ortaya
çıkan sosyal hareketlerin taban bulmasında, örgütlenmesinde etkili olmaktadır. Bu tebliğde Arap
Baharı Sosyal hareketlerini bu çelişkili durum açısından değerlendireceğim.
Arap Baharı Sosyal Hareketleri bilindiği gibi çoktur. Bunların tümünü bir tebliğde ele almak
mümkün değildir. Çünkü çok geniş bir coğrafyada, değişik devletlerde ve değişik ideolojik
kaynaklardan besleniyorlar. Bundan dolayı da sayıca çok fazla olabiliyorlar.
Bu hareketlerin tümü yukarıda belirtilen bir tarih, gelenek, kurum ve din tasarımına kendilerini
dayandırmakla birlikte, günün bakış açılarından etkilendikleri için, hiçbir zaman önceden var
olduğu düşünülen, bir geleneği, dini, sosyal ve siyasi düzeni, kurumu ve tarihi olduğu gibi
anlamıyorlar. Mirastan beslenme söylemi canlı kalmakla birlikte, mirasa göre yaşama, bir sosyal
ağ kurma, mirasın değerlerine göre davranma ve kurum inşa etme zaten mümkün değildir.
Bu hareketler güncel bakış açısına göre, var sayılan bir geçmişi veya uydurulan bir geçmiş
tasarımını yeniden üretiyorlar. Böylece, melez yani hibrit bir algı ve sosyal oluşuma göre
yapılanıyorlar. Bundan dolayı Arap Sosyal Sosyal Hareketleri, Rus Matruşkası oyuncağı gibi
kendi içlerinden sürekli yeni eylem grupları, şiddet grupları çıkarmaktadır.
Post-modern söylem biçimleri; kültürel yenilenmeyi, parçalanmayı, ufalanmayı ve yeniden
birleşmeleri, bağlanmaları ve işbirliklerini canlı tutmakta ve mantar gibi çoğaltmaktadır. Bu
bakımdan bu hareketlerin tümünü incelemeyeceğiz. Bu hareketlerin şiddet bakımından en
etkilisi olan DAİŞ/İŞİD, yani Irak-Şam İslam Devleti adlı örgütün temellerini, söylemlerini ve
uzantılarını örnek göstererek konuyu açıklamaya çalışacağım.
DAİŞ’le ilgili ayrıntılara girmeden modern dönemin başından itibaren, Modernizmin merkezi
aktörü olan Batı ülkelerinde ortaya çıkan Marksizmin tarihi imajlar konusundaki tutumunu
açıklamakta yarar vardır. Çünkü DAİŞ’in tarihi imajları, kurumları, inançları, karşıtlıkları ve
savaşma stratejilerini söyleme dönüştürme biçimi ile Marksist hareketlerin aynı mirası kullanma
biçimi arasında bazı benzerlikler vardır.
Benzer bir durumu Hitler’in Avrupa’yı Alman Milli Doktrini iktidarında birleştirmek ve bu
doğrultuda savaşçı takımlar oluşturmak için kullandığı Nasyonel Sosyalist söylemde de görmek
mümkündür. Marksist söylemi Arap Baharı İslamcı Sosyal hareketler için örnek gösterme
nedenimiz, her iki hareketin milletsiz, ülkesiz bir evrensel ideolojiye dayanmış olmasıdır. Bu
karşılaştırma, şiddet yanlısı sosyal hareketlerin dinlerden, inançlardan, tarihi imajlardan
bağımsız bir şekilde nasıl davrandıklarını ve tarihi mirası nasıl yapı bozumuna uğrattığını da
açıklayacaktır.
Bilindiği gibi, Karl Marx, Sosyalist ve Marksist sosyal hareketlerin yapılanmaları, etkili olmaları,
savaşçı bir bilinçle hareket etmeleri için tarihi imajları çok sık kullanmıştır. Tarihsel materyalizm
felsefesi ve diyalektik, geleceği belirleyen bir takdir olarak bilimsel bir kutsama derecesinde,
bütün marksist yaklaşımlarda yer alır.
Proleterya, işçi sınıfı, komünal toplumun, Komünizm/Sosyalizm olarak yeniden dirilmesi için
tarihi metaforları kullanmıştır. Diyalektik materyalizm ideolojisini tarihi metaforları örnek
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göstererek açıklamaya çalışmıştır. Marx’ın sosyalist hareketlerin örgütsel bağlılıklarını
pekiştirmek için kullandığı söylemi daha önceki çalışmalarımın birisinde şu şekilde
özetlemiştim1: K. Marx, 1871 komünü anısına yapılan mitingde alınan kararları kaleme alırken2
Proleterya, yani işçi sınıfına karşı başlatılmış olan burjuva saldırılarının biçimini ve içeriğini
anlatır. Bu saldırıları yapanların krallık ve cumhuriyet rejimleri olduğunu belirtir. Sözünü ettiği
burjuva sömürüsü ve saldırılarını Haçlı saldırılarına benzetir.
“Miting, tü m Avrupa'da, emekçilere karşı duydukları nefret içinde birleşmiş bulunan burjuva
sınıfların ahmaklık ve cinayetlerinin, kralcı ya da cumhuriyetçi, hü kü met biçimleri ne olursa
olsun, eski toplumu ö lü me mahkum ettiklerini ilan eder. Miting, bü tü n hü kü metlerin
Enternasyonale karşı açtıkları Haçlı seferini ve Versailles katillerinin yıldırılarının, Prusyalı
yenicilerinin yıldırıları gibi, başarılarının boşluğ una tanıklık ettiklerini ve Thiers ile
Guillaume'un birleşmiş gü çleri tarafından ezilmiş kahraman ö ncü sü nü n arkasında evrensel
proletaryanın tehdit edici ordusunun varlığ ını olumladıklarını bildirir.”
Evrensel Proleterya eylemlerinin haçlı saldırısı ve sömürüsüne karşı çıkacaklarını söyler. İşçi
sınıflarının direnişinin tarihi determinizm/belirlenimcilik ve diyalektiğin/karşıtların etkileşimi,
yani devrimci takdirin bir biçimi olduğunu açıklar. İşçi sınıflarının devrimci tekdirin aktörü
olarak burjuva iktidarlarının başlatıp sürdürdükleri Haçlı savaşlarını durdurmaları gerektiğinin
belirtir. İşçi sınıflarının, devrimci mücadeleye girişeceklerini kararlaştırdıklarını yazar.
Marx’ın burjuva sınıfının işçi sınıfını sömürmesi olarak tanımladığı sosyal, ekonomik ve kültürel
eşitsizlikleri ve karşıtlıkları özel bir biçimde etiketlemesi, belli bir tanım aralığı ile
anlamlandırması, bir sosyal eylem grubunu inşa etme süreçlerinde, bilindiği gibi çok başarılı
oldu. Marx’ın tezi kısa sürede bütün dünyada Komünist ve Sosyalist partilerin kurulmasını
sağladı. Birçok ülkede sosyalist devrimleri ortaya çıkardı.
Sermaye, mal, mülk ve işletme sahipleri yani zenginlerin toplumun geneline göre özellikle
işçilere, çalışanlara, ustalara ve çiftçilere göre daha üst bir statüde oldukları, Marx’tan önce
biliniyordu. Veya yoksullarla varlıklılar arasında bir eşitsizliğin olduğu açıktı. Bu farklılık ve
eşitsizlik ilk çağlardan itibaren önemli bir konu olarak da görülmüştür. Tartışılmıştır. Bu sosyal
sorun hemen hemen bütün toplumlarda bulunduğu için, soruna ilişkin birçok düşünce bilindiği
gibi geliştirilmiş; filozoflar, din adamları ve yöneticiler tarafından bu konu sürekli olarak bütün
toplumlarda ele alınmıştır.
Marx’ın çalışan yoksulları bir sınıf olarak tanımlaması, sadece yeni bir sosyal kategorinin fark
edilmesi değildir. Marx bilindiği gibi; ekonomik durumları, çalışma şartları ve geçinme biçimleri
benzer olan kitleleri kategorize etmekle kalmadı. İcad ettiği kategoride yer alan geniş halk
kitlelerini ortak bir grupsal bilinçle özdeşleştirdi. Daha önce olmayan şey, bu özdeş grupsal
bilincin Marx tarafından uydurulmuş olmasıdır. Marx; çalışan yoksulları, kişilik, kişisel etkileşim
kimliği, din, dil, millet ve kültür farkı olmaksızın, devrimci proletarya olarak tanımladı. Bu
kitlelerin devrimci proleterya bilinci ile eyleme geçmelerini ve bunu gerçekleştirmek için
örgütlenmelerini bir zorunluluk olarak sloganlara, projelere ve stratejilere dönüştürdü.
Gerçekten işçiler ortak bir sınıf bilinciyle kitlesel bir eyleme giriştiler mi? Bu hiçbir zaman
kanıtlanmadı. Burjuvalar, Marks’ın tanımladığı gibi, bir topluluk veya sınıf bilincine sahip oldular
mı? Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Ama Marx yayınladığı bildirilerde ve kitaplarda;
Duran H. “Marksizmin İslamcı Hayaletleri”, Hece Dergisi Karl Marx Özel Sayısı, Hece Yayınları, Ankara
2019, ISBN 1301-210X, Cilt 1, sh. 424.
2 K. Marx, F. Engels, Seçme Yapıtlar, Sol Yayınlar 1977, Cilt 2, sh.341-342.
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zenginlerin, işverenlerin veya patronların, hangi milletten, kültürden, dinden ve sosyal
oluşumdan olurlarsa olsunlar, ortak bir sınıf bilincine, çıkarlara, kimliklere ve aidiyetlere bağlı
olduklarını yineleyerek sürekli bir tarzda savundu. Dünyanın bütün işçileri için nasıl bir ortak
kimlik ürettiyse, işçileri çalıştıran mülk sahiplerini de ortak bir kimlikle özdeşleştirdi.
Birincilerini proletarya sınıfı bilinci, yani günümüz söylemiyle söyleyecek olursak proletarya
kimliği ile özdeşleştirdi. İkincileri ise burjuva sınıfı ve kimliği ile özdeşleştirdi. Her iki kimliği de
tarihi materyalizmin diyalektik aktörleri olarak çatışan karşıt kimlikler olarak tasarladı.
Asıl ilginç olan ise, Marx; 19.yüzyılın sanayici, tüccar ve iktidar seçkinleri sınıflarını, ister
monarşi isterse cumhuriyet rejimlerinde olsun, Haçlı ordularına benzetmiş olmasıdır. Marx
dikkat edilirse pozitivist akıl ve bilim çağı denilen bir dönemde, varsaydığı çatışmaları, bilim ve
akıl ile alakası olmayan Haçlı savaşçısı grupların eylem biçimine ve değerlerine dönüştürerek
etiketliyor. Sonra inşa ettiği veya yeniden güncellediği bu geçmiş miti kendi çağına taşıyor.
Böylece zamansız bir sosyal eylem tipolojisini dolaşıma koyuyor.
Marx’ın özetlediğimiz düşüncelerinde, bilime dayalı bir açıklamayı aşan bir tutum olduğu
görülebilir. Çünkü köklü bir soyutlama söyleyiş biçimine egemendir. Benzersiz aktörler ve
değişkenler ortak bir sınıf bilinci çerçevesinde tek kimliğin uzantıları olarak değerlendirilmiş.
İşçilerin kişilikleri, özel beklentileri, yaşamdaki duruşları, dini inançları, gündelik etkileşimlere
dayalı kimlikleri, ayrı iş ortamlarındaki çalışmaları, bulundukları yerleşimleri, siyasi düzenleri,
milletleri ve dinleri göz ardı edilmiş.
Sosyal gerçeklikten bu kadar geniş kapsamlı bir soyutlama yaparak kopmak için çok fanatik
olmak gerekir. Ve Marx’ın yukarıdaki önerileri bu fanatizmi fazlası ile sunmaktadır, dolaşıma
koymaktadır. Fanatizmin bir davranış biçimi olarak kişilik, cemaatçilik / toplulukçuluk,
grupçuluk / partizancılık, toplumculuk / milliyetçilik, ülkecilik / vatanseverlik, çağdaşçılık /
modernist, eşitlikçilik, dindarcılık, ilericilik ve tarihicilik gibi birçok türü vardır.
Bu türlerin ne oldukları ayrı bir tartışma konusudur. Ancak konumuz açısından her türlü fanatik
tutumda uçuk bir soyutlamanın ve hırçın bir dışlamanın olduğu kesindir. Fanatizm adlı kitabının
girişinde A. Toscano Fanatik’i şöyle tanımlar: “Hoşgörü sınırlarını aşan ve iletişime kapalı olan
fanatik, siyasi rasyonalite çerçevesinin dışında durur; hiçbir argümana tahammül edemeyen ve
ancak kendine rakip gördüğü her türlü hayat görüşü veya tarzı ortadan kalktığında yatışacak
olan azılı bir inancın boyunduruğu altındadır3.
Dikkat edilirse, fanatik, azılı bir inancı olan, iletişime kapalı, hoşgörülü olmayan, karşıtın
varlığına katlanamayan, belgelere saygı duymayan ve öfkesini ancak arzuladığı amaçlara
ulaşmakla dindirebilen birisi olarak tanımlanmaktadır. Marx’ın yukarıdaki cümleleri bu
özellikleri çok daha aşırı biçimde ve fanatizmi besleyen soyutlamalar, karşıtlıklar, tarihten
çıkarılmış basmakalıp masallar içermektedir.
Marx’ın bir buçuk asır önce dolaşıma koyduğu bu bakış biçimi, dünyada çok kısa sürede bilindiği
gibi, etkili oldu ve benimsendi. Yirminci yüzyılın bütün sosyalist hareketlerinin itikadi dayanak
noktası oldu. Ve dünyada kısa sürede en çok benimsenen ideoloji, doktrin ve söylem oldu. Bu
ideolojiye ve söyleme bağlı birçok devrim ve karşı devrim gerçekleşti. Göçler, soykırımlar, dünya
savaşları ve işgaller bu ideoloji ve söylem üzerinden yapıldı.

Tocano, Alberto, Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları Üzerine, çev. Barış Gürel, Metis Yayınları, İstanbul,
2013, 11.
3
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Yukarıda, Marksist hareketlerin, bir söylem oluşturma biçimlerinin bir benzeri de Arap baharı
sosyal hareketlerinde de tekrarlanmış gibi görünmektedir. İslamcı hareketler ve özellikle
DAİŞ’in söylemini bu amaçla örnek olarak tahlil etmek gerekir.
DAİŞ’in ortaya çıkma öyküsü, kullandığı propaganda biçimleri, tarihi materyali yapı bozumuna
uğratıp yeniden öretmesinin örnekleri üstünde durmadan önce geniş bir söylemi ifade eden
İslamcı hareketler üstünde durmak gerekir. Çünkü DAİŞ bu hareketler içinde çıkmıştır. Bu
hareketlerin söylemlerini dolaşıma koymuştur. İslamcılık, Vahabilik, Kutup İhvancılığı, Alkaide
ve Daiş sürecine geçiş şeklinde bir sıralama yaparak, tarihi metaforlar ve inançların sosyal
hareketlerdeki kullanım biçimlerini açıklamaya çalışacağım.
İslamcı hareketler, Batı emperyalizmine karşı, modern araçlar, yöntemler, programlar,
ekonomik düzenlemeler, sosyal politikalar ve siyasi politikalar geliştirmek üzere önce kurgu
olarak ortaya çıktılar. Daha sonra bu kurgular, dönemin ülkeleri tarafından kısmen de olsa
yürürlüğe konmaya çalışıldı. Bunun denemeleri yapıldı. Türkiye’deki Panislamizm tartışmaları
çerçevesinde üzerinde durulan politik ve ilmi aktörler bu ideolojiye örnek gösterilebilir.
Türkiye’de hatırlanacağı gibi, kimi zaman, Osmanlı devletinin son kırk yılında İslamcılık hem
İkinci Abdülhamit, hem de onun azılı muhalifleri olan İttihatçılar tarafından resmi bir politika
olarak yürürlüğe kondu. İkinci Abdülhamid’in ve İttihat Terakki yönetiminin Birinci Dünya
Savaşı yıllarındaki politikası birçok bakımdan İslamcılık olarak tanımlanabilir.
Ancak Türkiye’nin islamcılık politikasını izlediği bu yıllarda, Arap dünyasında Osmanlı Türk
İslamcılık politikalarına karşı, Arap İslamcılığı olarak tanımlanabilen islamcılık politikaları da
yürürlüğe girdi. Ve özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Arap İslamcılarının çoğunluğu Şerif
Hüseyin, Suud Vahabiliği ve Suriye’de Arap milliyetçileriyle birlikte Osmanlı devletine karşı
İngiliz saflarında savaştılar.
İslamcılığın bir politik araç olarak, resmî politikalar tarafından kullanımı ayrı bir tartışmadır.
Bizi burada, aydınlar, kitleler ve sosyal gruplar tarafından benimsenen ve bir doktrin veya
ideoloji olarak sunulan İslamcılık söylemleri ilgilendirmektedir.
Bu söylemler hakkında geniş bir literatür mevcuttur. Fakat, bir ideoloji olarak varlığını sürdüren
İslamcılığın biçimi her yerde yaklaşık aynı özellikleri göstermiştir. İslamcı hareketlerin tümünde,
bütün dünya müslümanlarının ortak bir yönetim altında, bir Halife tarafından yönetilmesi, (Bu
beklenti uygulamada bütün müslümanların tek bir siyasi toplum olmaları anlamına gelir) asrı
saadet diye varsayılan dönemin, çağdaş şartlarda yeniden uygulanması, islam medeniyeti diye
kabul edilen tarihi dönemlerin yeniden diriltilmesi ve batı medeniyetine karşı bir medeniyet
olmanın süreklileştirilmesi, müslümanlar arasında, ırk, millet, sınıf ve kültür ayırımlarının
ortadan kaldırılması gibi özellikler bulunmaktadır. Teorik olarak bu beklenti bütün İslamcı
cemaatlerde bulunmakla birlikte, bu cemaatler, uygulamada ortak bir toplum olma konusunda
uzlaşmadılar, her zaman birbirleriyle çatıştılar.
İsmail Kara, Asrı Saadete dönüş inancı, çabası ve amacıyla İslamcı hareketlerin yeni bir tarih
geliştirdiklerini söylemektedir. İslamcı akımların son biçimleri ve söylemleriyle Mevdudi ve
Seyyid Kutup düşüncesi etkisinde oluştuğunu söylemektedir. Bu etki sonucunda meydana gelen
İslamcı akımları ise şu kavramlarla nitelemektedir. “İslamcılar inanç ve ahlak konusunda
kendilerini diğer Müslümanlardan ayırdılar. .... Kaynaklara dönüş çabalarıyla birlikte, Yeni
Selefiliğe, Vahhabi akımlarına yöneldiler. Aktivist, radikal, rejim muhalifi, Cumhuriyet ve
Osmanlı tarihiyle ilişkisi zayıf, siyasi talepleri kuvvetli, cihatçı; sorunları Mısır, Pakistan ve İran
merkezli olarak okuyan, sesi gür, mücadeleci, ümmetçi, talepkar, hissiyatçı gruplar olarak
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temayüz ettiler. Asrı saadete dönüş inancıyla yeni bir tarih geliştirdiler. (Kendileri gibi
inanmayanları) tekfir ettiler, şirkle itham ettiler”4.
İsmail Kara’nın bu değerlendirmesinin bir benzerini Mehmet Doğan5 ve Bedri Gencer de
yapmaktadır. Her ikisi de İslamcı söylemin Marksizmin ve Modernizmin ötekileştirme, dışlama
ve kimlik yapılandırma konularında, başvurdukları yöntemleri kullandıklarını savunmaktadır.
Bedri Gencer, “Dini ideolojik olarak savunan hareketler mezhep dilini ve usullerini bırakarak
ideolojik bir dili ve metodu benimsediler,”6 diyerek, İslamcı akımların gelenekten kopuk
olduklarını, klasik bir din dilini ve yöntemini kullanmadıklarını ve ideolojik bir din dili
kullandıklarını söylemektedir.
Arap dünyasında son dokuz yıldır, ortaya çıkan sosyal hareketlerin söylemlerine bakıldığında
konu hakkında çok sayıda örnek olay tartışmamıza delil olacak niteliktedir. Arap baharı sosyal
hareketleri olarak tanımlanan bu eylemlerle ilgili olarak, daha çok Alkaide, Daiş, Hizbullah,
Haşdu Şaabi ve bu grupların ideolojik uzantısı veya örgütsel uzantısı olarak kabul edilen çok
sayıda sosyal hareket bulunmaktadır. Özellikle adları verilen dört grup hakkında çok sayıda
araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar dışında bir de bu grupların küresel medyalardaki imajı da
ulaşılabilir niteliktedir.
Alkaide ve Daiş çizgisindeki sosyal hareketlerin ideolojik temeli, birçok araştırmada, Suudi
Arabistan devletinin kurucu ideolojisi olarak kabul edilen Vahabiliğe dayandırılmaktadır7. Bu
kaynaklar, Vahabi Selefiliği ile klasik Selefiliği birbirinden ayırabiliyorlar. Klasik selefilik yaklaşık
olarak bütün müslümanlar tarafından temel bir dayanak olarak benimsenir. İslamı anlama ve
uygulama biçimi olarak saygın kabul edilir.
“Vahabi İslamı, tarihi değişmeleri ve tecrübeleri değerlendirmeden, esas öze zahiren dönmeyi
esas alır. Madawi al-Raşit, “Addavlatu’l-Ekseru‘z-Zukuriyye”, Al-Camal yay. Beyrut 2016,
“Vahabiliği Suudi ülkesinde, devletin dininden daha öte, bir devleti oluşturan ideoloji olarak
tanımlamaktadır. Vahabilik Suudi Arabistan olarak tanımlanan ülkenin halkının milli
ideolojisidir. Suudi milletinin adıdır”. Demektedir
Ancak Suud Vahabiliği’nin selefiliği, Arap ulusçuluğunu dini manada bir ideolojiye
dönüştürmüştür. Müslümanların Araplar tarafından yönetilmesi gerektiğini bir inanç biçimi
olarak gündeme taşımıştır. Osmanlı devletine karşı Suudilerin veya Vahabilerin 19. Yüzyılda
başlattığı ilk isyanların arkasında böyle bir ideolojik inanç saklıdır. İslamın klasik okumalar
dışında kalan bu yeni okuma biçimi, daha sonra modernizmden etkilenen bütün islamcı
hareketlere etki etmiştir.
Anlaşıldığı kadarıyla, DAİŞ’i besleyen İslamcı hareketlerin modernizme geçişteki ilk temelini
birçok araştırmacı Vehabiliğe dayandırmaktadır. Vehabilik her ne kadar daha sonra, Suudi

Kara İsmail, “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Üzerine Birkaç Not”, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri, Editörler İsmail Kara Asım Öz, ISBN 978-605-85988-3-6
Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, 2013 sh.16-32.
5 Doğan. D. Mehmet, “İslamcılık:Bir Adlandırma Meselesi”, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi
Sempozyum Tebliğleri, Editörler İsmail Kara Asım Öz, ISBN 978-605-85988-3-6 Zeytinburnu Belediyesi
Yayınları, 2013 sh.123-124.
6 Gencer Bedri, “Şeriatçılıktan Medeniyetçiliğe İslamcılık: Bir İslamcılık Tipolojisine Doğru”, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri, Editörler İsmail Kara Asım Öz, ISBN 978-60585988-3-6 Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, 2013 sh.70.
7 Muhammad al-Adavina, Al-İslamu’l-Vahabiya fi Müvacahatin Tahaddiyati’l-Hadase, Şabakatu’l-Arabiyya
Li’l-Abhas va’n-Naşr, Beyrut, 2014, sh. 125-148.
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Arabistan’ın resmî ulusal ideolojine dönüştüyse de aynı, söylem ihtilalcı, suikastçı ve terörist
söylemi ön plana çıkaran Alkaide ve Daiş gibi örgütlerin ideolojisi de oldu.
Bilindiği gibi, Suudi Arabistan kurulmadan önce, bir Suudilik/Vahabilik ideolojisi olarak
vahabiliğin siyasi ideolojisi, 19. Yüzyılın birinci yarısından itibaren Osmanlı devletine ve
Türklerin İslam toplumlarındaki siyasi iktidarına karşı sabotajcı, isyancı ve anarşist bir ideoloji
olarak zaten şekillenmişti. DAİŞ bir yönüyle Vehabiliğe dayanmaktadır. Selefi yorumlar,
çoğunlukla Muhammed Abdulvahab’ın fetvaları ve risalelerine dayanmaktadır.
DAİŞ ve ALKAİDE militanlarının; Türbeleri yıkmaları, tarihi eserleri tahrip etmeleri, egemenlik
kurdukları bölgelerde örgütsel şiddeti kullanarak aile, kadın ve kamu alanlarını kişi seçimlerine
bırakmamaları, vehabiliğin 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılda Arabistan’da yaptıklarına
benzemektedir. ALKAİDA, DAİŞ’in kurucu örgütü olarak aynı eylemeleri daha önce Afganistan’da
gerçekleştirmişti.
DAİŞ gibi tutucu ve bağnaz sosyal hareketlerin Suud Vehabiliğinden sonra en çok etkilendikleri
kaynaklardan birisi de, Seyyid Kutup’un düşünceleridir. Kutupçu İhvanı müslimin olarak bilinen
bu cemaatler, İhvanı Müsliminin ana gövdesinde bulunan kesimlerce çoğunlukla sapkın olarak
değerlendirilmişler.
Seyyid Kutup, İslamı yorumlamada, bir söyleme ve ideolojiye dönüştürme sürecinde yeni
kavramlar geliştirdi. İman’ı klasik kelam ve akaid geleneği dışında yeni bir içerikle tanımladı.
İslami cemaat dışında kalan geleneksel İslamı, yaşama biçimlerini cahiliye adeti olarak
tanımladı. “Cahiliye toplumu” kavramını İslamcı hareketlerin ötekiyi tanımlamak için
kullandıkları bir etikete dönüştürdü. Cahiliye toplumu adıyla etiketlediği karşıt kesimlerin
kapsamına, hem geleneksel müslüman adetleri, hem modern devlet düzenlerini hem de çağın bir
çok uygulamasını katabilmektedir.
Mesela, Seyyid Kutub, “Gevşemeyiniz, üzülmeyiniz; inanmışsanız üstünsünüz”ayeti kerimesini
yorumlarken şunları söylemektedir: “İman sisteminden ayrılan yeryüzü güçlerine karşı, iman
kaynağından beslenmeyen yeryüzü değer ölçülerine karşı, imanla bağdaşmayan yeryüzü
geleneklerine karşı, iman tarafından yürürlüğe konmayan yeryüzü kanunlarına karşı ve iman
tarafından kurulmayan yeryüzü kurum ve kuruluşlarına karşı üstünlük”8.
İman bilindiği gibi, temel İslam kaynaklarının tümünde anlamı açıklanan bir dini bağlılık, güven
ve tutumdur. Bütün ilmihal kitapları İman kavramını açıklamakla başlar. İslam inanç esasları
hakkındaki kaynaklar, İmanın tanımını, niteliğini, ilkelerini ve içeriğini anlatırken, birçok ayeti
kerimeyi temel alarak konuyu açıklarlar. Bu ayeti kerimeler arasında, Seyyid Kutub’un bir iman
meselesi olarak temel aldığı Ali İmran Suresi’nin 139 ayetini çoğunlukla göz önünde
bulundurmazlar.
“Cahiliyye Toplumu/dönemi” kavramsallaştırması bilindiği gibi, klasik İslam kaynaklarında,
İslam öncesi Arap toplumu için kullanılan bir ifadedir. Kutup bu ifadeyi, çağımıza olduğu gibi
taşımaktadır. Arada geçen süre içerisinde meydana gelen değişmeleri göz önünde
bulundurmuyor. Yaşadığı güncel toplumun; ister Batı kültüründen esinlenmiş olan biçimleri
olsun, isterse geleneksel olarak yürürlükte olan Müslüman toplumun süregelen inançları,
yaşamdaki duruşları ve mevcut muamelat biçimlerinin değerleri olsun, tümünü “Cahiliyye
toplumu” olarak damgalamaktadır. Böylece yeni toplumsal kategoriler inşa etmektedir.

8

Kutup Seyyid, Yoldaki İşaretler, Çeviren Salih Uçan, Hicret Yay. İstanbul 1980, sh.110.
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Seyyid Kutub’un iman kavramına yüklediği bu anlamlarla, Marx’ın çalışmaya, üretime, ücret
politikalarına, sermayeye ve sermaye sahipleri olarak tanımladığı burjuva sınıfına, fiyatlandırma
mekanizmalarına ve işçiliğe yüklediği anlamları karşılaştırarak, tartışmayı yeni tartışmalar
ortaya çıkaracak şekilde bırakalım. Marx’ın ötekileri burjuva iken, Seyyid Kutub’un ötekileri
Cahiliye toplumu olmaktadır.
“Cahiliye toplumu” ve “İman sistemi” kavramları, kullanım bağlamları göz önünde
bulundurulduğunda, Kutup, yaşadığı dönemdeki Mısır ve Dünya değerlerini, kanunlarını,
kurumlarını ve geleneklerini, İslam öncesi Arap toplumunun, “Cahiliye dönemi” gelenekleri,
değerleri, kanunları ve kurumları ile özdeşleştirmektedir. Böyle bir özdeşlik, günceli geçmişe,
geçmişi de güncele taşımaktır. Zamanı karıştırmaktır. Kişi davranışlarını kişi sorumluluğundan
çıkarıp, döneme, yapıya ve grup kurallarına yüklemektir.
Kutub’un belirtilen iman yorumu, İmanı şahsa özgü bir tutum ve davranış olmaktan
çıkarmaktadır. Marx’ın üst yapı dediği, değerler düzenine, Durkheim’in maşeri vicdan dediği,
kamu oyuna/kamu bilincine dönüştürmektedir. Böyle bir dönüşüm kendi başına İmanı ve İslam
dininin temel özelliklerini ideolojik sloganlara dönüştürmek için yeterli bir düşünce ortamı
yaratmaktadır.
Çünkü mevcut iman ve islam algısı muğlaklaştırılmakta. Yeni bir iman alanı yapılandırılmakta.
Müslümanların bu yeni algı ortamında bilinçlenmesi salık verilmektedir. Sonuçta yitirilmiş bir
din ve imanı yeniden bulma güdüsü canlandırılmaktadır. Böyle bir canlılık birbirlerini yeni
değerler etrafında tanıyanları, daha çok dayanışma ve kendilerinden olmayanlara karşı itikadi
sınırlar yapılandıracaktır. Daryus Şayagen’ın yaralı bilinç dediği bir bilinçle kitleler baştan
çıkarılmış oluyorlar.
Seyyid Kutub’un bu yaklaşım tarzı, daha sonra Türkiye dahil bütün Müslüman toplumlarda
siyasi, fanatik, grupçu ve ideolojik İslamcı akımlar tarafından slogana dönüştürüldü. Arap baharı
öncesi ve sonrasında ortaya çıkan, Alkaide, Daiş, Annusra ve Hizbullah gibi örgütler tarafından
temel dayanak olarak kullanıldı. Bu grupların sloganları, söylemleri ve ideolojileri, birçok uzman
tarafından, Müslüman toplumların siyasi mücadelesini dinileştiren Harici ve Şii grupların erken
dönem yaklaşım tarzlarına benzetilerek açıklanmaktadır. Bu yaklaşım tarzı nisbeten doğrudur.
Ancak ben konunun Marksist, söylem yapılandırma, örgütlenme ve savaşma yöntemlerinin
taklid edilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
Hatırlanacağı gibi, Marx işçi sınıfı, proletarya, burjuva, emeğin yabancılaşması, üretim araçları ve
güçleri gibi kavramları icad ederek, bir bilinç inşa etti. Bu bilince bağlı olarak, bütün toplumları,
sömürenler/sömürülenler, Burjuvalar/proleterler vb. kategorilere ayırdı.
Mesela Marx’ın proleterya kavramını dolaşıma koyması biçimlerine bakalım. Marx, Proleterya
kavramını Roma hukuku metinlerinden aktararak İşçi sınıfı anlamına gelecek şekilde kullandı.
“Latince çocuk, döl anlamına gelen Proles sözcüğünden türeyen Proleterya kavramı, ilk kez
Roma hukukunda, varlıkları, belli bir mal varlığının altında olduğu için, vergiden muaf olan ama
dünyaya getirecekleri çocuk nedeniyle devlete faydalı görülen en alt sınıf yurttaşlar için
kullanılmıştır. Kavramın kökünde çocuğun olması; zaman içerisinde, çocuklarından başka bir
şeye sahip olmayan en alt sınıf” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştı.
Marx, Roma hukukuna göre, vatan için çocuk doğurmaktan başka bir varlığı olmayan Proleterya
adlı sınıfı, Sanayi devrimi ve Kapitalist toplumun kuruluşu sürecindeki işçi sınıfları için
kullanmaktadır. Benzerliği şöyle kuruyor: Çocuklarından başka bir varlıkları olmayanlarla
emeklerinden başka bir varlığı olmayanlar aynı statüdedir. Aynı özellikleri taşıyor. Derrida’nın
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Marx eleştirisini yaparken, orada olanı burada olana, parçayı genele, geneli parçaya, eskiyi
yeniye, yeniyi eskiye taşıma işte tam olarak böyle gerçekleşiyor. Seyyid Kutub’un ve diğer
modernist selefi yaklaşımlar da geneli özele, özeli genele, geçmişi geleceğe, geleceği de geçmişe
taşıyor. Birinciler felsefi bir doktrine dayanarak ikinciler ise ilahi naslara dayanarak aynı
yöntemi uyguluyorlar.
Marx’ın kominist tutuculuğu pekiştirmek üzere, Burjuvaları, Kralları ve Cumhuriyet iktidarlarını
Haçlı komutanlarına ve saldırganlarına benzeterek dolaşıma koyması da benzer bir örnektir.
İşçilerin emeklerinin sömürülmesi ile Haçlı ordularının İstanbul’u, Kuddüs’ü ve Anadolu’yu
yağmalaması, kendileri gibi inanmayan kitleleri kılıçtan geçirmesi aynı şeydir. Bu sömürüye ve
saldırıya karşı, işçileri çocuklarından başka hiçbir varlıkları olmayan Proleterlere benzeterek
direnişe çağırması yine benzer bir kavram taşıma süreciyle gerçekleşiyor.
Modern İslamcı söylemin kurucu önderlerinde kabul edilen Seyyid Kutub’un yukarıda tırnak
içerisinde aktardığım cümleleri, Marksist söylemden farklı bir temele dayanmaktadır. Marksist
söylem, maddi öğeleri ideolojiye ve sosyal bir bilince dönüştürdü. Böylece dünyanın her
tarafında Sosyalist, Komünist, Marksist veya bunların uzantısı olan çok sayıda örgüt ve sosyal
hareket ortaya çıktı.
Seyyid Kutub ise itikadi ve dini bir değeri ve inancı sosyal bilince, özel bir kimliğe ve eyleme
dönüştürmektedir. Lenin ve Stalin Marx’ın teorik görüşlerini, elitist grup bilinci ile
gerçekleştirme yoluna girdiler. Benzer bir durum, Seyyid Kutub’un ve diğer muhafazakar İslamcı
teorisyenlerin görüşleri içinde gerçekleşti. Arap baharının Siyasal İslamcı akımları, Cahiliyye
toplumu vb. kavramsallaştırmaları grup bilincine dönüştürerek, şiddet ve baskı yanlısı gruplar
ortaya çıkardı. Her ikisinin de yöntemi, kavramları, ötekileştirme stratejileri birbirine
benzemektedir.
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Abstract
Humanity has the same concept everywhere. Diversity of nations, people, religions and many
cultures, is one of the laws of existence. This human diversity naturally leads to ideological,
intellectual, cultural and life-changing views, but at different levels; though, in most cases, the
essence of the difference is religious.
Many thinkers and researchers were interested in the subject of these religions, sects, and
factions, and described them in the books of "Passions, Factions and Sects", but they could not
free themselves from the theological theory of "religion is truth" on one side, sects and stray
whims, on the other. This dogmatic view still controls the mindset known as sectarianism. Each
sect claims that its religion is the right. This theory was common in Judaism, Christianity and
Islam; and supported, and still supporting, giving legitimacy to wars in every time and place.
This study is an attempt to present a realistic vision of the nature of the difference and its
legitimacy, and to emphasize the culture of civilizational dialogue among the different groups
through an anthropological view of religious differences and the need to activate them in the
Islamic world in general, and the Middle East in particular.
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Dialogue,

اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔُ واﺣـﺪةٌ ،وﲤﺎﻳﺰﻫﺎ إﱃ أﻣﻢ وﺷﻌﻮب وأدﻳﺎن وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﺆدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل إﱃ اﻻﺧﺘﻼف
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي واﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﰲ وﰲ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳊﻴﺎة ،وﻟﻜﻦ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻛﺎن ﺟﻮﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف دﻳﻨﻴﺎ.
ﻗﺪﻣﺖ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ازدﻫﺎرﻫﺎ ﳕﺎذج ﻓﻜﺮﻳﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام وﻗﺒﻮل اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ
واﻟﺘﻄﺮف ،وﻟﻜﻦ ﳌﺎذا وﻗﻊ اﳋﻼف اﻵن؟ وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻜﻔﲑ واﻟﻌﻨﻒ واﳊﺮوب اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎ ،ﻣﻊ إن اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻻﺧﺘﻼف؟
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻷدﻳﺎن واﳌﺬاﻫﺐ واﳌﻠﻞ ،ووﺻﻔﻮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ )اﻷﻫﻮاء واﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ( ،إﻻ أ ﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ أن ﻳﺘﺤﺮروا
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ )ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺤﻞ واﻷﻫﻮاء )اﻟﻀﺎﻟﺔ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﱂ ﺗﺰل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺪﻋﻲ أن دﻳﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﳊﻖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أ ﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ،واﻷﺧﺮى ﻫﺎﻟﻜﺔ ﺿﺎﻟﺔ .ﺷﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ،وﻗﺪ أﻳﺪت
)وﻣﺎ زاﻟﺖ( ﺗﺆﻳﺪ وﺗﻌﻄﻲ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﳊﺮوب ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻄﺮح رؤﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼف وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳊﻮار اﳊﻀﺎري ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وإﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص.
ـــــ ـــــ ـ

ـ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،اﻟﺤﺮوب اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار ،أﻧﺴﻨﺔ اﻻﺧﺘﻼف.

ـ ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف ﺳﻨـ ّﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﻌﺎﱂ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻀﺎرات ﺗﺘﻌﺎرف وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﺬي ﳛﻔﻆ ﻟﻜﻞ ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﳊﻀﺎرات ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺣـﺪة ،واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﲤﺎﻳﺰﻫﺎ إﱃ أﻣﻢ وﺷﻌﻮب وﺣﻀﺎرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺟﻮد 1،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻷﻟﻮان واﻷﻟﺴﻦ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 2،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ،ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻷرزاق أﻳﻀﺎ ،وﻣﻦ ﰒ ﰲ اﻟﱰاﺗﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.3
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع اﻹﺛﲏ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻠﻐﻮي واﻟﺪﻳﲏ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب وا ﺘﻤﻌﺎت ،ﻳﺆدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل إﱃ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي واﻟﻔﻜﺮي وﰲ
ﳕﻂ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳊﻴﺎة ،وﻟﻜﻦ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد أﺷﻜﺎل وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺎس واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال
ﻛﺎن ﺟﻮﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف دﻳﻨﻴﺎ.
إن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﲤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﺮوب ودﻣﺎر وﲤﺰق ،ﲢﺖ ﻣﱪرات ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف،
وﻷﻧﻪ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ـ ﻣﺜّﻞ وﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﳏﻮر اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﺄن
اﻻﺧﺘﻼف اﳉﻮﻫﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﲏ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي اﺧﺘﻼف آﺧﺮ ﻛﺎﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﻮي أو اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﺧﺘﻼف اﻷﻟﻮان واﻷﻟﺴﻦ
واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻃﺮق اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ،وﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺄ ﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ ﳕﺎذج ﻓﻜﺮﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﻮار واﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام واﳌﻮدة،
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ واﻹﻗﺼﺎء ،وﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﻮال ﻇﺮﻓﻴﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ واﻗﻊ دﻳﲏ ،وإﻃﺎر ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﱃ ﻣﺼﺎف اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ،ﻓﺎﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﺄﻣﻮرون ﺑﺎﳊﻮار ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻓﻜﺮا
وﻋﻘﻴﺪة ،ﺑﻞ ﻣﺄﻣﻮرون ﺑﻌﺪم وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﻮار واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ،ﻣﻊ ﲡﻨﺐ اﻟﻐﻠﻈﺔ أو اﻟﺸﺪة ﰲ اﳊﻮار ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮأي ﳐﺎﻟﻔﺎ.

 .1ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟــﻰ ":وﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا" ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات13:
 .2ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :وﻣﻦ آﯾﺎﺗﮫ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض واﺧﺘﻼف أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ وأﻟﻮاﻧــﻜﻢ إن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﯾﺎت ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺳﻮرة اﻟﺮوم.22:
 .3ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺄﻧﮫ :ﻧﺤﻦ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻧﯿﺎ ورﻓﻌﻨﺎ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ درﺟﺎت ﻟﯿﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺳﺨﺮﯾﺎ .ﺳﻮرة
اﻟﺰﺧﺮف32:
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ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن اﳊﻮار ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﱰط ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻪ وأﻃﻮارﻩ ،وﺟﻮد اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺎم ﰲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎً ،ﺣﻴﺚ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪد اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﲣﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺗﺘﺄﻛﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﻮار اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﻗﻨﺎع ﻛﻞ
ﻃﺮف ﺑﻘﻨﺎﻋﺎت اﻵﺧﺮ ،وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ،وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺔ واﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﻣﻦ
اﳍﻮاﺟﺲ واﳌﺸﺎﻛﻞ ،أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻌﺎﰿ وﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف واﻻﻓﱰاق ،وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ﻣﺂزق اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﲡﱰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ،أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﲢﺎول
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﱪﻩ.



ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺘﻼف:
ﰲ ﳎﺎل اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﲏ واﳌﺬﻫﱯ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺆﺷﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف:

اﻷول :اﺧﺘﻼف ﻣﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼم ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﳌﻌﺘﻘﺪ ،أي ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ـ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ـ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ
أﺛﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ .إﻻ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﱪة ،وﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ أو اﳌﻨﺎﻗﺾ ﳍﻢ ﰲ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﻼف ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ " أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب " ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن دﻳﻦ اﷲ واﺣﺪ أزﻻ وأﺑﺪا ،وﻣﺎ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﺳﻮى دﻳﻦ
واﺣﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﳊﻠﻘﺎت.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﺧﺘﻼف ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﲟﻌﲎ أن اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﻠّﻢ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺜﻮاﺑﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻘﻂ ،أي أن ﻫﻨـﺎك
ﻧﺼﻮص واﺣﺪة ،إﻻ أ ﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ،وﺗﺆّول ﺗﺄوﻳﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺘﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﺴﺎق ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )اﳌﺬاﻫﺐ(.
أوﻻ :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول:
وﻫﻮ اﺧﺘﻼف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﳌﻌﺘﻘﺪ اﳌﺸﱰك ،أي ﻏﲑ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ،ﻛﺎﳌﺸﺮﻛﲔ واﳌﻠﺤﺪﻳﻦ واﻟﺜﻨﻮﻳﲔ وﻏﲑﻫﻢ ،وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ
اﻻﺧﺘﻼف ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﳋﻼف ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﳌﻨﺎﻗﺾ واﳌﺨﺘﻠﻒ ،وﻫﻲ :ﻛﻴﻒ
ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻜﺮو اﻹﺳﻼم إﱃ أﺻﺤﺎب اﻵراء واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷدﻳﺎن ﻏﲑ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪود اﻻﺧﺘﻼف اﻟﱵ رﲰﻮﻫﺎ ﻣﻌﻬﻢ؟ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ؟.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم واﺿﺤﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷدﻳﺎن واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ اﻋﱰف اﻹﺳﻼم ﻟﻸدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ "اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ" ﻋﻠﻰ أ ﺎ أدﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﳏﺪدة ،وﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻚ اﻟﻨﺒﻮي ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺴﲑة اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،ﰲ وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدﻳﺎن اﳌﻌﱰف ﺎ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ "أﻫﻞ
اﻟﺬﻣﺔ" ،ﻓﻬﻨﺎك "اﻟﻴﻬﻮد" و"اﻟﻨﺼﺎرى" وﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻢ ،أي "اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ" و"ا ﻮس" 4وﻏﲑﻫﻢ.
ﻟﻘﺪ أوﱃ ﻣﻔﻜﺮو اﻹﺳﻼم اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﳌﺬاﻫﺐ اﻷﺧﺮى "ﻏﲑ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ" ،واﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﱰف اﻹﺳﻼم ﲟﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻛﺄدﻳﺎن ،وذﻟﻚ ﺪف اﻟﺘﻌﺮف
"5

ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﳏﺎورة أﺻﺤﺎ ﺎ ،وﲣﺼﺺ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ "اﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ

ﻳﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﳊﻴﺎد؛ ﰲ

ﺣﲔ اﻧﺸﻐﻞ آﺧﺮون ﺑﺎﻟﺮد واﻟﻨﻘﺾ .وﻗﺪ ﲤﻴﺰ "اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ" ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻮارات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺘﺎب
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻵراء واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻏﲑ اﳌﻌﱰف ﺎ ﻛﺄدﻳﺎن ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﲣﺬ اﻻﲡﺎﻫﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ.
ﺗﺄﰐ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮس وأدﻳﺎ ﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷدﻳﺎن واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻏﲑ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼم ،اﻟﱵ أﻫﺘﻢ ﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻠﻤﻮن ،وﻛﺘﺒﻮا ﰲ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ وﰲ ﳎﺎدﻟﺘﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ،ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎـ ﲝﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎم ﺎ أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 6ـ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  160ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﺠﺮة /اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﻴﻼد .وﺗﻮزﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ـ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ـ ﺑﲔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ وﺑﲔ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﱴ ﻧﺸﺄ ـ ﲝﺪود
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي/اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻤﻴﻼد ـ أدب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﳊﻮار وﺑﺎ ﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،ﻛﺄدب ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻠﺘﻪ ﻛﺘﺐ ﲰﻴﺖ ﺑﻜﺘﺐ "اﳌﻘﺎﻻت" أي
 .4اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮس أﺛﺎر ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻹﺳﻼم اﻷول ،ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ وﺛﻨﯿﻮن أﺗﺒﺎع اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ اﻟﺰرادﺷﺘﯿﺔ ،ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻼذري أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﺒﻐﺪادي ) (1992ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،ﺷﺮح وﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﮭﻨﺎ ،دار اﻗﺮأ ،ﺑﯿﺮوت ،ص.147
 .5أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان :أﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ :أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ،اﻟﺸﮭﺮﺳﺘﺎﻧﻲ :أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﯿﺮوﻧﻲ :أﺑﻮ اﻟﺮﯾﺤﺎن.
 .6دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻋﺎم  1972ﯾﻨﻈﺮ :ﻋﻠﻲ أوﻣﻠﯿﻞ ) (1991ﻓﻲ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻻﺧﺘﻼف،ط 1اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط ،ص 20ھﺎﻣﺶ.9
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ﻛﺘﺐ اﻟﺮد واﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ،وﻛﺎن أول ﻣﻦ دﺷﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب "ت236ﻫـ850/م" وﻫﻮ ﻣﻌﺘﺰﱄ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻐﺪاد ،وﻛﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮان:
"ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺎﻻت". 7
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﳊﻮارات وذﻟﻚ اﳉﺪل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ،أن ﺗﻀﺎءل ﺷﺄن اﳌﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق واﳌﻨﻄﻘﺔ "ﺳﻠﻤﻴﺎ" ﺣﱴ اﺿﻄﺮﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ
ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺒﺪﻫﻢ )ﻛﻨﻴﺴﻬﻢ( ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد إﱃ ﲰﺮﻗﻨﺪ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي /اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي ، 8ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪل واﳊﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﲑة اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ:
ـ أن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻵﺧﺮ أو اﳊﻮار ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻣﻌﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﳎﺎل )ﻣﺜﻼ( ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼم وأﻳﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﺛﻨﻴﺔ أﺧﺮى.
ـ أن ﻫﺬا اﳉﺪل ﻗﺪ أﻓﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺣﺠﺎﺟﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺣﺎول اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ وﻟﺘﱪﻳﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪ.
ـ ﻛﺎن ﳍﺬا اﳉﺪل أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ذﻟﻚ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺘﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺎﻧﻮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻮار رﺻﻴﺪا ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻏﻨﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻃﺮق اﳉﺪل اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪ ﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺴﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ اﶈﺎﺟﺠﺔ
واﳊﻮار إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ.9
ـ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳊﻮار ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
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اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ:

اﳌﻮﺣﺪ ،أي اﺧﺘﻼف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ أﻫﻞ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ) ،أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب( ،وﻻﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ
وﻧﻌﲏ ﺑﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﳌﺆﻣﻦ ِ
ـ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ،ﻓﺎﷲ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻜﻮن أوﻻ إﱃ اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ :اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﺻﻠﺔ اﷲ ـ
ﺧﻠﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ،وﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﳏﻴﻄﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﳍﺬﻩ اﻷدﻳﺎن ذاﻛﺮة دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ :أﻧﺒﻴﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﻢ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدﻳﺎن ﺑﻘﺼﺼﻬﻢ وﻣﻌﺠﺰا ﻢ ،وﻫﻨﺎك ﺑﺪاﻳ ــﺔ
 "،وﻣﻨﺘﻬﻰ اﳌﻄﺎف ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺑـ "ﻳﻮم اﳊﺴﺎب" ،ﻛﻤﺎ ﲡﻤﻌﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ذاﻛﺮة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺤﻘﻴﺒﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑـ "آدم
اﻟﻜﱪى أي اﻷﺣﺪاث اﳌﻔﺼـﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧ ــﺴﺎﱐ ـ ﻛﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻮﻓﺎن اﻟﱵ ﻫﻲ ﻓﺎﺻﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ "اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
واﻹﺳﻼم" ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث .وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻴﺪة ,وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﻜﺮﱘ واﺿﺤﺎ ﺟﺪا ﰲ
ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ رﺳﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف وﺣﺪودﻩ ،ﻓﻜﻞ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ،وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،ﻓﺪﻳﻦ اﷲ واﺣﺪ أزﻻ وأﺑﺪا ،وﺷﺮاﺋﻌﻪ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
12 .وﻟﻮ ﺷﺎء رﺑﻚ ﳉﻌﻞ اﻟﻨﺎس أﻣﺔ واﺣﺪة وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﳐﺘﻠﻔﲔ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ.11:ﻣﻨﻜﻢ ﺷﺮﻋﺔ وﻣﻨﻬﺎﺟﺎً وﻟﻮ ﺷﺎء اﷲ ﳉﻌﻠﻜﻢ أﻣﺔ واﺣﺪة
..13 ،ﻣﻠﺔ أﺑﻴﻜﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻮ ﲰﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﱂ ﺗﻄﺮح اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺪﻳﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪة وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻮدة إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻﻞ ،إ ﺎ
وﻣﺎ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﺳﻮى دﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﳊﻠﻘﺎت ،وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﳏﺪدة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺈ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاء ﻣﻦ
ﻟﺘﺠﺪن  ، ﻓﺄن اﻹﺳﻼم وﻗﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮد واﻻﺣﱰام ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻹﺳﻼم اﻷول ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:اﻹﺳﻼم ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮرﻩ وﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ
 .14أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺪاوة ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻟﻴﻬﻮد واﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﻛﻮا وﻟﺘﺠﺪن أﻗﺮ ﻢ ﻣﻮدة ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﺎ ﻧﺼﺎرى ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺴﻴﺴﲔ ورﻫﺒﺎﻧﺎ وأ ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﱪون
وﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﻫﺬا وذاك ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻨﻮات اﻟﻠﻘﺎء واﳊﻮار ﻣﻊ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وأﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﺪﻳﻦ ،وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻨﱯ اﷲ ﻋﻴﺴﻰ

 .7ذﻛﺮه ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﺒﻐﺪادي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ طﺎھﺮ (1948 )،اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق ،اﻟﻘﺎھﺮة ص145؛ واﻟﺸﮭﺮﺳﺘﻨﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ):(1967
اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ص78؛ اﻷﺷﻌﺮي ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ) :(1969ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ واﺧﺘﻼف اﻟﻤﺼﻠﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ص ،245ﯾﻨﻈﺮ :أوﻣﻠﯿﻞ (1991) ،ص 21
 .8أوﻣﻠﯿﻞ) (1991ص  ، 21وﻛﺎن ﻟﻠﻤﺎﻧﻮﯾﺔ وﺟﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﯾﻨﻈﺮ ﺣﻮل ذﻟﻚ :اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ(1978):
اﻟﻔﮭﺮﺳﺖ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ج 1ص467
 .9اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر )د.ت( :ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻀﯿﺮي ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﯿﻒ واﻷﻧﺒﺎء واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎھﺮة
ج 1ص.170
 .10ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺄﻧﮫ ) ﻻ إﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ) ،256:ﻗﻞ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون .ﻻ أﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون .وﻻ أﻧﺘﻢ ﻋﺎﺑﺪون ﻣﺎ أﻋﺒﺪ( ﺳﻮرة
اﻟﻜﺎﻓﺮون1:ـ3
 .11ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.48 :
 .12ﺳﻮرة ھﻮد118:
 .13ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ .78 :
 . 14ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 82:
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ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮﱘ واﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻜﻞ اﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ ،ﻓﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ وﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﶈﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﺪل وﻳﺮﻓﺾ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺪوان .


اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ:

وﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼف داﺧﻞ اﻹﻃﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ ،ﻷن ﻋﺪم اﻹﻗﺮار ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻫﻮ اﻟﺬي أدى
ﰲ اﳌﺎﺿﻲ وﻳﺆدى اﻟﻴﻮم إﱃ ﻣﺰاﻟﻖ اﻻﳓﺮاف اﳋﻄﲑ واﳊﺮوب اﳌﺪﻣﺮة ،واﻟﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﻔﺮض اﻟﺮأي ،وﻳﻐﻠﻖ ﻛﻞ أﺑﻮاب اﳊﻮار أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ،ﻓﻴﺼﺎدر
ّع ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ .
ﺑﺬﻟﻚ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وﻳﺸﺮ
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﳒﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﺣﺪود اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﳌﺬاﻫﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﱰف اﻹﺳﻼم ﺎ "ﻏﲑ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ" ،ﳒﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ ﳏﺪدا وواﺿﺤﺎ ﰲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻃﺮاف ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻹﻃﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة واﳉﺪل وﻃﺮﻗﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ،ﻛﻤﺎ وﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺒﺤﺚ اﳋﻼﻓﻴﺎت اﻟﻔﻘﻬﻲ ،وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻛﺘﺎ ﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ ،15أن اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻹﺳﻼم اﻷول؛ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺪود ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ اﳋﻼﰲ وﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎﺑﻪ ؟:
اﺑﺘﺪاء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إن اﻻﺧﺘﻼف أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺺ ﻣﻘﺪس ،ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ﻧﻔﺴﻪ ،ذﻟﻚ ﻷن ـ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ـ ﻳﻜﺘﺐ وﻳﺮوى
وﻳﺘﻨﺎﻗﻞ ﺑﻠﻐﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﲰﺔ اﻹﲨﺎل واﻹﺷﺎرة واﻟﺮﻣﺰ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺘﺄوﻳﻼت ،وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ درﺟﺎت اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث اﳌﺘﺠﺪدة ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ا ﻤﻞ اﻟﻌﺎم ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺆدى إﱃ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﲔ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ،وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻳﻈﻬﺮ وﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮل ﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ أﺗﺒﺎع وﻣﺆﻳﺪون  ،وﻫﻜﺬا ﺗﻨﺸﺄ
اﳌﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺗﺘﻌﺪد وﲣﺘﻠﻒ.
ﻟﻘﺪ ﲢﺪث ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﺜﲑة ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺴﻠﻒ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻛﺄن ـ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ـ أﻣﺮ ﻣﺄﻟﻮف وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﱵ
أﺷﺮﻧﺎ أﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﻟﺸﺮﻋﻴﺘﻪ وﺿﺮورﺗﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل اﻟ ــﻤﺎوردي:16
"ﻛﻼم ﻛﻞ ﻛﺘﺎب وأﺧﺒﺎر ﻛﻞ ﻧﱯ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺗﺄوﻳﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺒﺎﻋﻪ ،وﻻ ﻛﻼم أوﱃ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﺟﻞ
ذﻛﺮﻩ ،إذ ﻛﺎن أﻓﺼﺢ اﻟﻜﻼم وأوﺟﺰﻩ ،وأﻛﺜﺮﻩ رﻣﻮزاً وأﲨﻌﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة  ...وﻻﺑﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ وﻗﻮع اﳊﻮادث )اﻷﺣﺪاث اﻟﻄﺎرﺋﺔ( اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﻨﻮازل
.17

اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻟﻜﻞ رأي ﺗﺒﻊ وﻣﺸﺮﻋﻮن وأﺋﻤﺔ وﻣﺆﲤﻨﻮن"
وﻟﻺﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ

18

أﻳﻀﺎ ﻗﻮل ﻳﺼﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﻧﻔﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ )أي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ( ﺑﻞ ﻧﻔﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ ذات

اﻟﻘﺮآن" .19أﻣﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 20ﻓﻴﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑا ﻋﻠﻤﻴﺎ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ ،ﻓﻴﻘﺮر أن ﻣﱪر ﻇﻬﻮر اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻮل ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺼﻮص ﺷﻴﺂن :
اﻷول :إن اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ،وﻫﺬا ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺳﺒﺐ ،ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﺄوﻳﻞ.
اﻟﺜﺎﱐ :أن اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ،ﲢﺎول أن ﲢﻜﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﺘﻐﲑاً؛ ﻓﻴﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع:
"وﻛﺎن اﻟﺴﻠﻒ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮ ﺎ )أي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ )وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻠﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ اﻟﻘـﺮآن واﻟﺴﻨـﺔ( ،ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﻓﺎﻟﺴﻨّﺔ
وﻗﻮﻋﻪ )أي اﻻﺧﺘﻼف( ﺿﺮورة ،ﻷن اﻷدﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻫـﻲ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب ،وﰲ اﻗﺘﻀﺎءات أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﺧﺘـﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮوف .وأﻳﻀﺎً ُ
ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻄﺮق ﰲ اﻟﺜﺒﻮت ،وﺗﺘﻌﺎرض ﰲ اﻷﻛﺜﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﱰﺟﻴﺢ وﻫﻮ ﳐﺘﻠﻒ أﻳﻀﺎً".21

 .15وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ وﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ  وﻛﻞ
ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺠﺘﮭﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ.
) .16ت  450ھـ  1058 /م(.
 .17اﻟﻤﺎوردي ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي ) :(1986ﻧﺼﯿﺤﺔ اﻟﻤﻠﻮك ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﻲ ،ﺑﻐﺪاد ،ص111
) .18ت 505ھـ1111/م (
 .19ﯾﻨﻈﺮ :أوﻣﻠﯿﻞ ) (1992ص 50
 ) .20ت  808ھـ  1405م(
 .21اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ) :(1967اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﯿﺮوت ص.789
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وﻳﻀﻴﻒ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ وﻗﻮع اﻻﺧﺘﻼف وﺗﻔﺴﲑ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ،وﺑﺄن وﻗﻮﻋﻪ ﻳﻌﺪ أﻣﺮاً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً وﻫﻲ :أن اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺗﻌﺪدﻩ
وﲡﺪدﻩ ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ُﺳﻨّﺔ اﻟﻜﻮن ـ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻮﺣﱢﺪ ،وﻣـﺨﺘﺰل ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺜﲑ ،ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﺠﺪد ،ﻓﻴﻘﻮل ...." :ﻓﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺘﺠﺪدة ﻻ ﺗﻮﰲ ﺎ
اﻟﻨﺼﻮص" . 22
ﳝﻜﻨﻨﺎ إذن أن ﻧﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺧﺘﻼف ،أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ وﻣﺸﺮوع داﺧﻞ اﻹﻃﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﺣﻮل اﻟﻨﺺ ،وﻟﻴﺲ ﺧﻼﻓﺎً ﻣﻊ اﻟﻨﺺ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن
اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وﻳﻌﺪ اﺧﺘﻼف اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺲ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﻌﻪ ﻫﻮ ﺣﻮل ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ أو ﺗﺄوﻳﻠﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ،وأن رأﻳﻪ
ﺑﺎﻟﺬات وﺣﺪﻩ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﺺ  .وﻫﻜﺬا ّﳛﺮم ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻫﻢ أﻃﺮاﻓﺎً ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻌﻪ ﺣﻮل ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ وﺗﺄوﻳﻠﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ
اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻘﻊ اﻟﺘﻄﺮف واﻻﻧﻐﻼق ﰒ اﳋﺼﺎم واﻟﺘﻜﻔﲑ واﻟﻌﻨﻒ ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳒﺪ أﻃﺮاﻓﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم ،وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت،
ﻛـﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ،وأﻧﻪ وﺣﺪﻩ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻨﻬﻪ ،ﻓﻴﺘﻘﻤﺺ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻫﻮ ،وﻳﻔﺮض ﻓﺮﺿﺎً أن
ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﲤﺎم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ،وأن ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻟﻴﺴﻮا ﳎﺮد أﻧﺎس ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻞ ﻫﻢ اﳌﺨﺎﻟﻔﻮن ﻟﻠﻨﺺ .ﻓﻼ ﺣﻮار إذن ﻷن اﳊﻮار
ﻳﻔﱰض ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً اﺣﱰام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ،أﻣﺎ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻣﺪﻋﻴﺎً أﻧﻪ وﺣﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ اﳌﻄﻠﻖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻛﻞ أﺑﻮاب اﳊﻮار وﻳﺮﻓﺾ ﲨﻠﺔ
وﺗﻔﺼﻴﻼ أي ﺗﺒﺎدل ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻵراء ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺧﺮى.
وﻳﺆﻛﺪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ )وﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ( ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،أي ﻋﺼﻮر ازدﻫﺎر اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﺬﻫﺐ إﱃ أﺑﻌﺪ ﳑﺎ
ذﻫﺒﻮا ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ورﻓﺾ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻷي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﳝﺎن اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺒﺎد ﻢ ﻓﻴﻘﻮل" :ﻳﻘﻮﻟﻮن :إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺪﻳﲏ
أﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو ﻟﻠﻤﻔﱵ أو ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم؟ وأﻗﻮل :إن اﻹﺳﻼم ﱂ ﳚﻌﻞ ﳍﺆﻻء أدﱏ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﺎوﳍﺎ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﻬﻲ
ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻻ ﻳﺴﻮغ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ إﳝﺎن أﺣﺪ أو ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻟﺮﺑﻪ ،أو ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﻩ .(24) " 23
إن ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ إن اﻻﺧﺘﻼف أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وأﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ،وﻗﺮاءات
ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ وﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﲟﻌﻄﻴﺎت اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ، (25) 24ﱂ ﳚﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ـ إﱃ ﻋﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ وﱂ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وأﺑﻌﺎدﻩ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ،وإﻻ ﻟﻘﺒﻠﺖ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﺧﻼﻓﺎ ﺎ ﻧﻈﺮة واﻗﻌﻴﺔ ،وﺗﺴﻠّﻢ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻻﺧﺘﻼف وﺿﺮورﺗﻪ ،وﺗﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻼف ﻣﺘﻮﻗﻊ،
ﺗﻮﻟﺪﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ واﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﺪل اﻟﺮﻛﻮن إﱃ اﻟﺘﻌﺎﱄ ،وﳏﺎوﻟﺔ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﺮض رأﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮ ،وادﻋﺎﺋﻪ
ّع
اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﻠﻢ وﺣﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ ،واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ﻟﻔﺮض ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أوﺟﺪ داﺋﻤﺎً ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﳌﺼ ﺎدرة اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻳﺸﺮ
ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد ،وﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس .ﻟﻘﺪ وﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺮف

)(26
ﺳﺎﺑﻘﺎً

 ،وﻣﺎزال ﻳﻈﻬﺮ ﺑﲔ اﳊﲔ واﻵﺧﺮ ،ﺑﻞ أﻧﻪ ﻋﺎد اﻵن ﰲ

اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺤﺘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼم ،وﳏﺎوﻻ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدرة اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺪﻣﲑ.
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إذن أن ﲣﺘﻠﻒ اﻻﺟﺘﻬﺎدات ﻣﻦ ﻋﺼﺮ إﱃ ﻋﺼﺮ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻳﻀﺎ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﰲ إﻃﺎر ﺗﺎرﳜﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،وﻣﻦ واﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺎرﳜﻲ ﺟﻐﺮاﰲ ﻋﺮﻗﻲ ﳏﺪد إﱃ آﺧﺮ ﳐﺘﻠﻒ ،وأن ﺗﺘﻌﺪد اﻻﺟﺘﻬﺎدات ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮ إﱃ ﻣﻔﻜﺮ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  .وأﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻔﺮض ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ ﰲ
اﻟﺘﻔﻜﲑ أو اﻟﺴﻠﻮك ،أو ﻟﻨﺸﺮ ﻣﺒﺪأ ﻣﺎ ،إﻻ ﺑﺎﳊﻮار واﻟﻘﺪوة اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﺑﺎﳊﺠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﳌﻮﻋﻈﺔ اﳊﺴﻨﺔ ،ﻓﺎﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻴﻘﲔ ،وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﳜﺘﺎرﻩ
اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺑﺄي ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ اﻹﻛﺮاﻩ ،وﲞﺎﺻﺔ إذاﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻛﺮاﻩ ﻗﺘﻼ وﲣﺮﻳﺒﺎ ودﻣﺎرا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ أو اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ  ،ﻓﻼ دﻳﻦ وﻻ ﺗﺪﻳ ّﻦ
ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ ،وﻫﺬا ﺗﺸـ ـﺮﻳﻊ وأﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺪا ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ .
ـ ﺧﺎﺗﻤﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ:

 .22اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ) (1967ص.789
 .23ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ) :(1922اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ،ط 3اﻟﻘﺎھﺮة ،ص.59
 .24ﻓﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻠﻐﺎت ،ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﻟﻮﻟﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺮ وآﺧﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﮭﺎ ،وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪا ،ﻗﺪ
ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺑﻖ.
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ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷول ،اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ﻧﻔﺴﻪ )اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ( ،ﰲ ﻧﺼﻮص واﺿﺤﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻻ ﳎﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ أو اﻻﺟﺘﻬﺎد،25
ﻓﺄﻳﻦ ﺗﻜﻤ ـ ــﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ إذن؟ وﳌﺎذا ﻳﻘﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا اﳋﻼف ،وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻜﻔﲑ واﻟﺼﺪام واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺪﻣﻮي واﳊﺮوب اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ،ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ دﻳﻨﻴﺎ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻮح اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻮع اﳋﻠﻖ وﺗﻌﺪد أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وأﻟﻮا ﻢ وﺛﻘﺎﻓﺎ ﻢ وﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ؟
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻷدﻳﺎن واﳌﺬاﻫﺐ واﳌﻠﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة ووﺻﻔﻮﻫﺎ ﰲ )ﻛﺘﺐ اﻷﻫﻮاء واﳌﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ( ،إﻻ أ ﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ أن
ﻳﺘﺤﺮروا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ )ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺤﻞ واﻷﻫﻮاء )اﻟﻀﺎﻟﺔ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﱂ ﺗﺰل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺪﻋﻲ أن دﻳﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﳊﻖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أ ﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ،واﻷﺧﺮى ﻫﺎﻟﻜﺔ ﺿﺎﻟﺔ.
ـ ﺷﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ،وﻗﺪ أﻳﺪت وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺆﻳﺪ وﺗﻌﻄﻲ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﳊﺮوب ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن )،ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ ،وﺑﻜﻞ ﻣﺮارة وأﺳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ـ وﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺧﻠﺖ ـ ﻓﺼﻮﻻ ﻣﺆﳌﺔ ،وﺣﺮوﺑﺎ ﻣﺴﺘﻌﺮة ،ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮرﻳﺎ
وﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻮادث ﻗﺘﻞ وإرﻫﺎب وﲣﺮﻳﺐ ﰲ ﺑﻘﺎع أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ(.
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻋﻘﻞ اﻷﻧﻮار اﻟﺬي دﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺣﺎرب اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺸﻞ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ )اﻷﻧﻮار( اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ ذﻫﻨﻴﺔ )اﻟﺘﺤﺮﱘ( أو )اﻟﺘﻜﻔﲑ( واﳊﺮوب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وإﺣﻼل )اﻷﻧﺴﻨﺔ( ،اﳌﺘﻔﺘﺤﺔ ﳏﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﲢﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ،ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻬﺎدات ،واﻟﻘﻤﻊ واﻟﻈﻠﻢ!! واﻟﺴﺮ ﰲ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ )ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن( ،وإﳕﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮب
وﺣﺼﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ،26ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﺮاث ﻏﲏ ﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮاث
ﻣﻮﺛﻖ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة اﻷوﱃ ،ﻳﺘﻐﲎ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ،وﻳﺮددﻩ اﳋﻄﺒﺎء واﳌﺘﺤﺪﺛﻮن ﰲ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻦ دون أن ﻳﱰﺟﻢ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ أو ﻣﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ،ﺣﱴ ﻟﺪى اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ
أﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ )اﻷﻧﺴﻨﺔ( وﺗﺪرﻳﺴﻪ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮورا إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻓﻲ اﻷﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻲ اﻟﻀﻴﻖ واﻟﻤﻐﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،أي ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴﺎن ،أي إﻧﺴﺎن ﻛﺎن ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻟﻴﻌﻢ اﻟﺴﻼم وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
أن اﻟﻌﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺮوح ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ ،وﺿﺮورة ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ
اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ .وإذا ﻣﺎ ﰎ اﻹﲨﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻌﺮﰲ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺪ إﱃ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻨﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻨﺎ وﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻓﺎﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ ،وﺗﻘﺪﱘ ﺧﻴﺎرات اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،إﳕﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،وﰲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ .

ﻖ اﻟﺴ َﱠﻤﻮَ اتوَ ِ اﻷ َرْض ِ وَ اﺧْ ﺘ ِﻼفُ
 .25ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺄﻧﮫ:ﻟ ِﻜُ ﱟﻞ ﺟَﻌَﻠْ ﻨَﺎ ﻣِﻨ ْﻜُﻢْ ﺷِﺮْ ﻋَﺔ ً وَ ﻣِﻨ ْﮭ َﺎﺟﺎ ً وَ ﻟ َﻮْ ﺷَﺎءَ ﱠﷲ ُ ﻟ َﺠَ ﻌَ ﻠ َﻜُﻢْ أ ُﻣﱠﺔ ً وَ اﺣِ َﺪة ً  اﻟﻤﺎﺋﺪة  48ـ وَ ﻣِﻦْ آﯾ َﺎﺗ ِ ِﮫ َﺧﻠْ ُ
أ َﻟْﺴِ ﻨَﺘ ِﻜُﻢْ وَ أ َﻟْﻮَ اﻧ ِﻜُﻢْ إ ِنﱠ ﻓ ِﻲ َذﻟ ِﻚَ ﻵﯾ َﺎت ٍ ﻟ ِﻠ ْﻌَﺎﻟ ِﻤِﯿﻦَ  ﺳﻮرة اﻟﺮوم. 22أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺟﺪل اﻟﻌﻼﻗﺎت ـ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﺂل اﻟﺠﺪل ـ ﻓﻘﻮﻟ ُﮫ ُ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ـ  ...ﻗ ُﻞْ ﻛُ ﱞﻞ ﯾ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ
َﻋﻠﺷَﺎَﻰﻛ ِﻠ َﺘ ِﮫ ِ ﻓ َﺮَ ﺑﱡﻜُﻢْ أ َ ْﻋﻠ َﻢُ ﺑ ِﻤَﻦْ ھ ُﻮَ أ َ ْھﺪَى ﺳَﺒ ِﯿﻼ ً .اﻹﺳﺮاء.84
.26أرﻛﻮن ،ﻣﺤﻤﺪ ) (2005اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ ،ط 2دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت ص.6
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Orta Doğu’da Bugün Birlikte Olmak/Ölmek Mümkün Müdür?

Barış Aydın*

Öz
Maurice Blanchot’nun George Bataille’a referansla geliştirdiği “ölüme doğru cemaat” fikri ve
bunların cisimleşmiş halleri diye düşündüğü Acéphale ve Mayıs 68 vasıtasıyla giriştiği tartışma,
özgürlük yönelimli toplumsal hareket düşüncesi bakımından mühim bir kavramsal çerçeve
sunmaktadır. Daha düne kadar Orta Doğu ve İslam coğrafyasını kasıp kavuran Arap Baharı ve
Gezi Hareketi gibi hadiselerin bu kadim coğrafyada kan ve gözyaşının giderek tahkimatına yol
açan yönü hayli ön planda olsa bile bu kavramsal mühimmatla, “bütün bu toz toprak içinde
burada meskûn halkların ortakyaşarlığına can suyu verebilecek küçük kıvılcımlar, ışımalar ya da
işaret fişekleri var mıdır; bunun koşulları nelerdir?” sorularına yanıt vermek mümkündür.
Gösteriler esnasında oluşan kamunun herhangi bir kimlik ya da sınıfa indirgenemeyecek
çoğulluğu Arap Baharı ve Gezi Hareketi açısından, buradaki toplumsal hareketlerin Blanchot’nun da dediği gibi- hem şansı hem de üzüntü verici talihsizliğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İmkânsız Cemaat, Ölüm Ortaklığı, Özgürlük, Arap Baharı, Gezi Hareketi.
Abstract
The idea of a “community of death” theorized by Maurice Blanchot with reference to George
Bataille, and the discussion he pursued assuming Acephale and May 68 as its concrete forms
provides an important conceptual framework for the idea of freedom-oriented social movement.
Even if the most prominent aspect of the Arab Spring and Gezi Movement, storming through the
Middle East and Islamic lands, was the subsequent strengthening of the forces leading to blood
and tears in these ancient lands, it is possible to answer questions about these phenomena such
as “Are there any small sparks, glows or flares in the dust that can give lifeblood to the coexistence of the inhabitants of these lands? What are the conditions?” by way of conceptual
ammunition. For the Arab Spring and the Gezi Movement, the plurality of the public that
emerged during the demonstrations, which could not be reduced to any identity or class, points
to both the chances and the saddening misfortune of the social movements here, as Blanchot
said.
Keywords: Impossible Community, Commonality of Death, Emancipation, Arab Spring, Gezi
Movement.
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“Böylece yine de bu aşkı sizin olabilecek tek şekliyle
yaşayabildiniz, başınıza gelmeden kaybederek.” (Duras, 2005:
39)

Giriş
Bu çalışma ilkin, Maurice Blanchot’nun George Bataille’a referansla geliştirdiği “ölüme doğru
cemaat” fikri ve bunların cisimleşmiş halleri diye düşündüğü Acéphale ve Mayıs 68 vasıtasıyla
giriştiği tartışmaya odaklanacaktır. Akabinde bu kavramsal mühimmat vasıtasıyla, yakın
zamanlarda Orta Doğu ve İslam coğrafyasını kavuran Arap Baharı ve Gezi Hareketi gibi
hadiselerin bu kadim coğrafyada kan ve gözyaşının giderek tahkimatına yol açan yönü hayli ön
planda olsa da “bütün bu toz toprak içinde burada meskûn halkların ortakyaşarlığına can suyu
verebilecek küçük kıvılcımlar, ışımalar ya da işaret fişekleri var mıdır; bunun koşulları nelerdir?”
sorusuna dikkat kesilen bir duyarlılığın izini sürmek gayesindedir.
Ölüm Ortaklığı ya da Ölüme Doğru Olmak
Blanchot’nun bir tür “meçhullük ortaklığı” ifadesiyle karşıladığı, ona öykünerek çağdaş gezgin ve
düşünür Alphonso Lingis’in “ölüm ortaklığı” şeklinde telif ettiği ortaklık biçimi, Blanchot’da esas
itibariyle ölümün paylaşılması ve tecrübe edilmesine dayalı bir cemaat fikrine tekabül
etmektedir. Dahası, burada mevzubahis olan ölümün yalnızca deneyimlenmesi değil ölümün
bizatihi kendisinin, bir yaşam ekonomisine dönüşmüş cemaat nezdinde onun var oluş koşulunu
teşkil etmesidir ki böylelikle Blanchot’nun itiraf edilmeyen cemaatinin bireyleri ölümün peşinde
olmalarının yanı sıra ölümlerini de paylaşmaktadır. Bir diğer deyişle Blanchot’ya göre bu ölümde
müşterekleşme hali cemaati mümkün kılan genelgeçer bir “sır” olarak ölüm mefhumunu
cemaatin temellerine mündemiç hale getirmektedir (Blanchot, 1997: 32).
Böylelikle cemaati oluşturan bireyler de kendi sonluluklarının kanıtı olarak cemaatin bedenine
eklenmiş, “kılık değiştirmiş, aşmış” durumda olan halleriyle, adeta birer kurban hüviyetine
bürünmüşlerdir. Kılık değiştirme, aşma gibi mefhumlarda vücut bulan “kurbanın bu varsayılan
kayboluşu” ve bu kayboluş üzerine olan söylem, kurbanın bizzat kendisiyle ilişkisiz olmaktan
uzak olduğu gibi kurban, bütün kipliklerinde, bir “aşma”, “sona erdirme” ve “kılık değiştirme”
mantığını da içinde barındırmaktadır (Başaran, 2005: 272). Bu halin kendisini imkansızın
politikası olarak işaretleyen Jean-Michel Besnier’ye göre, her neviden indirgemeye direnen ya da
tevessül etmeyen, böylelikle felsefi yahut toplumsal iletişim ve müzakereyi mümkün kılan farkın,
indirgeme vasıtasıyla cereyan eden aynılaşmaya kurban edilmemesi gerekliliğine vurgu yapan
imkansızın politikası, “bir ortaklık eksikliği temelinde gerçekleşen bir iletişimin kaygılı ve
paradoksal devamının ruhunu” oluşturması nedeniyle mezkur devamlılığı mümkün kılmaktadır
(1996: 143).
Bu devamlılığa kafa yoran bir diğer isim Alphonso Lingis de hısımlığın ötesinde bir ölüm
ortaklığına tekabül eden bu hali kavramak için mutlak farkı husule getirecek bir beş
benzemezliği tecrübe edebileceğimiz bir alakasızlığın içinde olmak yahut kendini mutlak bir
yabancıymışçasına düşünecek bir tahayyül gücüne sahip olmak gerekmektedir (Lingis, 1997:
137). Buna benzer bir minvalde, Michel Tournier’nin eşsiz romanı Cuma’daki yerli karakteri de
ortaya çıkmasıyla değil, öteki olarak sadece ortaya çıkma olasılığıyla bile Robinson’u mutlak
tekilliğinden arındırıp sakat bırakmış olsa bile ötekinin potansiyel ortaya çıkışının bir hayalet
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misali kendini sürekli gündemde tutması, Robinson’un ıssız adada inşa etmeye çalıştığı müstakil
yapıp etmeler ve bilmeler evreninin başına musallat olmaya devam etmektedir (Deleuze, 2004:
208).
Ölüm Ortaklığı’ndan İtiraf Edilmeyen Cemaat’e
Herhangi bir plan dahilinde olmayan, nizamdan yoksunluğunun yarattığı gayri nizamiliği ve
kendinden menkul bir mütehassıs olma haline direnç göstererek kaos karşısındaki tecessüsünü
yitirmeden amatör bir eyleyişin kurum olmayan kurumlarında varlığını sürdüren ve müesses
nizam olmaktan ziyade bütün çerçeveleme gayretlerinin ötesinde açığa çıkan farka dikkat
kesilen Mayıs 68 tipi hareketlerin bu hali, onların ayırıcı şansı olduğu gibi politik bütünün
devrimci eylemine angaje bir teşekküllü siyasal dönüşümü hedefleyenler açısından da sıkıntı
verici tarafıdır. Yine Blanchot’ya göre, geleneksel devrimlerin kurumsal iktidara talip olarak
eskiyi al aşağı etmeye ayarlı gündemlerinin karşısında, bu amorf kitleyi harekete geçiren ve
gücünü müşterek olmasından ziyade çokluğundan alan bu kalkışmanın temel motivasyonu,
herkese kamusal söz söyleme özgürlüğü dolayımıyla eşitlik ve özgürlük temelli, birlikte-olma
halinin her türden faydacı talebin ötesinde ortaya çıkmasına vesile olmaktır (1997: 44).
Özgürlük lehine bir araya gelmiş topluluğun kendini gerçekleştirmesinin ancak mezkûr
özgürlüğün feda edilmesi yoluyla ortaya çıkmasından doğan paradoksun çözümü konusunda
Etienne Balibar, Jean-Luc Nancy’nin “… bir özgürlük politikasının ufkunu şekillendiren paylaşım
kipini hem faydacı bireycilikten hem de cemaatçilikten ayırt edebilmek için paradoksal bir
topluluksuz topluluk ya da ortak çalışmanın olmadığı bir topluluk fikrini” ortaya attığını
aktarmaktadır (2008: 91). Nancy’nin Bataille üzerinden Blanchot ile giriştiği bir diyalogda dile
getirdiği topluluk olmayan topluluğun bir “aşk bağı”, bir “mistik kaynaşma” sayesinde bir arada
durması, ezoterik bir cemaat olarak Acéphale’i akla getirmektedir.
İtiraf Edilmeyen Cemaat: Acéphale?
Blanchot’nun deyişiyle “Acéphale ne ortaklaştırılabilecek ne insanın kendine saklayabileceği ne
de sonraki bir bırakma için bir köşeye koyabileceği şeyin ortak deneyimiydi. (…) Böylece
Acéphale, var olmadan önce ve asla var olamama ihtimali içinde, sadece kendini değil temsil
ettiği kabul edilen evreni de aşan, ama bir aşkınlığın bütün adlandırılmalarından da aşkın bir
felakete aitti.” (1997: 27-28) Ayrıca Blanchot’nun sürekli vurguladığı “eli kulağındalık” mefhumu
cemaatin olanaklı tek formu olması ve onun bir “yeniden bulunuş, töz, varoluş, öz, kalıcılık”
(Derrida, 2001: 60) olup çıkmasına engel teşkil etmesi bakımından dikkate değerdi.
Buna mukabil Nancy, Blanchot’nun bu cemaat yaklaşımını esersizlik (désœuvrément) diye tabir
ettiği “basit anlamıyla iş yapmama” ya da “egemen ve boş/yarasız bir olumsuzluk biçimi”nden
ziyade “bireysel eylem ya da bireysel eylemlerin toplamı olarak düşünülen kolektif eylem”e
benzer “genel bir potansiyel biçimi”ni (Aktaran Agamben, 2001: 86-87) ifade eden bir mefhumla
geliştirmiştir. Böylelikle bir tür ölüm çalışması, yas faaliyetine işaret eden buradaki soruşturma,
bütün toplumlarda “önceden-varolan bir genelliği bölüşmeyip (…) daha çok tekillikleri kendi
aralarında eklemleyen bir görevler dağılımı” biçiminde var olmasının yanı sıra bunların ikisine
de karşı ya da bitişik duran, onlara direnmenin adresi olarak Marx’ın topluluk diye ifade ettiği
şeyin “bir kaynaşma ve içkinlik olarak değil, bir paylaşım ve açığa çıkarma olarak toplumsal”ın
peşindeki arayışın adıdır (Balibar, 2008: 92).
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Öte yandan Nancy’ye göre “özgürlük varlığın [bu anlamda] geri çekilmesidir” ki varoluş bundan
temel alır ve “bu temel bir dış’a açık bırakılmadan başka bir şey [olmadığı gibi] özgürlük,
varoluşu dışa açık bırakır ya da özgürlük, varoluşun dışa açık bırakılmış olduğu olgusudur.”
(2006: 127) Bu dışa açıklığın ve kendinin bilgisini araştırma alanı olarak ötekilik, “(…) dostluk
bize eylemde bulunmak için bir bağlam sunarken dostun bizim eylemlerimizden haberdar
olabilmesine imkân vererek kendimizin-bilgisini mümkün kılar.” (Baker, 2010: 110) O halde
cemaat sadece kendilik bilgisini araştırma imkânı vermekle kalmayıp, Ulus Baker’in belirttiği
gibi bu bilgiyi “mümkün” kılmakta, “inşa” etmektedir. Genellikle Batı’daki toplumsal
hareketlerden türetilen ya da onlara nazarla tanımlanan bu cemaat fikri, Gezi Hareketi ve Arap
Baharında da yaklaşık deneyimler sunduğundan bu toplumsal fenomenleri de bu teorik-pratik
mühimmat dolayımıyla okumak zorlama bir yorum olmayacaktır.
Arap Baharından Gezi’ye Orta Doğu’dan İtiraf Edilmeyen Cemaat Manzaraları
Bundan on yıl önce Arap Coğrafyasındaki bir iki yerde baş gösteren ve geniş bir kitlesel desteği
haiz olan gösteri dalgası, zamanla yayılmış ve başta Tunus ve Mısır olmak üzere otokratik
iktidarların yıkılmasını beraberinde getirmiştir. Ayrıca bu gösteriler söz konusu toplumlarda
ciddi dönüşümlerin işaret fişeğini teşkil etmiş, buralardaki muhtemel muhalefet hareketlerinin
filizlenmesi ve belli bir örgütlenme kapasitesine ulaşabilmesine kısıtlı da olsa bir imkân
sağlamış, alan açmıştır.
Öte yandan bu coğrafyadaki toplumsal hareketler, şarkiyatçılığın etkisini hala üzerinde taşıyan
ana akım sosyal bilimciler tarafından sürpriz ve hayretle karşılanmış, üzerinde özsel manada ölü
toprağı serpilmiş olan Doğu toplumları açısından oldukça arızi ve yeni gelişmeler olarak
değerlendirilmiş ve deyim yerindeyse Asaf Bayat’ın ifadesiyle Arap sokağı isyan etmediğinde ölü
ve umarsız ettiğindeyse irrasyonel ve saldırgan olarak nitelendirilmekten kurtulamamıştır
(Aktaran Çetinkaya, 2014: 17). Halbuki Orta Doğu Coğrafyası, dünyanın birçok başka yerinde
olduğu gibi hayli ciddi bir toplumsal hareket, isyan ve devrim mirasına sahiptir ve Arap Baharı
olarak adlandırılan gelişmeleri de bu mirasın güncel tezahürleri biçiminde okumak daha makul
bir değerlendirme olacaktır (Çetinkaya, 2015: 19).
Bu bakımdan Arap ayaklanmalarını genel neo-liberal hegemonyaya direniş bağlamının bir
parçası, söz konusu ülkelerde yükselmekte olan emekçi hareketinin bir cüzü ve emperyalist
müdahalelerle komplolar ve bunlara verilen iç dinamik kaynaklı tepkiler olarak birkaç başlık
altında ele almak mümkündür. Toplumsal hareketlerin genelinde dış müdahale ve komplolar
belli bir düzeyde rol oynamış olsa bile bu hareketlerin ana aksını belirleyen unsurun, mezkûr
toprakların iç dinamikleriyle içsel stratejik, taktik ittifak ve hegemonya mücadelelerinin ürünü
olduğunu unutmamak gerekmektedir ve Arap Baharı da bu değerlendirmeden azade değildir.
Aksi görüş yukarıda zikredilen Şarkiyatçı anlayışın bir tezahürü olarak Batıya göre zayıf
toplumsallıkları haiz Doğu toplumlarının geniş kitlelerin iştirak ettiği kendi içsel dinamikleriyle
değil ancak bir dış müdahale ya da Batı’da eğitim görmüş yerel elitler eliyle belli bir değişim,
dönüşüm hamlesi gerçekleştirebilecekleri önyargısının ürünü olacaktır (Çetinkaya, 2015: 1924).
Sonrasındaki anti-demokratik geri dönüşlere rağmen bu toplumsal hareket dalgası Arap
coğrafyasında toplumsal ve siyasal özgürlük temelli yeni bir tür bireysellik düşünceleri ve
öznellik biçimlerini artık geri döndürülemez çapta kitlelerin gündemine sokmuştur. Bu durumu
idealleştirmeden somut bir toplumsal olgu olarak sosyal değişimin bir parçası gibi düşünmek
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gerektiği gibi bu sürecin oldukça sancılı geçecek bir değişim süreci olacağını da görmek
gerekmektedir (Gazagnadou, 2016: 79-80). Gösteriler esnasında oluşan kamunun herhangi bir
kimlik ya da sınıfa indirgenemeyecek çoğulluğu Arap Baharı açısından, buradaki toplumsal
hareketlerin -Blanchot’nun da dediği gibi- hem şansı hem de üzüntü verici talihsizliğine işaret
etmektedir.
Arap baharının da etkisiyle ilkin siyasal yönü kısıtlı bir çevre eylemi olarak başlayan Gezi
Hareketi, üç beş gün gibi hayli kısa bir sürede genel siyasal atmosferin boğuculuğunun
sorunsallaştırıldığı, toplumun birçok farklı kesiminin iştirak ettiği, sadece İstanbul’da değil
memleketin her tarafında yapılan, bir ayı aşkın süren ve yaklaşık üç milyona yakın insanın
katıldığı muazzam bir gösteri dalgasına dönüşmüştür. İktidar partisi AKP de buradaki “yeni”nin
kendi iktidarını tehdit edecek çapta muazzam bir başkalığa tekabül ettiğini sezmesiyle, bu
hareketi gayri millilik, kökü dışarıdalık ve uluslararası komploların maşası gibi Türk sağının
klasikleşmiş ezberleri üzerinden yaftalayarak bir beka sorunu gibi konumlandırıp adını
koymakta zorlandığı bir hadiseyi güvenlik terminolojinin bildik dili içine yerleştirip rahatlama
yoluna giderek (Mutman, 2015: 80) onu polisiye tedbirlerle bertaraf etmeye girişmiştir.
Buradaki “yeni”, kitlenin devlete karşı ciddi bir direniş göstermesinden öte kamusal sahada
birbirinden çok farklı kesimlerin tesadüf etmeleri, bir arada durmada ısrarları, çok farklı arzu ve
talepleri birbirlerinin lisanına tercüme etme çabaları ve bütün başkalıklarına rağmen dayanışma
içinde olmakta ayak diremelerinde ortaya çıkmıştır (Madra, 2015: 23). Yaşam alanlarının
ellerinden gittiği, kimliklerinin tehdit altında olduğu ve hatta sosyo-kültürel imtiyazlarını yeni
gelen sonradan görmelere kaptırdıkları endişeleriyle bunları muarızlarına karşı savunma
insiyakıyla iştirak ettikleri Gezi, çok kısa bir sürede fark yaralarını derinleştirme ve yeni
bariyerler tesis etmenin değil bu bariyerleri sorunsal haline getirerek aşma çabasının
mekânı/imkânı olmuştur (Gürbilek, 2015: 102). Buradan hareketle Gezi’nin, dikotomiler
vasıtasıyla kendi iktidar eksenini tesis eden Türk devlet aygıtının ezeli ezberine çomak sokarak
bu memlekette cümle kimliklerin müşterek dayanışması ağına dayalı, muhtemel gerilimleri bu
ağ üzerinden çözmeye muktedir bir siyasal alanın mümkün olabileceği anı (Gürbilek, 2015: 103)
temsil etmesi bakımından da Türkiye tarihinde ayrıksı bir konum işgal ettiğini iddia etmek
abartılı bir yorum olmayacaktır.
Sonuç Yerine
Sonuç olarak Blanchot’nun bahsettiği anlamda imkansızlığa kayıtlı bir imkâna, tanıma, hesaba
gelmez ve indirgenemez çoğulluğuyla yepyeni birtakım bireysellik ve öznellik tasavvurlarının
geri dönülmez biçimde ortaya çıkmasına tekabül eden Arap Baharını, bir tür “var olma sanatı” ve
“zor zamanlarda failliğin hikayesi” (Bayat, 2016: 17) olarak okumak mümkündür. Cari bütün
sıfatların ötesinde, her türden kimlik ve tanınma arzusundan bağımsız, devleti ele geçirme yahut
denetleme gibi bir hedefi de olmayan, söz söyleme, bir arada olma ve son kertede ölümde
ortaklaşmayı ifade eden Gezi Hareketini de devletin sırf bu yönüyle gazla, fişekle yok etmek ve
çeşitli komploların müsebbibi isnadıyla kimliklendirerek mürtet addettiği imkânsız tekilliklerin
(Sayın, 2018: 158) kısa süreli de olsa vücut bulduğu bir etik-politik zaman-mekan olarak
düşünmek gerekmektedir.
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Körfez’de Dış Etkiler ve Ulusal Arzular Arasında Kimlik: Katar Kimliğini Okumak
&
Identity in the Gulf Between National Aspirations and External Influences: Reading in the Qatari
Identity

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ
 2018ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻠﻐﺖ  1,226ﻗﻄﺮي ﺑﺎﻟﻎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﺐ ) .(CAPIﰎ إﻋﺪاد اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﲏ( .ﰎ إﺟﺮاء ﻋﺪة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺴﺢ ،وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻄﺮي ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد
ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط اﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺪى ﺣﺮص
اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ أداة ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﲡﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ دﻣﺞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺣﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻀﻴﻘﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺮق )اﻟﻨﺠﺎر .(2016 ،ﲤﺜﻞ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳍﻮﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰاث واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻴﻢ ،وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ :اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﳉﺎﻧﺐ اﳌﺪﱐ ،واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﳉﺎﻧﺐ اﻷول ﻳﺮى اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﺸﻲء ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ) Putriوآﺧﺮون .(2017 ،ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﺬا ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ  Keillorوآﺧﺮون
) (1996ﳌﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد وﻫﻲ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،واﳌﻌﺘﻘﺪات )اﻟﺪﻳﻦ( ،واﻟﱰاث اﻟﻮﻃﲏ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ( ،واﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ )ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻠﻐﺔ( .إن ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﺲ وﻣﺮن وﻣﺘﻌﺪد ) Putriوآﺧﺮون.(2017 ،
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ" ﲟﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ :ﻧﻈﺎم "اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ" واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن داﺧﻞ ﺣﺪود
اﻟﺪوﻟﺔ ) Liuوآﺧﺮون ،(2018 ،ﻓﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻷﻓﺮاد ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
وﻳﻨﺘﻤﻮن ﻷﻣﺔ ﺑﺪون وﺟﻮد دوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻢ .ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳛﺘﻜﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻘﻮة داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺪدة
ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ
ﺑﻌﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴ ً ﺎ ً
 2004أن اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ً
(
وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺎس اﳋﺎﺿﻌﲔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى ) Guibernau
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ) ،(2004 ،Guibernauوﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺮب ،ﻳﺸﲑ راﻫﻲ ) (2018إﱃ ﻣﺎذﻛﺮﻩ ﺑﺮﻫﺎن ﻏﻠﻴﻮن
Dr., Qatar University, Qatar.
83

*

ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت" ) (2012ﺑﺄن ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم "دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ" وإﳕﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺪف ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻵﺧﺮ )راﻫﻲ.(2018 ،
ﻋﻨﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻳﺘﻀﺢ أن ﲡﺮﻳﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﲤﺜﻞ ﳕﻮذج ﻧﺎﺟﺢ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﰲ ﻋﺎم  1965ﻣﻴﻼدي ،ﺑﺪأت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع "ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ" وذﻟﻚ ﺪف ﺧﻠﻖ ﲡﺎﻧﺲ ﺛﻘﺎﰲ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ واﳍﻨﺪﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻋﺮاق وﺟﻌﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﲏ ﻷﻓﺮاد
اﻟﺸﻌﺐ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ أوﱃ )ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺼﺮ
واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺮق اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد )ﻟﻐﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺔ أو ﻫﻨﺪﻳﺔ( .ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﺴﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﻋﺮاق ا ﺘﻤﻊ اﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮري ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻀﻢ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن  18ﺳﻨﺔ إﱃ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ وﻧﺼﻒ .و ﺪف ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﳒﺎح اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺢ ﰲ ﻋﺎم  1970ﻣﻴﻼدي وأوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن
 %74ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ) .(2007 ،Velayuthamﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ )راﻫﻲ،
 ( 2018ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2003وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ وﲢﻠﻴﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮى أن اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳕﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ
اﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻷﻣﻢ ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱃ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2003ﻣﻴﻼدي ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﰲ
ﻋﺎم  2005ﻣﻴﻼدي ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت واﻟﻠﻐﺎت واﳌﺬاﻫﺐ واﻷدﻳﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن إﻗﺮار ﺗﻌﺪد اﳍﻮﻳﺎت ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺳﻴﺆدي إﱃ اﻟﻮﺣﺪة ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺎﺣﺪث ﻫﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻛﺎن ﺪف إﻗﺼﺎء ﲨﺎﻋﺔ ﳉﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻗﺪ
ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﺗﺒﲏ ﳕﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺪف إﻗﺼﺎء اﻵﺧﺮ.
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﲔ ﻣﻮﻗﻒ وﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﲡﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ
ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻷﲝﺎث اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة دول ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﲢﻠﻴﻞ
اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺪدا ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﻟﺴﻨﺔ .2018

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺎ  Keillorوآﺧﺮون ) ،(1996ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺪف ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﻮة
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻓﺮاد ﳍﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺷﺮ ﰲ إﻋﺪاد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،
وﻛﺎن إﻋﺪاد ﻣﻘﻴﺎس ﳌﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) (NATIDﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﶈﺪدات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ  (1993) Huntingtonوﻫﻲ :اﳌﺪﻧﻴﺔ )اﳊﻀﺎرة( ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ،
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳛﺎول ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،واﳌﻌﺘﻘﺪات )اﻟﺪﻳﻦ( ،واﻟﱰاث
اﻟﻮﻃﲏ )اﻟﺘﺎرﻳﺦ( ،واﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺴﺢ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ دول )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺴﻮﻳﺪ( ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪي ) (Confirmatory Factor Analysisﻋﻠﻰ ﻋﺪد  53ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ 17
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) Keillorوآﺧﺮون (1996 ،وﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﺴﺢ،
ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ﰲ اﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.
وﰲ دراﺳﺔ أﺧﺮى ،ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) Thelenوآﺧﺮون (2004 ،ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ روﺳﻴﺎ ﻋﺎم  ،2001وذﻟﻚ
ﺪف ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ واﳌﺆﺷﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﺟﻴﻠﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ روﺳﻴﺎ وﳘﺎ :اﻟﺮوس اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺖ واﻟﺮوس اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ،
وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﲏ( واﳌﺆﺷﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪى ا ﻤﻮﻋﺘﲔ .دراﺳﺔ أﺧﺮى )Ludviga
 (2012 ،أﺷﺎرت إﱃ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) (NATIDﻗﺪ ﳒﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ و
اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻮرﻳﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﺗﺎﻳﻮان( ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ  Chi Cuiو آﺧﺮون ) (2002ﰲ اﻟﻴﻤﻦ.
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وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ دراﺳﺔ ) (2003 ،Ruscianoﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﱄ ﰲ  23دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺑﻌﺪﻳﻦ وﳘﺎ :اﻟﻔﺨﺮ اﻟﻮﻃﲏ وﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﲑ ،وﺗﻀﻤﻦ اﳌﺆﺷﺮ ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺨﺮ وﺻﻮرة اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻨﻮع
واﻟﻌﺮق واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ( واﻟﻠﻐﺔ.

ﻣﺤﺪدات اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﲏ )Harttgen
وآﺧﺮون ،(2014 ،أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﲏ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،ﻟﺬﻟﻚ أوﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﺣﻴﺎة أﻓﺮاد
ا ﺘﻤﻊ .ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻞ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺖ اﻟﻌﻮﳌﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﱰﻧﺖ ،ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎل
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﲏ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ،ﺗﻨﺎول إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت ) Keillorوآﺧﺮون (2006 ،ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ
اﳉﻨﺲ ﰲ ﺛﻼث دول )ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،أﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ( ،وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ ﻛﻜﻞ )اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻴﺎس  NATIDاﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻫﻲ :اﻟﱰاث اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺜﻘﺎﰲ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت ) (2012 ،Harrisﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي )ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ :اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻠﻐﻮي
واﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ( ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺪد  57دوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات  ،2008 – 2005ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﲑ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  4ﻃﺮق
ﳐﺘﻠﻔﺔ :اﻟﻔﺨﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،وﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﺨﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﳌﺪﱐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻜﻞ )ﺑﺪﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﳌﺪﱐ( .أﻇﻬﺮت
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳓﻔﺎض اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،إن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺨﺮ اﻟﻮﻃﲏ( .أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻌﺮﻗﻲ ،ﺗﻨﺨﻔﺾ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى
اﻷﻓﺮاد اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺰداد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ
اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻠﻐﻮي أﻋﻠﻰ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼﻩ ،ﻳﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ أن
اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮك وﻣﻮﻗﻒ اﻷﻓﺮاد ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺪى ﻗﻮة واﲡﺎﻩ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠﻚ اﶈﺪدات ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ أﳕﺎط ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد.
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  18ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة اﳌﺴﺢ .ﰎ إﻋﺪاد إﻃﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ وﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷﻓﺮاد )ﻣﻮاﻃﻨﲔ أو ﻣﻘﻴﻤﲔ( .ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ إﻃﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ إﱃ
 7ﺑﻠﺪﻳﺎت ،ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت .ﰎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻀﻤﺎن
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺎت ﲤﺜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﳏﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ .ﰎ إﻋﺪاد ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺮﻳﲔ ﳑﺜﻠﺔ ﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﲤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ
ﻗﻄﺮي ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  1,226ﻗﻄﺮي ﺑﺎﻟﻎ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻗﻄﺮ.
ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  18إﱃ  34ﺳﻨﺔ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ) ،(%52وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) 45 - 35ﺳﻨﺔ(
ﺣﻮاﱄ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ ) ،(%33أﻣﺎ اﻷﻓﺮاد ﳑﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن  55ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﻮا  %15ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺌﺔ اﳌﺘﺰوﺟﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
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ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ) (%60وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﺰواج ﺣﻮاﱄ اﻟﺜﻠﺚ ) ،(%32وﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﻣﻞ واﳌﻄﻠﻘﲔ  .%8ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
ﺛﻠﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ) (%43واﻟﺜﻠﺚ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،و %10ﳛﻤﻠﻮن دﺑﻠﻮم ،و %16ﻣﻨﻬﻢ ﳛﻤﻠﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،و %4ﻣﻨﻬﻢ
ﳛﻤﻠﻮن درﺟﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،ﺷﻜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ) (%52وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب  %16ورﺑﺎت اﳌﻨﺎزل % 13
واﳌﺘﻘﺎﻋﺪون ﺷﻜﻠﻮا  %10و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن .%9
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:
ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﺐ ) .(CAPIﰎ إﻋﺪاد اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ داﺧﻠﻴﺎ وإﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲤﺖ ﺑﺮﳎﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ، BLAISEوﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ ،ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻤﺎرة .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﰎ ﲢﺴﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺴﺢ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳﺮ  .2018ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ  %53وﰎ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%3.4 - / +ﰎ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ وزن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  3ﻋﻨﺎﺻﺮ :اﻷوزان اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ ،اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،اﳌﻮاﺋﻤﺔ ﳉﻌﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺢ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
.Stata 14

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:
ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ،وﰎ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻐﲑات )ﻓﺌﻮي أو ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ
اﳌﻠﺤﻖ .ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺆﺷﺮ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ  0إﱃ  ، 100ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﻘﻴﻤﺔ  100إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار (logistic
) regressionﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ .ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى .%5
ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺢ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ(،
وﰎ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  19ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻮرات اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺣﻮل ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ) (Iterative Principle Component Extractionوأﺳﻠﻮب ) Oblique Quartimin
 ،(Criterion Rotationوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺣﺪ اﳌﺘﻐﲑات ﻧﻈﺮا ﻷن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﺎﻟﺒﺔ .ﰎ إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  18ﻣﺘﻐﲑا وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺟﻮد  3ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻣﻨﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﴰﻠﺖ رﻋﻲ اﻹﺑﻞ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻄﻲ واﳌﻘﻨﺎص
وﺳﺒﺎق اﳍﺠﻦ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺮب اﻟﺰﺑﺎرة وﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻮﺟﺒﺔ واﻟﻐﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺆﻟﺆ واﶈﺎﻣﻞ )اﻟﺴﻔﻦ اﳋﺸﺒﻴﺔ( .ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪد  10ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﱪ
ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮرات اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ) (Structural Equational Modelingﺪف ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار .ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ أﺣﺪ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة "إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﻄﺮ؟" وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮ واﻟﺴﺆال .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ( إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 2018ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮرات اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﲢﻠﻴﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﳌﺘﻐﲑات )(Bivariate Analysis
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،وأﺧﲑا ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪرا اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ (Logistic regression
) analysisﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻇﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ وﺟﻮد  10ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ :اﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﲏ ،واﻟﻌﺮﺿﺔ ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،واﻟﺜﻮب
واﻟﻐﱰة واﻟﻌﻘﺎل ،واﻹﺳﻼم ،واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،واﻷدﻋﻢ ،واﻷﻏﺎﱐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﳌﺴﺎﺟﺪ .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﳌﺘﻐﲑات ،أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر
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واﻹﻧﺎث ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) ،(p-value=0.03ﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ) ،(p-value=0.03ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (p-value=0.07وﺣﺴﺐ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ) (p-value=0.3واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ).(p-value=0.8
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ )ﺟﺪول  (1ﳌﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪدﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳉﻨﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ
اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮ واﻟﻌﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺪى اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  24ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ
 35إﱃ  44ﺳﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ )ﺷﻜﻞ  – 1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺪي(.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳌﺆﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ذوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ.
ﺟﺪول ) – (1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

T-VALUE

P-VALUE

اﻟﺠﻨﺲ
ذﻛﺮ

اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
Reference
1.4

أﻧﺜﻰ

1.96

0.05

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﺘﺰوج

Reference

ﻣﻄﻠﻖ  /ﻣﻨﻔﺼﻞ

0.58

-1.59

0.1

ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮫ اﻟﺰواج

1.03

-0.10

0.9

اﻟﻌﻤﺮ
أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﺳﻨﺔ

0.52

-1.79

0.07

34 – 25

0.75

-1.21

0.2

44 - 35

Reference

54 - 45

0.79

-1.01

0.3

 55ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ

0.93

-0.28

0.8

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

1.58

1.93

0.05

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

1.64

2.33

0.02

دﺑﻠﻮم

1.45

1.21

0.23

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

Reference

دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

0.74
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-0.69

0.49

دﺧﻞ اﻷﺳﺮة
أﻗﻞ ﻣﻦ  30,000﷼ ﻗﻄﺮي

0.85

50,000 – 30,000

Reference

-0.75

0.45

70,000 – 50,000

0.77

-1.07

0.28

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70,000﷼ ﻗﻄﺮي

0.78

-1.13

0.05

ﺷﻜﻞ ) – (1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺪي ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ

ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﳌﺘﻐﲑات ﳌﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪى ﺣﺮص
اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ )ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ  1إﱃ  ، 5ﺣﻴﺚ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﻴﻤﺔ  1أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺮة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ أو أﻗﻞ ،وﺗﻌﲏ اﻟﻘﻴﻤﺔ 5
أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ( .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوﻗﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪى ﺣﺮص اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ )ﺟﺪول  ، (2أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻓﺮاد ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) Gelisliوآﺧﺮون 2015 ،؛  Schnabelوآﺧﺮون ،(2014 ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر
 Schnabelوآﺧﺮون ) (2014ﺣﻴﺚ أﺷﺎروا إﱃ أن ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮد ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲤﺴﻚ اﻟﻔﺮد ﻮﻳﺘﻪ )اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ( وأن ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻔﺮد )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
واﻻﻋﺘﻘﺎد( ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ( ،ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﲔ ﻣﺪى ﺣﺮص اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ  (2010) Williamsﰲ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﺑﻌﺎد ﺗﺄﺛﲑا ﺿﻤﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﳌﺮﻛﺐ
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اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ  Keillorوآﺧﺮون ) (1996أﻇﻬﺮت أن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ،وﻫﺬا
ﻳﻌﲏ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺟﺪول ) – (2ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

t-vale

P-value

أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ وﻗﺘﮭﺎ

1.22

2.69

0.007

ﺣﻀﻮر اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
ﻣﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع أو أﻗﻞ

Reference

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع أو أﻛﺜﺮ

0.89

-0.65

0.5

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻮرﻗﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ  2018ﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ ،وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ) (Exploratory Factor Analysisوﺟﻮد 3
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻣﻨﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮرات اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ
ﻗﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  10ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ :اﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﲏ ،اﻟﻌﺮﺿﺔ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﺜﻮب واﻟﻐﱰة واﻟﻌﻘﺎل ،اﻹﺳﻼم ،اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،اﻷدﻋﻢ ،اﻷﻏﺎﱐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﳌﺴﺎﺟﺪ.
ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن إﺷﺎرة إﱃ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى
اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮ واﻟﻌﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺪى اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  24ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  35إﱃ  44ﺳﻨﺔ اﻟﱵ
ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳌﺆﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ذوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ .ﻛﺬﻟﻚ أوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻓﺮاد ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻫﺬا
ﻳﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﲔ ﻣﺪى ﺣﺮص اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺰﻳﺎرات
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻬﻮد ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى
اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺪد اﳍﻮﻳﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺪﺧﻼت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ .ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن إﺣﺪى اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ وردت
ﰲ وﺛﻴﻘﺔ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  2030ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺑﲔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﳌﺪارس
واﳉﺎﻣﻌﺔ( ،وﺗﻮﻋﻴﺔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﲟﺎﻫﻴﺔ وأﳘﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وأﺧﲑا ﺗﻮﻋﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ )أﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت( ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺪد اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ) اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻧﻤﻮذﺟﺎ (
*A. Talal Saad Al-Rumaidhi

Körfez Ülkelerindeki Popüler Mirasın Korunmasında Kültürel Kurumların Rolü
&
The Role of Cultural Institutions in Preserving the Popular Heritage in the Gulf Region

أ.طﻼل ﺳﻌﺪ اﻟﺮﻣﯿﻀﻲ
أﻣﯿﻦ ﻋﺎم راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ

ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻟﺘﻐﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺬا
اﻟﻤﻮروث ﻋﺒﺮ أدوات اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب وﺗﮭﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
وﺗﺴﺘﮭﺪف ھﺬه اﻟﮭﺠﻤﺎت ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﯿﺎع اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺻﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ
ﺗﺴﺎﻣﺢ وﺗﻌﺎون وﺧﻠﻖ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﻤﯿﺪة.
وﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺮاﺛﻲ ﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،و ﺣﺪث ﺻﺮاع ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻟﻨﺠﺪ أن اﻟﻤﻮروث اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
اﻟﻤﺤﺼﻦ ﺻﻤﺪ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺒﺮ أدوات اﻻﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ وھﻮﯾﺔ اﻻﺟﯿﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ
أراﺿﯿﮭﺎ  ،وﻗﺪ ﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻹﻣﺎرة ﺑﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻤﯿﺰ اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،وﺗﻤﺘﻌﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺑﻤﯿﻨﺎء ﺣﯿﻮي
اﺷﺘﮭﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ واﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،وﻛﺎن
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ ﻛﺎظﻤﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﺟﺮت ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وھﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﺎم 12ھـ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
وﻗﺎﺋﺪھﻢ اﻟﻔﺎرس اﻟﻤﺸﮭﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ واﻟﻔﺮس ﺑﻘﯿﺎدة ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻦ ﻛﺴﺮى  ،وﻻ ﯾﺰال ھﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺣﺎﻟﯿﺎ
وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺮاوي ﯾﻘﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ .
وﯾﺮﺟﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ إﻟﻰ ﺣﻜﺎم ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺴﺐ
ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮت إﻟﻰ ﺷﯿﺦ ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﻣﯿﺮ ﺑﺮاك ﺑﻦ ﻏﺮﯾﺮ آل ﺣﻤﯿﺪ واﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 1682-1669م  ،وﻗﺪ ﺑﻨﺎه أﺳﺎﺳﺎ
ﻛﻤﺴﺘﻮدع ﻟﻠﺬﺧﯿﺮة واﻟﻄﻌﺎم وﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ أﺗﺒﺎﻋﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﻮازم اﻟﮭﻮازﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ
اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻨﺼﺐ اﻟﺤﻈﻮر ) وھﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﺻﯿﺪ أﺳﻤﺎك ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺼﺐ أﻋﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺸﺒﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
 ،وھﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ أي ﻣﻨﻊ (  ،وﯾﻮﺟﺪ ﺣﻠﻒ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮازم وﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻨﺎءھﺎ .


اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ) اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻨﺎﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ( ص  55وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ  ،و ﻛﺘﺎب ) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ( اﻟﺸﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮﺷﯿﺪ ص . 33

وﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻮطﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻷﺳﺮة آل ﺻﺒﺎح وﺟﻤﺎﻋﺘﮭﻢ اﻟﻌﺘﻮب ھﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﮭﺪار اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻧﺠﺪ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﮭﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل
ﺑﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي واﺳﺘﻘﺮوا ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺐ ﻗﺘﺎل ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﮭﻮﻟﺔ  ،ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ اﻟﺮأي ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﮭﺠﺮة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﺘﻮﺟﮭﻮا إﻟﻰ ﺧﻮر ﻋﺒﺪﷲ وﻧﺰﻟﻮا أم ﻗﺼﺮ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮوا ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ وطﻠﺒﻮا ﻣﻦ واﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮة أن ﯾﺴﻜﻨﻮا اﻟﺒﺼﺮة وﻛﺎن
ﻟﮭﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺷﺮاﻋﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻣﺪﻓﻌﺎن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪاﻓﻊ وﻓﯿﮭﺎ ﺛﻼﺛﻮن أو أرﺑﻌﻮن رﺟﻼ ﯾﺤﻤﻞ ﺑﻨﺪﻗﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ
Secretary General of Kuwait Writers Association, Kuwait.
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ﻋﺎم 1701م )1113ھـ (  ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﮭﺎ واﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﺼﺪر
اﻷﻋﻈﻢ ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺘﺎرﯾﺦ  21رﺟﺐ 1113ھـ ) 23دﯾﺴﻤﺒﺮ1701م ( وﻣﺤﻔﻮظﺔ ﺑﺄرﺷﯿﻒ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ
اﻟﻤﮭﻤﺔ رﻗﻢ . 111


اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ) اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻨﺎﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ( ص ، 58
وﻛﺘﺎب ) ﺑﯿﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ( د.ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ص. 12
وﯾﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﯿﺪ اﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻘﯿﻢ ) اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ( ﺻﻔﺤﺔ  23ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل :

ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم 1701-1700م ﻏﺎدروا أراﺿﯿﮭﻢ وﺗﻮﺟﮭﻮا إﻟﻰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف آﻧﺬاك ب اﻟﻘﺮﯾﻦ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ
ﺟﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﯿﺎدي اﻷﺳﻤﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﻮازم وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮﯾﻦ آﻧﺬاك ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﺮاك ﺑﻦ ﻋﺮﯾﻌﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﯿﺮة
ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ .
وذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ) ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ( واﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 1946م ﺻﻔﺤﺔ  15ﺑﺄﻧﮫ  :ﺳﻜﻦ
اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻗﺒﻞ آل اﻟﺼﺒﺎح وﺟﻤﺎﻋﺘﮭﻢ ﻟﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺪو وﺻﯿﺎدي اﻟﺴﻤﻚ ﺛﻢ آل اﻟﺼﺒﺎح وآل ﺧﻠﯿﻔﺔ و اﻟﺰاﯾﺪ واﻟﺠﻼھﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎودة ﻧﺰل
ھﺆﻻء ﺑﻌﺪ اﻷذن ﻣﻦ أﻣﯿﺮ ﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﺎﻧﺖ ھﺠﺮﺗﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺞ ﻷﻧﮭﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﻗﻄﺮ ﺗﻔﺮﻗﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﺑﻼد
ﻓﺎرس وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻗﯿﺲ وھﻲ ﺟﺰﯾﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﺼﺒﯿﺔ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻋﺒﺪان واﻟﻤﺨﺮاق ﺛﻢ أﺧﺬوا
ﯾﺘﻮاﻓﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺗﺒﻌﮭﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﯿﺮ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻋﺮب وﻋﺠﻢ .
وظﻠﺖ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪة ﺗﺪﯾﺮ ﺷﺌﻮن أﻣﻮرھﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ واﻧﻔﺮد ﺷﯿﻮﺧﮭﺎ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  ،وﻟﮭﻢ ﺻﻼﺗﮭﻢ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻊ ﺷﯿﻮخ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺷﯿﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وروﺳﯿﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ  ،ﺣﯿﺚ زار اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ  ،وﻛﺎن ﻟﮭﻢ ﺣﻖ ﺗﻤﺜﯿﻞ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎھﺪاﺗﮭﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ،وأﻗﺪم اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻘﺪھﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﻜﻮﯾﺖ ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﮭﺎ
اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺒﺎح ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ واﻟﺪه اﻟﺸﯿﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺼﺒﺎح ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻊ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺳﻨﺔ 1841م ) 1257ھـ ( ،
ﻟﻨﺴﺘﺪل أن ﻟﮭﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺌﻮﻧﮭﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ودون ﻗﯿﺪ ﻣﻦ أي ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ .


اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ) اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻨﺎﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ( ص . 64

وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻣﺎرة اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أدوار ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم  ،وﺳﺎھﻢ ﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻗﺪﯾﻤﺎ  ،وﺗﺤﺘﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﻤﯿﺰا ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ وطﯿﺪة ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻛﻞ اﺣﺘﺮام وﺗﻘﺪﯾﺮ  ،وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺷﯿﻮخ اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ واﺣﺘﺮام وﻣﺤﺒﺔ  ،وﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻧﻔﻮذھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  ،وﺗﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﻮادث
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺳﻄﺮﺗﮭﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ودوﻧﺘﮭﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﺘﺒﯿﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﯿﺒﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ .
ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮاﺟﺪ وﻧﻔﻮذ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي  ،وارﺗﺒﻄﺖ
ﺑﺤﻜﺎم اﻹﻣﺎرات و اﻟﻤﺸﯿﺨﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت إدارﯾﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ آﻧﺬاك ﻛﺎﻟﻮﻻﯾﺎت واﻷﻗﻀﯿﺔ وﺧﻼف ذﻟﻚ  ،ووﻻة و
ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻣﺎت وﻣﻮظﻔﯿﻦ وﻋﺴﻜﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﮭﺎ .
وﻛﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﻜﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺠﻮ ﺣﺎر ﺻﯿﻔﺎ وﻗﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﺷﺘﺎء وﻋﺪم وﺟﻮد أﻧﮭﺎر ﻓﯿﮭﺎ ﻓﯿﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎد
اﻷھﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺑﺎر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺟﻮف اﻷرض  ،واﺷﺘﻐﺎﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻛﺼﯿﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻐﻮص ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻣﯿﺎه اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ اﻟﻠﺆﻟﺆ أو اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﻨﺪ وﺳﻮاﺣﻞ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺮﻋﻲ  ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺴﯿﻄﺔ
.
وﻧﻮد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﺨﻠﯿﻂ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﮭﺠﺮات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪة
اﻟﺼﻐﯿﺮة  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻓﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮﯾﻦ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ رﺟﺎﻻﺗﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺸﺮاﻋﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺎر إﻟﻰ
اﻟﮭﻨﺪ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن .
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ اﻷواﺋﻞ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻟﻨﺠﺪ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ واﻟﺴﻮاﺣﻠﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ وﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ  ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻷﻛﻞ وﺧﻼﻓﮫ  ،ﺑﺤﯿﺚ اﻧﺪﻣﺠﺖ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻊ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻮارﺛﺘﮫ اﻷﺟﺪاد .

ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ :
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻠﺪة اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﻠﺪة ﻓﻘﯿﺮة وﻣﻮاردھﺎ ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻟﺬا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻗﻠﯿﻼ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
ﺑﺄول ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺪﯾﺮي ﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻠﮫ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻛﺎرﺳﺘﯿﻦ ﻧﯿﺒﻮر ﻋﺎم 1765م ﺑﺄن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة
أﻻف ﻧﺴﻤﺔ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﺟﻮر ﻛﻮﻟﯿﺒﺮوك اﻟﻤﺆرخ 10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 1820م ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف
وﺳﺒﻌﺔ أﻻف رﺟﻞ  ،وﻋﺎم 1831م زار اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮﻛﻠﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻮﺑﺎء اﻟﻄﺎﻋﻮن ووﻓﺎة اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺪر ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻻف ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻘﻂ .
وﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﺎﻟﻨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﻨﺎ أرﻗﺎم ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺒﺼﺮة
واﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 1890م ) 1308ھـ ( ﺑﺄن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ ھﻮ أرﺑﻌﺔ أﻻف ﻧﺴﻤﺔ ﯾﻀﺎف إﻟﯿﮭﻢ أھﻞ اﻟﺒﺎدﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺪدھﻢ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺒﺼﺮة واﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ 1309ھـ أن أھﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ ﻗﺪ
ﯾﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ ﻧﻔﺲ  ،وذﻛﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 1311ھـ أن ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ ﻋﺪدھﻢ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﻻف
ﻧﺴﻤﺔ وأھﻞ اﻟﺒﺎدﯾﺔ ﯾﻘﺪرون ﺑﻌﺸﺮة أﻻف أو ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻟﻒ ﻧﻔﺲ  ،وﺗﻘﺪر ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺒﺼﺮة واﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ 1318ھـ أن ﺗﻌﺪاد
أھﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺒﺪو ﯾﻘﺪر ﺑﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ ﻧﻔﺲ .
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷورﺑﯿﺔ أن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﯾﺮ أول ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم 1946م وﺗﻮاﻓﺪ
اﻟﻨﺎس إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﻗﻄﺎر ﻋﺪﯾﺪة ﻛﺎﻟﻌﺮاق واﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺸﺎم وإﯾﺮان وﻏﯿﺮھﺎ  ،ﺣﯿﺚ ﻗﺪر اﻟﻤﺆرخ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻨﺒﮭﺎن ﻋﻨﺪ
زﯾﺎرﺗﮫ ﻟﻠﻜﻮﯾﺖ ﻋﺎم  1947م ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ أﺟﻤﻊ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎﺋﺘﯿﻦ وﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ،ﻣﻀﯿﻔﺎ ﺑﺄن ﻣﻨﮭﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﯿﻦ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻗﺮاھﺎ واﻟﺒﺎﻗﻮن ھﻢ ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻗﺎطﻨﻮن ﻓﻲ ارﯾﺎض اﻟﻜﻮﯾﺖ أو رﺣﻞ ﻓﻲ ﺑﺎدﯾﺘﮭﺎ  ،وﯾﻀﯿﻒ اﻟﻨﺒﮭﺎن ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺄن
ﻧﻔﻮس اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ ھﻨﺎك .
وﻓﻲ ﻋﺎم 1957م ﺟﺮى أول إﺣﺼﺎء رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻗﺪر ﻋﻠﻰ آﺛﺮه ﻋﺪد اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ
ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ واﺛﻨﯿﻦ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻧﺴﻤﺔ )  ( 113622ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ ﻣﺎﺋﺘﯿﻦ وﺳﺘﺔ آﻻف وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
وﺛﻼﺛﺔ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﻧﺴﻤﺔ ) . ( 206473
وﻓﻲ أﺧﺮ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﻢ 2019م ذﻛﺮ ﺑﺄن ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ھﻮ
 860،715،4ﻧﺴﻤﺔ  ،وﻋﺪد اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ھﻮ  548،407،1ﻧﺴﻤﺔ  ،وﻋﺪد ﻏﯿﺮ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ ھﻮ  312،308،3ﻧﺴﻤﺔ .
ﻟﻨﺠﺪ أن اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﯿﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ وھﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺿﯿﺎع اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻔﮭﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎدي
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ  ،ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮروث أﺟﺪادھﻢ .

ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ :
اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺎدي واﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎدي :
اﻧﺪرﺟﺖ ھﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎر واﻟﻀﯿﺎع .
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺘﺤﻒ وﻏﯿﺮھﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ
ﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺎﻷھﺮاﻣﺎت واﻟﻜﻮﻟﻮﺳﯿﻮم واﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ .
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﺼﻮرات وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات  -وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ آﻻت
وﻗﻄﻊ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎت وأﻣﺎﻛﻦ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ  -اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻷﻓﺮاد ،ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
وھﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﺘﻮارث ﺟﯿﻼ ﻋﻦ ﺟﯿﻞ ،ﺗﺒﺪﻋﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ،وھﻮ ﯾﻨﻤﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﮭﻮﯾﺘﮭﺎ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ ،وﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺮاث اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎدي
:
 اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﮭﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدي. ﻓﻨﻮن وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ أداء اﻟﻌﺮوض. اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻄﻘﻮس واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت. اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﻜﻮن. اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.93

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ :

ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺎدي وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدي وﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﺎ ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ :
-

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ :

ھﻮ ﻣﺼﺪر وطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺮاﺛﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎري ،وﻗﺪ ﺗﺤﺪدت أھﺪاف
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﻧﺸﺮھﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ ً وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ،واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻜﺘﺐ
واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺪورﯾﺎت ذوات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺮاث اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻗﻀﺎﯾﺎھﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ وھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﻋﺎم  1992ﺑﻤﺮﺳﻮم أﻣﯿﺮي رﻗﻢ  ،178وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ
ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪاراﺗﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ،
وﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﻌﺎرض واﺗﺼﺎﻻﺗﮫ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
وﻗﺪ أوﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﻣﺒﯿﻨﺎ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻜﻮﯾﺖ ،ﻓﻘﺪم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ واﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﯾﻦ
أﺳﮭﻤﻮا ﻓﻲ ﻧﮭﻀﺘﮭﺎ ،وﻋﻨﻰ ﺑﺈﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ،ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮھﺎ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى،
وﺗﺼﺪى ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،وﺗﻔﻨﯿﺪ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﺒﺎﺋﺪ وﻣﻔﺘﺮﯾﺎﺗﮫ وﺗﻮﺛﯿﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻨﺸﺮھﺎ .ﻛﻤﺎ أوﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ وأﺑﻌﺎده اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ .

-

اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب :

أﻧﺸﺊ اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﺑﻤـﺮﺳﻮم أﻣﯿـﺮي ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  17ﯾﻮﻟﯿﻮ  1973ﻟﺘﺄﺧﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ اﻟﺪور
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﺿﻤﻦ رؤﯾﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ
،واﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟـﻮطﻨﻲ ھﻮ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘـﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎم وزارات اﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻻﺧـﺮى  ،ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﮭـﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨـﺎخ
اﻟﻤـﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﺑﺪاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق  ،وﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ وإداري وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت
.
اﻻﺧﺮى
اﻟﺪول
ﻓﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وزارات
اﻟﻰ
أﻗﺮب
ﻋﻤﻠﯿﺎ ً
ﺗﺠﻌﻠﮫ
واﺳﻌﺔ
ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
وﯾـﺮأس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب وزﯾﺮ اﻻﻋﻼم وﯾﻀـﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻣﻤﺜﻠـﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﺠـﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
وﺷﺨﺼﯿﺎت أدﺑﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ  ،ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب  ،ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ،وأﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜﺮي  ،ﻣﻦ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ وﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ  ،.وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ) ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ – ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ( )ﻛﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺜﻞ ) اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻤﮭﺮﺟﺎن اﻟﻘﺮﯾﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب –
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻤﮭﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ( .
ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺑﺮزھﺎ :


ﻣﺴﺢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،وﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﺠﮭﻮدات اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط .



إﺟﺮاء دراﺳﺎت دورﯾﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﻀﮫ ﺣﻮل اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وازدھﺎرھﺎ وﺗﻘﺪم اﻵداب .



إﺻﺪار اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻔﮭﺎرس وﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺠﯿﺪ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ واﻟﻤﺘﺮﺟﻢ واﻻھﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت واﻟﻨﺪوات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ .



إﻧﺸﺎء ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﻤﻨﺢ ﻷﺣﺴﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب .



ﺣﻔﻆ وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ .

اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ :
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ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .



دﻋﻢ ورﻋﺎﯾﺔ اﻻﺑﺪاع اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ و دﻋﻢ ورﻋﺎﯾﺔ اﻻﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ .



ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ .



ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي وإﻏﻨﺎﺋﮫ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ واﻻدﺑﻲ وﯾﻘـﻮم ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨـﺸﺮ
اﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ وﻧﺸـﺮھﺎ وﺗـﺬوﻗﮭﺎ .



وﯾﻌـﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﯿﻦ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ وﯾﻀـﻊ ﺧﻄـﺔ ﺛﻘـﺎﻓﯿﺔ ﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد .
وﻣﻦ اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﺮاث ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

) ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب  -ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﻘﺮﯾﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  -اﻟﻤﮭﺮﺟﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  -ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ -
ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  -ﻣﮭﺮﺟﺎن أﺟﯿﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  -ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  -ﻣﮭﺮﺟﺎن ﺻﯿﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ  -إﻗﺎﻣﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﯾﺖ  -اﺳﺘﻘﺒﺎل اﺳﺎﺑﯿﻊ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ  -اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﯿﻦ (
ﻛﻤﺎ ﯾﻘـﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﺸﻄﺘﮫ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮھﺎ  ،ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ واﻟﺪورﯾﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،
ﻛﺠﺮﯾﺪة اﻟﻔﻨﻮن وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎب "ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " وھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،وﻣﺠﻠﺔ "ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ" وھﻲ ﻓﺼﯿﻠﺔ
ﺗﺨﺎطﺐ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺗﮭﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠـﻤﯿﺔ رﻓﯿﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ،وﻣﺠـﻠﺔ " اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ "
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ وﺗﻘـﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺨﺘـﺎرات ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺪورﯾﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ ) إﺑﺪاﻋﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
( ) ﺳﻠـﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ﺗﮭـﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻻﺑﺪاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ،ھﺬه اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ  ،وإﺻﺪارات
.
دورﯾﺔ
ﻟﯿﺴﺖ
أﺧﺮى
ﻣﮭﻤﺔ
وﻣﻦ أﻧﺸـﻄﺘﮫ أﯾﻀـﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨـﻈﯿﻢ اﻻﺳـﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﯾﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﻘـﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌـﺮﺑﯿﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ
-

راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ :

ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 1964م وﻗﺪ اﺷﮭﺮت ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ) ( 33ﺑﺘﺎرﯾﺦ 31
ﯾﻨﺎﯾﺮ .1965
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
أ – رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻨﮭﻀﺔ اﻷدﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازدھﺎرھﺎ
ب – اﻻﺗﺠﺎه ﺑﺎﻷدب اﺗﺠﺎھﺎ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﯿﮫ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن وطﻨﯿﮫ وإﻧﺴﺎﻧﯿﮫ
رﻓﯿﻌﺔ .
ج – اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺑﺎﻷدب ﻋﻦ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺸﻌﻮﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ.
د –اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷدب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻨﮫ .
ه – اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ واﻷدﺑﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
و – ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺄدﺑﮭﻢ اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ .
ز – ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ح – ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻷواﺻﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ
وﻗﺎﻣﺖ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺪوات ﺗﺮاﺛﯿﺔ وﺗﺄرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻤﮭﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ،وﻧﺸﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻛﺎﻟﻠﮭﺠﺔ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﺤﻮادث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن
واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1966م وﺣﺘﻰ اﻷن  ،وﻛﺬﻟﻚ طﺒﺎﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻛﺘﺐ ) ﺗﺮاﺛﻨﺎ ( ﻋﺎم 2012م واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ .
ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ :
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ﺟﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮدﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﺠﻤﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ وﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ وﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ واﻹذاﻋﯿﺔ  ،وﺗﺘﺴﻢ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ  ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺑﻂ أو ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ دون ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ دون اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .
وﻟﻌﻞ أول ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 1959م ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ ،اﻟﺬي ﻛﺎن آﻧﺬاك رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﯿﻮم وزارة اﻹﻋﻼم ، ،وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﯿﻮﺳﻒ
اﻟﻨﺼﻒ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﺑﺪر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺪر ،أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺮوﻣﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺼﺮﻋﺎوي ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ
اﻟﺸﻄﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻜﺮﺗﯿﺮا ً ﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﺳﺘﻌﺎﻧﺖ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ ودروﯾﺶ اﻟﻤﻘﺪادي ،وﻗﺪ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ ﺣﺎﻛﻤﮫ .
ﺛﻢ ﺟﺎءت ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ وﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﺎم 1961م وأﺑﺮزھﺎ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ واﻹذاﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ واﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد وﻣﻨﮭﺎ إﺟﺮاء اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
ﻣﻊ اﻟﺮواة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث وﻛﻮﻧﺖ ﻣﺎدة ﺛﺮﯾﺔ آﻧﺬاك اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻣﻦ
ﺿﻤﻨﮭﻢ ﻣﺤﺪﺛﻜﻢ .
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﺮاث ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮه ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺻﺤﻔﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت وﻣﻘﺎﺑﻼت ﺻﺤﻔﯿﺔ  ،وﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﺪر أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﺳﮭﻮﻟﺔ
.
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ
وﻟﻜﻞ
وﺳﮭﻮﻟﺔ
ﯾﺴﺮ
ﺑﻜﻞ
ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﯿﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
وﺻﻮل
وﻟﻌﻞ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻣﺤﺎوﻻت ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ھﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻊ  ،وﺗﺸﺘﺖ ﺟﮭﻮد
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺴﻢ ھﺬه
اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺠﮭﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺎدي ﻧﻈﯿﺮ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى  ،وﺻﻌﻮﺑﺔ ھﺬا اﻟﻤﻌﺘﺮك ﻟﻜﺜﺮة
اﻷﺧﻄﺎء ﻓﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﮭﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ودﺧﻮﻟﮫ ﻓﻲ أﻣﻮر دﻗﯿﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻖ ﻓﯿﮭﺎ أو ﻣﺘﻨﺎزع ﺑﯿﻦ
ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﮭﺎ .
ﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﻟﺬا ﻓﺄﻧﮭﻢ ﯾﻌﻤﻠﻮن
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺮواﯾﺎت ﻛﻠﮭﺎ دون ﺗﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﮭﺎ  ،ووﺿﻊ ﻣﺨﺰوﻧﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاث ﺑﻼدھﻢ ﻓﻲ طﯿﺎت ﺗﻮﺛﯿﻘﮭﻢ
ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ  ،ﻟﺬا ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ وﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء .
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ ھﻲ رﺣﯿﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ دون ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ
وﺣﻔﻈﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﯿﺎع .
و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮭﺎ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻮروث ﻣﺘﻘﺎرب إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ واﺣﺪ .
ﻟﺬا ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ وﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﺎ
 ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ،وطﺒﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪات ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﻤﺬﯾﺎع .
وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ واﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ووﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺪﯾﻜﻮرات وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ،ﻟﺬا ﻧﻘﺘﺮح إﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
اﻟﺘﺮاﺛﯿﯿﻦ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ .
ھﺬه ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﮭﻤﺔ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ طﺮﯾﻘﮭﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ .

طﻼل ﺳﻌﺪ اﻟﺮﻣﯿﻀﻲ – أﻣﯿﻦ ﻋﺎم راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﯿﻦ
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ﺎتا

ﻷﻗﻠﯿ

اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ وﺗﺤ ﺪﯾﺎت
ﺳ ﻮاﺟﻲ ﻋﻤﺮ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳ ﺘﺎذ
اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺣﻮل اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤ ﺮ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ اﻟ ﺪورة
ﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻗ ﺮاءة

اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق وھﻮﯾ ﺔ ﻟﺘ

 2019أﺑﺮﯾ ﻞ  9 - 10اﺳ

ﻄﻨﺒﻮل

*Ömer Suvacı

1

Suriye’deki Savaşın Suriye Halkının Kimlik ve Kültürüne Etkileri
&
The War in Syria and Its Implications for the Identity and Culture of Syrian People
2
ﻣﻘﺪﻣﺔ
أو ،ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ ﺑﻘ ﻮى ،اﻟﺘ
اﻷﻏﻠﺒﯿ

ﺎرﯾﺦ ﻋ ﺒﺮ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ ﻣﻊ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

وﻛ ﺬﻟﻚ ﻧﺼﱠﺮوھﺎ ،اﻟ ﺘﻲ ﺑﺎﻷﻗﻠﯿ
وﻋﺮﻗﯿ ﺔ دﯾﻨﯿ ﺔ ﺑﺄﻗﻠﯿ

ﺎت واﺳ

ﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻄﺒﯿﻌ

ﺎت واﺳ

ﺘﻌﺎﻧﻮا اﺳ
.واﻟﺘﺘ

وﻓ ﻲ ،واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﻠﯿﺒﯿﻮن دﺧﻞ ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ،اﻟﺴ

ﺘﻘﻄﺒﻮا ﺣﯿ ﺚ واﻷﻧﺎﺿ ﻮل اﻟﺸ ﺎم ﺑ ﻼد اﺣﺘﻼﻟﮭ ﻢ ﻋﻨ ﺪ ،اﻟﺘﺘ

ﺎر اﻟﺼ

ﻟﺠﮭ ﺎت اﻧﺘﻤﺎﺋﮭ ﺎ أﻛ ﺜﺮ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ

ﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤ

ﺪﯾﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼ
ﺔ ﻣﻮاطﻨ ﺔ ﺗﺄﺳ

ﯿﺲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻲ واﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻌ ﺮﺑﻲ

ﺎء ﺗﺸ ﻌﺮ ،ﻣﺘﻀ ﺎﻣﻨﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻜﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺑﻨ ﺎء ﻣﻮﺿ ﻮع

ﺎت ﺑﻌ ﺾ اﺳ

ﺘﻘﻄﺒﺖ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻘ ﻮى إن .ﺧﯿﺮا ً ﺑﮭ ﺎ ﺗﺮﯾ ﺪ ﻻ ،ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ
ﺪﺗﮭﺎ ،ﻛ ﺒﺮى ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟ ﺪول ﺑﻌ ﺾ
 -اﻟﻌﺮﻗﯿ

اﻟﺼ

ﺮﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﻌ ﻨﻰ اﻟﯿﻮﻧ

ﻔﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد ﻓ ﻲ ﯾﺸ

ﺗ ﺮﺑﻂ ،أﺷ ﻤﻞ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻌﯿ

ﺶ اﻟﻨ ﺎس ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ" ھﻲ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺑ

ﻚ ،وﺧﺼﻮﺻ

ﺎت 1

ﯿﺮا ُﺳﺘﺨﺪم

ﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠ ﻲ ﯾﻄﻠ ﻖ ﻣﺼ ﻄﻠﺢ" ﻓﮭ ﻮ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ

ﺘﺮﻛﻮن اﻟﺒﺸ

اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ھﺬه ﺗﻜ ﻮن وﻗ ﺪ " 3 4 5اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎﻧﯿﯿﻦ ﻟ ﺪى (  ) Ethnicityاﻟﻌ ﺮق ﺗﻌﺒ

ﻋﻦ ﻓﻀ ﻼ ،ﻣﺸ ﺘﺮك أﺻ ﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺤ ﺪارھﻢ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﻓ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ

ﺎﻻﻋﺘﺰاز ﺷﻌﻮرا ًوﺗﻤﺘﻠ

ﺎر ﻓﻌ ﻞ

ﯿﻞ ﺗﺒﺤ ﺚ أن اﻟﻮرﻗ ﺔ ھﺬه ﺳ ﺘﺤﺎول

.وﺛﺮواﺗﮭ ﺎ وأﺑﻨﺎءھ ﺎ ،ﺗﻮازﻧﮭ ﺎ أﻓﻘ

ﻓ ﻲ أﻣﺎ . 1اﻟﻮاﺣ ﺪ اﻷﺻ ﻞ ذات ﺑﺸ

ﻜﺎﻧﯿﺔ

ﻠﯿﺒﯿﻮن ﻓﻌﻠ ﮫ ﻣﺎ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ اﻟﻌﺼ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺮب ﻓﻌ ﻞ ﻛﻤ ﺎ ،ﻓﯿﮭ ﺎ

ﺪﯾﺎت ظﻞ ﻓ ﻲ ،ﺣﻘﯿﻘﯿ

ﻓ ﻲ ﻋﺮﺿ ﺘﮭﺎ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ ارﺗﺒﺎط ﮫ ﻣﻦ أﻛ ﺜﺮ ﻓﺎﺳ ﺪة ﺣﻜ ﻢ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ

ﺘﻌﺎﻧﻮا ﻧﺼﱠﺮوا ،اﻟﻤﺸ ﺮق اﻟﺼ

واﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺗﻮاﺟﮭﮭ ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺘﺤ
ﺔ اﻟﺘﺤ

ﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻣﻮﺿ ﻮع ارﺗﺒ ﻂ

ﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻣﺎ ". 2اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿ

ﻞ ،ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ وﺻ ﻔﺎت رواﺑ ﻂ أﻓﺮادھ ﺎ

ﺪ أو اﻟ ﺪﯾﻦ أو ﻛﺎﻟﻠﻐ ﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿ
ﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﻮﺟﻮدھﺎ وإدراك ﺑﺎﻟﺘﻀ

ﺔ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ﻓ ﻲ اﺷ ﺘﺮاﻛﮭﻢ
ﺎﻣﻦ إﺣﺴ ﺎس ﻟ ﺪﯾﮭﺎ أي ،ﻣﺴﯿﺴ ﺔ

Dr., Syria.
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،اﻟﻤﺸ

ﻢ ﻣﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺎﻟ ﺬات

ﺘﺮﻛﺔ واﻟ ﺮﻣﻮز اﻟﻘﯿ

6
ﺑﯿ ﻦ اﻟﺒ
. 7ودﯾﺎﻧﺎﺗﮭ ﺎ ﻣﻌﺘﻘ

ﺪاﺗﮭﺎ ﺑﯿ ﻦ أو وﻟﻐﺎﺗﮭ ﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭ

ﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﻌ ﺾ ﯾﻤ ﯿﺰ اﻟﻤﻌ ﻨﻰ وﺑﮭ ﺬا

ﺎ ﺑﯿ ﻦ أو وﺳ ﻼﻻﺗﮭﺎ ﻧﺴ ﺒﮭﺎ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت

 اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ أﻗﻠﯿ ﺎت 2وأورﺑﯿﯿ
واﻓﺮﯾﻘﯿ

ﻦ أﻓﺎرﻗ ﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﺔ أﻋﺮاق ﻓﯿ ﮫ اﻟﻔﺎﺗﯿﻜ

ﺎن ﺣ ﺘﻰ ،واﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻌ ﺮق وﺣﯿ ﺪة دوﻟ ﺔ ھﻨﺎك ﻟﯿﺴ ﺖ
ﺔ ﻓﺎﻟﺘﻌﺪدﯾ

ﺔ أورﺑﯿ ﺔ وﺑﻠ ﺪان واﻟﺼ ﯿﻦ اﻟﮭﻨ ﺪ .ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔظﺎھﺮة اﻟﻤﺬھﺒﯿ ﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ آﺳ

ﯿﻮﯾﯿﻦ؛ وﺷ ﺮق
1

Walker Connor, “A nation is A nation, is A state is An Ethnic Group”, in John Hutchinson Anthony
And D. Smith, Nationalism (New York: Oxford University Press, 1994), p.43.
2
اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ تواﻟﺪراﺳ ﺎ اﻟﺒﺤ ﻮث ﻣ ﺮﻛﺰ ،اﻟﻘ ﺎھﺮة ) اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﺠ ﻢ ،ﻣﺴ ﻌﺪ ﻧﻔﯿ

ﻦ ،ھﻼل اﻟ ﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻲ
 215 .ص 1994 ( ،
3

رﺳ ﺎﻟﺔ ،اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺔ واﻟﺼ ﺤﺮاء أرﺗﯿﺮﯾ

ﺎ ﻟﻘﻀ

ﯿﺘﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻣﻊ ،اﻟﻤﺼ ﯿﺮ ﺗﻘ

 25 - 27ص ، 1987 ،اﻟﻘ ﺎھﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ
ﺗﻄ ﻮر ﻓ ﻲ وأﺛ ﺮه اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻟﺘﻨ

ﺮﯾﺮ ﺣﻖ ،اﻟﻌﯿﻨﯿ ﻦ أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ دﻛﺘ ﻮراه

ﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺒﺤ ﻮث ﻣﻌﮭﺪ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺔ

ﻮع  2017 ،ﯾﻮﻧﯿ

ﻮ  18.اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻤ ﺮﻛﺰ ،اﻟﺴ ﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد إﺳ ﺮاء 4
اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺰي اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم

ﺎت ﻓ ﻲ ﺳﻮﺳ

ﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﻔﺮﯾ ﺎت  :اﻟﻌ ﺮاﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،ﻣ ﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 5
ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت
ﺑﻐ ﺪاد  ،اﻻﺳ

ﻣﻌﮭﺪ  ،واﻟﻄﺒﻘ

ﺎت واﻟﻄﻮاﺋ ﻒ اﻹﺛﻨﯿ

ﺧ ﺮﯾﻒ ،اﻟﺜﺎﻟ

ﺚ اﻟﻌ ﺪد  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم ﻣﺠﻠ ﺔ  ،واﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ اﻻدﺑﯿ

 252ص ، 2006 ،ﻟﻠﻨﺸ
ﺎت  :اﻟﻤﺴﯿﺴ

ﺔ اﻻﺛﻨﯿ

ﺮ اﻟﻔ ﺮات دار،

ﺔ  ،اﻟﻐ ﺒﺮا ﺷ ﻔﯿﻖ 6
، .م 1988
7

اﻟﻤﺴ
ﻟﻠﻨﺸ

ﺘﻔﺎدة واﻟ ﺪروس اﻷﻋ ﺮاق ﻣﺘﻌ ﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ادارة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾ
ﺮ اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒ

ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ

ﺔ ”  ،اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ﺣﺴ ﯿﻦ ﻟﻄﻔ ﻲ وﻓ ﺎء
دراﺳ ﺔ  :اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ ﺔ

ﺔ  ،اﻟﻘ ﺎھﺮة ”،اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ واﻻﻛ ﺮاد اﻟﺴ ﻮدان ﺟﻨ ﻮب ﻓ ﻲ اﻟ ﺰﻧﻮج اﻷﻓﺎرﻗ ﺔ ﻟﺤ ﺎﻟﺘﻲ
 .م  ، 2010واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ
3

ﺎت .ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﻓﺎﻷﻗﻠﯿ
ﻛﺜ

ﺔ ﺑﻄ ﺮاﺋﻖ وﺗﺴﻮﺳ ﮭﺎ ،وﺛﻘﺎﻓﯿ

ﯿﺮة دول ﺑﮭ ﺎ ﺗﺸ

ﺔ ﻋﺮﻗﯿ ﺔ أﻗﻠﯿ ﺎت ﺗﻀ ﻢ ﻛﻠﮭ ﺎ وأﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ وآﺳ ﯿﻮﯾﺔ

ﺘﺮكظﺎھﺮة ھﻲ وإﻧﻤ ﺎ اﻷوﺳ ﻂ؛ اﻟﺸ ﺮق ﺑﺒﻠ

ﺪان ﻣﺤﺼ ﻮرةظﺎھﺮة ﻟﯿﺴ ﺖ اﻟﻌﺮﻗﯿ

(اﻟﺠ ﺪول) .ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭ ﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘ
وﻣﺎﻟﯿﺰﯾ ﺎ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻮﻻﯾ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ھﻮ ﻛﻤ ﺎ ،اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺑﻨ ﺎء ﺗﺤ ﺪﯾﺎت وواﺟﮭﺖ ،اﻟﻈﻮاھﺮ ﺗﻠ ﻚ ﺿ ﺤﯿﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ اﻟ ﺪول ﺑﻘﯿ
ﺻ ﺮاع ﻋﻦ ﺣﯿ ﺔ أﻣﺜﻠ ﺔ ﺗﻌ ﱡﺪ اﻟ ﺘﻲ ،وﻣﯿﺎﻧﻤ ﺎر وﯾﻮﻏﻮﺳ
98

ﺔ اﻻﺧﺘ ﻼف ﺑﻌ ﺾ ﻣﻊ

ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻟﺘﻌ ﺪد ﻣﻦ اﻟ ﺪول ﺑﻌ ﺾ اﺳ
ﺖ ﺑﯿﻨﻤ

ﺔ

ﺎ ،وﻛﻨ ﺪا واﺳ

ﺘﻔﺎد

ﺘﺮاﻟﯿﺎ واﻟﮭﻨ ﺪ

ﻼﻓﯿﺎ ،روﻧ ﺪا ﻣﺜ ﻞ ،واﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ

ﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت

.اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﻟﯿ ﻢ اﻻق ﻋﺮﻗﯿ ﺔ ال اﻟﺤﺮﻛ ﺔ ة دول ال ﺗﺴﻠﺴ
اﻟﺒﻨﺠ

ﻞ ال

ﯿﺦ اﻟﮭﻨ ﺪ 1

ﺎب اﻟﺴ

وﻛﺸ ﻤﯿﺮ ﺟﺎﻣﻮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن
آﺳ ﺎم اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن
ﻛﺮاﺗﺸ
ﻛﻠﮭ ﺎ ﺳ

ﺘﺎن 2

ﻲ ﻗﻮﻣ ﻲ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﺎﻛﺴ

ﺮﯾﻼﻧﻜﺎ اﻟﺘﺎﻣﯿ
ﺗﺮﻛﯿ

ﺮﯾﻼﻧﻜﺎ 3

ﻞ ﻧﻤ ﻮر ﺳ

ﺎ ﺷ ﺮق اﻷﻛ ﺮاد ﺗﺮﻛﯿ

ﺎ4

اﻟﺸ ﻤﺎل اﻷﻛ ﺮاد اﻟﻌ ﺮاق 5
اﻟﺠﻨ ﻮب اﻟﺸ

ﯿﻌﺔ

ﺎن اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن روﺳ ﯿﺎ 6

اﻟﺸﯿﺸ

أﺑﺨﺎزﯾﺎأوﺳ

ﺘﯿﺎ ﺟﻮرﺟﯿ ﺎ 7

ﻛﺎرﺑ ﺎخ ﻧ ﺎﺟﻮرﻧﻮ أذرﺑﯿﺠ ﺎن 8
ﻼﻓﯿﺎ 9

اﻟﺼ ﺮب ﯾﻮﻏﻮﺳ

ﻨﯿﻮﻧﺎﻟﻜﺮوات

اﻟﺒﻮﺳ

ﺪوﻧﯿﻮن

اﻟﻤﻜ

ﺷ ﺮق ﺷ ﻤﺎل اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻗ ﺒﺮص 10
اﻟﺠﻨ ﻮب اﻟﻤﺴ
ﺳ
اﻟﺸ

ﯿﺤﯿﻮن ﻧﯿﺠﯿﺮﯾ

ﻠﻮﻓﺎﻛﯿﺎ 12

ﻠﻮﻓﺎك ﺗﺸﯿﻜﻮﺳ

ﻤﺎﻟﯿﺔ ارﻟﻨ ﺪا اﻻرﻟﻨ

ﺎ 13

ﺪﯾﯿﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ

اﻟﺒﺎﺳ ﻚ اﻟﺒﺎﺳ
ﻛﯿﺒ

ﺎ 11

ﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴ

ﻚ اﺳ

ﺒﺎﻧﯿﺎ 14

ﯿﻮن ﻛﻨ ﺪا 15
ﺎ 16

اوﺟ ﺎدﯾﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن اﺛﯿﻮﺑﯿ
اﻟﺘﻮﺗﺴ
اﻟﺘﻮﺗﺴ
اﻟﺠﻨ ﻮب اﻟﻤﺴ

ﻲ رواﻧ ﺪا 17
ﻲ ﺑﻮروﻧ ﺪي 18

ﯿﺤﯿﻮن اﻟﺴ ﻮدان 19
ﻦ 20

ﻣﻨ ﺪاو اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن اﻟﻔﻠﺒﯿ

ﺟﻮﻟ ﻮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن
ﺳ

ﯿﻨﻜﯿﺎﻧﺞ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن اﻟﺼ ﯿﻦ 22
ﺗﺸ

ﻋ ﺎﻟﻢ ال ﺳ

ﯿﺒﺎس اﻟﻤﻜﺴ

ﯿﻚ 23

ﺘﻘﺮار وا ﯾ ﺔ ﻋﺮق ال ات ﺻ ﺮاع ال ،ان ب وه أﺣﻤﺪ دﻛﺘ ﻮر ال :ع رج اﻟ ﻢ
ﻋ ﺎﻟﻢ ال دول ﻋﺾ ب ﻓ ﻲ ات ﻟ ﻲ اﻷق
4
 اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ99

ﺎت

ﻓ ﺎﻟﻌﺮاق واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ؛ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺎت ﻋﺸ ﺮات اﻷﺧ ﺮى اﻟﻌﺮﺑﯿ

،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻋﺪد رﺑ ﻊ ﯾﻘ ﺎرب ﻣﺎ إﻟ ﻰ ﻓﯿ ﮫ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻧﺴ ﺒﺔ ﺗﺼ ﻞ ﺣﯿ ﺚ ،ﻛﺒ

،واﻟﺘﺮﻛﻤ ﺎن ،اﻻﻛ ﺮاد ھﻨﺎك ،اﻟﺒ ﻼد ﻓ ﻲ اﻻﻏﻠﺒﯿ
ﻣﻦ  %ﻗﺮاﺑ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ واﻟﺒﻠ

ﺔ ﺗﺸ

ﺎت ﺗﺸ ﻜﻞ ﺳ ﻮرﯾﺎ وﻓ ﻲ واﻟﺼ

واﻻرﻣﻦ  %،وﯾﺸ

ﺎﺑﺌﺔ؛ واﻻﯾ

ﺮاﻧﯿﻮن ،اﻟﻌ ﺮب واﻟﻤﺴ

ﺎت ﺗﺠﻤ ﻊ ﻓﮭ ﻮ ﻟﺒﻨ

ﯿﺤﯿﻮن

ﺎن أﻣﺎ ،ﺳ ﻜﺎﻧﮭﺎ
ﺎت

ﺎن اﯾﻀ ﺎ وھﻨﺎك

ﻮن ﯾﻠﯿﮭ ﻢ ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻷﻗﺒ ﺎط ﯾﺸ ﻜﻞ ،ﻣﺼ ﺮ وﻓ ﻰ .اﻟﺴ ﻜﺎن
ﺒﺮﺑﺮ اﻟﺒﺠ ﺎ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻛﻤ ﺎ  %،وﯾﺸ

ﺟﻤﯿﻌ ﺎ وھﺆﻻء واﻟﻐﺠ ﺮ واﻷﻓﺎرﻗ ﺔ واﻟ
ﻓﯿﻤ ﺎ ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟ

ﻜﻠﻮن واﻟﯿﮭ ﻮد واﻻوروﺑﯿ

ﺒﺮﺑﺮ ﯾﻤﺜ ﻞ اﻟﺠ ﺰاﺋﺮ ﺑ ﺪورھﺎ .اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %ﻧﺤ ﻮ ﯾﺸ

ﯿﻮن ھﻨﺎك وﻛ ﺬﻟﻚ ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻟﻌ ﺮب اﻟﻤﺴ

واﻟﯿﮭ ﻮد  %،ﻣﻦ أﻗ ﻞ واﻟﻄ ﻮارق ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻟ
اﻟ ﺘﻲ ،ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿ

ﯿﺰ

ﯿﻌﺔ اﻟﺴ ﻨﺔ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻓ ﺈﻟﻰ

ﻜﻠﻮن ﺟﻤﯿﻌ ﺎ وھﺆﻻء واﻟﺘﺮﻛﻤ ﺎن ،اﻷﻛ ﺮاد واﻷرﻣﻦ اﻟﺸﯿﺸ

ﻜﻠﻮن اﻟﻨﻮﺑﯿ

واﻟﻄ ﻮارق اﻹﺑﺎﺿ

ﻦ واﻟﺸ

ﻮع ﯾﺘﻤ

ﯿﺤﯿﻮن  %ﻧﺤ ﻮ ﻣﻨﮭ ﻢ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %ﻗﺮاﺑ ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﻜﻠﻮن اﻟﺸ ﺮﻛﺲ اﻣﺎ ،ﻣﺴ

ﻣﻦ  %ﻣﻦ ﻧﺤﻮا ًﯾﺸ

ﯿﺮ ودﯾ ﻨﻲ ﻋ ﺮﻗﻲ ﺑﺘﻨ

ﻜﻼن اﻟﻠﺘﯿ

ﺗﺸ ﻜﻞ اﻻردن وﻓ ﻲ .اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟ ﺘﻲ ﻟﻸﻗﻠﯿ
 %.ﻓﯿﺸ

ﺪان اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺑﻠ ﺪان ﺗﻀ ﻢ

ﺎ ﻣﻊ اﻟﺤ ﺎل ﯾﺨﺘﻠ

ﻮن
ﻜﻠﻮن

ﯿﺤﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﯾﺸ ﻜﻞ
ﺒﺮﺑﺮ واﻟﻤﺴ

ﯿﺤﯿﻮن

ﻒ وﻻ  %.ﻣﻦ أﻗ ﻞ (اﻟ ﺰﻧﺞ) واﻷﻓﺎرﻗ ﺔ  %،واﻷوروﺑﯿ

ﻮن %،

 %.واﻟ

ﺒﺮﺑﺮ ﯾﺸ ﻜﻞ اﻟﻤﻐ ﺮب ﻓ ﻲ .اﻟ

ﺒﺮﺑﺮ  %،واﻷﻓﺎرﻗ ﺔ  %،ﻧﺴ ﺒﺔ ﻓﯿﮭ ﺎاﻟﻤﻮﻟ ّﺪون ﯾﺸ ﻜﻞ
8

وﻓ ﻲ  %.واﻵﺳ
وﻓ ﻲ  %.اﻟﺼ

ﯿﻮﯾﻮن ( %،اﻟﺒ

ﺎﻧﺘﻮ ﻗﺒﺎﺋ

ﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﮭﻨ ﻮد  %،واﻻﯾ

ﻏ ﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﺳ

ﺮاﻧﯿﯿﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ  %اﻻﺳ

ﯿﻮﯾﻮن ﯾﺸ ﻜﻞ ﻓﯿﻤ ﺎ ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻻﺑﺎﺿ

ﻜﻠﻮن (زﻧ ﺞ) اﻷﻓﺎرﻗ ﺔ اﻣﺎ  %،ﻧﺤ ﻮ (واﻻﯾ

ﻓﯿﺸ

ﻣﺜ ﻞ اﻷﻓﺎرﻗ ﺔ اﻣﺎ ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻻﺳ
واﻟﻔﻮﻻﻧ

ﻞ ﻣﻦ) اﻷﻓﺎرﻗ ﺔ ﺣﯿ ﺚ اﻟﺼ ﻮﻣﺎل ﻓ ﻲ ﻣﻮﺟﻮدة أﺧﺮى أﻗﻠﯿ ﺎت

ﻲ واﻟﮭﻮﺳ ﺎ واﻟﺼ ﻨﻐﺎي واﻟﺘﻜ ﺮور ،واﻟﻤﺴ
واﻟﺠﯿﺮﻣ ﺎ « اﻟﺰﺑﺮﻣ

ﺮاﻧﯿﯿﻦ واﻟﺒﻠ

اﻟﻌ ﺮب) اﻟﻤﺴ

ﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺎرة واﻟﺰﻏ ﺎوة واﻟﻜﻨ ﻮز اﻟﻨ

ﺔ»

ﻮﺑﯿﯿﻦ « اﻟﻔﻼﺗ

ﺎوﯾﻮن » ﯾﺸ ﻜﻞ ﻓﯿﻤ ﺎ  %،ﻧﺤ ﻮ ﻓﮭ ﻢ وﻏ ﯿﺮھﻢ واﻟﺴ ﺮﯾﺮ واﻟﻮﻟ ﻮف واﻟﻜ ﺎﻧﻮري
ﯿﻨﯿﻮن وﺗ ﺮك وھﻨﻮد اﯾ

ﺮاﻧﯿﻮن) اﻵﺳ

ﯿﻮﯾﻮن ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﯾ ﺮاﻧﻲ اﺻ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﯾﺸ ﻜﻞ ،اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﯿﺤﯿﻮن اﻣﺎ ( %،وﻏ ﯿﺮھﻢ واﻟﺒﻠ
اﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻦ  %اﻻﯾ
اﻟﻌ ﺮب واﻟﻤﺴ

،اﻻﯾ

ﺘﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ) اﻟﻌ ﺮب
ﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ووﻓ ﻰ %.

دوﻟ ﺔ وﻓ ﻰ .اﯾﻀ ﺎ ( %وﻏ ﯿﺮھﻢ وﻣﻼوﯾ ﻮن وﺑﻠ ﻮش وأﻓﻐ ﺎن وﺻ
ﻣﻦ واﻵﺳ

ﯿﻮن ﯾﺸ ﻜﻞ ﻋُﻤﺎن ،ﺳ ﻠﻄﻨﺔ ﺳ ﻠﻄﻨﺔ

ﻮش اﻟﺒﺎﻛﺴ

ﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻮن ﯾﺸ ﻜﻞ ،اﻟﺴ
ﺎﻟﯿﺖ واﻟﺒﻘ

ﻤﺎﻋﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﻤ ﺮء ﯾﺠ ﺪ اﻟﯿﻤ ﻦ

ﺮاﻧﯿﯿﻦ ﻣﺜ ﻞ ،واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﻮش واﻟﺒﻨﻐ

ﺘﺎﻧﯿﻮن اﻟﮭﻨ ﻮد) اﻻﯾ

ﺎﻟﯿﻮن واﻟﺒﺎﻛﺴ

ﺔ اﻻﻣﺎرات
ﺮاﻧﯿﯿﻦ ﻏ ﯿﺮ

ﺮاﻧﯿﻮن ﯾﺸ ﻜﻞ ،ﻗﻄ ﺮ وﻓ ﻰ  %.اﻟﮭﻨ ﺪوس ﯾﻤﺜ ﻞ ﻓﯿﻤ ﺎ  %،ﻓﮭ ﻢ (واﻷﺟﺎﻧ ﺐ

ﯿﺤﯿﻮن  %،واﻟﮭﻨ ﺪوس  %،واﻟﮭﻨ ﻮد  %،اﻟﺒﺎﻛﺴ
ﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﯿﻮﯾﻮن

ﺔ اﻻﻗﻠﯿ

ﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ اﻟﺒﺤ

ﺘﺎﻧﯿﻮن ﯾﺸ ﻜﻞ ﻓﯿﻤ ﺎ ،اﻟﺴ ﻜﺎن

ﺮﯾﻦ وﻓ ﻲ .اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %اﻟﻌ ﺮب وﻏ ﯿﺮ
8

ھﻮﯾ ﺔ ﺷ ﻜﻠﺖ واﻟ ﺪﯾﺎﻧﺎت واﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﻋ ﺮاق ﻣﻦ ﻓﺴﯿﻔﺴ

ﺎء ، ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﺧﺮﯾﻄ ﺔ ،ﺿﺎھﺮ ﻣﺴ ﻌﻮد
..اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ

 2005 ،اﺑﺮﯾ ﻞ  15ه  1426اﻻول رﺑﯿ ﻊ  05اﻟﺠﻤﻌ ﺔ  9635 ،اﻟﻌ ﺪد :اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ،وﻣﺸ ﺎﻛﻠﮭﺎ
aawsat.com/details.asp?article=293653&issueno=9635#.XHMLWqIzbIUhttp://archive.
5
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اﻟﻜﻮﯾ ﺖ ﻓ ﻰ اﻣﺎ ، %.واﻷوروﺑﯿ ﻮن ( %،وﻏ ﯿﺮھﻢ واﻟﺒﺎﻛﺴ
واﻟﺒﺎﻛﺴ

ﺘﺎﻧﯿﻮن واﻟﮭﻨ ﻮد  %،اﻻﯾ

ﺘﺎﻧﯿﯿﻦ واﻟﺒﻠ

ﻮش واﻟﮭﻨ ﻮد %،

ﺮاﻧﯿﻮن ﻓﯿﻤ ﺎ ،اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  %ﻧﺤ ﻮ اﻟﻌ ﺮب اﻟﻤﺴ

ﯿﺤﯿﻮن ﻓﯿﺸ

ﻜﻞ

ﺎﻟﯿﻮن واﻟﺒﻠ

ﻮش

(اﻟﺠ ﺪول)  %.واﻟﺒﻨﻐ
ﺑﻨﺎﻧﻤﺼ

ﺮ ﻧ ﻞ ااﻻرد ﻗﺴ ﻮري ﻋﺮا ﯾ ﺔال ل ﺗﺴﻠﺴ

ﻼﻷق ال

ﻣﺎن ﻣﻨ ُﻊ ي اﻻل ﺻ ﻮم ﻧ ﺎل ﺳ ﻮدا ال
طﺮ ﺗ ﻖ ارا ةاﻹم ﺳ ﻌﻮدي ال
ﺎﻟﺞ ﺑﺤ ﺮي ال

ﻏﺮب راﻟ ﻢ زائ ﻧﺎﻟﻜﻮﯾﺘ

ﯾ ﺎ ﺗ ﺎن ﻣﻮري
 % 1اﺿ ﯿﻮن اﻹب 1
 % 1ﯾ ﻮن ل ي اع اﻹﺳ ﻢ 3% 2% 2
 % 2ﯾ ﻮن ران اﻹي 5% 10% 10% 12% 1% 3
 % 1ن اﻷرم 0% 4
 % 2ة ارق اﻷف 5% 2% 2% 5
 % 9اط ب اﻷق 6
 % 18د را اﻷك 1% 0% 4% 7
 % 0ﯾ ﻮن اﻷورب 1% 2% 8
 % 2ﺗ ﻮ ان ب ال 9
 % 1ﺑﺠ ﺎ ال 6% 10
 % 1ر ﺑ ﺮب ال 3% 36% 26% 11
 % 2ﺗﺮﻛﻤ ﺎن ال 1% 0% 1% 12
 % 4ز درو ال 6% 0% 13
 % 1ﺷ ﺮﻛﺲ ال 2% 1% 14
 % 1ﺷﯿﺸ ﺎن ال 15
 % 1ﯾ ﻮن ﻧ ﺪائ اﻟ ﻢ ﺋ ﺔ ﺻ ﺎب ال 16
 % 1ق طﻮار ال 1% 17
 % 10ون ﻟ ﻮي ع ال 1% 18
 % 2ﻓ ﻮر ال 19
 % 7ﻋﺮب ال ﺳ

ﯿﺤﯿﻮن اﻟ ﻢ 1% 8% 1% 1% 33% 5% 20
ﻏ ﯿﺮ ﺳ

ﯿﺤﯿﻮن اﻟ ﻢ21
ﻋﺮب ال

رب ع) دون ول اﻟ ﻢ3%3%5%5%1%1%1%22
( ر رب وب
 % 2ﯾ ﻮن ﻧ ﻮب ال 40%3% 23
 % 4وﺳ ﺎ اﻟ ﮫ 24
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 % 25ﯾ ﻮن ن وث ال 25
 % 0د ھﻮ ي ال 0% 1% 26
 % 1ة ارق أف 20% 27
 % 4ة ﺻ ﺤﺮاوي ﺷ ﻌﻮب 28
 % 16ﯾ ﺔ ل ي ن ل ائ ب ق 29
 % 18ﯾ ﻮن ان اﻛﺴ ﺖ ب ال 30
 % 1ﻋﺮب ال 31
 % 1ون ﺳ ﯿﻮي اﻵ 9% 17% 50% 5% 17% 32
 % 1د ﻧ ﻮ اﻟ ﮫ 18% 33
 % 3ﻧ ﺪوس اﻟ ﮫ 3% 34
 % 1ﯾ ﻮن ال ﺻ ﻮم ال 35
ﺷ ﺮق ال ﻓ ﻲ ات ﻟ ﻲ اﻷق26%31%9%47%15%67%4%6%19%13%67%51%29%22%30%39%63%
ﻋ ﺮﺑﻲ ال وطﻦ وال اﻷوﺳ ﻂ
اﻟﻤﺠﻤ ﻮع
ﺎء ، 2005 ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ ﺎت ﺧﺮﯾﻄ ﺔ ،ﺿﺎھﺮ ﻣﺴ ﻌﻮد دراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺎء اﻟﺠ ﺪول أﻋﺪ
:اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ،وﻣﺸ ﺎﻛﻠﮭﺎ ..اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ھﻮﯾ ﺔ ﺷ ﻜﻠﺖ ات ان واﻟ ﺪي واﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﻋ ﺮاق

ﻣﻦ ﻓﺴﯿﻔﺴ

 2005اﺑﺮﯾ ﻞ  15ه  1426اﻻول رﺑﯿ ﻊ  05اﻟﺠﻤﻌ ﺔ  9635 ،اﻟﻌ ﺪد ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=293653&issueno=9635#.XHMLWqIzbIU
6
أن ﺗﻈﮭ ﺮ اﻟﻌ ﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻢ اﻷﺛﻨﯿ
اﻟﺠﻌﻔﺮﯾ

ﺔ اﻟﺸ
ﻓﺘﻨ

ﯿﻌﺔ) اﻟﺒ

ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ

ﺎطﻨﻲ ﻏ ﯿﺮ واﻟﺸ

ﺔ » اﻟﻤﺴ

ﺎ دراﺳ ﺔ إن « اﻻﻛﺜﺮﯾ

ﻠﻤﯿﻦ اﻟﻌ ﺮب ﻣﻦ ﺗﺘﻜ

ﺔ اﻟﻤ ﺪارس) اﻟﺴ ﻨﻲ اﻟﻜﺒ

ﯿﻌﻲ (،اﻷرﺑ ﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿ

ﯿﺮﯾﻦ ﺑﻤ

ﻮن ﻓﯿ ﮫ
ﺬھﺒﯿﮭﻢ

ﺪرج ،ﻣﺴ ﻠﻤﺔ ﻏ ﯿﺮ او ﻣﺴ ﻠﻤﺔ ،ﻋﺮﺑﯿ ﺔ ﻏ ﯿﺮ او ﻋﺮﺑﯿ ﺔ اﻻﺧ ﺮى اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻣﺎ (.ﺗﺤﺪﯾ ﺪا واﻟﺰﯾﺪﯾ ﺔ
.ﺑﺎﻻﻗﻠﯿ
اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت وﺻ ﻔﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣﺎ ﺗﺤ ﺖ
ﺎت ﺗﺠ ﺎه اﻟ ﺪول  -ﺳﯿﺎﺳ ﺎت 4

ﺗﺠﻤﻌ ﺖ ﻣﺎ إذا وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ،اﻟﺨﻄ ﻮرة ﻓ ﻲ ﻏﺎﯾ ﺔ أﻣﺮا ً ﯾﻐ ﺪو وﻗ ﺪ ،ﻗ ﻮة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻟﺘﻌ ﺪد ﯾﺼ
ﻣﻦ ﺣﻠﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﺗﻌﻤ ﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ ،وﯾﺸ ﺮذﻣﮫ ﯾﻔﺘﺘ
إطﺎر ﻓ ﻲ واﻟﺘﻨ

ﻮع واﻟﺘﻌ

ﺒﺢ ﻗ ﺪ

ﮫ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ داﺧﻞ أﻗﻄ ﺎب ﺻ ﻮرة ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﺮاق

ﺎﯾﺶ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﻗﯿ ﻢ وﺑ ﺚ ،اﻟﺘﻤ

ﯿﺰ وﻋﺪم ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎواة ،ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ دﻣﺠﮭﺎ ﺧ ﻼل
اﻟﻮﺣ ﺪة
9

ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺼ ﺮاﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜ

ﯿﺮ أن ﺗﻈﮭ ﺮ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ اﻟﺘ

ﯾﺰﯾ ﺪوھﺬا ،ﻧﺴ ﻤﺔ ﻣﻠﯿ ﻮن  16ﺑﺤﯿ ﺎة أودت ،داﺧﻠﯿ ﺔ ﻋﺮﻗﯿ ﺔ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﺣﻮل دارت اﻟﺜﺎﻧﯿ
ﻣﻦ اﻵﻻف ﻋﺸ ﺮات ﺑﺤﯿ ﺎة أودت ﻣﺜﻼ ً اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿ
اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت إدارة ﻓ ﺈن ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﺴ
،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

102

ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺮب

ﺔ اﻷھﻠﯿ ﺔ ﻓ ﺎﻟﺤﺮب  .اﻟ ﺪول ﺑﯿ ﻦ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺣﺮوب ﺿ ﺤﺎﯾﺎ

ﻮداﻧﯿﺔ؛ اﻷھﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺮب ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أطﯿ ﺎف ﺑﯿ ﻦ واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻔﺎﻋ

ﺎرﯾﺦ دراﺳ ﺔ إن .

ﺒﺔ اﻷﻣ ﺮ وﻛ ﺬﻟﻚ .اﻟﻠﺒﻨ

ﺎﻧﯿﯿﻦ

ﻞ ﻣﻦ ﺟﻮ وﺧﻠ ﻖ ،رﺷ ﯿﺪ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ وﺳﯿﺎﺳ

ﺘﮭﺎ ﻋﺮﻗﯿﺎ ً

ﺳﯿﺎﺳ ﺎت اﺧﺘﻠﻔ

ﺎ اﻟﺒﻠ

ﺖ ﻟﻘ ﺪ .وﺗﻨﻤﯿﺘﮭ

ﺪان ﻟﻨﻤ ﻮ ﻣﺤﻮري أﻣﺮ ،اﻷﻋ ﺮاق ﺑﯿ ﻦ اﻟﺼ ﺮاع ﺣﺪوث ﻣﻦ واﻟﺘﻘﻠﯿ

:ﻛ ﺎﻵﺗﻲ اﯾﺠﺎزھ ﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨ

ﻞ

ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻨﺎك وﻟﻜ ﻦ ،ﻵﺧ ﺮ ﺑﻠ ﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﮫ

ﺛ ﻮرة إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻣﻦ ﯾﺠﻌ ﻞ ﻣﺎ اﻹﺟ ﺮاءات ﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺘﺨ ﺬ أن أي :اﻟﮭﯿﻤﻨ ﺔ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة
:اﻻﺟ ﺮاءات ھﺬه وﻣﻦ . 10اﻟﻘﯿ ﺎم أو ﻓﯿ ﮫ اﻟﺘﻔﻜ
.اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﺿ ﺪ ﻗ ﺎھﺮة إﺟﺮاءات ﺗﺴ

ﻓ ﻲ ﺣﺪث ﻣﺎ ﻣﺜ ﻞ ،ﻣﻨﻔﺼ

ﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳ

ﯿﺮ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻻ أﻣﺮا ً اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت

ﺘﺨﺪم ﺳﯿﺎﺳ ﺔ وھﻲ اﻹﺧﻀ ﺎع ﺳﯿﺎﺳ ﺔ
ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻋﺰل أي اﻟﻌ ﺰل ﺳﯿﺎﺳ ﺔ

ﯿﺔ أطﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺮﻗﯿ

.ﯾﻮﻧﯿﺘ

ﺎ ﻋﺰﻟ ﺖ ﺣﯿ ﺚ أﻧﺠ ﻮﻻ
11
ﻄﯿﻦ ﻓ ﻲ ﯾﺤ ﺪث ﻣﺎ وﻣﺜ ﻞ

.اﻟﻤﺤﺘﻠ ﺔ ﻓﻠﺴ

اﻟﻤ ﺪروس واﻟﻘﻀ ﺎء وﺗ ﺪﻣﯿﺮھﺎ ،ﻋﺮﻗﯿ ﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺘ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ وھﻲ :اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة
ﻨﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺪثوھﺬا ، 12واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿ

اﻟﺒﻮﺳ

ﺎ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭ

ﺎ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﺴ ﻤﺢ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ
.اﻟﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ وﯾﺠ ﺮي ،واﻟﮭﺮﺳ ﻚ
9

ﻣ ﺮﻛﺰ ،اﻷﻣ ﺮﯾﻜﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذج ،اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺰي اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﺘﻨ

ﺎزع ﻣﻦ اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻟﺘﻌ ﺪد ،اﻟﻌ ﺎل ﻋﺒ ﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ
،اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ﻟﻔ ﺾ اﻟﺘﻨ ﻮع

ﺎﻏﻢ اﻟ ﻲ اﻟﺘﻨ

(Diversity Conflict resolution Center ،) http://www.tanaowa.org/site ، 2013 .
10
رﺳ ﺎﻟﺔ ،اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺎ ﻟﻘﻀ

ﺔ واﻟﺼ ﺤﺮاء أرﺗﯿﺮﯾ

ﯿﺘﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻣﻊ ،اﻟﻤﺼ ﯿﺮ ﺗﻘ

 40 - 41ص ، 1987 ،اﻟﻘ ﺎھﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺮﯾﺮ ﺣﻖ ،اﻟﻌﯿﻨﯿ ﻦ أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ دﻛﺘ ﻮراه
ﺔ

ﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺒﺤ ﻮث ﻣﻌﮭﺪ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

11
ﻣ ﺮﻛﺰ ،اﻷﻣ ﺮﯾﻜﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذج ،اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺰي اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﺘﻨ

ﺎزع ﻣﻦ اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻟﺘﻌ ﺪد ،اﻟﻌ ﺎل ﻋﺒ ﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ
ﻟﻔ ﺾ اﻟﺘﻨ ﻮع

ﺎﻏﻢ اﻟ ﻲ اﻟﺘﻨ

ﻣﺮﺟﻊ ، ) Diversity Conflict resolution Center ،) http://www.tanaowa.org/site ، 2013 .اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت
ﺳ ﺎﺑﻖ
12
رﺳ ﺎﻟﺔ ،اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺎ ﻟﻘﻀ

ﺔ واﻟﺼ ﺤﺮاء أرﺗﯿﺮﯾ

ﯿﺘﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻣﻊ ،اﻟﻤﺼ ﯿﺮ ﺗﻘ

 23ص ، 1987 ،اﻟﻘ ﺎھﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺮﯾﺮ ﺣﻖ ،اﻟﻌﯿﻨﯿ ﻦ أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ دﻛﺘ ﻮراه
ﺔ

ﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺒﺤ ﻮث ﻣﻌﮭﺪ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

7
ﻣﻜ ﺎن ﻓ ﻲ ﻟﺘﻌﯿ
.اﻟﺸ
وھﻲ ،اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺶ ﻣﻮطﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﺮﻗﯿ ﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻧﻘ ﻞ ﺑ ﮫ وﯾﻘﺼ ﺪ :اﻷﻗﻠﯿ

ﺮﻗﯿﺔ ﺗﺮﻛﺴ

ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻻﺳ

،اﻟ ﺬاﺗﻲ واﺳ
وھﻮ ،واﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻲ اﻟﻘ

ﺘﺎن ﻓ ﻲ وﯾﺠ ﺮي واﻟﺸﯿﺸ

ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺒﻨﺎﺋﮭ

ﺘﯿﻌﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟﺨ ﺎص اﻟﻘ

ﺎن اﻟﻘ ﺮم ﻟﺘﺘ

ﺎت أھﻢ إﺣﺪى ھﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿ

ﺒﺔ ﺣﺪث ﻛﻤ ﺎ آﺧﺮ؛
ﺔ :اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿ

ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻛﯿﺎﻧ ﺎت ﻣﻦ ﺗﺘ

ﺎ واﻟﻤﻨﻈ ﻢ ﻟﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺊ ﺑﺎﻋﺘﺒ
103

ﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺎت ﺗﺮﺣﯿ ﻞ

ﺎره اﻟﻔﯿ

ﺪراﻟﻲ ﻟﻠﺪﺳ

ﺔ
ﺄﻟﻒ

ﺘﻮر وﺗﺨﻀ ﻊ

 .13ﻟﻠﻔﯿﺪراﻟﯿ
ﻋﻨ ﺪ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼ

ﺔ اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﻜﯿﺎﻧ

ﺎل ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺎت واﻟﺴ ﻤﺎح ،اﻷﻋ ﺮاق ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟ ﺪول ﺗﻘﺴ
ﺑﻤﺜﺎﺑ

ﺔ واﻟﺸ ﻌﻮب ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺼ ﯿﺮ ﺗﻘ

ﺎت ﺑﯿ ﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﻢ وﯾﻌ ﻨﻲ :اﻟﻤﺼ ﯿﺮ ﺗﻘ

ﺮﯾﺮ ﺣﻖ ﯾﻌ ّﺪ ،ﻋﺎم وﺑﻮﺟ ﮫ ،ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌ

ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺒﺔ واﻟﺤﺮﯾ ﺎت اﻟﺤﻘ ﻮق ﺿ ﻤﺎن ﻣﻊ ،اﻟﻌﺮﻗﯿ
اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻟﺘﻠ

ﻚ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ
.اﻟﻘﮭ ﺮي ﻟﻼﺳ

ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻗﯿ

اﻟ ﺪﻣﺞ ﯾﻜ ﻮن وﻗ ﺪ .واﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺧ ﻼل ﻣﻦ ﻣﺎدﯾ ﺎ أو اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺪ ﺗﻘﺴ

ﺔ ﻗﺒ ﻮل ﻋﻠ ﻰ وﯾﻘ ﻮم :اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﺗﻘﺎﺳ

ﯿﻢ
ﻢ

ﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺧﻠ ﻖ ﻋﻦ ﻓﻀ ﻼھﺬا ،اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻟﻜ ﻞ
ﺘﯿﻌﺎب اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﺑ ﺪون اﻟﻤﺴ ﺎواة ﺑﻤﺰاﯾ ﺎ ﺗﺘﻤﺘ

ﺎت اﺣﺘ ﻮاء وﯾﻌ ﻨﻲ ،اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻻﺳ
ﺔ اﻟﺘﻘ

ﺮﯾﺮ

ﺎﯾﺶ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ

.اﻟﺴ ﻮدان ﻓ ﻲ ﺣﺪث ﻣﺎ ﻣﺜ ﻞ ،اﻟﺒﻠ
ﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾ

ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ

ﺘﯿﻌﺎب ﺳﯿﺎﺳ ﺎت إﺣﺪى :اﻻﺳ

ﺪم أھﺪاف وﻓ ﻲ ﺑﯿﻨﮭ
ﺔ إطﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻤ

.اﻟﺠﻤﯿ ﻊ ﺑﮭ ﺎ ﯾﺸ ﺎرك ﺳﯿﺎﺳ

ﺎ اﻟﻤﺸ

ﯿﺰة اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﻊ اﻟ ﺘﻲ
ﺘﯿﻌﺎب

ﺘﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮاﺳ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺮﻛ

ﯿﺰ

ﺎت ﺗ ﺬوﯾﺐ ﺧ ﻼل ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﯿ

ﺎ

ﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺧ ﻼل ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴ ﯿﺎ أو ،اﻟ ﺘﺰاوج
14

اﻟ ﺘﻲ اﻟﺼ ﺮاﻋﺎت وﯾﻤﻨ ﻊ ،واﻟﻨﻤ ﻮ اﻷﻣﻦ ﯾﺤﻘ ﻖ ،اﻷﻋ ﺮاق ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ ﻗﯿ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول ﻧﺠ ﺎح إن
 – -رﺷ ﯿﺪ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ وإدارﺗﮭ ﺎ ﺳﯿﺎﺳ

ﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺸ

ﻞ ﺣﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻌﺮﻗﯿ

.ﻟﻠ ﺪول اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ واﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺴﯿﺎﺳ
 وﺟﺬور ﺗﻌﻓﯿﮭ ﺎ؛ اﺳ

ﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛ ﺎت ﻷن ﻓﯿﮭ ﺎ؛ طﺎﺋ ﻞ ﻻ
ﻲ اﻻﺳ

ﺘﻘﺮار ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﯿﺮ ﺗ

ﺄﺛﯿﺮ

ﺮﯾﻒ  - )Citizenship) (Citoyenneté( 5 – 1اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ 5

ﺘﻘﺮ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺤﺎﺿ ﻨﺔ أﻧﮭ ﺎ أيﺗﻮط ّﻨﮭﺎ ،اﻟ ﺘﻲ واﻷرض ،اﻻﻧﺴ ﺎن إﻗﺎﻣ ﺔ ﺑﻠ ﺪ ھﻮ اﻟ ﻮطﻦ
15
16
وﻗ ﺪ

 17اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ؛ وطﻨ ﮫ ﯾﺤ ﺐ ﻛ ﺎن وﺳ ﻠﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل أن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻣﻦ ﻛﺜ
ﻓﺄﺑﺼ

ﯿﺮ أﻛ ﺪ

ﺮ ﺳ ﻔﺮ ﻣﻦ ﻗ ﺪم إذا ،وﺳ ﻠﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﷲ رﺳ ﻮل ﻛ ﺎن :ﻗ ﺎل ﻋﻨ ﮫ ﷲ رﺿ ﻲ أﻧ ﺲ ﻓﻌ ﻦ
13

 10 ،اﻟﻌ ﺪد ،ﺟﺎرﯾ ﺔ ﺗﻄ ﻮرات ﻟﺒﻠ

ﻔﻲ ﺣﺎزم
ﺔ ،اﻟﯿﻮﺳ
ﻮرة ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ " ﻗﻀ ﺎﯾﺎ " ﻣﺠﻠ ﺔ ،اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﺔ واﻟﻨﻈ ﻢ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿ
أﻛﺘﻮﺑ ﺮ ،اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻨﺔ
 8ص 2005 ،
14

اﻟﻤﺴ

ﺘﻔﺎدة واﻟ ﺪروس اﻷﻋ ﺮاق ﻣﺘﻌ ﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ إدارة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾ

،اﻟﻘ ﺎھﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ  46 ،ص ،ﻣﻨﺸ ﻮرة ،ﻣﺎﺟﺴ

ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ

ﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣ ﺪ ﺣﺴ ﯿﻦ ﻟﻄﻔ ﻲ وﻓ ﺎء
ﻟﺤ ﺎﻟﺘﻲ دراﺳ ﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ ﺔ

ﺘﯿﺮ رﺳ ﺎﻟﺔ ،اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ واﻷﻛ ﺮاد اﻟﺴ ﻮدان ﺟﻨ ﻮب ﻓ ﻲ اﻟ ﺰﻧﻮج اﻷﻓﺎرﻗ ﺔ
واﻟﻌﻠ ﻮم اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻛﻠﯿ ﺔ
>، 2009اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ
15

 253 .ص ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ

ﺎت ،اﻟﺠﺮﺟ ﺎﻧﻲ
16

104

 362 .ص  9،م ،اﻟﻌ ﺮوس ﺗ ﺎج ،اﻟﺰﺑﯿ

ﺪي
17

، 3 / 82اﻟﺒﺨ ﺎري ﺻ ﺤﯿﺢ ﺷ ﺮح ،ﺑﻄ ﺎل اﺑ ﻦ
8
ﻋﻠﯿ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ اﻟﺮﺳ ﻮل ﻛ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أي . 18ﺣﺮﻛﮭ ﺎ داﺑ ﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ وإن ﻧﺎﻗﺘ ﮫ أوﺿ ﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ درﺟﺎت
ﺔ ﯾﺴ ﺮع ﻛ ﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ

ﺻ ﻠﻰ وﻗ ﻒ ﻗ ﺮﯾﺶ أﺧﺮﺟﺘ ﮫ وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ،ﻟﻮطﻨ ﮫ ﺣﺒ ﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗ

ﺎت ﯾ ﺮى وﺳ ﻠﻢ

ﻣﺎ ﻣﻨ ﻚ أﺧ ﺮﺟﻮﻧﻲ ﻗﻮﻣ ﻲ أن وﻟ ﻮﻻ إﻟ ﻲ وأﺣﺒ ﻚ ﺑﻠ ﺪ ﻣﻦ أطﯿﺒ ﻚ ﻣﺎ) :ﻣﻜﺔ ﻣﺨﺎطﺒ ﺎ وﺳ ﻠﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ ﷲ
. 19ﻏ ﯿﺮك ﺳ ﻜﻨﺖ
ﺑﺎﻟﺤﺮﯾ

ﺔ وﯾﺘﻤﺘ

ﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿ ﺔ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ ﯾﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺬي ﺷ ﺨﺺ أو ﻓ ﺮد ﻓﮭ ﻮ اﻟﻤ ﻮاطﻦ أﻣﺎ

ﻊ ،اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ وﺳﯿﺎﺳ

،..... 20اﻟ ﺰواج وﺣﺮﯾ ﺔ ،اﻻﻧﺘﻘ
واﻟ ﺘﺰام وﻣﻮاﻻة اﻧﺘﻤ ﺎء وھﻲ ،ﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﻘﯿﻤ
دﺳ

ﯿﺮ وﺣﺮﯾ ﺔ ،اﻟﻔﺮدﯾ

ﺎل وﺣﺮﯾ ﺔ ،اﻟﺘﻌﺒ

ﻮن وﻣﻦ اﻟ ﻮطﻦ ﺑﯿ ﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺼ ﻼت ﻋﻦ ﺗﻌﺒ
ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣﻦ ﻧﻤ ﻂ وھﻲ اﻟﻔ ﺮد؛ ﯾﻌﯿﺸ

ﺘﻮرﯾﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﺆط ﺮه وطﻦ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺴ

ﯿﺮ ھﻲ واﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ
ﮫ ووﺟ ﺪاﻧﻲ أﺧﻼﻗ ﻲ

. 21واﻟﻌ ﺮق اﻟ ﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﻐ ﺾ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿ
اﻟ ﺬﯾﻦ أوﻟﺌ ﻚ ﺑﯿ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ،اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿ
ﻗ ﺮارات ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ

ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاطﻨ ﻮن ﯾﺸ ﺎرك ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﻌﺒﯿ

ﺔ

ﺔ

ﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﺬوره اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﻣﻔﮭ ﻮم ﯾﺠ ﺪ
ﺪ ﻋﻜ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ،اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻮﺿ ﻊ ﯾﺘﻤﺘﻌ

ﻮن

أﺳ ﺎس ﻋﻠ ﻰ واﻟﺮوﻣ ﺎن اﻹﻏ ﺮﯾﻖ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﻮم ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﻓﻜ ﺮة أن أي واﻹدارة؛ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮوب
. 22اﻷﺣ ﺮار اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ
اﻟ ﺬي ،اﻟﻤﻠﻜ ﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴ
 .23ﻟﮭ ﺎ ﯾﺨﻀ ﻌﻮن ﻛ ﺎﻧﻮا اﻟ ﺘﻲ اﻟﻘ
وﻗﺒ ﻮل واﻟﺘﺴ

ﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌ

ﯿﺔ اﻟﺜ ﻮرة ﻣﻊ ،اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺔ أورﺑ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﻣﻔﮭ ﻮم دﺧﻞ

ﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻟﮭ ﻢ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻻ ،اﻟﺘ ﺎج رﻋﺎﯾ ﺎ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﺮﻧﺴ

ﺎﯾﺶ اﻟﺤ ﻮار ﻧﺤ ﻮ ،اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺒﻠ

ﯿﻮن ﻓﯿ ﮫ ﻛ ﺎن

ﺪان ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﺗﺠ ﮫ ،اﻟﺤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ وﻓ ﻲ

وﯾﺴ ﻮدھﺎ ،اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻗ ﺪم ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أﻓ ﺮاد ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﻣﻦ ﯾُﻌﺎﻣﻞ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﺑﺎﺗﺠ ﺎه أي ،اﻵﺧ ﺮ
ﺎﯾﺶ ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ وﺗﻄﻮﯾ ﺮ واﻟﺼ ﺮاع؛ واﻟﺘﻨ

ﻣﻊ اﻟﺴ ﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌ

ﺎزع اﻟﺘﺸ

ﺎﺣﻦ أﺟﻮاء ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ً اﻟﻤﺤﺒ ﺔ أﺟﻮاء
.واﻵﺧ ﺮ اﻟ ﺬات

 اﻹﺳ ﻼم اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ 5 – 2ﺣﻘﻮﻗ ﺎ وأﻋﻄﺘﮭ ﺎ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺎت اﺣﺘ ﻮت ﻓﻘ ﺪ ،وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ

ﺎ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺮف ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ

أﺛﻤ ﺮ واﺣﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﺮاق ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻦ اﻟﻨ ﺎس وﻋﺎش ،وأﻋﺠﻤﻲ ﻋ ﺮﺑﻲ ﺑﯿ ﻦ ﺗﻔ ﺮق وﻟ ﻢ ﻣﺘﺴ
اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻠﻮك ﯾﻜ ﻦ ﻟ ﻢ . 24اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾ ﺮ ﻓ ﻲ أﺳ ﮭﻤﺖ ،راﺋﻌ ﺔ وﻣﻌﺎرف ﺛﻘﺎﻓ

إ ِنَ ◌َ ◌ّ ا اﻟﻦَ ◌َ ◌ّ اسأ َ ﯾﱡﮭ َﺎ ﯾ َﺎ) :اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻗ ﺮر اﻟ ﺬي اﻹﺳ ﻼم ﺗﻌ

ﺎوﯾﺔ
ﺎت ﻋﻦ

ﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻌﺎ ًﺟﺰءا ًﻛ ﺎن وإﻧﻤ ﺎ ،ﻋﺮﺿ ﯿﺔظﺎھﺮة

وَﺟَﻌَﻠﻨَﺎ وَ أﻧْﺜ َﻰ ذَ ﻛ ٍَﺮ ﻣِﻦْ ﺧَﻠ َﻘْ ﻨَﺎﻛﻢْ
ْ
ﺣﻜﻤﺘ ﻢ وإن) ﺑﺎﻟﻌ ﺪل أﻣﺮ ﻛﻤ ﺎ (. 25ﻟ ِﺘَﻌَﺎرَﻓﻮا وَ ﻗ َﺒ َﺎﺋ ِﻞَ ﺷﻌﻮﺑًﺎ ﻛﻢْ
18
 3 / 2737 .اﻟﺘﺮﻣ ﺬي
19
.ﻋﺒ ﺎس اﺑ ﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻣ ﺬي
20
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https://www.universalis.fr/encyclopedie/citoyennete/
21
، 2010 ، SWEDEN-ÖREBROإﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ،ﻋﯿﺴ ﻰ اﻟﺴ ﯿﺪ ط ﺮﯾﻒ
22
، 2006 .اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ ﺳﻠﺴ

ﻠﺔ ،ﻋﺒﯿ ﺪ ﻣﻜ ﺮم ﻣ ﻨﻰ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر
23

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyennete.htm
24
ﻮع ﯾﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻟﺸ

،ﻧﻌﻤ ﺔ اﻟﺘﻨ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺒﺎب ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ  ،اﻻﺳ

ﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت اﻻھﺮام ﻣ ﺮﻛﺰ

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN36.HT
25
 13اﻟﺤﺠ ﺮات
9
ﺣﺮﯾ ﺔ وأﻋﻄﻰ ( 27آدم ﺑ ﻨﻲ ﻛﺮﻣﻨ ﺎ وﻟﻘ ﺪ) اﻹﻧﺴ ﺎن وﻛ ﺮم (، 26ﺑﺎﻟﻌ ﺪل ﺗﺤﻜﻤ ﻮا أن اﻟﻨ ﺎس ﺑﯿ ﻦ
ﻚ ﺷَﺎءَ وَ ﻟ َﻮْ ) (. 28اﻟ ﺪﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻛ ﺮاه ﻻ) اﻟﻌﻘﯿ
ض ﻓ ِﻲ ﻣَﻦْ َﻵ َﻣَﻦَ رَ ﺑﱡ َ
ﺗﻜْﺮه ﻓ َﺄنَ ◌َ ْ◌تَ ﺟَﻤِﯿﻌﺎ ً ھﻢْ ﻛﻞﱡ ْاﻷَرْ ِ
ِ

ﺪة

(. 29ﻣﺆْ ﻣِ ﻨ ِﯿﻦ ﯾ َﻜﻮﻧﻮا ﺣَﺖَ ◌َ ◌ّ ى اﻟﻦَ ◌َ ◌ّ اسَ
ﱢﯾﻦ ﻓ ِﻲﯾُﻘ َﺎﺗ ِﻠ ُﻮﻛُﻢْ ﻟ َﻢْ اﻟ ﱠﺬِﯾﻦَ ﻋ َِﻦ ﱠﷲ ُ ﯾ َﻨْ ﮭ َﺎﻛُﻢُ ﻻ)
ﺗَﺒ َﺮﱡ وھ ُﻢْ أ َن دِ ﯾ َِﺎرﻛُﻢْ ﻣﱢﻦ ﯾُﺨْ ِﺮﺟُﻮﻛُﻢ وَ ﻟ َﻢْ اﻟﺪ ِ
 (. 30اﻟْﻤُﻘْﺴِ ﻄِ ﯿﻦَ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ﱠﷲ َإ ِنﱠ إ ِﻟ َﯿْﮭِﻢْ وَ ﺗ ُﻘْﺴِ ﻄ ُﻮا
ﺒﺎﻋﻲ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﻛﺘ ﺐ ،اﻟﺤ ﺪﯾﺚ اﻟﻌﺼ ﺮ ﻓ ﻲ وﺣ ﺘﻰ

ﻓ ﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺎ ،اﻟﺸ ﺎم ﻓﻘﮭ ﺎء ﻣﻦ وھﻮ اﻟﺴ

دﯾ ﻦ اﻻﺳ ﻼم :وﺗﻀ ﻤﻦ  1950ﻋﺎم ﺳ ﻮرﯾﺎ دﺳ ﺘﻮر ﺑ ﮫ وأﺧﺬ ،اﻟﺪﺳ
. 31ﻣﺼ ﻮﻧﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ ﻟﻠﻄﻮاﺋ ﻒ اﻟﺸﺨﺼ

ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺪﻣ ﮫ  1950ﻋﺎم

ﯿﺔ اﻷﺣ ﻮال وﻣﻘﺪﺳ ﺔ؛ ﻣﺤﺘﺮﻣ ﺔ اﻟﺴ ﻤﺎوﯾﺔ واﻷدﯾ ﺎن اﻟ ﺪول؛
– اﻟﻐ ﺮب ﻣﻊ ﺻ ﺪام 6

أن ،ﻗﯿﻤﮭ ﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺑﻨ ﺎء ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿ
،ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻠ

ﺔ ذات ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق دول ﺗﺴ

ﺪان ﺗﻠ ﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ أﺛﺒ ﺖ وﻗ ﺪ ،ﺑﻼدھ ﺎ ﻓ ﻲ واﻟﺪﯾﻨﯿ

إطﺎر ﻓ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ھﻞ ﻟﻜ ﻦ ،اﻻﻧﻘﻼﺑ

ﺎت ﻋﮭﺪ وﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ

واﻻﻧﺴ ﺠﺎم؟ اﻻﺣﺘﻀ ﺎنھﺬا ﻣﺜ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ

ﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺘﻄﯿﻊ ﻧﻈﺮﯾ ﺎ

ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﺤﺘﻀ

ﺘﻘﻼل ﺑُﻌﯿﺪ ﺳ ﻮرﯾﺎ ﻓ ﻲ أو ﺗﺮﻛﯿ
ﻖ اﻟﺘﻌﻘﯿ

ﻦ

ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮاء

ﺪ ﺷ ﺪﯾﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘ ﻮى ﺣﻘ ﻞ

ﯾﺠ ﺐ اﻟ ﺬي ،اﻹﺳ ﻼم ﺳ ﻮى ﻋﺪو ﻟ ﮫ ﯾﺒ ﻖ وﻟ ﻢ ،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻘ ﻮى أﺻ ﺒﺢ أﻧ ﮫ اﻟﻐ ﺮب ﯾ ﺮى
ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺬي ﺣﻠﯿﻔ

ﮫ واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻔ

ﻮس ﺿ ﻌﺎف ﻣﻦ ﻓﺌ ﺔ ﻓ ﻲ وﯾ ﺮى ،ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﻘﻀ ﺎء

ذرﯾﻌ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ،اﻟﻔ ﺮات ﺷ ﺮق أو ﻣﻨﺒ ﺞ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮاء ،اﻟﺴ ﻮري اﻟﺸ ﻤﺎل ﻓ ﻲ ﯾﺠ ﺮي ﻣﺎوھﺬا ،ﺑ ﮫ اﻟﻮﺛ ﻮق
.ﻣﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﺣﻠﻔ ﺎء ﻟﻸﺳ ﻒ ﯾﻀ ﻢ وﺑﺘﺤ

ﺎﻟﻒ ،اﻻرھﺎب ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ

 اﻟﻐ ﺮب ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴﻣﻜ ﺎن ﻻ ،ﻧﺎﺿ ﺠﺔ ﻏ ﯿﺮ ﺳ ﺎﻣﯿﺔ ﺷ ﻌﻮب أﻧﮭ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺮﺑﻲ اﻟﺨﯿ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ
ﺗﻔﺘﻘ

ﻠﻤﯿﻦ طﯿ ﻒ 6 – 1

ﻠﻤﯿﻦ طﯿ ﻒ ﺗﺼ

ﺮ ﻣﺪﻧﮭﻢ ﺷ ﻮارع ﻣﺜ ﻞ (اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﺸ ﺮﻗﻲ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ) ﻋﻘ ﻮﻟﮭﻢ" وأن (،رﯾﻨ ﺎن ارﻧﺴ ﺖ) اﻟﺘ

ﻮﯾﺮ ﯾﻤﻜ ﻦ
ﺎرﯾﺦ ﻓ ﻲ ﻟﮭ ﺎ

وﻣﻦ ،ﻟﻠﻐ ﺮب وﻋﺪو ﻟﻠﺤﻀ ﺎرة ﻋﺪو اﻹﺳ ﻼم وأن ؛(ﻛ ﺮوﻣﺮ) ".ﻣﮭﻠﮭﻠ ﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤ ﺎﺗﮭﻢ وأن ،اﻟﺘﻨ
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ﺎظﺮ إﻟ ﻰ

ﻋﺪو اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﺼ
،اﻟ ﺰﻣﻦ ﻋﺒﻘﺮﯾ
وﻟ ﺬﻟﻚ اﻻﺳ

ﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﺤ ﺮوب ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻌ ﺪوھﺬا ﻗﮭ ﺮ أﺟﻞ

ﺎر أﺟﻞ ﻣﻦ دارت اﻟ ﺘﻲ ،اﻟﺼ

ﺔ إﯾﻘ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻞ دﯾ ﻦ اﻧﺘﺼ ﺎر أﺟﻞ وﻣﻦ ،واﻟﻄﻐﯿ ﺎن ﻟﻠﺠﮭ ﻞ واﻟﻤﻜ ﺮس اﻟﺤﻀ ﺎرة

ﺘﺒﺪاد إﻻ اﻟﺸ ﺮق ﯾﻌ ﺮف ﻟ ﻢ (." 32ﺑﺮﯾ ﺎن ﺷ ﺎﺗﻮ) "اﻟﺸ

ﺮﻗﯿﻮن ﯾﻌﺮﻓﮭ ﺎ ﻻ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺤﺮﯾ ﺔ وﻧﺸ ﺮ
26
 58اﻟﻨﺴ ﺎء
27
 70اﻻﺳ ﺮاء
28
 256اﻟﺒﻘ

ﺮة
29

 99ﯾ ﻮﻧﺲ
 8اﻟﻤﻤﺘﺤﻨ ﺔ 30
31
 270 .ص ،اﻟﺴ

ﺒﺎﻋﻲ ،زرزور اﻟ ﺪﻛﺘﻮر

اﻟﻮﺣ ﺪة ﺑﺤ ﻮث ﻣ ﺮﻛﺰ ،واﻟﻐ ﺮب واﻹﺳ ﻼم اﻟﻌﺮوﺑ ﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ،اﻟﺠ ﺎﺑﺮي ﻋﺎﺑ ﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺑﮭ ﺎ اﺳﺘﺸ ﮭﺪ 32
اﻟﻔﻜ ﺮ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ
 2006 .ﯾﻨ

ﺎﯾﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜ

ﺔ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ
10

ﻓﻘ ﺪ ﺗﻔﻮﻗﻨ

ﺒﺐ" (.ﺑﻠﻔ

ﺎ ﻟﻨ ﺎ ﯾﻌﻄﯿ ﮫ اﻟ ﺬي اﻟﺤ ﻖ وﺑﺴ

ﺘﺒﺪاد ﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﻤ ﺎرس أن اﻟﺨ ﯿﺮ ﻣﻦ" ﻓﺈﻧ ﮫ

ﻮر) "اﻻﺳ

." 33ﺗﺴ ﺎؤل ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺸ
ﻟﮭ ﺬا آﺧﺮ ﺑﻌ ٌﺪ ھﻨﺎك ،ﻣﺘﺨﻠﻔ
ﯾﻨﺴ

ﺔ ﻛﺸ ﻌﻮب اﻟﻤﺴ

ﻰ وﻟ ﻦ ﻟ ﻢ أﻧ ﮫ ﯾﺒ ﺪو ﻏﺮب وھﻮ ،اﻟﻐﺮﺑﯿ

وﻣﺤﺎﺻ ﺮة ،اﻟﻘﺴ

ﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ

ﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻐ ﺮب ﯾﺮﺳ ﻤﮫ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻘ

ﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ ﺳ ﻘﻮط أﯾﻀﺎ ًﯾﻨﺴ

ﺪ ﻛ ﻞ وﺿ ﻌﻨﺎ

ﺎﺗﻢ اﻟﻄﯿ ﻒ إﻟ ﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ

ﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﺗ ﺪﻣﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن ،أﻋﺪاء أﻧﮭ ﻢ وھﻮ ،ﻟﻄﯿ ﻒ
ﻠﯿﺒﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠ ﺔ وﺗ ﺪﻣﯿﺮه أرﺳ ﻼن أﻟ ﺐ

ﻰ وﻟ ﻦ ،اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺼ

ﺖ اﺣﺘ ﻼل أو ،ﻓﯿﯿﻨ

ﺟﻨ ﻮب إﻟ ﻰ إﻣﺒﺮاطﻮرﺗ ﮫ ﻣﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﺷ ﺎرل أﺣ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻀ ﺎء أو ،ﺑﻮداﺑﺴ

.اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻷﺑﯿ
ﯾﻤﻜ ﻦ ﻻ ،ﻓﻮﺿ
ﺗ ﺪﻣﺮ إرھﺎﺑﯿ ﺔ ﺑﺸ

ﻮﯾﻮن وﻣﻔﺴ ﺪون ﻓﺎﺳ ﺪون ﻗﻮمٌ واﻟﻤﺴ

ﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺎت اﻟﻤﺘﺤﻀ ﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﻔ

اﺣﺘﻼﻟﮭ ﻢ إﻋﺎدة ھﻮ ﻣﻌﮭﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿ
(. 34اﻟ

ﺪوﻟﺘﺎن اﻗﺘﺮﻓﺘﮭ

ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ

ﺔ ﻣﻦ ﺗﺴ

ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺴ

اﻟﻐ ﺮب اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﯾ ﺮى ،ﺑﺎﻟﺤﯿ

ﻞ اﻟﺴ

ﺾ اﻟﺒﺤ ﺮ

ﻠﻤﯿﻦ اﻟﻌ ﺮب أن) أﯾﻀﺎ ً ﻟ ﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧ ﺎر ﯾ ﺮى

ﺎﺟﺌﻮن ﻓﺴ ﻮف ﻷﻧﻔﺴ

ﮭﻢ ﺗ ﺮﻛﻮا وإذا ،ﺗﺤﻀ ﺮھﻢ

ﻠﯿﻢ اﻟﺤ ﻞ ﻓ ﺈن وﻟ ﺬﻟﻚ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت وﺗﻘﻮّض ،اﻟﺤﻀ ﺎرات

ﺘﻔﯿﺪ أن ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟ ﺪور ﺑﮭ ﺬا أﻣﺮﯾﻜ ﺎ ﻗﯿ ﺎم ﺣﺎل وﻓ ﻲ ،واﺳ ﺘﻌﻤﺎرھﻢ
ﻠﺒﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻗ ﻒ اﻷﺧﻄ ﺎء ﻟﺘﺠﻨ
ﺎة ﻟﮭ ﺎ ﺣﻖ ﻻ ﻣﺘﺨﻠﻔ

اﻷﻧ ﺎ ﯾﻠﻐ ﻲ اﻟ ﺬي اﻵﺧ ﺮ إﻧ ﮫ أي ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ
ﻓ ﻲ اﻹﻋ ﻼم وﯾﻌﻤ ﻞ . 35ﺑ ﺎﻟﻐﺮب اﻻرﺗﺒ

ﺎ

ﺎط دون ﻣﺴ

ﺔ ﺷﻌﻮﺑﺎ ً اﻟﻤﺴ

ﻠﻤﯿﻦ اﻟﻐ ﺮب ﯾ ﺮى اﻟ ﺬي اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓ ﻲ

ﺎ اﻟﻌﻠ ﻮم ﻣﺠﺎل ﻓ ﻲ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﮫ اﻻﻗﺘ ﺪاء ﯾﺠ ﺐ ﻧﻤﻮذﺟ ﺎ
ﺘﻘﺒﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﻜ

ﻣﻦ ﺟﺰءا ً ﯾﻮﻣﺎ ًﺗﻜ ﻦ ﻟ ﻢ ﻗﯿﻤﺎ ً ﻧﮭ ﺎر ﻟﯿ ﻞ وﯾﺒ ﺚ ،اﻟﺮؤﯾ ﺔھﺬه ﺗﺴ
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ﺐ ،اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﺎر ﻓ ﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴ

ﯿﺔ

ﯿﺮ (اﻷﻧ ﺎھﺬه) ﺗﺴ

ﻮﯾﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺘﻄﯿﻊ ﻻ اﻟ ﺘﻲ
ﺪان ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ

ﺪ ﻗﯿ ﻢ

.اﻟﺸ ﺮقھﺬا وﺗﻘﺎﻟﯿ

– اﻟﺤﺘﻤ ﻲ اﻟﺼ ﺮاع 6 – 2
 ،ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻐ ﺮب واﻧﺘﺼ ﺮ ،اﻧﺘﺼ ﺮت ﻗ ﺪ اﻟﺤ ﺮة اﻟﻐﺮﺑﯿ
ﺑﺎﻧﮭﯿ

دول واﻏﻠ ﺐ  ،اﻟﺴ

ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾ

اﻟﯿ ﻮم ﺑﻌ ﺪ ﺟﺪﯾ ﺪ ﻓ ﻼ ،اﻟﺘ

ﯾﻨ

ﻦ اﻷﻣ

ﺎرﯾﺦ ﺑ ﺎب اﻏﻠ ﻖ ﻗ ﺪ اﻟﻜﺎﺳ ﺢ اﻻﻧﺘﺼ

ﻜﺮﯾﺘﯿﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ وأﺳ ﺘﺎذ ﺑﺒ

ﺔ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﻔﻜ

ﺮ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺮﯾﻜﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻵن ﯾﻌ ﻮد وﻟ ﻦ
ﻚ اﻟﻤﺎرﻛﺴ

ﺎرھﺬا اﻟﺤ ﺮ؛ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﺸ

ﺎ ﯾﻘﺼ ﺪه ﻣﺎ إن (. 36اﻟﻄﻔﯿﻔ

ﺎرﯾﺲ اﻵﺳ

ﺎ ﻓﺮاﻧﺴ

ﻮﻓﯿﺘﻲ اﻻﺗﺤ ﺎد وﺗﻔﻜ

ﯿﺔ

ﺮﻗﯿﺔ أورﺑ ﺎ

ﺔ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﺑﻌ ﺾ ﺣﺪود ﻓ ﻲ إﻻ

ﺘﺎن اﺣﺘ ﻼل إﺑ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻏ ﺮﺑﯿﻮن ﻣﺴ ﺆوﻟﻮن أﻛ ﺪ وﻗ ﺪ .ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻌﻼﺗﮭ

اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺑ ﮫ اﺳﺘﺸ ﮭﺪ ،اﻟﺴﻨﺴ
ﺎﯾﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜ

ﮫ ﻣﺎ واﻷورﺑﯿﯿ

ﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺎت وﺗﺒﻨ ﱢﻲ  ،اﻟﺴ

ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﯿﻄﺮ اﻟﻐ ﺮب ن أ ھﻮ ﻓﻮﻛﻮﯾﺎﻣ
. 37أﻓﻐﺎﻧﺴ

ﺔ اﻟ

ﺎرھﺬا ﺣﺪث ﻟﻘ ﺪ .د ﺟﺪي ﻣﻦ ﯾﻨﺘﻈﺮوﻧ
ﺔ اﻟ

ﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺎت) أن ﻓﻮﻛﻮﯾﺎﻣ

ﯿﺲ ﯾ ﺮى

ﺎ ﻗﯿﻤ ﮫ وﺳ

ﯿﻔﺮض ،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ

ﯿﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ رﺋﯿ ﺲ ﻟﯿﻔ ﻲ ﺳ ﻠﻔﺎن 33
اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ،اﻟﺠ ﺎﺑﺮي ﻋﺎﺑ ﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة ﺑﺤ ﻮث ﻣ ﺮﻛﺰ ،واﻟﻐ ﺮب واﻹﺳ ﻼم اﻟﻌﺮوﺑ ﺔ
2006 .
34

ﺖ اﻷﻣﻀ ﻰ اﻟﻐ ﺮب ﺳِ ﻼ ُح اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ ﺔ ، 2018 ،ﺳ ﻠﻮم ﻓﺠ ﺮ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ
ﻓ ﻲ ﺟﺮت ﻟ ﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧ ﺎر ﻣﻊ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﯾﺴﺘﺸ ﮭﺪ

 ،ﺗ ﺎﯾﻤﺰ ﻋﺮب ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸّﺮق ﻟﺘﻔﺘﯿ

20
/
5
/
2005
،
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=26008
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36

 /ﻟﺒﻨ

ﺎن  /ﺑ ﯿﺮوت اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﯿﺦ ﺣﺴ ﯿﻦ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﺘ

ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم دار اﻟﺸ

ﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻓﻮﻛﻮﯾﺎﻣ ﺎ ﻓﺮاﻧﺴ ﯿﺲ
 9ص – – 1993
37
.ﺷ ﯿﺮاك ﺟﺎك اﻟﻔﺮﻧﺴ

ﻲ اﻟ

ﺮﺋﯿﺲ
11

ﻧ ﻮع ﻣﻦ ﺣﺮب ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎ ﺳﺘﺼ
واﻟﺘﻄﺒﯿ

ﻖ اﻟﻔﻜ

ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺳﺎﺳ

،واﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
ﺟﺬوره ﻋﻦ اﻟﻔ ﺮد ﻓﺼ
،واﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼ

واﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﯿﻮﺳ

ﻄﺪم . 38اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرات ان ھﻨﺘﯿﻨﻐﺘ

ﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﻲ اﻟﺘﻘ

ﯿﺔ ﻗ ﺎت اﻟﻔ ﺮو ﻣﺜ ﻞ ﻛﺜ
ﺪم ﺑﺴ

ﯿﺮة وﻷﺳ ﺒﺎب ،ﻣﺎ أﺳ ﺎس وﻋﻠ ﻰ ﻣﺎ وﺑﻄﺮﯾﻘ

ﺒﺐ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ اﺻ ﻐﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﻌ ﻞ اﻟ ﺬي ،اﻟﺤﻀ ﺎري واﻟﺘﻔﺎﻋ

ﻠﺖ اﻟ ﺘﻲ  ،اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻐﯿ
ﺎدﯾﺔ اﻟﻨﻔﺴ

ﻮن ﺻ ﺎﻣﻮﺋﯿﻞ ﯾ ﺮى ،آﺧﺮ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻦ

ﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼ

ﺎدي اﻟﺘﺤ

ﺪﯾﺚ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت وﺑﺴ

ﻞ
ﺒﺐ

ﯿﺔ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﻦ وﻏﯿﺮھ ﺎ ،ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀ ﺎرة اﻟﻮﻋ ﻲ وﻧﻤ ﻮ ،ﻛﺎﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ

ﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة :وھﻲ ﺣﻀ ﺎرات ﺑﺴ

اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ وﻓ ﻲ ،واﻷرﺛﻮذﻛﺴ
ﻣﻌﺎرك ﺧﻄﻮط ھﻲ اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺑﯿ ﻦ اﻟﻔﺎﺻ

ﺒﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرات ھﻨﺘﯿﻨﻐﺘ

ﯿﺔ واﻟﺴ

ﻮن ﺣﺪد وﻗ ﺪ

ﻼﻓﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﯾ ﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ واﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿ

ﻠﺔ اﻟﺨﻄ ﻮط أن (ھﻨﺘﻨﺠﺘ

ﻮن) ىﯾ ﺮ وھﻮ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ

ﻟﻺﺳ ﻼم وأن  ،اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺑﯿ ﻦ رﺑﺎ ً ح ﺳ ﺘﻜﻮن وأﻧﮭ ﺎ ﻗﺎدﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺮب وأن ،اﻟﻤﺴ
ﻗﺎﺑ ﻞ ﺳﯿﺎﺳ ﻲ ﺑﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘ

ﺔ ﻣﺎ

ﺔ
ﺔ؛
ﺘﻘﺒﻞ

ﺔھﺬه ﻣﺜ ﻞ اﺧﺘﺼ ﺎر اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻦ وﻟﯿ ﺲ ﯾﺠ ﻮز ﻻ وﻟ ﺬﻟﻚ داﻣﯿ ﺔ ﺣﺪودا ً

108

.اﻟ ﺰﻣﻦ ﻣﻊ واﻟﺘﻐﯿ

ﺪﯾﻞ

ﯿﺮ ﻟﻠﺘﺒ

39
40
:ﺣﻀ ﺎرات ﺛ ﻼث إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺑﯿ ﺪھﺎم ﺑﺮﯾ ﺎن ﯾﺨ ﺘﺰل
واﻻﻧﻔﺘ

ﺎح اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﻨﮭﻀ ﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺠ ﺖ اﻟ ﺘﻲ ،اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ
اﻟﻤﻌﺎﺻ
اﻟﺼ

ﺔ اﻷورﺑﯿ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺮﺗﯿﻦ؛ واﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿ

ﯿﻨﯿﺔ؛ اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ اﻟﺮأﺳ

ﺔ أي اﻟﻐ ﺮب ﺣﻀ ﺎرة
ﻤﺎﻟﯿﺔ أﻓ ﺮزت و ،اﻟﺤﻀ ﺎري
ﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة

ﺔ ﺗﺠﺴ ﺪھﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﯿﻮﺳ

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة
اﻟﺤﻀ ﺎرة ﻷن وﻧﻈﺮا ً،اﻟﺤﻀ ﺎراتھﺬه ﺑﯿ ﻦ ﺻ ﺮاع ﻗ ﺮن ﺳ ﯿﻜﻮن اﻟﺤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘ ﺮن أن ﺑﯿ ﺪھﺎم ﯾ ﺮى
ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻷن  ،اﻟﺼ

ﯿﻨﻲ اﻷدب ﻧﺴ ﺠﮫ اﻟ ﺬي اﻟﻮھﻢ ﻣﻦ ﺿ ﺮﺑﺎ ﻛﻮﻧﮭ ﺎ ﻋﻦ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻻ اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﯿﻮﺳ

ﯿﺔ

ﯿﻨﯿﺔ اﻟﻨ

ﺎطﻘﯿﻦ

ﻣﻦ واﻟﺨﻀ ﻮع واﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة  ،اﻟﺤﻜ ﺎم طﺮف ﻣﻦ واﻟﻮﺣﺸ ﯿﺔ اﻷﻧﺎﻧﯿ ﺔ ﺳ ﻮى ﯾﺤﺘ ﻮ ﻟ ﻢ ﺑﺎﻟﺼ
اﻟﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﻔﻜ

ﺮي اﻟﻤﻨ

ﺔ ﺑ ﺎن ﻟﻼﻋﺘﻘ

ﺎﻓﺲ ھﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺎد اﻟﺠﻮھ ﺮي اﻟﺴ
،اﻟﻌﺸ

،اﻟﺒﺸ
اﻟﺤﻀ ﺎرة اﻟﺘﻘ

ﺮﯾﻦ اﻟﻘ ﺮن ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻟﻠﻐ ﺮب

ﺮ ﯾﻀ ﻌﮭﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻓ ﻮق ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﻘﯿ

ﺎء اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ وھﻨﺎك ، 41وﺳ ﻠﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ﻟﻠﻨ

ﺒﺐ ﻓ ﺈن ،اﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﯿﻦ

ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﻨﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻷن

ﺒﻲ ﺑﮭ ﺎ أوﺣﻰ اﻟ ﺘﻲ ﷲ ﻛﻠﻤ ﺔ أﻧ ﮫ أي
.اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﻣﻊ
42
43
38

وﺗﺠﻤﻌﮭ ﺎ ﻟﺸ ﻌﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﻮن ﯾﻌﺮﻓﮭ ﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﻀ ﺎرة
ﺎﻓﻲ ﺗﺠﻤ ﻊ أﻛ ﺒﺮ ھﻲ ھﻨﺘﯿﻨﻐﺘ
اﻟﻠﻐ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ

ﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻮى وأوﺳ ﻊ ﺛﻘ

..واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت واﻟﻌ ﺎدات واﻟﺘ

ﺎرﯾﺦ واﻟ ﺪﯾﻦ

 ) oreignأﻓ ﯿﺮ ﻓ ﻮرن ﻣﺠﻠ ﺔ (  ) Clash of Civilizationsاﻟﺤﻀ ﺎرات ﺻ ﺪام  1993 ،ﻋﺎم رﺑﯿ ﻊ ھﻨﺘﻨﺠﺘ ﻮن 39
) Affairs
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41

 – – -ط ﻟﺒﻨ

ﺎن ﺑ ﯿﺮوت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﻔﻜ

ﺮ دار واﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿ

ﺔ واﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠﻮاﻧ ﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻋﺒ ﺪ و ﺳ ﻌﯿﺪ ﺟﻮدت
 26ص 1 / 1996
42

اﻷداة اﻟﻔﻮﺿ

ﻰ (، 2007 ،اﻻﺳ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت ﻟﻠﺒﺤ

ﻲ ﺳ ﻌﯿﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻮث اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﮭ ﺪ ،اﻟﻔﻄﯿﺴ
وﺗ ﺪﻣﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺳ ﺘﻨﮭﻲ اﻟ ﺘﻲ

)  ) http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=90582&r=0اﻟﺤﻀ ﺎرة
43
 1994 .أﻏﺴ ﻄﺲ ، 6اﻻﯾﻜﻮﻧﻮﻣﯿﺴ
109

ﺖ ، 1994 ،واﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼم ،ﺑﯿ ﺪھﺎم ﺑﺮاﯾ ﺎن

12
– اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺳ
– اﻟﺴﯿﺎﺳ
ﻲ واﻟﻔ ﺮا واﻻﺿ ﻄﺮاب اﻟﻔﻮﺿ

ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ

 ،ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻢ واﻟﻤ ﺬھﺒﻲ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳ

وأﺣﺰاب ﻗ ﻮى إﻗﺎﻣ ﺔ ﻓﮭ ﻲ اﻟﻔﻮﺿ
اﻟﻔﺴ

ﺎد ﻧﺸ ﺮ و  ،واﻟﻌﺼ

ﯿﺮ واﻟﻔﺸ

ﻓ ﻲ واﺑﻘ ﺎءه ،واﻻﻗﺘﺼ

ﯿﻮﻋﻲ اﻟﻘﻤﻌ ﻲ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻜﺒ

ﺘﺖ روح وﺑ ﺚ  ،ﻣﻌﺎرﺿ ﺔ

ﺘﻘﺮار زﻋﺰﻋﺔ ﺑﮭ ﺪف ذﻟ ﻚ ﻛ ﻞ  ،اﻷﺧﻼﻗ ﻲ واﻻﻧﺤ ﻼل

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔھﺬه ﺗﮭ ﺪف ،ﺷ ﺪﯾﺪ وﺑﺎﺧﺘﺼ
ﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻜﻲ زﺑﻐﯿﻨﯿ

ﻞ

ﺔ اﻟﻨﻌ ﺮات وإﺛ ﺎرة ،واﻟﺼ ﺮاع اﻟﺘﺸ

ﯿﺔ اﻟﻔﻮﺿ

ﻮ ﻛ ﺎن

ﺮﯾﻦ اﻟﺤ ﺎدي اﻟﻘ ﺮن ﻣﺴ ﺘﮭﻞ ﻓ ﻲ ،اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

وإﺳ ﻘﺎط  ،ﻟﻠ ﺪول اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻷﻣﻦ اﻻﺳ
إﻟ ﻰ اﻻﺳ

ﻰ7–1

ﺔ

ﻰ ﻧﺸ ﺮ ﺳ ﺒﻞ أﻣﺎ . 44واﻟﺸ

ﺒﯿﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﯿﺔ اﻟﻔﻮﺿ

ﻰ ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﻋﻦ ﺗﺤ ﺪث ﻣﻦ أول ﺑﺮﯾﺠﻨﺴ

ﻲ واﻟﺸ ﻜﻞ ،واﻟﻌﺸ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت 7

ﺎر ﻛﻜ ﻞ؛ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﻋﻠ ﻰ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ واﻟﺴ ﯿﻄﺮة اﻷﻧﻈﻤ ﺔ
ﺘﺜﻨﺎء وﺑ ﺪون اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ

ﻮﯾﺔ أﺷ ﻜﺎل ﻣﻦ ﺷ ﻜﻞ اﻟ ﻰ اﺳ

ﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﻣﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ

.ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﺑﻤﻜ ﺎن اﻟﺴ ﮭﻮﻟﺔ ﻣﻦ ارﺿﺎ ًوﺟﻌﻠ ﮫ ،اﻻﺳ

 اﻟﺸ ﺮذﻣﺔ 7 – 2ﻖ إﺳ

ﺗﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺘﺤﻘ
اﻟﺼ ﮭﺎﯾﻨﺔ اﻻﺳ

ﺮاﺋﯿﻞ ﻗﯿ ﺎم ﻋﻦ اﻻﻋ ﻼن ﯾ ﻮم ﻓ ﻲ

ﺮاﺋﯿﻞ أﻣﻦ أن ،ﻏﻮرﯾ ﻮن ﺑ ﻦ داﻓﯿ ﺪ ﺻ ﺮح إﺳ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ أن إﻻ ﻣﺤﺘﻤ ﻞ؛ ﻋ ﺮﺑﻲ ﺗﺤ ﺎﻟﻒ اي ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ً أﻗ ﻮى إﺳ

اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺑﺎﻧﮭﯿ ﺎرﻣﺮھﻮن وﺗﻤﺎﺳ ﻜﮭﺎ واﺳ ﺘﻘﺮارھﺎ إﺳ
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻮﺿ

ﻰ ﻧﺸ ﺮ إﻟ ﻰ اﻹﺳ

ھﺬه ﺑﻠﻘﻨ
اﻻﺳ

وﺗﻘﻮﯾ
ﺗﺼ

ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻌﮭﺎ ﺗﺼ ﻞ درﺟﺔ إﻟ ﻰ ،اﻟ ﺪاﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ اﻧﻘﺴ ﺎم وإﺣﺪاث ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ

ﻰ وﻧﺸ ﺮ طﺎﺋﻔﯿ ﺔ ﺟﯿ ﻮب إﻟ ﻰ وﺗﺠﺰﺋﺘﮭ ﺎ ،اﻟ ﺪول
ﻜﻲ ﻣﻦ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﯾﺸ ﺮذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ أﻓﻜ ﺎرھﻢ

ﺔ ،واﻟﻄﻮاﺋ ﻒ اﻻدﯾ ﺎن ﺣﺮوب اﺷ ﻌﺎل ﻓ ﻲ ،اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺤﯿﺢ إﻟ ﻰ ودﻋﺎ ،اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺮاﺋﯿﻞ أﻣﻦ ﺿ ﻤﺎن أن رأوا

ﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب ﺑﻌ ﺾ دﻋﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ . 45وﺷ ﺮذﻣﺘﮭﺎ وﺗﻤﺰﻗﮭ ﺎ وﺿ ﻌﻔﮭﺎ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﻮن أﺧﺬ ﻟﻘ ﺪ . 46ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻔﻮﺿ
ﺑﺮﯾﺠﻨﺴ

ﺮاﺋﯿﻠﯿﻮن اﻻﺳ

ﺔ اﻷﺻ

ﻮﻟﯿﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد إﻟ ﻰ دﻋﺎ اﻟ ﺬي

ﺔ واﻟﺨﻼﻓ ﺎت اﻟ ﺪﯾﻦ زاوﯾ ﺔ ﻣﻦ إﻻ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺗ ﺮى ﻻ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿ

. -ﻓﺮﺳ ﺎي ﻣﺆﺗﻤ ﺮ وﻣﻘ ﺮرات ﺑﯿﻜ

ﺮاﺋﯿﻞ

ﻮ ﺳ ﺎﯾﻜﺲ اﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺔ اﻟﺘﯿ

ﺎرات

ﺔ رﺳ ﻤﺘﮭﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻻوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺣﺪود
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إﻟ ﻰ واﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ
اﻟﺘﻨﺎﻗﻀ

ﺎت واﺳ

ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺪان ﺗﻘﺴ

ﯿﻢ إﻋﺎدة إﻟ ﻰ داﻋﯿﺎ ً،اﻷﻓﻜ ﺎر ﺗﻠ ﻚ ﻟ ﻮﯾﺲ ﺑﺮﻧ ﺎر اﻟﺼ

ﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﺤﺎﺻ ﺮﺗﮭﺎ اﻟﺸ ﻌﻮب ھﺬه ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻨ ﺎق وﺗﻀ

وأوروﺑ ﺎ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸ ﻌﻮب ﺗﻐ ﺰو ان ﻗﺒ ﻞ ،ﻓﯿﮭ ﺎ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﯿﯿﻖ ،وطﺎﺋﻔﯿ
ﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿ

ﮭﯿﻮﻧﻲ ﻛ ﺮر

ﺔ ﻋﺸ ﺎﺋﺮﯾﺔ وﺣﺪات

ﺔ واﻟﻌﺼ

ﺒﯿﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ

. 48ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺤﻀ ﺎرة وﺗ ﺪﻣﺮ
44
ﻣﺎﻟ ﻚ  /ﺗﺮﺟﻤ ﺔ واﻟﻌﺸ

ﺮﯾﻦ اﻟﺤ ﺎدي اﻟﻘ ﺮن ﻣﺸ ﺎرف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻻﺿ ﻄﺮاب اﻟﻔﻮﺿ

ﻮ
ﻜﻲ زﺑﻐﯿﻨﯿ
ﻰ ﺑﺮﯾﺠﻨﺴ
– – ﻟﻠﻨﺸ ﺮ اﻷھﻠﯿ ﺔ ﻓﺎﺿ ﻞ

 19ص  / 1998اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷردن  /ﻋﻤﺎن
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ﺗ ﺎﯾﻤﺰ ﻋﺮب ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸّﺮق ﻟﺘﻔﺘﯿ

ﺖ اﻷﻣﻀ ﻰ اﻟﻐ ﺮب ﺳِ ﻼ ُح اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﺔ ،ﺳ ﻠﻮم ﻓﺠ ﺮ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=26008
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اﻟﻤﻌ ﻨﻰ ﺑﮭ ﺬا ﺑﺤ ﺚ إﻟ ﻰ ﯾﺸ
اﻟﻤ

ﯿﺮ  ) ( American Free Pressﺑ ﺮس ﻓ ﺮي أﻣﺮﯾﻜ ﺎن ، 2011 ،ﺑ
ﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﺼ

ﺮﺗﺒﻂ ﯾﻨ ﻮن ﻋﻮدﯾ ﺪ اﻻﺳ

ﻢ ﻛﯿﻔ

ﺤﻔﻲ ﺑﻘﻠ

ﺎﯾﺒﺮ ﻛﻮﻟﯿ ﻨﺰ ﻣﺎﯾﻜ ﻞ
دورﯾ ﺔ ﻧﺸ ﺮﺗﮫ

ﻮﻧﯿﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺼ ﮭﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ
ﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ
،اﻻﺳ
47

ﺮوﻧﻲ واﻟﻌﺼ ﺮ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ ﻋﺼ ﺮﯾﻦ ﺑﯿ ﻦ، 1980 ،ﺑﺮﯾﺠﻨﺴ

.ﺑ ﯿﺮوت اﻟﻄﻠﯿﻌ ﺔ دار ،اﻟﺘﻜﻨﻮﺗ

ﻜﻲ زﺑﻐﻨﯿ

ﻮ
48

ﺗ ﺎﯾﻤﺰ ﻋﺮب ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸّﺮق ﻟﺘﻔﺘﯿ

ﺔ ، 2018 ،ﺳ ﻠﻮم ﻓﺠ ﺮ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ

ﺖ اﻷﻣﻀ ﻰ اﻟﻐ ﺮب ﺳِ ﻼ ُح اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ
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ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﻮﺿ ﻊ دوﻣﺎ ًﻛﺎﻧ ﺖ ﻗﺒﻠﯿ
:ﻣﺜ ﻞ اﻟﺼ

ﮭﯿﻮﻧﻲ اﻟﻠﻮﺑ

ﺔ وﺣ ﺘﻰ ودﯾﻨﯿ ﺔ ﻋﺮﻗﯿ ﺔ دوﯾ ﻼت اﻟ ﻰ وﺗﻘﺴ

ﻲ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﯾﺴ

،اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﻄﺮ اﻟ ﺘﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ

ﺔ أﺑﺤ ﺎث وﻣﻌﮭﺪ ،اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻟﺸ ﺆون اﻟﯿﮭ ﻮدي واﻟﻤﻌﮭ ﺪ ،ﺗﻜﺴ ﺎس ﻓ ﻲ اﻻﺳ

ﺔ اﻟﺒﺤ ﻮث ﻟﻤﻌﺎھ ﺪ اﺳ

ﺔ ﻷﺑﺤ ﺎث اﻷﻣ ﺮﯾﻜﻲ واﻟﻤﻌﮭ ﺪ ،اﻟ ﺘﺮاث ﻣﺆﺳﺴ ﺔ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺔ اﻹدارة اﻧﺘﮭﺠ ﺖ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

اﻟﻐ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿ

ﺔ اﻻﺳ

ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﻤﺎدا ًﺑ

ﻖ إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﻌﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘ

ﻢ أﺻ ﻐﺮ ﺑ ﺪوﯾﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪول اﺳ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻣﻦ ارھﺎﺑﯿ ﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤ

ﻓ ﻲ واﻟﺤﺪودﯾ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎت

ﺘﺒﺪال ھﻮ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻮﻻﯾ ﺎت إﻟﯿ ﮫ ﺗﺴ ﻌﻰ ﻣﺎ أي

ﻋﺎم وﻓ ﻲ  .داﺋ ﻢ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﺮى ﺿ ﺪ ﻣﻨﮭﺎ واﺣﺪة ﻛ ﻞ ﺑﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺪوﯾﻼتھﺬه وﺗﺤﯿﯿ
ﯿﺔ اﻟﺨﺎرط ﺔ ﺗﻐﯿ

ﺔ

ﯿﺔ اﻟﺤ ﺪود رﺳ ﻢ وإﻋﺎدة ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ ووﻛﻼﺋﮭ ﺎ

.ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ دﻟﯿﻼ ً إﻻ وﻣﻨﺒ ﺞ اﻟﻔ ﺮات ﺷ ﺮق ﻓ ﻲ ﯾﺠ ﺮي ﻣﺎ وﻟﯿ ﺲ .اﻟﻌﺮﻗﯿ
اﻟﻄ ﺎﺑﻊ ﺑﺄﺣﺎدﯾ ﺔ ﺗﺘﺴ

ﺬ أﺟﻞ وﻣﻦ

ﻲ اﻹﺻ ﻼح ﺣﻮل ،اﻻﺳ ﻼﻣﻲ

ﺎ ھﻲ ﺗﻘﻮدھ ﺎ إﺑ ﺎدة ﺑﺤ ﺮوب "اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺻ ﺪام" ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ
ﺎﻟﻘﻮة ﺟﺪﯾ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺮوﻛﻨﺠﺰ وﻣﻌﮭﺪ

ﺔ دراﺳ ﺎت وﻣﻌﮭﺪ ،اﻟﻘﻮﻣ ﻲ اﻷﻣ ﻦ

ﻓ ﻲ وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ،ﻣﻨ ﮫ واﻻﻧﺴ ﺤﺎب اﻟﻌ ﺮاق ﺣﺮب وإﻧﮭ ﺎء ،واﻟﺴ ﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳ
ﺮﺑﯿﯿﻦ وﺣﻠﻔﺎﺋﮭ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺗﺼ ﻮرات

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت ﻓﺮﯾﻤ ﺎن وﻣ ﺮﻛﺰ ﺑ

 .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ واﻻﺳ
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ وھﻢ ﺧﻠ ﻖ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ

ﯿﻤﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﺿ ﻌﺎف إن

ﯿﺮ إﻟ ﻰ ﺗﮭ ﺪف إﺳ

ﺪ ،اﻟﻌ ﺮﻗﻲ

ﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﺧﻄﺔ ﺳ ﺮﺑﺖ 2000

.اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﻜﯿ ﺎن ﻣﻦ اﻟﻌ ﺮاق دوﻟ ﺔ وإزاﻟ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻣﻨﻄﻘ ﺔ
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ﻣﻦ أﻛ ﺜﺮ ﺣﻄﻤﺖ اﻟﺤ ﺮب ھﺬه إن :ھ ﯿﺮش ﺳ ﯿﻤﻮر اﻷﻣ ﺮﯾﻜﻲ اﻟﺼ
وإﺻ ﺪار واﻟﺘﻀ
ﺑﺨﺼ ﻮص واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿ

ﻠﯿﻞ واﻟ
ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ
ﺎﺑﻌﯿﻦ اﻟ

اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﺘ

ﺘﺰوﯾﺮ واﻟﻠﺼﻮﺻ
ﺔ اﻟﺤﻜ

ﺤﺎﻓﻲ ﯾﻘ ﻮل اﻟﻌ ﺮاق ﻏﺰو ﺳ ﯿﺎق وﻓ ﻲ

ﯿﺔ اﻷﻛﺎذﯾ ﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎﺳ

ﻮﻣﺘﯿﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﻔ

ﯿﺔ اﻷرﻗ ﺎم ﻛ ﻞ أﺧﺮى ﺣﺮب أي

ﺔ اﻻﺗﮭﺎﻣ ﺎت وﺗﻮﺟﯿ ﮫ ،اﻟﻤ ﺰورة اﻟﻮﺛ

ﺎﺋﻖ

ﯿﻦ ﻣﮭﻤﺔ وﺻ ﻠﺖ وﻋﻨ ﺪﻣﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ  1997 ،ﻋﺎم ﻣﻨ ﺬ اﻟﻌ ﺮاق

ﺪوﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﻔﺘﺸ

. 50اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻟ ﺪﻣﺎر أﺳ ﻠﺤﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺪود ط ﺮﯾﻖ إﻟ ﻰ
– اﻻﺳ
ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺻ ﺮاع اﺳ ﺘﺨﺪام ﻓ ﻲ اﻹﺳ

ﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﺸ

ﺒﺢ 7 – 3

ﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟ ﺪور ﺑﺠ ﻼء ﺗﻮﺿ ﺢ اﻵراءھﺬه ﻗ ﺮاءة إن

ﻟﻐ ﺰو اﻷول اﻟﮭ ﺪف ھﻮ ذﻟ ﻚ ﻛ ﺎن وﻗ ﺪ ،ﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﮭﺎ ﻣﻮات ٍ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ،ﺑﺄﻛﻤﻠ ﮫ اﻻوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق
ﺑﻼھ ﺔ ظﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘ

ﮫ وﺟﺮى ،اﺑﯿ ﺐ ﺗ ﻞ ﻓ ﻲ وإﻧﻤ ﺎ ،واﺷ ﻨﻄﻦ ﻓ ﻲ ﯾﻮﺿ ﻊ ﻟ ﻢ اﻟ ﺬي اﻟﮭ ﺪف ذاك ،اﻟﻌ ﺮاق
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ﻣﻦ ،ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ،اﻟﻌ ﺮاق ﺗﺤ ﻮل ﻟﻘ ﺪ .اﻟﻐ ﺮب ﻟ ﺬاك ﺗﺴ

ﻮﯾﻘﮭﺎ أو ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ﺑﺘﺜﺒﯿ

اﻻﻧﻘﺴ ﺎﻣﺎت ﺗﺴ ﻮده ﺑﻠ ﺪ إﻟ ﻰ ،وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ
ﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻟﺘﺤﻘﯿ

وﻗ ﺪ ،إﺳ

ﻖ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿ

ﺖ اﻟﻤﻨﺸ

ﻐﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺎ ﻋﻠﻤﯿﺎ ًﻣﺘﻘ ﺪم ،ﻣﺆﺳﺴ ﺎﺗﮫ ﻣﻨﺘﻈﻤ ﺔ ،طﻮاﺋﻔ ﮫ ﻣﻨﺴ ﺠﻤﺔ ﺑﻠ ﺪ
ﺔ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ وﺿ ﻊ وھﻮ ،واﻟﻌﺮﻗﯿ

ﻣﻦ اﻟﻌ ﺮاق ھﺎﺟﻤﺖ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻮﻻﯾ ﺎت أن ﻣﻦ ،ﺷ ﺎرون ﻵرﯾﯿ ﻞ ،ﺗﺸ
،) saqarc@yahoo.com ) 2010 ،اﻻﺳ

ﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ

ﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﯿﻨﻲ دﯾ ﻚ ﺑ ﻮش اﻟ

ﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﺔ

ﺮﺋﯿﺲ ﻧﺎﺋ ﺐ أﻛ ﺪ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت ﺻ ﻘﺮ ﻣ ﺮﻛﺰ ﻣ ﺪﯾﺮ ،اﻟﻌ ﺰاوي ﻣﮭﻨﺪ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر 49
اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ ﺔ اﻹﺑ ﺎدة ﻣﻼﻣﺢ

، https://www.turess.com/alfajrnews/33120 .اﻻﻣ ﺮﯾﻜﻲ اﻻﻧﺴ ﺤﺎب وأﺿ ﺎﻟﯿﻞ
.ﺳ ﻠﻮم اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ﺑ ﮫ اﺳﺘﺸ ﮭﺪ " : 31 / 3 / 2003ﯾﻮرﻛ ﺮ ﻧﯿ ﻮ ذا " 50
14
اﻟ

ﺮﺋﯿﺲ ﻣﻊ ﺷ ﺎرون أرﯾﯿ ﻞ ﻟﻘ ﺎء ﺳ ﮭﻠﻮا اﻷﻣ
.إﻟﯿ ﮫ وأﺳ ﺎء ﺑ ﮫ ﺷ ﺎرون ﺗﺸ

ﻦ وﻗ ﺪ  .51إﺳ

ﺮﯾﻜﯿﯿﻦ أن ﺑﻌ ﺪ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺗﺒﯿ

ﻔﻰ ﺣﯿ ﺚ ،ﺑﻐ ﺪاد ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻨﮫ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﯿﻦ ﺻ ﺪام اﻟﺮاﺣ ﻞ اﻟﻌ ﺮاﻗﻲ

ﻋﺮﺑﯿ ﺔ ﺑﻠ ﺪان ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺎﺑﮭﺔ أھﺪاف ﺗﺤﻘﯿ

ﻖ إﺳ

ﺮاﺋﯿﻞ اﺳ

ﺘﮭﺪﻓﺖ ،اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ ﺟﺮى اﻟ ﺬي اﻟﻨﺤ ﻮ وﻋﻠ ﻰ

اﻟﻜﻮﻧﻐ ﺮس ﻓ ﻲ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻟﺠﻨ ﺔ رﺋﯿﺴ ﺔ ﻣﻜﺘ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻌ
. 52اﻟﻌﺮاﻗﯿ

ﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮرﯾﺎ ﻓ ﻲ اھﻠﯿ ﺔ ﺣﺮب ﻗﯿ ﺎم ﺑﺎﺗﺠ ﺎه ﺗ
.إﺳ

ﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎطﺮ أﺟﻞ

ﺎﻣﻠﯿﻦ أﺣﺪ أﺷ ﺎر إذ ،أﺧﺮى

ﺪﻓﻊ إﺳ

ﺮاﺋﯿﻞ أن إﻟ ﻰ ،اﻻﻣ ﺮﯾﻜﻲ

ﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﺳ ﮭﻠﺖ ﻗ ﺪ ھﻨﺎك ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﺔ أن وﯾﺒ ﺪو

ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

 وﺧﺎرﺟﻲ داﺧﻠ ﻲ اﺳﺔ اﻟ ﺪول ﻣﻌﻈﻢ أن إذ ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ

اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺘﻘﻄﺎب 8

ﺎتظﺎھﺮة أﺑﺪﯾ ﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب ﺑﻌ ﺾ ﯾﺘﺤ ﺪث

ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻋﻜ ﺲ ،ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮرق ﻋﻠ ﻰ ﺣﺪودھﺎ ورﺳ ﻤﺖ ،اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺮب أﻋﻘ ﺎب ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺄ ﻗ ﺪ
ووﺟﺪتُ ،ﺳ ﻨﺔ ﻋﺸ ﺮﯾﻦ ﻋﻦ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻟﻤ ﺪة ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق دول ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ ﺳﺎﻓﺮتُ وﻟﻘ ﺪ ،ﻛ ﺒﺮى دول
.اﻟﻨﻔ
اﻟﺤﺪﯾﺜ

ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﻂ ﻧﻘ ﻞ ﺧﻄﻮط ﻣﻊ ﻛﺒ

ﯿﺮ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺘﺴ

ﻖ اﻟ ﺪول ﺣﺪود أن ﻛﯿ ﻒ

ﺔ اﻟ ﺪول واﺟﮭﺖ ،ﻗ ﺮن ﻧﺼ ﻒ ﻣﻦ أﻛ ﺜﺮ ﺗﺠ ﺎوزت واﻟ ﺘﻲ اﻟﻄﻮﯾﻠ ﺔ ﻣﺴ ﯿﺮﺗﮭﺎ ﺧ ﻼل

ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪرﺗﮭﺎ إظﮭﺎر ﻋﻠﯿﮭ ﺎ وﻛ ﺎن ،واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻣﺸ ﻜﻠﺔ أھﻤﮭﺎ ﻣﻦ ،ﻋﺪة ﻣﺸ ﻜﻼت
.اﻟﺘﺤ

أو اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻟﺰﻋﺎﻣ ﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻓ ﺈن ،واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺪﯾﺎتھﺬه ﺗﺠ ﺎوز

ﺔ واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻋﻦ ﺑﻤﻌ ﺰل

،اﻟﻤ ﺮﺟﻮة اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻵﻓ ﺎق ﺗﻮاﻟ ﻲ أو ،ﺣﺪﯾﺜ ﺔ دوﻟ ﺔ ﺑﻨ ﺎء إﻟ ﻰ ﺗﻄﻤ ﺢ ﺗﻜ ﻦ ﻟ ﻢ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ
وﻣﺼ ﺎﻟﺤﮭﺎ ﻧﻔﻮذھ ﺎ ﻟﮭ ﺎ وﯾﻀ ﻤﻦ ،ﺷ ﺄﻧﮭﺎ إﻋ ﻼء ﻓ ﻲ ﯾﺴ ﮭﻢ ﺗﻘﻠﯿ

ﺔ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﺔ

ﺪي ﺗﺤ ﺎﻟﻒ ﻧﺤ ﻮ ﺗﮭ ﺮب وﻛﺎﻧ ﺖ ،ﻣﻨﮭﺎ
.طﻮﯾﻠ ﺔ ﻟﻌﻘ ﻮد
53

وﺑﻘﯿ

ﺖ .ﻓﯿ ﮫ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﺻ ﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ أﻛﺜﺮﯾ ﺔ ﺗﻨﺸ

اﻟﺼ ﮭﺮ ﻋﺪم ﺳ ﺒﺐ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﺗﻠ ﻚ وﺗ ﺮﺟﻊ اﻟﺼ ﮭﺮ؛ ﻣﺤﺎوﻻت ﻛ ﻞ ﻏﺮﯾ ﺐ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺗﻌﺎﻧ ﺪ اﻷﻗﻠﯿ
وﺟﺪت ﺣﯿ ﺚ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺳ ﻂ ﻓ ﻲ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻣ ﺮﻛﺰ وإﻟ ﻰ ،ﺗﺠﻤ ﻊ وﻻ ﺗﻔﺼ
اﻟﺸ ﺮق ﻟﮭ ﺬا وﺳ
ﺑﻮﺳ

ﺒﺒﺖ ،وﺗﺮاﺛﮭ ﺎ ﻗﯿﻤﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺻ ﺎﻣﺪة وﺑﻘﯿ

ﺖ ،اﻟﺘ

ﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭ ﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن أﻧ ﮫ اﻟﺒﻌ ﺾ ﯾ ﺮى ﻟ ﺬﻟﻚ .وﻣﺴﺘﻌﺼ
.ﺛﻘﺎﻓ

ﺎت ﻣﻦ ﻏﯿﺮھ ﺎ أو اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿ
112

ﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺄ وﻟ ﻢ
ﺎت ھﺬه

ﻞ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺼ ﺤﺮاء إﻟ ﻰ

ﺎرﯾﺦ ﻋ ﺒﺮ واﻟﻌﻘﺎﺋ

ﺪ اﻷﻋ ﺮاق

ﯿﺔ أﺑﺪﯾ ﺔ ﺗﺒ ﺪو ﺗﻜ ﺎد ﻣﺸ ﻜﻼت
ﺔ ﻧﺸ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﻮم ﺛﻘﺎﻓﯿ

ﺔ

وﺗﻨﺼ ﮭﺮ ،ﺧﺼﻮﺻ
ﺗ ﺆﻣﻦ ﻻ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﯿﺎﺗﮭﺎ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻣﻌﮭﺎ ﺗﻨﺴ

ﺎت ﻷن ،اﻟﻤﻔﻜ

ﺔ ﻧﺸ ﺮ إن

ﻰ ﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎﻋﺮ ﺗﺤ ﺮك اﻟ ﺘﻲ اﻟﻘﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺮﯾﻦ ﺑﻌ ﺾ ﺣﺴ ﺐ واﻗﻌﯿ ﺔ وﻏ ﯿﺮ ﺧﯿﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﺒ ﺪو ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ؛ ﻓ ﻲ
51

، https://www.addustour.com/articles/459885-اﻟﺤﻀ ﺎرات وﺻ ﺮاع إﺳ

ﺮاﺋﯿﻞ  2008 ،ﻛ ﻮك ﺟﻮﻧﺎﺛ ﺎن
52

ﺗ ﺎﯾﻤﺰ ﻋﺮب ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸّﺮق ﻟﺘﻔﺘﯿ

ﺖ اﻷﻣﻀ ﻰ اﻟﻐ ﺮب ﺳِ ﻼ ُح اﻟﻄﺎﺋﻔﯿ

ﺔ ، 2018 ،ﺳ ﻠﻮم ﻓﺠ ﺮ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=26008
53
ھﻮﯾ ﺔ ﺷ ﻜﻠﺖ واﻟ ﺪﯾﺎﻧﺎت واﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﻋ ﺮاق ﻣﻦ ﻓﺴﯿﻔﺴ

ﺎت ﺧﺮﯾﻄ ﺔ ،ﺿﺎھﺮ ﻣﺴ ﻌﻮد
..اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ

ﺎء ، ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ

 2005 ،اﺑﺮﯾ ﻞ  15ه  1426اﻻول رﺑﯿ ﻊ  05اﻟﺠﻤﻌ ﺔ  9635 ،اﻟﻌ ﺪد :اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ،وﻣﺸ ﺎﻛﻠﮭﺎ
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=293653&issueno=9635#.XHMLWqIzbIU
15
اﻟﻘ

ﻲ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟﻔﻜ

ﺮﻧﯿﻦ ﻓ ﻲ واﻻﯾﻄ ﺎﻟﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴ

ﺮ ﻣﻦ ﻣﺴ ﺘﻮردة ﻓﻜ ﺮة ﺗﻌ ﺪھﺎ اﻟ ﺘﻲ ،ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﯿ

دﯾﻨﯿ ﺔ وﻻءات ﻓ ﻲ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎس وﻻءات ﺗﻨﺤﺼ
 وﻋﻠ ﻰ ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿاﻟﺘﻔﺎﻋ

ﺮﯾﻦ ﻋﺸ ﺮ اﻟﺘﺎﺳ

ﻊ

ﺎت ﻗﻀ ﯿﺔ ﺣﻞ اﻟﻌﺒ ﺚ ﻣﻦ إﻧ ﮫ ﯾﻘ ﺎل ﻟ ﺬﻟﻚ ،اﻟﻘﻮﻣﯿ ﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﯿ

ﺪة

ﺔ أﻣﺎ . -اﻟﻘﻮﻣﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓ

ﻞ زﯾ ﺎدة ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﻣﻦ ﯾ ﺮاد اﻟ ﺘﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿ
ﺔ ﺗ ﺆﻣﻦ ﻻ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ

ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿ

واﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ اﻟﺸ
،اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ اﻟﻔﺌ

ﺮ اﻟ ﺬي اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓ ﻲ .واﻟﻌﺸ

ﺎت ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﺈن ،ﻓﯿ ﮫ اﻷﻗﻠﯿ

ﯿﻮﻋﯿﺔ اﻷﻓﻜ ﺎر ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ أﯾﻀﺎ ًﯾﻨﻄﺒ

ﺎت ﻣﻮﺿ ﻮع ﺣﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ

ﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺎت ﻣﺸ ﻜﻠﺔ وﺣﻞ ،اﻟﺤ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ

ﻮﻓﯿﯿﺘﻲ اﻻﺗﺤ ﺎد ﯾﻨﺠ ﺢ ﻟ ﻢ إذ ،اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﯿﺒﻘﻰ ،ﻓﺎﺷ

ﻠﺔ طﺮق ﻛﻠﮭ ﺎ ،اﻷﻗﻠﯿ

ﯿﯿﻊ اﻟﺘﻨﺼ

،ﻋﺪة طﺎﺋﻔﯿ
إﻗﺎﻣ ﺔ ﺑﻌ ﺪھﺎ ﻟﯿﻌﻠ
وﻣﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴ

ﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮﺿ ﻮع ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ دوﯾ ﻼت ﻏﻮرو أﻧﺸ ﺄ ،اﻟﻔﺮﻧﺴ

ﻮﯾﯿﻦ دوﻟ ﺔ ﺛ ﻢ ،اﻟﻜﺒ

ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌ

ﺪدﯾﯿﻦ ﷲ

ﺎت ﻣﻮﺿ ﻮع أن آﺧﺮ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻦ ﯾﺒ ﺪو

ﯿﺮ ﻟﺒﻨ

ﯿﻮن ﻛ ﺎن ﻟﻘ ﺪ  55؛  ١٩٢١آذار ﻓ ﻲ اﻟ ﺪروز دوﻟ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ وﺗﺒﻌﺘﮭ

اﻹﻣﺎرات وﯾﻌ ﺪون ،اﻟﻌﻈ ﺎم أﺟﺪادھﻢ ﻣ ﺂﺛﺮ ﻣﻦ ﻣ ﺄﺛﺮة ﻛﺄﻧﮭ ﺎ اﻟﺼ

ﺖ ﻛﻤ ﺎ

ﺎت ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﻟﺤ ﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ اﻟﻄ ﺮق

ﯿﯿﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺸ ﺎم ﺑ ﻼد أﺟﺰاء ﺑﻌ ﺾ اﺣﺘ ﻼل ﺑﻌﯿ

ﻦ  ١٩٢٠ ،أﻏﺴ ﻄﺲ آب ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ

وﻛ ﺎﻧﻮا ،ﺗ ﺎرﯾﺨﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﺰءًا اﻟﺼ

ﺔ اﻷﻓﻜ ﺎر ﻋﻦ وﺣ ﺘﻰ
ﯿﺮ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﺑﻘﯿ

 .54واﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ
 – -ﺧﺎرﺟﯿ ﺔ؛ ﻗ ﻮى اﺳ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت اﻷﺧ ﺺ

ﻖ اﻟﺴ ﯿﺎقھﺬا ﻓ ﻲ ﯾﻘ ﺎل وﻣﺎ .ﻛﻔﺮا ًوﺗﻌ ﺪھﺎ

ان اﻟﺒﻌ ﺾ ﯾ ﺮى ﻟ ﺬﻟﻚ .اﻟﻤﻨ ﺎطﻖ ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ ﻧﺠﺎﺣﮭ ﺎ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودة واﻟﺘﺸ
ﺷ ﺎء ﻣﺎ اﻟ ﻰ ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق وﺳ

ﺔ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ

ﺪ إذ

ﺎن دوﻟ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ أﻋﻠ ﻦ ﺣﯿ ﺚ
ﺎ ،ﺣﻠ ﺐ ﻓﺪوﻟ ﺔ ،دﻣﺸ ﻖ دوﻟ ﺔ

ﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﺤ ﺮوب إﻟ ﻰ ﯾﻨﻈ ﺮون زاﻟ ﻮا

ﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﺤ ﺮوب ﺧ ﻼل اﻟﺸ ﺎم أراﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ

ﺔ

اﻹﻣﺎرات ﻟﻌﮭ ﻮد وإﻋﺎدة ،اﻟﺤ ﺮوب ﺗﻠ ﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻤ ﻢ ﻛﺠ ﺰء اﻟﺸ ﺎم ﻟﺒ ﻼد اﺣﺘﻼﻟﮭ ﻢ إﻟ ﻰ ﯾﻨﻈ ﺮون
 :ﻗﺎﺋﻼ ً اﻟﻘ

ﺒﺮ وﺧﺎطﺐ دﻣﺸ ﻖ دﺧﻮﻟ ﮫ ﻋﻨ ﺪ ،اﻷﯾﻮﺑ

ﻲ اﻟ ﺪﯾﻦ ﺻ ﻼح ﻗ ﺒﺮ ﻏﻮرو ﻗﺼ ﺪ ﻓﻘ ﺪ  . " 56اﻟﺼ

ﻠﯿﺒﯿﺔ

.اﻟ ﺪﯾﻦ ﺻ ﻼح ﯾ ﺎ ﻋ ﺪﻧﺎ ﻗ ﺪ ھﺎ
57
ﻣﻦ طﺎﺋﻔﯿ

ﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﻟﺴ ﻮرﯾﺎ اﺣﺘﻼﻟﮭ ﺎ إﺑ ﺎن ﻓﺮﻧﺴ
113

ﺎ اﺗﺒﻌ

ﺖ وﻗ ﺪ ھﺬا

ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت واﻟﺸ ﺮطﺔ اﻟﺠﯿ ﺶ ﺣﯿ ﺚ

.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ دأﺑ ﺖ " إذ اﻟﻤﻜ ﺮ ﺷ ﺪﯾﺪة وﻛﺎﻧ ﺖ . 58اﻟ ﺪرزي اﻟﻮﺳ ﻂ ﻓ ﻲ ﺗﻐﻠﻐﻠ
اﻟﻘ ﺮن ﻓﺠ ﺮ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿ

ﺮﯾﻖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿ

ﺔ اﻟ ﺪول ﻋﻦ اﻟﻌ ﺮب ﺑﺘﻔ

ﺖ ﺟﺎﻧﺒﮭ ﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ
ﺰﯾﻖ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﺑﺸ

ﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺷ ﻤﻞ ﻟﺘﻤ

ﺘﻰ

 .ﻋﺸ ﺮ اﻟﺘﺎﺳ
اﻟﺨﻼﻓ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎء إﻟ ﻰ ﺗ ﺮﻣﻲ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ
ﺑﻄ ﺮس اﻟﻘﯿﺼ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳ

ﺮ اﺳ

ﺎ

ﻊ

ﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ إذ ﺷﺮاھﺔ؛ أﻗ ﻞ ﺗﻜ ﻦ ﻟ ﻢ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ اﻟﻤﻄ ﺎﻣﻊ
ﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ إﻟ ﻰ واﻟﻮﺻ ﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿ

ﻂ اﻟﺒﺤ ﺮ وﺳ ﻮاﺣﻞ اﻟﻘﺴ

ﺔ
54

ﺎتظﺎھﺮة :ﻣﺎﻟ ﻚ ﺷ ﺎرل

:اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ

http://www.discoverlebanon.com/en/panoramic_views/minorities_middle_east.php
55
،طﻼس دار ،دﻣﺸ ﻖ  ، )١٩٥٠ . ٤٧ -٤٩ ،ص ،اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻲ ﺳ ﻮرﯾﺔ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ،ﻛﯿ ﺎﻟﻲ ﻧ ﺰار
56

 129 /ص  1985 ،اﻟﻔﻜ

ﺮ دار ،دﻣﺸ ﻖ ،اﻟﻌﺸ

ﺮﯾﻦ اﻟﻘ ﺮن ﻓ ﻲ اﻟﺴ

ﻮرﯾﯿﻦ اﻟﻤ

ﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﻌﺠ ﻢ ،ﻋﯿ ﺎش اﻟﻘ ﺎدر ﻋﺒ ﺪ -
131
57

 ٢،٨٣ ، ٢٠٠١ط ،طﻼس دار ،دﻣﺸ ﻖ ،ﺧﻮري ﻛﻮﻟﯿ ﺖ ﺑﻌﻨﺎﯾ

ﺔ ،اﻟﺨ ﻮري ﻓ ﺎرس أوراق ،اﻟﺨ ﻮري ﻓ ﺎرس
58

ﺳﻠﺴ

ﻠﺔ ،ﺳ

ﺪﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿ

ﺒﺎﻧﻮ ﻏﺴ ﺎن أﺣﻤﺪ وﺗﻘ

ﻖ  ١٧٢٠ ( - )١٧٨٢ ،اﻟﺸ ﺎم ﺗ ﺎرﯾﺦ ،اﻟﺪﻣﺸ ﻘﻲ ﺑﺮﯾ ﻚ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿ ﻞ
دﻣﺸ ﻖ ﺗ ﺎرﯾﺦ ووﺛ ﺎﺋﻖ دراﺳ ﺎت
.م  ١٩٨٢/ه ، ١٤٠٢ﻗﺘﯿﺒ

ﺔ دار ،دﻣﺸ ﻖ  ) (٣ ،اﻟﺸ ﺎم
16

ﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎءت اﻷرﺛﻮذﻛﺴ

.اﻟﻘﺴ

ﯿﺔ اﻟﻤﺴ

ﯿﺤﯿﺔ أن ﺑ ﺪﻋﻮى ،اﻷﻛ ﺒﺮ
59
روﺳ ﯿﺎ ﻏﺎزﻟ ﺖ ﻟ ﺬﻟﻚ

.ﺗﻤﺜﻠﮭ
أﻗﺎﻣ ﺖ ﺣﯿ ﺚ ،ﻋﺸ ﺮ اﻟﺘﺎﺳ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ اﻻﺳ

ﯿﺤﯿﯿﻦ

ﻢ أﻧﮭ ﺎ وادﻋﺖ اﻷرﺛ ﻮذﻛﺲ اﻟﻤﺴ

ﻊ اﻟﻘ ﺮن ﻣﻨ ﺬ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق أﻗﻠﯿ ﺎت ﺑﻤﻐﺎزﻟ ﺔ أﯾﻀﺎ ًاﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻮﻻﯾ ﺎت ﺑ ﺪأت

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﯿ ﮫ ﻣﺎزاﻟ ﺖ اﻟ ﺬي ،اﻟﺤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ ﺣ ﺘﻰ ذﻟ ﻚ واﺳ ﺘﻤﺮ ،ﻟﻸﻗﻠﯿ

ﺣﺮب ﻋﻦ ،اﻻﺑ ﻦ ﺑ ﻮش ﺟﻮرج اﻟﺴ

ﺎﺑﻖ اﻷﻣ ﯿﺮﻛﻲ اﻟ

ﺎت ﻣﺪارس

ﺮﺋﯿﺲ أﻋﻠ ﻦ إذ ،واﺿ ﺢ دﯾ ﻨﻲ ﺑﻜﺴ ﺎء ﺗﻜﺘﺴ

ھﺪﯾﺔ إﯾﺼ ﺎل إﻟ ﻰ ﻣﺪﻋﻮة اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻮﻻﯾ ﺎت إن" :ﻗ ﺎل ﺣﯿ ﻦ ،ﺳ

ﺒﺘﻤﺒﺮ  11أﺣﺪاث ﺑﻌﯿ

ﺪ ﺟﺪﯾ ﺪة ﺻ

ﻲ
ﻠﯿﺒﯿﺔ

. 60اﻟﻤﻌﻤ ﻮرة وﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺴ ﺎن ﻟﻜ ﻞ اﻟ ﺮب ﻣﻨﺤﮭ ﺎ اﻟ ﺘﻲ ،اﻟﺤﺮﯾ ﺔ
أﺟﻞ ﻣﻦ ،ﻛ ﺒﺮى ﻗ ﻮى ﻣﻦ اﺳ

ﺘﻘﻄﺎب ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻮاﺟ ﮫ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺑﻠ ﺪان ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ ّﺎت أن أي

إﻣّﺎ طﺮق؛ ﻣﻔ ﺘﺮق أﻣﺎم ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ﺗﺠ ﺪ اﻷﻗﻠﯿ

ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻄﯿ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ

اﻟﺘﻮاط ﺆ أو ،وﻣﺴ

ﺎتوھﺬه .اﻟﻘ ﻮى ﺗﻠ ﻚ أﻏﺮاض ﺗﺤﻘﯿ

ﺘﻘﺮ آﻣﻦ وطﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺤﻔ

ﺎظ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ ﻣﻜﻮّﻧﺎت ﺿ ﻤﻦ واﻻﻧ ﺪﻣﺎج اﻟﻮط ﻨﻲ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء

ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗﻠﯿ

ﻦ رﻏﻢ ،اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ اﻟﻌ ﺪو ﻣﻊ

 .61اﻷﻛﺜﺮﯾ

114

ﺔ ﺗﻔ ﻮق إﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ ﺑﻌ ﺪم اﻟﯿﻘﯿ

اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ اﻟﻨ ﺪوات وﺑﻤﺘﺎﺑﻌ

ﺞ وﺣ ﺘﻰ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾ

دوﯾ ﻼت ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت ھﻨﺎك أن ﻟﻠﺸ ﻚ ﻣﺠﺎل ﻻ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻮﺿ ﺢ ،ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﺔ وﺟﺎﻣﻌﺎت ﺟﮭﺎت ﺗﻨﻈﻤﮭ ﺎ

ﺎ؛ وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان وﻓ ﻲ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾ

ﺎت

،اﻟﯿﻤ ﻦ ﻓ ﻲ ﻟﻠﺤﻮﺛ
ﻟﻠﺘﺤﻀ

ﺔ ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﺨﻠﯿ

ﺎ ﻣﻦ ﺑﺪءا ً اﻟﺤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸ ﮭﺪ ﻗ ﺮاءة إن

ﻲ دوﻟ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﯿﺒﯿ

ﯿﺮ اﻟﻐ ﺮب ﻓ ﻲ وﺳ ﺎق ﻗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ﺟﮭﻮد وﺗﺠ ﺮي ،ﻣﺼ ﺮ ﻓ ﻲ ﻟﻠﻨﻮﺑ

ﺎ ﺟﻨ ﻮب ﻓ ﻲ ﻟﻸﻗﻠﯿ

ﺔ ودوﻟ ﺔ واﻟﻌ ﺮاق ﺳ ﻮرﯾﺔ ﻓ ﻲ دوﯾ ﻼت

ﻣﻨﻈﻤ ﺎت دﻋﻢ ﻣﺤ ﺎوﻻت ﻧﻨﺴ ﻰ أن دونوھﺬا ،وأھﺎزﯾﺠﮭﺎ وأﻏﺎﻧﯿﮭ ﺎ وﻓﻨﻮﻧﮭ ﺎ اﻟﻨﻮﺑﯿ

ﺘﻌﺎدة

ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻻﺳ

.اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ ﻛﺮدﯾ ﺔ دوﯾﻠ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ إرھﺎﺑﯿ ﺔ
– اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ 9

 اﻷﻣﻢ اﻧﺘﺤ ﺎر 9 – 1 - -ﺑﺎﻧﻔﻌ

ﺎل ﻏﺮﻧﺎط ﺔ ﺳ ﻘﻮط ﻗﺒﯿ

ﯿﺮ ﻏﺮﻧﺎط ﺔ ﻣﺴ ﺠﺪ ﺷ ﯿﺦ ﻛ ﺎن

ﻞ ﯾﺨﻄ ﺐ  ،ﻋﺮﺑﯿﺎ ًﯾﻜ ﻦ وﻟ ﻢ ،اﻟﻜﺒ

اﻟﺠﻤﻠ ﺔھﺬه إن (.ﻟﺼﻮﺻ ﮭﺎ وﯾﺤﺮﺳ ﮭﺎ أﻋﺪاؤھﺎ ﯾﺤﻜﻤﮭ ﺎ اﻟﺒ ﻼدھﺬه ﻛﺎﻧ ﺖ إذا ذﻧ ﺒﻲ ﻣﺎ أﻧ ﺎ) :ﻗﺎﺋﻼ ً
. – -اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻦ ﻛﺜ

ﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻸﺳ ﻒ ﺗﻨﻄﺒ

ﻖ أن ﯾﻤﻜ ﻦ
62

ﺧ ﻼل ﻣﻦ أو ،ﻣﺴ
:اﻟﻤﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﺮن ﺳ
 .63اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﺳ

ﺘﻘﺒﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﻔﻠ

ﺔ ﺧ ﻼل ﻣﻦ ﺗﻨﺘﺤ

ﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻓ ﻲ ﻛﯿﺴ

ﺘﻘﺮار ﻟﺰﻋﺰﻋ ﺔ ﺗﺒﻌ

ﺮ ،ﺗﻨﺘﺤ

ﺮ وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﺗ ًﻘﺘﻞ ﻻ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت إن :ﯾﻘ ﺎل

ﻨﺠﺮ ﻗ ﺎل .ﺑﮭ ﺎ ﯾﺤﯿ ﻂ اﻟ ﺬي اﻟﻘ ﻮى ﺑﺤﻘ ﻞ اﻟﺠﮭ ﻞ أو ،ذاﺗﮭ ﺎ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ

ﺜﺮه ﻗﯿ ﺎدات ﯾ ﺪ ﻓ ﻲ اﻵن ﻷﻧ ﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﻨ

ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ،اﻟ ﺮاﺑﻊ اﻟﺠﯿ ﻞ ﺣﺮب ﺧ ﻼل ﻣﻦ دوﻻر اﻟﺒ

ﺎ؛ دوﻻر اﻟﺒ

ﺘﺮو ﺗ ﺪوﯾﺮ ﻛﯿﺴ

ﺘﺮو ﺗ ﺪوﯾﺮ إﻋﺎدة ﻋﻠﯿﻨ ﺎ

ﻨﺠﺮ ھﻨﺮي ﯾﻘﺼ ﺪ ﻛ ﺎن ورﺑﻤ ﺎ
59

 ٢ط ،اﻟﻔﻜ

ﺮ دار ،دﻣﺸ ﻖ ،ﺻ ﻔﻮة ﻓﺘﺤ

ﻲ ﻧﺠ ﺪة  :ﺗﺤﻘﯿ

ﻖ  ) ،وأھﻠﮭﺎ اﻟﺸ ﺎم ﺗ ﺎرﯾﺦ ( اﻟﺸ ﺎم ﻣﺮآة ،اﻟﻌﻈﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺰﯾﺰ ﻋﺒ ﺪ
،م ٢٠٠٢ / ١٤٢٣

60http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695208143&pagename
، 2017 ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻷﻗﻠﯿ ﺎت ﺻ ﺮاع :اﻟﺒﮭﯿﺠ ﺎن ﯾﺎﺳ ﺮ =Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout 61
. http://www.al-jazirah.com/2017/20170714/ar8.htmاﻟﺠ ﺰﯾﺮة
62
.دﻣﺸ ﻘﯿﺔ ﻓﯿﻠﯿ

ﺐ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ .اﻹﻓ

ﺮﯾﻘﻲ ﻟﯿ ﻮن ،ﻣﻌﻠ ﻮف أﻣﯿ ﻦ
63

،اﻟﺸ ﺮق

،

2018

،اﻷوﺳ ﻂ

اﻟﺸ ﺮق

ﻓ ﻲ

اﻷﻗﻠﯿ ﺎت دول ﺗﺄﺳ ﯿﺲ ،اﻟﻤﺴ ﻔﺮ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ .د
sharq.com/opinion/31/07/2018-https://www.al
17

اﻟﺼ ﺮاﻋﺎت وﺑﺎﺳ

ﺘﺜﻤﺎر ،اﻟﺨ ﺎﻣﺲ اﻟﻄ ﺎﺑﻮر ﺑﺎﺳ

ﺘﺨﺪام ،ﺑﻨﻔﺴ

ﮫ ﻧﻔﺴ

ﮫ ﯾﺤ ﺎرب اﻟﻌ ﺪو ﺗ ﺮك أﺳ ﺎس

اﻟﺴ ﯿﺎقھﺬا وﻓ ﻲ  .ﻣﻨﮭﺎ طﺎﺋ ﻞ ﻻ ﺣﺮوب ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻌﻮب ﺛ ﺮوات واﻧﻔ ﺎق ،وﺗﺄﺟﯿﺠﮭ ﺎ ،واﻟﺪﯾﻨﯿ
ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﺼ
اﻟﺼ

ﻔﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔ

ﻔﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ
ﺔ ﯾﻘﺒ

ﺔ اﻟﻐ ﺮب ﯾﻘﺎﺗ

ﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾ

ﺔ

ﻞ اﻵن :اﻟﺤ ﺮوب ﻣﻦ اﻟ ﺮاﺑﻊ اﻟﺠﯿ ﻞ ﻋﻦ ﻏﺎرودي روﺟﯿ ﮫ ﯾﻘ ﻮل

ﻞ؛ ﻓ ﻼ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻐ ﺮب ﻣﻦ وﯾ ﺮﺟﻮ اﻟﺴ ﻼح ﺛﻤ ﻦ ﯾ
،اﻟﺤ ﺮوب ﻓ ﻲ ﺷ

ﺪﻓﻊ وھﻮ ،ﻧﻔﺴ ﮫ اﻟﻌ ﺪو ﯾﻘﺘ

ﻞ

ﯿﺌﺎ ﯾﺨﺴ ﺮ ﻻ اﻟﻐ ﺮب أن ﺗﻌ ﻨﻲ
64

،ﺑﺴ ﮭﻮﻟﺔ اﺧﻀ ﺎﻋﮭﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓﺎﺷ ﻠﺔ دوﻻ ﯾﻨﺸ
115

ﺊ وإﻧﻤ ﺎ

،ﺗ ﺪﻣﯿﺮھﺎ اﻟﻤ ﺮاد اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻋﺰل ﺧ ﻼل وﻣﻦ ،ﻣﺬھﺒﯿ ﺔ أو طﺎﺋﻔﯿ
ﻟﯿﻜﻮﻧ

ﺔ ﺻ ﺮاﻋﺎت ﺧﻠ ﻖ ﺧ ﻼل ﻣﻦ

ﻮا اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻠ ﻚ أﺑﻨ ﺎء ﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﯿ ﺶ إﻧﺸ ﺎء ﺛ ﻢ ،اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻠ ﻚ ﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻏ ﯿﺮ ﺗﻜ ﻮن ﺑﺤﯿ ﺚ
ﺟﯿ ﻞ ﯾﻨﺸ ﺄ ﺣ ﺘﻰ ،اﻟﻘﺘ

ﺎل ﻓ ﻲ ﺑﮭ ﻢ اﻟ ﺰج و اﻷطﻔ ﺎل واﺳ ﺘﺨﺪم ،ﺗﻔﻜ
.واﻟﺘ

اﻟﺴ ﺎﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻵن ﯾﺠ ﺮي ﻣﺎ أن ،ﻟﻠﺒ
وﻗ ﺖ ﻓ ﻲ ،اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺷ ﻌﻮب ﺗﺴ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﻠ

ﺘﮭﺪف اﻟ ﺘﻲ ،اﻻﺳ

ﺪﻣﯿﺮ اﻟﻘﺘ

ﺔ ﻣﺸ ﺒﻊ
ﯿﺮ ﻣﺠﺮد إن

ﻚ دﻗﯿﻘﺎ ًﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً إﻻ ﻟﯿ ﺲ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺮاء ﺿ ﺪ ﺣﺮب ﻓ ﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭ ﺎ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻨﺸ

ﻮﯾﻖ ،ﻣﻨﮭﺎ طﺎﺋ ﻞ ﻻ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺤ ﺮوب ﻟﮭ ﺬه وإﻧﻤ ﺎ ،ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ
ﻋﺪوھﺎ وﺗﺼ

ﻞ ﺑﺜﻘﺎﻓ

ﺲ ﻣﺠﺎل ﻻ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻮﺿ ﺢ ،اﻟﻤﻘ ﻮﻻت ﺑﮭ ﺬه اﻟﺘﻔﻜ

،اﻹرھﺎب ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ ﺑﺘﮭﻤ ﺔ وھﻨﺎك ھﻨﺎ واﻟﺒ ﺪو واﻟﻤﻌﺪَﻣﯿﻦ اﻟﻔﻘ
وﻟﺘﺴ

ﯿﺮ أو رﺣﻤﺔ أي دون ﻗﺘ ﻞ أداة

ﺔ
ﻐﻞ

ﺔ ﻟﯿ ﺲ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ﻣﻘ ﺪرات وﺗﺨﺼ ﺺ

ﺎﻓﺢ ،ﺳ ﻠﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺷ ﻌﺒﮭﺎ ﺗﮭﺠ ﺮ اﻟﺨ ﯿﺮ؛ ﺑﮭ ﺎ ﯾﺮﯾ ﺪ ﻻ ﻏﺮب إﻟ ﻰ ذاﺗﮭ ﺎ
.ﺑﻼدھ ﺎ ﻓﻘ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﮫ وﺗﺴ

ﺘﻨﺠﺪ

 ﻓﺎﺳ ﺪة أﻧﻈﻤ ﺔ 9 – 2اﻟﻔﺴ
اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺎد ﻓ ﻲ ﯾﺮﻓ ﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻷن ﻣﺒﺘﺬﻻ ً ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟ ﺪول ﻣﻌﻈﻢ أن اﻟﻤ ﺮء ﯾﺠ ﺪ ﺣ ﺘﻰ ،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺸ

ﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻓﺴ ﺎد ﻋﻦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ أﺻ ﺒﺢ

ﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﺆﺷ ﺮات دراﺳ ﺔ وﯾﻜﻔ

ﻲ ،أذﻧﯿ ﮫ ﺣ ﺘﻰ

ﻟﺠﯿ ﻮب ﺣﻮﻟ ﺖ ﻗ ﺮوض أﻋﺒ ﺎء اﻟﺸ ﻌﺐ وﺗﺤﻤﯿ ﻞ ،اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺎل ﺳ ﺮﻗﺔ ﻟﯿﺴ ﺖ .اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻤﺮاﺗ ﺐ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ
ﻣﺜ ﻞ أﺧﺮى ﺻﻮرا ً ھﻨﺎك وإﻧﻤ ﺎ ،اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﻔﺴ
اﻟﺒ

ﺘﺮول ﯾﻜﺘﺸ

ﺎد ﻣﻦ ﺻ ﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻄﯿ ﺔ اﻟﺼ ﻮرة ھﻲ ،اﻟﻤﺴ

ﻒ اﻟ ﺘﻲ ﺗﻠ ﻚ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ،وإﺧ ﻮاﻧﮭﻢ ﻷﺑﻨ

رﺟﺎل ﻋﻠ ﻰ إﺗ ﺎوات وﻓ ﺮض ،اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﺻ

ﺎﺋﮭﻢ اﻷراﺿ ﻲ واﻗﺘﻄ ﺎع اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﮭ ﺮب

ﻔﻘﺎت ﻋﻦ ﻋﻤ ﻮﻻت وﺗﻠﻘ

ﻲ ،اﻷﺟﻨﺒﯿ

ﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت وﺳ ﺮﻗﺔ ،ﻓﯿﮭ ﺎ
. 65واﻟﺼ

ﺘﺠﯿﺐ ﻣﻤﺎ أﻛ ﺜﺮ اﻟﻘ ﻮى ﺗﻠ ﻚ ﻟﺤﺎﺟ ﺎت ﺗﺴ

ﺗﺴ

اﻷﻣﺮ ، 66ﻗﯿﺎدﺗﮭ

ﺎ ﻓ ﻲ أو اﻟﺒ ﻼد ﺗﻨﻤﯿ

ﺆوﻟﯿﻦ

ﯿﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺘﺠﯿﺐ ،ﺳﯿﺎﺳ

ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﯾﻌ ﻮل ﻻ أﻧﻈﻤ ﺔ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭ

ﻨﺎﻋﯿﯿﻦ اﻷﻋﻤﺎل

ﺔ اﻟﻘ ﻮى أوﺟﺪت ﻟﻘ ﺪ

ﺎ ﻓ ﻲ وھﻲ ،ﺷ ﻌﻮﺑﮭﺎ ﻟﺤﺎﺟ ﺎت

ﺳ ﯿﻄﺮة ذﻟ ﻚ راﻓ ﻖ واﻟﺒ ﺆس؛ اﻟﯿ ﺄس ﻣﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ ﯾﻌﯿ ﺶ ﻣﺜﻼ ً اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ﻏﺎﻟﺒﯿ

ﺔ ﺟﻌ ﻞ اﻟ ﺬي

ﺎﻗﺾ ،ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ،واﻷﻣﻨﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻷﺟﮭﺰة

واﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق أﺑﺴ ﻂ ﻣﻊ ﯾﺘﻨ

.اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق دول ﻣﺴ

ﺘﻘﺒﻞ ﻟﺮﺳ ﻢ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺠ ﺮي اﻷﺟ ﻮاءھﺬه ﻣﺜ ﻞ ﻓ ﻲ .ﻟﻠﺸ

ﻌﻮب اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ

ﺔ

64 http://www.sudanile.com/index.
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.ﺳﻠﺴ

ﻠﺔ ،اﻟﻔﺴ

ﺎد ﻋﺼ ﺮ ، 2018 ،ﻛﻨﻌ ﺎن أﺣﻤﺪ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر
66

 2018 .ﻣﺎرس . 3اﻟﺤﯿ ﺎة ﺟﺮﯾ ﺪة ،ﻣﻌﺘ ﻢ ﻋ ﺮﺑﻲ ﻟﻤﺴ

ﺘﻘﺒﻞ ﻗ ﺮاءة ..اﻟﺮاھﻨ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ، 2018 ،اﻟ

ﺘﺮﻛﻲ ﻣﺎﺟﺪ
18

ﻋﻦ ﺗﺘﺤ ﺪث ﻛﻤ ﺎ ،اﻟﺴﯿﺎﺳ
اﻟﺒﺸ

ﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺗﻘ

ﯿﺔ اﻟﻘﯿ ﺎدات ﻋﻦ ﺗﺘﺤ ﺪث اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺑﻠ ﺪان ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ اﻹﻋ ﻼم وﺳ ﺎﺋﻞ

ﺎرﯾﺮ ﻓ ﺈن  9999 ،% 67ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻧﺘﺨﺎﺑ

ﺎت ﻧﺘ

ﺎﺋﺞ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭ

وﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﻟ ﮫ ﻣﺎ ﻋﻜ ﺲ ﺗﻈﮭ ﺮ ،ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﺪرﺟ ﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺎ أن ورﻏﻢ ،اﻵﻟﮭ ﺔ

ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﻋﻦ اﻟﺼ ﺎدرة

ﻓ ﻲ  91 %إﻟ ﻰ  28 %ﺑﯿ ﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺜﻘ ﺔ درﺟﺔ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻤﺘ ﺪ اﻟ ﺬي اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓ ﻲ أﻧ ﮫ إذ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ؛ اﻹﻋ ﻼم
. 68اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻠ ﺪان ﻣﻌﻈﻢ ﻓ ﻲ ﯾﺨﺘﻔ
116

ﻲ اﻟﻤﺆﺷ ﺮھﺬا ﻓ ﺈن ،اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺪان

 اﻟﻔﻛﻠ ّﻔﺘﻨﻲ ،اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ أﻣﯿ ُﺮ ﯾﻠﻘﯿ
ﺑﻌﻀ ﮭﺎ وﺗﻔ
اﻟﻤﻔﻘ

ﺮﯾﻂ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺮﻋﻮﻧﻲ اﻟﻘﻤ ﻊ 9 – 3

ﮫ ﻛ ﺎن ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ،وﺣﺪي ﻛ ﺎﻟﻤﺠﻨﻮن أﺿ ﺤﻚ وأﻧ ﺎ أوﻗﻔﻮﻧ

ﺔ اﻟ ﺪول أﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺑ ﮫ اﺗﺴ ﻢ اﻟ ﺬي اﻟﻔﺴ

ﺎد ﻣﻊ . 69ﺳﻨﯿﻦْ ﻋﺸﺮَ ﺿ

ﻮدﯾﻦ ﻋﺪد وزاد ،ﺻ ﻤﺘﮭﻢ ﻟﻀ ﻤﺎن ،اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺷ ﻌﻮب ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣﻨﯿ ﺔ اﻟﻘﺒﻀ

ﺤﻜﺘﻲ

ﺔ اﺷ ﺘﺪت ،اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺼ ﺎﻟﺢ

ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺘﻰ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت وﺧﺮﺑ ﺖ ،اﻷﻓ ﻮاه وﻛﻤﻤﺖ ،اﻟ ﺪول ﺑﻌ ﺾ ﻣﻮاط ﻨﻲ ﻣﻦ واﻟﻤﺨﺘﻔﯿ
ﯾ ﺪﻋﻤﮭﺎ ﻣﻦ ووﺟﺪت ،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ﻓ ﻲ ﺗﺘﺒ

ﻲ

ﻊ ﻟ ﻢ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻷﻣﻨﯿ ﺔ اﻷﺟﮭﺰة واﺗﺒﻌ

ﻦ

ﺖ ،اﻷﺳ ﺮي اﻟﻤﺴ ﺘﻮى

.اﻟﻨ ﺎس أﺣ ﻼم ﺣ ﺘﻰ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ ﺣ ﺘﻰ ،وﺷ ﺮﻗﯿﺔ ﻏﺮﺑﯿ ﺔ أﺟﮭﺰة ﻣﻦ ،وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺧ ﺒﺮة
ﻣﻊ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭ ﺎ ،اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺪان ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ اﻟﺤﺮﯾ ﺎت وﻣﺆﺷ ﺮات ﺑﯿﺎﻧ

ﺎت دراﺳ ﺔ إن

ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺷ ﻌﻮب ﺗﻌ ﺎﻧﻲ درﺟﺔ أﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻠ ﻲ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻈﮭ ﺮ ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺑﻠ ﺪان ﺑﻌ ﺾ ﻣﺆﺷ ﺮات
ﺗﺼ ﻨﻒ) اﻟﺤﺮﯾ ﺔ درﺟﺎت أﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺒﻠ
ﻛﺒ ﺖ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭ

ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺪان ﺷ ﻌﻮب ﺗﻤ ﺎرس اﻟ ﺬي اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓﻔ

ﻲ ﻟﻠﺤﺮﯾ ﺎت؛ ﻛﺒ ﺖ

ﺪان ﺷ ﻌﻮب ﺗﻌ ﺎﻧﻲ (،وﻣ ﺪﻧﻲ ﺳﯿﺎﺳ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮة ﻛﻠﮭ ﺎ
(. 70ﺣﺮة ﻟﯿﺴ ﺖ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭ

ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺼ

ﻨﻒ) ﻟﻠﺤﺮﯾ ﺎت

– اﻟﺮﺷ ﯿﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ 10
ﺗﻤﻜﻨﮭ ﺎ ،واﻟﻔﺎﻋﻠﯿ

ﺔ واﻟﻘ ﺪرة اﻟﻜﻔ

ﺎءة ﻣﻦ راﻗﯿ ﺔ ﻣﺴ

ﺘﻮﯾﺎت ﺗﺘﻄﻠ

ﺐ اﻟ ﺪول ﺗﻮاﺟﮭﮭ ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺘﺤ

ﺪﯾﺎت إن

اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺸ ﮭﺪ ﺗﺮاﻗ ﺐ ،ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻀ ﻤﻦ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ أﻗﺮاﻧﮭ ﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺟﮭﺰة ﺑﻜﻔ

ﺎءة اﻻرﺗﻘ ﺎء ﯾﺘﻄﻠ

ﺐ وھﺬا . 71اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎت ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎدرة وﺗﻜ ﻮن

ﻧﺨ ﺐ وﺗﺄھﯿ ﻞ ،ﻓﯿﮭ ﺎ راﻗﯿ ﺔ إدارﯾ ﺔ ﻗﯿ ﺎدات وإﻋﺪاد ،وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭ ﺎ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ وإﻋﺎدة ،وﻣﺆﺳﺴ ﺎﺗﮭﺎ
67
اﻟﻘ ﺮن ﺳ

ﺒﻌﯿﻨﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺪان إﺣﺪى ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻓ ﻲ ﺷ ﺎرك ﺻ ﺪﯾﻖ ﻟ ﻲ روى
اﻟﻨ ﺎﺧﺒﯿﻦ ﻗ ﻮاﺋﻢ وﻛﺎﻧ ﺖ ،اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ

ﻛ ﺎن اﻟ ﺬي اﻷﻣ ﻨﻲ اﻟﻤﺴ ﺆول ﺟﺎء اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻓﺘ
ﺗﺴ ﻮدوا أن أﺗﺮﯾ ﺪون ﻗﺎﺋﻼ ً اﻷﻋﻀ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﺘﻔ
أﺿ ﺎف) اﻷﺛﻨ ﺎء ھﺬه وﻓ ﻲ ،اﻟﻨﺘ
.اﻟ

ﺢ وﻋﻨ ﺪ ﻧﺎﺧﺒﺎ ً ،ﺳ

ﺘﯿﻦ ﻣﻦ أﻛ ﺜﺮ ﻣﻨﮭ ﻢ ﯾﻨﺘﺨ

ﺖ ،ﻣﻨﮭﺎ ودھﺶ ﻋﺮﻓﮭ ﺎ وﻟﻤ ﺎ ،اﻟﻨﺘ

ﺎﺋﺞ أﻋﻄﻰ ﺛ ﻢ .ﺑﺎﻟﺼ

ﺐ ﻟ ﻢ ،ﻧﺎﺧ ﺐ  3000ﺗﻀ ﻢ
اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻋﻤﻠﯿﺎ ًﯾ ﺮأس

ﺮ ،اﻻﻧﺘﺨ ﺎﺑﻲ
ﺎﺋﺞ ﻋﻦ واﺳﺘﻔﺴ
،اﻟ ﺮﺋﯿﺲ ﺳ ﯿﺎدة أﻣﺎم وﺟﻮھﻨ ﺎ

ﺔ اﻷوراق أﺣﻀ ﺮوا
ﻨﺪوق وﺿ ﻌﻮھﺎ ﺑﻨﻌ ﻢ وإﻣﻠﺆھﺎ ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿ
ﻓ ﻲ ﯾﮭﻤ ﺲ رﺟﻞ ﺟﺎء (اﻟﺼ ﺪﯾﻖ

ﺮﺋﯿﺲ ﺳ ﯿﺎدة اﻧﺘﺨ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ﯾﻮاﻓ ﻖ ﻟ ﻢ وآﺧﺮ ﺑﺼ

ﻮﺗﮫ ﯾ ﺪﻟﻲ ﻟ ﻢ رﺟﻞ ﻋﻦ اﻻﻣ ﻨﻲ اﻟﻤﺴ ﺆول اذن

68 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perception_index_2017
69
اﻟﺨﻄ ﺎب ،ﻗﺒ

ﺎﻧﻲ ﻧ ﺰار

70 https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
71
اﻟﺨﺪﻣ ﺔ وزارة وﺛ ﺎﺋﻖ ﻣﻦ ،واﻟﻌﺸ

ﺮﯾﻦ اﻟﺤ ﺎدي اﻟﻘ ﺮن ﻣﻦ اﻷول اﻟﻌﻘ ﺪ ﺟﺪﯾﺪا ً ﻧﻤﻮذﺟﺎ ً ..اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ، 2012 ،ﺗﻮرﺟ ﺎي ،إرﺟﻮن
.اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ
19
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.ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ﻗﯿ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎدرة
72
اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ واﻻﻗﺘﺼ
ﺰﯾﺰ ،اﻟﻤ ﻮاطﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﯿ

ﺳ ﻠﻮك وﺗﻌ
اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺣﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎدرة ﺗﻜ ﻮن ،ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﻔ ﺎءة ذات ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ

ﯿﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت وﻣﻮاﺟﮭﺔ ،ﺑﻜﻔ
ﻲ اﻻﺳ

ﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿ

ﯿﺮات أﻛ ﺪت إذ . 73 74

ﺎءة ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ واﻟﺒﺸ

ﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد وإدارة ،اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ
ﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ

ﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ ًﺗﺤ ﺪث أن ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺘﻲ ،واﻻﻗﺘﺼ

اﻟﻨ ﻮع؟ ھﺬا ﻣﻦ ھﻲ اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺑﻠ ﺪان ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻹدارات ﻓﮭ ﻞ .إھﻤﺎﻟﮭﺎ
ﻓﻘ ﺮ ﻣﺴ ﯿﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻨﺨ ﺮط ﺷ ﻌﻮﺑﮭﺎ وﺗﺠﻌ ﻞ ،ﻛ ﺒﺮى ﻟ ﺪول ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻜ ﻮن أن إﻻ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ ﺗﺴ
ﻓ ﻲ اﻟﺮﻣ ﺎد ذر ﻣﻦ أﻛ ﺜﺮ ﯾ ﺲ ل اﻟﺘﻨﻤﯿ
ﻓﻘ ﺮ زاد ؛ اﻟﺘ
اﻟﺒﻠ

ﺎرﯾﺦ ﻓ ﻲ ﻣﺜﯿ ﻞ ﻟ ﮫ ﯾﺴ

ﺔ ﻋﻦ ﯾﻘ ﺎل ﻣﺎ وﻛ ﻞ ﻟﻠﻔﻘ

ﺒﻖ ﻟ ﻢ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺮاء؟ ﻓﯿ ﮫ ﻣﻜ ﺎن ﻻ ﻋ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ،ﻣ ﺪﻗﻊ

ﺔ اﻟ ﺪول ﺛ ﺮاء زاد اﻟ ﺬي اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓﻔ

ﺪان ﻓ ﻲ ﯾﻌﯿ ﺶ اﻟ ﺬي اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺳ ﻜﺎن ﺧﻤﺲ دﺧﻞ ﺑﯿ ﻦ اﻟﻔﺮوﻗ

ﺘﻄﻊ ﻟ ﻢ

ﻲ اﻟﻌﯿ ﻮن؛

ﺎت وزادت .ﻓﻘﺮا ً اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﺑﻠ ﺪان

أﻛ ﺪت ﻟﻘ ﺪ  1820 . 75ﻋﺎم ﻓ ﻲ  3 / 1ﻛ ﺎن أن ﺑﻌ ﺪ  1997ﻋﺎم ﻓ ﻲ  74 / 1إﻟ ﻰ اﻷﻓﻘ ﺮ واﻟﺨﻤ ﺲ اﻟﻐﻨﯿ
ﺿ ﻌﻒ  42إﻟ ﻰ ﻣﺜﻼ ً اﻟ ﻨﺮوﯾﺞ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮدي اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣﺴ ﺘﻮى وﺻ ﻞ ﻓﻘ ﺪ اﻟﻨﺘ

ﺎﺋﺞھﺬه اﻟﯿﻮﻧﺴ

ﻜﻮ إﺣﺼ ﺎءات

ﻄﯿﻨﻲ اﻟﻤ ﻮاطﻦ ﺿ ﻌﻒ  20إﻟ ﻰ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ ﻓ ﻲ وﺻ ﻞ ﻛﻤ ﺎ ،اﻟﺴ ﻮري ﻟﻠﻤ ﻮاطﻦ اﻟﻔ ﺮدي اﻟ ﺪﺧﻞ

وﻓ ﻲ اﻟﻔﻠﺴ

. 76اﻟﯿﻤ ﻨﻲ اﻟﻤ ﻮاطﻦ ﺿ ﻌﻒ  31إﻟ ﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ
ﺗﻨﻈﯿﻤﯿ

ﺔ ھﯿﺎﻛ ﻞ وإﻗﺎﻣ ﺔ ،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول ﺑ ﻨﻰ ﻻﺳ

،اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺸ ﮭﺪ ﻗ ﺮاءة وإﻧﻤ ﺎ ،ﻓﺤﺴ ﺐ ﻟﺒﻠ
ﺧ ﻼل ﻣﻦ وﻟﯿ ﺲ ،ﺑﻜﻔ
ﺗﺴ

ﺔ

ﺎءة ذاﺗﮭ ﺎ ﻋﻦ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻛﯿﻔﯿ

ﺘﻄﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت .ﺑﻘﺎءھ ﺎ ﺗ ﺒﺮر ﻏﺮﺑﯿ ﺔ ﺑﻠﻮﺑﯿ
أھﺪاف ﻟﺘﺤﻘﯿ

ﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎﺳ ﺔ ﺣﺎﺟﺔ ھﻨﺎك إن

ﺪاﻧﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﯿ ﺔ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ إدارة ﻣﻦ ﻟﯿ ﺲ ﺗﺘﻤﻜ
ﺔ وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎت اﻻﻟﺘﺼ

ﺎ

ﻦ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت

ﺎت ﺗﻐ ﯿﺮات ودراﺳ ﺔ

ﺎق ﻋﻼﻗ ﺎت ﺧ ﻼل ﻣﻦ أو ،ﺗﻘ ﺪﻣﮭﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺮﺷ ﻰ

ﻖ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻻﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﺳ ﺘﺨﺪام وﺗﺮﺷ ﺪ ،ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘﯿﻘﯿ

ﺔ ﻣﻮاطﻨ ﺔ اﺳ

ﺘﻨﺒﺎت

.رﺷ ﯿﺪ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ
 اﻟﺴ ﻮرﯾﺔ اﻟﺜ ﻮرة 11 اﻷﺳ ﺒﺎب 11 – 1ﻣﻨﺎدﯾﺎ ًﺳ ﻮرﯾﺔ وﻣﺪن ﻗ ﺮى ﻛ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻌﺐ وﺧﺮج  15 \ 3 \ 2011 ،ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮرﯾﺔ اﻟﺜ ﻮرة اﻧﻄﻠﻘ ﺖ
وﻗ ُﻤﻊ ، 77واﻟﻄ ﺎﺋﺮات واﻟ

ﺪﺑﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺮﺻ ﺎص اﻟﻤﺘﻈ ﺎھﺮون ﻗﻮﺑ ﻞ .واﻟﻤﺴ ﺎواة واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻜﺮاﻣ ﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﯾ

ﺔ
72

.اﻟﺴ

ﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﺳ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ دراﺳ ﺎت ، 2015 ،ﺣﻤﻮد ﻋﻤﺮ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر
73

Drucker, Peter , 1989, The New Realities . http://www.amazon.com/The-New-RealitiesPeter-Drucker/dp/0765805332
74
وﺛ ﺎﺋﻖ ﻣﻦ ،اﻟﺮﯾ ﺎض ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻟﺘﺨﺼﺼ
،اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺎت اﻟﻤﺴ

ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺮؤﯾ ﺔ ، 2013 ،اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒ ﺪ ،اﻟ ﺒﺮاك
.اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ وزارة

ﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﯾ ﺎح ﺗ ﺬروھﺎ ﻻ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ، 2004 ،اﻟﺤﻤ ﻮد ﺣﻤﺪو ﺑ ﻦ ﻋﻤﺮ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر 75
اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ اﻟ ﺪار ﻣﻨﺸ ﻮرات
118

.واﻟﺘﻮزﯾ
 17 -اﺳ

ﻊ ﻟﻠﻨﺸ

ﺮ اﻟﺴ

ﻌﻮدﯾﺔ

ﻄﻨﺒﻮل "،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ واﻟﺴ ﻼم اﻷﻣﻦ ﺑﻨ ﺎء" ﺣﻮل اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤ ﺮ ،ﺣﻤﻮد ﻋﻤﺮ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر 76
 2018ﻧﯿﺴ ﺎن 18

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﺆﺗﻤ ﺮ اﻟ ﻰ ﻗ ﺪﻣﺖ دراﺳ ﺔ ، 2012 ،واﻟﺘﻄ ﻮرات اﻷﺳ ﺒﺎب :اﻟﺴ ﻮرﯾﺔ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﺘﻮﺑ ﺔ ﻏﺎزي.د 77
  1ﻓ ﻲ اﺳ ﻄﻤﺒﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ07 - 2012
20
،اﻧﺘﮭﻜ ﺖ ﻛﺮاﻣﺘ ﮫ ﻷن ،اﻟﺜ ﻮرة اﻧﺠ ﺎح ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻌﺐ أﺻ ﺮ ذﻟ ﻚ وﻣﻊ ،رﺣﻤﺔ ﺑ ﻼ اﻟﺴ ﻮري اﻟﺸ ﻌﺐ
.ﯾﺨﺴ ﺮه ﻣﺎ ﻟﺪﯾ ﮫ ﯾﺒ ﻖ ﻓﻠ ﻢ دﻧﺴ ﺖ وﻛﺮاﻣﺘ ﮫ ،ﺳ ﺮق ورزﻗ ﮫ ،اﺳ
ﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑ

ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﻻ ﺣﻘﯿﻘﯿ

ﺎت ذاك ﻣﺬ ﺗﺠ ﺮ وﻟ ﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺘﺒﯿﺢ وﻋﻨﻔﻮاﻧ ﮫ ،ھﺪدت وھﻮﯾﺘ ﮫ

ﯿﺔ؛ اﻟﺤﯿ ﺎة ﻋﻠ ﻰ طﺎﺋﻔﯿ

رﺋﯿﺴ ﮫ ﺑﺸ ﺨﺺ ﺳ ﻮرﯾﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم ﺣُ ﺼﺮ  1970 ،ﻋﺎم ﻣﻦ واﺑﺘ ﺪاء  ،ﻟﻠﺴ

ﺔ أﻗﻠﯿ ﺔ ﺳ ﯿﻄﺮت ﻟﻘ ﺪ

ﻠﻄﺔ ﺗ ﺪاول وﻻ ﻟﻠﻤﺴ

ﺆوﻟﯿﻦ

،ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ  13ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮزﻋﯿﻦ ﻓﺮﻋﺎ ً  65إﻟ ﻰ ﻋﺪدھﺎ وﺻ ﻞ اﻟ ﺘﻲ ،اﻷﻣﻨﯿ ﺔ اﻷﺟﮭﺰة وﺗﻀ ﺨﻤﺖ ،وأﺳ ﺮﺗﮫ
ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺤﻮذت ،وﻣﺘﻌ ﺎون ﻣﺨ ﺒﺮ ﻣﻠﯿ ﻮن ﻣﻦ أﻛ ﺜﺮ إﻟﯿﮭ ﻢ ﯾﻀ ﺎف ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﯿ ﻮن ﻧﺼ ﻒ ﻗﺮاﺑ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﯾﻌﻤ ﻞ
 – وأﺣﺼ ﻰ ﺑ ﺎﻟﻤﻮاطﻦ أﺣﺎط أﺧﻄﺒﻮطﺎ ًﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺟﮭﺰةھﺬه وﺷ ﻜﻠﺖ ،اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺔﻛ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻼﻣﺤ ﺪود واﻟﺮﻋ ﺐ اﻟﺨ ﻮف وﺑ ﺚ ،وﺳ

ﻜﻨﺎﺗﮫ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗ

ﮫ ﻛ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺣﺎﺳ ﺒﮫ ،أﻧﻔﺎﺳ ﮫ

ﺷ ﺆون ﻛ ﻞ اﻷﺟﮭﺰة ﺑﮭ ﺬه اﻟﻨﻈ ﺎم ورﺑ ﻂ ،أﺣﺪھﺎ ﻗﺒﻀ ﺔ ﻓ ﻲ ﯾﻘ ﻊ أن ﻣﻦ وﻣﺘﻮﺗﺮا ً ﻗﻠﻘﺎ ًوﺟﻌﻠ ﮫ ،ﻛﯿﺎﻧ ﮫ
رﺋﯿ ﺲ ﺗﺄﻟﯿ

ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟﮭﺰة ﻋﻤﻠ ﺖ ﻛﻤ ﺎ .وإﻋﻼم وﺗﻌﻠﯿ

ﻢ وﺗﺠ ﺎرة وﺷ ﺮاء وﺑﯿ ﻊ وﺗﺼ

ﻛﻤﺎ ،اﻷﻣﻜﻨ ﺔ ﻛ ﻞ ﺗﻤ ﻸ ﺻ ﻮره وأﺻ ﺒﺤﺖ ،وﻗﺮﯾ ﺔ ﻣﺪﯾﻨ ﺔ ﻛ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻤﺎﺛﯿﻠ
،اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ واﻟﻘ ﻮات ﻟﻠﺠﯿ

ﺶ اﻟﻌ ﺎم واﻟﻘﺎﺋ ﺪ ،اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ رﺋﯿ ﺲ ﻓﮭ ﻮ ﺑﯿﺪﯾ

ﺪﯾﺮ ﺳ ﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاطﻦ
ﮫ ﻓﺄﺻ

ﺒﺤﺖ ،اﻟﻨﻈ ﺎم

ﮫ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﻛ ﻞ أﺻ ﺒﺤﺖ

.اﻟﺒﻌ ﺚ ﻟﺤ ﺰب اﻟﻌ ﺎم واﻷﻣﯿ ﻦ
اﻷﻣﺮ  ،اﻟﻤ ﺪﻗﻊ اﻟﻔﻘ

ﺮ واﻧﺘﺸ

ﺮ  ،اﻻﻗﺘﺼ

ﺎدﯾﺔ اﻟﺤﯿ ﺎة وﺗ ﺪھﻮرت ،اﻟﺰراﻋ ﺔ وﺧﺮﺑ ﺖ ،اﻷراﺿ ﻲ ﺻ ﻮدرت

اﻟ ﺬﯾﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن دﻓ ﻊ ﻛﻤ ﺎﯾﻮﻣﯿﺎ ً ،ﻏﺬاء ﺳ ﻠﺔ  23000ع ﺗ ﻮزي إﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت دﻓ ﻊ اﻟ ﺬي
ﻮرﯾﯿﻦ ﻣﻦ  42 %ﻓﯿﮭ ﺎ ﯾﻌﯿ ﺶ ،اﻟﻤ ﺪن ﺿ ﻮاﺣﻲ ﻓ ﻲ ﻋﺸ

.اﻟﺴ

ﻧﺴ ﻤﺔ ﻣﻠﯿ ﻮن  7ﺣﻮاﻟ ﻲ إﻟ ﻰ  2010ﻋﺎم ﺗﻘ
ﻣﻌﺪل وارﺗﻔ

ﺪﯾﺮات وﻓ ﻖ ،اﻟﻔﻘ

ﻮاﺋﯿﺎت إﻟ ﻰ وﻣﺰارﻋﮭﻢ أراﺿ ﯿﮭﻢ ﺻ ﻮدرت
ﺮ ﺧﻂ ﺗﺤ ﺖ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻧﺴ ﺒﺔ وﺻ ﻠﺖ ﻛﻤ ﺎ

ﻊ ،اﻟﯿ ﻮم ﻓ ﻲ دوﻻرﯾ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻣﻦ  52 %دﺧﻞ وأﺻ ﺒﺢ (،اﻟﺴ ﻜﺎن إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻦ ( 34.3 %

ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﮭ ﺮ ﺗﺤ ﺖ ووﺿ ﻌﻮا اﻟﻤﻮاطﻨ ﻮن وأذل واﻟﺮﺷ ﻮة اﻟﻔﺴ

ﺎد ﻋﻢ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ  32 %.إﻟ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ

ﺠﺪ ﯾﺼ ﻠﻲ ﻣﻦ أن ﺣ ﺘﻰ ،وﻋﺒ ﺎداﺗﮭﻢ وﻣﺪارﺳﮭﻢ زواﺟﮭﻢ ﻓ ﻲ ،اﻟﯿﻮﻣﯿ ﺔ ﺣﯿ ﺎﺗﮭﻢ

ﯾﺴ

ﺘﺪﻋﻰ ﻛ ﺎن ﺑﺎﻟﻤﺴ

ﻓﻘﺘ

ﻞ ،اﻟﻨ ﺎس وﺛ ﺎر ،اﻹﻟﮭﯿ ﺔ اﻟ ﺬات ﻋﻠ ﻰ ﻓﯿ ﮫ ﺗﺠ ﺮأت ﻣﻘﺎﻻ ً اﻟﺠﻨ ﺪي ﻣﺠﻠ ﺔ ﻧﺸ ﺮت  1964 ،ﻋﺎم ﻓ ﻲ

.اﻷﺳ ﺒﺎب ذﻛ ﺮ دون وﯾﻌﺘﻘ

ﻣﺜ ﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ودﻣﺮ ،اﻷﻣﻮي اﻟﻤﺴ ﺠﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻤ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺎﺟﺪ إﻟ ﻰ اﻟ
ﺑﺎﻟﻤﺼ

ﻞ ﯾﻌ ﺬب ﺣﯿ ﺚ اﻷﻣ ﻦ ﻷﻓ ﺮع

ﺪﺑﺎﺑﺎت ودﺧﻠ ﺖ ،ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻜﺜ

ﯿﺮ

ﻔﺤﺎت دﺧﻮﻟ ﮫ ﺛ ﻢ ،اﻟﻤﯿ ﻼد ﻣﻦ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻸﻟ ﻒ ﯾﻌ ﻮد ﻣﺴ ﺠﺪ وھﻮ ،ﺣﻤﺎة ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻄﺎن ﻣﺴ ﺠﺪ
 1965 ..ﻋﺎم أﻣﯿ ﺔ ﺑ ﻨﻲ ﻣﺴ ﺠﺪ واﻟ

ﺪﺑﺎﺑﺎت

– اﻟﻤﺠ ﺎزر 11 – 2
.اﻟﻤﺠ ﺎزر ﻋﺸ ﺮات وارﺗﻜ ﺐ .اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿ

ﺔ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻤ ﺎ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ أﻧ ﻮاع ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨﻈ ﺎم اﺳ ﺘﺨﺪم

119

،اﻟﺤﻮﻟ ﺔ ،اﻟﺒﻮﻛﻤ ﺎل ،اﻟ ﺰور دﯾ ﺮ ،ورﯾﻔﮭ ﺎ دﻣﺸ ﻖ ،ادﻟ ﺐ ،اﻟﺮﻗ ﺔ ،ﺣﻠ ﺐ ،دﻣﺸ ﻖ ،درﻋﺎ ﺣﻤﺺ ﻓ ﻲ
ﯿﺮ ،ﺗﻠﺒﯿﺴ

ودﻣﺮ ،اﻟﻘﺼ

ﺔ ،ﺑﻌﻠﺒ

ﺔ دﯾ ﺮ :ﺑﺄﻛﻤﻠﮭ ﺎ وأﺣﯿ ﺎء وﻗ ﺮى ﻣ ﺪﻧﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم دﻣﺮ ﻛﻤ ﺎ .ﺣﻤﺎة ،اﻷﺗ ﺎرب

ﯾﻘ ﺮب ﻟﻤ ﺎ وﺻ ﻮارﯾﺨﮫ ﻣﺪاﻓﻌ ﮫ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻂ ﺣﺎﺻ ﺮه اﻟ ﺬي ﻋﻤﺮو ﺑﺎﺑ ﺎ ﺣﻲ :ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻤﺺ ﻓ ﻲ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ أﺣﯿ ﺎء
.اﻟ

ﺰﯾﺘﻮن وﻛ ﺮم اﻟﺴ

ﺔ ،اﻟﺨﺎﻟﺪﯾ ﺔ وﺣﻲ ،ﺷ ﮭﺮ ﻣﻦ

ﺒﺎع وﺑ ﺎب ،واﻟﺒﯿﺎﺿ

21
،ﻣﻔﻘ ﻮد ﻣﻠﯿ ﻮن إﻟ ﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ ،وأطﻔ ﺎل ﻧﺴ ﺎء ﺑﯿﻨﮭ
ﻓﻘ ﺪ اﻟﺒ

ﺎﻗﻮن أﻣﺎ .ﻣﻨﮭ ﻢ ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﺄس ﻻ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻷﺑﯿ
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ ھﻲ ﻟﮭ ﻢ أﺣﻀ ﺎﻧﮫ ﻓﺘ

ﻢ ﺷ ﮭﯿﺪ أﻟ ﻒ  600إﻟ ﻰ اﻟﺜ ﻮرة ﺿ ﺤﺎﯾﺎ ﻋﺪد وﺻ ﻞ
ﺾ اﻟﺒﺤ ﺮ اﺑﺘﻠ

ﺢ اﻟ ﺬي اﻟﻮﺣﯿ ﺪ واﻟﺒﻠ

ﻊ ،ﻣﮭﺠﺮ ﻣﻠﯿ ﻮن  12ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻼوة

ﺪ ،أﻣﺎﻣﮭﻢ اﻷﺑ ﻮاب اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟ ﺪول ﻣﻌﻈﻢ أﻏﻠ ﻖ

.اﻟﺜ ﻮرة ﺟﺎﻧ ﺐ إﻟ ﻰ واﻋﻼﻣﯿﻮھ ﺎ وﻓﻨﺎﻧﻮھ ﺎ وأدﺑﺎؤھ ﺎ وﺣﻜﻮﻣﺘﮭ ﺎ ﺷ ﻌﺒﮭﺎ وﻗ ﻒ اﻟ ﺘﻲ ،اﻟﺘﺮﻛﯿ
وھﻲ ،ﻟﻠﺜ
ﻣﻌﺘﻘﻠﯿ

ﻮرة اﻻرھﺎب ﺻ ﻔﺔ إﻋﻄﺎء إﻟ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم ﻟﺠ ﺄ ،ﺟﺮاﺋﻤ ﮫ ﻟﺘ

ارﺗﻌﺒ

ﺒﺮﯾﺮ اﻟ ﻼزم اﻟﻐﻄ ﺎء ﯾﺠ ﺪ أن أﺟﻞ وﻣﻦ

ﻦ ﺳ ﺮاح اطﻼق ذﻟ ﻚ راﻓ ﻖ وﻗ ﺪ .اﻟﻨﻈ ﺎم ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻋﻦ أذﻧﯿ ﮫ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﺼ ﻢ ﺣ ﺘﻰ ﻛﺎﻓﯿ

ﻋﻨ ﻒ؛ ﻣﻦ ھﻮ ﯾﻤﺎرﺳ ﮫ ﻛ ﺎن ﻣﺎ ﯾﻤﺎرﺳ ﻮن وﺟﻌﻠﮭ ﻢ ﻣﯿﻠﯿﺸ
ﺖ اﻟ ﺘﻲ ،اﻷﺧ ﺮى واﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺎت ﺗﺠﻨﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ

ﯿﺎت ﺗﺄﺳ

ﺔ ﺻ ﻔﺔ

ﯿﺲ ﻋﻠ ﻰ وﺳﺎﻋﺪھﻢ وﺗﺴ

ﻠﯿﺤﮭﻢ

ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺜ ﻮرة أﺳ ﻠﻤﺔ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ وﺳ ﺎﻋﺪت
ﻮرة اﻻﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ

.ﻟﻠﺜ

ادات اﻻﻣﺪ وﺻ ﻮل ﻟﻤﻨ ﻊ ،اﻟﺸ ﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺜ ﻮرة ﺗﻄ ﻮق وﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﻛﺮدﯾ ﺔ ﻋﺼ ﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم ﺗﺤ ﺎﻟﻒ ﻛﻤ ﺎ
،اﻟﻤﺮاﻗ ﺪ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﺷ ﻌﺎر ﺗﺤ ﺖ ﺷ

ﯿﻌﯿﺔ وﻋﺮاﻗﯿ ﺔ وﯾﻤﻨﯿ ﺔ وأﻓﻐﺎﻧﯿ

ﺔ ﻗ ﻮى واﺳ

ﺔ اﯾﺮاﻧﯿ ﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿ

ﺘﻘﺪم ،إﻟﯿﮭ ﺎ

اﻷﺳ ﻠﺤﺔ أﻧ ﻮاع أﻛ ﺜﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﻮھﺎ ﺣﯿ ﺚ ،ﺣﻤﯿ ﻢ ﻗﺎﻋ ﺪة وﻣﻨﺤﮭ ﻢ ﺑ ﺎﻟﺮوس اﺳ ﺘﺠﺎر ﻛﻤ ﺎ
.اﻟﺤ ﺪﯾﺚ اﻟﻌﺼ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎز أﻧ ﻮاع أﺑﺸ ﻊ ارﺗﻜ ﺎب وﻓ ﻲ ،ﻓﺘﻜ
أﻋ ﺪﺗﮭﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﺳ
ﻋﻦ ﺗﺮﻛﯿ

ﻓ ﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﺣﯿ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻮﻻﯾ ﺎت ا وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﻘ ﻮى اﺳ

ﺎ ﻋﺰل إﻟ ﻰ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭ

اﻷﺑﯿ

ﺾ ﻟﻠﺒﺤ

ﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋ

ﻞ ﺗﺸ

ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﮭ ﺪف ﻛﺎﻧ ﺖ واﻟ ﺘﻲ ،اﻟﻌﺸ

ﺎ

ﺘﻐﻠﺖ

ﺮﯾﻦ اﻟﻘ ﺮن ﺧﻤﺴ ﯿﻨﺎت ﻓ ﻲ وطﺒﻘﺘﮭ

ﺎ

ﺮ اﯾ ﺮان ﻣﻦ ﺗﻤﺘ ﺪ دوﯾﻠ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻘ ﻮى ﺗﻠ ﻚ وأﺧﺬت ، 78اﻟﻌ ﺮﺑﻲ ﺑﻌ ﺪھﺎ
ﯿﯿﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻘ ﻮة ﺣﺎﻟﯿ ﺎ إﯾ ﺮان وﺗﻌﻤ ﻞ ،ﺷ

ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺮدﯾ ﺔ اﻟﻤﯿﻠﯿﺸ

ﯿﻌﯿﺎ وﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﻛﺮدﯾ ﺎ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ،اﻟﻤﺘﻮﺳ

ﻂ

ﯿﺎت وﺗﻌﻤ ﻞ ،ودرﻋﺎ واﻟﺴ ﻮﯾﺪاء وﺣﻤﺺ دﻣﺸ ﻖ وﻣﺤﯿ ﻂ اﻟ ﺰور دﯾ ﺮ رﯾ ﻒ
.اﻟﻤﺘﻮﺳ
ﺗﺤ

ﻂ اﻷﺑﯿ

ﺾ اﻟﺒﺤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻔ ﺬ إﻟ ﻰ اﻟﻮﺻ ﻮل

ﺪﯾﺎﺗﮭﺎ؟ ﻋﻦ أم اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ؟ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ ھﻞ
 -ﺧﺎﺗﻤ ﺔ 12

 - -ﻗﯿﻤ ﺎ  ،وﺳ ﻠﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ ﷲ ﺻ ﻠﻰ ،ﺗﺄدﯾﺒ

ﮫ ﻓﺄﺣﺴ ﻦ رﺑ ﮫ أدﺑ ﮫ رﺟﻞ إﯾﺎھ ﺎ ﻋﻠﻤﮭﺎ ﻗﯿﻤ ﺎ ﺗﺤﻤ ﻞ أﻣﺔ ﻧﺤ ﻦ

(،اﻵﯾ ﺔ ...آدم ﺑ ﻨﻲ ﻛﺮﻣﻨ ﺎ وﻟﻘ ﺪ) ،اﻻﻧﺴ ﺎن ﺗﺤ ﺘﺮم ﻗﯿﻤ ﺎ ،ﻟﮭ ﺎ ورﺿ ﯿﮭﺎ اﻟﻌ
اﻟﻌﯿ ﺶ ﻣﻦ وﻣﻜﻨﺘﮭ ﻢ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎﻟﻤﯿﻦ رب وأﻧﺰﻟﮭ ﺎ ﺻﺎﻏﮭﺎ

ﺎت اﺣﺘﺮﻣ ﺖ ،ﻟﻐ ﺔ أو ﺑ ﺪﯾﻦ أﺣﺪا ً ﺗﻠ ﺰم وﻟ ﻢ اﻟ ﺪﻧﯿﺎ ﻣﻠﻜ ﺖ أﻣﺔ ﻧﺤ ﻦ
.ظﮭﺮاﻧﯿﮭ ﺎ ﺑﯿ ﻦ اﻟﻜ ﺮﯾﻢ

اﻟ ﺪرع أن ﻣﺪﻋﯿﺎ ً ،ﻣﻨ ﮫ ﺳ ﺮق درع ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ أﻣ ﯿﺮ وھﻮ طﺎﻟ ﺐ أﺑ ﻲ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎ ًﯾﮭ ﻮدي ﯾﻘ ﻒ أﻟ ﻢ
ﺛ ﻢ ،ﻟﻠﯿﮭ ﻮدي ﺑﺎﻟ ﺪرع اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﯾﺤﻜ ﻢ ،ﯾﻤﻠﻜﮭ ﺎ ﻟ ﻢ ﺑﯿﻨ

ﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﯿﺎ ًاﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﯾﺴ ﺄل وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ،درﻋﮫ

.طﺎﻟ ﺐ أﺑ ﻲ ﺑ ﻦ ﻟﻌﻠ ﻲ اﻟ ﺪرع ﺑﻤﻠﻜﯿ

120

ﺔ ﻓﯿﻌ

ﺘﺮف اﻟﯿﮭ ﻮدي ﯾﻌ ﻮد

ﻛ ﻢ  900وطﻮل ﻣ ﺘﺮ  100ﺑﻌ ﺮض أﻟﻐ ﺎم ﺣﻘ ﻞ ذﻟ ﻚ وﺗﺒ

ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻔ ﺮا ﻣﺴ ﻤﻰ ﺗﺤ ﺖ 78
اﻟﺤ ﺪود طﻮل ﻋﻠ ﻰ

ﻊ ،اﯾﺰﻧﮭ ﺎور ﻣﺒ ﺪأ أو اﻻﺳ

ﺔ اﻟ ﺪول ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿ

.اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ
22

ﺒﻘﮫ ،ﻣﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ واﻟﯿﺎ ًأﺑ ﻮه ﻛ ﺎن اﻟ ﺬي ،اﻟﻌ ﺎص ﺑ ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﻄ ﻲ ﺷ ﺎب ﯾﺴ

،ﻓﯿﺴ
اﻟﺸ ﺎب ﻓﯿﺸ

ﻜﻮه ؛اﻷﻛ ﺮﻣﯿﻦ اﺑ ﻦ وأﻧ ﺎ ﺧﺬھﺎ :ﻟ ﮫ ﯾﻘ ﻮل وھﻮ ﺑﺎﻟﺴ

ﻮط اﻟﻌ ﺎص ﺑ ﻦ ﻋﻤﺮو اﺑ ﻦ ﻓﯿﻀ

ﺎﺑﻖ أﻟ ﻢ
ﺮﺑﮫ

وأﻣﺮه ،ﻟﻠﯿﮭ ﻮدي اﻟﺴ ﻮط وأﻋﻄﻰ ،واﺑﻨ ﮫ ﻋﻤﺮوا ً اﺳ ﺘﺪﻋﻰ اﻟ ﺬي ،اﻟﺨﻄ ﺎب ﺑ ﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ أﻣ ﯿﺮ إﻟ ﻰ
ﻲ ﻓﯿﻘ

ﯾ ﺎ ﻻ :اﻟﻘﺒﻄ

ﻮل ،ﻋﻤﺮو ﺻ ﻠﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺟﻌﻠﮭ ﺎ :اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ أﻣ ﯿﺮ ﻓﯿﻘ

ﻓﻤ ﺎ ،ذﻟ ﻚ وﺑﯿ ﻦ ﺑﯿﻨ

ﻚ ﺣﻠﻨ ﺎ ﻣﺎ ذﻟ ﻚ ﻓﻌﻠ ﺖ ﻟ ﻮ وﷲ :ﻗ ﺎل ،ﺿ

ﻮل ،ﻓﻀ

ﺮﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﺿ ﺮﺑﺖ ﻟﻘ ﺪ ،اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ أﻣ ﯿﺮ

ﺘﻌﺒﺪﺗﻢ ﻣ ﺘﻰ ﻋﻤﺮو ﯾ ﺎ) :ﻗ ﺎل ﺛ ﻢ ،أﺑﯿ ﮫ ﺑﺴ

وﻟ ﺪﺗﮭﻢ وﻗ ﺪ اﻟﻨ ﺎس اﺳ

ﺮﺑﮫ ،ﻋﻤﺮو ﺑ ﻦ ﺑﻀ ﺮب

ﻠﻄﺎن إﻻ وﻟ ﺪه ﻋﻠﯿ ﻚ ﺗﺠ ﺮأ
(.أﺣﺮارا ًأﻣﮭ ﺎﺗﮭﻢ

أﻣﺔ أﻧﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ دﻟﯿ ﻞ ﻷﻛ ﺒﺮ ﻗﺮﻧ ﺎ ﻋﺸ ﺮ ﺧﻤﺴ ﺔ ﻣﻦ ھﻮﯾﺘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ واﻟﻌﺮﻗﯿ
اﻷﻣﺔ ﺑﮭ ﺬه ﺗﺮﯾ ﺪ ﻻ ،ودوﻟﯿ ﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿ
وﻗ ﺪ .ﺛﺮواﺗﻨ

ﻰ ﻟﺘﻨﺸ

.وأھ ﺪاﻓﮭﺎ ﻣﺂرﺑﮭ ﺎ ﺗﺤﻘﯿ
،اﻷوﺳ ﻂ اﻟﺸ ﺮق ﻓ ﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ھﺬه ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺔ ﻗ ﻮى ﻟﻜ ﻦ ﻣﻜﺮﻣﺔ؛ ﻣﻌﺰزة ﻋﺎﺷ ﺖ اﻟ ﺘﻲ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎ وﺗﺴ ﺮق ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻮﺿ

ﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ ﻟﻸﻗﻠﯿ

ﺮ ،اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﺗﻠ ﻚ اﺣﺘﺮﻣ ﺖ

ﺎت ﻣﻦ ﻧﻔ ﻮس ﺿ ﻌﺎف اﺳ

ﻓ ﻲ ﻣﺴ

ﺘﻘﻄﺒﺖﺧﯿﺮا ً،

ﻖ ﻓ ﻲ ،ﻓﺎﺳ ﺪة ﻗﻤﻌﯿ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘ ﻮى ﺗﻠ ﻚ اﺳ

ﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺘﻐﻠﺖ

ﺒﺔ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﺣﻖ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ اﻟﻌ ﺪل ﻣﻦ ﻟﯿ ﺲ

ﺔ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ،ﻛﻠﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ ﺣﻖ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﯾﺠ ﺐ وإﻧﻤ ﺎ

وﻓ ﻲ ،اﻟﺤﯿ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ اﻹﺳ ﮭﺎم ﻋﻠ ﻰ وﻗ ﺪراﺗﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭ ﺎ ﻛ ﻞ ﺳُﻠﺒﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿ
ﺘﮭﺪﻓﺔ ﻏﺎﻟﺒﯿ

ﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ إن

ﺔ وھﻲ .واﻟﺘﺸ

ﺔ وھﻲ ،اﻟﺸ ﻌﻮب

ﺮﯾﺪ اﻟﻘﻤ ﻊ أﻧ ﻮاع أﻗﺴ ﻰ إﻟ ﻰ اﻟﯿ ﻮم ﺗﺨﻀ ﻊ وھﻲ ،ﻣﺴ

ﺘﻘﺒﻠﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ

وﻗ ﺖ ﻓ ﻲ .ﻗﻤﻘﻤ ﮫ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟَ ﮫ ﯾُﺨﺸﻰ ﻣﺎرد إﻟ ﻰ ﻧﻈﺮﺗ ﮫ ،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ إﻟﯿﮭ ﺎ ﯾﻨﻈ ﺮ ،ودﯾﻨﮭ ﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭ

ﺎ وﻓ ﻲ ﻗﯿﻤﮭ ﺎ

ﺔ اﻷﻗﻠﯿ

ﺎت ﻓﯿ ﮫ وﺟﺪت

ﺎ رﻋﺎة ،اﻟﺸ ﺮق وﻣﻦ اﻟﻐ ﺮب ﻣﻦ ،ﻟﮭ ﺎ رﻋﺎة ،واﻟﺪﯾﻨﯿ

ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﮭ
ﺟﺴ ﺮ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻟﺘﻠ

ﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿ

ﻚ ﻟﺘﻜ ﻮن ،اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻦ وﻣﻤﺎﻷة ،وﺗﻌﻠﯿﻤﮭ

ﺎ واﻗﺘﺼ ﺎدھﺎ ،وﻣﻌﺘﻘ
.اﻟ

ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﺗﺴ

ﺘﻘﻄﺐ ﻗ ﻮى ﻋﻦ ﺑﻤﻌ ﺰل ،واﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿ

ﻣﻦ ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ﺗﺴ ﻮق ﻗﻤﻌﯿ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ ﻋﻦ ﺑﻤﻌ ﺰل ،ﻣﺴ

ﺪاﺗﮭﺎ

ﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻟﺮﻋﺎﺗﮭ ﺎ ﻋﺒ ﻮر

ﺎة اﻟﺤ ﻖ ﻟﮭ ﺎ ﻛﻠﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺷ ﻌﻮب إن

ﺘﻘﺒﻠﮭﺎ رﺳ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻟﮭ ﺎ اﻵﺧ ﺮ؛ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ وﺗﺤ ﺎرب

__.ﻛﻠﮭ ﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺷ ﻌﻮب ﻣﻊ اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ ﯾﻀ ﻌﮭﺎ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻟﮭ ﺎ .ﻗﻤﻌﮭ ﺎ ﺧ ﻼل
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Göç ve Uyum: Türkiye’deki Suriyelilerin Durumu

Ertuğrul Eryücel*

Öz
Türkiye, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından beri, yoğun bir sığınmacı göçü almaktadır.
Türkiye’nin kentleri, sayıları her geçen gün artan Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmaktadır.
Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki hayata uyum sağlamaları, toplumsal barış ve ekonomik
istikrar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların
uyum sürecini incelemektedir. Çalışma, Suriyeli sığınmacıların uyum sürecini kolaylaştıran ve
zorlaştıran hususları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Suriye halkı ile Türkiye halkının geçmişte
Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında uzun yıllar birlikte yaşamaları, benzer bir kültüre ve inanç
sistemine sahip olmaları uyum sürecini kolaylaştıran etkenler olarak ele alınmaktadır. Suriyeli
sığınmacıların “geçici koruma” olarak ifade edilen hukuki statüsü ve toplumda Suriyeli
sığınmacılarla ilgili var olan derin önyargılar uyum sürecinin önündeki engeller olarak
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suriye, sığınmacı, geçici koruma, uyum, toplumsal kabul.
Abstract
Since the Syria War began in 2011, Turkey is experiencing an intense migration of asylum
seekers. The number of Syrians living in Turkey's cities is constantly increasing. Syrians adapt to
life in Turkey is of great importance in terms of social peace and economic stability. This study
examines the process of adaptation of Syrians in Turkey. The study aims to reveal the issues that
make the adaptation process of the Syrians easier and harder. The Syrian people and the people
of Turkey have lived together for a long time during the Ottoman empire. In this respect, it can
be argued that the common past, common culture and common belief system between the two
peoples are factors that facilitate the adaptation process. The legal status of Syrians, expressed
as eller temporary protection and the prejudices about Syrians are examined as obstacles to the
adaptation process.
Keywords: Syria, asylum seeker, temporary protection, adaptation, social acceptance.

Giriş
2011 yılında başlayan ve günümüzde de devam eden Suriye İç Savaşı; büyük insani felaketlere
yol açmaktadır. Savaş boyunca milyonlarca Suriyeli hayatını kaybettiği gibi, milyonlarcası da
hayatta kalmak için başka ülkelerde sığınma aramaktadır. Suriye iç savaşının başladığı tarihten
itibaren yoğun sığınmacı akınına maruz kalan ülkelerden biri de Türkiye’dir.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı istatistiklere göre; Türkiye’de
14.03.2019 tarihi itibariyle, “geçici koruma” statüsünde 3.646.889 Suriyeli bulunmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, E-posta:
ertugruleryucel@hitit.edu.tr
*
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YIL
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20191

TOPLAM
0
14.237
224.655
1.519.286
2.503.549
2.834.441
3.426.786
3.623.192
3.646.889

Tablo 5: Yıllara göre geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı istatistiklere göre, 14.03.2019
tarihi itibariyle, Suriyelilerin 141.136’sı kamplarda barınırken; geri kalanı Türkiye’nin 81 iline
dağılmış durumdadır. Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadığı ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa,
Hatay, Gaziantep ve Adana’dır. Suriyeli sayısının en az olduğu il ise; 40 kişi ile Artvin’dir.
İL
İstanbul
Şanlıurfa
Hatay
Gaziantep
Adana
Mersin
Bursa
İzmir
Kilis
Konya

TOPLAM
559.931
451,501
439,450
428,748
237,830
205.748
170.016
143.642
117.235
106.485

Tablo 6: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin illere göre dağılımı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı istatistiklere göre, 14.03.2019
tarihi itibariyle Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 79 bin 894 kişidir. Ülke içindeki
Suriyelilerin TÜİK tarafından son olarak 82.003.882 olarak açıklanan Türkiye’nin nüfûsuna
oranı ise; %4.4’tür. Bu oranın büyüklüğü dikkate alındığında; Suriyeli sığınmacıların,
Türkiye’deki hayata uyum sağlamaları sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan büyük önem arz
etmektedir. Suriye İç Savaşı, etkisini artırarak devam etmektedir. Büyük devletlerin bölgeye
ilgisi ve terör örgütlerinin faaliyetleri, iç savaşı daha kompleks hale getirmektedir. Ateşkes ve
barış girişimleri her defasında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Tüm bu gelişmeler, Suriyeli
sığınmacıların Türkiye’de kalıcı olduklarını göstermektedir. Sığınmacıların çoğu, Türkiye’de
kendilerine yeni bir hayat kurmuştur. Savaş sona erse bile; sığınmacıların bu hayatı bırakıp,
altyapısı çökmüş Suriye kentlerine geri döneceklerini beklemek gerçekçi gözükmemektedir.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre; sadece son 8 yılda
Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 405.221’dir. Bu çocuklar Suriye’yi hiç görmemiştir ve bu
1

14.03.2019 itibariyle.
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sayıya her geçen gün yenileri eklenmektedir. Savaş başladığında Türkiye’ye gelen çocukların
çoğu da Suriye’yi hiç hatırlamamaktadır.
Tüm bu gelişmeler, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki yaşamın çeşitli parametrelerine (sosyal,
ekonomik, siyasal, kültürel vb) uyumunu hayati derecede önemli kılmaktadır. Suriyeli
sığınmacıların uyum meselesi; her şeyden önce Türkiye’nin toplumsal barışını koruması,
ekonomik dengelerini sarsmaması ve yeni siyasal krizlerle karşılaşmaması açısından büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışma, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların uyum sürecini, bu süreci kolaylaştıran ve
zorlaştıran etkenler üzerinden incelemektedir. Çalışmada, Suriye halkı ile Türkiye halkının
geçmişte Osmanlı çatısı altında gösterdikleri birlikte yaşama pratiği, iki halk arasındaki ortak
kültür ve inanç sistemi uyumu kolaylaştıran etkenler olarak ele alınırken; Türkiye’deki
Suriyelilerin “geçici koruma” olarak adlandırılan hukuki statüsü ve toplumda Suriyeli
sığınmacılarla ilgili var olan derin önyargılar, uyum sürecini zorlaştıran hususlar olarak ele
alınmaktadır.
Uyumu Kolaylaştıran Etkenler: Ortak Geçmiş, Birlikte Yaşama Pratiği
Göçmenlerin uyumu konusu, çift yönlü bir süreci ifade etmektedir. Sürecin bir tarafında,
göçmenlerin göç ettikleri ülkenin hayatına sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan uyum
sağlamaları beklenirken; diğer tarafında göç alan ülkenin kurumları ve halkıyla birlikte,
göçmenleri toplumsal açıdan kabule hazır olması beklenir (Erdoğan,2018:101). Bir göçmen
topluluğun, göç ettiği ülkeye uyum sağlamasında; o ülkenin halkıyla inanç, kültür, tarih gibi
öğeler üzerinden kurduğu ortaklıklar çok önemlidir. Bu öğeler üzerindeki ortaklık göçmen
topluluğun uyumunu kolaylaştıran faktörlerdir (Sezgin ve Yolcu,2016:423).
Suriye coğrafyası tarih, kültür ve inanç açısından; Anadolu coğrafyasının tabii bir uzantısı
konumundadır. Suriye coğrafyası, 1516 yılında “Mercidabık Savaşı” ile Osmanlı İmparatorluğu
yönetimine geçmiş ve 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu toprağı olarak kalmıştır (Kılıç,2011:3738). Dolayısıyla Anadolu halkı ile Suriye halkı arasında ortak geçmiş, ortak inanç, ortak kültür ve
yaşam tarzı üzerinden kurulan ortaklıklar olduğundan söz edilebilir. Diğer taraftan gerek
Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı, gerek Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemi içinde
yetişmeleri; gerekse yerli halk ile Suriyeliler arasında gerçekleşen evliliklerin sayısının her geçen
gün artması iki halkın kaynaşması noktasında çok önemlidir.
Türkiye, Suriye İç Savaşı sonrası ortaya çıkan sığınmacı krizine insani açıdan yaklaşmaya
çalışmıştır. Türkiye’nin mağdur ve mazlum bir topluluğa kapılarını açması takdir edilmelidir2.
Türkiye’nin nüfûsuna son 8 yıl içinde 3.646.889 Suriyeli sığınmacı dâhil olmuştur. Göçmenlerin
ülkeye girdikleri zaman aralığının da kısalığı dikkate alındığında; bu sayı çok büyüktür. Bu kadar
kısa sürede, bu kadar göçmenin girdiği bir ülkede sorun çıkması kaçınılmazdır; ama bakıldığı
zaman Türkiye’de sorunun çok da büyük olmadığı, aslında bir şekilde Suriyelilerle Türk halkının
ciddi sorunlar yaşamadan bir arada yaşamayı başarabildiği gözlemlenmektedir. Ancak uyum
süreci dinamik bir yapıdır. Uyumun sağlanması kadar, sürdürülmesi de önemlidir. Uyum konusu,
birçok etmenin göz önünde tutulmasını ve tüm kurum ve kuruluşların aktif işbirliği içinde
olmasını gerektiren bir süreci ifade etmektedir. Uyum süreci “güvenlik”, “eğitim”, “sağlık”,

“Türkiye” gibi, Suriye’ye komşu “Ürdün” ve “Lübnan”ın da Suriyeli sığınmacılara kapılarını açması, “insan
hakları” ve “uluslararası hukuk” açısından yerinde uygulamalardır. Diğer taraftan; “Mısır” ve “İsrail” gibi
Suriye’ye komşu ülkelerle; bölge ülkeler olarak nitelendirilebilecek “Suudi Arabistan” ve diğer “Körfez”
ülkelerinin ve “Avrupa Birliği” ülkelerinin aynı duyarlılıktan uzak olduğu gözlenmektedir.
2
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“hukuk”, “iş yaşamı”, “sosyal güvenlik”, “konut”, “çevre” gibi birçok alanı kapsayan bütüncül bir
süreci ifade etmektedir (Fielden,2008:3). Türkiye’de uyum sürecinin bazı alanlarında sorunlar
olduğu da bir gerçektir. Bu sorun alanlarının başında Suriyelilerin Türkiye içindeki haklarını ve
yükümlülüklerini düzenleyen “geçici koruma statüsü” gelmektedir. Diğer önemli sorun alanı ise,
Suriyelilerle ilgili toplumda geniş kabul gören “önyargılar”dır.
Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü ve Uyum Sürecine Etkileri
Bir ülkenin göç mevzuatı, o ülkedeki göçmenlerin hak ve yükümlülüklerini, bir başka deyişle
statülerini belirlemektedir. Türkiye’nin göç mevzuatı, büyük ölçüde II. Dünya Savaşı’ndan sonra
şekillenmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan rejim değişiklikleri ve yeni çatışmalar, birçok
insanı yaşadığı yerleri terk etmek zorunda bırakmıştır. Avrupa Devletleri göç konusunu
düzenlemek amacıyla 1951 yılında Cenevre’de “Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin
Sözleşme”yi ihdas etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, “Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin
Cenevre Sözleşmesi”ni 1961 tarihinde, bu sözleşmeyi ayrıntılandıran “Mültecilerin Hukuki
Statüsüne Dair New York Protokolü”nü de 1967 yılında onaylamıştır. Ancak Türkiye
Cumhuriyeti bu sözleşmeyi “coğrafi çekinceler/kısıtlamalar” koyarak kabul etmiştir. Buna göre;
Türkiye yalnızca Avrupa’da meydana gelen olaylar sonucu, Türkiye’ye sığınanlara “mültecilik
hakkı” vereceğini beyan etmiştir. Bu çekince ile Avrupa coğrafyası dışında gerçekleşen olaylar
sonucu, Türkiye’ye sığınanların “mültecilik hakkı” almasının önüne geçilmiştir (İltica ve Göç
Mevzuatı,2005:47-50). Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir geçiş bölgesi olması ve Balkanlar,
Kafkasya ve Orta Doğu gibi sıcak çatışma bölgelerine yakın olması gibi nedenlerle kitlesel
göçmen akımlarına marûz kalacağını hesap ederek; bu çekinceyi/kısıtlamayı koymuş ve
günümüze kadar da yürürlükte tutmuştur.
Türkiye’de göç konusu, son olarak 2013 yılında yasalaşan 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu’nu ile düzenlenmiştir. Türkiye, bu kanunla da “coğrafi kısıtlama” ilkesini
sürdürmeye devam etmiştir. Buna göre; Türkiye Avrupa dışından gelenleri “mülteci” olarak
kabul etmemektedir. Bu açıdan, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonucu Türkiye’ye
sığınanlar “mültecilik statüsü” elde edememektedir (Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu,2013).
6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu ile Türkiye’deki Suriyeliler “geçici
koruma” adı verilen ayrı bir hukuki statü içinde değerlendirilmiştir. Bu statü, 2014 yılında
düzenlenen “Geçici Koruma Yönetmeliği” ile de ayrıntılandırılmıştır (Geçici Koruma Yönetmeliği,
2014).
“Geçici koruma”, Türkiye’nin sınırlarına yönelen ani ve kitlesel göç hareketlerine karşı yürürlüğe
koyduğu acil çözüm politikasıdır. Bu politika, kitlesel göç akınına kalıcı bir çözüm getirilene
kadar benimsenen, ara çözüm yolunu ifade etmektedir. “Mültecilik” ve diğer iltica statülerinin
sağlanması emredilirken, “geçici koruma” da böyle bir zorunluluk yoktur. “Geçici koruma”
statüsünün sağlanması ve sürdürülmesinde takdir yetkisi, ilgili devletlerin organlarına aittir
(Ekşi,2018:151). Bu açıdan Suriyeliler, ülkelerinde durum normale dönene kadar Türkiye’de
“misafir” edilen kişiler konumundadır.
1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi”nin düzenlediği
“mültecilik statüsü” bireysel bir statüdür. “Geri gönderme yasağı” yanında; “ikâmet hakkı”,
“çalışma hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “sosyal güvenlik hakkı”, “eğitim hakkı”, “sağlık hakkı” gibi pek
çok sosyal ve ekonomik hakkı da ihtiva etmektedir (Fitzpatrick,2000:287-288). Bu haklar, aynı
zamanda ülke vatandaşları tarafından da kullanılan haklardır. Ancak “geçici koruma” statüsünde
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hakların kullanımında kapsam, devletin ilgili organları tarafından belirlenir. Devletler kapsamı
genellikle “Cenevre Sözleşmesi”nden bağımsız olarak değerlendirme eğilimindedir. Kapsam,
genellikle dar bir şekilde yorumlanır. Devletler “geçici koruma” statüsünde bulunanlara ikâmet
izni verilmesinde, sosyal ve ekonomik haklar tanınmasında yükümlülük altına girmeme
eğilimindedir. “Geçici koruma” statüsünde, devletlerin kişilere hak tanıma konusunda geniş bir
takdir yetkisi vardır (Yakoob,1999:623).
“Geçici koruma” statüsünde bulunan Suriyeliler, “mültecilik statüsü” kapsamında tanınmış
haklara sahip olmasalar da, belli bir süre aralığı içinde Türkiye’de “misafir” edilecekleri kabul
edilse de, karşılanması gereken temel ihtiyaçlarının olduğu da bir gerçektir. Bu ihtiyaçların
başında “güvenlik”, “beslenme”, “barınma”, “çalışma”, “sağlık” ve “eğitim” gibi ihtiyaçlar
gelmektedir. Türkiye’de, 2013 tarihli 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na
dayanılarak kabul edilen; 2014 tarihli “Geçici Koruma Yönetmeliği”nin 6. maddesi ile iltica
hukukunun temel ilkelerinden “geri gönderme yasağı” (güvenlik) garanti altına alınmıştır.
Yönetmeliğin 26. maddesi ise; geçici koruma statüsündeki Suriyelilere Türkiye Cumhuriyeti’nin
sağlayacağı hizmetleri düzenlemiştir. Bu maddede “yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına
erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilir” ifadesi yer
almaktadır. Madde metninde haklardan değil; sunulacak hizmetlerden bahsedilmektedir. Madde
metnindeki “sağlanabilir” ifadesi ise; söz konusu hizmetlerin sunulmasında, takdir hakkının
devlete ait olduğunu göstermektedir.
2013 tarihli 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 2014 tarihli “Geçici
Koruma Yönetmeliği”ne göre; Türkiye’deki Suriyeliler “geçici koruma” statüsündedir. Buna göre
Suriyeliler bireysel bir statü olan mülteciliğe geçiş için başvuru yapamazlar. Geçici koruma;
“savaş”, “çatışma”, “ağır ve sistematik insan hakları ihlâlleri” nedeniyle, yaşadığı yerleri terk
etmek zorunda kalan Suriyelilere uluslararası hukukta evrensel bir ilke olan “geri gönderme
yasağı”nın bir gereği olarak tanınan koruma biçimidir. “Geçici koruma” statüsü, kalıcı bir çözüm
sağlamamaktadır. “Savaş”, “çatışma”, “ağır ve sistematik insan hakları ihlâlleri” sona erdiğinde ya
da Suriyeli sığınmacıların üçüncü bir ülkeye geçişi söz konusu olduğunda sona erecek olan ara
bir çözüm yoludur.
Suriyeli sığınmacıların, uyum sürecinin önündeki en büyük engel “geçici koruma” statüsü olarak
gözükmektedir. Bu statü, savaşın yol açtığı ölümlerden kurtulmak için kaçan insanlara, bir nevi
“misafirlik” statüsü vermektedir. “Geçici koruma”, savaş bitince ya da Suriye’nin belirli
bölgelerinde güvenlik sağlanınca, sığınmacıların ülkelerine geri gönderilebilecekleri olasılığını
da içermektedir. Geri gönderilme olasılığı -geri gönderilmenin siyasi otoriteler tarafından da sık
sık gündeme getirilmesi- Suriyelilerin Türkiye’deki hayata dört elle sarılmalarını
engellemektedir.
Öte yandan sığınmacı ailelerin çoğu; Türkiye’de yeni bir hayat kurmuştur. Çok büyük zorluklarla
kurulan bu hayatın, kısa süre içinde yeniden yok olacağı ve hayata yeniden sıfırdan başlanacağı
ihtimali; Suriyeli aileleri toplumsal ve ekonomik açıdan da ümitsizliğe sürüklemektedir. Sonuç
olarak geçici koruma statüsü, Türkiye’de kalıcı olacakları gözlenen Suriyeliler için kalıcı/köklü
bir çözüm sunmaktan uzaktır ve uyum sürecinin önündeki en önemli engel olarak durmaktadır.
Türkiye’de Suriyelilerle İlgili Önyargılar ve Uyum
Önyargı sözcük anlamıyla “peşin hüküm”, “peşin hükümlü yargılama”, “yeterli bilgi olmadan
edinilmiş hatalı/yanlış fikir” gibi anlamlara gelmektedir.
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Önyargı kavramı; tarihi, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel parametrelerden yola çıkarak; bir
kişi ya da bir grupla ilgili oluşmuş, genellikle olumsuz kalıpyargılara dayanan tutum şeklinde
tanımlanabilir. Önyargının iki temel öğesi vardır. İlk olarak; önyargı bir kişi veya grupla ilgili
temelsiz bir inanç ya da düşünceye dayanan kalıpyargıdır. İkinci olarak; bu kalıpyargıya dayanan
güçlü bir duygulanım söz konusudur. Kalıpyargı, önyargının bilişsel parçasıdır ve bu
kalıpyargıya güçlü bir duygulanım eşlik ederse; bir tutum olarak önyargı oluşmuş olur. Bu tanım
şu şekilde formüle edilebilir: Önyargı = Kalıpyargı + güçlü duygu (Paker,2011:2-3).
Önyargı, eksik ya da hatalı değerlendirme sonucu; bir kişi ya da kişi grubuna karşı oluşmuş,
genellikle olumsuz tutumdur. Önyargıların davranışa dökülmesi ise, ayrımcılığın ortaya
çıkmasına yol açar. Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba karşı önyargılı davranılması sonucu;
gruplar arası ilişkilerin zorlaşması ya da imkânsızlaşması durumudur. Ayrımcılığa uğrayan grup
dışarıda tutulur ve içinde yaşadığı toplumdaki diğer gruplarla ilişki kurması zorlaşır (Göregenli,
2011:5).
Uyum sürecinin önündeki engellerden biri de, Türk halkı arasında Suriyelilerle ilgili hayli yaygın
olan önyargılardır. Türkiye’de Suriyeli sığınmacılarla ilgili oluşmuş geniş bir önyargılar ağı
vardır: “sığınmacıların ülkelerini savunmayıp Türkiye’ye kaçtıkları”, “Türk halkının vergilerinin
sığınmacılara aktarıldığı”, “emeklilere ayrılması gereken kaynakların sığınmacılara gittiği”,
“sığınmacıların ülkeye yük oldukları”, “sığınmacılar yüzünden işsizliğin ve enflasyonun arttığı”,
“sığınmacılar yüzünden konut kiralarının yükseldiği”, “devletin sığınmacılara asgari ücret kadar
maaş verdiği”, “devletin çocuk sayısı oranında sığınmacı ailelere maddi yardımda bulunduğu”,
“sığınmacıların konut kiralarının devlet tarafından ödendiği”, “sığınmacıların elektrik, su, telefon
ve yakıt faturası gibi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı”, “sığınmacı çocukların salgın
hastalık taşıdığı”, “sığınmacı çocuklarının sınava girmeden istedikleri okullarda eğitim gördüğü”,
“sığınmacıların üniversitelere sınavsız girdiği”, “sığınmacıların suç oranının yüksek olduğu”,
“sığınmacıların şiddete eğilimli olduğu”, “sığınmacıların geceleri uyumadığı ve gürültü yaptığı”
şeklinde kabaca özetlenebilecek bu önyargılar; daha çok sosyo-ekonomik parametreler
üzerinden gelişmektedir.
Suriyeliler “ekmeğimize ortak oluyor”, “toplum huzurunu ve “genel sağlığı” tehdit ediyor
şeklinde özetlenebilecek bu önyargıların toplumda hayli yaygın olması ve gerçekmiş gibi kabul
görmesi; dünyanın en kırılgan toplumsal gruplarından olan sığınmacıları daha zor durumda
bırakmaktadır. Önyargılar; ekonomik açıdan zor, psikolojik açıdan da yıpranmış pozisyonda olan
sığınmacıları, ihlâller karşısında daha savunmasız hale getirmektedir. Bu ortam sığınmacılara
yönelik önyargıları kırmayı, gündelik tartışmaların ötesine geçerek; konuyu temel insani
değerler çerçevesinde ele almayı ve yanlış anlaşılmaları gidererek; olumsuz propagandaların
önüne geçilmesini zarûri kılmaktadır (Özipek,2018:4). Bu da öncelikle devletin sığınmacılar
konusunda “şeffaf” bir politika izlemesini gerektirmektedir. Devletin Suriyeli politikasını ve
Suriyelilere yapılan yardımları tüm çıplaklığıyla kamuoyuna sunması gerekmektedir.
Suriyelilerin durumu nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriyelilere yönelik politikası nedir?
Türkiye bu politikadan ne beklemektedir? Suriyelilerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi
ihtiyaçları nasıl ve hangi kaynaklarla karşılanmaktadır? Suriyeliler devletten maaş ya da nakdi
yardım almakta mıdır? Suriyelilerin tüm giderleri devlet tarafından mı karşılanmaktadır?
Suriyelilerin çalışma ve sosyal güvenlik hakkı nasıl düzenlenmiştir? Devletin bu konularda şeffaf
olması, olanı tüm boyutlarıyla halka izah etmesi gerekmektedir (Erdem,2017:341-342).
Suriyelilerle ilgili toplumda var olan önyargıların çoğu, hatalı ve yanlış bilgiler sonucu
oluşmaktadır. Devletin bu konularda şeffaf olması, toplumdaki gerçek dışı önyargıları kıracaktır.
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Uyum süreci çift yönlüdür. Uyum sürecinin bir tarafında Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki
hayata tutunmaları beklenirken, diğer tarafında Türk halkının sığınmacıları toplumsal açıdan
kabule hazır olması yer alır. Bir başka deyişle; Suriyelilerin Türkiye’ye uyum sağlamaları için,
önce Türk halkı kabule hazır hale getirilmelidir. Bunun yolu da Suriyeli sığınmacılarla ilgili tüm
gerçeklerin halka sunulmasından geçmektedir. Suriyeli sığınmacılar konusunun milli güvenlikle
ilgili olarak yorumlanıp, Suriyeli politikasının gizli tutulması, konuyu daha esrarengiz kılmakta,
toplumda Suriyeli sığınmacılarla ilgi gerçek dışı propagandaların yeşermesine zemin
hazırlamaktadır.
Sonuç
Türkiye’nin Suriye İç Savaşı sonrası ortaya çıkan sığınmacı krizinde, “açık kapı politikası”
uygulayarak; 3.650.000 insanı ülke sınırları içine alması, tarihine ve medeniyet tasavvuruna
yakışan bir politikadır. Bu kadar kısa bir süre içinde, bu büyüklükte bir sığınmacı kitlesini içine
alan ülkede, sığınmacılarla yerel halk arasında büyük sorunların yaşanmaması; aslında iki halkın
birlikte yaşama pratiğine sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye halkı ile Suriye halkı arasında
“ortak geçmiş”, ortak kültür” ve “ortak inanç sistemi” üzerinden gelişen bir birlikte yaşama
pratiğinden söz edilebilir.
Uyum süreci dinamik bir yapı olarak değerlendirildiğinde; bazı sorun alanlarının varlığı da
dikkat çekmektedir. Bu sorun alanlarının başında Suriyelilerin “geçici koruma” olarak
adlandırılan hukuki statüsü gelmektedir. Türkiye’nin Suriye savaşı sırasında, sınırına yönelen
ani ve yoğun sığınmacı akınına karşı, ara bir çözüm olarak yürürlüğe koyduğu “geçici koruma”
statüsü; savaşın uzaması ve yakın gelecekte de bitecek gibi görünmemesi nedeniyle anlamını ve
işlevini kaybetmiştir. Türkiye’nin artık sorunu kalıcı olarak çözmeye yönelik politikaları
tartışması gerekir. Bu politikaların başında da Suriyelilere “vatandaşlık hakkı” verilmesi konusu
gelmektedir. Türkiye’nin günümüzde en azından Türkiye’de doğmuş ya da Türk eğitim sistemi
içine dâhil olmuş Suriyeli çocuklara “vatandaşlık hakkı” vermeyi gündemine alması
gerekmektedir. Savaş bitse bile; Suriyeli sığınmacıların çok büyük bir kısmının ülkelerine
dönmek istemeyecekleri, Avrupa ülkelerinin de Suriyelilere kapılarını açmayacakları verili bir
geçeklik iken; Türkiye’nin “vatandaşlığa geçiş” konusunu gündeme alması kaçınılmaz
gözükmektedir.
Uyum süreci, çift taraflı bir süreç olarak ele alındığında; Suriyelilerin Türkiye’ye uyum
sağlayabilmesi için öncelikle Türk halkının kabule hazır olması beklenmektedir. Toplumsal
kabulün önündeki en büyük engel ise; Suriyelilerle ilgili toplumda var olan “önyargılar”
gözükmektedir. Önyargıların hatalı ve yanlış bilgilendirme sonucu oluştuğu dikkate alınırsa;
devletin Suriyelilere yönelik politikaları kamuoyuna açması, yanlış anlaşılmaları en aza
indirecektir. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikli olarak devletin Suriyelilere yönelik
politikasını “milli güvenlik” konseptinden çıkarması gerekmektedir.
Suriyeli sığınmacıların uyum sürecinin başarıya ulaşması, onların kendi ayakları üzerinde
durabilmeleri ve içinde yaşadıkları topluma katkı sunabilmeleri ile mümkündür. Bu ise;
Suriyelilerle ilgili hukuki çerçevenin revize edilmesine ve önyargıların giderilmesine bağlıdır.
Türkiye, misafirperverliğini kalıcı hukuki normlara dönüştürmelidir. Sığınmacı olmanın bir
“insan hakkı” olduğu ve sığınmacıların da hak sahibi bireyler olduklarını göz önüne alındığında,
yani konu “insan hakları” temelinde ele alındığında, şüphesiz, sığınmacılarla ilgili önyargıların
tamamı tâli bir mesele haline gelecektir.
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Toplumsal uyumu sağlamanın, göçmenleri toplumun üretken ve barışçıl üyeleri haline
getirmenin yegâne yolu, başta “çalışma hakkı” olmak üzere; tüm hakları güvenceye almaktan
geçmektedir. Göçmenlere haklar tanımamak, onları yasa dışı yollara sevk edecektir ki, bu durum
daha kötü sonuçlara yol açacaktır.
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أ.

د /ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي
أﺳﺗﺎذ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر

ﺗﻮطﺌﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻈﺎھﺮة اﻹرھﺎﺑﯿﺔ اﺣﺪ أھﻢ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺮﺗﺒﻂ ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻛﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻹرھﺎب واﺣﺘﻀﺎﻧﮫ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﮫ او ﻟﺪواع ذاﺗﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻔﺴﯿﺔ اﻹرھﺎﺑﻲ ﻧﻔﺴﮫ
ودواﻋﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻧﻤﺖ اﻟﻈﺎھﺮة اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻼح واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺪول
ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻠﯿﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ آﻓﺎت واﺧﺘﻼﻻت ھﯿﻜﻠﯿﺔ.
ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺤﺎول دراﺳﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ظﺎھﺮة إرھﺎب اﻟﺪوﻟﺔ أو إرھﺎب اﻟﻔﺮد وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ؟
وﻧﻌﺮج ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ واﻹرھﺎب اﻟﻤﺴﻠﺢ ذي اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺪﯾﻨﻲ؟

أوﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﮭﻢ اﻟﻈﺎھﺮة اﻹرھﺎﺑﯿﺔ

ﺑﯿﻦ إرھﺎب اﻟﻔﺮد وإرھﺎب اﻟﺪوﻟﺔ  -اﻹرھﺎب ﻋﻨﻮان واﺣﺪ

ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻹرھﺎب ﻣن اﻟظواھر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻧظرا ﻟﻣﺎ اﺗﺳم ﺑﮫ ﻣن ﺗﻧوع وﺗﺑﺎﯾن أﺷﻛﺎﻟﮫ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮫ وأﻏراﺿﮫ وﻛذا
ﺿﺣﺎﯾﺎه  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل وأدوات اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗزاﯾد
أﻋداد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻻﻧﺗﻣﺎءات واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ  ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﺣول اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹرھﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ظﮭور ﻛﯾﺎﻧﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ
ﺗﺳﺗﮭدف إﺳﻘﺎط دول وأﻧظﻣﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ "ﺗﻧظﯾم داﻋش"  ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﯾرة ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻣس
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛﯾﺎﻧﮭﺎ وﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﯾﻣﺗد ﺗﺄﺛﯾرھﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﺗﻠك
1
اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗﺗﻌدى اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠدول .

Dr., University of Ouargla, Algeria, E-mail: bouhania2000@yahoo.com
 1ﻟﻮاء اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﯿﺴﻰ  ،اﺳﺘﺸﺎري اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ – ،اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ..وإﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ،
sis.gov.eg
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ﻻ ﯾزال ھﻧﺎك ﻓﺎرق واﺿﺢ ﺑﯾن إرھﺎب اﻟدول وإرھﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﻋطﻔﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺑﺎت
أﻛﺛر إزﻋﺎﺟﺎ ً ﺣول اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ،أي اﻹرھﺎب اﻟﻔردي ،وﻧﻣوذج »اﻟذﺋﺎب اﻟﻣﻧﻔردة« ،واﻷﺷد ﺧطورة ھﻧﺎ أوﻟﺋك ﻏﯾر اﻟﻣرﺻودﯾن أو
اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻋﻧﻘودﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺷﮭد اﻹرھﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎدم ،ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء اﻟﻘطﻊ ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺧﻼﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣرﻛزﯾﺔ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺣول
اﻟﻌﺎﻟم ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ ،وﻟﯾس ﺷرطﺎ ً أن ﺗﻛون ذات ﻣﻘدرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ،ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻧواﯾﺎ إﯾﻘﺎع اﻷذى ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻟﺣدوث
ﻋﻣﻠﯾﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل أدوات ﺗﺑدو ﻓﻲ اﻟظﺎھر ﺻﻐﯾرة.
ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹرھﺎب ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻹرھﺎﺑﯾﯾن اﻟذﯾن ﺑﺎﺗوا ﺧﺑراء وﻻ
ﻧﻐﺎﻟﻲ إن ﻗﻠﻧﺎ إﻧﮭم أﺿﺣوا »إرھﺎﺑﯾﯾن ﻣﻌوﻟﻣﯾن« ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺿورھم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذﻛﯾﺔ ،واﻻﻟﺗﻔﺎف ﻣن ﺣول اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺷﻔرة ،ﻓﻘد ﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺣﺎول ﺟﻣﺎﻋﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﺎﻛﺎة
2
وﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود.
وﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدّت إﻟﻰ ذﻟك ،أنّ ھذه اﻟﺳﻠطﺎت ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ واﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺑدﯾل طﺑﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭﺎ،
وﻣن أﺟل أن ﺗﺑﻘﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟم ﯾﻛن أﻣﺎم ذﻟك ﺳوى إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻧف ﻟردع اﻟﺧﺻوم واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺣﯾث ﺗطوّ رت وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﺎﯾل
واﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﺳﺗّر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،وﻗد ﻟﻌﺑت اﻷﺣزاب ﻟﻌﺑﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺑﻧﻲ ﻣن ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ دوﻟﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻّﺔ وﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻّﺔ وﯾﻘوّ ض
أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .وﺗراھن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻻرھﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣرﺑﯾﺔ وﻟﺗﺑرﯾر ﺣروﺑﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺧروﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻرھﺎب .3.
ﺛﺎﻟﺛﺎ اﻟﻔﻌل اﻹرھﺎﺑﻲ وﻧﻘد اﻟﻔﻛر اﻹرھﺎﺑﻲ
ﻣﻧذ ﺻﻌود ﺗﻧظﯾم "داﻋش" ﻋﺎم ، 2014واﻧﺗﺷﺎر رواﯾﺗﮫ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﮭﺷﯾم اﻟﻧﺎر ،ﻣﻊ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﻣرﻋﺑﺔ ﻓﻲ ﻗطﻊ
اﻟرؤوس واﻟﺣرق واﻹﻏراق ،ﺑدأت ھﻧﺎك ﺣﻣﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ -ﻓﻲ ﺧﻠﻔﯾﺗﮭﺎ أﺟﻧدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾر وﻧﻘد اﻟﻣوروث اﻟﻔﻘﮭﻲ
واﻟدﯾﻧﻲ أو ﺗﻣﺣﯾﺻﮫ ،وإﺻﻼح اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وھﻲ أﻓﻛﺎر ﺿرورﯾﺔ وﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻟﻧﮭﺿﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻋﮭدة اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﺗﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻟﻛن "ﻛﺎرﺛﯾﺔ" ﺗﻠك اﻟدﻋوات وﻣﺎ ﯾراﻓﻘﮭﺎ ﻣن ﻣؤﺗﻣرات أﻧﮭﺎ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻹﺻﻼح اﻟدﯾﻧﻲ –
" أن ﺗﻠك اﻟدﻋوات ﺗﻧﺣرف ﺑﺳرﻋﺔ -ﺗﺣت وطﺄة أﺟﻧدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﺿوﺣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮭ ﻣن
ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل -إﻟﻰ ﻣﮭﺎﺟﻣﺔ ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ،ووﺻﻔﮭﺎ ّ ﺑﺎﻹرھﺎب واﻟﺗطرف ،وﺷن ﺣﻣﻠﺔ ﺷﻌواء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
دون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ھو أﻗرب إﻟﻰ اﻻﻋﺗدال واﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺳﻠﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻣﻊ وﺟود ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺗﻔﮭﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﮫ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾﺔ ،وﺑﯾن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔّر اﻟﺟﻣﯾﻊ وﺗﺗﻣﺳك ﺑﻣواﻗف ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ .ﺑﺎﻟطﺑﻊ
ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﺣد ﺗﻣﺎھﻲھذه اﻷﺟﻧدة اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ً ﺣﺎدا ً ﻋداﺋﯾﺎ ً ﻣن
أطﯾﺎف اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺗرﯾد إﻗﺻﺎء ھذا اﻟﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﮭد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺟرﯾﻣﮫ !ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﺛل ھذه اﻷﺟﻧدة
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ أﺣد اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟذھﺑﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹرھﺎب واﻟﺗطرف ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻻوﺳط واﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ  ،وﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻔﻛر
اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺷدد ﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟون واﻟﻣﻌﺗﻘﻼت.
ﺛﻣﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﮭﻣﺔ ورﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺟﯾب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟذﯾن ﯾﺣﯾﻠون ھذا اﻟﺻﻌود إﻟﻰ "اﻟﻧص" :أﯾن ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷددة
واﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق ﻗﺑل ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣن؟ ﻟﻣﺎذا ﻟم ﺗﺻﻌد إﻻ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗﮭدﯾد اﻟﮭوﯾﺎﺗﻲ واﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻣﺷﻔوع
ﺑﺎﺳﺗﺑداد طﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ؟ إذا ﻛﺎن ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻧف داﻋش ﻣﺣﺎﻻ ً إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻣﺎ ھو ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧف اﻟﺑﻧﯾوي اﻟﻔظﯾﻊ
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳوري اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ وأﻏﻠب اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﺻوص دﯾﻧﯾﺔ وﻻ إﻟﻰ ﻣوروث ﻓﻘﮭﻲ ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﺳﺟون
واﻟﻣﻌﺗﻘﻼت وﻗﺗل ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن؟" !اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ  -ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗﮭدﯾد اﻟوﺟودي اﻟﮭوﯾﺎﺗﻲ
4
واﻻﺳﺗﺑداد واﻟﺗﮭﻣﯾش اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ھﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻷول واﻷﻛﺑر اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺻﻌود اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت.

 2إﻣﯿﻞ أﻣﯿﻦ  ،ﻣﺴﺎرات اﻹرھﺎب ﻓﻲ 2019
https://aawsat.com/home/article/1544781/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-2019
 3ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻮﻗﻒ :ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹرھﺎب وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
https://annabaa.org/arabic/violenceandterror/17797
4https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/18/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B
9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ﻣﻧذ ظﮭور ﻣﺻطﻠﺢ اﻹرھﺎب ﻋﻘب اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻐ ّل ﻟﺳﺣق اﻟﺧﺻوم وﻻ ﺗزال اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺗﺗّﺑﻊ ﻧﻔس
اﻟﻧﮭﺞ وﺗﻌﻠ ّق ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺟب اﻹرھﺎب ﻛلﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ أﺻﻼ ً ﺿ ّد ﺷﻌوﺑﮭﺎ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﻧﺳﺣب أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ وأﻣﯾرﻛﺎ
اﻟﺗﻲ راﺣت ﺗﺗذرع ﺑﮫ وﺗﺣﺗل اﻟدول وﺗدﻣرھﺎ وﺗﺣوّ ﻟﮭﺎ إﻟﻰ دول ﻓﺎﺷﻠﺔ ﯾﻌ ّﺞ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺳﺎد وﯾﺗﻘﺎﺳﻣﮭﺎ أﻣراء اﻟﺣرب ﺗﺎرﻛﯾن ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ دون
أدﻧﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺣﯾﺎة رﻏم ﺛروات ﺑﻼدھم اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ.5
ان اﻹرھﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﻧظم وﻏﯾر ﻣﻧظم؛ ﻓﺎﻹرھﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺂرب
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺧرﯾب ،اﻟﻧﮭب ،اﻟﺳطو اﻟﻣﺳﻠﺢ ،اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي واﻟﻘﺗل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،واﻹرھﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧظم ھو اﻹرھﺎب
اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣوﻟﮭﺎ وﺗﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت أو ھﯾﺋﺎت أو دول ﻣﻌﻠﻧﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ ،ﺳﻌﯾﺎ ً ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو
دﯾﻧﯾﺔ أو ﻣذھﺑﯾﺔ ،ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ؛ ﻓذﻟك اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ دوﻟﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻋن طرﯾق ﺗﺳﺧﯾر إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھدف ﺳﯾﺎﺳﻲ ،أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت أو ﺛروات ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟدول ،وﯾﺳﺗﻌﻣل اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ اﻟﺿﻐط
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ،اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘﺗل اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣدﻧﯾﯾن.
وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣوﺿوع ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣدر ٌج ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﻋﻘود ﻣن اﻟزﻣن ،إﻻ
أن اﻟﺗﺣرك اﻟﻛﺑﯾر ﻧﺣو ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺟﺎء ﺑﻌد أﺣداث  11أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر  2001ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﻘرار  ،1373اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻟﻠﻣرة
اﻷوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب .وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
اﻹطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ آﻓﺔ اﻹرھﺎب ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب .وﺗﮭﺗم
ھذه اﻷﺧﯾرة ،ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻹرھﺎب ،ﻣﻧﻊ اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ،ﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ
اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ وﺗﻌزﯾز دور ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،وﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون،
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﻣﺎ اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب.
إن اﻹرھﺎب ھو ﻧﺗﺎج ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ،ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدون ﻋﻘل ﻓﻲ ظل إدارة ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻐرض
اﻟﺗروﯾﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺗرﻛﯾﻊ ،واﻟﺗدﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻘطﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻧﺻب اﻻھﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﻧﺳﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﯾﺑﺣث اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﻘﺎط اﻟﺻور ،ﻻ
ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺗﮭﺟﺎ ﻣﻧطق اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟطوارئ ﻻ اﻹﺻﻼح واﻟﺑﻧﺎء ،ﻓﻘد ﺻﺎرت اﻹﻧﺟﺎزات ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﻛﻣن ﯾﺳﺟل
ﻧﻘﺎطﺎ ﺑﺄھداف ﻓﺎرﻏﺔ ،واﺧﺗزل ﻣﻌﻧﻰ اﻟوطن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟطﺎﺋﻔﻲ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ
اﻹرھﺎب ،إذ ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر إﺻﻼﺣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ،ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧﮭﺿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻗوﯾﻣﺔ
وإﻋﻼم ھﺎدف ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣﺗواه ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺷو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺿﻐﺎث أﻓﻛﺎر ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ ،وﻻ ﯾﻛون وﺳﯾﻠﺔ إﻋدام ﻣﻌﻧوي وﻣﻧﺻﺔ ﻋﻘوﺑﺔ
ﻟﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ6 .
ﺟرى ﻛﺛﯾرا اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣروب اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻟﻣﯾﺎه ،وﯾﺿﺎف إﻟﯾﮭﺎ اﻟﯾوم اﻟﺣرب ﺿد اﻹرھﺎب وﻛﻠﮭﺎ أﯾﺿﺎ وﺳﺎﺋل ﻣﻔﺗرﺿﺔ
ﺿﻣن ﺧطط وﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻲ ﺳﻌﯾﮭم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﻻ ﯾﻣﻛن إذن ﺿرب اﻟﺗطرف واﻹرھﺎب ﻋﺑر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو ﻋﺑر ﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔوذ .ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾﺗوﺟب اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺟذور
وﺧوض ﻣواﺟﮭﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎء ﺗﻧﻣوي وإﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣزﻣﻧﺔ .وﻓﻲ ﻣـوازاة ذﻟك ﻣن دون ﺗواﻓق
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وﺷراﻛﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﺳﯾﺳﺗﻣر اﺳﺗﺧدام اﻹرھﺎب .
وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﺳﺑب ظﮭور ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﺗﻣرﻛزھﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ان اﻷﺳﺑﺎب
وراء ذﻟك ﺗﻛﻣن ﻓﻲ :

 5ﻣﻦ اﻟﺬي ﺻﻨﻊ اﻹرھﺎب؟https://middle-east-online.com/%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9.%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9F
 6ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻠﻔﻼح ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
https://www.mominoun.com/articles/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-5831
 7ﺧﻄﺎر أﺑﻮ دﯾﺎب  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹرھﺎب واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ زﻣﻦ "اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ "
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8
A%D8%A9_ad-id!306219.ks#.XIGJTCKfDDc
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أوﻻ ً :اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻛﻔﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﻛر اﻟوھﺎﺑﻲ  -اﻟﺳﻠﻔﻲ اﻟذي ﯾﺑﯾﺢ ﻷﺗﺑﺎﻋﮫ ارﺗﻛﺎب اﺑﺷﻊ اﻟﺟراﺋم
ﺿد ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘد أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺑر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋن ﺧﻼف ﻣذھﺑﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ أو أي ﻧوع ﻣن اﻟﺻراع
اﻟﻔﻛري واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻘوى اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرات اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻧﮭب ﺛرواﺗﮭﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﻣﺻﯾرھﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣرج ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب أي
ﺟرﯾﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﮭﺎ ،وﻟذﻟك ﻟﺟﺄت ھذه اﻟﻘوى إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ .وﻗد اﻋﺗرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﺑﯾﻧﮭم
وزﯾرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ھﯾﻼري ﻛﻠﯾﻧﺗون ﺑﺄن ﺑﻼدھم ھﻲ اﻟﺗﻲ أوﺟدت ﺗﻧظﯾم "داﻋش" اﻹرھﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟدﻋم ﻣن
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اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ ﻟواﺷﻧطن ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ واﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
ﻣﻧذ ﺑدء »اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ« ﺗﺿرب ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻹرھﺎب ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق ﺣﯾث ﺑدأ ﺗﻧظﯾم »داﻋش«
)اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم( ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ »دوﻟﺗﮫ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ« ،ﻣﺎ ﯾﮭدد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺄﺳرھﺎ ،وﯾﺟﻌل اﻟدول
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ .وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن ﻣوﺟﺔ اﻹرھﺎب ھذه ﺗراﻓﻘﮭﺎ ﻣوﺟﺔ
ﺗﻛﻔﯾرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ،وإن ﻟم ﺗﻛن ﺑﺟدﯾدة ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﺗﻛﻔﯾرﯾﺔ ﺧطﯾرة ﺟدا ً .
وﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟوﺿﻊ ﺧطورةً ،أﻧﮫ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻟم ﯾﺟد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺳﺑﯾﻼ ً إﻟﻰ ﺣل ھذه اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ ،وﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣواﺟﮭﺔ ھذا اﻟﻣد ﻣن اﻹرھﺎب اﻟﺗﻛﻔﯾري ،وﻗد رأﯾﻧﺎ ﻛﯾف ﺗﻣدد »داﻋش« ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق .
وﺗﻛﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣزدوﺟﺔ ،ﺑﺣﯾث إﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ
راﺣت ﺳورﯾﺎ ﺗواﺟﮫ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻗوف ﺿدھﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑرﯾر أﻋﻣﺎل ﺑﻌض
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اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧظﯾم »اﻟﻘﺎﻋدة« اﻟﺗﻲ ﺗُﻌَ ّد ﺧطﯾرة ﺟدا ً ،ﻛـ»ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة« ،و»داﻋش«.

ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
آﻟﯾﺎت ﺣﻠﺣﻠﺔ اﻟظﺎھرة اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗﻘرار :
ﯾﺣدد ﺧﺎﻟد ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﻣداﺧل ﻣﮭﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺻراﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أوﻻ ً -اﻟﻘﺑول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ :ﻓﺄي أﻧﺷطﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻟدي ﻗوي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ .ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك اﻷﻣر ﻋﺑر ﻣداﺧل ﻋدﯾدة ،ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﺛﻼ ،ﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺂﺳﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺎھظﺔ ﻟﻠﺣروب اﻟﻣﻣﺗدة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻲ أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻵﺧر ،وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺗﺑدو ﻟﮭﺎ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ،وأﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن ،وھو أﻣر
ﻛرﺳﺗﮫ ﺗﺟﺎرب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻋرﻓﺗﮭﺎ أوروﺑﺎ ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ.
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﻘد ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻘﺑول ﻟﺑﻧﺎء ﻟﺳﻼم ﻋﺑر ﺗدﺧل أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت رﺳﻣﯾﺔ أم ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ،ﻟﺑﻧﺎء ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل
وﺣوارات ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﺑﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ،ﺑﻐﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﺻﺎﻟﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻋدﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ وﺗوازﻧﮭﺎ :ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳوﯾﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗوازن ،واﻟﺷﻣول ،واﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮭﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن ،ﺗﺻﺑﺢ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ .أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ھذه اﻷﻣور ،أو أن ﯾﺗم إﺑرام
اﺗﻔﺎق وﻗف اﻟﻌﻧف ﺗﺣت ﺿﻐوط إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ،ﻓذﻟك ﻗد ﯾؤدي إﻟﻲ "ﺳﻼم ﻣﻧﻘوص" ،أو ﺟزﺋﻲ ﯾﻌرﻗل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎء
اﻟﺳﻼم ،ﺑل ﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻣدﺧﻼ ﻟﺻراﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺟدﯾدة.
ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻓﺈن ﺗوﻗﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  2015ﻟم ﯾﻛن ﻛﻔﯾﻼ ﺑوﻗف اﻟﻌﻧف ،وﻻ
إﯾذاﻧﺎ ﺑﺑدء ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم .ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻔر أﯾﺿﺎ ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ وﺑﻌض ﺣرﻛﺎت اﻟطوارق ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  2013ﻋن
إﻧﮭﺎء ﻣﻌﺿﻠﺔ إﻗﻠﯾم اﻟﺷﻣﺎل ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻠد .اﻟﺣﺎل ذاﺗﮫ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺳودان ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﻓﻲ أﻏﺳطس  2015ﻣن ﺗﺟدد
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣرة أﺧري .وإن ﻛﺎن ذﻟك ﻛﻠﮫ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن وﺟود ﻧﻣﺎذج أﺧري ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺻراﻋﺎت ،اﻛﺗﺳﺑت ﻓﯾﮭﺎ
اﺗﻔﺎﻗﺎت وﻗف اﻟﻌﻧف ﺻﻣودا ،وأھﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أﻧﺟوﻻ ،وﺳﯾراﻟﯾون ،وﻏﯾرھﻣﺎ.
 8ﻟﻤﺎذا ﺻﺎر اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أرﺿﺎ ً ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻺرھﺎب؟
http://alwaght.com/ar/News/12325/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%9F
 9ﻧﺎدﯾﻦ ﻛﻨﻌﺎن  ،ﺗﻤﺪد اﻹرھﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻛﯿﻒ ﻧﻮاﺟﮭﮫ؟ https://al-akhbar.com/Opinion/33522
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ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻋم اﻟﺧﺎرﺟﻲ :إذ ﯾﺗطﻠب ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم ﺗواﻓﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻘوي اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻲ دﻋم اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧﻛوب ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻻت إﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎد ،واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣدﻣرة ،واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻧزع اﻟﺳﻼح ،وﺗدرﯾب اﻷﻣن ،واﻟﺣوﻛﻣﺔ ،وﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ
إﻋﺎدة اﻟﻧﺎزﺣﯾن ،وﻏﯾرھﺎ .ﻋﻠﻲ أن ذﻟك اﻟدﻋم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗطﻠب ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ، Sensitivityأي إدراك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ ،وأوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﻌرض ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ .ﻓﻔﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ،ﻓﺈن ﻣن
ﯾﻘرر اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻋدﻣﮫ ھم اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾون ،وﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻠدھم ،وﻟﯾﺳت اﻟﻘوي اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
إن ﺣﺟم اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺟت اﻟﺻراع اﻟﺳوري ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺗﺟﺎھل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗوﻗف اﻟﻌﻧف،
ﺣﺎل ﺣدوﺛﮭﺎ ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ،واﻟﯾﻣن.
راﺑﻌﺎ ً -دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻛم وﻗوة اﻟدوﻟﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻘﯾدة وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ :ﺣﯾث إن اﺳﺗﮭداف اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﻼم ﻟﺑﻧﺎء ﻧظﺎم
دﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﻧف ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣطﺎﻟب أطراف اﻟﺻراع )أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻧﺗﻣﺎءاﺗﮭم أو ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﮭم اﻟﻌرﻗﯾﺔ ،أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،أو
اﻟﻣﻧﺎطﻘﯾﺔ( ﯾﺷﻛل دﻋﻣﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم ،وإن ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺗطﻠب أﻻ ﺗﻛون اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺟرد إﺟراءات ﺗﺧﻠو ﻣن ﺗواﻓق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﺻراع ،وإﻻ ﻓﺳﺗﺻﺑﺢ ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺳﻼم .ﻓﺎﻟﺻراع اﻟﻠﯾﺑﻲ -ﻻ ﯾزال ﻣﺷﺗﻌﻼ -ﺑﻌد ﻓﺷل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﯾن
ﺗﺷرﯾﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2012و ،2014ﻷﻧﮫ ﻟم ﺗﺑن ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧري ﻟﻠدوﻟﺔ أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻗرار اﻟﺳﻼم ،ﻣﺛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﺎﻟﺞ أﯾﺿﺎ أزﻣﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣوارد ،وﻧزع اﻟﺳﻼح .وإدﻣﺎج اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘوى اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺣرﻛﺎت
اﻟﺻﺣوات ﺿﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾش ﺑﺷﻛل ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟروح اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ وﯾراﻋﻲ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة.10
وﺗﺗﻣﺣور إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ" وﺑﻧﺎء أﺳس اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎﻋﮫ .وھذه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺗؤدي
ﻓﻘط إﻟﻰ ﺣﻘن اﻟدﻣﺎء ،وإﻧﻣﺎ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﺗﻼﺣم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣدن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن
ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ،وﺗﻘدم ﻛذﻟك اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻣزﻗﺗﮭﺎ اﻟﺣرب .وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻹدارة
اﻟﻛوارث واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدﺗﮭﺎ أن ﺗﺳﺗﺣدث وأن ﺗﻛون ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔﻘر .إن اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣدﻧﻲ ھو ﺗﺗﻣﺔ
ﺟوھرﯾﺔ ﻷي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺣدة ﺗﺟري داﺧل اﻟﻣدن ،أو ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﯾدي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ .ﻓﺑدون اﻟﻔﮭم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺿرورة إﺗﺑﺎع
ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻛوارث ،وﺑدون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﺑدون ﺷﻌور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻻ ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﺗداﺑﯾر ﻓرﺻﺔ وﻟو ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻛوارث أو ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت .

أﺳﻠوب اﻹدارة ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ واﻟﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼم :
ﺛﻣﺔ اﻋﺗراف ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوب اﻹدارة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣوﺋل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .ﻓﺄﺳﻠوب اﻹدارة اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟﯾد ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻌرض ،وﯾُﻣﻛن ﻣن
ﺗطوﯾر ﻣﻧﮭﺟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻟﻛوارث واﻻﻧﺗﻌﺎش وﯾُﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن أن ﯾﻌﻣل ﻣﻌﺗﻣدا ً ﻋﻠﻰ ذاﺗﮫ .ﻛﻣﺎ أن ﻣﺑﺎدئ أﺳﻠوب
اﻹدارة اﻟﺟﯾد واﻹﻧﺻﺎف ،اﻟﻛﻔﺎءة ،اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ،اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻣن – ھﻲ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة
اﻟﻛوارث وإدارﺗﮭﺎ.
ﺗدار اﻟﻣدن وﺗﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﺗﻘﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب أﺳﻠوب اﻹدارة
اﻟﺣﺿري اﻟﺟﯾد .ﻛﻣﺎ أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ أﻣر ﻣﮭم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗدام ﻣن اﻟﻛوارث .وﺗﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل
ﺻورة ﻹﺷراك اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻹﺷراك اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات إﻧﻣﺎ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺷﺎﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺗﻌﺎش ﻣن
اﻟﻛوارث  .إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺳﺎء ﺧﺎﺻﺔ ھﻲ ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗواﻓق اﻵراء ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف
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ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻨﻔﻲ ﻋﻠﻲ  ،ﻣﺪاﺧﻞ ﻣﺤﻔﺰة ﻟـ "ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم" ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ،ﺳﻨﺔ ، 2016
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/134/11930/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%80%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.aspx
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اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطوارئ .ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﺿررﯾن ،وﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
11
ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻼﺣﻘﺔ.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب إﻟﻰ ھﻧدﺳﺔ اﻷﻣن /ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ :
– ﻗراءة ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺛﻣرة  ..ﻟﺗﻌزﯾز اﻷﻣن واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم..

ﻟﻘد ﺗﻌﺎظﻣت اﻟدﻋوات إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺑﻠورت ﻣﻊ ﻣﺟﻲ اﻟرﺋﯾس ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﺳﻧﺔ  ،1999واﻟﺗﻌﺎطﻰ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة "
ﺗوﺟت ﺑﻣﺳﺎر اﻟﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ " اﻟذي أﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ً اﺳﺗﻔﺗﺎﺋﯾﺎ وﺷرﻋﯾﺎ ً ﺑﻌد اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻛﺎﺳﺢ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺑﻧوده وﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺗﺟﺎوزت . % 90
وﻗدم وزﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺻوره اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﻔﺻل ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻲ اﻟﻌﻧف ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻋﻣل ،ﻓﻲ )ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،(2015وھو ﺗﻘرﯾر ﺗﻌﺗﺑره اﻟﺟزاﺋر
– ﺗﺟرﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾم واﻟﺗﺑﺎدل ،ﺑﻔﺿل اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣﻠﯾف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﻌظﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
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اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
وﺗﺳﺗﻧد اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن أﺳﺎﺳﯾن :
 -1ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﯾﻘظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﮭﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺿﻣﺎن اﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت .
 -2وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣزج ﺑﯾن إﺟراءات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ
اﻵن ذاﺗﮫ وﺗﺷﺎرك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻧﺳﺑﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣن ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ.
وﺑﻣﺿﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧﮭﺞ ﺗﻌﻛف اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻟم ﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﺣول ﻗﯾم ﺟزاﺋرﯾﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻌﻔو واﻟﺗﺿﺎﻣن
ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺧﺎل ﻣن ﺗﮭدﯾدات آﻓﺔ اﻹرھﺎب واﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف وﻛﺎﻟﻣﺣﺎوﻻت واﻹﻏراءات اﻻﻧﺳﯾﺎق وراء ذﻟك .
ﻟﻘد أظﮭرت ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺳﻧﺔ  2011ﻋﻠﻰ إرادة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،واﻟﺗﻌددﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ أﻣرا ﻻ رﺟﻌﯾﺔ ﻓﯾﮫ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄن ھذا اﻹﺟراء ﻟم ﯾﻛن ﯾﮭدف إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﮫ أﺗﺎح ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﺻدي ،وﻧﺟﺎﻋﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﮭدﯾدات إذا ﯾﺧول ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻹرھﺎب .
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﻲ اﻟرﺣﻣﺔ واﻟوﺋﺎم اﻟﻣدﻧﻲ:
ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻼﺣم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻧﺳﺟﺎﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﻟدى اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وھﻲ ﻗﯾم ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻗدﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﺳﺗﻧد
ھذه اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﻣﻔﺎده إن اﻹﺳﻼم اﻟذي اﺳﺗﻐﻠﺗﮫ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻛل ﻣن ﯾرﻋﺎھﺎ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﻓزا ﻟﻠم اﻟﺷﻣل
وﻣﺻدر ﻟﻠﻧور واﻟﺳﻼم واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ راﺳﺧﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ إن أﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﺣﺻرﯾﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻣﻊ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟوﺣدھﺎ ﻓﻲ ﻗطﻊ داﺑر اﻟظﺎھرة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳﺗدام .
وﯾﻧﻘﺳم ھذا اﻟﻧﮭﺞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إرﺳﺎؤھﺎ ﺳﻧﺔ  1995ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟرﺋﯾس اﻷﺳﺑق
اﻟﯾﻣﯾن زروال ﺛم ﺗﻠﺗﮭﺎ اﻟوﺋﺎم اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺳﻧﺔ 1999ﺛم ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذي ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﯾﮫ ﻛذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ  . 2005ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  97ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ وﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﺑوﺻﻔﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ) 27ﻓﺑراﯾر .(2006
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣر اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  01-06اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  27ﺷﺑﺎط
/ﻓﺑراﯾر  2006واﻟذي ﺗم إﺻداره ﺗﺣت ﻋﻧوان ** ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ** واﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  93-06اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺗﻌوﯾض ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣرﺳوم رﻗم  94-06اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم اﻟدوﻟﺔ إﻋﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻷﺳر اﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻠﯾت ﺑﺿﻠوع أﺣد
أﻗرﺑﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻹرھﺎب وأﺧﯾر اﻟﻣرﺳوم رﻗم  95-06اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺎدة  13ﻣن اﻷﻣر اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  01-06وﯾﻛﻣل ھذا
اﻟﺟﮭﺎز اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺟود ﻣن ﻋﺎم  1999اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرھﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  44-99اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
 - 11اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ  ،اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة "ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ " ،اﻟﺪورة اﻟﻌﺸﺮون  ،ﺳﻨﺔ . 2005
 12وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ  -ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ " 2005
ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻮزارة" .ﺗﻘﺮﯾﺮ وﻋﺮض ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
L Algérie et la deradicalisation une experience à partager; septembre 2015, alger 30 pages
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 13ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر  1999اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌوﯾض اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن وﻗﻌوا ﺿﺣﯾﺔ إﺿرار ﺟﺳدﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺣﻘت ﺑﮭم ﻣن ﺟراء أﻋﻣﺎل
اﻹرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺣوادث وﻗﻌت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب .
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻘرار ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻣﻧﯾﺎ ﻓﻲ آن واﺣد وﻗد اﺧذ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻗوﺗﮫ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻧظﯾرا ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺗﮫ
اﻟﺟزاﺋر ﻣن وﯾﻼت اﻻﻗﺗﺗﺎل ﯾﺻﻔﮫ اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟدﻣوي اﻷھﻠﻲ وﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك أن أﺧذ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ"
ــ اﻟﻌﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن اﻟذي ﺳﻠﻣوا أﺳﻠﺣﺗﮭم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻧﺑﯾن ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﺗﻔﺟﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﯾﺷﻣل اﻟﻌﻔو اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ وﺣظر ﺣزب اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
ــ ﺗﺑرﺋﺔ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﮭﻣﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري ﻵﻻف اﻟﻣدﻧﯾﯾن.
ــ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻔل اﻟﻣﺎدي ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ.
وﺑﻐﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾر ﻋودة اﻟﺳﻠم اﻟﻣدﻧﻲ اﺗﺧذت اﻟدوﻟﺔ إﺟراءات ﻟﻠرﺣﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻹرھﺎﺑﯾﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗوﺑﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎھم ﻓﻲ
اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻼد وﻛذا ﺗﺿﺎﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺗﻌﺎطﻔﮭم ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ وذوي اﻟﺣﻘوق .
وﻗد ﺳﺎھﻣت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﺑﻌﺎد اﻷﻓراد اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻹرھﺎب ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻟﻣﺧططﺎت اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
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إﺟراءات إﺳﻘﺎط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻷﻓراد اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹرھﺎب.

اﺳﺗﺑدال وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗوﻓون اﻟﺷروط ﻹطﻼق ﺳراﺣﮭم.
ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻵﺳر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﻘﺗل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب.
ﺗداﺑﯾر إﻗﺻﺎء ﻓﻲ ﺣق اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻏﺗﯾﺎل واﻏﺗﺻﺎب وھﺟﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ .
وﺑﻔﺿل ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻓق اﻵﻻف ﻣن اﻟﺗﺎﺋﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم أﻧﻔﺳﮭم ﺑﻣﺣض إرادﺗﮭم ﻣﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻠدوﻟﺔ إﻧﻘﺎذ اﻵﻻف ﻣن اﻷرواح
اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻣﻛن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﺎﺋﺑﯾن ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﯾﮫ ﻣن ﺟدﯾد ﻛﻣﺎ أﺗﺎﺣت أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺟراح اﻟﻣﺄﺳﺎة
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻼﺋم وﺗﺿﻣن ذﻟك ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻔﻘودﯾن اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻟﻌﺎدة
إدﻣﺎﺟﮭم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣﻠﮭم .
اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺑﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟﺳﺟون واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ وﻓق ﻧﻔس اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺷؤون اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
واﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻻرﺗﻛﺎﺑﮭم إﻋﻣﺎﻻ إرھﺎﺑﯾﺔ ﯾﻧﻔذ ﻗطﺎع اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري داﺧل اﻟﺳﺟون ﻋددا ً ﻣن اﻹﺟراءات ﺑﻐﯾﺔ
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌدد ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺎدون إﻟﻰ
اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف أو اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ إﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﺿﻣﺎن إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ:
ﺗوﺣﯾد اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺳﺑل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ اﻟﺷراﺋﺢ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن
وذﻟك ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﺳﻣﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑظروف اﻻﺣﺗﺟﺎز )ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،اﻟطﻌﺎم واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷواﺻر
اﻵﺳرﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟزﯾﺎرات واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣراﺳﻠﺔ .(.
إﺣﺑﺎط أﯾﺔ ﻧﯾﺔ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟﻧﯾد ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻋن
اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻋزﻟﮭم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت وأﻣﺎﻛن ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .
ﻋزل اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻹرھﺎﺑﯾﯾن اﻷﻛﺛر ﺧطورة )ﻗﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻹﻋدام واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد(
ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻔﺎدي اي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ أو اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ .
ﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺑراﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣﺛل دروس ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﮭﻧﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ اﻹﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟﻔﺋﺎت
اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن واﻻﺳﺗﻔﺎدة أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ .
ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ إﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺿﻠﻌﯾن ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺣث اﻷﺷﺧﺎص اﻷﻛﺛر
رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺑﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧصّ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺗﻘدﯾم أﻓﺿل ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﻲ ﻟﮭم ﻓﻲ إطﺎر ﻗﯾﻣﻧﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوى واﻟﺳﻼم
واﻟﻣﻐﻔرة واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ .
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ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت:
وﺗوﺳﻊ ﻋﻣل اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﺑﮭﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ :
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ﻛﺷف ﻣواﻗﻊ اﻟﺗطرف .

-2

اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻌزل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺎﺻري اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف

-3

ﺗﺿﯾﯾق اﻟﺣﯾز اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺗطوﯾر أﻓﻛﺎر ﻣﺗطرﻓﺔ .

 -4ﺗﺑﻧﻲ آﻟﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗروﯾﺞ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻊ وﺣظر
اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻏراض إرھﺎﺑﯾﺔ .
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ﺣظر اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻧﺎﺻرة اﻹرھﺎب ﺷرﯾطﺔ ﻋدم ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر .

 -6ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ أﺟﮭزة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ ﺗﺧﺗص
ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ أﻧﺷطﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﺗطرف ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺧﻼﯾﺎ ﻟﻠﯾﻘظﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ .
 -7اﻋﺗﻣﺎد آﻟﯾﺔ اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻘرب ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾدﻋون إﻟﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺣﺛﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ
ظل اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد .
-8

ﻏﻠق ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻹرھﺎﺑﯾﯾن ووﺳﺎﺋط اﻟﺗﺟﻧﯾد .
-9

ﺗﻔوﯾض وﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف واﻟﺣرﻛﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﻣﺻﺎدر دﻋﻣﮭﺎ .

 -10اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن أﺟل ﻓﮭم واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺿﻌﻔﺎء ذوي اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﮭزﯾﻠﺔ واﻟذﯾن
ﯾﻌﺗﺑرون ﻓرﯾﺳﺔ ﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﺑﮭدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﮭم اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ واﺳﺗرﺟﺎﻋﮭم
اﻟﺗداﺑﯾر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻧﻲ :
ﺗرﺗﻛز اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗدﻋﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ :
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺎﺋري اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰﻣﻊ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻹﺳﻼف ﻣﻧذ ﻗرون واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻻﻋﺗدال واﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ .
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻛوﯾن اﻷﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗواھم ﻣن أﺟل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﺳﺎﺟد واﻟﺗﻌرﯾف ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻣﺛل ﺣﯾث ﺧﺻﺻت اﻟدوﻟﺔﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ ذﻟك  .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﺳوى ﻣﻌﮭد واﺣد ﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗﻛوﯾن اﻷﺋﻣﺔ
ﻣﻘﺎﺑل  12ﻣﻌﮭدا اﻟﯾوم ﻣﻧﮭﺎ  6ﻗﯾد ﻻﻧﺟﺎز.
ﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﺷدات اﻟدﯾﻧﯾﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﺿطﻠﻌن ﺑﻧﻔس ﻋﻣل زﻣﻼﺋﮭن ﻣن اﻟرﺟﺎل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻼة ﻓﮭن ﯾﻣﺎرﺳن ﻣﻧذ ﺳﻧواتﻋﻣﻼ ﺟوارﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﺋﻼت .
إﺧﺿﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ اﻟﺗﻛوﯾن ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل وذﻟك ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻔﮭم اﻟﺟﯾد ﻟﻺﺳﻼم ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮫ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن أي ﺗطرف.ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷﺧص واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺗرام اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﺣﺗراماﻟﻐﯾر و آراﺋﮫ وﻣﺷﺎﻋره ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﯾﺗﮫ أو دﯾﺎﻧﺗﮫ.
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻟدورھﺎ اﻟﺷﻌﺎﺋري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗرﺑوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرىﻟﻠﺑﻼد ،وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑدور ﺗرﺑوي ودﯾﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ أﻧﺷطﺔ رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ
أوﺳﺎط اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم وﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻟذﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﮭم أن ﯾﻛوﻧوا ھدﻓﺎ ً ﻷﻋﻣﺎل اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗﻠﻘﯾن
اﻟﻌﻘﺎﺋدي وﻟﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗم وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺟد وھﻲ ﻓﻲ طور اﻻﻧﺟﺎز.
إدراج ﻣوﺿوع اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ ﺧطب اﻷﺋﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗظﺎھرات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘطﺎعاﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﻣﺳﺟد ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص.
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟدﯾﻧﯾﯾن )واﻟﻣرﺷدات اﻟدﯾﻧﯾﺎت( ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ ﺿد ظﺎھرة اﻟﻌﻧف واﻟﺗطرف وأﻧﺟز ھذا اﻟﻌﻣل137

ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ .
إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﺗوى ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وھﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد وﻛذاﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﯾﮭدف ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻲء ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم.
 وﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﺟزاﺋر إﻧﺷﺎءھﺎ ھﻲ اﻓﺗﺗﺎح ﻣرﺻد وطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔواﻟذي ﯾﺗﻣﺛل دوره اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟظواھر ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ واﻻﻗﺗراح ﺣﻠول ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﯾث ﺳﯾﺿم ھذا اﻟﻣرﺻد ﻣﺧﺗﻠف
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ ،ﻋﻠﻣﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ واﻟﻧﺳوي.
ﺗﻧظﯾم أﻋﻣﺎل ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻔﺳﯾر ﺑﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﻧظﻣﺔاﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر .
ﺗﻛوﯾن و ﺗﺄطﯾر اﻷﺋﻣﺔ اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون ﻋﻣﻠﮭم ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرمﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﻓرﻧﺳﺎ ﺣﯾث ﺗﻌد ھذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻗﯾد ﺗوﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل ﻋدة دول اﻷﺧرى .
إطﻼق راﺑطﺔ ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻲ دول ﺳﺎﺣل ﻣن أﺟل اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺗدل واﻟﺳﻼم اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ وذﻟك ﺑﻌد ﺗﻔﺷﻲ اﻹرھﺎب ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣلواﻟﺻﺣراء وﺳﻘوط ﺷﻣﺎل دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  2013ﺑﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﺑذل ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﮭد ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﻔﺎھم اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﻘدﻣﮫﺟﺎﻣﻌﺔ أدرار اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ ﻋﻘود ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﮭد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت اﻟﺣدودﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم
اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺎ اﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
ﺗﻛﯾﯾف اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺷﻌﺎﺋري ﻣن اﺟل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف وﻣواﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراھﻧﺔ.
ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﺷر وطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗدل ﻋوض ﻋن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﺔ أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔﺗﻣس اﻹﺳﻼم واﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى .
اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﮭوي واﻟدوﻟﻲ "ﻣﺗﻌدّ د اﻷطراف":
إن اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗوﺟب أن ﯾوﻟﻲ ﺑﮭﺎ اھﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر وان ﺗﻛون ﻣﺣل
ﺗﻌﺎون ﺗﻧﺎﺋﻲ وﺟﮭوي ودوﻟﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد أﻧﺟزت ﻋﻣﻼ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
إدراج ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺗطرف ﻋﻧﯾف واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎورات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺷرﻛﺎء ﻣن اﺟل ﻧﺷر اﻟوﻋﻲﺑﺄھﻣﯾﺔ اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﺷر ﻣن ﺟذوره إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة إﻗﺎﻣﺔ ﺑراﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﺑراﻣﺞ اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت
أو إﻋﻣﺎل ﻟﻠﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف.
ﺗوﻋﯾﺔ ﻣن ظﺎھرة اﻟﺧوف ﻣن اﻹﺳﻼم وھﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗطرف ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺟﺎرﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدولاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺿرورة ﻣﺣﺎرﺑﺔ ھذه اﻟظﺎھرة إﻟﻰ اﻹﺟراءات ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ.
 اﻟﻌﻣل ﺑﺳﻌﻲ ﺣﺛﯾث ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺔ ﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﺟﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﺷﻛﺎل اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧوف ﻣناﻷﺟﺎﻧب واﻹﺳﻼم واطر ذﻟك ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﺋﺎت ﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ھذه اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف واﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﺗﺟﻧﯾد
ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ .
إﻧﺷﺎء ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻛوﯾن اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻧﻘﻠﮭم ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ) ﺑراﻣﺞﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﺗﻔﺎق اﻟذي ﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﺑﯾن ﺑﻠدﯾﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد(.
ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺟرﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺑﮭدف ﻣﺣﺎرﺑﺔظﺎھرة اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف ورﻛز ھذا ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن وﺛﺎﺋق واﻷرﺷﯾف اﻟﻣﻛﺗوب
واﻟﺳﻣﻌﻲ واﻟﺑﺻري إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﺷﺗرك ﻟﻔﯾﻠم ﻗﺻﯾر ﻋن اﺣد اﻟﺗﺎﺋﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﮭم اﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ
اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب.
وﻗد ﻛﺎﻧت ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﺋﺎم اﻟﻣدﻧﻲ وﻗﺎﻧون اﻟرﺣﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﮭﺎ ﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﺳﺟﻠﺔ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  2002وإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  2005ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘﺗﻠﻰ
 ،6841ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﮫ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺧﻔض اﻟﻌدد ،ﺣﯾث ﻗدر ب  5411ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة 2006و ،2011ورﻏم ذﻟك ﻓﺈن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻹرھﺎب ﻟم ﺗﺗوﻗف ﻣﻊ إﺟراءات اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  1600إرھﺎﺑﻲ ﻣن  2006إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  ،2011ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﻠم
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 8500إرھﺎﺑﻲ أﻧﻔﺳﮭم.13
وﻻ ﯾزال اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوﻗﯾﯾن ﯾطﺎﻟﺑون ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺳﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن
ﻋﺎﻟﺟت ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن آﺛﺎر وﻣﻠﻔﺎت اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺗراﺟﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ووﻗف اﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺑرﯾﺎء ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻔﺟﯾرات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﮭﻣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت ﻣﻘﺗل 200أﻟف ﻣواطن و 7400ﻣﻔﻘود
وﺗدﻣﯾر  4آﻻف ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج وﻣﺻﺎﻧﻊ وﻓﻘدان 400أﻟف ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌطوﺑﯾن واﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﺎت
وﻋﺷرات اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن طردوا ﻣن وظﺎﺋﻔﮭم واﻧﮭﯾﺎر ﺷﺑﮫ ﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري راﻓﻘﮫ اﻧﮭﯾﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﺿﺧم اﻷﺳﻌﺎر
وﻋزل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر دوﻟﯾﺎ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ.

 13ﯾﻄﺎﻟﻊ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ واﻹﺻﻼح وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت ...اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ:
Islamism violence et reforme en algerie- tourner la page
≤http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Afri
ca/Algeria/French%20translations/Islamism%20Violence%20and%20Reform%20in%20Algeria
≥%20Turning%20the%20Page%20French.pdf
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Terörün İdeolojik Kökeni: PKK İdeolojisi

Alihan Limoncuoğlu*

Öz
“Kürdistan İşçi Partisi” (PKK) terör örgütü yıllardır başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok
yerinde 1970’li yılların sonunda başladığı eylemlerine devam etmektedir. Bu terör eylemleri
Türkiye’nin, özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, en önemli meselelerinden biri
olmuştur. Bu nedenle de bu örgütün ideolojik kökenini ve de bu ideolojinin geçirdiği evrimi
anlamak önemli bir durum haline gelmiştir. Başta Marksist-Leninist bir örgüt olarak kurulan
PKK zaman içinde başta Maoizm olmak üzere birçok aşırı sol akımdan etkilenmiştir. Bu radikal
sol akımları üçüncü dünyacı bir halkçılık anlayışı vasıtasıyla Kürtçülük ile harmanlayarak bir
ideoloji oluşturmaya çalışmıştır. Ana gayesi “Dört Parça Kürdistan’ı” bir araya getirmek olan
PKK, zaman içinde bu hedefin gerçekçilikten uzak olduğunu gördüğünü iddia etmiş ve de
“demokratik özerklik” sonra da “eşit vatandaşlık” gibi ifadelerle, en azından Türkiye üzerinde,
bir hedef değişikliğine gitmiş gibi görünse de aslında ilk koyduğu stratejik hedefe giderken bir
yol değişikliği izlemiştir. 2000’li yılların sonunda Radikal Demokrasi fikrinden de beslenen PKK
hala günümüzde birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Bu çalışmada da bu terör örgütünün
ideolojik kökeni, tarihçesi ve amaçları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Terör, PKK, Güvenlik
Ideological Root of Terror: Ideology of PKK
Kurdistan Workers’ Party (PKK) still continues its terror acts which started at the end of the
1970’s all across the world, as well as Turkey. These acts of terrorism have become one of the
most important issues in Turkey, especially after 1984. As a result, it has become vital to
understand the ideological roots and the ideological evolution of this terrorist organization.
Starting as a Marxist-Leninist organization, PKK have been influenced by various radical left
wing currents. Maoism has become a big part of PKK’s ideology. These radical left leanings have
been coupled with a third worldist populist Kurdism. At first PKK’s aim was to establish “Four
Piece Kurdistan” however, PKK has claimed that this was an unrealistic goal. PKK’s new agenda
according to its leadership was “Democratic autonomy and “equal citizenship” with regards to
Turkey. However, this would be better understood as a new way to achieve the goal first set.
PKK which has been influenced by the ideas of Radical democracy in late 2000’s still conducts
terrorist activities all across the globe. In this work, this terrorist organization’s ideological
roots, history and goals were examined.
Keywords: Turkey, Terror, PKK, Security
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Giriş
PKK terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında terör
faaliyetlerini geçtiğimiz kırk yıldır sürdüren bir yapıdır. Dünyanın en büyük terör
şebekelerinden bir haline gelmiş olan PKK tarih boyunca adını değiştirse de hem uluslararası
toplumda hem de Türk toplumunda en çok PKK adı ile bilinmektedir. Yaptığı terör eylemleri,
sadece şiddet ile sınırlı kalmamakta adam kaçırma, uyuşturucu ticareti, gasp ve haraç toplama
gibi suçlara da dahil olmuştur (Alan, 2016:11).
Bu kadar uzun zamandır faaliyet gösteren ve birçok değişik yasadışı faaliyete bulaşmış bir terör
örgütünün kökeni, tarihçesi ve de ideolojik evrimi de doğal olarak anlaşılması gereken önemli
bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada da bu hususlarda bir araştırma ve değerlendirme
yapılacaktır.
PKK’nın Kuruluşu
PKK Terör örgütünün kuruluş tarihi yer yer 1984 olarak telaffuz edilse de aslında 1978 yılıdır.
Cumhuriyet tarihinde Kürtçülük siyasi bir akım olarak ilk defa, Demokrat Parti iktidarının
sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. 27 Mayıs Darbesi'nin ardından kabul edilen 1961
Anayasası'nın yarattığı özellikle sol düşüncelere yarayan özgürlük ortamı, “Doğu Meselesi”ni
üzerinde en çok konuşulan konulardan biri haline getirmiştir. Kendilerine hürriyet sağlayan
ortamda gelişen sol ve radikal sol akımlar, o güne kadar meşru siyasi zeminde örgütlenme şansı
bulamayan Kürtçülük için bir fırsat yarattı.(Bora, 2017:843)
Bununla beraber doğudan batıya doğru hızla artan göç, pek çok Kürt kökenli vatandaşın ülkenin
batısındaki yerlere gelmesini de beraberinde getirmiştir. Doğudan gelen gençler okumak ve
siyasetle uğraşmanın yanı sıra birlikte hareket etme olanağını da yakalamıştır. Musa Anter, Tarık
Ziya Ekinci, Faik Bucak, Sait Elçi, Yaşar Kaya gibi isimler Kürtçülüğün hem teorik hem de pratik
zeminini oluşturdu. Özellikle, Musa Anter’in çıkarttığı ve doğunun geri kalmışlığını iddia eden
İleri Yurt gazetesi bu açıdan önemli olmuştur. Yeni kurulan Türkiye İşçi Partisi bünyesi Kürtçü
akımlardan gelen kişilerin aktif siyasete için yeni bir alan sağlayarak Kürtçülüğün sosyalizm
şemsiyesi altında temsil edilmesine olanak sağlamıştır.
1967’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gösteriler başlamıştır. Bu Kürtçülüğün
Cumhuriyet tarihinde ilk sahneye çıkışıydı. İşte bu dönemde Türkiye İşçi Partisi önderliğinde
Diyarbakır, Silvan, Batman, Tunceli, Siverek, Ağrı, Erzurum ve Ankara’da düzenlenen mitingler,
hem Kürtçülerin Cumhuriyet sonrası kitlesel olarak gerçekleştirdikleri ilk hak arama eylemi
olmuştur, hem de Doğu Sorununun o dönemki sol ve sosyalist hareket içerisinde yer bulmasının
yolunu açmıştır. Böylece Kürtçülük sol içinde kendine hızla popülerleşen bir yer edinmiştir. 12
Mart 1971 muhtırasının ardından yaşanan baskı dönemi de sol ve Kürtçü hareketlerin
genişlemesini engellemeye yetmemiştir. PKK’nın temellerinin atılması da bu döneme rastlar.
1974 yılında Ankara’da kurulan Demokrat Yüksek Öğrenim Derneği'nin kurucuları arasında yer
alan Abdullah Öcalan, daha sonra Kürdistan İşçi Partisi'ni yani PKK'yı kuran kişi olmuştur.(Alan,
2016:12)
PKK, ilk kurulduğu yıllarda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan vatandaşların
Türk ırkından ayrı bir ırk olduğunu, Türk devleti tarafından sömürüldüğünü, dil ve kültürünün
asimile edildiğini iddia etmiştir, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerini içine alacak
şekilde Suriye-İran ve Irak toprakları üzerinde bağımsız birleşik demokratik “Kürdistan” devleti
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kurmayı hedeflemekteydi. PKK’nın iddiası dört ayrı parçaya bölünmüş “Kürdistan’ı” bir araya
getirmek olarak öne sürülmüştür. (Findley, 2010:358)
PKK, Türkiye'deki aşırı sol örgütlerin Doğu Sorununa yaklaşımlarına ve çözüm önerilerine bir
tepki olarak ortaya çıkmışsa da Marksist söylemden asla kopmamıştır. Ancak örgüt, Marksizm ile
çelişen bir şekilde ilk kuruluşundan itibaren önceliğini Kürtçülüğün geliştirilmesine vermiştir.
PKK'nın kurulması, Türkiye’nin zorlandığı bir konuda yeni bir dönüm noktası haline gelmiştir.
Abdullah Öcalan öğrencilik yıllarında ulusal sorunun silahlı mücadeleyle çözülebileceği fikrini
savunmuştur. Bu nedenle de kendi ve örgütünün faaliyet alanını Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesine taşımıştır. 1978 yılında da silahlı terör eylemlerine başlamıştır. Grup, ilk önce
‘Apocular’ olarak tanınmıştır. Daha sonraları ise Ulusal Kurtuluş Ordusu adını almıştır. Abdullah
Öcalan ve çevresindekiler, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis köyünde 27 Kasım 1978’de yaptıkları
toplantıyla örgütlenmelerinin ismini PKK olarak belirlemiştir. (Findley, 2010:365)
İdeoloji
Marksizm, özgün bir siyasal felsefe, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan
ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir
toplumsal değişim teorisi ve Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan
insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşüncedir. Marksizm bir öğreti olarak siyasal, ekonomik ve
felsefi bir bütünlük içermektedir. Marksizm, ideolojik alanda esas olarak sınıf çatışması teorisini
ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne ve oradan da
toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası komünizme varılacağını öngören bir öğreti olarak
tanımlanmıştır. Bu bağlamda PKK kurucuları ilk aşamada Marksist örgütlenmelerin içinde
geldiğinden Kürtçülüğü Marksizm ile harmanlayarak sınıf çatışmasını Türk-Kürt çatışması
halinde yorumlayarak örgüte Marksist bir ideolojik arka plan hazırlamışlardır.
Leninizm, Marksist devrimin bir öncü parti ile kurulabileceğini savunan düşüncedir. Lenin
tarafından şekillense de aslında ondan sonra kuramsallaşmıştır. Leninizm’e göre devrim eğer az
gelişmiş bir ülkede yapılırsa, işçi ve köylüler kendi kendine teorik bilinçlenmeyi yaşayamazlar,
bu nedenle de onlara bu bilinci örgütlü ve ne yaptığını bilen bir üst parti yardımcı olmalıdır.
(Bora, 2017:850) Bu bakış açısı PKK’yı halkın önderliğini üstlenen parti konumuna getirdiğinden
yani pratik olarak da PKK’nın oldukça işine yaradığından PKK üst yönetimi tarafından kabul
görmüştür.
Mao Zedong Çin’de iç savaş sırasında kendi devrimini gerçekleştirirken, Çin’in de yapısı gereği,
kalabalık köylü kitlelerinin desteğini almıştı bu nedenle de yapılan devrimin köylü-çiftçi devrimi
olması gerektiğini savunur. (Bora, 2017: 665) PKK’nın tabanı aradığı bölgede sosyo-ekonomik
yapı gereği çoğunlukla köylü ve çiftçilerden oluştuğundan ötürü bu da stratejik açıdan terör
örgütünün çıkarına kullanabileceği bir görüş olduğundan benimsenmiş ve kullanılmıştır.
Soğuk savaşın bitmesi ve ardından Rusya’nın da nispeten güçsüz duruma düşmesi ile PKK
kendine başka dış destekler aramıştır. Örgüt, özellikle de elebaşı Abdullah Öcalan’ın
yakalanmasından sonra, kendini dünya kamuoyuna daha sempatik göstermek adına ideolojik
birtakım değişikliklere de gitmiştir.
Postmodern döneme ait bir yaklaşım olan Radikal Demokrasi kavramı, temsilî liberal demokrasi
uygulamalarının devlet ve toplum ilişkilerinde bir meşruiyet krizi yarattığı varsayımından
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hareketle bunun aşılması gerektiğini savunmaktadır. Radikal demokrasiye göre bunu aşmak için
yapılacak şey ise demokrasinin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Radikal demokrasi,
özgürlük ve eşitliğe dayalı liberal demokrasi anlayışına farklılığı da eklemleyerek demokrasinin
tanımını genişletmektedir. Çoğulculuğa vurgu yapan bu anlayışa göre, gerçekten çoğulcu bir
demokrasi, farklılıkların tanınması ve tüm farklılıkların kamusal alana yansıtılmasıyla mümkün
olabilmektedir. Dünyada Ernesto Laclau ve Chantall Mouffe’nun öncülüğünü yaptığı bir siyasi
görüştür. Radikal demokrasi kuramcılarına göre; liberal demokratik kurumlarca inşa edilen
modern devlet, siyasal toplumdan ziyade devletin varlığı ve bekasını öncelemiştir. Bu da
katılımcılık, çoğulculuk bireysel ve kolektif kimlik talepleri gibi temel değerlerin görmezden
gelinmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, devlet egemenliğini sorgulayan radikal demokrasi
kuramı; siyasal alanı küresel, ulusal ve yerel bir etkileşim eksenine oturtmaktadır. (Laclau ve
Mouffe,2017:35) Radikal demokrasi anlayışında, özel bir anlam ve işleve sahip olan Sivil Toplum
kavramı, tıpkı devlet ya da parti gibi siyasal alanın önemli bir öznesi olarak görülmektedir.
Uzlaşıdan ziyade çelişki ve bu çelişkilerin tanınması üzerine kurulan Radikal demokrasi kuramı,
kültürel, sınıfsal, etnik, cinsiyete ve kimliğe dayalı taleplerin demokratik mücadele biçimlerini
meşru görür ancak bu kategorilerden herhangi birine hegemonik bir anlam yüklemez. Radikal
demokrasi için önemli olan bu çelişkilerin birbirinin varlığını tanıması ve aralarında çıkacak
çatışmanın diğerini yok etmek üzerine tasarlanmamış olmasıdır. (Laclau ve Mouffe,2017:40)
Bu fikriyat hem demokratik dünya tarafından daha kabul göreceği inancıyla hem de örgütü adeta
bir sivil toplum kuruluşu olarak lanse edilmesine zemin hazırlamasıyla gene stratejik
gerekçelerle kabul edilmiştir. Özellikle de kolektif kimlik temeline önem veren bu görüş zaten
aslında baştan beri kimlik temelli bir arka planı olan örgüt için oldukça kullanışlı bir alan
açmıştır.(Aksoy, 2017: 274)
Sonuç
Örgütün tarihçesi incelendiğinde açıkça görülebilir ki; örgütün kurucuları aşırı sol grupla içinden
çıktıkları ve bu diskura hâkim olduklarından ötürü Marksist bir arka plan tercih edilmiştir.
Bununla beraber örgüt ideolojik arka plandan veya fikir değişikliklerinden ziyade daha çok
pratik ve pragmatik nedenlerle ideolojik değişiklikler yapmıştır. Yani işine yarayan ideolojik
görüşleri almış, işine yaramayacak olanları ise kullanmamıştır.
Terör örgütlerinin birçoğunun oluşumunda da görüldüğü gibi bir doktrinden ziyade ihtiyaca
yönelik bir ideolojik arka plan oluşmuştur. Özellikle de demir perdenin yıkılması ile büyük bir
ideolojik savrulma yaşanmıştır. Bütün bunlar göz önüne alındığında aslında bir PKK
ideolojisinden ziyade eklektik bir şekilde zamanın ihtiyaçlarına uygun yönelimler vardır diye
değerlendirmek daha doğur olacaktır.
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Orta Doğu’da Güvenliğe İlişkin Karar Yapımında Bilişsel Hataların
Rolü: Irak Savaşı Örneği
Emre Gündoğdu*

Öz
Politika yapıcılar çoğu zaman ‘’fayda’’’ ve ‘’maliyetlerini’’ doğru bir biçimde hesapladıkları
rasyonel bir karar yapımı sürecinden ziyade çeşitli bilişsel hataları içeren bir karar yapım süreci
içerisinde bulunabilmektedirler. Dolayısıyla uluslararası güvenliği ilgilendiren birçok kriz,
bilişsel hatalara dayalı karar yapımının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Çalışma bu
doğrultuda Irak Savaşı boyunca Saddam rejimi ve Birleşik Devletler karar alıcılarının içerisine
düştükleri bilişsel hataları tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Irak savaşı, bilişsel hata, kitle imha silahları, karar yapımı, uluslararası
güvenlik
The Role of Cognitive Biases in Decision-Making Process Concerning Security in the
Middle East: The Case of the Iraq War
Abstract
Policymakers get involved in a decision-making process that contains a variety of cognitive
biases rather than a rational decision-making process in which they calculate the ‘’benefits’’ and
‘’costs’’ accurately most of the time. Many crises concerning international security are therefore
the result of a biased decision-making. Accordingly, this study discusses the cognitive biases
from which Saddam’s regime and the leadership of the United States suffered during the Iraq
War.
Keywords: Iraq war, cognitive bias, weapons of mass destruction, decision making,
international security

Giriş
Uluslararası ilişkilerde çatışma ve işbirliğini açıklayan birçok teori mevcut olup; bu teorilerin
birçoğu devletleri ‘’rasyonel aktörler’’ şeklinde ele almakta ve politik karar alıcıların karar yapımı
sürecinde belirleyici rol oynayan çeşitli bilişsel faktörleri geri plana itmektedir. Dolayısıyla,
uluslararası güvenlik alanına ilişkin çeşitli teori ve yaklaşımlardan birçoğu politik liderlerin
bireysel inançları, kişilikleri ve algılarına çok az nedensel ağırlık vermektedir.1 Halbuki politik
karar alıcılar, çoğu zaman ‘’fayda’’ ve ‘’maliyetlerini’’ doğru bir biçimde hesapladıkları rasyonel

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü, E-Posta: egundogdu@gelisim.edu.tr
1 Jack S. Levy, ‘’Psychology and Foreign Policy Decision-Making’’ içinde Leonie Huddy vd. (Ed.), The Oxford
Handbook of Political Psychology, İkinci Baskı, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 301; Tayyar Arı,
Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, 4. Basım, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006, s. 534.
*
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bir karar yapımından ziyade, çeşitli ‘’bilişsel hataları’’ (cognitive biases)2 içeren bir karar yapım
süreci içerisinde bulunabilmektedirler. Bu doğrultuda, aktörlerin bir güvenlik krizi sırasındaki
karar yapımını açıklama konusunda, bilişsel-psikolojik faktörlerin etkisi üzerinde durulması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu doğrultuda, çalışmada analiz birimi olarak karar alıcı bir lider ya da elitler grubunu birincil
aktör olarak kabul eden ‘’karar yapımı teorisi’’ çerçevesinde bir ‘’örnek olay’’ olarak ‘’Irak Savaşı’’3
ele alınmakta ve hem Saddam Hüseyin’in hem de Birleşik Devletler karar alıcılarının gerek 199091 ve gerek 2003 yıllarında ortaya çıkan savaşlar sırasındaki karar yapımı sürecinde içerisine
düştükleri çeşitli bilişsel hatalar ortaya koyulmaktadır. Bu doğrultuda çalışma üç ana bölümden
oluşmaktadır.
Birincisi, ‘’bilişsel hata’’ olgusunun kavramsal çerçevesi açıklanmaktadır.
İkincisi, Saddam’ın
açıklanmaktadır:

içerisine

düştüğü

bilişsel

hatalar

şu

kategoriler

çerçevesinde

Saddam’ın kendisine meşru görünen eylemlerin (örn. Kuveyt’in işgali) Birleşik Devletler
tarafından da olağan karşılanacağına inanması; Birleşik Devletler’in kendisiyle aynı ‘’referans
nesnesine’’4 öncelik verdiğini düşünerek İran karşıtı Arap kimliğinin kendisini Birleşik
Devletler’in çok yakın bir müttefiki yaptığına inanması; ‘’kitle imha silahlarına’’ (WMD) sahip
olmadığı bilgisinin Birleşik Devletler tarafından da bilindiğini düşünmesi; Libya, Eski Yugoslavya
ve Somali krizleri gibi örnekler ile benzerlikler kurarak Birleşik Devletler’in olası hamleleri
konusunda hatalı çıkarımlarda bulunması ve son olarak olası bir savaşın sonuçları hakkında
optimizm içerisinde bulunması.
Üçüncüsü, Birleşik Devletler karar alıcılarının içerisine düştüğü bilişsel hatalar ise şu kategoriler
çerçevesinde açıklanmaktadır:
Birleşik Devletler karar alıcılarının rakipleriyle kolayca mücadele edebileceklerini düşündükleri
bir etkileşim içerisinde olduklarını zannetme eğiliminde olmaları sebebiyle 11 Eylül saldırıları
sonrası ‘’terörizmle mücadele’’ sürecini ‘’haydut devletler ile savaş’’ şeklinde yürütmeleri;
Saddam’a belirli kötücül karakteristik özellikler atfetmelerinden dolayı çok zayıf bir konuma
düşmüş olmasına rağmen Saddam’ı büyük bir tehdit olarak görmeye devam etmeleri; iletmek

Bilişsel hata kavramı literatürde ‘’güdülenmiş’’ (motivated) ve ‘’güdülenmemiş’’ (unmotivated) olmak
üzere iki ana kategoride ele alınmaktadır. Güdülenmiş hata, karar alıcıların mevcut kararlarını
rasyonelleştirmeleri veya diğer bir deyişle sadece mevcut inançlarını doğrulayan bilgiye odaklanmaları
gibi psikolojik ihtiyaçlar tarafından sürdürülen bir bilişsel hatadır. Diğer yandan, insanların rasyonel
olmaya gayret göstermelerine rağmen ulaştıkları bilgi miktarı ya da zaman sınırlaması gibi faktörlerden
dolayı bilişsel yeteneklerindeki doğal engellerden kaynaklanan bir sistematik hatayı ifade eden
‘’güdülenmemiş hatalar’’ ise bu çalışmada ele alınan bir husus değildir. Diğer bir deyişle, bu çalışma
bilişsel hataların ‘’güdülenmiş’’ boyutuna odaklanmaktadır. Bkz. Paul D’Anieri, International Politics: Power
and Purpose in Global Affairs, Third Edition, Cengage Learning, Wadsworth, 2014, s. 167-172; Scott A.
Helfstein, Predispositions and Foreign Policy Surprises: Assessing the Impact of Rational and Biased Beliefs
on Strategic Decision-Making, ProQuest LLC, Ann Arbor, 2009, s. 63.
3 Çalışmada ‘’Irak savaşı’’ ifadesi ile hem 1991 tarihli Körfez Savaşı (Birinci Irak Savaşı) hem de 2003
tarihli İkinci Körfez Savaşı (Irak’ın İşgali) kastedilmektedir.
4 ‘’Referans nesnesi’’ kavramı güvenlikleştirme teorisine ilişkin olup, bu kavram ‘’güvenliği tehdit edildiği
düşünülen ve varlığını devam ettirmek zorunda olduğu iddia edilen şey’’ olarak tanımlanmaktadır. Bkz. Ole
Waever, ‘’The Changing Agenda of Societal Security’’ içinde Hans G. Brauch ve Ursula Oswald (Ed.),
Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, Hexagon Series
on Human and Environmental Security and Peace, Cilt 3, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, s.
582.
2
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istedikleri mesajların Saddam açısından da gayet açık olduğunu ve dolayısıyla Saddam’ın
mesajları kendi istedikleri biçimde aldığını düşünmeleri ve son olarak Saddam’ın üçüncü
taraflara (İran ve Kürt gruplara) yönelik mesajlarının kendilerine yönelik olduğunu
düşünmeleri.
Bilişsel Hata Olgusunun Kavramsal Çerçevesi
Birleşik Devletler ve Irak yetkililerinin içerisine düştükleri çeşitli bilişsel hatalara değinmeden
önce ‘’bilişsel hata’’ olgusunun kavramsal çerçevesine kısaca değinmek gerekmektedir. Yukarıda
da değinildiği üzere, insanların mevcut inançlarını destekleyen mesajları kabul etme ve bu
inançlarla çelişen mesajları reddetme eğilimleri oldukça yaygındır. Bu doğrultuda, uluslararası
politikada karar alıcıların beklentileri ve ihtiyaçları, gözlemledikleri mesajları nasıl
yorumlayacaklarını güçlü bir biçimde etkilemektedir. Böylece mesajlar gözden kaçırılabileceği
gibi çoğu zaman da karar alıcıların mevcut inançlarına uyarlanabilmektedir.5 Diğer bir deyişle,
karar alıcılar çoğu zaman ‘’görmeyi umdukları şeyleri görme arzusu’’6 ile hareket etmektedirler.
Diğer yandan, belirtmek gerekir ki karar alıcılar mesajları sadece kendi inançları doğrultusunda
çarpıtmamakta; aynı zamanda diğer karar alıcıların da bu mesajları kendilerinin yorumladıkları
gibi yorumladıklarını düşünmektedirler. Jervis’in belirttiği üzere, karar yapım sürecindeki
zorluk sadece gönderilen mesajların farklı anlamlar iletmesi değil, aynı zamanda karar alıcıların
genellikle bu durumun farkında da olmaması; diğer bir deyişle, karar alıcıların iletmek
istedikleri mesajların karşı tarafça tam da ilettikleri haliyle kavrandığını zannetmeleridir.
Böylece, karar alıcıların diğerlerinin objektif gerçekliği7 yorumlama biçimlerini kavramaları
güçleştiğinden, onların nasıl tepki göstereceklerini tahmin etme yetenekleri de azalmaktadır.
Ayrıca bu durumda karar alıcıların diğerlerinin kendi davranışlarını nasıl yorumladıklarını
tahmin etmeleri konusunda yanılmaları da daha muhtemel hale gelmektedir.8
Bu bakımdan bilişsel hata olgusunun iki ana durumu ifade ettiği belirtilebilir: Birincisi, karar
alıcıların birbirlerine gönderdikleri (ya da birbirlerine ilişkin olarak gözlemledikleri) mesajları
‘’yanlış algılamaları’’ (misperception), ikincisi ise rakiplerinin ne düşünmekte olabileceğine
ilişkin çıkarımda bulunmaya çalışırken, diğerlerinin de mesajları kendilerinin yorumladığı gibi
yorumladıklarını9 düşünmeleridir.10

Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations, Columbia University Press, New York, 1989,
s. xix; Geoffrey L. Cohen, ‘’Identity, Belief, and Bias’’ içinde J, Hanson (Ed.), Ideology, Psychology, and Law,
Oxford University Press, Oxford and New York, 2012, s. 385; John T. Jost vd., ‘’Hot Political Cognition: Its
Self-, Group-, and System- Serving Purposes’’ içinde Donal E. Carlston (Ed.), The Oxford Handbook of Social
Cognition, Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 857.
6 Robert Jervis, ‘’Understanding Beliefs’’, Political Psychology, Cilt 27, No 5, 2006, s. 650.
7 ‘’Objektif gerçeklik’’ kavramı ile rakiplerin askeri kapasiteleri, güç kullanımı konusundaki niyetleri,
benimsediği değerleri, fayda ve maliyetlerini hesaplama kabiliyetleri, mesajları algılama biçimleri ve tüm
bunların bir fonksiyonu olarak belirli bir bağlam içerisinde nasıl tepki verecekleri gibi konulardaki
objektif durum kastedilmektedir.
8 Robert Jervis, ‘’Deterrence and Perception’’, International Security, Cilt 7, No 3, 1982/83, s. 28.
9 Kişinin, diğer insanların da kendi düşünme yöntemiyle düşündüklerini varsaymasını ifade eden bu olgu
‘’ayna yansıması’’ (mirror imaging) olarak isimlendirilmektedir. Bkz. Henry A. Crumpton ve Allison Melia,
‘’Mirror Imaging and America's Dangerous Middle East Illusions’’, https://www.wsj.com/articles/mirrorimaging-and-americas-dangerous-middle-east-illusions-1462313415 (erişim tarihi: 20.03.2019).
10 Çalışmada ele alınan örnek olayda kimi durumlarda ‘’mesajı yanlış algılama’’ hatasının kimi durumlarda
ise ‘’diğer aktörün mesajı farklı algıladığının farkında olmama’’ hatasının ortaya çıktığı görülmektedir. Ne
var ki çalışmada bu iki olgu açısından ayrı ayrı bir inceleme yapılmamakta; ‘’bilişsel hata’’ genel çerçevesi
altında kimi durumda birinci olgu kimi durumda ise ikinci olgu ele alınmaktadır.
5
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Saddam Hüseyin’in Karar Yapım Sürecinde Ortaya Çıkan Bilişsel Hatalar
Saddam’ın generalleri, danışmanları ve Irak askeri ve politik kuruluşunun diğer yetkilileri
üzerindeki diktatöryal kontrolü, Irak liderine devletin tehdit değerlendirmelerini, önceliklerini
ve dış politika stratejilerini belirlemesi bakımından kesin bir kontrol vermekteydi. Bu derece
yüksek bir merkezi kontrol, Irak’ın savaş sürecindeki eylemlerini açıklama konusunda Irak
rejiminin ‘’birey’’ düzeyinde analizi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Çünkü Irak’ın
politika tercihleri büyük ölçüde liderinin kişiliği, önyargıları ve psikolojik yatkınlıklarının bir
sonucu olarak ele alınabilir.11 Bu çerçevede aşağıda Saddam’ın Irak savaşına uzanan süreçte
içerisine düştüğü çeşitli bilişsel hatalar ele alınmaktadır:
Karar alıcıların içerisine düştükleri bilişsel hatalardan birisi ‘’kendilerinin diğerlerine nasıl
göründüğünü bildiklerini zannetmeleri12 ve dolayısıyla kendilerine meşru görünen eylemlerin
diğerleri tarafından da olağan karşılanacağını düşünmeleridir’’. Savaş/çatışma literatüründe
aktörler arasında her ne kadar ‘’meydan okuyucu’’ (challenger) ve ‘’savunmacı’’ (defender) gibi
keskin analitik ayrımlar yapılsa da, Lebow ve Stein’in belirttiği üzere, birçok çatışmada her iki
taraf da kendilerini savunmacı olarak görebilmektedir.13 Bu doğrultuda, Irak lideri Saddam’ın da
Kuveyt’i işgal etmeyi uzun tarihsel süreçte Irak’ın doğal bir parçası olan ve yakın geçmişte
Birleşik Krallık tarafından bağımsız bir şeyhlik olarak kurulan14 bir Arap toprağını ‘’savunma
eylemi’’ olarak değerlendirmiş olması muhtemeldir. Zira birçok araştırmacının da belirttiği
üzere, Saddam kendisini Kuzey Kore gibi haydut devletlerden farklı bir konumda
değerlendirmekteydi. Örneğin, Saddam’ın Birleşik Devletler Başkanı George W. Bush’un Birleşik
Devletler Kara Harp Okulu’ndaki diploma töreninde yaptığı konuşma sırasındaki mesajları
kendine yönelik olarak algılamaması, bu gerçeğe işaret etmektedir. Bu konuşma tüm dünya
tarafından Birleşik Devletler’in Irak rejimine doğrudan bir uyarısı olarak yorumlanmıştır. Çünkü
bu konuşma ‘’aşırı dengesiz diktatörlerin dünyanın en yıkıcı silahlarına sahip olmalarına izin
verilmeyeceği’’ ifadesini içermekteydi. Ne var ki Saddam, Bush’un bu sözlerinin kendisine yönelik
olduğunu kavrayamamıştır. Çünkü Saddam kendisini dengesiz bir diktatör olarak görmemiş ve
bu uyarıların Kuzey Kore’yi hedeflediğini düşünmüştür.15
Harp Okulu konuşması, radikalizm ve teknolojinin birleşmesinin yarattığı eşsiz tehlikeyi
vurgulamaktaydı. Saddam da bunun tehlikeli bir karışım olduğunu düşünmekteydi; çünkü
kendisinin İran’a yönelik savaşı da aynı endişelerden kaynaklanmaktaydı. Bush ‘’Nükleer
Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı’’ imzalayıp daha sonra sistematik bir biçimde onu
ihlal eden devletlerden bahsederken, Saddam bunun İran ve Kuzey Kore’ye yönelik bir kınama
olduğunu düşünmüştür. Zira her iki devlet de bu antlaşmayı imzalamasına rağmen WMD
üretmeye devam etmiştir.16 Ne var ki Saddam diğer haydut devletler içerisinde Birleşik
Devletler’in odak noktasındaydı çünkü ‘’Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’’ ve
‘’Biyolojik ve Toxin Silahları Konvansiyonu’nu’’ ihlal etmekle, sadece WMD konusundaki ısrarını
sürdürmekle kalmamış; aynı zamanda bu silahları kendi vatandaşları üzerinde de kullanmıştı.
Frank P. Harvey, Explaining the Iraq War: Counterfactual Theory, Logic and Evidence, Cambridge
University Press, Cambridge, 2012, s. 242-243.
12 Daniel Kahneman ve Jonathan Renshon, ‘’Why Hawks Win’’,
http://foreignpolicy.com/2009/10/13/why-hawks-win/ (erişim tarihi: 20.03.2019).
13 Richard N. Lebow ve Janice G. Stein, ‘’Rational Deterrence Theory: I Think, Therefore I Deter’’, World
Politics, Cilt 41, No 2, 1989, s. 221.
14 Michael S. Casey, The History of Kuwait, Greenwood Press, Westport, 2007, s. 47-64.
15 Charles A. Duelfer ve Stephen Benedict Dyson, ‘’Chronic Misperception and International Conflict: The
U.S.- Iraq Experience’’, International Security, Cilt 36, No 1, 2011, s. 91.
16 A.g.e., s. 91.
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Dolayısıyla Saddam Kuzey Kore’nin aksine kitle imha silahlarını sadece bölgesel güç dengesini
sağlayıcı bir stratejik faktör olarak ele almamaktaydı.17
Karar alıcıların içerisine düştükleri bir diğer bilişsel hatanın ‘’diğerlerinin kendileriyle aynı
referans nesnesine öncelik verdiklerini düşünmeleri’’ olduğu ileri sürülebilir. Bu bilişsel hata, karar
alıcıların olası bir uzlaşmazlıkta rakiplerinin ya da üçüncü tarafların kendilerine karşı nasıl bir
tutum sergileyeceklerine yönelik beklentilerinde belirleyici bir role sahip olmaktadır. Örneğin,
1990’daki Kuveyt krizinde Irak’ın Suudi Arabistan’ı bir ‘’egemen’’ devletten ziyade bir ‘’Arap’’
devleti olarak değerlendirerek, bu ülkeye yönelik olarak ‘’ulusal kimliğe’’ dayalı bir karar yapımı
beklentisi içerisinde olması, Riyad’ın Birleşik Devletler güçlerinin bir Arap toprağında
konuşlanmasına asla izin vermeyeceği tahmininde bulunmasına yol açmış ve Irak’ın
saldırganlığını cesaretlendirmiştir.18
Diğer yandan, Saddam’ın kendisini revizyonist İran tehdidine karşı hareket eden Arap ulusunun
bir öncüsü olarak algılaması ve bu rolün Bağdat’ı Washington’ın bölgedeki en iyi müttefiki
yaptığına inanmasının da söz konusu krizdeki etkisi büyüktür. Saddam, kendisinin WMD arayışı
içerisinde olmasını bir haydut rejim eylemi olarak değil, normal bir modernizasyon süreci olarak
değerlendirmiş; Birleşik Devletler ile WMD’ye sahip bir devlet olarak da iyi ilişkiler
yürütebileceğini düşünmüştür.19 Diğer bir deyişle, Saddam İran karşıtı Arap kimliğinin Birleşik
Devletler tarafından daha çok önemsendiğinden hareketle, kendisinin bir WMD devleti
olmasının göz ardı edilebileceğine inanmıştır.
Karar alıcıların içerisine düştükleri bir diğer bilişsel hata ise ‘’kendilerinin sahip oldukları bilginin
rakipleri tarafından da kolayca bilinebileceğini düşünmeleridir’’. Jervis’in belirttiği üzere, karar
alıcılar kendilerinin diğerlerine bir tehdit olmadıklarını hissettiklerinde, diğerlerinin kendilerini
bir tehdit olarak gördüklerine inanmayı çok zor bulmaktadırlar.20 Diğer bir deyişle, karar alıcılar
genellikle kendi hamlelerinin diğerlerini tehdit etmediğini ve ayrıca diğerlerinin de bunu
‘’kolayca’’ görebileceğini düşünme eğilimindedirler.21 Böylece, karar alıcılar çoğu zaman
diğerlerinin davranışından endişe etmeyi mantıklı bulurken, kendi davranışlarından dolayı
diğerlerinin endişe etmesini mantıksız bulabilmektedirler. Bu doğrultuda, Saddam da Birleşik
Devletler’in kendisinin El Kaide ile bir bağlantısı olmadığını kolayca görebileceğini
düşünmekteydi. Benzer şekilde, WMD konusunda da Saddam Washington’un sunduğu kanıtların
yanlış olduğunun farkına varabileceğini düşünmekteydi. Bu konuda Bağdat’taki inanç, Birleşik
Devletler’in aslında Irak’ın 1998 yılı itibarıyla tamamen silahsızlandığını bildiği ve amacının
sadece Irak’ın Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uymaya devam etmesi için bu konuda
güvensizlik uyandırmaktan ibaret olduğuydu.22
Karar alıcıların içerisine düştükleri bilişsel hatalardan bir diğeri de ‘’analojik (benzerliğe dayalı)
akıl yürütme yoluyla geçmişteki olaylara aşırı değer biçmeleridir.’’23 Saddam’ın, Birleşik Devletler
karşısındaki pozisyonunu göz önüne aldığında, kendi rejiminin Libya’daki Kaddafi rejimiyle olan
David A. Lake, ‘’Two Cheers for Bargaining Theory: Assessing Rationalist Explanations of the Iraq War’’,
International Security, Cilt 35, No 3, 2010/11, s. 28.
18 Ted Hopf, ‘’The Promise of Constructivism in International Relations Theory’’, International Security, Cilt
23, No 1, s. 193-194.
19 Duelfer ve Dyson, a.g.e., s. 83-85.
20 Robert Jervis, ‘’Hypotheses on Misperception’’, World Politics, Cilt 20, No 3, 1968, s. 475.
21 D’Anieri, a.g.e., s. 168.
22 Duelfer ve Dyson, a.g.e., s. 86.
23 Jack S. Levy ve William R. Thompson, Causes of War, Wiley-Blackwell, West Sussex, 2010, s. 146;
Benjamin E. Goldsmith, Imitation in International Relations: Observational Learning, Analogies and Foreign
Policy in Russia and Ukraine, Palgrave Macmillan, New York, 2005, s. 37.
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benzerliğinin oldukça öğretici olduğu sonucuna varması bu hata çerçevesinde
değerlendirilebilir. Hem Irak hem de Libya birer seküler Arap rejimiydi ve Kaddafi Saddam’ın
hamlelerine paralel adımlar atmıştı. Kaddafi rejiminin güney komşusu Çad’ı işgal etmesi, Birleşik
Devletler’e karşı terörizmi desteklemesi ve petrol zenginliklerine sahip olması bakımından Irak
rejimiyle birçok benzerliğe sahip olduğu görülmekteydi. Bu paralellikleri göz önünde
bulundurduğunda, Saddam kendi durumunun Kaddafi’ye çok benzediği sonucuna varmıştır.
Dolayısıyla, Birleşik Devletler’in Kaddafi’yi tehdit edecek önemli bir girişimde bulunmaması,
Saddam’ın kendisinin de benzer şekilde muamale göreceği çıkarımında bulunmasına yol
açmıştır.24 Benzer şekilde, Birleşik Devletler’in Eski Yugoslavya’da ve Somali’de hava gücünü
kullanmasına rağmen kara birliklerinin kullanımını bir seçenek olarak değerlendirmemesi,
Saddam’ı Birleşik Devletler’in kararsız ve zayiattan kaçınan bir pozisyonda olduğuna ikna
etmiştir.25
Karar alıcıların içerisine düştükleri bir diğer bilişsel hata ise ‘’rakiplerinin askeri/teknolojik
üstünlüğü gibi aksi yöndeki birçok kanıta rağmen düşük bir maliyete katlanarak amaçlarına
ulaşacakları beklentisiyle hareket etmeleridir’’.26 Bu argümanı doğrulayacak şekilde, Irak savaşı
sürecinde hiçbir Iraklı lider, koalisyon güçlerinin Bağdat’a ulaşacağına ihtimal vermemiştir.
Saddam’ın rejimin savaşa direneceğine dair inancı, silahlı güçlerinin Irak’ın petrol sahalarını
ateşe vermemesinin ve güneydeki belirli bölgeleri su basması için barajları açmamasının birincil
sebebiydi ki bu hamleler birçok analizci tarafından Irak’ın bir işgal durumunda ilk
gerçekleştireceği eylemlerden biri olarak düşünülmekteydi. Ne var ki Saddam bu tür eylemlere
girişmemiştir; çünkü savaş sonrası olası bir iç isyanı bastırabilmek için güneyde yıkılmamış
köprülere ve su altında kalmayan toprağa ihtiyacı olacağını hesaplamıştır. Ayrıca Saddam
savaştan sonra rejimin sürdürülebilmesi için petrole ihtiyacı olacağını düşünerek hareket
etmiştir.27
Birleşik Devletler Yetkililerinin Karar Yapım Sürecinde Ortaya Çıkan Bilişsel Hatalar
Saddam kadar sistematik ve yoğun bir biçimde olmasa da Irak Savaşı sürecinde Birleşik
Devletler yetkililerinin de içerisine düştüğü çeşitli bilişsel hatalar söz konusudur. Aşağıda Irak
savaşına uzanan süreçte Birleşik Devletler yetkililerinin içerisine düştüğü çeşitli bilişsel hatalar
ele alınmaktadır:
Karar alıcılar çoğu zaman ‘’rakipleriyle onları mağlup edebileceklerini düşündükleri bir mücadele
içerisinde olduklarını zannetme eğilimindedirler’’. Örneğin, bilindiği üzere 11 Eylül saldırılarıyla
birlikte El Kaide gibi global ölçekli terör örgütleriyle mücadeleye girişmek, devletlerin
birbirleriyle olan mücadelelerinde geçerli olan kuralları sarsmıştır. Devletlerin standart
uygulama prosedürleri devlet-merkezli olmayan bir tehdide karşı mücadeleye göre dizayn
edilmediğinden, 11 Eylül sonrası Birleşik Devletler’in terörizmle mücadele politikası, mücadeleyi
tekrar devletlerarası alana çekmek üzerine kurulmuştur. Çünkü devletlerarası ‘’oyun’’ nasıl
oynandığı bilinen tek oyundur. Bunun için ‘’teröre karşı savaş’’ El Kaide’yi barındıran
‘’Afganistan’a karşı savaş’’ biçimine dönüştürülmüştür. Çünkü Birleşik Devletler’in karar alıcıları
konvansiyonel savaş biçimini daha tanıdık ve kendileri açısından daha rahatlatıcı

Duelfer ve Dyson, a.g.e., s. 91.
Michael K. McKoy ve David A. Lake, ‘’Correspondence: Bargaining Theory and Rationalist Explanations
for the Iraq War’’, International Security, Cilt 36, No 3, 2011/12, s. 173.
26 Richard N. Lebow, Coercion, Cooperation, and Ethics in International Relations, Routledge, New York,
2007, s. 121-122.
27 Harvey, a.g.e., s. 256.
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görmüşlerdir.28 Benzer şekilde, Birleşik Devletler karar alıcılarının El Kaide ile bağlantılı
olduğunu düşündükleri Saddam rejimine karşı bir savaşı, hedefleri doğrultusunda intihar
saldırısı düzenleyen ve misillemede bulunmak açısından bir ‘’cevap adresi’’ olmayan29
uluslararası terörizm ile mücadelenin kolaycı bir yöntemi olarak değerlendirmiş olmaları
muhtemeldir.
Karar alıcıların içerisine düştükleri bilişsel hatalardan birisi de ‘’rakiplerinin içinde bulunduğu
koşulları göz ardı ederek, onlara belirli karakteristik özellikler atfetmeleridir’’.30 Birçok
araştırmacı karar alıcıların kendi olumsuz davranışlarını açıklarken, kendilerinin içerisinde
bulundukları koşullara ilişkin sınırlamalara atıf yaptıklarını; başkalarının hoşlanmadıkları
davranışlarını açıklarken ise onların sabit yatkınlığına (kişisel özellikler vs.) atıf yaptıklarını
ortaya koymaktadır. ‘’Temel atıf hatası’’ (fundamental attribution error) olarak isimlendirilen bu
olgu, olumsuz durumlarda kişisel faktörlerin önemini koşullara bağlı etkilerden daha fazla ön
plana çıkartma eğilimini ifade etmektedir.31 Birleşik Devletler yetkililerinin Irak’ın çok zayıf bir
konuma düşmüş olmasına rağmen Saddam’ı bir tehdit olarak görmeye yatkın olması, bu hata
çerçevesinde değerlendirilebilir. Zira Saddam Birleşik Devletler tarafından, işgalleriyle bilinen
acımasız bir diktatör olan Adolf Hitler’in modern bir örneği olarak görülmekteydi ve Birleşik
Devletler yetkilileri Saddam’ın ‘’doğasında’’ mevcut olan saldırganlıktan endişe etmekteydi.
Nitekim George H. W. Bush Körfez Savaşı süresince Hitler benzetmesini defalarca kullanmıştır.
Saddam’ın kişiliği hakkındaki bu inançlara olan bağlılık, Birleşik Devletler’in Irak’ın askeri
güçsüzlüğünü bile tehlikenin kaynağı olarak değerlendirmesine yol açmıştır. Zira Birleşik
Devletler’in askeri uzmanlarına göre, konvansiyonel gücü Körfez Savaşı öncesinde olduğundan
daha zayıf olan Irak için konvansiyonel olmayan silahlar daha önemli hale gelmekteydi.32
Karar alıcıların içerisine düştükleri bilişsel hatalardan bir diğeri de ‘’iletmek istedikleri mesajların
rakipleri açısından da gayet açık olduğunu ve dolayısıyla rakiplerinin mesajları kendi istedikleri
biçimde aldıklarını düşünmeleridir’’.33 Jervis’in ortaya koyduğu bu argümanın, Birleşik
Devletler’in Irak’a yönelik savaşına ilişkin olarak önemli bir açıklayıcılık gücüne sahip olduğu
söylenebilir. Örneğin, Birleşik Devletler Büyükelçisi April Glaspie’ye Saddam’ı caydırma
girişiminin niçin başarısız olduğuna dair bir soru üzerine, ‘’Saddam’ın, Birleşik Devletler’in kendi
hayati çıkarlarını savunacağı konusundaki açık ve tekrarlanan uyarılarına inanmayacak kadar
aptal olabileceğinin farkına varmadıklarını’’ belirtmiştir. Halbuki Saddam 17 Ocak 2004
tarihinde, kendisine Amerikan Büyükelçisi’yle gerçekleştirdiği söz konusu 25 Temmuz 1990
tarihli görüşme hakkında sorulan bir soruya, bu görüşmeyle ilgili çok fazla detay
hatırlamadığını; fakat bu görüşmenin esasen Irak ile Kuveyt arasındaki bir anlaşmazlık hakkında
Galia Press-Barnathan, ‘’The War against Iraq and International Order: From Bull to Bush’’, International
Studies Review, Cilt 6, No 2, 2004, s. 200-201.
29 Paul K. Davis ve Brian M. Jenkins, Deterrence and Influence in Counterterrorism: A Component in the War
on al Qaeda, Santa Monica, Rand Corporation, 2002, s. 4.
30 Brian C. Rathbun, ‘’It Takes All Types: Social Psychology, Trust, and the International Relations
Paradigm in Our Minds’’, International Theory, Cilt 1, No 3, 2009, s. 346.
31 Bertram F. Malle, ‘’The Actor-Observer Asymmetry in Attribution: A (Surprising) Meta-Analysis’’,
Psychological Bulletin, Cilt 132, No 6, 2006, s. 895; Lee Ross, ‘’The Intuitive Psychologist and His
Shortcomings: Distortions in the Attribution Process’’ içinde Leonard Berkowitz (Ed.), Advances in
Experimental Social Psychology, Academic Press, New York, 1977, s. 184; Daniel Heradstveit ve G. Matthew
Bonham, ‘’Attribution Theory and Arab Images of the Gulf War’’, Political Psychology, Cilt 17, No 2, 1996, s.
274.
32 Joshua Rovner, ‘’Delusion of Defeat: The United States and Iraq, 1990-1998’’, The Journal of Strategic
Studies, Cilt 37, No 4, 2014, s. 500.
33 Jervis, ‘’Hypotheses…’’, s. 474.
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olduğunu ve Birleşik Devletler’in iki Arap devleti arasındaki çatışmaya karışmayacağına ilişkin
olduğunu belirtmiştir.34 Dolayısıyla Birleşik Devletler’in ilettiği ve Saddam’ın aldığını düşündüğü
mesajın aslında Saddam tarafından amacından oldukça farklı yorumlandığı görülmektedir.
Karar alıcıların içerisine düştükleri bilişsel hatalardan bir diğeri ise çoğu zaman ‘’üçüncü
taraflara yönelik mesajların kendilerine yönelik olduğunu düşünmeleridir’’. Uluslararası politikada
‘’yanlış algılamaya’’ ilişkin çalışmalar, A aktörünün (Irak) B aktörüne (İran) mesaj gönderdiğinde,
bunun aynı zamanda C aktörü (Birleşik Devletler) tarafından da alınması ve yorumlanmasının
nadir olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada, Saddam’ın özünde Birleşik Devletler dışındaki
aktörlere yönelik hamlelerinin Birleşik Devletler’in tepkisini tetiklediği söylenebilir. Örneğin,
Irak Savaşı’na uzanan süreçte Saddam’ın kendi halkından ve İran’dan korkusu Birleşik
Devletler’den kaynaklanan endişelerinden daha fazlaydı. Bu doğrultuda, Saddam’ın WMD
meselesi konusunda geliştirdiği ‘’belirsizlik’’ bilinçli olarak tasarlanmış bir stratejiydi. Eğer
Irak’ın nükleer veya biyolojik silahlar geliştirdiği hususu kesin bir biçimde açık olsaydı, Birleşik
Devletler, İsrail ve hatta Avrupa devletleri Irak’a askeri olarak müdahalede bulunabilirlerdi.
Diğer yandan, Irak’ın bu tür konvansiyonel olmayan herhangi bir yıkıcı silaha sahip olmadığı
kesin olsaydı, Kürtler, İranlılar ve Suudiler Saddam rejimi açısından tehlike oluşturabilirlerdi.
Böylece Saddam açısından ‘’stratejik belirsizlik’’ Batı’yı kendisinden uzakta tutarken,
komşularına karşı da bir caydırıcılık oluşturmaktaydı. Bu doğrultuda Saddam’ın dış güvenlik
politikasındaki temel unsur İran tehdidine ilişkin endişeleri olmasına rağmen, bu tehdide ilişkin
hamleleri Birleşik Devletler tarafından yanlış yorumlanmıştır. Şöyle ki, Saddam’ın 1980’lerde
WMD peşinde olması, İran saldırganlığına karşı bir güvenlik arayışından kaynaklanmaktaydı.
Diğer bir deyişle, İran’ı caydırmak için WMD kapasitesine sahip olma görüntüsünü sürdürme
ihtiyacı, Saddam’ın WMD konusundaki silahsızlanmasını tamamlamaya dönük taahhütleri
konusunda belirsiz mesajlar göndermesini (blöf yapmasını) gerektirmekteydi. Birleşik Devletler
yetkililerinin bu gerçeğin farkına varamadığı ise George W. Bush’un anılarında görülmektedir:
‘’Eğer Saddam WMD’ye sahip değildiyse, bunu müfettişlere niçin ispatlamadı?... Eğer iktidarda
kalmayı çok önemsiyorduysa niçin WMD’ye sahipmiş gibi davranarak rejimini tehlikeye attı?’’.35
Sonuç
Çalışmanın başlangıcında da belirtildiği üzere, karar alıcıları rasyonel düşünceden alıkoyması
bakımından bilişsel hatalar uluslararası güvenliğe ilişkin çalışmalarda göz ardı edilmemesi
gereken önemli bir olgudur. Zira karar alıcıların yüksek maliyetlere katlanacaklarından emin
oldukları bir savaş/çatışma sürecine bilinçli olarak girmeleri söz konusu olmayacağına göre,
uluslararası krizleri karar alıcıları ‘’iyimserliğe’’ iten faktörlerin bir ürünü olarak değerlendirmek
yanlış olmayacaktır.
Çalışmada, bir örnek olay olarak ‘’Irak Savaşı’na’’ uzanan süreçte sırasıyla Irak ve Birleşik
Devletler yetkililerin karar yapım süreçlerinde ortaya çıkan bilişsel hatalar sistematik bir
biçimde incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle Saddam’ın gözlemlediği mesajları çarpık bir
biçimde yorumlamak suretiyle askeri ve politik ilişkileri görmeyi umduğu şekilde görmesi,
Irak’ın askeri gücünü olduğundan daha güçlü görmesi, geçmiş krizlerdeki Amerikan tepkileriyle
başarısız benzerlikler kurması gibi hususlar ele alınmıştır. Benzer şekilde, Birleşik Devletler
karar alıcılarının Saddam’ın tehdit algısı, WMD konusundaki gerçek niyeti ve El Kaide ile olan
bağlantıları gibi konulardaki yanılgıları yine bilişsel hata olgusu çerçevesinde ele alınmıştır.

34
35

Duelfer ve Dyson, a.g.e., s. 86.
Duelfer ve Dyson, a.g.e., s. 94; Harvey, a.g.e., s. 245; Jervis, ‘’Understanding…’’, s. 644.
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Irak savaşı sonrasında, bölgede ortaya çıkan ve uzun yıllardır süregelen istikrarsızlık
bakımından savaşın öncesindeki Birleşik Devletler iyimserliğinin; rejiminin devrilmesi
bakımından ise Saddam’ın iyimserliğinin anlamsızlığı ortaya çıkmıştır. Gerek Birleşik Devletler’i
gerekse de Irak’ı iyimserliğe sürüklemesi bakımından savaş kararında önemli bir rol oynayan
‘’bilişsel hata’’ olgusu ise bu yönüyle uluslararası güvenlik literatüründe tartışılmaya değerdir.
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Doğal Gaz Aramaları ve Suriye Krizi İlişkisi

Hazal Çakaloğlu*

Öz
Bu çalışmada yakın dönemde Leviathan (Doğu Akdeniz) bölgesinde keşfedilen hidro-karbon
kaynaklarının bölge ülkeleriyle ilişkisi jeostratejik çerçevede incelenmiştir. Çalışmanın
temelinde jeostratejik teorileri kullanarak yakın dönemdeki gelişmelerin açıklanmaktadır. Orta
Doğu daima uluslararası sistemde kabul edilen jeopolitik teoriler için öneme sahip olagelmiştir.
Küresel güç olmak isteyen devletler, oluşturdukları jeopolitik teorilerde icat ettikleri Orta Doğu
bölgesine özel önem atfetmiştir. Uluslararası sistemi etkileyen her olayın bölge ülkelerinde
doğrudan ya da dolaylı etkisi görülmektedir. Küreselleşmeyle birlikte Doğu Akdeniz ve Orta
Doğu’da egemenlik ve güvenlik çatışmalarının yaşanması ihtimali artmıştır. Bölgede yer alan
devletlerin bölgesel ve küresel güçler için stratejik değeri değişmiştir. Süreç içerisinde devlet
dışı aktörlerin etkinlikleri artmış, devletlerin siyasi, egemenlik alanları, toprak bütünlükleri ;
ittifak sistemleri farklılaşmıştır. Bu gelişmelerle birlikte çalışmada, Suriye Arap
Cumhuriyeti’nin ülkesel bütünlüğünün korunup korunamayacağı sorunsalı araştırılmıştır.
Dolayısıyla çalışma, bölge ülkeleri, bölgede meydana gelen gelişmeler, yakın dönemdeki ve
jeostratejik çözümlemesiyle sınırlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Küresel Güç, Jeopolitik, Jeostrateji.
Abstract
In this study, the relationship between hydro-carbon sources discovered in Leviathan (n in the
near term has been investigated in geostrategic framework. The study draws the recent
developments using geostrategic theories. The Middle East has always been significant for the
geopolitical theories accepted in the international system. The states that desire to be global
power have assumption special significance to the Middle East region they created in their
geopolitical theories. Any event affecting the international system is directly or indirectly
affected in the countries of the region. Together with globalization, the potentiated of
sovereignty and security conflicts has increased in the Eastern Mediterranean and the Middle
East. The region's strategic value for regional and global powers has changed. In the process,
the activities of non-state actors increased, political, sovereignty and territorial integrity of
states; alliance systems are modified. Together with these developments, the question of
whether the national integrity of the Syrian Arab Republic could be preserved was inquired.
Therefore in this study, the developments in the region, countries, regions are limited by recent
and geostrategic analysis.
Keywords: Middle East, Eastern Mediterranean, Global Power, Geopolitics, Geostrategy.

*

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye, hazal.cakaoglu@hotmail.com
155

Giriş
1. Orta Doğu Bölgesinin Jeopolitik Konumu
Orta Doğu, kara havzası bakımından Asya’nın batısını, Afrika’nın kuzeyini, Avrupa’nın doğu
sınırlarını oluşturmaktadır. Deniz havzaları açısından ise Akdeniz’in güneyini ve doğusunu,
Karadeniz ve Hazar’ın güney kıyıları bu bölgenin deniz hat sınırlarını oluşturmaktadır.
Kızıldeniz ve Basra gibi önemli iç deniz ve körfezler tümüyle bu bölgede barınmaktadır1.
Dünyada birinci derecede önemli dokuz stratejik deniz geçiş yolundan beşinin doğrudan
(İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Süveyş Kanalı, Aden ve Hürmüz geçişleri), birinin de dolaylı
(Cebelitarık) olarak bölgede bulunması bölgenin deniz jeopolitiği açısından taşıdığı önemi
ortaya koymaktadır2.
Bölge birbirinden farklı politikaları kapsamaktadır; Lübnan, Suriye, İsrail, Ürdün, Mısır, Türkiye
ve Kıbrıs devletleri birbiriyle benzerlikleri az olan politik sistemlerden oluşmaktadır. Toplum
oluşturma veya ideolojik bütünleşme sırasında ise bu farklılıklar eşit olarak ya da daha da
derindir3.
1.1. 1945 Sonrasında ve Yeni Dünya Düzeninde Orta Doğu Jeopolitiği
Soğuk savaş döneminde ABD Doğu Akdeniz’de iki üçgen şeklinde ortak oluşturdu: İsrailTürkiye-ABD ve Mısır-ABD-İsrail. Bu durum Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın köşe
taşlarını oluşturmuştur. Bu iki üçgenin ölmesi İsrail’in ve ABD’nin güvenliğine derin zarar
vermektedir4. Soğuk savaşın sona ermesiyle bölgedeki ülkeler iki kutuplu sistemde sahip
oldukları dengeleyici devletten mahrum kalmıştır. Bu durum Yeni Dünya Düzeni süreciyle
birlikte bu ülkelerinin dönüşüm yaşamasına neden olmaktadır. Günümüzde bölge ülkelerinin
ekonomik, güvenlik, siyasal istikrar gibi sorunları mevcuttur5.
Yenidünya düzeninde belirleyici olmak isteyen ülkeler açısından bölgenin sahip olduğu kilit
önemin çatışmalara zemin hazırladığını ise tüm analizlerde mihenk taşı olarak almak gerekir6.
Modern dönemde, özellikle XX.yy’ın ilk döneminde modern devlet sisteminin ortaya çıktığı
dönemle “Levant” bölgesi zayıflamıştır7.
2. Hidro-Karbon Kaynakları ve Orta Doğu Jeopolitiği
Enerji, çok yönlü ve stratejik bir konsept olarak jeopolitik ile yakından bağlantılıdır8. XX.yy’da
Orta Doğu, petrol kaynaklarının dağıtılması ve kullanılması konusunda küresel çatışmaların
merkezi haline gelmiştir. Doğu Akdeniz’de büyük petrol kaynaklarının bulunmasından sonra
bölge bir enerji merkezi haline gelmiştir. İlk bakışta coğrafyadaki ülkelerin çoğunun doğal
kaynakları sayesinde gereksinimlerini karşılama gücüne sahip olduğu düşünülebilir9.
Doğal kaynaklar ulusal gücün temel unsurlarından biri olarak genel anlamda katışıksız bir
nimet olarak görülmektedir. Enerji, madenler ve doğal kaynaklar bir ulusun kalkınmasının
Davutoğlu, A. (2009). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları.
Ahmet Davutoğlu. (2009). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları.
3 Aydın, M. (December 2018). (p. 66). The Levant: Search for a Regional Order. Adenauer Shiftung.
4 Alterman, J. B., Malka, H. (Summer 2012). Shifting Eastern Mediterranean Geometry. (p.111). The
Washington Quarterly.
5 Bakırtaş, C., Haydaroğlu, İ. (s. 281). Orta Doğu Petrollerinin Politik Ekonomisi.
6 Bakırtaş, C., Haydaroğlu, İ. (s. 280). Orta Doğu Petrollerinin Politik Ekonomisi.
7 Aydın, M. (December 2018). (p. 66). The Levant: Search for a Regional Order. Adenauer Shiftung.
8 Oğurlu, E. (Haziran 2017). Natural Gas in the Eastern Mediterranean: Means of Regıonal Integratıon or
Dısıntegratıon. (p. 36). LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (VIII-I).
9 Bakırtaş, C., Haydaroğlu, İ. (s. 281). Orta Doğu Petrollerinin Politik Ekonomisi.
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temelini oluşturmakta ve aynı zamanda ona başka ülkelerden gelir elde etmede ve başka ülkeler
üzerinde baskı kurma aracı sunmaktadır. Ancak doğal kaynaklar nimet oldukları kadar pek çok
probleme de neden olmaktadır. Dünyanın en fakir ve karmaşık bölgelerinin birçoğunun bol
enerji ve maden kaynağına sahip devletler olması bu düşünceyi doğrulamaktadır. Bu durum
“kaynakların laneti” olarak adlandırılmaktadır10.
Yeni ve görünüşte bol gözüken fosil yakıt kaynaklarının keşfedilmesi ve hızlı küreselleşmenin
daha büyük ve daha esnek kaynak piyasaları ortaya çıkarmasıyla kaynaklarla ilgili kaygılar
1970 ve 1980’li yıllarda belirgin derecede artmıştır. Ancak 1990’lı yıllarla bu tekrar üs
seviyelere çıkmış ve gittikçe artan savaşlar “kaynak savaşları” olarak görülmüştür11.
Enerji konusu hükümetler arası ilişki sürelerini etkileyen uzun bir geçmişe sahiptir. Şüphesiz ki
yeni keşfedilen doğal gaz kaynakları Doğu Akdeniz’deki yeni bölgesel ve küresel ortaklık bilgisi
için politik ve ekonomik zemin kurmaktadır. Bununla birlikte, güncel ve geçmiş anlaşmazlıklar,
politik istikrarsızlıklar, ülkeler arasındaki bölünmeler ve doğal gaz yarışlarının dereceleri Doğu
Akdeniz’deki doğal gaz keşfetme ve üretme çalışmalarını elinde tutmaktadır. Doğu Akdeniz
sınırını paylaşan ülkeler arasındaki anlaşmazlık, güvensizlik ve çatışmalar bölgenin istikrarlı
bir yapıya sahip olmasına engel olmaktadır. Tartışılmaz bir şekilde bu anlaşmazlık ve
çatışmalar uzun bir tarihe sahiptir12.
İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Filistin potansiyel enerji kaynaklarına sahip olan
ve Doğu Akdeniz’de doğal gaz kaynakları gerçekleştirilen ülkelerdir13. Doğal gaz kaynakları
yalnızca ekonomik değere değil, aynı zamanda jeo-politik değere de sahiptir14. Bu nedenle,
büyük miktarda doğal gazın keşfedilmesinden kısa süre sonra kaynak bölgesi üzerinde bölgesel
anlaşmazlıkların ortaya çıkması sürpriz değildir15. Sonrasında Doğu Akdeniz, bölgesel ve küresel
güçlerin ekonomik ve politik hedefi haline gelmiştir. 2011 Arap Uyanışı Doğu Akdeniz’deki
çatışma ve karışıklığı daha da kötüleştirmiştir. Suriye belirtilen zamandan beri sivil savaşla
birlikte bölgenin asıl konusunu oluşturmaktadır16.
Doğu Akdeniz bölgesinin stratejik içeriği belirsizliklerle, bölgesel güç dengesinin değişimiyle ve
sonsuz politik karışıklıklarla karakterize edilmektedir. Geçen yıllardaki önemli gelişmeler
şunları içermektedir: Arap Baharı, İran nükleer krizi ve Türkiye’nin yeni stratejik rolü, Suriye
çatışması, Türkiye- İsrail anlaşmazlığı, Euro krizi, Avrupa iç görünüşü, Rusya’nın duruşu, global
kaynak güvenliği endişesi ve belki ABD’nin geri çekilişi17.

Bol miktarda doğal kaynağı olan ülkelerin ve bölgelerin düşük büyüme, engellenen gelişme ve iç
karışıklıklarla karşılaşma eğilimleri. Heywood, A. Küresel Siyaset. (Şubat 2013). Ankara: Adres Yayınları.
11 Kaynak Savaşı: Ekonomik gelişme ve siyasi güç bakımından önemli olan kaynakların kontrolünü ele
geçirmek ya da elde tutmak için gerçekleştirilen savaş. Heywood, A. Küresel Siyaset. (Şubat 2013). Ankara:
Adres Yayınları.
12 Demir, N., Tekir, O. Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional and Global Dynamics.
İzmir Kâtip Çelebi University. (p. 653). Vol. 17, No. 4 (44/2017), 651-674, December 2017.
13 Demir, D. ,Tekir, O. Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional and Global Dynamics.
İzmir Kâtip Çelebi University. Vol. 17, No. 4 (44/2017), 651-674, December 2017.
14 Nathanson, R , Levy, R. (November 2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or
Chance for Regional Cooperation? (p. 11). Tel Aviv.
15 Nathanson, R., Levy, R. (Ed.) (November 2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or
Chance for Regional Cooperation? (p. 12.). Tel Aviv.
16 Aydın, M. (Ed.). (December 2018). The Levant: Search for a Regional Order. (p. 67). Adenauer Shiftung.
17 Nathanson, R. , Levy, R. (November 2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or
Chance for Regional Cooperation? (p. 48). Tel Aviv.
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3. Doğal Gaz Çalışmaları ve Bölgesel Aktörler
3.1. İsrail ve Doğal Gaz Çalışmaları
Gaz üç sektörde kullanılmaktadır: elektrik, sanayii ve nakliyat. Doğal gaz üretiminin en acil
olduğu alan elektrik üretimidir. İsrail Enerji Bakanlığı tarafından yapılan tahminlere göre
2027’ye kadar enerji üretiminin %60’ı; 2040’a kadar %60’ı gazdan temin edilecektir. Diğer
tahminlere göre 2020’ye kadar elektrik üretiminin gazdan üretilmesi %70’i bulacaktır. Sıra dışı
hızlı doğal gaz dönüşümü özel fayda sağlamaktadır. Doğal gaz fiyatları diğer fosil kaynaklara
göre daha ucuzdur ve çevreye daha az zarar vermektedir. Gazı dönüştürmek hava kirliliğini
artıracaktır ve ülkede ciddi sağlık kaygıları görülecektir18.
Doğu Akdeniz’deki en iyi bilinen keşifler İsrail’deki Tamar ve Leviathan bölgeleri 2009 ve
2010’da gerçekleşmiştir. Bu keşifler son dönemlerin en büyük keşifleridir. İsrail ve Kıbrıs’ da
35 milyon metre küplük doğal gaz rezervi vardır. Aynı zamanda İsrail, Suriye, Lübnan ve
Filistin’de de 85 metre küplük doğal gaz rezervi olma ihtimali bulunmaktadır19.
İsrail Doğu Akdeniz’in en büyük doğal gaz tüketicisidir. İsrail 2012’ye kadar Mısır’a bağımlı
olmasına rağmen Sina Yarımadası’nda artan terör olaylarından dolayı bu durum kesilmiştir. Bu
nedenle İsrail’deki insanlar enerji kesintisiyle karşı karşıyadır20.
İsrail’e karşı devam eden Arap boykotu, İsrail’in petrolü ucuz fiyattan komşularına satmasına
engel olmaktadır ve bu nedenle İsrail’in Rusya, Afrika, Meksika ve Güney Amerika kıyıları
petrol için önemlidir.
İsrail’in ekonomik ve politik geçmişi Arap komşularıyla çatışma ve savaşlarla dolu olduğu için
bu durum İsrail’i motive etmektedir ve karada ve denizde keşif çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Stratejik hedefi ise ithal bağımlılığını azaltmaktır. Leviathan ve Tamar
bölgelerindeki keşifler İsrail’in gaz talebini karşılamaya yetmektedir üstelik ithal de edilebilir21.
3.2. Lübnan ve Doğal Gaz Çalışmaları
Lübnan 2010’da BM’ye MEB’inin coğrafi koordinatlarının kuzey, batı ve güney sınırlarını
belirleyen deniz haritasını sunmuştur. Harita sonuç olarak Lübnan-İsrail deniz sınırını
sınırlandırmaktadır ve Lübnan tarafından onaylanmayan 2007 Lübnan – Kıbrıs iki taraflı
anlaşmasından farklı olarak Lübnan- Kıbrıs deniz sınırını güneye doğru uzatmaktadır. Lübnan
Haziran 2011’de İsrail ve Kıbrıs arasındaki anlaşmayı Lübnan’ın MEB bölgesiyle çatıştığı
gerekçesiyle protesto etmiştir22.
3.3. Mısır ve Doğal Gaz Çalışmaları
Mısır’ın jeopolitik ve jeostratejik konumunun yanı sıra Süveyş Kanalı dolayısıyla da bölgesel ve
küresel güçlerin hedefi olmuştur. Dolayısıyla Mısır zaman zaman politik ve ekonomik
istikrarsızlıkla karşılaşabilmektedir. Mısır ihracatçı bir devlettir, doğal gaz önemli olanlardan
Nathanson, R., Levy, R . (November 2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or
Chance for Regional Cooperation? (p. 38). Tel Aviv.
19 Demir, N., Tekir, O. Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional and Global Dynamics.
İzmir Kâtip Çelebi University. (p. 653). Vol. 17, No. 4 (44/2017), 651-674, December 2017.
20 Demir, N., Tekir, O. Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional and Global Dynamics.
İzmir Kâtip Çelebi University. (p. 654). Vol. 17, No. 4 (44/2017), 651-674, December 2017.
21 Nathanson , R., Levy, R. (Ed.). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance
for Regional Cooperation? (p. 13). Tel Aviv.
22 Nathanson , R., Levy, R. (Ed). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance for
Regional Cooperation? (p. 20). Tel Aviv.
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değildir. Mısır aynı zamanda 2011’de başlayan Arap Baharından etkilenmiştir ve o dönemden
bu yana politik istikrarsızlık serisi yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Hüsnü Mübarek’in
devrilmesinden sonra 1979 Barış Antlaşmasıyla İsrail’e gaz akışı yapılan boru hatlarına yapılan
saldırılarla bu akış kesilmiş ve Mısır 2012’de kendi enerji problemleriyle karşı karşıya kalmıştır.
Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra bu enerji akışının yeniden başlaması mümkün
görünmemektedir. Çünkü Mısır’ın yerel pazarı aşamalı olarak gaz eksikliğiyle karşı karşıyadır
ve Mısır’ın eski rejimi İsrail’e satılan doğal gazdan kaynaklanan eleştirilere odaklanmıştı.
Eleştiri iddialarına göre Mısır’ın enerji politikası İsrail ile yaptığı enerji antlaşması gereği
İsrail’e ucuz gaz satması nedeniyle bozulmuştur. Ancak Mısır doğal gaz üretiminin 2020’ye
kadar yerel tüketimi aşacağı beklenmektedir. ENI Şirket Grubu’nun Mısır bölgesel sularındaki
doğal gaz keşifleri ülkenin en uygun zamanında gerçekleşmiştir. Mısır’ın doğal gaz talebi 2004
ile 2013 arasında %7 artmıştır23.
Bu keşiflerin önemi değerlendirildiği zaman keşiflerin Doğu Akdeniz bölgesindeki devletlerdeki
etkisi sistematik olarak görülecektir. Eğer Zohor bölgesinde sözü edilen doğal gaz kaynakları
mevcutsa ilk olarak Mısır Yerel Pazarı’na katkı sağlayacaktır24. Enerji kısıtlığından dolayı
geçmiş beş yıl içinde gaz ünitesi için iki yüz depo ve yeniden üretim kiralayan Mısır LNG ithal
etmeye başlamıştır. Buna ek olarak, İtalyan hükümetine ait ENI şirketi tarafından Mısır’ın
Akdeniz’deki sularında keşfedilen önemli gaz kaynakları Doğu Akdeniz’i Enerji Merkezi
yapacak en önemli adımdır. Bu doğal gaz marketinin keşfi Mısır’a LNG satmak için Mart 2015’te
Mısırla beş yıllık antlaşma imzalayan büyük Rus enerji şirketi Gazprom’ un aleyhte
etkileyecektir. Uluslararası enerji araştırma şirketi Mısır’ın doğal gaz üretiminin 2020’ye kadar
yerel talebi geçeceğini beklemektedir ve Mısırlı ekonomistler Mısır Devletinin 2020’ye kadar
doğal gaz satışı mümkündür.
MEB’in dağılımıyla ilgili ilk antlaşma Kıbrıs ve Mısır arasında Şubat 2003’te imzalanmış ve Mart
2004’te yürürlüğe girmiştir. Kıbrıs ve Lübnan arasındaki anlaşma Ocak 2007’de
imzalanmıştır25.
3.4. İran ve Bölge Ülkeleri ile İlişkileri
I. Dünya Savaşı’nın bitmesinden itibaren İran ve Arap komşuları ile Akdeniz’deki halklarla
diyalog ve işbirliği ile ve aynı zamanda çatışma ve yarış yoluyla da iletişim halindedir. 1940’larda
Doğu Akdeniz’deki krizle Ürdün’de Haşimi Krallığını doğurmuş ve Irak’ta kısa ömürlü
monarşinin kurulması için gerekli şartları hazırlamıştır. İran en azından 1950’lerden beri
Lübnan ve Suriye’deki Şii toplulukla iletişim halindedir. Dahası 1970’lerden itibaren Kuzey
Afrika ve Akdeniz’deki “ılımlı” Arap Cumhuriyetleri (Lübnan ve Tunus) ile monarşiler (Ürdün
ve Fas) olarak adlandırılan devletler arasında yakın ilişki vardır. 1960’larda Pehlevi
Monarşisi Arap olmayan Türkiye ve İsrail gibi ülkelerle güvenlik ve politik bağları çoktan
Demir, N., Tekir, O. Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional and Global Dynamics.
(p. 657). İzmir Kâtip Çelebi University. Vol. 17, No. 4 (44/2017), 651-674, December 2017.
24 Mısır’ın Idku ve Damiatra ihraç terminalleri İsrail ve Kıbrıs’a kendi terminalleri olmadığı için gaz ihracı
imkânı sunmaktadır. Marketos, T.N. (Mar. Apr. 2017). Eastern Energy Geostrategy on Proposed Gas Export
Routes. (p. 5). Economics World, Vol. 5, No. 2, p. 102.
25 Nathanson, R. , Levy, R. (Ed.). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance
for Regional Cooperation? (p. 17). Tel Aviv. MEB ilan etme hakkı, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne
taraftar ülkelerin kullanabildiği bir haktır. Türkiye söz konusu antlaşmaya rezerv koymuştur. Dolayısıyla
Leviathan’ da kendi MEB’ sini zımnen belirlemektedir. TRT TSR Yeni Gün Programı. Bkz. Tamçelik, S.
Erişim Tarihi: 15.04.2019. http://www.trtvod.com/aod/tsr/ea/d6/ead6753f92aaada0f935207db4af6
ef5x.mp3
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sıkılaştırmıştı ve Türkiye ile Batı’nın himayesinde bölgesel bir güvenlik kurmuştu. 1970’in
başlarında, Mısır’da Başkan Nasır’ın ölmesinden sonra “Arap-İsrail Çatışması” nın sınır ülkeleri
(frontline) ile ilişkilerini geliştirmiş ve 1973 Arap- İsrail Savaşı’nda Arapları destekleyen tarafta
yer alarak Camp-David barış görüşmeleri sürecinde Mısır ve İsrail arasında “enstrümental rol”
oynamıştır. İran’ın Akdenizli Arap ülkeleriyle olan ilişkisi, İran monarşisi ile cumhuriyetçi Arap
ulusalcılarının (nationalist) Başkan Nasır önderliğindeki radikal kol Pan- Arap’ı artırmaları
nedeniyle her zaman karmaşık olagelmiştir. Ancak 1969 darbesini takip eden süreçte İran’ın
Libya iktidarı ile olan, bir yandan husumetini artıran eşdeğer ilişkisi aynı zamanda OPEC
kartellerinin fiyat belirleme politikasında lider olmasını kolaylaştırmıştır ve kartellerin petrol
fiyatlarında pozisyonlarını zorlaştırmıştır26.
3.5. Mısır-İsrail ve Lübnan İlişkisi
Lübnan, doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili olarak, Eylül 2011’de BM’ye İsrail’in “uluslararası
hukuk kurallarının ve prensiplerinin sık sık ihlal edilmesi ve Lübnan hakimiyetinin saldırısının
devam etmesi” iddialarıyla ilgili bir mektup sunmuştur. Lübnan’ın iddiasına göre İsrail ve
Lübnan arasındaki deniz sınırı ülkeler arasındaki uluslararası kara sınırları faktörlerine
bağlıdır. Lübnan’ın iddialarına göre İsrail’in koordinatları Fransa- İngiltere arasındaki karadaki
“ulusal sınırları” belirleyen 1923 Paulet-Newcombe Antlaşması’nı ihlal etmektedir27.
İsrail ise 1923 uluslararası kara sınırlarıyla kurulan Paulet-Newcombe Antlaşması sahilden pek
çok metre uzaktadır ve asla İngiltere ve Fransa (şimdiki Lübnan ve İsrail) arasında gerçek bir
deniz kenarı oluşturmamıştır. Dahası İsrail 1949 Lübnan-İsrail Silahsızlanma Anlaşması’nda
anlaşma, işaretlenmiş harita veya koordinat oluşturulmadığını eklemiştir. İsrail’in iddiasına
göre konumunun lisans verilmiş alanlarda çok az ilgisi vardır, kıyı devleti kendi ekonomik
iddiaları için denizde açıkça aktif lisans ya da meteryalize sunmamaktadır. İsrail’e göre var olan
sınırlar kabul edilmelidir çünkü Lübnan önce Kıbrıs ile yaptığı anlaşmalıyla batı kıyılarıyla
anlaşmıştır.
İsrail ve Lübnan deniz sınırlarını belirlemek için doğrudan ya da dolaylı görüşmelerden uzak
durmaktadır. Devam eden anlaşmazlığa rağmen görüşmeler Lübnan’ın hiçbir zaman İsrail’i
tanımayacağı anlayışı gözlemlenmektedir. Son zamanlarda Kıbrıs’ın iki ülke arasında
arabuluculuk yapmaya çalıştığı raporlanmıştır28. Kıbrıs yatırımcı çekme ve araştırma
faaliyetlerini artırabilme için her üç devlet arasındaki sınırın açıkça belirlenmesi için açık bir
ilgiye sahiptir. İki İngiliz egemen askeri üssü- Akrotiri ve Dhekelia- olmasına rağmen bu askeri
üslerin bir etki yaratmaları beklenmemektedir29.
Arap Baharı/Uyanışı halihazırda Arap-İsrail ilişkilerine zarar vermiştir ve nihayetinde İsrail’e
Mısır’dan sağlanan gaz sevkiyatına zarar verecektir. Bu enerji bağımlılığını

Ehteshami, A., Mohammadi, A. (June 2017). (p. 2.) Iran’s Discourses and Practices in the Mediterranean
since 2001. Working Papers no. 5.
27 Nathanson , R., Levy, R. (Ed). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance for
Regional Cooperation? (p. 21). Tel Aviv.
28 Nathanson , R., Levy, R. (Ed). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance for
Regional Cooperation? (p. 22). Tel Aviv.
29 Nathanson , R., Levy, R. (Ed). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance for
Regional Cooperation? (p. 23). Tel Aviv
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belirginleştirmektedir ve İsrail’in gaz gelişimini hızlandırmıştır. Ayrıca yeni rejim ile ABD, AB ve
Mısır arasındaki ilişkinin nasıl olacağı açık değildir30.
4. Bölgesel ve Küresel Aktörlerde Yaşanan Etkilenmeler
4.1. AB ve Bölgesel Gelişmeler
AB bugün enerji tüketiminin %53’ünü ithal etmektedir. AB, tükettiği enerjinin yarısından
fazlasını ithal etmektedir. İthalat bağımlılığı oranı özellikle ham petrol (%90 oranında) ve
doğalgaz (%66 oranında) için çok fazladır31. AB’nin zenginlik ve güvenliği enerjinin
durmaksızın ve kesilmeksizin akışını sağlamakla mümkündür. 1970’lerdeki enerji krizinden
beri AB vatandaşları enerji sıkıntısı yaşamamışlardır. Bu AB ve BM’nin ortak başarısıdır32.
Enerji Birliği olma hedefiyle birlikte AB enerji kaynaklarını çeşitlendirme yollarını, kaynak ve
sağlayıcılarını arayacaktır, özellikle de gaz ağırlıklı. AB, enerji diplomasisi dolayısıyla enerji
üreticisi ve transit ülkelerle ilişkilerini güçlendirecektir. Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da artan
terör, iç çatışmalar, mülteci krizi ve doğuda yaşanan Rusya-Ukrayna krizi buna örnektir.
Komşuluk politikası, yeni şartlar çerçevesinde tekrardan gözden geçirilmiştir.
Yeni Komşuluk Politikası istikrarı ana siyasî öncelik olarak almaktadır33. AB Strateji
Belgesi’nde AB’nin karşı karşıya olduğu beş önemli tehdide ayrıca vurgu yapılmıştır. Bunlar:



Terörizm,



Kitle İmha Silahlarının Yayılması,



Bölgesel Çatışmalar,



Devletlerin Başarısızlığı (State Failure),



Organize Suç

olarak sıralanmıştır34. Bu durum AB Komisyonu 2016 Vizyon Belgesi’nde de devam
ettirilmiştir. Farklı olarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki terör AB’ye de yayılmış ve Birlik’i
tehdit ettiği vurgulanmıştır35.
4.2. Rusya ve Bölgesel Gelişmeler
Rusya’nın son yüzyılda Güney-Batı sınırları boyunca sıcak denizlere ulaşmak, Rus ürünlerine
pazar bulmak ve kış boyunca donan limanları problemini baypas etmek için çalışmadığı tek bir
an olmamıştır. Bu Moskova XIV. yüzyılın ortasından itibaren Herartland bölgesinin kuşağını
oluşturan Rimland’ı kırmak için politika oluşturmaya dönüşmüştür36. Enerji kaynaklarını

Nathanson, R. , Levy, R. (Ed). (2012). Natural Gas in the Eastern Mediterranean Casus Belli or Chance for
Regional Cooperation? (p. 48). Tel Aviv.
31 Orhan, A. (Haziran 2018). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi. Avrupa Birliği’nin Güvenlik
Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi.
32 EU Energy Security Strategy, European Commision, Brussels, 28.5.2014, COM (2014) 330 final, (p. 2).
33 Orhan, A. (Haziran 2018). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi. Avrupa Birliği’nin Güvenlik
Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi.
34 Orhan, A. (Haziran 2018). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi. Avrupa Birliği’nin Güvenlik
Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi.
35 (p. 7). (2016). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. European Union Global Strategy.
36 Kara Hakimiyet Teorisi, Halford J. Mackinder tarafndan ortaya konmuştur. Mackinder, Avrupa
Rusya'sının tamamını merkez bölgesi (Heartland/ Kalpgah) içinde mütalaa etmiştir. Asya, Avrupa ve
Afrika “Dünya Adası”nın tamamını oluşturmaktadır. Avrasya ise Kalpgah’ın olduğu alandır. Heartland,
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jeopolitik kaldıraç olarak kullanmak ve devletin bir rolü olarak bunları yönetmek Başkan
Vilademir Putin’in Kırım’ı ilhak etmesinden beri manifestosu olmuştur37.Rusya Soğuk Savaş’ın
bitmesiyle birlikte kendi güç ve etki kaybından kaynaklanan yapıyla karşılaştırmıştır. Bu
nedenle kendisinin küresel seviyedeki politik tutumu kendisini küresel güç değil bölgesel güç
olarak göstermektedir. Rusya’nın Ukrayna krizinde, Suriye’de ve eylemleriyle askeri varlığını,
Rusya’nın enerjiyi politik bir güç ve araç olarak kullandığı görülebilir38.
Rusya’nın 2015’ten itibaren Suriye’ye müdahalesinden beri her iki taraf da ulusal güvenlik
çıkarlarını gerçekleştirme kapasiteleriyle birlikte bölgede etkili temel aktörler olarak
görmektedir.
Diğer taraftan Rusya, İsrail’in bölgedeki iki rakibiyle, İran ve Suriye ile işbirliği halindedir,
bugün İsrail ve Suriye arasındaki de facto sınır Golan Tepeleri’ dir; bugün Rusya’nın bölgedeki
varlığı karmaşıklık yaratmaktadır ve İsrail’in aktivitelerini kısıtlamaktadır. İsrail, kendi
aktivitelerini gerçekleştirirken tehdit oluşturan Rusya’nın bölgedeki varlığını kısıtlamasını
ummaktadır. Rusya yalnızca bölgedeki temel oyuncularla görüşerek değil, aynı zamanda ve
daha önemlisi, onlar arasında bölünmüş olanlarla bağ oluşturarak bölgedeki ayak izlerini
artırmaktadır. Rusya, neredeyse tüm Orta Doğu’daki düşman aktörlerle görüşerek, ABD’nin
başarısı iddia edilemez, Rusya kendisini bir “vazgeçilemez arabulucu” pozisyonuna
getirmiştir39.
Rusya’nın Suriye’de müdahil olması, Orta Doğu’da gelecekte bir rejim değişikliği olması
tehdidini engellemektedir. Orta Doğu Rusya ekonomisi için üç temel sektör için kritiktir: petrol,
savunma ve nükleer endüstri. Orta Doğu, hem de bölgenin en büyük petrol üretici olarak ve
fiyatları kontrol etmek için gereklidir ve doğal gaz projelerini geliştirmek için baş yarışçıdır.
Savunma ve nükleer endüstride Orta Doğu kritik markettir40.
4.3. ABD ve Bölgesel Gelişmeler
ABD istemeyerek de olsa Kürt- Türk ilişkilerine zarar verirse; Irak ve Suriye’deki ABD politikası,
tamamen, Kürtlere uluslararası meşruiyette öngörülmeyen bir seviye kazanacaktır. Fransa,
Britanya ve ABD, KBY’ nin diplomatik tanınmasını artırırken aynı zamanda ekonomik ve diğer
destek yollarıyla KBY’ ye destek sağlamaktadır. Bu tanınma Astana sürecinde Rusya tarafından
da tanınmıştır. Astana görüşmelerinde Rusya Suriye’nin kuzeyinde “küresel otonomi” önerisi
sunmuş ve Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki “Arap” formunu düşürmüştür. Bu öneri Şam
tarafından reddedilmiştir. Bu durum Suriye’deki Kürtlerin genel olarak tanınmaya
başladıklarının göstergesidir. Sonuç olarak ABD, Kürtlerin özellikle Suriye ve Irak’taki
geleceğini belirleme zamanı geldiğinde en önemli aktör olarak kalmaktadır. Trump YPG ile
işbirliğini sonlandırabilir ancak Suriye Kürtleri her şeye rağmen bu ilişkilerden

“Dünya Adası”nı kontrol etmek için anahtar bölgedir. İşcan, İ. H. (s. 60). Uluslararası İlişkilerde Klasik
Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları. Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2 (Yaz 2004), s. 47-79.
37 Marketos, T.N. (Apr. 2017). (p. 2). Eastern Energy Geostrategy on Proposed Gas Export Routes.
Economics World, Vol. 5, No. 2, p. 102.
38 Demir, N. Tekir, O. (p. 663). Sharing Energy Resources of Eastern Mediterranean: Regional and Global
Dynamics. İzmir Kâtip Çelebi University. Vol. 17, No. 4 (44/2017), 651-674, December 2017.
39 Krasna, J., (June 2018 ). (p. 5).Moscow on the Mediterranean: Russia and Israel’s Relationship, Foreign
Policy Research Institute.
40 Krasna, J., (June 2018 ). (p. 9).Moscow on the Mediterranean: Russia and Israel’s Relationship, Foreign
Policy Research Institute.
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faydalanacaklardır. Trump’ ın Suriye’den çekilme açıklamasından birkaç saat sonra Fransa
Dışişleri Bakanı Suriyeli Kürtlere “güvenlik garantisi” iddiasında bulunmuştur41.
Sonuç
Suriye (kendi münhasır egemenlik alanını belirlemekten) Lübnan’ın 2013’te ilk lisansını alması
mümkün olsa da politik durumundan dolayı prosedürü ertelemektedir.
Suriyeli Kürtler önceden dış dünya tarafından görmezden gelinirken IŞİD’e karşı mücadele
sayesinde profili küresel olarak yükselmektedir. Bu aynı zamanda Kürtlerin diğer devletlerle
ilişkilerini yeniden şekillendirmektedir. 2018’den itibaren yaklaşık 40.000 varil Kürt Bölgesel
Yönetimi (KBY) petrolü her gün Ceyhun Türk limanına ulaşmaktadır42.
İran, mezhepsel ve anti emperyalist söylem ve araçlarını, ulusal çıkarlarını bölgede ortaya çıkan
gelişmelerde başarıya ulaşmak için kullanmaktadır. Batı politikalarına engel olmak ve
hegemonyasını engellemek, tam bağımsızlığını gerçekleştirmek ve kendisine uygulanan
ambargo ve yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla ekonomik araçlar geliştirmiştir. Burada
realist söylemin yanında İslami toplum için ekonomik geliştirmeler amaçlamıştır.
Kürtlerin ABD hegemonyası altında bölgede yasal olarak tanınır hale gelmesinin aşamaları
anlatılıp bunun siyasi, askeri, kültürel bağlantı ve gerekçeleri gösterilmiştir. Bu nedenlerle Irak,
Suriye ve üstü örtülü olarak Türkiye’deki Kürtlerin Kürdistan adı altında bir ulus devlet
örgütlenme aşamaları açıklanmıştır. Kürt ulus devletinin kurulma gerekçelerine atıfta
bulunularak eylemin meşrulaştırması amaçlanmıştır. Referandum hukuki geçerliliğe sahip
değildir. Siyasi irade beyanıdır43. Bu nedenle hukuken meşru olamayacak eylem, hukuk
dışındaki gerekçelerle kabullendirilmek istenmiştir44. Bu gerekçeler; Kürtlerin kendi
kendilerini yönetebilme, kendilerinin ve bölge güvenliğinin sağlayabilme yeteneği olan
örgütlenmiş ve diğer uluslararası aktörlerle ilişki kurabilme, devletlerarası anlaşma yapabilme
yeteneğine sahip olma gibi vurgulamalarla devlet olabilme yeteneği kanıtlanmak istenmiştir45.
ABD ise burada kendisini hami olarak tanımlamış ve Kürtlerle olan bağlantıları tarihsel
olaylarla kanıtlanma yoluna gidilmiştir. Rusya ise bu süreçte gidişatı kabullenen ve Kürt
devletini onaylayan bir çizgide gösterilmiştir. Bu yorum, Astana sürecinde Rusya’nın Arap
Suriye Cumhuriyeti’ndeki “Arap” ibaresini düşürüp Suriye’nin kuzeyinde “kültürel otonomi”
Barkey, H. J. (March/April 2019). (p. 113). The Kurdish Awakening: Unity, Betrayal and Future of the
Middle East.
42 Barkey, H. J. (March/April 2019). (p. 112.) The Kurdish Awakening: Unity, Betrayal and Future of the
Middle East.
43 Self- determinasyon hakkı halk egemenliğini meşrulaştırmada bir dayanak sağlamaktadır. Selfdeterminasyon bir halka devamlı olarak kendi siyasi statüsünü serbestçe belirleme ve kendi ekonomik,
sosyal ve kültürel gelişimini özgürce sürdürme hakkını vermektedir. Taşdemir, F., Özer, A. (2017).
Uluslararası Hukuk Perspektifinden Self- Determinasyon ve Ayrılma. Ankara: Hukuk Yayınları.
44 Her devletin egemen olmasının doğal sonucu egemen devletlerin eşitliğini gerektirmektedir. Bu ilke
bugün başta B.M. Andlaşması olmak üzere birçok uluslararası andlaşma ve belgede kabul edilmektedir.
B.M. Andlaşmasının 2. madde 1. fıkrası bütün üyelerinin egemen eşitliğini doğrulamaktadır. Pazarcı, H.
Uluslararası Hukuk Dersleri. (s. 22). İçişlere karışmama ilkesinin genel bir biçimde kabul edilmesi B.M.
Genel Kurulunun 21.12.1965 tarihli ve 2131 (XX) sayılı kararı ile gerçekleşmiştir. Anılan bu karar ile
Devletlerin İçişlerine Karışılmasının Reddi ve Bağımsızlıklarının ve Egemenliklerinin Korunması
Konusundaki Bildiri kabul edilmiştir. Pazarcı, H. Uluslararası Hukuk Dersleri. (1989). Ankara: A.Ü. Siyasal
Bilgiler Fakültesi ve Basın - Yayın Yüksekokulu Basımevi.
45 Uluslararası hukukta yerleşmiş bir tanıma göre devlet en az üç temel öğenin biraraya gelmesinden
oluşmaktadır: i) bir insan topluluğu; ii) bir ülke; iii) kendi üstünde herhangi bir otoriteye bağlı olmayan
bir siyasal yönetim. Pazarcı, H. Uluslararası Hukuk Dersleri. (1989). Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
ve Basın - Yayın Yüksekokulu Basımevi.
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hakkı önerdiği kanıt olarak gösterilmiş, bu önerinin Şam tarafından kabul edilmediği ifade
edilmiştir. Ancak bu süreç tersten okunursa; önerinin egemen Suriye devlet başkanına yapıldığı
ve bunun kabul edilmediği, dolayısıyla Suriye toprak bütünlüğünün savunulmaya devam
edileceği, egemen unsurun “Arap” olarak devam ettirileceği ve Beşer Esad’ın da devlet başkanı
olarak hakimiyetinin devam ettiği yorumu yapılabilir.
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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وھﻮﯾﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐَﻤْ ﻘﻲ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺒﺎرﯾﺲ -ﻓﺮﻧﺴﺎ
*Mohamed Ghamhui

Batı Sistematiğinin Ulus Devlet Kavramı ve Milliyetçilik Fikri Üzerinden Kültür ve Kimlik
Üzerindeki Etkileri
&
Western Systematic Promotion of the Idea of Nationalism and the Concept of National State and
Its Impact on the Culture and Identity
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دون دراﺳﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻹدراك ﺑﺼﻤﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ .وﻋﻠﯿﮫ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻐﺮب
وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮم ﺗﺠﺎه ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ دون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ طﺒﻌﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﺮق
أوﺳﻄﯿﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ "ا ﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ" ،ﺑﯿﻦ ﻣﻦ رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿ ّﻨﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ إﯾﺮان ﻣﺮورا ﺑﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺞ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﮭﻼل اﻟﺨﺼﯿﺐ وﺗﺮﻛﯿﺎ( وﻣﻦ رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎري ) ﻣﮭﺒﻂ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ وﻣﺤﻀﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺜﻼث :اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ
واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻹﺳﻼم( .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺴّﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋﻤﻘﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ.
وﻗﺪ أدرﻛﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﯿﺪ ،وﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﺜﺎل أن
اﻹﻣﺒﺮاطﻮر اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ وﺳّﻊ إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺘﮫ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮق وأﻗﺎم ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ )اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﯿﻮم( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮّ ﻟﺖ إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺳﻨﺔ  ،1453ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1517وﺣﺘﻰ  1924إﻟﻰ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﯾ ُﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ .إذ ﻛﺎن ﻋﻼﻣﺔ
ﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق واﻧﺤﺴﺎره ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮب ،دون أن ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ.

 -1ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮب اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻐﺮب )اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ ھﻨﺎ ﺷﺮﯾﺤﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺨﺒﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ( ﯾﺴﻌﻰ ﺑﻜﻞ
ﺟﮭﻮده إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

Dr., Paris, France.
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ﻋﻤﻞ اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﺒﻠﺪان ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺴﺮﯾﺐ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺗﺼﻮرات ورؤى ،اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﺿﻌﺎف ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ واﻹﺑﺪاع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت وأھﻤﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ -اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ وﺑﺘﺨﻄﯿﻂ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻤﺪى -ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ .ﺣﯿﺚ
اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﮭﺪف ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺣﺪة اﻟﻜﯿﺎن
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ورﻣﺰﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ.
 -2اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﺳﺘﮭﺪاف وﺣﺪة اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ورﻣﺰﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﯾ ُﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﮭﺎﺟﺲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدرﻛﺖ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ رﻣﺰﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺼﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻹﺧﻼﻻت واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺨﻼﻓﺔ ھﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻮﺣﯿﺪ واﻷھﻢ اﻟﺬي واﻛﺐ ﻣﺴﯿﺮة اﻷﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠ ّﻢ
ﺑﻌﺪ ھﺠﺮﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﺔ  622واﻣﺘﺪت ﻟﻌﺸﺮﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ  .632واﺗﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺬي
اﻣﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ .ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة ﻣﻦ  632إﻟﻰ  661ﺛﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﯾﺔ ﻣﻦ  661إﻟﻰ  750ﺛﻢ
اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ  750إﻟﻰ  1258ﺛﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ  1517إﻟﻰ  .1924وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻓﯿﮫ
ﺷﺒﮫ ﻓﺮاغ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ،ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻋﻦ ﺑﻘﺎء رﻣﺰﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ
اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒﺮوا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺳﻼطﯿﻦ وﻟﯿﺴﻮا ﺧﻠﻔﺎء ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﯿﻢ اﻷول إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺗﺴﻠﻢ ﺗﺎج اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ
"ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ" اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺳﻨﺔ .1517
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺴﯿﺮة ،ﯾﺘﺒﯿ ّﻦ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺼﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ )اﻹﻣﺎرة اﻷﻣﻮﯾﺔ ﺑﻘﺮطﺒﺔ ،واﻷدارﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺑﻄﻮن واﻟﻤﻮﺣﺪون ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،واﻷﻏﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،واﻟﻔﺎطﻤﯿﻮن
ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم ،واﻷﯾﻮﺑﯿﻮن ﺑﻤﺼﺮ واﻟﺸﺎم  ،واﻟﺤﻤﺪاﻧﯿﻮن ﺑﺎﻟﺸﺎم (..ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻢ ذاﺗﯿﻦ
وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﺎرض وﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
أﻣﺎم ﺻﻤﻮد ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺻﻒ ،ﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب وھﻮ ﺣﺮﯾﺺ ﻋﻠﻰ ﻣ ّﺪ ﻧﻔﻮذه ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ أﺳﺎﺳﺎ أن ﯾﺘﺤﯿ ّﻦ اﻟﻔﺮص ﻹﺳﻘﺎط ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،وھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﻲ
اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﺼﻤﺎ ﺣﻀﺎرﯾﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ رﻣﺰ وﺣﺪة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ .ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎء ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ .واﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ.
أ-

اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة .وﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺘﺮك وھﻮ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﺒﻠﺪان ھﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﮭﺠﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ .ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﯾﺄﺗﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧﺘﻼل ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮى اﻟﻐﺮب )ﺳﺎﺑﻘﺎ أوروﺑﯿﺔ واﻟﯿﻮم
أوروﺑﯿﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ( ،ﻓﺘﺴﺎرع ھﺬه اﻟﻘﻮى إﻟﻰ ﺿﺮب ﻣﻘﻮﻣﺎت
ﺑﺪأت ﺳﻠﺴﺔ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻨﺬ  1096ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ھﺠﻤﺎت اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ واﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت داﺧﻠﮭﺎ .وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﻤﻌ ّﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﯾﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﺟﺎءت
ﺑﺘﺤﺮﯾﺾ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ھﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ وھﻮ اﻟﺒﺎﺑﺎ أورﺑﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻣﺸﮭﻮر أﻣﺎم اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﻼرﻣﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺳﻨﺔ
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وﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮫ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺮك ،وھﻮ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ وھﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﺮﻗﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺴﻨ ّﯿﺔ ﺳﻨﺔ  1055واﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﯿﻮم ،وﻗﺎم اﻟﺴﻼطﯿﻦ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﺑﻨﺠﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ اﻟ ُ
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﯿﻊ ھﺪّدت أﻣﻦ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺒﻮﯾﮭﯿﯿﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﺳﻨﺔ  945ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺗﮭﻤﯿﺶ دور اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﺬﯾﻦ أﺻﺒﺢ وﺟﻮدھﻢ ﺻﻮرﯾﺎ( وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻷﻣﺔ ) ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻔﺎطﻤﯿﯿﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺴﻨ ّﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ  906وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺮوان إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺪﯾﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ
اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻷﻏﺎﻟﺒﺔ اﻟ ُ
ﺴﻨ ّﯿﺔ" وﺗﺄﺳﯿﺲ
اﻟﻤﮭﺪي اﻟﻔﺎطﻤﻲ ،ﺛﻢ ﺳﯿﻄﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺎطﻤﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ  969وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻘﺎھﺮة " ﺑﺨﻠﻔﯿﺔ ﻗﮭﺮ ﺑﻐﺪاد اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ اﻟ ّ
ﺟﺎﻣﻊ اﻷزھﺮ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺸﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﯿﻄﺮ اﻟﻔﺎطﻤﯿﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﺸﺎم( .ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أزاح اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﯾﮭﯿﯿﻦ
واﻟﻔﺎطﻤﯿﯿﻦ وأﺧﺬوا ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﯿﻌﯿﺪوھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻀﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﺴﻨ ّﻲ ،وﺑﺪأت ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ
اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ زﻣﻦ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ،ﺛﺎرت ﺛﺎﺋﺮة اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ وﻗﺮّرت اﻟﮭﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ زﺣﻒ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﻟﻤﺪة ﻗﺮﻧﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻞ
ﺗﻢ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺘﺎر اﻟﻤﻐﻮل ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎح ﺑﻐﺪاد ﺣﺎﺿﺮة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎﻋﮫ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﺔ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ  1258ﻋﻠﻰ إﺛﺮ
زﺣﻒ ﻣﻐﻮﻟﻲ ﺑﻘﯿﺎدة ﺟﻨﻜﯿﺰ ﺧﺎن دﻣّﺮ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﯿﺎﺑﺲ.
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ﻋﺎدت اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وھﺪﻓﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺗﻘﻄﯿﻊ أوﺻﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﮭ ّﺪ ﻟﮭﺎ ﻧﺎﺑﻠﯿﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت ﻋﺒﺮ ﺣﻤﻠﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ  ،1798ﻓﻜﺎن اﺣﺘﻼل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ 1830
واﺣﺘﻼل ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻟﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ .1881
ﺑﯿﺪ أن اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺣﺪھﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﺑﻞ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻌﮭﺎ أﺳﺎﻟﯿﺐ
أﺑﻠﻎ أﺛﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﻔﺘﻮح ،ذﻟﻚ أن اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻤﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ،واﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪو ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺪاد اﻟﻌﺪّة وإﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ھﺎﺟﻤﺖ ﻗﻮات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎن اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺣﻠﯿﻒ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ ﻻن
اﻟﺸﻌﻮب ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺘ ﺎھﺎت اﻟﺘﺼﻮف اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺰل اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﻌﻤّﻖ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﯿﺨﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻗﯿﻢ اﻟﺸﻮرى
واﻟﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز ظﻮاھﺮ اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﺒﺪاد .ﻟﻜﻦ ﻗﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ ودوره ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻐﺰو اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺻﻤﻮد اﻟﺸﻌﻮب أﻣﺎم اﻟﮭﺠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻼ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺤﺖ
راﯾﺔ اﻟﺠﮭﺎد أن ﺗﻘﺎوم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺤﯿﺎت ﺟﺴﺎم .وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺠﻤﻌﺖ اﻟﺸﻌﻮب ﻗﻮاھﺎ اﻹﯾﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،اﻧﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ
ﻓﺨﺮج ﻣﺪﺣﻮرا.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻮداء ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب ،ﻓﺈن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﮫ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻋﺒﺮ ﺑﻘﺎء اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺮھﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺎب ودﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة .وﺗﻤﺤﻮرت ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻘﻮى
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاﻓﮭﺎ .وھﻲ ﺿﺮب وﺣﺪة اﻷﻣﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻹدراﻛﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺑﺄن ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد ﻗﻮة .ﻓﻜﺎﻧﺖ "ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮق ﺗﺴُﺪ" ھﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷھﻢّ.
ب -اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎﯾﻜﺲ ﺑﯿﻜﻮ واﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
وﻓﻲ ﻗﻠﺐ رﺣﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ ﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎﯾﻜﺲ ﺑﯿﻜﻮ ﺳﻨﺔ  1916ووﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر ﺳﻨﺔ  ، ،1917وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
إرﺳﺎء ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺮب أوزارھﺎ.
وﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎﯾﻜﺲ ﺑﯿﻜﻮ  ،1916ﻓﺈﻧﮭﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻷھﻢ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ )اﻟﮭﻼل
اﻟﺨﺼﯿﺐ( ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﮭﺎوي اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺮﺳﻢ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر .وﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  1915وﻣﺎي
ﻣﻦ ﻋﺎم  1916ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺳﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺟﻮرج ﺑﯿﻜﻮ واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎرك ﺳﺎﯾﻜﺲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة
ﺗﺒﺎدل وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ وزارات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وروﺳﯿﺎ اﻟﻘﯿﺼﺮﯾﺔ آﻧﺬاك.
وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﮭﻼل اﻟﺨﺼﯿﺐ ،وﺣﺼﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﮭﻼل
)ﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن( وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .أﻣﺎ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻓﺎﻣﺘﺪت ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف ﺑﻼد اﻟﺸﺎم اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻌﺎ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه
ﺷﺮﻗﺎ ﻟﺘﻀﻢ ﺑﻐﺪاد واﻟﺒﺼﺮة وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر أن ﺗﻘﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺤﺖ
إدارة دوﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وروﺳﯿﺎ .وﻟﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﻨﺎﺋﻲ ﺣﯿﻔﺎ وﻋﻜﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﯾﻜﻮن ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺣﺮﯾﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﻨﺎء ﺣﯿﻔﺎ ،وﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﻨﺎء اﻻﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﯿﻘﻊ ﻓﻲ
ﺣﻮزﺗﮭﺎ.
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ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﻋﺎم  ،1917ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
وأﺣﺮجَ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻛﺎﻧﺖ ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ-اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ.
وﺗﺨﻔﯿﻔﺎ ً ﻟﻺﺣﺮاج اﻟﺬي أﺻﯿﺐ ﺑﮫ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﻮن واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﻮن ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻒ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎﯾﻜﺲ ﺑﯿﻜﻮ ﺳﻨﺔ  ،1916ﺻﺪر ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺮﺷﻞ
اﻷﺑﯿﺾ ﺳﻨﺔ  1922ﻟﯿﻮﺿﺢ ﺑﻠﮭﺠﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ أﻏﺮاض اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮق ﺗﺴﺪ ،ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ً ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎن رﯾﻤﻮ ﻋﺎم  .1920وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺴﻮرﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى أو اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ دول وﻛﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﺧﻀﻌﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺪاب " « mandatاﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،وھﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﻘﻨ ّﻊ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﺳﻘﺎط اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ .ﻓﻜﺎن اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﻤﺎ )ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻨﺔ
 1943وﺳﻮرﯾﺎ ﺳﻨﺔ . (1946وﻣﻦ أﺟﻞ إرﺿﺎء أﺗﺎﺗﻮرك واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ً ﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ وإﺿﻌﺎف ﺳﻮرﯾﺔ ،ﻋﻘﺪت ﻓﻲ  1923اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﺎھﺪة ﻟﻮزان ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻲ ﻣﻌﺎھﺪة ﺳﯿﻔﺮ  .Sèvresﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎھﺪة ﻟﻮزان اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ
اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ اﻷﺗﺎﺗﻮرﻛﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﻄﯿﺖ ﻟﻠﯿﻮﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .أﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓﺸﻤﻠﺖ اﻟﻌﺮاق واﻷردن وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .اﺳﺘﻘﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻷردن ،ﻟﻜﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ وﺿﻊ آﺧﺮ ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ
داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻤﺪى .ذﻟﻚ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎﯾﻜﺲ ﺑﯿﻜﻮ ﻣﮭﺪت وﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻻﻧﺘﺪاب ﻟﺰرع ﻛﯿﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﻓﻲ
ﺟﺴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﻣﻤﺜﻼ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ.
وﻟﯿﺲ ﺧﺎﻓﯿﺎ أن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ وطﻦ ﻟﻠﯿﮭﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ زﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ،ﺣﯿﺚ دﻋﺎ ﻧﺎﺑﻠﯿﻮن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻤﻠﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ
 1789اﻟﯿﮭﻮد ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﻜﻨﮫ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﮫ .ﺑﻞ إن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻨﺔ  1909ﺑﺴﺒﺐ
رﻓﻀﮫ إﻋﻄﺎء وطﻦ ﻟﻠﯿﮭﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ ﺑﺒﺎزل ﺳﻨﺔ  1889ﺑﺈﯾﻌﺎز ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﯿﮭﻮدي
ﺗﯿﻮدور ھﺮﺗﺰل .ﺛﻢ ﻗﺪّم اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﺑﻠﻔﻮر ﺳﻨﺔ  1917وﻋﺪه اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻟﻠﯿﮭﻮد ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻮطﻦ ﻟﻠﯿﮭﻮد ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .وﺗﺘﻮﯾﺠﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺔ  .1948وﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺎ إن اﻧﺘﮭﻰ ﻣﻔﻌﻮل
اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻮم  14ﻣﺎي  1948ﺣﺘﻰ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻗﯿﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ )اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ/
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ( ﻓﻮق أﺟﺰاء ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﺪود اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .وﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺮار إﯾﺬاﻧﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺮاع واﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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إﺛﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﻨﺔ  1949إﻟﻰ ﺛﻼث وﺣﺪات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ:
إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة .وھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎت أﻣﻨﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺟ ّﺪ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﻓﺈﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﯿﻮم دوﻟﺔ ذات ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ب 22أﻟﻒ ﻛﻠﻢ  2وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻄﻮل ﯾﻘﺪر ب 273ﻛﻠﻢ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺪود
طﻮﻟﮭﺎ  1071ﻛﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯿﺔ ذات وزن ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ .وﺳﻜﺎﻧﮭﺎ أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺘﺎت اﻟﯿﮭﻮد وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ
أﺻﻮل ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺳﯿﻔﺎراد وﻣﻦ أﺻﻮل أوروﺑﯿﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ وﺷﺮﻗﯿﺔ أزﻛﯿﻨﺎز ..ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﻌﺮب )ﻋﺮب  (1948ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ واﻹﻗﺼﺎء .وﺗﺤﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ إﻟﻰ ﻏﺮﯾﺐ ،واﻟﻤﺤﺘﻞ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷرض وﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .واﻧﻘﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺘﺎت
اﻟﯿﮭﻮد إﻟﻰ ﺷﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ،ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺴﻤّﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﯾﻄﻠﻖ اﻟﯿﮭﻮد ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ )ﯾﮭﻮذا
واﻟﺴﺎﻣﺮة( .وھﻲ أراضٍ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻏﺮب ﻧﮭﺮ اﻷردن وﻗﺪ اﺣﺘﻠﮭﺎ اﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ ﻋﺎم  1967وﺗﺸﻜﻞ  %21ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ )اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮭﺎ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﻧﮭﺮ اﻷردن إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ( ،أﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻓﮭﻢ ﺷﺘﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع اﻷرض ﯾﺤﻠﻤﻮن
ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﯾﺎرھﻢ .وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻠﻤﺔ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﮭﺎ رﻣﺰﯾﺔ دﯾﻨﯿﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻗﻀﯿﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻛﻞ طﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮطﻦ
اﻟﻀﯿﻖ اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻢ ﺑﮫ وﺑﺎﻷرض اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻜﻨﮭﺎ .وﻓﺮﻗﺖ اﻟﺤﺪود واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺣﻀﺎرﯾﺔ واﺣﺪة.
وﻟﻢ ﯾﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻷوطﺎن ،ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزه إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﺳﺘﮭﺪاف وﺣﺪة اﻟﻜﯿﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻜﺮة
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وإﺛﺎرة ﻣﻠﻒ اﻷﻗﻠﯿﺎت.
 -3ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﺳﺘﮭﺪاف وﺣﺪة اﻟﻜﯿﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺗﺘﺼﻒ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﺷﻌﻮب ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺸﺪة اﻟﺘﻨﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ .وﻟﯿﺴﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮى
ﺻﻮرة ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻠﮫ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدﻣﺠﺖ ﺷﻌﻮﺑﺎ وطﻮاﺋﻒ وﻋﺮﻗﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ظﻞ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻠﯿﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻗﯿﺎت ﻣﻦ ﻋﺮب وﺑﺮﺑﺮ وأﻛﺮاد وأﺗﺮاك وأﻓﺎرﻗﺔ وآﺳﯿﻮﯾﯿﻦ..
وﺧﻠﯿﻄﺎ ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﻮن وﻣﺴﯿﺤﯿﻮن وﯾﮭﻮد ..ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺜﻼ ،ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻨﺔ )ﺑﻤﺪارﺳﮭﻢ
اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻷرﺑﻊ( ،واﻟﺸﯿﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺎطﻨﻲ )ﺑﻔﺮﻋﯿﮫ اﻟﺠﻌﻔﺮي واﻟﺰﯾﺪي( ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻠﯿﻮن
ﻧﺴﻤﺔ.
ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاﺷﺪي إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي واﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ..واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪاﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻋﺪﯾﺪة ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ،
 دور اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﺒﻄﻞ
طﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد واﻟﻲ طﻨﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﻓﺎﺗﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺟﺒﻞ طﺎرق  Gibraltarﺷﺎھﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 ودور اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻐﺰو اﻟﺼﻠﯿﺒﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪا اﻷﺳﺮة اﻷﯾﻮﺑﯿﺔ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺒﻄﻞ ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ اﻷﯾﻮﺑﻲ
 ودور اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺸﺮﻛﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺣﻀﺎرة راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻐﺰو اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻈﺎھﺮ
ﺑﯿﺒﺮس
 ودور اﻷﺗﺮاك اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ آﺳﯿﻮﯾﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﯾﺮان واﻷﻧﺎﺿﻮل و
إﻧﻘﺎذ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﯿﻊ
 ودور اﻷﺗﺮاك اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼﻓﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ  1517ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ أھﻢ إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻈﮭﺮ إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت أوروﺑﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ .وأﻋﺎدت ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮس اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ رﻣﺰﯾﺔ وﺣﺪﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ اﻟﻤﻐﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ .1258
 ودور ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺑﺮوس وأﺧﯿﮫ ﻋﺮّوج وھﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل أوروﺑﯿﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻤﻰ اﻹﺳﻼم ،ﺣﯿﺚ ﻋﯿ ّﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ أﻣﯿﺮا ﻟﻠﺒﺤﺮ  .وﺳﺎھﻢ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﯿﮭﻮد اﻟﮭﺎرﺑﯿﻦ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ وآﻟﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﮭﺪﻓﺘﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎطﺔ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺳﻨﺔ
.1492
 ودور اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻟﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺎھﻤﻮا ﺑﻔﻜﺮھﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﺪﯾﺪة :ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،واﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ..
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ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻧﺠﺢ اﻹﺳﻼم وﺷﻌﺎره اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺒﺎرز "ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا" ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ أرﻗﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺼﮭﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮي.
ﻟﻜﻦ ﻧﺸﻄﺖ ﻗﻮى ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ھﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ إﺛﺮاء إﻟﻰ ﻣﻌﻮل ھﺪم وﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺗﺮ وﺻﺮاع ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻜﺮة
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن "ﺷﻌﺎر "اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ" ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ظﮭﺮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي .وﻛﺎن ظﮭﻮر اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺪﯾﻼ ﻟﻠﺮاﺑﻂ اﻟﺪﯾﻨﻲ ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺳﯿﺎدة اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ،وﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺷﻌﺒﯿﺎ ،وﺑﺘﺮه ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺑﺘﺮا ﻛﻠﯿﺎ ...وﺳﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺑﻌﺜﮫ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻨﮫ ،اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎرﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼق واﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وأﻗﻨﻌﻮا أوروﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ واﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ.
وﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺻﺮاﻋﺎت ذات ﻧﺰﻋﺎت ﻗﻮﻣﯿﺔ ..وﻛﺎن ﻣﻦ آﺛﺎرھﺎ أن ﺟﻤﻌﺖ أﺷﺘﺎﺗﺎ وﻓﺮّﻗﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ،وﺣﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ذات
دواﻓﻊ ﻗﻮﻣﯿﺔ ،وﻏﯿﺮت ﺣﺪود أوطﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﺛﻢ أﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻤﯿﻼدي ،وﻗﺎﻣﺖ ﻓﯿﮫ ﺣﺮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻤﯿﺘﺎن ﻛﺒﺮﯾﺎن دﻣّﺮﺗﺎ دﻣﺎرا ﻋﻈﯿﻤﺎ ،وأھﻠﻜﺘﺎ اﻟﺤﺮث واﻟﻨﺴﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ دواﻓﻌﮭﻤﺎ
ﻗﻮﻣﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي اﻟﻌﺎم ،إذ ﺗﻔﺠّ ﺮت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وإﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ،وﻛﺎن ﻟﮭﺎ ظﮭﻮر ﻗﻮي ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ
وﻏﯿﺮھﺎ...
وﻟﻤﺎ أذﻧﺖ ﺷﻤﺲ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ اﻟﻐﺮوب ،ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﻠ ّﮫ ،ﺑﺪأت ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻤﻜﺎﯾﺪ
ﻣﺪﺑ ّﺮة.
وﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﻜﺎﯾﺪ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ دﺑ ّﺮت ﺿ ّﺪ اﻹﺳﻼم واﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﻋﻮات اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ،ﻛﺎﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻄﻮراﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺗﺮاك ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻛﺮاد ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮس ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ
1
اﻟﺸﺮﻛﺲ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ" ..
وﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ أن اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﺪﻋﻮات اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺪﺑ ّﺮة وﻣﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﱟ ة اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ أوروﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﺖ
وﺗﻤﺰّق إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﻣﻌﻮل ھﺪم وﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

 -4أﺳﺎﻟﯿﺐ وأدوات اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ:
أ-

اﻹﺳﺘﺸﺮاق :

ظﮭﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﺗﯿﺎر ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺮق ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاطﻦ
اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى "اﻟﺨﺼﻢ" اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،وھﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﺳﺎﺳﺎ ،وﺑﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻷﻧﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻐﺮب اﻷوروﺑﻲ
"اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ" ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻵﺧﺮ "اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ" .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺴّﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻋﺒ ّﺮت ﻋﻨﮭﺎ أدﺑﯿﺎت ﺻﻨﻒ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎﻣﻠﯿﻦ.
"وﻟﻢ ﯾﺼﺒﺢ اﻹﺳﻼم رﻣﺰا ﻟﻠﺮﻋﺐ واﻟﺨﺮاب وﺟﺤﺎﻓﻞ اﻟﮭﻤﺠﯿﯿﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻜﺮﯾﮭﺔ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻷورﺑﺎ ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ
ﻣﺘﺼﻠﺔ اﻟﺤﻠﻘﺎت ،إذ ﻛﺎن "اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ" ﯾﻜﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺠﻮار أوروﺑﺎ وﯾﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻤﺴﺤﯿﺔ ﺑﺄﺳﺮھﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﻤﻜﻨﺖ أوروﺑﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺪرج ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ وﻣﺄﺛﻮراﺗﮫ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وأﺣﺪاﺛﮫ اﻟﻌﻈﻤﻰ وﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮫ اﻟﺒﺎرزة
2
وﻣﻨﺎﻗﺒﮫ وﻣﺜﺎﻟﺒﮫ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ"
وﺣﺮص اﻟﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﺤﺎﻗﺪ واﻟﻤﺘﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم وﺿﺮب ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮫ واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ رﻣﺰه وﻗﺪوﺗﮫ وﻣﻦ
ذﻟﻚ إﺑﺮاز ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ وﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ
"اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر" اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺮب وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮك ﺑﺼﻤﺎت ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب وھﻮﯾﺘﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﺐ
ﻓﯿﮭﺎ.

" 1ﻛﻮاﺷﻒ زﯾﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة " -ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺒﻨ ّﻜﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ  -دار اﻟﻘﻠﻢ  -دﻣﺸﻖ -1985 -ص 263-262
" 2اﻻﺳﺘﺸﺮاق  :اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻐﺮب" ادوارد ﺳﻌﯿﺪ - ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺎﻧﻲ ،دار رؤﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ط - - 2006 ،6ص 124
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ب -ﻓﺮض ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﻘﻮل و اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻨﺨﺒﺔ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺗﺼﻮرات ورؤى وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﻘﻮل .وﯾﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺄھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ .وﻗﺪ
ﺳﺎھﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮ أﺳﺎﺳﺎ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﯿﺔ وﺷﺮق أوﺳﻄﯿﺔ( ﻓﻲ
ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺴﺮّﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ.
"وﻣﻦ اﻟﻌﺠﯿﺐ أن أﺋﻤﺔ دﻋﻮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﺮﺑﯿﺔ ،ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻤﻠﻮا ﺷﻌﺎراﺗﮭﺎ ﺑﻘﻮة داﺧﻞ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ .ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻔﻞ اﻟﻤﺎﺳﻮﻧﻲ وراء دﻋﻮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻄﻮراﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻨﺎ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺘﺮﻗﻲ ،وﺣﺰب ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﻔﺘﺎة .وﻛﺎن ﻧﺼﺎرى ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻤﻠﻮا دﻋﻮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ  ،ﺛﻢ ﺗﺒﻌﺘﮭﻢ طﻮاﺋﻒ
أﺧﺮى ،وﻛﺎن ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت دور ﻣﮭﻢّ ﻓﻲ ذﻟﻚ .وﺑﺮز ﻣﻦ أﺳﻤﺎء دﻋﺎة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﺳﺎطﻊ اﻟﺤﺼﺮي وزﻛﻲ
اﻷرﺳﻮزي وﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻔﻠﻖ وﺟﻮرج ﺣﺒﺶ وآﺧﺮون .واﻧﺴﺎق ﻣﻌﮭﻢ ﻣﻔﺘﻮﻧﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻷوروﺑﻲ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وﺑﺪﺳﺎﺋﺲ اﻟﻤﺒﺸﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ ،وﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻼ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم وأﺣﻜﺎﻣﮫ".3

ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻔﻠﻖ

ﺳﺎطﻊ اﻟﺤﺼﺮي

زﻛﻲ اﻻرﺳﻮزي

ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ

ج -ﺗﻮظﯿﻒ ﻗﻀﯿﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺜﺎر "ﻗﻀﯿﺔ" اﻟﺒﺮﺑﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ "ﻣﻀﻄﮭﺪون ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ"،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻢ ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺑﻞ ﯾﺮﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻄﻠﺒﯿﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻲ.
وﯾﺘﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻌﺮﻗﯿﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ ،وﺧﻼﺻﺘﮫ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻣﻀﻄﮭﺪة ،وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ :اﻷﻛﺮاد واﻟﯿﺰﯾﺪون واﻷرﻣﻦ واﻷﻗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ "أﻗﻠﯿﺎت ﻣﻀﻄﮭﺪة" ﻣﻦ طﺮف
ﻣﻦ؟ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ؟؟  .وﻣﻦ ﯾﺘﺒﻨﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ "ﻗﻀﺎﯾﺎ" ھﺆﻻء؟ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى
ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎدﯾﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﺗﻔﮭﻢ دﻋﻮات اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺮﻗﻲ ،وأﻛﺒﺮ ﻣﺜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻜﺮدﺳﺘﺎن
اﻟﻌﺮاق .ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺢ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺎرازاﻧﻲ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻧﻈﻢ ﺳﻨﺔ  .2014وﯾﺘﻠﻘﻰ اﻷﻛﺮاد اﻟﻤﻮاﻟﻮن ﻟﻠﻐﺮب دﻋﻤﺎ
ﻣﺴﻠﺤﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺘﻌﻠﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ،واﻟﻜﻞ ﯾﻌﻠﻢ أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ،وأن اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻣﻦ وراء دﻋﻢ اﻷﻛﺮاد ھﻲ إﺑﻘﺎء
اﻟﺸﺮوخ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮﻗﯿﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻹﺑﻘﺎء أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺿﻐﻂ ﻻﺑﺘﺰاز ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺣﻜﺎﻣﮭﺎ
ﺑﮭﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮب اﻟﺬي ﯾﺪرك ﺟﯿﺪا أن ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻣﻠﻒ اﻷﻛﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل واﻟﺘﻠﻮﯾﺢ ﺑﺪوﻟﺔ "ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻛﺒﺮى" ﺗﻀﻢ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ أﻗﻠﯿﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق وﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﯾﺔ وﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﯿﺎ
وﺷﻤﺎل ﻏﺮب إﯾﺮان وﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﯾﻌﻨﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ وﺳﻨﺪان اﻟﺤﺮب .وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﻜﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ :اﻟﯿﺰﯾﺪﯾﻮن واﻷﻗﺒﺎط واﻷرﻣﻦ ،وﻣﺴﯿﺤﯿﻮ اﻟﺸﺮق ،واﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺨﻠﯿﺞ..
إن ﻣﻠﻒ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢّ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺎت .وﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ھﺬ ه اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ وراء ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ؟ أن ﯾﺒﻘﻰ ﺻﻒّ اﻷﻣﺔ ﻣﻔﺮّﻗﺎ وﻣﺸﺘﺘﺎ ،وﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻮﺟﮫ اﻟﺠﮭﻮد
واﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻓﻲ اﻷرض وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﮭﻤﻮم واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻐﻠﺒﺔ
واﻟﺴﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺤﺮّك ﻟﻠﻔﺘﻦ واﻟﺨﻼﻓﺎت.

" 3ﻛﻮاﺷﻒ زﯾﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة " ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ
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د -اﻟﻀﻐﻂ "اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ" واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻐﺮب اﻵﻟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ .وﯾﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﯿﺘﻮ( واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻷﺳﺮة .وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول وﻣﻨﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻣﺘﯿﺎزات ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻗﻠﯿﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻹﻛﺮاھﺎت .ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ
ﻛﺘﻠﺔ اﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺷﯿﻮﻋﯿﺔ وأﺧﺮى ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .واﻟﯿﻮم ﻓﻲ
ﻋﺼﺮ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻓﺮض ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ،وھﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻦ
ﯾﻘﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺘﮭﺎ أو ﯾﺘﺤﺪى اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ .وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﻘﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ،
واﻟﺤﺎل أﻧﮭﻤﺎ ﯾﻨﺘﻤﯿﺎن ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ اﻟﻨﺎﺗﻮ( ،ﻟﺬا ﺗﺴﺮع اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺮﻛﯿﻊ ﺗﺮﻛﯿﺎ أردوﻏﺎن وﺟﺮّھﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.

 -5اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وھﻮﯾﺘﮭﺎ
ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺮوﯾﺞ أﻓﻜﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺗﺪاﻋ ﯿﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺟﻤّﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وھﻮﯾﺘﮭﺎ ،ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎخ ﻓﻜﺮي ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺘﻘﺒ ّﻞ ﺑﻞ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﺼﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺮاب واﻟﻮطﻦ واﻟﻘﻮم اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﻢ
اﻟﻤﻮاطﻦ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻋﺰل ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ ﻣﻦ داﺧﻠﮭﺎ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺿﺮب اﻟﺨﻼﻓﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وإﺣﺪاث ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺗﺮ واﺿﻄﺮاب ﻓﻜﺮي ﺛﻘﺎﻓﻲ
وﺳﯿﺎﺳﻲ.
"ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻦ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ ،أو اﻟﻌﺮب ﻣﻦ
اﻷﺗﺮاك،وﺣﺮﻛﺎت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وﺣﺮﻛﺎت أدﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺟﺪان ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ،وﺣﺮﻛﺎت ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ
ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪة ،وﺣﺮﻛﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﻓﺎت ..اﻟﺦ
وﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﻌﯿﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :أوروﺑﯿﺔ وﻋﺮﺑﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺪون اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻔﻜﺮي
واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ .ﺗﺴﺘﻌﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ وﺗﺰﻛﯿﮭﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﻓﻘﮭﯿﺔ ﺳﻨﯿﺔ وأﺧﺮى ﻛﻼﻣﯿﺔ اﻋﺘﺰاﻟﯿﺔ وأﺧﺮى ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ إﺷﺮاﻗﯿﺔ.
4
إن ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮي "
ﺑﻞ إن ﻣﻔﻜﺮي ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح ،ﺑﯿﻦ داع إﻟﻰ
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞّ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وداع إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻞّ ذي ﻣﻨﺰع ﻗﻮﻣﻲ" .إن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺎرا ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ
اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺬي أﺧﺬ رواﺟﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺘﺠﺎوز ﻛﺜﯿﺮا ﺣﺪود اﻟﺸﻌﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﻨﺪھﺎ ﺗﺼﻮّر ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺪروس وﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺪوده اﻟﺪﻧﯿﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﺮّر ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ ذات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻮادر ﻷﻓﻜﺎر
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﻮﺣﺪة ،وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺰع اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﺪّم اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺒﺪو ﺑﯿ ّﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ر ّد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ .واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ أم اﻟﻘﺮى ،وﻓﻲ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﯿﺎﻟﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻀﺒﻄﺔ ﻟﮫ ﯾﺪرك اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺒﻲ ،إذ ﻛﺎد ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺰع اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻀﯿﻖ اﻟﺬي ﺑﺪا ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﮭﻄﺎوي ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮى ﻓﯿﮫ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة ،وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻌﺼّﺐ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﺰّﻗﺖ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دوﯾﻼت ﻛﺜﯿﺮة".5
واﻷدھﻰ واﻷﻣﺮ "أن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة .ﺣﯿﺚ "ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﻜﺘﻼت ﺛﻢ
اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻘﻮﻣﻲ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺪل راﺑﻂ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ھﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻧﺸﻄﺖ ھﺬه اﻟﺘﻜﺘﻼت واﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻧﺸﺎطﺎ ﻋﻈﯿﻤﺎ ،ﻣﻮﺟّﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ
وﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ.
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﻜﺎﯾﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ﻹﺷﻌﺎل ﻧﯿﺮان اﻟﺜﻮرات واﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت ذات اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ.

" 4ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ" – ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺮوي – اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﯿﺮوت – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  – 2008 -ص 45
" 5ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻧﮭﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ" – د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﺠّﺎر -اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻨﻮن اﻟﺮﺳﻢ -ﺗﻮﻧﺲ  -2013ص 167-166
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وﻟﻤﺎ وﺻﻠﺖ اﻷﻗﻠﯿﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ،ﻛﺸﻔﻮا اﻷﻗﻨﻌﺔ ﻋﻦ وﺟﻮھﮭﻢ ،وﻛﺸﺮوا ﻋﻦ أﻧﯿﺎﺑﮭﻢ ،وﻧﺒﺬوا
اﻷﻛﺜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،وﻓﺮﺿﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﺘﻌﺒﺎدا وإذﻻﻻ ،واﻧﻄﻠﻘﻮا ﺑﺠﺮأة ﺗﺎﻣﺔ وﺻﺮاﺣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮارﯾﺔ ﯾﻨﻔ ّﺬون رﻏﺒﺎت اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ
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وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻣﻦ دﻣﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ اﻟﻨﺼﯿﺮﯾﺔ ) ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﯾﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ھﺬه
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ..ﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻠﺘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ
ھﺬه اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ھﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻄﻐﯿﺎن وإذﻻل اﻟﺸﻌﻮب ،ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ .ﻓﻘﺪ "ظﮭﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت  ،ﻣﻊ ظﮭﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺧﻄﺎب ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺨﻄﺎب  ،ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ،ظﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﺾ وأھﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري .ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض
واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،أن ﯾﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﻮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻌﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،إذ
ﺗﺪھﻮرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻢ ﺗﺒﻨ ّﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻄﺮاز اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤﺎر ،وھﻮ طﺮاز ﻻ ﻟﻮن وﻻ طﻌﻢ ﻟﮫ وﻻ راﺋﺤﺔ .ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺎھﻢ
اﻟﺼﺤﻮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ إطﺎر ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﺷﻲء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ،وﺑﻘﻲ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻗﺎﺻﺮا واﻧﺘﮭﻲ ﺑﮫ اﻷﻣﺮ أن اﺳﺘ ُﻮﻋﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ أو اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ .وﻧﺠﺪ اﻵن
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ﻋﺪﯾﺪا ﻣﻦ دﻋﺎة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا دﻋﺎة اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ"
وﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻈﺎھﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺑﺎﺗﺖ واﺿﺤﺔ ﻟﺪى ﺷﻌﻮب ﻋﺪّة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﯿﺔ.
"ﻓﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﻣﺘﺪاول اﻟﯿﻮم ،ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ،اﻟﺬي طﺮح ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿﻢ ﻏﻠﺒﺘﮫ وﻣﺸﺮوﻋﮫ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﻀﺎري .ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي وﺗﻢ اﺧﺘﺰال اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺑﯿﺾ ﻓﻘﻂ.
وﻛﺎن ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻔﺮوﻗﺎت واﻟﺘﻤﺎﯾﺰات ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ،ھﻮ ﻣﺴﻮّغ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى وﺛﺮواﺗﮭﺎ ..واﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،إذ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﮭﺎ ،ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﻮد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺨﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺮب ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ..ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻤّﻖ ﻣﺴﺎر اﻻﻏﺘﺮاب ..وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ ﯾﻨﻐﺮس اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮھﻤﻲ
ﺑﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻐﺮب ھﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮن ﻛﻠﮫ .وھﺬا اﻻﻏﺘﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺎ ،ھﻮ
اﻏﺘﺮاب إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﺤﺪود ،وﻟﻌﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل )ﻣﺎرﻛﻮزو( ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ووﻓﻖ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ،ﻧﻜﺘﺸﻒ أن ﻣﺸﺮوع
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،اﻟﺬي ﺗﺴﻮّق ﻟﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺮب اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪ
إﻧﺘﺎج ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﻄﺮة ،وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺄدوات رﻗﯿﻘﺔ ،ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻮﺟﺪان ،وأن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻧﻔﻖ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﺐ أو ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺔ .وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﺴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﺨﺎص ،دون أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة )وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ
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ﻋﻨﺼﺮﯾﺔ اﻟﻐﺮب وﻣﺮﻛﺰﯾﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻐﻲ ﻣﺎ ﻋﺪاه( ،ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ"

 -6ﺣﻠﻮل ﻓﻲ ظﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت
إذا ﻛﺎن أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻐﺮب ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺪ
ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺰاز ﺷﻌﻮر ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﺳﺘﻤﺎﺗﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮر واﻻﻧﻌﺘﺎق ،ﻓﺈن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺬي ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻌﻘﻮل ھﻮ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وھﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﺸﻌﻮب .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﻞ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺮﺑﻮﯾﺎ ﻓﻜﺮﯾﺎ
ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ .وھﻮ ﯾﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ إطﺎر وﺣﺪة اﻟﺸﻌﻮر واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻊ وﺟﺪان ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻼب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮّﻗﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف واﻟﻤﺪﻣّﺮة ﻟﻺﺑﺪاع.
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻠﻮل ،اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﮭﺪّاﻣﺔ .ذﻟﻚ "أن دﻋﻮة "اﻟﻮطﻨﯿﺔ" ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺑﺮاﻗﺔ ﻟﺪى اﺳﺘﺜﺎرة
ﻋﺎطﻔﺔ ﺣﺐ اﻟﻮطﻦ .ودﻋﻮة "اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ" ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺑﺮّاﻗﺔ ﻟﺪى اﺳﺘﺜﺎرة ﻋﺎطﻔﺔ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻘﻮم وأﻣﺠﺎدھﻢ ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ
وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ...
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ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ رﺑﺎط أي داﺋﺮة ﻣﻦ دواﺋﺮ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ رﺑﺎط ﺣﻘﯿﻘﻲ داﺋﻢ وﻓﻌ ّﺎل ،دون أن ﯾﻜﻮن
9
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎم  ،ﻟﺪى وﺟﻮد أي ﺗﻨﺎﻓﺮ اﻋﺘﻘﺎدي ،أو ﺗﻀﺎد وﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻨﮭﺠﻲ ،أو ﺗﻨﺎﻗﺾ أو ﺗﻀﺎد ﻣﺼﻠﺤﻲ".
وﺗﺠﺘﮭﺪ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
"اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻌﯿﻠﺔ ذﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻨﺎة اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺜﻼ ،ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء
ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ وﺻﻤﻮد ھﻮﯾﺘﻨﺎ دوﻣﺎ ﺿﺪ اﻻﻧﺤﻼل أو اﻟﺬوﺑﺎن ،وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺸﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎرات اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻷﻣﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺰّز ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺘﻤﺘﻌﮭﺎ ﺑﺒﻌﺪ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﯿﺎل
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ،وﺟﺐ أﻻ ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻨ ّﺎ ﻣﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺬوي اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﯿﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﻤﻌﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ )اﻹﺳﻼﻣﻲ( .وإﻧﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ،وأﻣﺎم ھﺬا اﻻﻧﺤﺴﺎر واﻟﺘﺸﺮذم واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ ،ﻓﺴﻮف ﻧ ُﺴﺤﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻧﮭﻤﱠﺶ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل اﻟﯿﻮم ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﯿﺮﯾﺔ وﺟﻮدﻧﺎ ﻛﺄﻣﺔ
ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ وﻓﻲ ھﻮﯾﺘﻨﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺨﺰون وإﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻲ اﻟﻤﻜﻮّن اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ
10
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ"
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
إن ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻨﺨﺒﻮي ﻣﻦ طﺮف ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﻮاﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ وﺣﺪه إذا ﻟﻢ ﺗﻌﻀﺪه ﺟﮭﻮد دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت
واﻋﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗ ﻮﺣﯿﺪ اﻟﺼﻒ وﻟﻢّ ﺷﻤﻞ اﻷﻣﺔ ﻓﻮق اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ .وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ أن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺘﻘﻮﯾﺾ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺘﻘﻮﯾﺾ اﻷﻣﺔ
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﯾﻌﯿﺶ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ)ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ..ﻣﻧظﻣﺔ
ﺗﺿﺎﻣن اﻟﺷﻌوب اﻷﻓرو ـ آﺳﯾوﯾﺔ( .وﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻗﻮة.
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Mahmoud Muhammed Taha and His Legacy of the Reconstruction of
Religious Thought in Islam

Hakkı Göker Önen*

Abstract
As a political activist, religious thinker and sufi practicer Mohammad Mahmud Taha is an
influential person both for modernist thought in Islam and Sudan politics. His idea of second
message of Islam finally caused him to be executed by the Islamist orientated dictator of his time
Numeyri with the excuse of quitting from Islam. Yet his legacy, ideas and political struggle
continued to live and has been an inspiration for subsequent political activists, modernists and
protesters. Second message of Islam is basically based on the idea that Islam is a progressive,
modern, equalitarian religion which correlates with current advanced liberal democracies.
Perhaps these radical views became the main factor behind his execution. To analyse the case
better, throughout this article we firstly define what do we mean by modernism in Islam.
Secondly, we will give a brief summary of Taha’s life story by referring to the important political
developments of his time. Lastly we will analyse Taha’s ideas by categorizing them under
specific titles namely about West, civilization, religion and Islam. Lastly, we will briefly explain
what does second message mean by taking into account the main conclusions that were driven
from the previous parts.

1. INTRODUCTION: MAHMOUD MUHAMMAD TAHA AND HIS LEGACY OF THE
RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM
The 20th century of Islamic thought has seen several very influential philosophers who claimed
reconstruction for Islamic understanding to make it applicable to the problems of modern
civilized life. Most of these thinkers came up with very radical suggestions when compared with
the traditional considerations of religion and faced against a strong objection by formal religious
authorities of Muslim states. Mahmoud Muhammad Taha in Sudan is definitely is one of the most
remarkable ones of these reformist thinkers. His main ideas are briefly based on the
consideration that the verses of the Quran revealed in Mecca present the main philosophy of
Islamic ideal which should be taken as the primary guidance for interpreting Islam according to
the current needs of daily life. Taha proclaims the verses revealed in Medina aimed to bring an
order to the earliest Muslim society by offering extended rights for women, by restricting slavery
and war but did not give an ultimate limit for these implementations. Conversely it aimed to give
the message that the future Muslim societies should take these verses as a sample to further
extend these rights to achieve a complete male and female equality and non-slavery society.
Nevertheless, Taha’s radical ideas caused him to be accused of quitting from Islam. He was
finally executed during time of Numeyri. The purpose of paper at this point, is to investigate
Taha’s radical opinions by also discussing their influence in reconstruction of religious thought
in Islam.
*
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2. THE IDEA OF MODERNISM IN ISLAM
Normally the terms modernism, modernization or reform in Islam are quite controversial. Even
the scholars who are known as modernists avoid themselves from being titled as ‘modernist’ or
‘reformist’ by suggesting that Islam is a universal religion and does not need any amendment in
its original rules. The modernist scholars prefer to use ‘reconstruction’ which means any change
is required in original provisions of main religious texts (Quran and Sunnah) instead they should
be reinterpreted by considering the requirements of modern civilised life to meet the demands
of modern societies.1 Additionally, one main common feature of these modernist thinkers is their
suggestion that Quran should be the only religious text that should be taken as a guide while
reinterpreting religion by suggesting that Hadiths of prophet Mohammad were written in about
200 years after his death. Additionally there are conflicting hadiths even in the most trustworthy
resources such as Buhari, Tirmizi and Muslim. Furthermore some hadiths, they claim, are also
conflicting with Quran and Historical findings. At these point, the Islamic modernists assume
those hadiths should also be redesigned by taking Quran as the main supervisor. The modernists
assume original Islam in Quran is correlating with modern findings of science, reason and logic
and through this way it is a guidance for progress and civilised life. They support this argument
by suggesting that in the earlier Centuries of Islam the backward Arab Nation had been the most
progressive Society in the world by producing a number of scientists in the fields of philosophy,
astronomy, medical, physics and History. Nevertheless by the rise of dogmatic ulama class Islam
was institutionalised under a bureaucratic elite who were responsible to monarchs who were
very strict and close to new interpretations. Because of their loyalty to the ruling elite in the
Muslim empires in the Middle Age, they issued fatwas to stop any kind of progress unlike what
had been done in the golden centuries of Islamic civilizations. As a result many progressive
Islamic thinker was ignored, insulted, arrested, imprisoned, tortured and event executed with
the allegation that they had been ‘infidel’ or ‘quaffir’. Modernist scholars argue the strict manner
against these progressive scholars are not driven from their consideration about Islam but
rather from their fear from losing the priviliged position that they have over ordinary people.
Several examples of these reformers can be counted as Jamal al Din al Afgani, Mohammad Abed
Al Jabri, Ali Shariati, Muhammad Iqbal, Abdurrahman Wahid and the main focus of this work
Mahmud Muhammad Taha.2 Taha is known with his idea of second message of Islam which
considers the Quran verses in Mecca as the main message of Islam which aimed to build an
equal, humanist and peaceful society without regarding race, gender and religion. The verses in
Medina, he assumes, should be evaluated according to the social and political conditions of those
years which can be applied as an example without practicing them completely. Rather, Taha
argues that the verses in Medina gave us a message of progress by encouraging us to further
extend those rights and liberations by considering the changing conditions of social life and daily
requirements. Yet, because of these thoughts he was punished by death penalty by being titled
as ‘quaffir’ and was executed by Sudan leader Nimeyri. In the next sections, we will elaborate his
life story briefly, then we will separately categorise his main ideas by also considering criticisms
to him and lastly we will discuss what legacy he has left for the future of Muslim world and
Middle-East policies.

The term ‘reconstruction’ is originally belongs to the Pakistani thinker Muhammad Iqbal which later was
applied by subsequent Islamist modernists, see: Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious
Thought in Islam, Dodo Press, 2009.
2 Mir Zohair Husain, Global Islamic Politic, New York: HarperCollins College Publishers, 1995, p. 95.
1
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3. POLITICAL PROCESS IN SUDAN
Muhammad Taha’s political activism starts with the foundation of Republican (Jumhur) Party
and ends with the Numeyri term. Interestingly, a couple of months after his ecexution Numeyri
was also ousted by a coup and replaced with Omar Al Başir. Taha’s life time saw major incidents
regarding future of Sudanese politics such as independence from English rule, conflict between
South-North Sudan, Islamization of politics during Numeyri and the opposition movements. As
we will be discussing in the further parts, Taha’s political stance also experienced significant
shifts in parallel with these developments.
Prior to the independence in 1956, Sudan had remained under the rule of British Empire.
Especially after 1920s the nationalist resistance began to emerge among local people. During
these earliest attempts the polarization between christains and muslims as well as northeners
and southerns were not very visible.3 Although there were different factions, saving nation from
the British rule was a unifying goal among parties. Nevertheless following the independence,
earliest tensions between Islamists and liberals became apparant. The Muslim Brotherhood
occured as a strong lobby group which promoted an Islamic regime for Sudan based on Quran
and Sunna.4 The Islamic mobilization was also supported by a joint political rhetoric of the
Umma Party and Khatmiyya. Although the movement had received a considerable support,
Sudan did not transform into an Islamic state because its regime would have been broken
periodically by successive coup d’etats. Despite having several Islamist emphases Taha’s
Republican Party was remaining in a more moderate line between Islamists and liberals which
especially became effective with its anti-colonialist discourse against the British rule.
In 1958 General Ibrahim Abbud took over the rule by a coup d’etat and ruled the state for six
years until he was overthrown by a popular uprising in 1964. Abbud’s rule is known with its
deeply militarist nature. By establishing the Supreme Council of the Armed Forces he replaced
key governmental positions with military officers. His failure to replace officers with capable
civilian authorities would indeed create a suitable political atmosphere for his opponents to
criticise his rule. Also his policies against the southern regions were regarded discriminative and
oppressive. He suppressed religious and cultural diversities by following an Arabization policy
towards different groups.5 These type of negative developments eventually caused a severe
popular resistance against his rule. In 1963, the Anya - Nya Guerilla Army was founded to fight
against him. Abbud had no choice but to dissolve the government and the Supreme Council.
After the new elections conducted in 1965 the new government was founded by the Umma Party
leader Muhammad Ahmad Mahjub.
On the Other hand, the process from 1965 to 1969 did not bring any remarkable change
regarding the ongoing problems. The authorities did not find any effective solution to the rising
south Sudan problem. The previously given promises to the southeners were not kept. Even the
military operations and alleged violence against civilians in the southern regions further
deepened the tension. In addition to this, increasing suppression against communists by the
Mahjub government strengthened the remaining political polarizations in the state. In 1969, a
new military intervention by the Free Officers junta under the Leadership of Colonel Jaafar al
Numeyri led country into a new political process. Numeyri legitimised his move by indicating
Carolyn Fluehr – Lobban, ‘Islamization in Sudan: A Critical Assessment’, Middle East Journal, Vol. 44, No.
4 (Autumn, 1990), p. 615-616
4 Fluehr – Lobban (1990): 617.
5 Dustan M. Wai, The African – Arab Conflict in the Sudan, July 1 1980, Africana Pub, p. 88 – 89.
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rising political polarization and by accusing government of being unable to solve the distability
in political process. During Numeyri, the regime gained an explicit Islamist character. In the
newly created 1973 Constitution it was stated that: ‘Islamic law and custom shall be the main
sources of legislation; personal matters of non-Muslims shall be governed by their personal
laws’.6 The constitution also implied the superiority of ‘heavenly’ regions (Islam, Christianity and
Judaism) to pagan religions to encourage Southern Sudanese people to choose any of these three
religions to obtain ‘state protection’.7
4. BIOGRAPHY
Taha was born in Sudan in 1909, he studied hydrolic engineering in Gordon Memorial College in
Khartum. He worked in Sudan Railways until founding his own engineering business.8 His
political activism started after he had founded the anti-imperialist and anti-monarchist
Republican Party (Jumhur) in 1945. His anti-imperialist discourse included strong socialist
references which eventually caused him to be imprisoned by the British authorities. The
ultimate political purpose of his party was to found a Sudan Federal Republic which is based on
the elements of social democracy or socialism.9 After prison he went to his home town Rufaa and
experienced a deep mystical sufi training. Taha considers this period as a mental and spiritual
preparation process before starting his political activism again. During this experience he
memorised Quran from start to end.10 He describes this process as ‘Rufa’a episode’ which led to
the most radical transformation in his worldviews.11 Before this experience Taha still had
considerable traditionalist thoughts regarding organising of social life according to the
traditional considerations of Islamic values and principles. But following the Rufaa experience,
he would come up with deeply radical progressive suggestions which would also reshape his
political beliefs and the Jumhur movement.12 He explains this term as a deep spiritual process by
which he received direct knowledge from the God in a way that is formalised as ilm-u-ledun
(direct and special knowledge) in sufi literature.13 Most likely he was convinced that he had
undertaken a special mission from God as being a representative of prophet Mohammad to
interpret the religion according to the changing conditions of time and place. This idea was
indeed based on several hadiths which were attributed to Prophet Mohammad which suggests
that every century one or more modernists (mujtehids) will be send by God to restructure and
reinterpret Islamic thou00ght to make it answerable to the changing problems of modern life.14
In 1951, he founded the el-Cumhuriyye newspaper to broadcast his radical ideas which can be
considered as a combination of Islam and socialism. He formulised his ideas as ‘second message
The Permanent Constitution of the Sudan, article 9, 1973.
See: The Permanent Constitution of the Sudan, article 16.
8 George Packer, ‘The Moderate Martyr’, the New Yorker. Available in:
https://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-moderate-martyr (accessed: September 11
2006).
9 Yaşar Nuri Öztürk, Kuran Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar (İslam Mistisizmi) Cilt: II, (Religious
Brotherhoods and Sufism under the Light of Quran’s Verses), Yeni Boyut, 2014, p. 146.
10 Öztürk (2014): 146.
11 Mohamed Mahmoud, ‘Mahmud Muhammad Taha and the Rise and Demise of the Jumhuri Movement’,
New Political Science, 23: 1, 2001, p. 71.
12 Mahmoud (2001): 70.
13 According to some Islamic experts, ,ilm-u-ledun is also referred by Quran in the Surah Qahf while
narrating a story between Moses and his mystical unknown friend. For the sufi explanation of term see:
Muhyiddin İbni Arabi, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (The Dictionary of Sufi Terms), Litera Yayıncılık, 2015.
14 For a detailed analysis of this topic see: Yaşar Nuri Öztürk, Dinde Reform Değil İslam’da Tecdit (Not
Reform in Religion, but Reconstruction of Religious Thought in Islam), Yeni Boyut, 2018.
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of Islam’ which suggests that Quran verses related to the faith, morality, characteristics of Allah
are universal and do not lose their validity regarding time and space. Taha argues the verses
revealed in Mecca are mostly based on these realities.15 On the other hand, most of the verses
revealed in Medina should be seen historical which guided an half-primitive fociety for a
civilised, just and egalitarian social order. According to Taha the verses revealed in Medina can
present us important clues about the ideals of Islam but they can be interpreted or practiced
differently regarding time and space.16 For instance, during time of Prophet Mohammad, the
regulations about women regarding inheritance or testimony were normal. But today almost all
women are working, they are participating in social life, they do almost everything that men can
do. Hence at current conditions, that would be more convenient for women to take equal share
from inheritance with men.
Taha’s ideas received harsh critics especially from the Muslim Brotherhood. He was proclaimed
as ‘murtad’ (apostasy) in 1968 by the Sudanese sharia courts worked under the strict
supervision of Islamist authoritarian leader Numeyri. The main accusation against Taha during
his trial process was related to his formal request for a ‘democratic guarantee for civil liberties’
to discuss Islamization policies of Numeyri.17 Through this request he also demanded protection
for non-Muslims in parallel with the 5. and 20. verses of Quran’s 9. surah Tawba.18 In his defense,
Taha declared that the 1983 ‘ostensibly’ Islamic laws of Numeyri had indeed breached the
original rules of Islam and sharia by terrorising people and making discrimination against
certain sections of society.19 Nevertheless the court did not accept any of these defensive
statements and found Taha as quilty for being in apostasy. Ironically after Numeyri, the same
sharia courts would find Taha and his comrades as ‘innocent’ helplessly because he had already
been executed. His penalty was taken in 18 Jan 1985.20 During his execution strict security
measures were taken with huge number of armed military units. Thousands of people witnessed
the event. His corpse was taken by an helicopter immediately and buried in an unknown place in
the dessert. After his death, most of his followers declared repentance, dissolved their
organisations and stopped political activism.21
5. MAIN IDEAS AND INTELLECTUAL LEGACY OF TAHA
Starting from this part, intellectual (philosphical and theological) ideas of Taha would be
analysed broadly. Firstly, Taha’s general considerations about the history of human civilization
and religions will be debated in more generally before discussing his ideas about Islam
regarding his suggestion of second message. Taha approaches the history of human kind in a
Darwinist way by explaining his religious development in an evolutionary way. His general ideas
about human evolution and religious progress also design the necessary philosophical back
ground for his thoughts of second message of Islam. Therefore it would be beneficial to observe
his suggestions in this regard firstly before talking about his more specific considerations on
Islamic regulations.
Mahmoud Mohammad Taha, the Second Message of Islam, Syracuse University Press, 1987, p. 39
Taha (1987): 39
17 Mahmut Muhammed Taha, İslam’ın İkinci Mesajı (Second Message of Islam), İstanbul: Ayrıntı Yayınları,
1987, p. 25-26. (Translation of original book into Turkish was made by Haydar Aslan).
18 Ibid.
19 Ibid, p. 28.
20 Gabriel R. Warburg ’The Sharia in Sudan: Implementation and Repercussions, 1983-1989’, Middle East
Journal, Vol. 44, No. 4, (Autumn, 1990), p. 624.
21 Together with Taha four of his disciples had also been sentenced to death but they were later released
because they declared their repentance.
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5.1 About West and Civilization
Taha argues that the essence of civilization is freedom. If someone does not have freedom he
cannot be civilised. It is not important to have wealth or living in poverty. Somebody may have a
luxurious car, big house and expensive commodities. But if he got all these wealth at the expense
of his individual freedom he is not civilised. Hence someone may be civilised without wealth and
at the same time someone may be uncivilised even if he lives in wealth.22 By considering this
argument, Taha claims the West is progressed in terms of wealth but it was not civilised.
Because the scientific and technological developments are not used for peaceful aims and
progress of humanity but they are used for war and material gains.23 Although they had done
some peaceful efforts after the WW1 all these efforts came to an end following the end of WW2
and major powers entered into a struggle for global dominance without regarding any ethical
concerns or feeling of justice.24 Taha also assumes following the creation mass destruction
weapons following the removal of Nagasakhi and Hiroshima people had reached to weaponry
and destroyal perfectionism and this reduces its dependence on religion because its eternal
purpose was destruction and hegemony.25
5.2 About Religion
Taha confirms Darwin’s thesis of evolving from a primitive creature such as monkey or so ever.26
Hence his ideas of religious progress also follow a similar pattern. He argues that the concept of
God and monotheism are the results of a lengthy process before which men kind worshipped
natural units such as wind, fire, moon, sun and hand-made idols to feel secure from potential
risks of natural life.27 Later on monotheism was developed with the emergence of Abrahamic
religions in a parallel way to human evolution and understanding. According to Taha, Jewish
religion was predominantly primitive and its rules of sharia were strict and even cruel because
the evolution of men kind at that stage was still backward and it was not ready for more civilised
regulations.28 Hence Jesus and Christianity came with the purpose of softening the strict
dimensions of religion with an extremely softened rhetoric such as ‘turn your other chick if
someone slashes on your one chick’.29 According to Taha, Islam aimed to form a balance between
Christianity and Jewish by considering the civilisation level of humanity during its revelation by
creating the most ideal and developed religious message for men kind which would be valid
until the Judgement Day.30 Yet according to Taha, Islam was also came with two different
messages one of which only concerns the time of propher Mohammad but the second one would
be understood when humanity came to relevant evolution stage.31 Taha also argues that both
Soviet Union and China failed to adopt themselves into an actual socialism and their regimes
tended to show capitalist elements than capitalism.32 Also Taha argues that both capitalism and
communism are far from bringing humanity to a real civilisation line in that both these
ideologies were decorated with highly material aspects and did not give essential importance to
Taha (1987): 64
Ibid, p. 64-65.
24 Ibid, p. 65.
25 Ibid, p. 72
26 See: Ibid, p. 88-90.
27 See: Ibid, p. 94.
28 Ibid, p. 128.
29 Ibid, p. 129.
30 Ibid, p. 130.
31 Ibid, p. 131.
32 Ibid, p. 66.
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freedom, ethics and morality.33 At that condition, western civilisation completed its life time and
should be replaced with a new model.34
5.3 About Islam
According to Taha Islam is the last and perfect religion which created the balance Between the
extreme sharia rules of Jewish (zahiri teachings) and the extreme tolerance of Christianity
(batini teaching) by Creating the perfect harmony which would not allow humanity to ignore
earthly life, enjoying earhtly pleasures and having wealth but at the same time would design its
spiritual life for eternal salvation. For this reason, Islam gave all the universal codes for saving
humanity both in earth and afterlife because the human civilization had already been in
sufficient evolutionary stage for absorbing this kind of perfect and balanced System.
Taha’s main argument suggests that the ‘First Message of Islam’ is mostly based on the verses
revealed in Mecca which demands an absolute equality between master and slave, rich and poor,
among different ethnicities and men and women. Those verses are universal and preserve their
validity without regarding time and conditions. These verses in Mecca also explain God’s
features (esmaulhusna) and its universal laws (sunnetullah) perfectly without leaving any
confusion. Especially the Surah Ihlas, and the kelimei tevhid (La ilahe illallah) are universal and
do not lose their validity at any time until the end of time. Nevertheless after Prophet
Mohammad migrated to Medina, he undertook a new Responsibility as being the political leader
of people from different tribes and religion. So he should preserve justice among these different
sections by considering the realities of time and conditions. He was not in a position of
redesigning Society with eternal regulations which would be valid perhaps in 1000 or 2000
times. The Society should be under the supervision of written rules that would be practicable in
their stage of civilization by avoiding themselves from implementing laws that would be too
heavy for that society. But the second message of Islam was hidden in the verses of Quran and
sayings of Prophet Mohammad which offers a complete equal, free, liberal, Democratic and nondiscriminative Society very similar to socialist Economic order by which everybody will share
natural resources and commodity according to their needs to survive. According to Taha, both
Quran and Prophet Mohammad has given essential references for implementation of second
message of Islam and it waits the right time to be under practice. Taha also says the last verses of
Quran during the Last Hajj of Mohammad “today I completed my guidance on you and choose
Islam for you as the eternal religion” indeed refers to the time in which the second message of
Islam would be absorbed by human kind and would be practiced.
Taha has very extraordinary suggestions regarding the interpretation of Islam. One of his radical
thoughts is about the idea of destiny (determinism). According to Taha, everybody’s fate and
their destiny for going to heaven or hell had been written by God in the Lawhi Mahfuz and no
effort can change it. Therefore, human does not have free choice or free will but all of his acts are
the certain enforcement of God. Taha also claims the deterministic view does not conflict with
God’s mercy and forgiveness but we are not able to understand this situation with our limited
logic and thing that the God is cruel and merciless. One radical idea of Taha is that everybody
will go to heaven eventually after paying the costs of their sins because the hell is an education
place to educate sinful people by erasing evil impacts from their soul. Hence the hell is not
eternal but the heaven is eternal. That means everybody will go to heaven eventually after being
clean from the stains of their sins.
33
34
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5.4 Second Message of Islam
As a person who experienced a long-term sufi training, Taha’s ideas are mostly influenced by
Islam’s mystical interpretation. He tends to explain Islamic knowledge in two different steps
namely ‘Zahir’ knowledge (the open and explicit meaning) and ‘Batın’ knowledge (the hidden
and implicit meaning). According to sufi literature Batin knowledge tends to be more
complicated and deep which requires experts who have advanced eligibility in interpreting
those meanings. Those experts are titled with names such as Murshidi Qamil (Advanced
Teacher), Ustad (Master) or Sheikh (Leader of Sufi Training Community). This could be one
reason Taha’s students call him as the ‘Ustad’. Such as Sufi experts, Taha tends to see Islamic
maturation within seven stages (Islam, Iman, Ihsan, Ilmal Yakeyn, Aynal Yakeyn, Haqkal Yakeyn
and once again Islam). Taha says the last Islam is different than the first Islam because the while
the first one refers only to a formal (zahir) belief the last one refers to an absolute devotion
(both zahir and batin). Just as Sufi masters, Taha also says the believer experiences metaphysic
phenomenons of God in the upper stages during religious maturity and by this way his devotion
to God turns into an exact knowledge than a belief.35
At this point, Taha’s ideas about prophecy is important for us to analyse his thoughts about
second message and the role that he believes that he undertook in this regard. Taha confirms
Mohammad is the last prophet because he explained everything about God’s laws (sunnetullah)
with a form that would not be changed forever. For instance the faith formula of Islam “La elahe
Allallah’ (There is no God but Allah) and the God’s unchanging features that explained in the
Surah Ihlas (112. Surah) gives perfect definition of God and its System. Therefore human kind
needs no other prophet anymore because everything regarding knowledge of God was explained
by the prophet Mohammad.36
On the other hand, human kind still needs spiritual leaders or masters that would interprete the
religion according to the changing sociological and psychological realities of age. Even prophet
Mohammad revealed some reformers (Mujtahids) will be sent by God in each century with this
purpose to reinterpret and to adopt his religion into the requirements of age. At this point, Taha
again follows same pattern with influential Sufi trainers such as Ibn Arabi by arguing that if
there will be no prophet any more to bring knowledge from God, human will receive this
knowledge directly from God without needing a messenger because the evolution of men kind,
after prophet Mohammad, has reached to a level of maturity to receive direct knowledge from
the God.37 This type of knowledge is referred as Ilm-u-ledun by the Sufi experts. Many sufis
argues that this type of direct knowledge from the God is also mentioned in Quran’s Surah Qahf
by explaining a story between Moses and a wise men (some call him as Hıdır) who taught him
some kind of secret knowledge.38
In this regard, the first message of Islam refers to an earlier stage of Islam in which the human
kind was predominantly primitive and was not ready for absorbing the ultimate ideals of Islam.
During the Mecca era prophet Mohammad aimed to explain Islam with its ultimate goals which
were extremely peaceful and liberal and were not allowing Muslims to defend themselves by
sword. Yet, these earlier efforts did not become successful because the intended goals were too
Ibid, p. 58-59.
See: Taha (1987): 54
37 Ibıd, p. 54.
38 See: Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkish Directorate of Religious Affairs), Kuran Yolu Tefsiri
(Interpretation of Quran). Available at: https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Kehf-suresi/2205/65-ayettefsiri (accessed: 25.03.2019)
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much progressive for their age and faced with a violent resistance and aggression. Therefore,
during the Medina era, some of earlier verses of Quran were replaced with new instructions
(nash) which are more realist and conservative.39 For instance Muslims were allowed to fight for
converting non-believers to Islam. Slavery and women’s subordinated status continued to exist;
but indeed, none of those implementations were Islam’s main purpose. The main goals of Islam
were hidden in its second message which requires a peaceful, equal, liberal and nondiscriminative society.40 Therefore, Taha suggests, slavery, capitalism, polygamy, jihad, wearing
veil (hijab), one-sided divorce (talaq) were not main goals of Islam but they were designed in the
first message obligatorily before humanity become ready for the second message.41 Hence some
Quran instructions revealed in Mecca were cancelled and were replaced by new ones revealed in
Medina. Indeed the verses in Medina were universal and did not become invalid forever but they
were postponed. Hence, after the second message exposes itself the verses in Mecca again will
become valid to complete Islam’s message as referred in the Surah Maida’s (5th Surah) 3rd
Verse.42 Some went further to assume that Taha considered himself chosen for explaining
second message to the Muslim communities but did not emphasize that explicitly.
6. CONCLUSION
Despite Taha’s philosophical legacy was predominantly theological, one may not underestimate
its political dimension. According to Taha without politics there cannot be an Islamic struggle
and without Islam there cannot be peace in political process. These two are deeply connected
which fulfill each other’s gaps. The main reason for that Islam does not only aim to regulate
person’s moral life and its relation with God but it also aims for a peaceful, stable and just
society. Because of that one Muslim cannot be careless to political events. Conversely he or she
should be deeply politicized and should be politically active to challenge against any kind of
immorality, injustice and inequality to build a justice world. According to Taha Quran’s earlier
verses revealed in Mecca carry the real, ultimate and universal message of Islam which is against
slavery, income gap, oppression against women, non-believers and weaker parts of society.
Nevertheless, these earlier verses of Quran were replaced by more traditionalist, status-quoist
and conservative instructions after migrating to Medina because prophet Mohammad began to
institutionalize Islam as a state regime. The current situation of society at that time was not
mature enough to absorb liberal and progressive goals of Islam and a transition time was
necessary until Muslims came to a sufficient level for building a complete equal and liberal
society. Taha claims the verses in Medina were the first message of Islam. But the main targets of
Quran which referred in the Mecca verses have not been practiced yet in any other part of the
world until this time. When the right time came, the chosen disciples of prophet Mohammad will
explain the second message of Islam which is modern, equality-based without regarding faith,
race or gender, progressive and applicable to current social democracies. The second message is
the main philosophical legacy of Mohammad Taha with whom it was aimed to be organized as a
political movement but led to the arrest and trial of Taha and finally to his execution by the

See: Taha (1987): 132 - 138.
Ibid: 138 – 140; 153 – 170.
41 Ibid: 140 - 152
42 See: Ibid: 153. The verse says: ‘This day I have perfected for you your religion and completed my favor
upon you and approved for you Islam as religion’. See: Surah 5/3 in M. A. S. Abdel Haleem, The Quran
(Oxford World’s Classics), Oxford University Press, June 15 2008. According to Taha, the perfection of
religion does not refer to the time of Mohammad but it refers to an event that is going to be in the future
when the second message of Islam was absorbed and practiced by the Muslims of the World.
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Islamist dictator Numeyri. Yet his life, works, opinions and legacy continue to survive and
influence modernist Islamist experts and progressive political activists in Sudan today.
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اﻟﻬوﯾﺔ وﺳؤال اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  -اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣدﺧﻼ-
ﻣﻘﺗرح ﺑﺣﺛﻲ ﻣن إﻋداد اﻟدﻛﺗورة ﻫﺎدﯾﺔ ﯾﺣﯾﺎوي
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ-اﻟﺟزاﺋر-
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻠﯾﺷﯾم –اﺳطﻧﺑول –ﺗرﻛﯾﺎ
ﻣﻘدﻣﺔ

*Hadia Yahiaoui

Kimlik ve Toplumsal Çeşitlilik Sorunu: Sivil Toplum
&
Identity and the Problem of Social Diversity – Civil Society

ﺷﻛل اﻟﺣراك اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﻲ اﻟذي اﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣطﻠﻊ  2011ﻣﻧﻌطﻔﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﺿﻣن ﻣﺳﺎر اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺿدﻫﺎ
ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻗوﯾﺔ و ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ذات وﺣدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﺑدى أن ﻫذا اﻟطرح ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺳﻬل اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺟوﺑﻪ
ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﻋدي ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﻣﺣﻣوﻻﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ،وﻫو
ﺣﺎﺋل ﻗد ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﺟﺗﯾﺎزﻩ إﻻ ﺑﺎﻧﺧراط ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔواﻋل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻬدف.
ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻛﺂﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﻛﺎﺗﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻔواﻋل اﻟدوﻻﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣدﺧﻼ ﺛﻣﯾﻧﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﻬوﯾﺎﺗﻲ وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﻌدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
واﻷﻧظﻣﺔ ،وذﻟك ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ وﻫﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ اﻟﺗوﻋوﯾﺔ اﻻﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟوﺣدة واﺣدة ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن ﻫوﯾﺗﯾﻬﺎ وطﻧﯾﺔ ،ﻗوﻣﯾﺔ أو إﺳﻼﻣﯾﺔ.


اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل

اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻘدﯾم ﻟﻪ ﺳﺗﺷﺗﻐل ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾك دور ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ووظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﻣوﺣدة وﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ
ٕواطﺎر ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌددﯾﺔ ﻛﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن إﺛﻧﯾﺎت وأﻗﻠﯾﺎت ﻋرﯾﻘﺔ ،وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧطرح ﺳؤاﻻ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻣﻔﺎدﻩ:
" إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ؟"

Dr., University of Khenchela, Algeria.
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اﻟﻘﺳم اﻷول :ﺗﺣرﯾر ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ
ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وﻧﺟﻣل ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1ﺗﻌرﯾف اﻟﻬوﯾﺔ
" ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ وأﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺑﻌدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬﺎ .ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗﺻف اﻟﻬوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟوﺣدة
واﻟﺗداﺧل ﻟﻠوﺣدات ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدة واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻓﺎء ﻟﻠوطن ﺗرﺗﺑط اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺳﻠوك دوﻟﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدوﻟﺔ أﺧرى".1
"ﻛوورت ﺑول"
") (...اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧص اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻬوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ )أو اﻟﺗﻔﺳﯾرات( اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﺎﻋل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ رأي ﻓﺎﻋل آﺧر".2
"أﻟﻛﺳﻧدر واﻧت"
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗداﺧﻼن ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣدد إﻻً ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛﻠﻬﺎ أﻓراد
دوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وأن ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

ﺻﻌب ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻘﯾم

اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ.وﺗﻧﺎول "ﺟﯾﻣس ﻓﯾران") (FEARONاﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل:3


اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :وﺗﻔﺳر اﻟﻧﻣط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﻘروﻧﻬﺎ ﻛﻧظﺎم
وﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم.



اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ :وﺗﺷﻣل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾظن اﻟﻔرد أﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾزﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﻔﺧر
ﯾُﻣﻛﻧُﻪ ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋﻧﻬﺎ أو ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو أراد ذﻟك.
ﻬﺎ .وﻗد ﻻ ﯾﻔﺧر ﺑﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻻ ِ
ﺑ

ﻣﻊ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺟل ﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف أﻋﻼﻩ ،ﺗﻧطوي اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟوﻋﻲ ﺑﻬذا اﻻﻧﺗﻣﺎء
اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﻗﺑوﻟﻪ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل أن ﺗﻌﺗرف ﻟﻪ ﺑﻌﺿوﯾﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻣﻧﺣﻪ ﻫوﯾﺔ .وﻋﻣوﻣﺎ
ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎرﺑﺗﺎن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

4

-

اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ :وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟوﻫر وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل ﺣﺿﺎرة ﻣﺗﻔردة ﺑذاﺗﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﻟدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك
ﺧﺻﺎﺋص ﺟوﻫرﯾﺔ.

-

اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :وﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣﻔﻬوم ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرة ﻛﺻﯾرورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺷﻛل اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎط ﻣﻊ
ﺗﺣوﻻت اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى.

Macleod Alex,Masson Isabelle, Identité Nationale, Sécurité et la Théorie des Relations
Internationales , Etudes Internationationales ,Vol: xxxv, n°1, Mars 2004.
2 Ibidem.
3 Fearon James, What is Identity As We Now Use the Word?, Unpublished Paper, Stanford Calif, Stanford
University, November3,1999,pp2-11,.
 4ﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪي ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺮاع اﻟﺤﻀﺎرات إﻟﻰ أﻧﺴﻨﺔ اﻟﺤﻀﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ط ،2006،1ص.19
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﺻﻬر ﻓﯾﻪ ﻣﻌﺎن رﻣزﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺧﻠق ﻟدى اﻟﻔرد ﺷﻌو ار ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ
ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟﻘﯾم وﻟﻪ وﻻء طوﻋﻲ إرادي ﻋﻣﯾق اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ،وأي ﻣﺳﺎس ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﻣﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻗد ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑرﻣﺗﻪ وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
-

ﻗﻣﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر

-

ﺣظر اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺎت

-

ﺣظر ﻟﺑﺎس ﻣﻌﯾن

-

إﻏﻼق أﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة

-

ﺣظر ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد

-

ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺗﻌدد واﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

5

 -2ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ


" اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺗظم ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓرادﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ".6



" ﻣﺟﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻹرﺛﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﻰ اﻟﻔرد وﺗﻌظم ﻣن
ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﺳﯾط ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹرﺛﯾﺔ".7



أﻣﺎ واﯾت ﺟوردن  whiteﻓﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ " ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗوﺳطﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻷﺳرة وﺗﻘطﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺎت
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ،وﺗﺷﻛل طوﻋﺎ ﻣن أﻓراد ﯾﻬدﻓون إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ
ﻣﺻﺎﻟﺢ أو ﻗﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ".8

ﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧؤﻣن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﻔﺗرض اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻋن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻓرض ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ أم إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
وﯾرﺗﺑط ﻫذا ﺑﺎﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ،اﺷﺗراﻛﯾﺔ أو رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾم واﻟوﺳﺎﺋل
واﻟﻣﺧرﺟﺎت واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺗﺻﻧﻊ وﺗﻧﺗﺷر ﻣن أﺟل اﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺣﻛم ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﻣﯾز ﺑﻌض اﻷدﺑﯾﺎت ﺑﯾن
ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ:


اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻧﺧﺑوي:

Paul Roé,Ethnic Violence And The social Security Dilemma,Oxon,England and New
York,Routledge,2005,P48
 ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻌﺪد  ،1993 ،167ص 6.5 ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﳏﺎﺿﺮات ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،2005 ،ص 7.108 -http://elalami.net/indensc.php Option=com.content&view=article&id=538itenid=2
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ﯾﺳود ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ أداة ﻟﺗﻘﻠﯾص وﺳد اﻟﻔﺟوات اﻟﻣرﺻودة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟدﺧل واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻓﺗرﻋﻰ اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﻌوزﯾن وﺗﺳﺎﻧد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻬﺷﺔ ﻟﻛن
ﺑﺎﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻌﻣل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ذي اﻟﻬدف اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ ﻹﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﻘﺎت واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﻣن ﻣﺷروط ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣردود

9



اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑوي

ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم
اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﯾم وﻧﻘض اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻹﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻶﺧر ﺑﺗﻘﺑل اﻻﺧﺗﻼف واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻧوع واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ طرح آﻟﯾﺎت ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ.
 -3ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ :ﻣن أﻫﻣﻬﺎ :


اﻟﻼدﯾﻧﯾﺔ

ﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﻧطق اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﻧطق اﻟذي أرﺳﺎﻩ ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز

10

ﺑﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟﻛﻧﺳﻲ

اﻟدﯾﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟوﺿﻌﻲ اﻟدﻧﯾوي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ.


اﻟﺗطوﻋﯾﺔ

اﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط ،ﻓﻬو ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗرض
اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف واﻵراء واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ إزاء ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف.


اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ

اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ
اﻟﻘطﯾﻌﺔ واﻟﻌداء.


اﻟﻧظﻣﯾﺔ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬو ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﺳق ﻓرﻋﻲ ﺟزﺋﻲ ﻛم ﻧﺳق ﻋﺎم
ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ِ


اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ

ﻗﺑول اﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف واﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟدوﻻﺗﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس اﻟﺣوار واﻟﺳﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﯾش

11

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻬوﯾﺔ
إن دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺎﺗﯾﺔ ﯾﺗﺑدى ﺑﺟﻼء ﻓﻲ اﻟﺻورﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن :

 ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻔﺘﻲ،ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ-دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ،-ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﯿﺎن،ص،16ﻋﻠﻰﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢhttp://waqfeya.com/book.php?bid=9331.2019.03.21:
أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻀﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ،ﻋﻠﻰ 10ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢhttp://naqed.info/naqed/thought/229-2010-05-28-06-31-57.html. 2019.03.21:اﻟﺮاﺑﻂ:
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ -ﺣﺪود اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ11 ،اﻟﺮاﺑﻂ9:
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ﻗﺿﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺟدﻩ ذي ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻸﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل أوروﺑﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ

12

وﻗﺑﻠﻬﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ

إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ،وﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﯾﺢ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ذري ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟﺣﻛم.


اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﻧزوح ﻧﺣو اﻟذات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

13

ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ

اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻫذا ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﻗﺎﻋدي ﻣﺷﺗرك ﻫو ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ
إذا ﯾﺛﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﺟوارﯾﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ ذات اﻟﺗﻘﻌﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ وﻣؤﻛدة،ﺣﯾث ﯾﺷﻛل أﺣد أﻫم اﻟﻣداﺧل
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌزﯾز طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻬوﯾﺎﺗﻲ ﺑﺻور ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎول أن
ﻧرﺻدﻫﺎ أدﻧﺎﻩ:
-

ﺗﺿطﻠﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدور ﺗﻧﻣوي ﻗوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﯾﺗوﻟد ﻋن ﻫذا اﻟدور ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﺟﻧوﺣﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻌﻧف
وﻣﺻﺎدرة اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ

14

-

ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺗﺄطﯾر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻵراء ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

15

واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ واﻹﺛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷب داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.

ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻬوﯾﺔ ﯾرﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق:
-

اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدور اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻷﺣزاب واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر راﻓد ﻣن رواﻓد ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ

-

ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ وﺣدة ﻫوﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣوﺣدة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ ﻛﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺗﻛرﯾس اﻟﻌﺎﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

-

ﻋﺿد اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﻋدي وﺗﻘوﯾﺔ ﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة وﻛل ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻧوﻋﯾﺔ ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ.16

-

ﺗﺳﺎﻋد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﻓدة ﻣن ﺑﯾﺋﺎت ﻣﻐﺎﯾرة ﻛﺎﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺣروب واﻟﻛوارث.

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻫوﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻌد اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ

اﻟﺮاﺑﻂ12:

 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ،اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت،ﻋﻠﻰﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﻠﺢhttps://books.google.dz/books?id=a6ZjDwAAQBAJ&.2019.03.23:
أﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻤﺮزوﻗﻲ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ -ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ وﺷﺮوط ﺗﺬﻟﯿﻠﮭﺎ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ13:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢhttp://almultaka.org/site.php?id=248&idC=3&idSC=102019.03.15 :
أﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ط141،ﺑﯿﺮوت،أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2000ص.97
15
أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻼوي،أھﻤﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺪ 24،اﻟﻌﺪد،2008،02ص.260
 إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ16،189

ﺗﻌد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﻋدﯾد اﻹﺷﻛﺎﻻت وواﻗﻌﻬﺎ ﻣﺄزوم ﺣﯾث ﻧﺷﺄت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔواﻋل ﻓﻲ ظل أﻧظﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻗﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻧوع وﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﺗذﻛر ﻋدة أدﺑﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﻌﯾﺔ وﻫﯾﻣﻧﺔ

17

واﻋﺗﺑرﺗﻪ أداة ﻟﺗﻔﺗﯾت اﻟﺟﺳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻌﻣدت إﻟﻰ إﻗﺻ ﺎﺋﻪ ٕواﺿﻌﺎﻓﻪ

18

وﻧﻌﺿد

ﺑﺷدة ﻫذا اﻟرأي ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺗﺟﻪ رﺑﯾﻊ  2011ﻣن أزﻣﺎت ﻫوﯾﺎﺗﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻣﺎ ﻛﺷﻔﻪ ﻣن ﻫﺷﺎﺷﺔ وﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛﻠﯾﺑﯾﺎ ﺗوﻧس وﻣﺻر ،وﻗد اﺗﺻﻔت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوروﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺿﻌف ﺑﻧﯾوي ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

-

ﺿﻌف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

-

ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻛوﻧﺎت

-

ﻏﯾﺎب اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﺟﻧدات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ وﺗطور ﻣن أداء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.19

ﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ذﻛرﻩ ،ﺑﻘﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻌد اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻌطوﺑﺎ وﻣﺗﻌﺛ ار وﺗﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح
اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ إﺻﻼح واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫوﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب
ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺗﻔﺿﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﻐرﻗت ﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ إطﺎر ﻛﺗﺎﺑﺔ دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ أوﻗﺎﺗﺎ طوﯾﻠﺔ ﺟدا ﺧﺻص ﺟزءا ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻧﻬﺎ
ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﻘد اﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗوﻧس  09أﺷﻬر ﻣﻣﺎ ﯾطرح ﺳؤاﻻ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﺣول دور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،وﻧﺳﺗﺷﻬد ﻫﻧﺎ ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧدوة اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﺑﺗوﻧس ﺑﯾن  17و 20ﻣﺎرس  2011ﺣول ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﯾﯾم ﺟﺎد ﻟﻠﺗﺣوﻻت
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﺣدﯾد آﻓﺎﻗﻬﺎ وﻛذا ﺗﻘﯾﯾم وﺗﺣدﯾد أدوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،20وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﻗرار اﻟﺣق
ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺟﻣﻌﯾﺎت دﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻠﻣس آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﻌودة ارﺗداء اﻟﺣﺟﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻹﻓراج ﻋن ﻋودة اﻷﺣزاب اﻟدﯾﻧﯾﺔ )ﺣزب اﻟﻧﻬﺿﺔ(
واﻛﺗﺳﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻟﻔﺎﻋل ﻣﺣوري ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار وﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫوﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ أﻋﺗﺑر ﺗﻌﯾﯾن وزﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
روﻧﻲ طراﺑﻠﺳﻲ ذي اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﺗﻌﺑﯾ ار ﺻرﯾﺣﺎ وﻣﺑﺎﺷ ار ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ،
وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺗوﯾﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟرﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘودة ﻣن ﻗﺑل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷﻐل،ﺑﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﻟﻠﺳﻼم ﻧﺗﯾﺟﺔ دورﻩ ﻓﻲ
إﻧﺟﺎح اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺻر ﺣﺎﻟﺔ ﺟد ﻣﻌﺑر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻗﺑﺎط ﻣﻧذ ﺣرﻛﺔ اﻟﺿﺑﺎط اﻷﺣرار ﺳﻧﺔ 1952
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﺂﻟف ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﯾﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن اﻟذﯾن ﺑﺎرﻛوا ﻋن طرﯾق اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷراﻛﺔ وﺻداﻗﺔ
ﺳﻣﺣت ﺑﺗﺷﯾﯾد ﻋدﯾد اﻟﻛﻧﺎﺋس
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ﺣﺗﻰ ﺛورة  2011واﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻗﺑﺎط ﺑﺗواﺟدﻫم اﻟﻣﻛﺛف ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ و 06أﻓرﯾل واﻟﺗﻲ ﻛﺎن

ﻣن أﺣد أﻫداﻓﻬﺎ ﺿﻣﺎن وﺿﻊ ﻣﺗوازن ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﻗﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن
ﺧﻼل طرح ﻣﻔﻬوم ﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣواطﻧﺔ وﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻤﻌﯿﺎر،اﻟﻌﺪد،2016،16ص17.126

رﻛﺎش ﺟﮭﯿﺪة،دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ،ﻣﺠﻠﺔﻣﺠﻤﻮﻋﻮ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ،اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﻣﺮﺟﻊ رﻛﺎش ﺟﮭﯿﺪة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ19.- 20آﻣﺎل وﺷﻧﺎن ،ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗرﺷﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ظل اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ،ﻣﺮﻛﺰ ﺟﯿﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
- 21ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﯾﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﯾن ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ وﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﻌد ﺛورة  ،2011ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل
ﺳﺎﺑﻖ18.

ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌدد ص7
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ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻزال اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾراوح ﺧطواﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬوﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗواﻓﻘﯾﺔ ﻧظ ار ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق اﻟﺳﺎﺋد
اﻟذي أﺣﻛم اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ووﺟﻪ ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻬﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗطوﻋﻲ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷوﺿﺎع اﻷﺧﯾرة ﻗد ﺗﻔرز ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ أﻛﺛر وﻋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻬﻛذا ﻣﻧﺗظم.

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻧﺟﻣل أﻫﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:


اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 .1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ أداة ﻟﺗﻛرﯾس ذات ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻫوﯾﺔ ﺗواﻓﻘﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ
 .2ﺿﻣن اﻷدوار اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﯾﻐﻠب دور اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دور ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ
 .3ﺿﻣن ﺳﯾرورة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﻬﺎ ﻧﻠﺣظ ﺗﺟﻠﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻬوﯾﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ.
 .4ﯾرﺗﺑط اﻵداء اﻟﺟﯾد واﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ وﯾﻔﺗرض وﺗرﺗﻬن ﺑﺣﺎﺿﻧﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻣواطﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز.
 .5دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل أو ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺣدود إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
 .6ﯾرﺗﻬن وﺟود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻌﺎل وﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻣوﯾل



اﻟﺗوﺻﯾﺎت
 .1إن ﺗﺑﻧﻲ وﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
 .2اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن طرﯾق اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .3ﺗﺣﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻧﺧﺑوﯾﺔ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣﺛﻲ
اﻟذي ﻻﺑد أن ﯾﻛﺛف ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟورش اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ


اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

 -1ﺣﻣد ﺳﻌﯾدي ،ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات إﻟﻰ أﻧﺳﻧﺔ اﻟﺣﺿﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺳﻼم ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. 2006،
 -2ﻟﯾﻠﻰ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ،ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ،ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻬﺎ ﻣﺻر،
.2005
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اﻟمﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

 -1أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﻼوي،أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد 24
 -2آﻣﺎل وﺷﻧﺎن،

،اﻟﻌدد.2008،02

ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗرﺷﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ظل

اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ

ﺟﯾل ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻣرﻛز ﺟﯾل ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ،

 -3ﻣﺣﻣد ﻋرﯾف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﯾن ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ وﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺗﺣول
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﻌد ﺛورة  ،2011ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌدد ص7

 -4ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري ،إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺳورﯾﺎ اﻟﻌدد .1993 ،167
 -5رﻛﺎش ﺟﻬﯾدة،دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻬوﯾﺎﺗﻲ وﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ،ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺎر،اﻟﻌدد،2016،16ص.126
 -6اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
أ -اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
1- Macleod Alex,Masson Isabelle, Identité Nationale, Sécurité et la Théorie des Relations
Internationales , Etudes Internationationales ,Vol :xxxv, n°1,Mars2004.
ب -اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
1- Fearon James, What is Identity As We Now Use the Word?, Unpublished Paper,
Stanford Calif, Stanford University, November3,1999.
2- Paul Roé,Ethnic Violence And The social Security Dilemma,Oxon,England and New
York,Routledge,2005,P48
 -7اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
-http://elalami.net/indensc.php ption=com.content&view=article&id=538itenid=2

1.

 .2ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﻔﺗﻲ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ-دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ،-ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت
اﻟﺑﯾﺎن،ص،16ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط http://waqfeya.com/book.php?bid=9331:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ.2019.03.21:
 .3أﺣﻣد

إﺑراﻫﯾم

ﺧﺿر،

ﺣﻘﯾﻘﺔ

اﻟدﻋوة

إﻟﻰ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟﻣدﻧﻲ،ﺷﺑﻛﺔ

اﻟﻧﺎﻗد

اﻹﻋﻼﻣﻲ،ﻋﻠﻰ

اﻟراﺑطhttp://naqed.info/naqed/thought/229-2010-05-28-06-31-57.html:

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﺗﺻﻔﺢ. 2019.03.21:
 .4اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ-ﺣدود اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر،
 .5ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﯾن ،اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت،ﻋﻠﻰ
اﻟراﺑط:

& https://books.google.dz/books?id=a6ZjDwAAQBAJﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﻠﺢ.2019.03.23:
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 .6ﺑو

ﯾﻌﻘوب

اﻟﻣرزوﻗﻲ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟﻣدﻧﻲ-ﻋواﺋق

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ

واﻟرﻣزﯾﺔ

وﺷروط

ﺗذﻟﯾﻠﻬﺎ،ﻋﻠﻰ

 http://almultaka.org/site.php?id=248&idC=3&idSC=10ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ2019.03.15 :
 .7إﺑراﻫﯾم اﻟﺑﯾوﻣﻲ ﻏﺎﻧم،
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اﻟراﺑط:

.ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد

()ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎنLeila Hamnache* ﺣﻤﻨﺎش ﻟﻴﻠﻰ

( )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎنRym Benzaid ﺑﻦ زاﻳﺪ رﻳﻢ
:اﻟﻤﻠﺨﺺ

Bireyde Vatandaşlık Kavramının Gelişiminde Kontrol Merkezinin Etkisi
&
The Impact of Control Center for the Development of Citizenship Concept in Individual

 ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ... اﻟﺸﺎرع، اﳌﺪرﺳﺔ،أﺻﻮل ﻣﺼﺪر اﻟﻀﺒﻂ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﺧﻼل ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ و ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻷﻗﺮان
 ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﺼﺪر اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻫﻮ اﻹﳘﺎل،اﻟﻠﺬان ﻳﺘﻠﻘﺎﳘﺎ ﳝﻜﻨﺎﻧﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻼدا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
 و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ، و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮد ذو ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺸﺔ،وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ أو ﺣﱴ ﺗﺪﻟﻴﻠﻪ دﻻﻻ زاﺋﺪا ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﺮدا ذو ﺿﺒﻂ ﺧﺮﺟﻲ
.ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ و اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﺪى ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق
و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ) ﺿﺒﻂ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ( ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻇﻞ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ
: و ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻣﲔ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و رﺑﻄﻪ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد
. ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ،  ﳏﺪدات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ و ﳑﻴﺰاﺗﻪ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ
. اﳌﻮاﻃﻨﺔ، اﻟﻀﺒﻂ اﳋﺎرﺟﻲ، اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract
The origins of the source of control stem from the relationship of the individual to his family
during his childhood and followed by his social interaction with peers, school, Street... The
encouragement and training they receive enables them to be independent and properly
emerging, and one of the most important impediments to the development of the individual's
internal control is negligence and the practice of bullying or even pampering the child, which
makes it easier to make it an individual with an out-of-control position. We have an individual
with a fragile identity, which affects the development of his citizenship concept, which is
expressed through the fulfilment of duties and the preservation of rights. In this sense, the
current study aimed at highlighting the concept of the individual's control center (internal and
external control) is the concept that has been the preserve of psychology and linked to the
development of the concept of citizenship in the individual, so that we can provide a
psychological approach to the two concepts.
Keywords: Control Center, Internal Control, External Control, Citizenship.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ و اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ) داﺧﻠﻲ /ﺧﺎرﺟﻲ( ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت و ﳕﺖ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﰎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ
ا ﺎﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ و اﻻرﺷﺎدﻳﺔ ...ﺣﻴﺚ ﻻﻗﻰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم رواﺟﺎ ﻛﺒﲑا ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ.
و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﺮد أن ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ راﺟﻊ إﱃ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺳﻠﻮﻛﻪ أو أ ﺎ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﲟﻌﲎ
آﺧﺮ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ أداﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك و ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ و ﻫﺬا ﺣﺴﺐ روﺗﺮ  ، (ROTTER 1966)1ﻓﻤﺎ ﻫﺬا إﻻ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ أو ﻣﺎ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮاﻟﺪي و اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷوﻟﻴﺎء ﺪف ﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺪاء اﻟﺮﻓﺾ و
اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر ،أو اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﱐ أو اﻟﻮﺟﺪاﱐ  2ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ دروﻳﺶ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﺮد ،ﺗﺼﻮراﺗﻪ ،اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ و ﻋﺎداﺗﻪ و ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب
ﳕﺎذج ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ و اﲡﺎﻫﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ إزاء اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻷﻗﺮان ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷوﻟﻴﺎء اﳌﻤﺎرﺳﲔ ﳌﺴﺘﻮى ﺿﺒﻂ ﺟﺪ ﻋﺎﱄ و اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﺒﺎﺛﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ) ،(Yukietal 2004اﻻﻛﺘﺌﺎﺑﻴﺔ ) ، (robertson 1989ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺎ) ،(Dana kathleen 1966ﻓﻘﺪان اﳍﻮﻳﺔ (Hocer
)2009ﺗﺪﱐ اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ) ، (Gwen &Euah 2004اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻀﺎد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ) ،( Marray, vera 1998اﻹدﻣﺎن )،( John 2008
)  ، ( Haske, Engles 2006) ، (Endy Wlliam 2007و اﻟﻘﻠﻖ و ﻋﺪم اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ). ( Panl Kelly 2008
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و ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪى اﺣﺴﺎس اﻟﻔﺮد ﻮﻳﺘﻪ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ
ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺪى اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﰎ وﺟﻪ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻓﺮدا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﳏﱰﻣﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،و ﺗﻨﻤﻰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣﻞ ﳕﻮﻩ اﻷوﱃ ﺣﻴﺚ أن اﻷﺳﺮة ﻫﻲ أﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﱰﺳﻴﺦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ،ﻟﺘﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ .إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﻏﻔﺎل ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻷﻏﻠﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻹﳚﺎﰊ و اﻟﺴﻠﱯ.
و ﲟﺎ أن اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻨﻤﻰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﰲ آن واﺣﺪ و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻤﺎﻫﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد؟
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ:
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ ﲤﺜﻼت اﻷﻓﺮاد ﳓﻮ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ،و ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺴﻠﻮك و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ
اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﻪ روﺗﺮ ) ( Rotter1966ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ ﻓﻴﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺘﻮﻗﻊ ﻋﺎم ﻟﻴﻤﺎرس ﲢﻜﻤﺎ داﺧﻠﻴﺎ أو ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻤﺎت و
اﺛﺒﺎﺗﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ) داﺧﻠﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ( ،أو ﻳﺪرك ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻋﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ) ﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ("
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و ﻗﺪ اﻋﺘﱪ ﺻﻔﻮت ﻓﺮج أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻓﱰاض أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪاﻓﻌﻲ اﳌﻔﺴﺮ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎف اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻟﺘﺠﺎوب
ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
أﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺒﻂ:
ﳝﻜﻨﻨﺎ اﲨﺎل أﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺒﻂ ﲟﺰج ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵراء ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ واﻳﺰ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ ) ، (2001روﺗﺮ و اﺧﺮون ) ، (1972ﺟﻴﺪرﻳﻦ و زﻣﻼؤ
) (1969و ﺳﻼﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ) ،(1997و ﻗﺪ اﲨﻠﻨﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-

اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﺪى إدراك اﻟﻔﺮد ﻟﻘﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح و ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﶈﻦ.

-

اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﺪرة أو اﻻﺣﺒﺎط و اﻟﱰاﺟﻊ.

-

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻠﻮك ،اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت و اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

1ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ )ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، (2013ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻹﯾﺪز ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ،دراﺳﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ،
ﻋﺪد  ،8دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ص 29
2ﻣﺤﻤﺪ دروﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ) ،ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،(2013ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺌﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮاﻟﺪي ﻟﻸﺑﻨﺎء -اﻷم ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،-دراﺳﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﻋﺪد
 ،8دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص 10
 3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص
4اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص 28
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-

ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻔﺮد ﺑﻘﺪراﺗﻪ و ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﺒﺬول ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺪى ﲣﻄﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ.

-

اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،و ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﻼﺳﺔ.

-

اﻟﻜﻔﺎءة.

-

اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.

-

ادراك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد.

-

اﳋﻮاص اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ و ﻣﺪى ﺗﻌﻘﺪﻩ.

-

ارﺟﺎع اﳌﻮاﻗﻒ إﱃ اﳊﻆ أو اﻟﺼﺪﻓﺔ.

-

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ.

-

ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﺎ ﺔ.

5

ﻣﺤﺪدات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ و ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ:
ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
-

اﻟﻌﻤﺮ :ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺮد ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﲢﻜﻤﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ.

-

اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻷﺳﺮﻳﺔ ،ﻓﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﻜﺴﺒﻪ ﺧﻠﻔﻴﺎت و ﲤﺜﻼت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ .

-

اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ ).Mirels Zebra (1970

و ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﱃ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺎﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻢ أوﻟﺌﻚ أﻓﺮاد ﻳﻌﺘﱪون أ ﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻤﺎ ﳛﺪث ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺮون أن
دواﻓﻌﻬﻢ و أداءﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،أﻣﺎ ذوي اﻟﻀﺒﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﻴﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄ ﻢ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻘﺪر ،اﻟﺼﺪﻓﺔ أو ﺗﺄﺛﲑ أﺷﺨﺎص
آﺧﺮﻳﻦ  6ﻓﻬﻢ ﻣﺪرﻛﲔ ﳌﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﱪون أن ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺼﺪﻓﺔ ،اﳊﻆ ،اﻟﻘﺪر و اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﻘﻮى اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ
اﳌﺘﺤﻜﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﻳﺒﲔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﳑﻴﺰات ﻛﻞ ﻓﺌﺔ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(01ﻳﺒﲔ ﳑﻴﺰات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎرﺟﻲ.
اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

-

ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات.

-

اﻇﻬﺎر ذات ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة.

-

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.

-

ﻣﻔﻬﻮم ذات ﻣﻨﺨﻔﺾ.

-

ﻣﺜﺎﺑﺮة و ﺟﻬﺪ.

-

اﳉﻤﻮد و اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ.

-

اﺗﺰان اﻧﻔﻌﺎﱄ.

-

اﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳒﺎز.

-

اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

-

ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻬﻞ.

-

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

-

ارﺟﺎع اﳊﻮادث اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ وراء اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

5ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .33 ،32 ،31
 6ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ) ،ﺟﻮان  ، (2012دراﺳﺔ ﻟﻤﺼﺪر اﻟﻀﺒﻂ ) اﻟﺪاﺧﻠﻲ – اﻟﺨﺎرﺟﻲ( ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل ﻋﺎدﯾﻲ اﻟﺴﻤﻊ و اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﻢ – دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،-دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻋﺪد  ،1دار اﻟﺒﺼﯿﺮة.،
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-

اﻟﺘﻌﺎون.

-

اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.

-

اﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرا ﻢ.

-

اﳔﻔﺎض اﻻﺗﺰان اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ.

-

اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ و اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء.

-

اﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.

-

اﻛﺜﺮ ﲢﻤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.

-

اﻻﳝﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ.

-

اﻻﻧﺒﺴﺎﻃﻴﺔ.

-

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ:
اﻟﻮﻃﻦ:
ﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻌﺮﻳﺞ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ.
ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﻨﺰل اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻻﻧﺴﺎن وﳏﻠﻪ.
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أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ أﻣﻴﻤﺔ ﺣﺠﺎزي ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض اﻟﱵ ﺗﻌﻤﺮﻫﺎ اﻷﻣﺔ " ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻬﻮ اﳌﺴﻜﻦ .ﻓﺎﻟﺮوح وﻃﻦ ﻷ ﺎ ﻣﺴﻜﻦ اﻻدراﻛﺎت واﻟﺒﺪن وﻃﻦ
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺮوح  ،واﻟﺜﻴﺎب وﻃﻦ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺒﺪن .ﻓﺎﳌﻨﺰل و اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻬﺎ أوﻃﺎن ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ"
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ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ذات ﺣﺪود ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ،ﻳﺴﻜﻨﻪ أﻓﺮاد ﳍﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﱰﻛﺔ.
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ:
اﻃﻦ ﻳﻮاﻃﻦ  ُ ،ﻣﻮاﻃﻨﺔً  ،ﻓﻬﻮ ُ ﻣﻮ ِاﻃﻦ ،
وﺻﻔﺔُ اﻟَُْﻤﻮِاﻃِﻦ و َ
اﻃَﻦ اﻟَُْﻤﻮاﻃَﻨَﺔَ ِ ،
اﻃَﻦ ُ ﻣﻮ ِاﻃﻦ و اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ و َ
ﻟﻐﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺼﺪر َ و َ
َﺿَﻤﺮ أ َْن ﻳـ َ َﻔْﻌﻠَﻪ ُ ََﻣﻌﻪ ُ ْأَوَ واﻓَـَﻘﻪ ُ َﻋﻠَﻴ ِْﻪ .
اﳌﻔﻌﻮلُ ﻣﻮاﻃَﻦ َ واﻃَﻨَﻪ ُ َﻋﻠَﻰ اﻷَْﻣِﺮ  :أ َْ
و

اﺣﺪ.
ﱠﺎن َاﻟﺒـ ِﻠَﺪ َ :ﻋ َﺎشََُﻣﻌْﻬﻢ ِﰲَ وﻃَ ٍﻦَ وِ ٍ
اﻃَﻦُﺳﻜ َ
َو َ
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و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺒﲏ ﺗﻌﺮﻳﻒ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﺑﲔ اﻟﻔﺮد و دوﻟﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﻧﺘﺎج ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳊﻘﻮق و اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﶈﺪدة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ.

10

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻷﻣﺔ أو اﻟﻮﻃﻦ .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﳌﻜﺎﻧﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﲔ ﻓﺮد
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﳎﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ) دوﻟﺔ( ،ﺣﻴﺚ أن اﻷول ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﻻء و اﻟﺜﺎﱐ دورﻩ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺿﻌﻲ ﳛﻜﻤﻬﺎ.
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 7أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ) إﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر( .(2003) .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب )ا ﻠﺪ  .(15دار ﺻﺎدر  ،ص 239
 8ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺎغ) .ﺟﻮان .(2014 ,ﳓﻮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ .ﳎﻠﺔ ﺟﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ،(2ص 110

اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻛل رﺳم ﻣﻌﻧﻰhttps://www.almaany.com/ar/dict

9

10ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي .(2010) .ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي )اﻹﺻﺪار  .(1اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻷﻣﻨﻴﺔ.
11ﳏﻤﻮد زﻛﻲ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪي .(2011) .دور اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺟﺎﻣﻌﱵ ﺣﻠﻮان ) ج.م .ع( و ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻷزﻫﺮ ﻏﺰة )ﻓﻠﺴﻄﲔ(.
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ﻓﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﺪى ﲤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﳛﱰم ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺒﺎت و ﻳﺆدى ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق .ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺑﻞ
ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ اﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ )اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ( اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،و ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ دون ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻛﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻔﺮد
ﻟﻴﻘﺪم أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أدوار ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻦ و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك.
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و ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ دون اﻻﺷﺎرة إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻟﻮﻃﻦ و اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻌﱪ ﻋﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ ،ﻛﺎﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ و ﺛﺮوا ﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع ،وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰام
اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺎ.
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد:
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺘﻢ ﻏﺮﺳﻪ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﺎﻓﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﺳﺴﻨﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ و أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷوﱃ ﳝﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳊﻀﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﺎﻫﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻧﺄﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﻤﻮذج اﳊﺴﻲ.
و ﻻ ﻳﺘﻢ ﻏﺮس اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد إﻻ ﺑﻌﺪ اﺷﺒﺎع ﳊﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء إﱃ أﺳﺮة وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﺟﺮى دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
 300ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻨﻬﻢ  120ﻗﺪ اﺷﺒﻌﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﻷﺳﺮة و اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ  14و 17ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﻌﺰى إﱃ اﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻷﺳﺮي
ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺸﺒﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ .وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎﻹﺷﺒﺎع اﻷﺳﺮي ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ.
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و ﲟﺠﺮد ﺑﻠﻮغ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮوﺿﺔ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ أو اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎﻻ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ و ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﳏﻤﺪ
اﻟﻌﻄﺎر ) (2017ﰲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﺣﻮل دور رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺧﻠﺺ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻮن أن ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ،و ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮدا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﲡﺎﻩ وﻃﻨﻪ .و
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ و اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ وﻛﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ا ﺘﻤﻊ .ﺣﻴﺚ ﻗﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺄن دور اﻷﺳﺮة و رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ﻋﻠﻰ روح اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .و ﱂ ﻳﻐﻔﻞ دور اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﺪى اﻟﻔﺮد.
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و ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد و ﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ﻫﻮﻳﺪي ،ﺣﻮاﻣﺪي ) (2016ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ.
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وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﳒﺪ أن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻄﻤﺲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺎج ﻟﻜﻮن اﻷﺳﺘﺎذ ﳎﱪ

ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳏﺘﻮاﻩ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ اﻷﺻﺢ.
و ﻗﺪ أﻛﺪ ﺣﺎﻣﺪ ) (2009أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﱰﺳﻴﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﺣﻮل دور
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻪ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت

ﺑﻠﻌﺴﻠﺔ ﻓﺘﻴﺤﺔ .(2017) .دور اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺮاءة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت.
• 12
أﻣﺎراﺑﺎك.(25)8 ،
13
اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔ) .ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ( .اﻷﺳﺮة و أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ-.
14ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻄﺎر) .ﺟﻮان .(2017 ,دور رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،(11)2 ،ص.71
15ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻫﻮﻳﺪي ،اﻟﺴﺎﺳﻲ ﺣﻮاﻣﺪي .(2016 ,03 01) .اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و دورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ .ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ص .9
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اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوق ﻟﺼﺎﱀ ﲣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﻏﻔﺎل اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﳌﻮاﺻﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻗﺪ ﺣﺎول ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻣﻬﺪي
) (2011اﻇﻬﺎر دور اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ.
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و ﻋﺪم ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ وﻃﻨﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻧﻨﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ اﳍﺠﺮة اﻟﻐﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮاء ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻷﻣﲏ ،أو ﺟﺮﻳﺎ وراء ﻣﺎ ﻳﺮوج ﻟﻪ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى.
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد:
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮاء ﻛﺎن داﺧﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى اﺣﺴﺎس ﻫﺬا اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ وﻃﻨﻪ ،و ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺘﻨﻤﻰ
ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻋﱪ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻔﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻨﺠﺪ أﻓﺮادا ﻣﻦ ذوي اﻟﻀﺒﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻧﺎﻗﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺮﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎ و ﻟﺴﻴﺎﺳﺎ ﺎ ،ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻻﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ،و ﻳﻌﺘﱪون أن اﻟﺴﻄﺔ و اﻟﻘﺪر ﳘﺎ ﻣﺎ ﳛﻜﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻬﻢ ،ﻓﻨﺠﺪﻫﻢ أﻓﺮاد ﻏﲑ ﻣﺒﺎدرﻳﻦ ﻟﻺﳒﺎز و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرا ﻢ ،ﻋﺎزﻓﲔ ﻋﻦ
واﺟﺒﺎ ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺮد ذو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻨﺠﺪﻩ رﻏﻢ رﻓﻀﻪ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﱵ ﻫﻮ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،وﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎﺣﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ ،و ﻣﺪرﻛﺎ
ﻟﺪور ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻃﻨﻪ ،ﺣﱴ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺪى ﳎﺮد ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﺸﺆون اﳌﺪﻧﻴﺔ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻷﺳﺮة و اﳌﺪرﺳﺔ ﳘﺎ اﻟﻠﺒﻨﺘﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ ،و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺘﺎج ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ .و ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻔﺮد واﳒﺎزاﺗﻪ ،و ﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ و اﻟﺬي ﻛﺎن ﳏﻮر اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﺎﺧﺘﻼل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ:


أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ) إﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر( .(2003) .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب )ا ﻠﺪ  .(15دار ﺻﺎدر.



اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔ) .ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ( .اﻷﺳﺮة و أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ-.



اﻟﻜﺮدي ﺧﺎﻟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ .(2015 ,2) .ﻗﺮاءة ﰲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﻐﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﱰداد  ،2018 ,04 05ﻣﻦ
http://reposit.org.nauss.edu



اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻜﻞ رﺳﻢ ﻣﻌﲎhttps://www.almaany.com/ar/dict .

 -16ﻋﻄﺔ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ذﻳﺎب اﳌﺎﻟﻜﻲ .(2009 -2008) .دور ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻠﻴﺚ .-ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘﺮى.
 -17ﳏﻤﻮد زﻛﻲ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪي .(2011) .دور اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﺑﲔ ﺟﺎﻣﻌﱵ ﺣﻠﻮان ) ج.م .ع( و ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﻏﺰة )ﻓﻠﺴﻄﲔ(.
18ﲪﻨﺎش ﻟﻴﻠﻰ ،ﻓﺎرس ﻟﻮﻧﻴﺲ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ،24 )،اﻓﺮﻳﻞ( 2018 ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ " اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳌﺸﻜﻼت
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن.
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ﺑﻠﻌﺴﻠﺔ ﻓﺘﻴﺤﺔ .(2017) .دور اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺮاءة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت .أﻣﺎراﺑﺎك.(25)8 ،



ﲪﻨﺎش ﻟﻴﻠﻰ ،ﻓﺎرس ﻟﻮﻧﻴﺲ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ،24 )،اﻓﺮﻳﻞ( 2018 ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ " اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳌﺸﻜﻼت
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن.



ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻃﺒﺎل ،ﻳﺎﺣﻲ ﺳﺎﻣﻴﺔ 23) .ﻣﺎرس .(2016 ,دور اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  -ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﺎﻧﻮي ﳕﻮذﺟﺎ .-ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.



ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻲ أﲪﺪ )ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، (2013ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻀﺒﻂ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻹﻳﺪز ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،دراﺳﺎت
ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد  ،8دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ .



ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻫﻮﻳﺪي ،اﻟﺴﺎﺳﻲ ﺣﻮاﻣﺪي .(2016 ,03 01) .اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و دورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ .ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.



ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي .(2010) .ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي )اﻹﺻﺪار  .(1اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ.



ﻋﻄﺔ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ذﻳﺎب اﳌﺎﻟﻜﻲ .(2009 -2008) .دور ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻠﻴﺚ .-ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ .ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ:
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.



ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺎغ) .ﺟﻮان .(2014 ,ﳓﻮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ .ﳎﻠﺔ ﺟﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(2



ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﺷﻌﻴﺐ ،إﳝﺎن ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر 24 -23) .أﻛﺘﻮﺑﺮ  .(2017دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮث اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﻴﻢ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺶء .ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ و ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ.



ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ) ،ﺟﻮان  ، (2012دراﺳﺔ ﳌﺼﺪر اﻟﻀﺒﻂ ) اﻟﺪاﺧﻠﻲ – اﳋﺎرﺟﻲ( ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺎدﻳﻲ اﻟﺴﻤﻊ و اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻢ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،-دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻋﺪد  ،1دار اﻟﺒﺼﲑة ،اﳉﺰاﺋﺮ.



ﳏﻤﺪ ﲪﺪي اﻟﺴﻌﻴﺪ) .ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ( .اﳌﻮاﻃﻨﺔ و اﻷﻣﻦ .ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﲏ.



ﳏﻤﺪ دروﻳﺶ ﳏﻤﺪ) ،ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،(2013ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻨﺒﺌﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮاﻟﺪي ﻟﻸﺑﻨﺎء -اﻷم ﳕﻮذﺟﺎ ،-دراﺳﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ،
ﻋﺪد  ،8دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.



ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻄﺎر) .ﺟﻮان .(2017 ,دور رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.(11)2 ،



ﳏﻤﻮد زﻛﻲ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪي .(2011) .دور اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ  -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﲔ
ﺟﺎﻣﻌﱵ

ﺣﻠﻮان

)

ع(

ج.م.
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وﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻷزﻫﺮ

ﻏﺰة

)ﻓﻠﺴﻄﲔ(.

ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺟﻠﻴﺸﻴﻢ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
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اﻟﺪﻛﺘﻮرة :ﻧﺴﻴﺴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء /أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ "أ" /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ-اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮرة :ﺳﺤﻨﻮن أم اﳋﲑ /أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ "أ" /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ-اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ :ا ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ وإﻧﺸﺎء اﳍﻮﻳﺎت
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ :اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ إﺣﺪاث ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ
ﻣﻠﺨﺺ:
اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻷﻓﻜﺎر واﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﲝﺎﺟﺔ اﻟﻴﻬﺎ أي ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ
ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳓﻮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﲪﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎرﻫﺎ .أي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﺎج ﻣﻮاﻃﻦ رﻗﻤﻲ ﳛﺐ وﻃﻨﻪ وﳚﺘﻬﺪ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻣﻪ.
واﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻄﻼب واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻼﳔﺮاط اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﰲ ا ﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ .ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻮﻃﲏ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ان ﲢﺪث ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ؟ وﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﰲ ﻛﻞ ا ﺎﻻت؟
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
Abstract
Digital citizenship is a set of standards, ideas and principles for the rational use of technology,
which any society needs to maintain and contribute to its development. It is also directed
towards the benefits of modern technologies and protection against their dangers. Any
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intelligent dealing with technology. In order to produce a digital citizen who loves his country
and strives for his progress. Digital citizenship has a relationship with the education system. It is
more than an educational tool. It is a means of preparing students and students for full
participation in society and active participation in serving the interests of the nation in general
and in the digital field in particular. To contribute to the devlopment of the knowledge society
and the building of the national digital economy. Through the foregoing, we raise the following
questions : how can digital citizenship create sustainable development in the arab world ? is the
? reality of digital citizenship capable of producing development in all fields
Keywords: Citizenship, Digital Citizenship, Development, Sustainable Development.
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺗﻄﻮر ﻫﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص .وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ،واﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا ﰲ اﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ،وﻇﻬﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺎﺷﺪ ﲨﻴﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس ﻗﻴﻢ وﺛﻘﺎﻓﺔ ا ﺘﻤﻊ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻹدراﻛﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﻟﻮﺟﺪاﱐ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎﳘﻮا ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢ.
وإن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﳘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى
اﻟﻔﺮد.

أوﻻ :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
.1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺎﺧﻮذة ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ :اﳌﻨﺰل ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻪ وﻫﻮ "ﻣﻮﻃﻦ اﻻﻧﺴﺎن وﳏﻠﻪ" ،وﻃﻦ ﻳﻄﻦ وﻃﻨﺎ :أﻗﺎم ﺑﻪ ،وﻃﻦ اﻟﺒﻠﺪ :اﲣﺬﻩ وﻃﻨﺎ ،ﺗﻮﻃﻦ اﻟﺒﻠﺪ :اﲣﺬﻩ وﻃﻨﺎ ،وﲨﻊ
)( 2

اﻟﻮﻃﻦ أوﻃﺎن :ﻣﻨﺰل إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻟﺪ ﻓﻴﻪ أم ﱂ ﻳﻮﻟﺪ) ،(1وﻣﻮاﻃﻨﺔ :ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ واﻃﻦ ﲟﻌﲎ ﺷﺎرك ﰲ اﳌﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ وﻣﻮﻟﺪا ﻻن اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وزن :ﻓﺎﻋﻞ

ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻏﻼب :ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺟﺬورﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ أوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺬي ﳝﻨﺢ اﳌﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﳊﺮﻳﺔ ،وﺣﻖ اﳊﻜﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻴﺪ ...ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ اﳌﻔﻬﻮم اﻷﲰﻰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم اﻷﲰﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن ...ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻦ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم
أﴰﻞ وﻫﻮ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ...ﻓﺘﺼﺒﺢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺸﺎرﻛﻪ اﻟﻮﻃﻦ وﻳﻘﺴﻢ ﻣﻌﻪ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت).(3
ﺗﻌﺮﻳﻒ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ :اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮد ودوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺪدﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
 ...وﻫﻲ ﺗﺪل ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت  ...واﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﱄ
اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ.(4).
اذن ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﲔ ﻓﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ وﳎﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ )دوﻟﺔ( وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺮف اﻷول )اﳌﻮاﻃﻦ( اﻟﻮﻻء ،وﻳﺘﻮﱃ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﺗﺘﺤﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻫﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻹﺷﺒﺎع ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺬات ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺼﲑﻳﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷرض واﻟﺒﻠﺪ.
.2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أ ﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ

)(5
اﻟﺸﺒﻜﻲ
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ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا ﺎ أﺳﻠﻮب ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﺐ ان ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﻤﻲ
وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ

)(6
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

)(7
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ:

-1اﻷﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ :اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،إﲣﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
-2اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :اﳋﻠﻮ ﻣﻦ اﻻﺧﻄﺎر اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
-3اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﻌﻠﻢ ،أو أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ.
-4اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻻﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻫﻲ اﻣﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ او ﻻ أﺧﻼﻗﻴﺔ.
-5اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﺴﻠﻊ.
-6اﻻﺗﺎﺣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﳉﻨﺲ ،او اﻟﻌﺮق ،او اﻟﺴﻦ ،او اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ او اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
-7اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺎ.
-8اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ :اﻟﺘﺒﺎدل اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
-9اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﻗﻤﻲ :ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻟﻜﱰوﱐ او اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻫﺪاف اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

)(8
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ



ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ.



ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ.



ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﲡﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.



ﻧﻘﻞ وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

)(9
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺗﻌﺮف اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،أو اﻟﺘﺠﺎرة ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،أو ﺣﱴ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ .ﺗﻌﺪ ﺷﻌﻮب اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ .ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﳍﺬا ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﳊﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2030ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻌﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺪ
دور اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪﻣﺞ ا ﺘﻤﻌﻲ ﻫﻲ اﳌﺒﺎدرة اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
ﺘﻢ اﳌﺒﺎدرة ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ ،واﳌﻬﻤﺸﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﳎﺎل ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة.
اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،واﳌﻌﻠﻢ ،وأﻳﻀﺎ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﺧﺮاج أﺟﻴﺎل ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎ ﺘﻤﻊ ،وﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺼﺮ وﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ:
وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ،واﻷﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻐﲑ أﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻣﺮ ﻗﻴﻢ ا ﺘﻤﻊ.
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ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﻫﺪار اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻞ اﻷﻣﺎن اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﳑﺎ أدي إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،واﳉﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﻋﺞ.
اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض.
إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺻﺒﺢ ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ ،وأن اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ.
ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ.
راﺑﻌﺎ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﲟﺎ اﻧﺎ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ اﳘﻴﺘﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻷﺧﺮى
وﳒﺪ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻫﻲ ذات أﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ﻷ ﺎ :ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻜﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮر ا ﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﳌﺴﺎواةواﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ،وإﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،وإﱃ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺿﻤﺎن اﳊﻘﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﳋﻼﻓﺎت واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ا ﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﳊﻀﺎري ،وﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﺗﺪﺑﲑﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر اﳊﻮار ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔﳊﻤﺔ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻌﻠﻖ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﻮﻃﻨﻪ ودوﻟﺘﻪ ،وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎ ﺘﻤﻌﻪ ﻋﺎﻣﺔ ووﻃﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ أﻣﺎم اﳌﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﱳ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ...ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة وﻋﺪم

)(10
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

ﲢﻔﻆ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﺎﻩ دوﻟﺘﻪ ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﲢﻔﻆ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﲡﺎﻩ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺗﺆدي إﱃ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲡﺎﻩأﺣﺪﳘﺎ ﻟﻶﺧﺮ ،ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﳊﻤﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﺆدي إﱃ ﺷﺮاﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ذﻟﻚ )ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ
اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ذﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻳﻨﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ وﻧﺰاﻫﺘﻪ،
ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ أن ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﰲ اﳌﻀﻤﻮن ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﳌﻮاﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،ﺑﺪون ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺷﻌﻮرا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﲝﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ
ﰲ وﻃﻨﻪ ،ﻓﻼ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻃﻦ ،وﻻ ﻣﻮاﻃﻦ إﻻ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ

)(11
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.

ﲢﺪد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﻤﺜﻼت واﻟﺴﻠﻮك اﻷﺳﺎس ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ،ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﳊﻖ اﻹﻧﺴﺎﱐ إﱃ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﱪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ وﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ،وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻹﻃﺎر
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ أرﻗﻰ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ،ﻫﻲ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻣﺮﺗﻜﺰﻫﺎ ﺑﻞ ﻋﻤﻮدﻫﺎ اﻟﻔﻘﺮي ﰲ اﻟﻨﺸﻮء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،ﰲ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﻘﺎء ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﲢﻔﺰ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ﻣﻊ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﰲ ﺳﲑورة اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻄﻮر ،ﳑﺎ ﻳﺮﻗﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﻟﻮﻋﻲ ﲟﻜﺎﻧﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وا ﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻠﻮك ﳑﺎرس ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أﳘﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺒﺐ أﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى وإﳕﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﺳﺒﺐ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮ ﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ
اﻟﻨﺎﺟﻊ واﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻫﻨﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﳎﺮد ﺗﻮاﻓﻖ أو ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻗﻴﻤﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ وﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﻌﱪ أداؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻦ ﻧﻀﺞ ﺛﻘﺎﰲ ورﻗﻲ ﺣﻀﺎري وإدراك ﺳﻴﺎﺳﻲ إﳚﺎﰊ
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ﺑﻨﺎء.

ﺗﺆدي إﱃ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﱐ ﺗﻌﺪدي ﻣﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﻌﺮق واﳌﺆﺳﺴﺎت )اﻷﺳﺮة ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،اﳊﺰب ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ (...واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻋﻦ ﺗﻌﺪدﻳﺘﻪ ﳓﻮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﺣﱰام اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﺒﻮﺋﻬﺎ ﺻﺪارة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻷ ﺎ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ،وﲢﺘﻀﻦ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻄﺮق دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ،ﻗﻮﻣﻴﺎ أو دﻳﻨﻴﺎ أﺣﻮ ﺣﱴ ذات ﺑﲎ
وﻧﻈﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت ،ﲟﻌﲎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت واﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ،ﲢﺪد ﻋﱪﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻛﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،ﺗﺘﻄﻮر وﺗﺘﻘﺪم ا ﺘﻤﻌﺎت ﲜﻬﻮد أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
204
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ﲨﻴﻌﺎ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
-1اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ إﻻ ﺑﺘﺴﺎوي ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺗﺘﺎح أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﺎوي أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺬي ﻫﻮ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﲔ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﺈ ﺎ ﺘﺰ وﲣﺘﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻷن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﻴﻒ أو اﳊﺮﻣﺎن دون ﺣﻖ ﳑﺎ ﻳﺘﺎح ﻟﻐﲑﻩ وﺗﻨﻐﻠﻖ ﰲ
)( 14

وﺟﻬﻪ أﺑﻮاب اﻹﻧﺼﺎف ،ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺘﻤﺮدا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.

-2اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
-3اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﺳﺎدﺳﺎ :أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أرﺑﻌﺔ ﺻﻮر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﺴﺐ ﻋﺎدل اﻟﻘﻴﻤﻲ
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ﻫﻲ:

 -1اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ :وﻓﻴﻬﺎ ﳚﻤﻊ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﲔ دورﻩ اﻹﳚﺎﰊ واﻟﺴﻠﱯ ﲡﺎﻩ ا ﺘﻤﻊ وﻓﻖ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ وروﻓﻖ دورﻩ ﰲ ا ﺘﻤﻊ.
 -2اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ :وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﻘﻮة ا اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻮﻃﲏ وواﺟﺒﻪ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور إﳚﺎﰊ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت.
 -3اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ :وﻫﻲ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻠﱯ وﻻ ﻳﻘﺪم أي ﻋﻤﻞ إﳚﺎﰊ أﻋﻼﻩ ﺷﺄن وﻃﻨﻪ.
 -4اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ :وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮد ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺸﻌﺎرات ﺟﻮﻓﺎء ﺑﻴﻨﻤﺎ واﻗﻌﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم إﺣﺴﺎس واﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :واﻗﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﺗﺪﺑﺮ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﲤﺜﻞ ﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ أﺳﺎس ﻻﺳﺘﻘﺮار ا ﺘﻤﻌﺎت وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﳕﺎﺋﻬﺎ وﺗﺮﺳﻴﺦ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﻜﺮﻫﺎ ،وذﻟﻚ أﻧﻪ ﳛﺘﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﻌﺎﺻﺮ ،إذ أن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ﲟﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻪ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ،وﻫﻲ أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،إذ أن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﳛﺪد ﻟﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﻴﻮم ،ﻣﺮﻫﻮن إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻨﻈﺮي
واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﻠﻮرة ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻛﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)(16
واﻟﻮﻃﲏ.

ﻓﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪات ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳊﻘﻮق ،وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﺮق أو اﳌﺬﻫﺐ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو أي اﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ ،ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﺧﺎﻧﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﳛﺎﺻﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﺪة ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺪﺧﻞ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق وأداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﳍﺎ واﺿﺢ وﻏﲑ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﻷن )اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ
ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﳋﻼف ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺎورﻳﻦ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻀﻴﻴﻖ داﺋﺮﺗﻪ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻟﻔﺎظ م ﻓﺎﺋﺪة ،ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺜﻮر اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺎ وﻳﺸﺘﺪ اﳉﺪال ،وﻣﺮد ذﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﲤﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ اﷲ "إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻧﺰاع اﻟﻨﺎس ﺳﺒﺒﻪ أﻟﻔﺎظ ﳎﻤﻠﺔ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ وﻣﻌﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ" ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﻠﻤﺎت وأﻟﻔﺎظ ﺗﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﲢﻤﻞ ﲪﻮﻻت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وﺳﻠﻮﻛﻪ وأﳕﺎط ﻋﻴﺸﻪ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻈﺎﻫﺮ واﳌﺸﺎﻋﺮ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﻮاﺿﻴﻊ وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪودﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻓﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل دواﳍﺎ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻠﺒﺲ اﳌﻮﺿﻮع واﳌﻨﻬﺞ

)(17
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌﺼﺎﳊﺔ ﻋﱪﻫﺎ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﻨﺸﺮ اﻟﻔﱳ
واﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ.
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وﺗﺒﻘﻰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ا ﺎﻻت.
ﺗﻮﺻﻴﺎت:
.1اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺗﺬة ﳐﺘﺼﲔ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ.
.2ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻘﻮﳍﻢ وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺒﻬﻢ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻋﺪم ﻫﺠﺮﻩ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
 -1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط ،1993 ،2ص.15
 -2ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺪﻧﺎﱐ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻏﻼط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﲑوت ،1984 ،ص.725
 -3ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري :اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2001 ،ص .25
 -4ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .77
5- mossberger, et al, 2008, p01.
6- ribble, 2013, p02.
7- alberta sducation, 2012, pp 18-38.
8-https://shms.sa/authoring/19108%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/view 25/09/2018. 20 :55.
9.https://www.vapulus.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%8
6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/
25.09.18.
20 :58.
 -10ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮ :اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﰲ رؤﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻛﺮد ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:
http://www.yek-dem.com/moxtarat:8-25-1-2008.ht06-06-2019.17:00
 -11ﺣﺴﲔ ﲨﻊة :اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،إﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،2006 ،اﻟﻌﺪد ،25ص.8
12

 -ﻳﺎﺳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﺮﻛﺎت :ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:

http://mcsr.net/acticities/007.html16 :30 .20/01/2019
 -13ساﻣﺢ ﻓﻮزي :اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ط ،1ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،2007 ،ص .62
-14ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.93
-15ﻋﺎدل ﻗﻴﻤﻲ :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ط ،1اﻷردن ،دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،2000 ،ص.6
-16ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.94
-17ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎن اﶈﺮوﻗﻲ :دور اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:
www.moe-nizwa.net 16 :00, 20/01/2019.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
.1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط.1993 ،2
.2ﺣﺴﲔ ﲨﻊة :اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،إﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،2006 ،اﻟﻌﺪد.25
.3ساﻣﺢ ﻓﻮزي :اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ط ،1ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.2007 ،
.4ﻋﺎدل ﻗﻴﻤﻲ :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،ط ،1اﻷردن ،دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.2000 ،
.5ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري :اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2001 ،
.6ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺪﻧﺎﱐ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻏﻼط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﲑوت.1984 ،
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ھﻮﯾﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ
ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺟﻤﯿﻠﺔ ﺷﺮادي

1

ﺗﻘــﺪﯾـــــــــــﻢ
*Jamila Cherredi

Ben ve Öteki Kimliklerinin Jeopolitik Arka Planı ve Kuzey-Güney Kutuplaşması Üzerindeki Etkisi
&
Geopolitical Background of Self and Other Identities and Its Impact of North-South Polarization

ﺗﺘﻮﺧﻰ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن ذات ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ .وإن ﻛﻨﺎ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺪول اﻟﺸﻤﺎل ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﻌﺮض ﻹﺛﺎرة اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت واﻷﺣﺪاث اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود
اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮد ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻮرﻗﺔ.
ارﺗﺒﻄﺖ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ أو ھﻮﯾﺘﮫ ،ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫ ﻛﻤﻔﮭﻮم داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ ھﯿﺠﻞ ،ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﻮﯾﺔ اﻷﻧﺎ 2ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻷدﺑﯿﺎت
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻏﯿﺮ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﻮرة ﻣِﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻵﺧﺮ ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ودﯾﻨﺎﻣﻲ .ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة
اﻹدراﻛﺎت اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺨﯿﻞ أو اﻟﺬاﻛﺮة .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻤﺜ ﱡﻞ ذھﻨﻲ ﻟﺸﻲء ﻻ ﯾﻤْ ﺜ ُﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ أﻣﺎم
اﻟﺤﻮاس .أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺼﻮرة ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺪ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج دﻗﯿﻖ ﻹدراﻛﺎت اﻟﻔﺮد ،وإﻧﻤﺎ ھﻲ
ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻨﻈﱠﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺸﺮوط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺼﯿﺮورة اﻟﻮﻋﻲ
وﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻔﺮد.
ﯾﺼﻌﺐ إذن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﻢ .ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﺮ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺎ
واﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر .ﺣﯿﺚ اﺗﺴﻤﺖ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺎﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭﺎ وﻧﺒﺬ اﻵﺧﺮ 3واﻋﺘﺒﺎره
ﻋﺪوا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ .ﻓﻜﺎن إﻗﺼﺎؤه أو اﺳﺘﺌﺼﺎﻟﮫ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﺑﺪواﻓﻊ ﻋﺮﻗﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮﯾﺔ أو ﻋﻘﺎﺋﺪﯾﺔ ﻣﻤﺎ وطﺪ اﻻﺧﺘﻼف
 - -1أﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷول ،وﺟﺪة ،اﻟﻤﻐﺮب
 ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻀﻮة ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،اﻟﺮﺑﺎط ﻋﻀﻮة ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )(CEDIMESDr., Fas, E-mail: jamcherra@gmail.com
2ـ ارﺗﺒﻂ ﺣﻞ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﯾﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﺬات وإﻟﻰ وﻋﯿﮭﺎ .ﻓﻜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
ﻣﺎھﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﻘﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻧﺒﺬ اﻵﺧﺮ وإﻗﺼﺎﺋﮫ .وﻛﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻟﻸﻧﺎ وﻟﻮﻋﯿﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﺑﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ً ﻣﺘﻐﯿﺮا ً ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺧﺎﺻﯿﺎﺗﮫ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﺧﺮ ،ﺳﯿﻔﻀﻲ إﻟﻰ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ.
 -3ﯾﻮﺿﺢ ﻛﻠﻮد ﻟﯿﻔﻲ ﺳﺘﺮوس أن ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻔﻆ " ھﻤﺠﻲ " ــ اﻟﺬي ﯾ ُﻨﻌَﺖ ﺑﮫ اﻵﺧﺮــ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ أن ھﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺎن ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ إﻟﻰ
ﻛﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻨﺘﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﻀﺎرﺗﮭﻢ ،وﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺘ ُﻌﻤِﻞ ﻟﯿﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻏﺮﯾﻘﯿﺔ ــ اﻟﺮ وﻣﺎﻧﯿﺔ .ﺛﻢ اﺳﺘَﺨﺪﻣَﺖ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻔﻆ "ﻣﺘﻮﺣﺶ" ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
Claude Levi-Strauss, Race et Histoire collection médiations. dirigée par Jean-Louis Ferrier Ed. DenoëlGonthier, Paris, 1968, pp 19-20
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واﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻹﺛﻨﯿﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات .وﺟﻌﻞ اﻹﻗﺼﺎء اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻨﮭﺎ ﯾﺘﺨﺬ طﺎﺑﻌﺎ وﺟﻮدﯾﺎ ﻣﺤﻀﺎ :إﻣﺎ أن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺬات أو ﯾﻮﺟﺪ اﻵﺧﺮ.
ﻓﺎﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻟﻶﺧﺮ.4
ﻣﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ظﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎج .ﻓﺘﺒﻠﻮرت ﺗﺼﻮرات ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ وأﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ وﺿﺮورة اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﯿﮫ .إﻧﮭﺎ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺘﻲ واﻛﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻗﺼﺎء اﻟﻤﻤﺎرس
ﺿﺪ اﻵﺧﺮ ،ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ذا طﺎﺑﻊ ﻣﺎدي اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻐﻠﻒ ﺑﺮﻣﺰﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺮوم ﺗﺒﺮﯾﺮه.5
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺣﺸﺔ وﻣﺎ أﺣﺪﺛﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺳﯿﻌﻮد اﻵﺧﺮ ﻟﯿﻄﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﻨﻔﮫ وﺗﻮﺣﺸﮫ .وﺳﺘَ ْﺴﺘَﺤﻀِ ﺮ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﺑﯿﻦ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﻼت ﺗﺘﺄﺳﺲ
ﻋﻠﻰ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى .وﺳﯿﮭﯿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ وﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ .إذ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺤﺪود واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺲ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺪﻻﻟﺘﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ  /وﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﮭﺎدف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﺰو أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻠﻌﺮاق.
ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ آﻓﺎﻗﺎ رﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ وﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ – إ ِنْ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻨﻮب أو دول اﻟﺸﻤﺎل –
ﻟﺰرع ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪاﺛﯿﺔ وﻟﻠﺪﻋـﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴـﻚ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻻﻧﻐـﻼق اﻟﻔﻜـﺮي وﻧﺒـﺬ اﻵﺧﺮ ﺑﻞ
واﺳﺘﺌﺼﺎل وﺟﻮده.
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﯾﺆﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎدل ودﯾﻤﻘﺮاطﻲ .ﻟﺬﻟﻚ
ﺳﻨﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ – اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ– اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﻤﺎل– ﺟﻨﻮب وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ
داﺧﻞ ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺤﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻵﺧﺮ وﺑﻨﺎء ﺻﻮرﺗﮫ .ھﺬا ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
وراء رﻣﺰﯾﺔ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،أي ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪث واﻗﻌﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﻣﻦ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻼﻣﺢ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰوع اﻟﺠﺎﻣﺢ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﯿﻄﺮة وﻓﺮض اﻟﺬات ،ﻋﻠﻰ أن ﻧﺨﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﺳﯿﻌﺮض أﺳﺲ اﻟﺤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺮﻧﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟ ﱢﺴﻠﻤﻲ.
ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻵﺧﺮ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮره ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ .ﻓﻌﺮﺿﻨﺎ ﻧﻤﺎذج ﻣﻌﺒﺮة ﻣﻦ
اﻹﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ .وﻧﻤﺎذج أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﯿﱢﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺼﻮرھﻢ ﻟﻶﺧﺮ.

 - Iﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﻤﺎل -ﺟﻨﻮب
 -1- Iﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ھﺬا اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﻮع واﻣﺘﺪادات اﻟﻨﻈﺮة اﻷوروﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأنْ ﺗﺒﻨ ّﺎھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻔﻮن
واﻹﻧﺜﻮﻏﺮاﻓﯿﻮن ﻓﻲ رﺳﻤﮭﻢ ﻟﺼﻮرة اﻵﺧﺮ .وھﻲ ذات اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت ﻣﺴﺎر ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻷطﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎرھﺎ .ﻓﻜﯿﻒ ،وﻟﻤﺎذا إذن ،رﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎذج ﻏﺮْ ﺑﯿﺔ
ﻣﻦ أدﺑﯿﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﯾﻘﺼﯿﮫ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ؟
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ رُﺳﻤﺖ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ واﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺳﯿﻤﺘﺪ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ أدب اﻟﺮﺣﻠﺔ )-1640
 (1740وإﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤّﻨﮫ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺳﻠﺒﯿﺔ أﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ .ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻟﮭﻤﺖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
واﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ واﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  17و .18ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺼﻮص ﺳﺮدﯾﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 -4ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﻐﺮب ﻟﻠﺰﻧﻮج اﻷﻓﺎرﻗﺔ ،ﯾﻘﻮل" :ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﺸﻌﺮ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن
اﻟﻤﺼﺮﯾﻮن ،وھﻢ أﻓﻀﻞ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﯾﻘﺘﻠﻮن ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ذوي اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻌﻮن ﺗﺤﺖ أﯾﺪﯾﮭﻢ"Montesquieu, Liv XV, 5 .
 -5ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻵﺧﺮ ،ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﻄﺮف اﻟﻐﺎﻟﺐ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻟﻶﺧﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻠﻐﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻮﻋﻲ
واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ .إذ ﯾﻨﺰع ﻋﻨﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار واﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺳﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ وﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ .ﻓﻠﻜﻲ ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻄﺮف اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻗﮫ ﻻﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ
ﻧﻘﯿﺾ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﯾﻤﺎرس ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎدة.
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ﻣﻦ اﻟﺮﺣّﺎﻟﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ .اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ رؤﯾﺔ أورﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺘﺒْﻨﻲ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ -ﻏﯿﺮ اﻷوروﺑﻲ -وﺗ ُﻘﺪ َﱢﻣﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻛﺎﺋﻨﺎ ھﻤﺠﯿﺎ ﺑﻞ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﯿﺎ
ﻋﺎﺟﺰا ﻋﺠﺰا ﻓﻄﺮﯾﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وإﻛﺮاھﺎﺗﮭﺎ .ھﺬه اﻹﺑﺴﺘﯿﻤﯿﺔ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
واﻷﻧﻐﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﺔ – 6ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﯿﻦ – ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺻﺮﯾﺤﺔ أو ﺿﻤﻨﯿﺔ .وﻛﻠﮭﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻐﺮب وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﻣﻨﻄﻠ ِﺔﻘ ً ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻂ ّ ﺗﻘﺪﱡم اﻟﻐﺮب اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺪي
ﺑﮫ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب .وﻣﺎ ﯾﺤﯿﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎره ﯾُﻌ ّﺪ دوﻧﯿﺎ ﻣﺘﺨﻠ ﱢﻔﺎ ھﻤﺠﯿﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻗﺼﺎء.

ﻓﻤﺎ ﻧﻮع ﺻﻮرة اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﮭﺎ أدﺑﯿﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ؟
ﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ وﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ– ﻗﺒﻼ– ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ،ﻣﻔﻜﺮ
اﻷﺧﻼق واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وأﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ .إذ ﯾﻌﻜﺲ ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﺰّ ﻧﺠﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أرﺿﯿﺔ ﺧﻠﻔﯿﺔ
ﻟﺼﻮر اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﻣﺘﻦ أدﺑﯿﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ .وإذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻔﻜﯿﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ،
ﺳﻨﺠﺪ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﻮﺻﻒ ﻋﻨﺼﺮي ﻟﻠﻤﻈﮭﺮ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎطﻦ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ وﻣﻨﮭﻤﺎ
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﯾﻘﻮل ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ":إن ھﺆﻻء ﺳﻮد ﻣﻦ اﻟﺮأس إﻟﻰ اﻟﻘﺪﻣﯿﻦ .ﻟﮭﻢ أﻧﻒ أﻓﻄﺲ ﺣﺘﻰ أﻧﮫ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ" "ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﷲ ،وھﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻜﯿﻢ ﺟﺪا ،ﻗﺪ وﺿﻊ روﺣﺎ ،روﺣﺎ طﯿﺒﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻛﻠﮫ ﺳﻮاد) (...ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ أن ﻧﻔﺘﺮض أن ھﺆﻻء
اﻟﻘﻮم أﻧﺎس ،ﻷﻧﮫ ﻟﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أﻧﮭﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺸﺮع ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ") .(Montesquieu, XV, V
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ،ﻧﺠﺪ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ﯾﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ.
ﻓﯿﺘ ﱠﮭِﻤﮭﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﺮور اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣُﮭﯿﻨﺔ ﺗﺠﺮدھﻢ ﻣﻦ إﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮭﻢ وﺗﺤﻂ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ .ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻷورﺑﯿﯿﻦ
واﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻟﯿﺸﻜﻞ ﺻﻮرة أﻛﺜﺮ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﮭﺎ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .ﻓﺴﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺤﺎرة – ﺣﺴﺒﮫ – ﺧﺠﻮﻟﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﻤُﺴﻨ ﱢﯿﻦ .إﻧﮭﻢ
ﺟﺒﻨﺎء ﻓﺎﺳﻘﻮن وﺑﻼ أﺧﻼق .ﻋﻮاطﻔﮭﻢ ﺗﺠﻌﻠﮭﻢ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ أﻏﺒﯿﺎء ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻧﺸﯿﻄﯿﻦ ﻛﺴﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺣﱢﺸﯿﻦ .وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺳﻜﺎن ﺑﻠﺪان اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺒﺎردة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﺑﻌﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺮذاﺋﻞ ﻣﻊ ﻗﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻟﯿﺘﺴﻤﻮا ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺠﯿﺪة.
ﻓﻲ وﺻﻒ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ" ﻟﻸﻓﺎرﻗﺔ ،وﻟ ِﺴﻮء ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ وﺗﺪﺑﯿﺮھﻢ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﮭﻠﮭﻢ وﻏﺒﺎﺋﮭﻢ ،ﯾﻘﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ " ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ أو ھﻤﺠﯿﺔ ) (...ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ .ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎدن
ﻧﻔﯿﺴﺔ وﻓﯿﺮة ﺗﺄﺧﺬھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ .ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة ﻗﺎدرة إذن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب .إذ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺠﻌﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮبَ اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺗ ُﻀﻔﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﯿﺎء ﻛﺜﯿﺮة ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ ،ﻓﺘﺤﺼﻞَ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻛﺒﯿﺮ" )ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ(II ،XXI ،
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻔﯿﺔ وراء ھﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﮭﺎ ﻣﻔﻜﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وﺻِ ﯿﺖ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ،دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ
وﻓﺼﻞِ اﻟﺴّﻠﻂ ،ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺎ ًء ﯾ ُﺬﻛﺮ .ﻓﻤﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ  -ﻧﻔﺴﮫ  -ﻟﻢ ﯾﺨﻒ ﺧﻠﻔﯿﺘﮫ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﯾﺮ اﻟﻘﮭﺮ واﻻﺳﺘﻐﻼل،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮة واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق واﻟﺴﯿﻄﺮة .ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺄﻧﮫ "إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻲﱠ أن أدﻋﻢ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺰﻧﻮج
ﻋﺒﯿﺪا ،ﻓﮭﺬا ﻣﺎ ﺳﺄﻗﻮﻟﮫ :ﺑﻌﺪ أن أﺑﺎدت اﻟﺸﻌﻮب اﻷوروﺑﯿﺔ ﺳﻜﺎن أﻣﺮﯾﻜﺎ؛ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗ ُﺨﻀِ ﻊ ﺷﻌﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻠﻌﺒﻮدﯾﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ أراﺿﻲ زراﻋﯿﺔ .ﻓﺎﻟﺴﻜﺮ ﺳﯿﻜﻮن ﺛﻤﻨﮫ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ إذا ﻟﻢ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺒﯿﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﺒﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﮫ".
)ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ(V ،XV,
ھﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻣﯿﻤﺔ اﻟﻤُﺬِﻟ ّﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ،اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻟﯿﺸﻤﻞ – ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ – اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
واﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺆرخ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﯿﺎن ﺻﻮر اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﺟﺎﻣﺪة ﻋﺎﺟﺰة ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة
واﻟﻮراﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻻﺑﺘﻜﺎر .رﻛﻮدھﺎ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﯿﯿﻦ وﻓﻲ طﺮق ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻨﺘﺠﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ) Julien
 .(1931أﻣﺎ روﺑﯿﺮ ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ ﻓﯿﺆﺳﺲ أﺑﺤﺎﺛﮫ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﻷورﻣﺮﻛﺰﯾﺔ .ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺗ ّﺐ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮي .ﯾﻘﻮل " :ﻟﻜﻲ ﻧﻔﮭﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ )  ( ...ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻨﻈﺮ ِﻟﻠ َﺤﻈﺔ
إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺟﺪا ") .((Montagne, 1953, p41ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ادﻋﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﮫ اﻷورﻣﺮﻛﺰﯾﺔ وﻋﻦ أﻓﻜﺎره اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺎﺋﻼ " ﻟ ِﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ وﻟﻮج ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ،ﯾﺠﺐ أن ﻧﺘﺮك ﻋﺎداﺗﻨﺎ

 -6اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﺑﺤﺎث إرﻧﺴﺖ ﻏﯿﻠﻨﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب
-Gellner, Saints of the Atlas, London, Weindefeld, 1969.
 ﺑﻨﺴﺎﻟﻢ )ﻟﯿﻠﯿﺎ( " ،1988اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﺣﺼﯿﻠﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ" ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎب :اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮباﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻷﺣﺪ اﻟﺴﺒﺘﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﻠﻖ ،اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل.وأﯾﻀﺎ ،ﻏﯿﻠﻨﺮ )إرﻧﺴﺖ(" ،1988 :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻮظﯿﻔﺔ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮادي اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ" ،ﻓﻲ ﻧﻘﺲ اﻟﻜﺘﺎب .وﺑﺤﺚ ﺟﻮن واﺗﺮﺑﻮري ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب
Waterbury (John) : Le Commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite. Trad. de l'anglais
par Catherine Aubin, PUF, France, 1976.
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اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﺎدات اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻧﻀﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻂ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ،ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻟﺪى ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺆون اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ
اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ )اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ( " ) ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ(41 ،1953 ،
ﻟﻘﺪ ظﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﻧ ﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺣﺎﺿﺮا ﺑﻘﻮة ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ .ﻓﻘﺪ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﯿﯿﺰه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘ ََﻤﻌَﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ
واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﺼﺮي ﻣﺘﻨﻮر ﻣﺜﻘﻒ ﻣﺘﻌﻠﻢ ذﻛﻲ ﻋﺎرِف  /أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺒ َﻠﻲ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺨﺎﺻﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،إﻧﮫ ﻋﺘﯿﻖ ﻏﺎﻣﺾ ﻏﺮﯾﺰي أﻣﻲ ﻏﺒﻲ ﺟﺎھﻞ .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻗﺪم ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮاﻛﺪ اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ ) ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ .(178 ،1931 ،ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺒﺮز اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ .اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت ﻗﺴﱠﻢ اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﯿﻦ:
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺣﻂ ﻣﻦ ﻗﺪْرھﺎ ،ﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮع ،وﺛﻘﺎﻓﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮف .ھﺬان اﻟﻘﻄﺒﺎن
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺎن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن ﻋﻀﻮﯾﺎ وﺑﻨﯿﻮﯾﺎ وﯾﻌﯿﺸﺎن ﻓﻲ ﺻﺮاع داﺋﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻠﻒ ) ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ.(134 ،1931 ،
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﮫ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺳﺎق ﻣﻮﻧﻄﺎﻧﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ھﺪﻓﺖ
إﻟﻰ ﺗﺒﺮﯾﺮ ﺗﮭﺪﺋﺔ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﺮﺳﯿﺦ اﺳﺘﻌﻤﺎره وﺗﺒﻌﯿﺘﮫ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ.
ﺟﻮﻟﯿﺎن ﻛﻮﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،ﻧﻌﺖ ھﻮ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺻﻔﺔ اﻟﺮﻛﻮد ،ورﺑﻂ ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻘﻠﯿﺔ
ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺟﻤﻮدھﺎ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﺒﺪو ،ﻷﻧﮭﻢ ﯾﻘﻠ ّﻠﻮن ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﯾﻀﻌﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﻮاﺷﻲ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﯾﻌﺘﻤﺪون ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻄﺎء اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻷرض وﻻ ﻓﻲ ﻣﺮدودﯾﺘﮭﺎ .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﮭﻢ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺗﺄﺧﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪاﺋﯿﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ ) .( Couleau, 1968
إن ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻛﻮﻟﻮ ھﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﯿﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ وﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﯾﻤﺎﻧﮭﻢ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮫ ﯾﻌﺪ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﯿﻀﻔﻲ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻌْ ﺘ ِﮫ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﻘﻠﻲ .ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﯾﺘﻄﻮر إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺧﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أو اﻟﺸﻐﻞ ،ﯾﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻮر ذاﺗﮫ.
ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ ﺳﺘﺘﺤﻮل ﻣﻼﻣﺢ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات
اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ إﻟﻰ اﻷطﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻐﻠﯿﻒ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻮﺣﺶ ﺑﺈﺣﻼل ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻋﺼﺮﯾﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺨﻠﻒ .وﺳﯿﺘﻢ
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ﻓﻲ إطﺎره اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
 - 2- 1ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻟﺪى دول اﻟﺸﻤﺎل
ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺘﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ؟ ﻣﺎ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻤﻦ وراء
رﺳﻢ اﻟﻐﺮب ﻟﺼﻮر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻶﺧﺮ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ؟
ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺪول اﻟﺸﻤﺎل واﻛﺐ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰاﻟﻐﯿﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﻣﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎ ً أو ﻋﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﺘﺠﺎ ً أو
ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎ ً ،إذ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﯾﺘﻤﺪد وﺗﺰداد ﺣﺎﺟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺠﺘﺎح
اﻻﻗﺘﺼﺎدات واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر
ﯿﺎ ،ﺣﯿﺚ اﻧﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐﺮب ﻣُﺒﻠﻮرا ﺗﺼﻮرا ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
واﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً .ﻓﺒﻔﻀﻠﮫ ﺗﺠﺎوز اﻟﻐﺮب اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮط ّﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ اﺧﺘﻼﻓﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ أو اﻟﻼھﻮﺗﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ .ﻟﻘﺪ ﺻﺎر اﻹﻧﺴﺎن اﻷورﺑﻲ واﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ ھﻮﯾﺘﮫ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺑﻔﻀﻞ اﻧﻔﺘﺎﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
وﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺧﺘﻼف .إﻧﮭﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮ -ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ طﻮرت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
وﺟﻌﻠﺘﮭﺎ ﺗﺒﺪع ذاﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وأھ ّﻠﺘﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن وﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﺰﻣﺎن وﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﺸﺮوط ذاﺗﮭﺎ ھﻲ
اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻟﻠﻄ ّﺎﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ .وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
واﻗﻊ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺬي أﺧْ ﻀِﻌﺖ ﻟﮫ دول اﻟﺠﻨﻮب.
ﯾﺘﻀﺢ ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺻﯿﺮورة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب أنّ ﻣﺎ ﯾﻜﺮس اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ
ﻟﻶﺧﺮ ھﻮ ﻗﯿﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﻮة .ﻓﺼُﻮر اﻵﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ أﺑﺪا ً ﻣﺠﺮدة وﻻ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻓﻔﻲ
ﻋﮭﺪ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﺎر ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎﺋﻨﺎ ً "ﻣﺠﺎﻟﯿﺎ ً" ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ إﻗﺼﺎﺋﮫ واﺳﺘﺌﺼﺎﻟﮫ
ﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻠﮫ .ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺰاﯾﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮة ﺳﺮﯾﻌﺔ واﻛﺒﺖ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ . 8
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 -8ﯾﻜﺸﻒ  Gayraudﻋﻦ أﺷﻜﺎل ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ ذوي اﻟﯿﺎﻗﺎت اﻟﺒﯿﻀﺎء ورﺟﺎل اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ .
ﻟﯿﻌﺮض ﺑﻌﻤﻖ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺟﺮاﺋﻤﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ ﻟﺘﺘﺨﺬ
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ﺣﯿﺚ ﺻﺎرت ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻛﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
اﻟﻤﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﺣﺘﻜﺎر اﻷﺳﻮاق واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.
ﻓﻨﻤﻮ اﻟﺮأﺳﻤﺎل أدى إﻟﻰ ﻧﻤﻮ دول اﻟﺸﻤﺎل .إﻧﮫ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﺮى واﻷﻗﻠﯿﺎت وﻣﺎ زال ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪول
اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وطﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺗﺒﺮره ،ﯾﺼ ّﻮر ﻓﯿﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻟﺐ ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ً ﻟﺘ ُﺒﺮزه
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ اﻟﺬي ﯾﺜﯿﺮ اﻟﺸﻔﻘﺔ وﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻐﺮب اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮫ وإدراﺟﮫ ﻓﻲ رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 9أو
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ وﻧﻔﻲ وﺟﻮده ﻷﻧﮫ ﯾﮭﺪد اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻧﺤﻄﺎطﮫ وﺗﻮﺣﺸﮫ.
ﯾﻨﺘﻘﺪ ﻛﻠﻮد ﻟﯿﻔﻲ ﺳﺘﺮوس اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﺛﻨﻮ-ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﺗ ُﻌﺘﺒ َﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ُ ﻣﺠﺘﻤﻊ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻋﺮق ﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎرا وﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﺒﯿﺮات ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﺘﻌﻠ ّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﻐﺎﯾ ِﺮة ،ﻣﺜﻞ" :ﻋﺎدات اﻟﻤﺘﻮﺣﺸﯿﻦ" " ،ھﺬا ﻻ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻨﺎ" " ،ﻻ
ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ .ﻓﻤﻦ دراﺳﺘﮫ ﻟﺘﻌ
ﯾﺠﺐ أن ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﮭﺬا" ،أﻛﺪ أن اﻟﺘﺤﯿﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ – اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺘ ّﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ – ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣِﻨ ّﺎ .وأن ﻧﻌﺖ
اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﮭﻤﺠﯿﺔ )اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ( أو اﻟﺘﻮﺣﺶ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﮭﻞ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺘﯿﻦ إذ ﺗﺤﯿﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ :ﻓﺎﻟﮭﻤﺠﯿﺔ ﺗﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟ ُﻤﺘ ََﻤﻔْﺼِ ﻠﺔ ﻟﻠﻄﯿﻮر ،أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺣﺶ ﻓﯿﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺔ .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻣﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻜﻠ ّﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﻞ رﻓﺾ
ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﺳﻠﻮك ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻲ ھﻤﺠﻲ ﻣﺘﻮﺣﺶ .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺨﻠﺺ ﺳﺘﺮوس إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﮭﻤﺠﻲ أو
اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﻤﺠﯿﺔ أو ﺗﻮﺣﺶ اﻵﺧﺮ وﯾﺮده إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ .ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺮد اﻵﺧﺮ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺘﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻻ
ﯾﻌﺘﺮِف ﺑﮫ وﻻ ﯾﺤﺘﺮم ﻛﺮاﻣﺘﮫ )(Strauss, 1968, pp.19-22

 - 3- 1ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﯿﻦ
ﻛﻜﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺳﯿﻨﻈﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺗﻀﻊ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ وﺣﯿﺪا
ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻵﺧﺮ وﺗﻘﯿﯿﻤﮫ .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ أن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﯿﻦ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ –ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤﺜ ّﻞ اﻵﺧﺮ – ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮوﺑﺔ .ﻓﻜﯿﻒ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﮭﻮﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ؟
ﯾﺆﺳﺲ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ وﺗﺼﻮره ﻟﺬاﺗﮫ – وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ – ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﮭﻤﮫ
وﺗﺄوﯾﻠﮫ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت واﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أھﻤﮭﺎ اﻵﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ":ﻛﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺗﻨﮭﻮن ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ وﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎ  10"...واﻵﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ " وﻣﻦ ﯾﺒﺘﻎ ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼم دﯾﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ" .11ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ 12ﺗﻢ ﻋﺰﻟﮭﺎ ﻋﻦ
ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وﻋﻦ ظﺮوف ﻧﺰوﻟﮭﺎ ﻟﺘﺼﯿﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ .ﺗ ُﺜ َﺒﱢﺖ داﺧﻠﮫ وﻋﯿﺎ ﺟﻤْ ﻌﯿﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذاﺗﮫ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻹطﻼق وﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪره اﻟﺬي ھﻮ اﻟﻘﺮآن .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻘﺪرﯾﺔ واﻟﺠﺒﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻷزﻣﺎت ﺑﺮدھﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻷﻧﻮاع اﻻﺧﺘﯿﺎرات واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ واﻟﺤﺎﺿﺮة .إذ ﯾُﺴﺘﺒﺪل ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﯾُﺘ ﱠﺨﺬ ﻣﻌﯿﺎرا ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺪﯾﺪ أو ﺗﻐﯿّﺮ
ﺑﻜﻮﻧﮫ ﺷﺮّا ﻣﺂﻟﮫ اﻟﻨﺎر .13واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ھﻲ إﺟﮭﺎض ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﮭﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻟﻺﺑﺪاع وﺗﺮﺳﯿﺦ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻷطﺮ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤُﺘﺨﯿﱠﻠﺔ.
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻨﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذاﺗﮫ – اﻟﺬي ﯾﻘﺪم أﺟﻮﺑﺔ ﺟﺎھﺰة ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ – ﺗﺼﻮر ھﻮﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺪورھﺎ.
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪﻧﯿﺎ ،وﺑﻔﻀﻠﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻵﺧﺮة .وﺑﻤﺎ ھﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﻣﻢ
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وﻣﺘﻤﺎﯾﺰة ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺗﺐ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﺬات ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺔ؟ إن ﻧﺘﯿﺠﺘﮫ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ھﻲ ﺗﻀﺨﯿﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻋﺰﻟﮫ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﻗﮫ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻋﺘﺒﺎره أﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺠﻌﻠﮫ أرﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻞ أﻧﮫ ﯾﺸﻤﻠﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺒْﻠﻲ ،ﻷن ﺗﺮاث
ﺑﻌﺪا ﻧﻈﺎﻣﯿﺎ ﻧﺴﻘﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ،ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺒﻠﺪان ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ..ﺣﯿﺚ ﯾﻜﺸﻒ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث ﻋﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺤﺮة ﺣﺘﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪود إﻟﻰ اﻹﺟﺮام ،وﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻟﻔﺮص وﻣﺤﻔﺰات اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﯿﺎل.اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ ﺗﺠﺮﯾﻤﮭﺎ
-- Gayraud Jean-François ; 2014 ; Le nouveau capitalisme criminel, Crises financières narcobanques,
trading de haute fréquence ».Odile Jacob. France
 -9أﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان" :ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ" ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ.
 -10ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،اﻵﯾﺔ 110 :ورد ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻄﺒﺮي ﻟﻶﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل ،ذ ُﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺒﻲ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ذات ﯾﻮم وھﻮ ﻣﺴﻨﺪ ظﮭﺮه إﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ" :ﻧﺤﻦ
ﻧﻜﻤﻞ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﺳﺒﻌﯿﻦ أﻣﺔ ﻧﺤﻦ آﺧﺮھﺎ وﺧﯿﺮُھﺎhttp://library.islamweb.net/newlibrary/display_book ".
 -11ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،اﻵﯾﺔ8 :
اﻵﯾﺔَ :ﻛ َ"ﺬﻟ ِﻚَ ﺟَﻌَﻠْ ﻨَﺎﻛُﻢْ أ ُ ﻣﱠﺔ ً وَ ﺳَﻄﺎ ً ﻟ ِﺘ َﻜُﻮﻧ ُﻮا ﺷ ُﮭ َﺪَاءَ َﻋﻠ َﻰ اﻟﻨ ﱠﺎس ِ وَ ﯾ َﻜُﻮنَ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ُل َﻋﻠ َﯿْﻜُﻢْ ﺷَﮭِﯿﺪا ً " اﻟﺒﻘﺮة143/
وَ
 -12ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
 -13وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﺋﻞ ..." :ﺷﺮ اﻷﻣﻮر ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﮭﺎ وﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر"
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اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻜﺘﻒ ﺑﺬاﺗﮫ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻏﯿﺮه .وﺑﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ،ﯾﻈﻞ وﻋﻲ اﻵﺧﺮ )أو اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻷﺧﺮى(  -ﻣﮭﻤﺎ
ﯾﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  -وﻋﯿﺎ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،أو أن إﺑﺪاﻋﺎﺗﮫ ھﻲ ﻣﺠﺮد ﺑﺪع وھﺮطﻘﺔ ﺳﺘﻘﻮده
ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﻨ ّﻢ .وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﺒﻠﻮر ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎن ﻣﻦ اﻵﺧﺮ:
 اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷول ،ﯾ َﻌﺘﺒ ِﺮ وﺟﻮد اﻵﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻷن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮫ ﻣﻤﻜﻦ .ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫﻣﺎدام وﺟﻮده ووﻋﯿﮫ ﯾﺤﺘﻼن ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﻧﻰ
 اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﯾﺮى أن اﻵﺧﺮ ﻻ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﺑﺎﻟﺴﱡﻨﺔ وﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻤﮭﻤﺎ ﻓﮭﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﯾﺠﻮز ھﺪر دﻣﮫ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎره ﻋﺪواوﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ .وﻷﻧﮫ ﯾﻨﺘﺞ اﻟﺒ ِﺪع اﻟﻤُﻐﺮﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﺂﻟﮫ اﻟﻨﺎر ،وھﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺂل اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪد ﻣﮭﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻹﻏﻮاء .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﺎر اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﯾﺘﺤﺪد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﯿﻄﺎﻧﺎ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﺎ .14ﻏﯿﺮ أن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺄزﻗﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧﺘﯿﺎراﺗﮫ اﻟﺘﺄوﯾﻠﯿﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ھﻮﯾﺘﮫ:
 ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺄزق اﻷول ﻓﻲ ﺧﻠﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم ،إذ اﻋﺘﺒﺮھﻤﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﯿﻦ .واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺨﻠﻂ ﺟﺮى اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔأن اﻷﻣﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺑﺎﻵﯾﺔ "ﻛﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس" ھﻲ أﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺮﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮا أم ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﻷن اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﺟﻤﻌﺎء ،وإن ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ أﻧﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.15
 اﻟﻤﺄزق اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺘﮫ ﺣﯿﺚ أﻟﻐﻰ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﺑﺪاعوأﻧﻜﺮ اﻟﺼﯿﺮورة واﻟﺘﻐﯿﺮ .ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻵﻟﯿﺎت ھﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ وﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﺎدة واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻮﻋﻲ
اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻷن اﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ – ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ – ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ .
ﻏﯿﺮ أن اﻵﺧﺮ اﻷورﺑﻲ واﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ واﻟﻮاﺟﮭﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﻮرﺗﮫ ،ﻣﺎ زال ﻣﺤﻂ ّ إﻋﺠﺎب وﻣﺜﺎﻻ ً ﯾُﻘﺘﺪى ﺑﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﻌﻘﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،16ﺑﻞ ﻓﻲ طﺮق اﻟﻌﯿﺶ اﻟﯿﻮﻣﻲ .ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﺮاد أﺳﺎﻟﯿﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﺘﺪﺑﯿﺮ
اﻹداري.
ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﯾﺠﺜﻢ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﮫ وراء اﻻﻏﺘﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺆﺳﺲ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺒﻊ وﻋﻲ اﻟﺬات اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ – ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵن –ﻋﻄﺎ ًء إﻻھﯿﺎ ً ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺎ ً وﺳﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ  /وذاﺗﺎ ً ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ
واﻹرادة .ﻟﻜﻦ ﻋﻮدة اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷوﻟﻰ ﻟﺼﻮرة اﻵﺧﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ،رﺳﺨﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ – اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﻌﻮدة اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ – ﺿﺮورة إﺧﻀﺎع إﺑﺪاﻋﺎت اﻵﺧﺮ اﻷورﺑﻲ واﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻤﺎ ﯾﻤﺲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﯾﺠﺐ رﻓﻀﮫ ،وﻣﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﮭﺎ وﻻ ﯾﺨﺪﺷﮭﺎ ﯾُﻘﺘﺒﺲ
ﻣﻨﮫ .ﻓﺘﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻨﺬ أﻓﻮل اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﺎ اﻵﻟﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻗﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﺴﻮق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ .وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ً
وﻋﺮﻗﯿﺎ ًﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﯿﻄﺎﻧﺎ ً ﯾﻌﯿﺚ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎدا ً وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﺑﺪاﻋﺎﺗﮫ واﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﮫ إﯾﺬاﻧﺎ ً ﺑﻘﺮب اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ.
 -4-1دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻵﺧﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪوا ً ﻷﻧﮫ ﯾﮭﺪد
ﻛﯿﺎﻧﮭﺎ وﯾﻘﺘﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎره وﻧﮭﺒﮫ ﻟﺜﺮواﺗﮭﺎ ،إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﻻ ﻋﺎدﻟﺔ ،أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺮوب
اﻟﻤﺪﻣﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪر ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮھﺎ وﺗﻐﻠﻖ ﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺬاﺗﮭﺎ ،ﻓﺘﺄﺳِ ﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺠﮭﻞ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ.
ﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺼﻮرة اﻵﺧﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻷورﺑﻲ واﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣ ﱠﺮ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﻟﻜﯿﺎﻧﮭﺎ وﻛﺮاﻣﺘﮭﺎ .ﺑﺪأت ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﺳﺘﻤﺮت ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻨﮫ .ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻞ اﻟ ﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﯿُﻨﻤّﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ
وﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ وﯾﻌﻤﱢﻖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﮭﺎ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ .وﺳﺘﺰداد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺮﺳﱢﺨﺔ ﻟﻺﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺪّوﻧﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،اﻧﺘﮭﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺠﺪﯾﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎدت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﺮﻛﺔ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺳﯿﻄﺮت ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ – وﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮاق – وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺮات اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆدﯾﺔ
إﻟﯿﮭﺎ .وﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺘﺸﻤﻞ دول ﺳﻮرﯾﺎ وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﯿﻤﻦ وﻏﯿﺮھﺎ ،وﻟﺘﺰرع ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ
ﺑﺬور اﻟﺸﻘﺎق واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺮف واﻟﺮﻋﺐ وﺣﺮوب اﻹﺑﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﺜﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺑﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ.

 -14ﻛﺜﺮت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻵﺧﺮ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص واﻟﺸﯿﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﺪدة وﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺧﻼل اﻟﺤﺮب
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺑﻌﺪھﺎ.
 -15وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﺗ ُﺴﺘﻐﻞ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻀﺨﯿﻢ اﻟﺬات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
 -16إذ ﯾﺘﻢ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻐﺮب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ,وﺟﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻣﺜﻼ ،ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ،
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ﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ ھﺰ ﺑﻘﻮة ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ –وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ – ﻓﻲ ﻗﺪرة دول
اﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﻋﻤّﻖ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺤﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺰوع ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﯿﺎرات اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

 -IIاﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺼﻮرة اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﯿﻮ -ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
 -1-2ﺗﺤﻮل ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺘﺪاﺧﻠﮭﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ – ﺑﺪ ًء ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ – دورا ﺑﺎﻟﻎ
اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻨﻮﺑﯿﺎ ﻛﺎن أو ﺷﻤﺎﻟﯿﺎ ،ﯾﺘﻤﺜ ّﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﻼت ﺗﺤﻀﺮ ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ – ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ –
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى .وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻌﻞ ھﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺸﻜﻚ ﻓﻲ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،وﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺤﺪود واﺿﺤﺔ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ – ﺑﯿﻦ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺪﻻﻟﺘﮭﺎ اﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺎد إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺮادﻓﺎت ذات ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﯿﻮﻛﻮﻟﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﺴﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﻤﺎل– ﺟﻨﻮب .ﻛﻤﺎ أدى إﻟﻰ
اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﺘﻼ ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺸﻌﻮب وﻛﺒﺤﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ وﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ .ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ – اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ – آﻓﺎﻗﺎ ً رﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﯿﺎرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ وﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻻﻧﻐﻼق
اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺨﺮق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﯾﺎ وﻏﯿﺮھﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ زرع
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ .ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  2016ﻋﻦ ""Institute for Economics and Peace
اﻟﺬي ﯾﺼﻨﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أوﺿﺢ أن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وارﺗﻔﺎع
ﻧﺴﺒﺔ وﻓﯿﺎت اﻹرھﺎب ،ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻨﺔ  2016أﻗﻞ ﺳِ ﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2015ﺣﯿﺚ أن ﻋﺸﺮة ﺑﻠﺪان ﻓﻘﻂ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺳﻼم ﻛﺎﻣﻞ،
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ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ أي ﻧﺰاع ﺳﻮاء أﻛﺎن داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﺣﺪودھﺎ .وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ " أﺻﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻄﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ".
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﯾﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم دﯾﻨﺎﻣﯿﺎت إﻗﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﻔ ّﻰ وراءھﺎ دواﻓﻊ ﺗﻨﺎﺣﺮﯾﺔ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ِ
ﻋﻨﺼﺮﯾﺔ ،ﯾﺒﺮرھﺎ وﯾﺆﺟﺠﮭﺎ اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺼﻮرة اﻵﺧﺮ .إﻧﮫ ذات اﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﺒﻊ ﺧﻠﻒ
– ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف – وﺗﺰاﯾﺪِ ﻣﺎ ﯾﻮاﻛﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﻞ واﻟﺘﻮﺣﺶ .ﻓﻤﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻤُﻐﯿﱢﺒﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﻌﺎدل اﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﮭﺔ – ﺗﺤﺖ أﻏﻄﯿﺔ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ – ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﻠﻮن
وﺷﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻗﺘﺎﻣﺔ وﺑﺸﺎﻋﺔ ،ﻟ ِﺘﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻛﺎﺋﻦ ﺷﺮس أو ﻣﺠﺮم ﻗﺎﺗﻞ أو ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺪﻣﺮ ،ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﺪﻣﯿﺮه واﺳﺘﺌﺼﺎل وﺟﻮده.
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺠﯿﻮ – ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮدھﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎل
واﻹﻋﻼﻣﯿﺎت ،ﺳﺘ ُﺤﺪِث إذن ،ﺗﺤﻮّﻻ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻵﺧﺮ .وﺳﯿﺒﺮُز إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد آﺧﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪة .ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻵﺧﺮ
اﻟﻤﮭﺪﱢد ﻟﺴﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ واﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ وﻻ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻷﻣﻨﻲ .إﻧﮫ دﯾﻨﺎﻣﻲ ﻣﺘﺤﺮك ﯾﻨﻔﻠﺖ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺼﺮ وﻣﺤﺎﺻﺮة .إﻧﮫ ھﻨﺎ وھﻨﺎﻟﻚ ،ﺑﻼ ﻣﺠﺎل ﺗﺮاﺑﻲ وﺑﻼ ﺟﻨﺴﯿﺔ وﺑﻼ اﻧﺘﻤﺎء ﺣﻀﺎري ﻣﻌﯿﻦ ،إﻧﮫ ﯾﻨﺤﺪر ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاق
واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷدﯾﺎن .ﺻﺎرت ﺻﻮرﺗﮫ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،إﻧﮭﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺢ ﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﻄﺎن .18ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎرت ﺻﻮرﺗﮫ أﻛﺜﺮ
إﺛﺎرة ﻟﻠﺨﻮف واﻟﺮﻋﺐ واﻻﺷﻤﺌﺰاز ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﻟﺒﺚ أﺑﺸﻊ ﺻﻮر اﻟﺘﻨﻜﯿﻞ واﻟﺘﻘﺘﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ
ﺗﺠﺎه آﺧﺮه اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ً .ﻓﻤﻊ اﻧﺘﻌﺎش واﻧﺘﺸﺎر اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺻﺎر اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣُ ﻌَﻮْ ﻟ َﻤﺎ ً
ﻣﺠﮭﻮل اﻟﮭﻮﯾﺔ ورﻣﺰا ﻟﻠﺸﺮ واﻟﮭﻤﺠﯿﺔ .19وﻗﺪ ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺸﺎﺑﮫ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ًودﯾﻨﯿﺎ ً ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻜﻮن أﻗﺮب اﻷﻗﺮﺑﺎء،
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵن ،أﺷﺪ اﻷﻋﺪاء ﻓﺘﻜﺎ ً وﺗﺪﻣﯿﺮا ً ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ .ﻟﻘﺪ ﺻﺎر اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ أﻣﺮا واﻗﻌﺎ .إذ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
اﻟﺤﺪود واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ :ﻓﺎﻷﻧﺎ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺸﺒﮫ اﻟﺬات وﯾﻌﺪ ﻗﺮﯾﺒﮭﺎ داﺧﻞ "اﻟﻨﺤﻦ" ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺪوﱡھﺎ اﻟﺬي ﯾﮭﺪد ﻛﯿﺎﻧﮭﺎ وﯾﺮﺑﻚ طﻤﺄﻧﯿﻨﺘﮭﺎ.
ت اﻻﻧﺘﻤﺎء
واﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻷﻣﺲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺬات إﺛﻨﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ،ﺻﺎر ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻷﻧﺎ وﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ داﺧﻞ "اﻟﻨﺤﻦ" اﻟﺠﺪﯾﺪة ذا ِ
اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻮاﺣﺪ .ﯾﺘﺠﺴﺪ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻸﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﺗﺤﺎدات اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرھﺎب ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو
اﻟﺤﺮﻛﺎت أو ﺣﺘﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﻤﺎة إرھﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.

 -17ھﺬه اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮة ھﻲ :ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ  ،اﻟﺸﯿﻠﻲ  ،ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ  ،اﻟﯿﺎﺑﺎن ، ،ﺑﺎﻧﻤﺎ  ،ﻗﻄﺮ  ،ﺳﻮﯾﺴﺮا  ،اﻷوروﻏﻮاي ،ﻓﯿﺘﻨﺎم ،ﻣﻮرﯾﺸﯿﻮس أو ﺟﺰر ﻣﻮرﯾﺲ.
" -18اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ" ﻋﺒﺎرة أطﻠﻘﺘﮭﺎ إﯾﺮان ﻋﻠﻰ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺜﻮرةاﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أ ُطﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺸﺎه "ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﮭﻠﻮي" .وﺻﺎر ھﺬا اﻟﻨﻌﺖ أو
ﻧﻌﺖ "اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻷﻋﻈﻢ" ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﻣﻦ طﺮف اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪدﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻏﺰوھﺎ ﻟﻠﻌﺮاق"..
 -19أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﻌﺘﺖ اﻵﺧﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ أو اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺸﺮﯾﺮ .ﺣﯿﺚ ورد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺤﻮر اﻟﺸﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮش
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  29ﯾﻨﺎﯾﺮ  2002ﻟﯿﻨﻌﺖ ﺑﮫ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺮاق ،وإﯾﺮان ،وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ  .ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻹرھﺎب وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺤﯿﺎزة أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ .
وﻛﺎن ھﺬا اﻟﻨﻌﺖ ذرﯾﻌﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﺸﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ "اﻹرھﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق" وﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ
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 -2-2أي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ؟
ﻛﯿﻒ ﻧﻔﮭﻢ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ً ھﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺼﻮرة اﻵﺧﺮ اﻟﺸﺒﺢ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﻤﺪﻣﺮ؟ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺣﺪھﺎ ،ﺑﻞ اﻣﺘﺪت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﻤﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮد .ﻓﺤﺎﻟﺔ اﻏﺘﺮاب
اﻷﻓﺮاد ،وﻣﺎ ﯾﺴِ ﻤُﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻟﻠﺜﻘﺔ وإﺣﺴﺎس ﺑﺘﮭﺪﯾﺪ أﺧﻄﺎر ﯾُﺤﺘﻤﻞ وﻗﻮﻋُﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،زادت وطﺄﺗﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺎر
ﯾﺘﻤﯿﺰ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻔﻘﺪان اﻹطﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ – ﻛﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺪوﻟﺔ – ﻟﻤﻌﺎﻧﯿﮭﺎ وﻷدوارھﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ .إذ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ زرع اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮد وإﺣﯿﺎء ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮد
وإﺣﺴﺎﺳﮫ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل إﻧﺴﺎن اﻟﯿﻮم إﻟﻰ ﻛﺎﺋﻦ ﺷﻘﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺨﻮف ،ﻣﻜﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻜﯿﯿﻒ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺗﮫ ﻣﻊ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﯿﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة ﺷﺒﮫ ﯾﻮﻣﯿﺔ ،ﺗﺒﺪو ﻟﮫ ﻓﺎﻗﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ.
أﻣﺎم وﻓﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ وﻋﻲ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻵﺧﺮ – اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻼﻣﺴﺎواة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻷوﺑﺌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ – وأﻣﺎم اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ ،ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻹﺣﺪاث ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﺮ
ودرﺟﺔ ﻗﯿﺎﺳﮫ ودرﺟﺔ ﻗﺒﻮﻟﮫ وطﺮق ﻣﻮاﺟ ﮭﺘﮫ .وإن ﺳﺒﻖ لِ "دوﻏﻼس" و"ﻓﯿﻠﺪاﻓﺴﻜﻲ" )  (DOUGLAS, 1983أن أوﺿﺤﺎ أن ﻛﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﺗﺼﻮرا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﯿﺮا وﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻓﻌﻠﮫ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ،
وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ وﻣﻨﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻨﻤﻂ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ "دوﻏﻼس" و"ﻓﯿﻠﺪاﻓﺴﻜﻲ" ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺑﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ رﻣﺰﯾﺎ ﯾﺤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻘﯿﯿﻢ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .إﻧﮫ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮﻣﺰي اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ
اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت – داﺧﻞ دول اﻟﺸﻤﺎل ودول اﻟﺠﻨﻮب – ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮاء ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ،أو اﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ ﻟﮭﺎ .وﻧﺴﺘﻌﯿﺮ ھﻨﺎ
اﻟﻤﯿﻮل اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﻏﯿﺪﻧﺰ ﻟﻨﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺒْﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ
– ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻮل ﺛﻼث ﻛﺒﺮى ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺪﻧﺰ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،وھﻲ :ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻮﻟﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺮة
اﻷرﺿﯿﺔ ﻛﻠﮭﺎ .ﯾﺼﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ظﮭﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ .ﺛﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤُﺜ ُﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع
اﻟﻌﺎﻟﻢ وإن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻻﻧﺠﺬاب ﺑﮭﺎ )ﻏﯿﺪﻧﺰ.(170-169 ،2010،
ﻟﻘﺪ أﻓﺮزت ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷوﺿﺎع اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﻘﺮارات واﻷﺳﺒﺎب
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة وﺗﻨﻮع اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ .ﻟﺬا ﺻﺎرت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت – ﺣﺴﺐ ﻏﯿﺪﻧﺰ – ھﻲ ﺗﻌﻠﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻻ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ .واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ .ﻷن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أﺻﺒﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮد
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﯾﻘﻮد أﻓﻌﺎﻟﮫ وﻓﻖ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﻷوﺿﺎع ،ﻓﺘﻨﻌﻜﺲ أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ھﺬه اﻻرﺗﺪادﯾﺔ أو اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﯿﻮم ﺗﻄﺒﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻌﺮﻗﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﺒﺆ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت اﻹﻧﺴﺎن .وﺑﻤﺎ أن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ذات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﯾﺨﻀِ ﻊ
ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ وﻣﻮاﻗﻔﮫ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرف أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬه اﻟﺬات – وإن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس أو ﺑﻨﻮع اﻟﺜﻮب –
ﺳﯿﻨﺪرج ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺬات ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ذاﺗﮭﺎ .إذ ﺳﯿﺸﻜﻞ ﻗﺮار اﻟﻔﺮد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻرﺗﺪادﯾﺔ ﻟﻠﺬات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة" .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﻼ ﯾﺮﺗﺪ ﻓﻌﻠ ُﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺬات" )ﻏﯿﺪﻧﺰ،2010،
 .(169ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺳﺘﺘﺤﻮل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺧﺼﻮﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺮب رﻣﺰﯾﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ أو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ واﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺮﯾﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ.

 -IIIاﻟﺤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻠﻤﻲ وﻋﺎدل

ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺼﮫ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﻘﻮل "روﻟﺰ ﺟﻮن" ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ " :ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ھﻲ ﻧﻀﺎل اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ واﻟﺜﺮوة ﻓﻲ ظﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ" )روﻟﺰ .(47 ،2007 ،ﻟﺬﻟﻚ
اﺑﺘﻜﺮ روﻟﺰ ﺣﻼ ﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺧﻼﻗﻲ .ﯾﺮﻧﻮ إﺧﺮاج اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ واﻗﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺪاء
واﻟﺤﺮوب اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﯾﺴﻮده اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪول ،وﻛﺬا ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪول .ﯾﺠﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﻞ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ "اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﻧﺼﺎﻓﺎ" و"اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ" اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﻦ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب .أﻣﺎ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم " ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب" اﻟﺬي ﯾﻌﻮﱢض ﻋﻨﺪ روﻟﺰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺪول.
ﯾﻘﻮل روﻟﺰ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻟﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ":اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب ھﻮ أن أؤﻛﺪ ھﺬه اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿّﺰ
اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻦ اﻟﺪول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،وأن أﻟﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺴﻤﺤﺔ ﻟﻨ ُﻈﻤِﮭﺎ .اﻟﻨﻘﻄﺔ
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ذات اﻷھﻤﯿﺔ ھﻨﺎ أن اﻟﺸﻌﻮب ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻓﯿﻤﺎ ،ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب ذاﺗﮫ.
وھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻘﺮّه ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺷﻌﻮب أﺧﺮى" )روﻟﺰ .(47 ،2007 ،أﻗﺎم روﻟﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎدئ ھﻲ:
 -1اﻟﺸﻌﻮب ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ -2 .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻟﺘﻌﮭﺪات -3 .اﻟﺸﻌﻮب أطﺮاف ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮫ
ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت -4 .ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺪﺧّﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون ﺷﻌﺐ آﺧﺮ -5 .ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ و ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺷﻦ اﻟﺤﺮب أو اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻻ ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ -6 .ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺸﻌﻮب ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن -7 .ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﻌﻮب ﺑﻘﯿﻮد
ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮب -8 .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮھﺎ ،أي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ظﺮوﻓﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﺗﯿﺔ ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻋﺎدل أو ﺳﻤﺢ )روﻟﺰ.(55 ،2007،
ﻻ ﺷﻚ أن روﻟﺰ ﯾﺴﻌﻰ – ﻣﻦ ﺧﻼل "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﻮب" وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ "اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﻧﺼﺎﻓﺎ" – إﻟﻰ إﺣﻼل ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
دﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﻋﺎدل ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺴﺎواة إن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ دوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺬور اﻟﺨﻼف واﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺰوع اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺸﻊ واﻟﺘﺴﻠﻂ وﻓﺮض اﻟﺬات ﻋﻠﻰ
اﻵﺧﺮ.
ﺧﺎﺗﻤـــــــــــــــــــــــﺔ
إن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ــ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ــ اﻟﺘﻲ ھﯿْﻜﻠ َﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻌﺪاء واﻟﺼﺮاع ،ھﻮ إﻗﺼﺎء اﻵﺧﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﺘﻮﺣﺸﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ أو ﺷﯿﻄﺎﻧﺎ ﻻ أﺧﻼﻗﯿﺎ .وﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﯿﻦ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻜﻞ
ﺗﮭﺪﯾﺪا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺼﻮرات أﺧﺮى إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة
ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،إﻣﺎ ﺑﻘﻠﺐ إدراك ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﯿﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﺻﯿﺮورة ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿﺔ ،أو ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ ﻋﺒﺮ
إﺛﺒﺎت اﻧﺘﺴﺎﺑﮫ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺪو اﻟﺬي ﯾﮭﺪد اﻟﺬات إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ وﺟﻮدھﺎ وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاﺋﮫ ،ﻓﻲ
إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدل وﯾﺴﻮدھﺎ ﺗﻌﺎﯾﺶ ﺳﻠﻤﻲ ﻋﺎدل.
إن اﻟﺨﯿﻂ اﻟﻨﺎظﻢ اﻟﺬي ﯾﻜﻤﻦ وراء ﻛﻞ ﺗﺼﻮرات اﻵﺧﺮ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ھﻮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ .ﻓﮭﺎﺟﺲ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻷﻧﮫ ﯾﮭﺪد
اﻟﺬات ،وﯾﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ رﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ ھﻮ )أي اﻵﺧﺮ( ،ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﻛﻞ طﺮف إﻟﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ – ﻓﺮدا ﻛﺎن أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو
دوﻟﺔ أو اﺗﺤﺎدا دوﻟﯿﺎ – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره رﻣﺰا ﻟﻠﺸﺮ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻨﺴﻒ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺬات وﻛﺮاﻣﺘﮭﺎ ﺑﻞ وﺟﻮدھﺎ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﻲ .ﻏﯿﺮ أن
اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ،رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮭﺎ اﻟﺠﺎدة ،اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ .وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت وآﻟﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ،أو ﺧﯿﺎﻧﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وأﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﺮوﺣﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ.
ﻟﻌﻞ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮرات اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ إﺣﻼل ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ – ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل
واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ – ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ "روﻟﺰ" .ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻧﻔﺴﮫ ،ﻣﻦ دون اﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﮭﺖ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ ،ھﻮ :ھﻞ اﻟﻈﺮوف ﻣﻮاﺗﯿﺔ اﻵن ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﻠﻮل "روﻟﺰ" اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؟ إن
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﺗﻌﯿﺶ ﺣﺎﻟﺔ أﻓﻮل ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺮاﺟﻊ دورھﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮداﻧﯿﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﺔ .أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻣﺤﺮك
اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﮭﺎ .واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﺣﺘﺪﻣﺖ وطﺄﺗﮭﺎ أﻣﺎم ﺷﺮاﺳﺔ اﻵﺧﺮ وﺗﻐﯿﺮ ﺻﻮرﺗﮫ .إذ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻻ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺎ وﻻ
واﻗﻌﯿﺎ ،ﻷﻧﮫ ﺻﺎر ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاق واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺲ ﯾﻌﯿﻖ اﺋﺘﻼﻓﮭﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻵﺧﺮ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ
أي ﻣﻜﺎن وﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن .ﻟﻘﺪ ﺻﺎر ﺷﺒﺤﺎ ﻣﺮﻋﺒﺎ وﺷﯿﻄﺎﻧﺎ ﺷﺮﯾﺮا ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺴﯿﺪه ﻣﺮﺣﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﻀﯿﻦ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ
ﻋﻨﮭﺎ .ﻓﺎﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﯾﺘﺤﺪد اﻵن ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻠ ّﮫ داﺧﻞ أﺣﺪ ھﺬﯾﻦ اﻹطﺎرﯾﻦ
اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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أزﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟدﻛﺗور :ﻣﺑروك ﺳﺎﺣﻠﻲ
أﺳﺗـﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺑواﻗﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
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ﲤﺜﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺰواﻳﺎ ،ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺼﺮي ،ﻳﺴﺘﻤﺪ أﺻﻮﻟﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻖ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻘﺪﻣﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﶈﺪدات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .و ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﻴﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎ وﺗﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﺪﻟﻴﺎ ،و ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ،وﻣﻦ ﰒ
ﻴﺊ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺸﺮاﻛﺘﻬﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺟﺪﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،و ﺗﻮﻓﲑ أوﺿﺎع ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ.
ﻛﻤﺎ اﻧﻪ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرات واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت أواﺧﺮ  ،2010واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﲡﻠﻴﺎ ﺎ إﻃﺎﺣﺔ ﻧﻈﻢ ﺗﺴﻠﻄﻴﺔ ﻋﺘﻴﺪة ،اﺳﺘﻤﺮت ﰲ ﺳﺪة
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻌﻘﻮد ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﻣﺼﺮ ،وﻟﻴﺒﻴﺎ ،واﻟﻴﻤﻦ ،ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ راح اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﱪى ﺗﺪﺣﺾ ﻣﻘﻮﻟﺔ »اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﳌﺎ ﺑﺎت ﻳ ُ ﻌﺮف ﺑـ"اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ" .إﻻ ان ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻋﺮﻓﺖ أزﻣﺎت ﺣﺎدة ﺗﻌﺮف ﺑﺄزﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :ﺑوﺟﻪ ﻋـﺎم ﺗﻮاﺟﻪ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ أزﻣﺔ ﰲ ذا ﺎ وﰲ أداﺋﻬﺎ وأﻓﻌﺎﳍﺎ .وﻣﺎ ﳓﺎول اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ اﻵن ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ أزﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﰊ.ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤﻮاﻫﺎ ":إن دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﺘﻌﺮف اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ".
ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ،واﳌﻘﱰب اﻟﻨﻈﻤﻲ ﺪف ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﺎد ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ .واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.
: mabrouksahli@yahoo.comاﻻﯾﻤﯿ ﻞ Dr., University of Umm al-Bouaqi, Algeria.
: 00213666620483اﻟﮭ ﺎﺗﻒ
*
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وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳏﺎور ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ،أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،أزﻣﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج أزﻣﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ،أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎ ﺘﻤﻊ )اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ وﺳﻴﻄﺎ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ(

أوﻻ :أزﻣﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺗﻌﺮف اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﺘﻤﺎﺛﻞ داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﳛﻈﻰ اﻷﻓﺮاد ﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ،ﺑﻌﻀﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎري )ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة( ،وﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻵﺧﺮ ﻣﻔﺮوض ﻋﻠ ـ ﻴﻬﻢ )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻼﻟﺔ أو اﳉﻨﺲ( ،وﻟﻴﺴﺖ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻳﻀﺎ رأي ا ﺘﻤﻊ ﺎ )ﻗﺒﻮﳍﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ( ،وﻳﺘﺴﻢ ﳏﺘﻮى
ﻫﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻓﻼ ﺳﺆال ﰲ ﻫﺬا اﳋﻀﻢ ﻋﻦ أﺻﻠﺔ أو ﻣﻨﺸﺄﻩ( .ﻓﻬﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﳉﻤﺎﻋﺔ واﻹﺣﺴﺎس اﻹﳚﺎﰊ ﳓﻮﻫﺎ )ﻣﺜﻞ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(،
وﻳﺸﲑ ﻫﺬا إﱄ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻗﱰاب واﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﺮداً ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷﻋﻤﻰ ) أي أﻧﻪ وﻃﲏ ﺻﺎﺋﺒﺎً ﻛﺎن أم
ﺧﺎﻃﺌﺎ ( ) .ﻣﻬﺪي  ،2005ص (4
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ) اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﻣﺔ ( ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻹﺧﻼص اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮد ﻟﻮﻃﻨﻪ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻜﺴﺐ
واﳋﺴﺎرة ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﻴﺎري ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺗﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳍﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﻗﻴﺔ أي أ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ).رﺷﺪي  ،1998ص (35
وﺗﺸﲑ أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ إﱃ ﻏﻴﺎب ﻓﻜﺮة "اﳌﻮاﻃﻨﺔ" ،ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﻻء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﻻءات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ .ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻻء اﻟﻔﺮد ﻗﺒﻠﻴﺎ أو ﻟﻐﻮﻳﺎ أو ﻋﺮﻗﻴﺎ ،ﻫﻮ اﳌﺸﻜﻞ ﻟﺘﻮﺟﻬﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ).أﲪﺪ ،2000
ص(20
ﻧﺸﺄت أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺪ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،دﻓﻊ أﻋﻀﺎء
اﳉﻤﺎﻋﺎت وا ﺘﻤﻌﺎت إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ذوا ﻢ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﺪﻳﺪة ،وإﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﲟﺎ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳉﺪﻳﺪة ،وأﺻﺒﺤﺖ أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﻮرا
ﻣﻦ أﻃﻮار اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أن ﳝﺮ ﺑﻪ ،وﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﱴ ﻣﺎ ﺗﻐﲑت اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي .وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻐﲑ
ﺟﺮاء اﺿﻄﺮارﻫﻢ إﱃ ﺗﺒﲏ إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ).ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ  ،2002ص (62
ﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﺸﺮوع إﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﻻد ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼث ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ :اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻛﻞ اﺧﺘﻴﺎر أن ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﲏ أو ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳍﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼث ،أن ﳛﺪث ﻣﺸﻜﻼت داﺧﻠﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
اﻟﱵ اﺧﺘﺎرت أن ﺗﺆﻛﺪ أو ﲣﻠﻖ"ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ" اﺻﻄﺪﻣﺖ ﲟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،اﻟﺬي ﻳﺮﻧﻮن إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻟﺘﺤﺎم ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ أوﺳﻊ ،ﻣﺜﻞ
اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﰒ اﺻﻄﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺿﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻮارد اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ .أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرت اﳍﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻬﺪف ﺎﺋﻲ ،ﻓﺈ ﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﲟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت أﺛﻨﻴﺔ ،ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ )اﻷﻛﺮاد ﰲ اﻟﻌﺮاق ،اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان( ،ﻛﻤﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺪول ﻗﻄﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ
وﻃﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرا ﺎﺋﻴﺎ ﳍﺎ).ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ  ،1998ص(534 -533
وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺸﻞ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ وﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ،إﱃ
ﺻﻨﻔﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ:
اﻟﺼﻨﻒ اﻷول :ﺑﻨﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي "  ..ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻤﺎﻳﺰة واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ .وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ
اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻤﺎﻳﺰة ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺄﺧﺮ أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺘﺤﺎﺷﻴﺔ اﻻﻧﺼﻬﺎر ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة داﺧﻞ ا ﺘﻤﻊ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﲎ ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺘﺼﻠﺐ واﳉﻤﻮد
اﻟﺬي ﻳﻘﻬﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺻﻮرة ﻋﺼﺮﻳﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ) "....ﻫﺸﺎم  ،1984ص( 218ﲝﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺈن ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج وﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺘﻤﺎء ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﳍﺎ ،ﳚﺪ ﺳﺒﺒﻪ ﰲ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺒﲎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﳉﻤﻮد واﻟﺘﺼﻠﺐ .ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﱪﻫﺎن ﻏﻠﻴﻮن أن وﺟﻪ ﻧﻘﺪا وﺟﻴﻬﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ
واﻋﺘﱪﻩ ﺗﺒﻴﻨﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﱪر ﳌﻘﻮﻻت اﻹﺳﺘﺸﺮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴﺔ) .ﺑﺮﻫﺎن  ،2003ص (117
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أﻣﺎ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻴﻨﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ إﱃ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ وﻫﻲ ﳑﺎرﺳﺎت ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻜﻮ ﺎ ﻻ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻋﻨﻴﻔﺔ
واﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،ﳑﺎ زﻫﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻬﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳍﻢ وﺿﺎﻣﻨﺔ ﳌﺼﺎﳊﻬﻢ ،وﻛﺮس ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وأﺣﻴﺎﻫﺎ) .ﻋﻠﻲ  ،2002ص
 (54وﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ ﻗﻮل ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻴﻪ ،ﻷﻣﺮﻳﻦ
اﺛﻨﲔ:
 اﻷﻣﺮ اﻷول :ﻫﻮ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳﺔ ،ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻬﺮ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﲢﻈﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
 اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻮ أن اﳌﺴﺎﻟﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺳﺆال ﻣﻦ ﳛﻜﻢ؟ أو ﻛﻴﻒ ﳛﻜﻢ؟ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻤﺤﻮرأﻳﻀﺎ ،ورﲟﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ؟ أم ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻀﺎء أوﺳﻊ؟ وﻫﻞ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻌﱪة ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﺧﺎدﻣﺘﻪ ﳌﺼﺎﳊﻬﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ؟
وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺟﺎز ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﱃ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻻ ﳚﺪ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ وﻻ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أم ﻻ ﻓﺤﺴﺐ؟ ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ذا ﺎ،
ﲟﺎ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﻞ إﲨﺎع ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺒﻘﺎء إﻻ ﺑﻔﺮض ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،وإﻟﺰام اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻮﻻء ﳍﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺘﺄذّى ﺻﻮر ﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ذاك ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ .ﻏﲑ أن ذﻟﻚ اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺘﲔ
ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﻄﺎﻗﻪ اﻟﻜﻤﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ،وﻻ ﻳﻔﺮض اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺗﻼزم ﺗﻜﻮﻳﲏ .ذﻟﻚ أن ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإن ﻋﻈﻤﺖ ﺣﺠﻤﺎ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ وﺟﻮدا أو ﻋﺪﻣﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮم دوﻟﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳎﺘﻤﻌﻲ -ﺳﻜﺎﱐ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،وﻫﺬﻩ ﺣﺎل اﻟﺪول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ أوروﺑﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ إرادة أﻣﻢ وﲨﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﱂ ﺗﻘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ )اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ( إﻻ ﺑﻌﺪ ردح ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮﻫﺎ ﰒ ﻳﺼﻴﺐ
ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻃﺎرئ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺑﻪ أﺣﻮال ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﻴﻘﻮم آﺧﺮ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﳌﺎﻫﻴﺔ ﻣﻔﺘﻘﺮا إﱃ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻨﻘﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إن ﻫﻮ أﺗﻰ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ،و ﺗﻠﻚ ﻣﺜﻼ :ﺣﺎل
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎزي ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻔﺎﺷﻲ ﰲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،وﺳﺎﻻ زار ﰲ اﻟﱪﺗﻐﺎل...اﱁ) .ﻋﺒﺪ اﻻﻟﻪ ،2011ص(303
ﻟﻘﺪ إﺟﺘﻬﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﳏﺎوﻻت ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺼﻮر دﻗﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪﻩ ،وﻗﺪ أﻛﺪوا أن ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن
أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺻﺎﱀ وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ .وﻋﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﻘﻮﻟﻪ ..":اﻋﻠﻢ أن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻛﺄن اﳌﺒﺎﻳﻊ ﻳﻌﺎﻫﺪ اﻷﻣﲑ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻠﻢ
ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ وأﻣﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﰲ ﺷﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻳﻄﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﻂ واﳌﻜﺮﻩ ،وﻛﺎﻧﻮا إذا ﺑﺎﻳﻌﻮا اﻷﻣﲑ وﻋﻘﺪوا ﻋﻬﺪﻩ ﺟﻌﻠﻮا
أﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﻌﻬﺪ ،ﻓﺄﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي)."...ﳏﻤﺪ ،2006ص(171
وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎءت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﺎ ذات ﻣﺼﺎدر ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ :اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،واﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﺔ ،واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
)ﻋﺒﺪ اﷲ ،2001ص(175-160
أﻣﺎ دﻳﻔﻴﺪ اﻳﺴﺘﻮن ﻓﻴﻘﺴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط ﻫﻲ :أوﳍﺎ اﳌﻜﻮن اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻳﺬﻫﺐ ﻫﻨﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻴﺔ ﰲ ﳕﻂ ﻓﻴﱪ ﻟﻴﻀﻢ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ،
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﲑ ،وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ اﳍﻴﻜﻠﻲ وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮم وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ) .ﳏﻤﺪ
،2006ص (172
وﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺮى ﻛﺎرل دوﻳﺘﺶ أن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ أو ﻣﺎ اﲰﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أو اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أن
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻗﺎﻣﺖ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻫﻮ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﲤﺜﻠﻬﻢ .واﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻻﳒﺎز أي أن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﺪأ أو ﺗﻘﻮى إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﳒﺎزات اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ).ﲪﺪ أﲪﺪ ،1990ص(184-180
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ﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ إﱃ ﺗﻐﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﻳﺪﻳﻦ ﳍﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺄداء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺼﺮ
ﺟﻮﻫﺮي ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺪرة ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم )ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ،2002ص ،(130ﻛﻤﺎ ﲢﺪد أﻳﻀﺎ و ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺎس ﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﳐﺮﺟﺎ ﺎ.
و ﺗﻌﺘﱪ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ا ﻴﺎرا ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ ،وﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم .و ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺒﻨﺎء أو
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،و ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ،
واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﳝﺎرس ﺎ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ) .ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ،2002ص (64-63
واﺟﻬﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ وﻻد ﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ أزﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻛﺪوﻟﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ .ﺷﻬﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر ﲡﺮﺑﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺰﻳﻨﺔ )ﻣﺼﺮ و اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ و ﻋﻤﺎن( .وﻗﺪ اﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ إﱃ ﺣﻘﺒﺔ اﻻﺧﱰاق اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،أو ﺑﻌﺪ رﺑﻌﻪ اﻟﺜﺎﱐ) ﺑﻠﺪان اﳋﻠﻴﺞ واﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻮﻣﺎل وﻟﻴﺒﻴﺎ
وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ( ،أي أن رﺳﻮخ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ ﰒ رﺳﻮخ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﺘﺰ أو ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ ،وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻷﺛﻨﻴﺔ
اﻟﱵ ﱂ ﺗﺪﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ا ﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد ،ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ
وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﺣﱴ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ).ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ وآﺧﺮون ،2005ص(335-334
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ  2011ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻚ اﳌﻠﺤﻮظ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻫﺬا راﺟﻊ اﱃ اﻓﺘﻘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،وأﻗﻄﺎرا أﺧﺮى ﺗﺘﻌﺮض
ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻚ اﳌﻠﺤﻮظ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﻳﺎ .وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ اﳊﺎﻻت ﺧﻄﻮرة ،ﻫﻲ ﺗﺰاﻣﻦ اﻫﺘﺰاز ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻫﺘﺰاز ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ .وﻫﻮ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﺗﺄﻟﻔﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر ﺬﻩ اﳊﺪة ﻣﻨﺬ وﻻدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ .وﻫﻲ أزﻣﺔ ﱂ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﲝﺠﻤﻬﺎ وﻛﻴﻔﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ إﱃ اﻵن ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳋﻼﻗﺔ ﳍﺎ .إن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ،ﰲ ﳎﺎ ﺔ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ،إﱃ اﻵن ﻫﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﻘﻬﺮ واﻟﺒﻄﺶ ﺿﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ .وﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻗﺪ ﺗﻄﻴﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﲑ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻮض ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﺗﺪﺧﻞ أﻃﺮاف أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ ،إﻣﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﳌﺘﻤﺮدة ،أو ﺑﺈﺳﺘﻐﻼل ﺗﺼﺪع اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ) .ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ وآﺧﺮون ،2005ص(335
ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺴﻼم  ،The Fund for Peaceوﳎﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  Foreig Policyﻣﻌﺎﻳﲑ وﻣﺆﺷﺮات
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳍﺸﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ اﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﻒ
اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ ) (1ﻗﻞ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎد ﺎ .واﳉﺪول رﻗﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار
وﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ )(1
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(01ﻳﻮﺿﺢ أﺛﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

221

اﻟﺪوﻟﺔ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
201

2016
8
ﺳﻮرﻳﺎ

10

9.9

اﻟﺴﻮدان

9.8

9.7

ﻟﻴﺒﻴﺎ

9.5

9.8

اﻟﻴﻤﻦ

9.4

9.7

ﻣﺼﺮ

8.4

8.3

ﺗﻮﻧﺲ

6.7

6.6

اﳌﺼﺪرThe Fund for Peace , 2016, P.19-22 :
The Fund for Peace , 2018, P.41

راﺑﻌﺎ :أزﻣﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻓﺌﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت ا ﺘﻤﻊ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ اﻻﺳﺒﺎب ﰲ اﻧﺪﻻع اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﰊ ،ﻫﻲ أزﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﳊﺮﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﳋﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﳊﺮﻣﺎن اﻟﻨﺴﱯ ،وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأزﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﲟﻌﲎ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﺳﻮاء ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أو ﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ) .ﻋﻠﻲ دﻳﻦ و وﻧﻴﻔﻦ ،2010ص(31
وﻻﺷﻚ ﰲ أن أﳘﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻛﻮ ﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﻮﻫﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻟﻠﻘﻴﻢ).ﺛﻨﺎء،ص(306
إن اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺮارات ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻢ أﺧﺮى ،أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻣﺎن أﺷﺨﺎص
أو ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﳝﺘﻠﻜﻮ ﺎ ،أو ﺣﺮﻣﺎ ﻢ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ،وﲤﻜﲔ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﱂ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻣﺎن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺰاﻳﺎ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ دوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﱰات ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ )-10
 20ﺳﻨﺔ( ،وﺟﺪ ﺑﲑﺳﻮن وﺗﺎﺑﻴﻠﻴﲏ أن زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺐ اﳋﻤﺲ اﻷﻏﲎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﲟﻘﺪار  %0.07ﲟﻘﻴﺎس ﺗﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻞ ،ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﻨﺤﻮ  ،%0.5ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻴﺴﻴﻨﺎ ورود رﻳﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وﳕﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 1985-1960ﰲ ﳓﻮ  70دوﻟﺔ ،أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲟﻘﺪار  %1ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪّل ﳕﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﲟﻘﺪار  %0.7ﺳﻨﻮﻳﺎ).ﳏﻤﺪ ،2005ص (212
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻼ ﰲ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﳋﻠﻞ ﰲ ﺻﻮرة ﻓﺠﻮة ﺑﲔ
اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ،وﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ :أوﻻ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ،
أي اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ وﻫﻨﺎ ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة واﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ واﳓﻴﺎزﻫﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺌﺎت دون أﺧﺮى .وﻫﻨﺎ ﻧﺼﺒﺢ أﻣﺎم اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﺲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ).ﳏﻤﻮد،1980 ،ص (236
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أﻣﺎ ﰲ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﲦﺎر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ أﻏﻠﺐ
ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ﱂ ﺗﻮزع ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻳﺔ .ﻓﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﲡﺮي ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء ﲟﻌﺪل أﺑﻄﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﳏﺼﻠﺔ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ أن
اﻟﻈﻠﻢ ﻳﺰداد وﻻ ﻳﻨﻘﺺ وﻫﻮ ﳕﻂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﴰﻮل .واﻧﺘﻬﻰ أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن وﺟﻮد دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء ﱂ ﺗﺘﻐﲑ
ﻛﺜﲑا ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﱂ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻛﺜﲑا).ﳏﻤﺪ ،1981ص (71-40
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻓﺌﺔ  %5ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  %20ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ
ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ،وﺗﺰﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  %24ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،وﺗﺮﺗﻔﻊ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %34ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ
ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﲑة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2004ﻳﺒﲔ أن أﻓﻘﺮ
 %10ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ  %2.8ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ،و %20ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ،%7ﺑﻴﻨﻤﺎ  %20ﻣﻦ أﻏﲎ اﻟﻨﺎس ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
 %42.6وﻛﺬﻟﻚ  %10ﻣﻦ أﻏﲎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  %26.8ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء
وأﻓﻘﺮ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﺗﺴﺎع ﻛﺒﲑ وﻣﺴﺘﻤﺮ).اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ  ،2004ص (190
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲝﻮاﱄ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﺧﻞ أو أﻛﺜﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮ
واﻟﺴﻮدان ،ﰲ ﺣﲔ أ ﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن ،ﻏﲑ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺌﺔ  %30اﻟﻮﺳﻄﻰ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﰲ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان .أﻣﺎ ﻓﺌﺔ
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﺎع ا ﺘﻤﻊ وﻧﻌﲏ ﺎ ﻓﺌﺔ  %50ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ .ﻓﺈن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  %20ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن إﱃ  %17ﻓﻘﻂ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ) :(02اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ

ﺳﻨﺔ اﳌﺴﺢ

اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﳌﺎﺋﺔ
أﻓﻘﺮ%10

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة

أﻓﻘﺮ

أﻏﲎ

أﻏﲎ

أﻏﲎ %10إﱃ أﻏﲎ %20إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ

%20

%20

%10

أﻓﻘﺮ%10

أﻓﻘﺮ%20

ﺟﻴﲏ)ب(

ﺗﻮﻧﺲ

1995

2.3

5.7

47.9

31.8

13.8

8.5

41.7

ﻣﺼﺮ

1995

4.4

9.8

39.0

25.0

5.7

4.0

28.9

اﻟﻴﻤﻦ

1998

3.0

7.4

41.2

25.9

8.6

5.6

33.4

)أ( ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﳋﺎص ﻷﻏﲎ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﳋﺎص ﺑﺄﻓﻘﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ.
)ب( دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻤﻞ ﺟﻴﲏ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ أو اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﲤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ  100ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
اﳌﺼﺪر:
)(United Nations Devlopment Program .2001 .182
وﻫﻨﺎك أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻗﻄﺎر دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﲔ اﳊﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﻔﺎوت داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﳊﻀﺮ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
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وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻳﻀﺎ إﺧﻔﺎق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ،
وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻓﺌﺎت اﻷﻗﻞ دﺧﻼ .وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﺣﺼﺎءات دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﳌﺎدﻳﺔ
واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ( ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻀﺮوري ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻨﻘﻴﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن
وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﳊﺠﺮة ﰲ اﳌﺪن ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ،وﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء واﻷﺳﺮة ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،واﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ أﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳌﻘﻨﻌﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ).اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،1988ص (245
اﳉﺪول رﻗﻢ ) :(03ﻳﻮﺿﺢ أﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ أزﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺪوﻟﺔ

2016

2018

ﺳﻮرﻳﺎ

7.4

7.8

ﻟﻴﺒﻴﺎ

5.8

5.3

اﻟﻴﻤﻦ

8.4

8.2

ﻣﺼﺮ

6.2

6.1

ﺗﻮﻧﺲ

5.1

5.0

اﳌﺼﺪرThe Fund for Peace , 2016, P.19-22 :
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ،إن ﺗﻌﺜﺮ ﻧﻈﻢ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﳕﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ،واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲢﻮﻻت اﻟﺴﻠﻄﺔ وا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﺼﺎﱀ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻷﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻳﻼﺣﻆ أن أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل،
ﺳﻮاء اﲣﺬت ﺷﻜﻞ إﺿﺮاﺑﺎت أو ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إذ ﺗﺒﻠﻮرت ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﺪﺧﻮل واﻷوﺿﺎع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ وﺳﻴﻄﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ(
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻏﲑ أ ﺎ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﻗﻠﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪا ،ذﻟﻚ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺳﻮاء
ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ أو ﻇﺎﻫﺮة ﳎﺮدة ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮ ﺎ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﺑﻴﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ دون اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻛﺜﲑا ﰲ اﻷﺑﻌﺎد
ﻛﺐ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﳌﻜﻮﻧﺎت واﳌﺘﻐﲑات ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).أﲪﺪ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﲤﺜﻠﻪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﻌﻘﺪ وﻣﺮ ٍ
 ،2014ص (16
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم وﳏﺎوﻟﺔ إرﺳﺎء ﻣﺜﺎﺑﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﺗﻌﺪ ﺿﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﺘﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ
اﻷﳘﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻚ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻪ ،ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ وﻣﺘﻐﲑا ﺎ وﺑﻴﺎن آﺛﺎرﻫﺎ وﲡﻠﻴﺎ ﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ.
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ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدا ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﲟﺎ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ – إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﺑﺘﺪاء،
وﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺎﻟﻴﺎ ،ﰒ ﲟﺎ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﲑا .وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻻ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ،ﺑﻞ إن
أﺷﻜﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﺰاﻣﻦ ،ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺴﺮ ﻣﻌﻪ رؤﻳﺔ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد .ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﺎﺑﻚ
ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﲔ إﻻ ﻣﱴ أﻋﺪﻧﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﱃ وﺣﺪ ﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻷوﱃ) .ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ،2006ص ( 12
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أول ﻣﻨﻬﺎ ،راﺑﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ – ﻋﻘﺪﻳﺔ -روﺣﻴﺔ ،ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء ﲨﺎﻋﺔ إﱃ ﻓﻜﺮة دﻳﻨﻴﺔ ،أو ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ،واﺣﺪة ﺗﺼﻬﺮ أﻓﺮادﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ
ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﲨﻌﻴﺔ واﺣﺪة وﲤﻴﺰﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻠﺘﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة )روﺣﻴﺔ( ﳐﺎﻟﻔﺔ .ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ،ﻣﻴﺰ اﻟﻨﺴﻄﻮري ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻴﻌﻘﻮﰊ ،وﻣﻴﺰ اﳌﻌﺘﺰﱄ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺮي واﳌﺎﺗﺮﻳﺪي أﻣﺲ ،وﳝﻴﺰ اﻟﺴﲏ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻴﻮم ﻛﻤﺎ أﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻌﻲ واﻹﺑﺎﺿﻲ واﻟﺰﻳﺪي ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﱵ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ واﻷرﺛﻮذﻛﺴﻲ ،واﳌﺴﻴﺤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺼﺎب ،ﲰﺔ ﳑﻴﺰة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻬﻮد اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،أو
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺘﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺷﺮوط اﻹﻣﻜﺎن وﺗﱪر وﺟﻮدﻩ ،إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﰲ
ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ،إﻻ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﻃﺒﺎت ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻳﺆدي اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ دورا ﳏﺪدا ) (Determinantﻓﻴﻪ.
واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎن ،راﺑﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﳉﻮار واﻟﻘﺮاﺑﺔ واﳌﺼﺎﻫﺮة واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﳌﺸﱰك إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ذات ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ
ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت .وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ،ﲤﻴﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ إﱃ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ :اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﺳﻮاﻫﺎ ﳑﺎ ﺑﻪ ﺗﺘﺠﺪد رواﺑﻄﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻛﻌﺼﺒﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ
ا ﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول -ﻗﺪﳝﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ -ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺎ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳛﻔﻆ ﳍﺎ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ .وﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ اﳌﺄﺳﺴﺔ إﱃ ﻗﻴﺎم
اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) اﻷوﻗﺎف اﻟﺴﻨﻴﺔ أو زﻛﺎة اﳋﻤﺲ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ،
أو أوﻗﺎف اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ...اﱁ( ،وﻫﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﻴﺔ أو ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺗﻠﻚ ،ﺑﻞ إن اﳌﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﺻﺎرﺧﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ،ﻫﻲ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﺰز ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻀﻌﻒ ﺑﻀﻌﻒ اﻷﺧﲑة.
ﰒ إن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﻟﺚ ،راﺑﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﰲ اﺷﺘﺪاد ﻋﺼﺒﻴﺘﻬﺎ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﺗﻨﺤﻮ
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻤﺄﺳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم زﻋﻤﺎﺋﻬﺎ ووﺟﻮﻫﻬﺎ ﺑﺄدوار ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮ ﺎ ،أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺈﲰﻬﺎ ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺣﻴﺎزة ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻳﻮﻟﺪﻩ ﺷﻌﻮر ﲨﻌﻲ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﰲ دﻳﻦ أو ﻣﺬﻫﺐ ،إﱃ ﻛﻴﺎن ﻣﻐﻠﻖ ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ
ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ.
أﻣﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ وآﻟﻴﺎ ﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ،وأن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻀﺎﻣﻦ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﳌﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﻻء اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸﻪ وﲟﻌﺰل ﻋﻨﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو ذﻟﻚ ،أو
ﺗﻔﺠﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ أو اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ).ﺑﺮﻫﺎن  ،1990ص (17
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﳕﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ وﺑﻌﺾ آﻟﻴﺎ ﺎ ،واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أرادت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺨﺐ
اﳊﺎﻛﻤﺔ أن ﺗﺘﺪرج ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺘﺠﺎوزة اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ وأﳘﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أ ﺎ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻼع ،وأ ﺎ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ).ﻋﻠﻲ  ،2011ص(183
وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻞ دوﻟﺔ).ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،2010
ص (34ﻓﺎﳌﺸﻬﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ وﻣﻠﻤﺢ ﳑﻴﺰ ،ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﲤﺜﻞ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻗﻠﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ .وﲤﺜﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻪ اﻧﻔﺘﺎح ﺳﻴﺎﺳﻲ وأﻗﻠﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﲤﺜﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﺒﻠﺪ
ﻣﻨﻐﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﰲ أﻗﻠﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ،إﻻ أ ﺎ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻀﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻛﱪ ﺗﻜﺘﻞ
ﺷﻴﻌﻲ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪا اﻟﻌﺮاق .وﻫﻨﺎك ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺪام ﺑﲔ اﻟﺸﻴﻌﺔ وﻧﻈﻢ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻓﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
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ﻳﺸﻜﻮ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲤﻴﺰا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺿﺪﻫﻢ ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻜﻮى ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻠﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري) .ﺷﺤﺎﺗﺔ  ،2011ص (38-34
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴ ّ ﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ ،ﻋﱪ إزاﺣﺘﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
ّ
و ﻧﻼﺣﻆ ان اﳌﺸﺮوع
اﻟﻼدوﻟﺔ ﻳﻬﺪف اﱃ ﺧﻠﻖ ﺣﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﲟﻔﺮدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ  :اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،اﶈﺎﺻﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﺮاق ،وإﺧﻀﺎع اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرا ﺎ
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ،وﺗﺸﻬﺪ اﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ  ،اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺴﻮدان ،ﻟﻴﺒﻴﺎ  ،اﻟﻴﻤﻦ،
ﻣﺼﺮ ،ﻟﺒﻨﺎن  ،وﻫﻲ دول ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺸﻬﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﺣﱴ اﱃ درﺟﺔ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮدان  ،وﳒﺪ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن  ،واﻻﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﰲ ﻣﺴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺣﻴﺚ ﲪﻠﺖ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ أﺑﻌﺎد ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻌﺎرض ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :اﺳﺘﻬﺪاف اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺆدي اﱃ اﻟﻌﻨﻒ).ﺳﺎﺗﻴﻚ ،2013 ،ص (116
اﻣﺎ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺼﺮاع اﳌﺬﻫﱯ إﱃ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أدى إﱃ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﻨﺎﻋﺔ وﻣﺸﺮوع ﻃﺎﺋﻔﻲ وﻣﻨﺎﻃﻘﻲ أﺷﺪ
ﺧﻄﺮاً ،وراﻫﻨﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،واﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺰز ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮز اﳌﺬﻫﱯ واﳌﻨﺎﻃﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎدﻣﻲ،
وﻇﻬﻮر "اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت" و"اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ،واﺣﺘﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﱰوﻳﺞ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وإﺛﺎرة اﻟﺼﺮاع اﳌﺬﻫﱯ ،واﻟﻔﺮز اﳌﻨﺎﻃﻘﻲ ،وﺳﻴﺎدة روح اﳊﻘﺪ
واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ﲨﻴﻌﻬﺎ إﱃ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﲤﺰﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ وﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ).ﺷﻌﻼن،2015 ،
(https://ar.qantara.de/content/%D8%A2%D8%AB%D8%A7
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﳊﻘﺒﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﰲ ) (2011 -1969ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم واﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ،وذﻟﻚ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺌﺜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﺳﺎﺋﻞ وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﲡﺎﻩ ﳜﺪم أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻜﺮس ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ودﳝﻮﻣﺔ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻓﺈﻧﺘﻬﺎج ﺧﻄﺎب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﲢﺮﻳﻀﻲ وﺗﻌﺒﻮي ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺴﻔﻴﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲡﺮﱘ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﲔ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ،ﻛﻤﻮاد
اﻟﻘﺮاءة واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﺧﻀﺮ،
ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺗﺪﺟﻴﻞ ،اﳊﺰﺑﻴﺔ إﺟﻬﺎض ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻣﻦ ﲢﺰب ﺧﺎن ،ﻻ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﺆﲤﺮات ﺷﻌﺒﻴﺔ...وﻏﲑﻫﺎ.
ﻟﻘﺪ أﺳﻬﻢ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﰲ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة .ﻛﻤﺎ إﺣﺘﻮى ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱃ ﺣﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﻠﺨﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺐ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮرة ﺣﻮل ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺸﻜﻮ )اﻷﻧﺎ( اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ اﻷﺧﺮ وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﺼﺎدرة ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﳝﺜﻞ
رأي واﺣﺪ وﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة وﻋﺮق واﺣﺪ وﻣﺬﻫﺐ واﺣﺪ وﻋﺸﲑة واﺣﺪة...اﱁ .ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺮاع ﺗﻌﻴﺸﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف وﲡﻌﻠﻬﺎ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ وﺳﻌﻲ ﻛﻞ ﻃﺮف إﱃ ﻛﺴﺐ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﳑﺎ أدﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار).ﺷﻜﺮ،
 ،2014ص(120
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﻳﻨﻔﺮد ﳕﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻧﻪ اﲣﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺸﻮﻫﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺸﻮﻩ ﻟﻨﻤﺎذج وأﳕﺎط اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻮﻩ
ﺑﺎﻟﺒﲎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﱰك ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﺛﺮﻩ ﰲ اﻷﺧﺮ .وﺑﺎت اﻟﻜﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮك أﺛﺮﻩ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﲰﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﳏﺪدات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪورﻫﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻌﻴﻖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ دورﻫﺎ ﻓﺘﺆﺷﺮ ﻣﺴﺎرﻩ ﲝﻴﺚ ﻗﺎد ﰲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ
ﲢﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺎ .وﻋﻤﻖ ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ وادﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﻮﻟﺪﻳﻦ ﻟﺬا ﻤﺎ.
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل  ،أن ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،وﺗﺘﻔﺎوت درﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﻣﻬﺪدة ﺳﻴﺎد ﺎ و ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﺗﺘﻌﺮض
ﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ و ﳚﺐ أن ﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،واﺿﺤﺔ اﳍﻮﻳﺔ ،ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ داﺧﻠﻴﺎ .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل  ،وﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮﻻءات
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺟﻠﻴﺸﻴﻢ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﺑﺮﻳﻞ 2019-10-09
اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
-1

اﻻﺳﻢ :ﻓﺎﻳﺰة

اﻟﻠﻘﺐ :واﱄ

-2

اﻻﺳﻢ :ﺻﱪﻳﻨﺔ

اﻟﻠﻘﺐ :اﻟﺒﺸﲑي
اﻟﺮﺗﺒﺔ :ﺑﺎﺣﺜﻲ دﻛﺘﻮراﻩ :ﲣﺼﺺ دراﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻋﻀﻮﻳﻦ ﲟﺨﱪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ :اﳏﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة /ﺑﻮﻣﺮداس –اﳉﺰاﺋﺮ-
اﻟﺒﺮﻳﺪ ااﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ :
ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ :اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻷزﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ :ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

*Ouali Foziya

Devlet ile Toplum Arasındaki İlişki Işığında Arap Dünyasında Kimlik ve Devlet Arasındaki
Diyalektik İlişki
&
Dialectical Relationship Between Identity and State in the Arab World in the Light of the
Relationship Between State and Society

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ أﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻫﻲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا ﺘﻤﻌﺎت و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﱵ
وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﲢﺪي أداﺋﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ان ﺗﻔﺮض اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ
ﻟﻀﺒﻂ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻗﺒﺎﺋﻠﻴﺎ و ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺎ ودﻳﻨﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻫﻲ
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اﻷﺧﺮى ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻀﺒﻂ رﻏﻢ اﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ أدوات اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ﺑﲔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ .
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ،اﳍﻮﻳﺔ  ،اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺪوﻟﺔ  ،ا ﺘﻤﻊ ،اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Abstract
This paper will discuss the most important issues is the identity that is variable contributor to
many of the problems at the level of communities and their organizations as well as State level
function especially Arabic States, which found itself before challenging social function
performance where it is difficult to impose Aldo His criteria for tuning community in divided
societies tribe and religious, political and senior tribal that can rival the State in other exact
standards are imposed, despite having the exact social tools State thus formed there conflicting
relationship between social organizations and State regulation.
Keywords: ID, the Arab world, State, society, social control

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﳛﻤﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﲡﺎوز اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻣﻊ ﺑﺮوز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﳕﻮذج ﻣﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﻐﺮب،اﻟﺬي ﺟﺎء
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻴﻪ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﲢﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﲤﻜﲔ ﻣﺘﻴﺎدل ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔو ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺆﻃﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻔﻞ ﲢﻮﳍﺎ اﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ وﻋﺼﺮي ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪت ﻗﻮ ﺎﻋﻠﻰ ﻗﻮة ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺰزت
Leopoldﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ و ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻃﻴﺎف ا ﺘﻤﻊ  ،ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ رأى
أن ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺔﺑﻴ ﻗﺪ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺒ ّ ﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﲰﻰ اﻟﺬي ﳛﺘﻤﻲ ﺧﻠﻔﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ،وﻳﺴﲑون وﻓﻘﻪ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ Pospíšil
وﺣﺮﻳﺎ ﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل
ﺗﺴﲑ ا ﺘﻤﻊ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﲢﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ّ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ّ
ﻓﺈن ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪر ٍ
ﻋﻠﻰ ان ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﲤﻜﲔ ﻣﺘﺒﺎدل وﻟﻴﺴﺖ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و ا ﺘﻤﻊ اﳌﻨﻘﺴﻢ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻫﻮﻳﺎﰐ و ﻋﺮﻗﻲ و ﻋﺸﺎﺋﺮي و ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎي وﻋﻘﺎﺋﺪي وﺣﱴ ﺟﻐﺮاﰲ ،ﺣﻮل ﻣﻦ ﺑﻐﺮض ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻊ ،ﻫﺬا ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ و اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ
ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﺣﺪاث ﲡﺎﻧﺲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ اداء اﻟﻀﻴﻂ اﻻﺟﻨﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺘﻤﻊ و ﲪﺎﻳﺘﻪ.
وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ ؟
وﺳﺘﻨﺎﻓﺶ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﺮﺿﺒﺘﻴﻦ
-1

ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳍﻮﻳﺎﰐ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ أداء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-2

إن اﳍﻮﻳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أداء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ و ﻗﺪرا ﺎ

-1

ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ و ﻣﺮﻛﺰا ﺎ .

ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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-2

اﳍﻮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ

-3

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ ﻛﻤﻘﱰب ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻼﻗﺔ اﳍﻮﻳﺎت اﳌﺆﻃﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱰب ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻮﺑﻞ ﻣﻴﺠﺪال ﺣﻴﺚ رأى ان ﻫﻨﺎك ارﺑﻊ اﳕﺎط ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ و ا ﺘﻤﻊ وﻓﻖ اﻟﻘﻮة و اﻟﻀﻌﻒ وﻫﻲ
دوﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ـ ـ ـ ـ ﳎﺘﻤﻊ ﺿﻌﻴﻒ ،دوﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ـ ـ ـ ـ ﳎﺘﻤﻊ ﺿﻌﻴﻒ  ،دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ﳎﺘﻤﻊ ﻗﻮي ،دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ﳎﺘﻤﻊ ﺿﻌﻴﻒ ،وأن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﲤﻜﲔ ﻣﺘﺒﺎدل ﰲ اﻟﺪول اﻟﺪﳝﻘﺮﻃﻴﺔ اﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻐﲑ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ان اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻦ ﻳﻘﺮض ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﺬا اﻟﻀﺒﻂ .

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ و ﻣﺮﻛﺰاﺗﻬﺎ
ﺗﺒﲎ اﳍﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﺗُﻔﺮز ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺑﻠﻮرة ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺟﻮد اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻳﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻴﻬﺎ
)اﳍﻮﻳﺔ ( ﻟﺘﺼﺒﺢ ﳏﺪد ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ و اﳌﺒﺎدئ اﲡﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ,وﺗﻌﺘﱪ اﳍﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺘﻤﺎء .وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﺰام ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ,
وﺗﻌﺮف اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﲢﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻴﻤﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ وﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﻳﻌﺪ ا ﺘﻤﻊ أﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﱂ اﳍﻮﻳﺔ وﻣﻌﺰز
ﳌﻔﻬﻮم اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻟﺪى اﳉﻤﺎﻋﺔ  ,وﲢﻤﻞ اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﳏﺪدات ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳕﻴﺰ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ,وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺮق
ﳌﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ ﳒﺪ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻨﺼﺮان ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺬات و اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ وﲢﻤﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻊ وﻫﻮﻳﺘﻪ وﺗﻌﺪ ﻣﻌﱪ
ﻋﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮد اﳉﻤﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ) (1ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻠﻬﺎ أﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﲎ ﺑﺒﺴﻂ اﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻓﻬﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﳍﻮﻳﺔ ﻫﻲ وﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎن وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ا ﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻧﺘﻤﺎء
أﻧﺴﺎﱐ ﻋﺎم أ ﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا  ,وﳓﻦ وﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻴﻨﺎ واﱃ أﻳﻦ ﳕﻀﻲ وﻫﻲ اﳌﻮﺿﺢ ﳌﻮﻗﻌﻨﺎ ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻌﻮرا
ﲨﻌﻴﺎ ﻷﻣﺔ أو ﻟﺸﻌﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺒﻌﻀﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺼﲑﻳﺎ ووﺟﻮدﻳﺎ  ,إن ﻛﻞ اﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ إﻻ أ ﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺑﻌﺎد و اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ)(2
اﻟﻬﺎﻣﺶ
17اوت  2017ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 30اﻛﺘﻮﺑﺮ (1)https://geroun.net/archivrs/91771ﻣﺮوان ﺣﺒﺶ ,ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
2017
)(2ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﲪﺪ أﺑﻮ ﻋﻨﺰة  ,واﻗﻊ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ,دراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮي ( رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ,
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ,اﻷردن  , 2011,ص 39

وﻟﺘﺒﻠﻮر اﳍﻮﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺣﺴﺐ ﻋﺒﺎس اﳉﺮاري أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻔﺮزﻩ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ,اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪات وﻳﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺗﻀﺒﻂ ا ﺘﻤﻊ  ,اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺔ و أداة ﲤﻴﺰ اﻟﱰاث اﻷدﰊ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ,اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺻﲑورة
ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﱪ اﻷﺟﻴﺎل و ﻋﻤﻖ ﺣﻀﺎري وﺗﺮاﺛﻲ ﳎﺘﻤﻌﻲ وﻗﻮﻣﻲ ) . (3وﳛﺪد ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﻫﻨﻐﺘﻴﻨﻌﺘﻮن ﻣﺼﺎدر اﳍﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺷﺨﺼﻴﺔ )وﺗﺸﻤﻞ اﳉﻨﺲ
اﻟﻘﺮاﺑﺔ و اﻟﻌﺮق واﻻﺛﻨﻴﺔ ( ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ )اﻟﻌﺸﲑة  ,اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  ,اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ( اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ )اﳉﻮار اﻟﻘﺮﻳﺔ و اﻟﺒﻠﺪ ( اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺿﻤﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﻷﺣﺰاب ,اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ )اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ،(4إذن
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳍﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﳎﺎل ﺟﻐﺮاﰲ  ,ذاﻛﺮة ﺗﺎرﳜﻴﺔ  ,ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺣﺴﺐ ﻻﺷﻴﺪ اﳍﻮﻳﺔ ﻻ ﲢﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ و اﻟﺴﻴﻤﺎت ﻳﻞ ﻳﺮى أ ﺎ ﺗﺘﻌﺪى
ذﻟﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻤﻂ اﳌﻌﻴﺸﻲ و اﳌﻼﺑﺲ و اﻻﺳﻢ و اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺴﻴﻤﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ و أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ ’ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذاﻟﻚ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎءات و اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺪور اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ).(5
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻬﻮﻳﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﱂ ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت و اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ و اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ و اﳌﺬاﻫﺐ وﺑﻘﻴﺖ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻠﺐ ﻫﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم إﱃ وﺣﺪة و ﻗﻴﺎم ﳎﺘﻤﻊ دوﻟﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ) (6و ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻠﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ رﻏﻢ ذﻟﻚ دوﻟﺔ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
و ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ دﳝﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ و ا ﺘﻤﻊ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻬﺎﻣﺶ
) (3ﻋﺒﺎس اﳉﺮاري  ,اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ  ,اﳌﻐﺮب ص 71-67
) (4ﺣﺒﻴﺐ ﺻﺎﱀ ﻣﻬﺪي ,دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ ,ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ,ﻣﺼﺮ،ص6
) (5ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﲪﺪ أﺑﻮ ﻋﻨﺰة  ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 40
)(6ﳏﻤﺪ
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اﻻﻧﻜﺸﺎف
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و
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اﻟﻮﻃﲏ

،اﻟﻌﺪد،82ﺗﺸﺮﻳﻦ

2012https://www.lebarmy.gov.lbـ
ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ وﲢﺮك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ و اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷدوار ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻻﻧﺘﻤﺎءات
اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻗﺪ ﻗﺎل اﺣﺪ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ "ﺗﻌﺎﱐ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﳏﺪدة ﲤﺎرس دورﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء ﻛﻞ وﻻءات اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ واﻧﺘﻤﺎءا ﻋﻜﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ و اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ و اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ و اﻹﺛﻨﻴﺔ
...وﻏﲑﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻜﻞ ﺿﺪ اﻟﻜﻞ و ﲟﻌﲎ إﻓﻘﺎر ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ،وﺗﻨﻘﻞ ﺛﺮوا ﺎ إﱃ ﺧﺎرج اﳊﺪود وﲤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎج ،ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﰲ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻷﺣﻘﺎد ﺑﲔ اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻌﺮﰊ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻮاﺣﺪ و ﺑﲔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﺘﺎﱄ ﻤﻴﺶ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻟﻨﺎس"(7).
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﺎﻋﺪت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﺠﻮة ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت و اﻟﺘﻌﺼﺐ وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻏﻴﺎب
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ و ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ،و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻋﺪم ﺧﻠﻖ ﳕﻮذج وﻃﲏ ﻳﻮﺣﺪ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ
اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ و اﻟﺪوﻟﺔ (8).
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﳍﻮﻳﺎت ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺗﻔﻜﻜﻬﺎ ووﺟﻮدﻫﺎ  ،وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻔﺮاغ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ و اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا ﺘﻤﻊ (9).
اﻟﻬﺎﻣﺶ
)(7ﻋﻠﻲ اﺳﻌﺪ وﻃﻔﺔ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ و اﻻﻧﺘﻤﺎءات ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻻء اﻟﻮﻃﲏ و اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ و اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
2015/01/24edusoeia.net/index.php
)(8ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ
)(9ﺣﺴﻨﲔ ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺻﺮاﻋﺎت اﳍﻮﻳﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﻟﻌﺪد ،289ﻛﺮاﺳﺎت اﺳﱰاﻧﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

وﳝﻜﻦ إﲨﺎل وﺗﻠﺨﻴﺺ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪد ا ﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ و اﳌﻼزم ﳍﺎ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ ووﻟﻮج ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ و ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ و اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﺗﺄﻃﲑ اﳍﻮﻳﺎت و ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ  ،ﰲ ﲢﺪﻳﲔ ﻣﻬﻤﲔ
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-

ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻮﺷﺎﺋﺠﻴﺔ و اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺎط ﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﺎﻧﺔ ﲢﻞ دون ذوﺑﺎ ﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﻧﺘﻘﺎل ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﱃ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺼﺮي و اﳌﺪﱐ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﻢ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ .

-

ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺗﺴﺎم ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ و اﻟﺘﺴﻠﻂ و ﻗﻤﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﺮ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ و دورﻩ
واﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺟﻨﻮﺣﻬﻢ وﻻءا ﻢ و ﻫﻮﻳﺎ ﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ و اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ).(10

وﺗﻀﻴﻒ ﲢﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﺪد اﳍﻮﻳﺎﰐ و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﺮوز ﺻﺮاﻋﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳍﻮﻳﺎت ﺣﻮل ﺷﻜﻞ اﳊﻜﻢ و اﻟﺪوﻟﺔ واﺑﺮز ﻣﺜﺎل اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ
 1962و ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺣﺪة . 1990
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﻘﺘﺮب ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻤﺆﻃﺮة وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
" اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ  ،وﰲ ﺣﺎل ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ Social controlﻳﻌﺪ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺗﺎح اﺣﺘﻜﺎر أدوات اﻹﻛﺮاﻩ اﳌﺎدي ﻟﺪﺣﺾ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻣﺎﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺮاد(11).
وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻴﺠﺪال ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أي اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ و ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺸﺎﺋﺮ و اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ)(12
اﻟﻬﺎﻣﺶ
)(10ﻋﻤﺮ ﲨﻌﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﳉﻨﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،2013،ص275-270
(11) Joel Migdal, Strong Societies and Weak States, State-Society Relations and State
Capabilities in the Third Word (USA : Princeton University Press, 1988). P30
(12) Joel Migdal, «Strong Societies and Weak States», Op.cit,p30

ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﺮى ﻣﻴﺠﺪال أن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﱂ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺑﻠﺪا ﻢ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﻬﻮر وﻣﻦ ﺑﲔ اﺑﺮز أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺗﺒﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﺟﻬﺖ ﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ زﻋﻤﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻗﺎدة اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﺪوﻟﺔ و ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺧﱰاق وﻛﺴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻮﻻء ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (13).وﻛﺬا ﺟﻌﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻂ ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳍﺬا ﻳﻼﺣﻆ أن
ﻗﺪرة اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ) .(14وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وآﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ وﻳﺮﺑﻂ ﻣﻴﺠﺪال إن اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت وأﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮزﻳﻊ وأداء
اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)(15
اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎد ﺎ اﻟﱵ
ethnicﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت و اﳌﻨﺎﺻﺐ و اﻟﱰﻗﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ و اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارا ﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪت اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎوﻣﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻛﺜﲑا ﻣﺎﻋﻤﺪت إﱃ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت و اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲ ﺑﻐﺮض ﺗﺸﺘﻴﺖ أي ﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ و إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ) .(16ﻣﻦ ﻫﺬا bargaining
اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻤﺎءات ﻫﻮﻳﺎﺗﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮى اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﺨﱰق اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(17).
اﻟﻬﺎﻣﺶ
(13) Joel Migdal, «Strong Societies and Weak States», Op.cit,p52
(14) Joel Migdal, «Strong Societies and Weak States», Op.cit;p37
(15) Joel Migdal, «Strong Societies and Weak States», Op.cit,p95,
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(16) Organisation for Economic Co-operation and Development, Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews : Lebanon 2012 (Paris : OECD,
2012), 11.
(17) Joel Migdal, «Strong Societies and Weak States», Op.cit,221

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﳉﻮﻳﻞ ﻣﻴﺠﺪال ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و ا ﺘﻤﻊ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺘﻮى ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ و ا ﺘﻤﻊ او ﺿﻌﻔﻬﻤﺎ و ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪد اﳍﻮﻳﺎﰐ
اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﺪ ﻣﺴﺒﺒﺎت إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮض اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻨﻄﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪد اﳍﻮﻳﺎﰐ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻔﺮض ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻓﺮض
اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ اﳊﻮﺛﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻓﺮض ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﲏ  ،و دﺧﻮل اﻷﻛﺮاد ﰲ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ورؤﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺿﺒﻂ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ .
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻞ ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺄن ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﲢﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻼزم ذﻟﻚ ﰲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺪد ا ﺘﻤﻌﻲ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ  ،ﻫﺬا ﺟﻌﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻔﺸﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻮﻃﲏ ـ ﺑﻞ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ
وﻧﻘﺼﺪ "اﻻﻧﻘﺴﺎم ا ﺘﻤﻌﻲ" ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﲤﺲ ا ﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ .وﻫﻮ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﻴﻘﻬﺎ ﺑﺪل ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ و ﻛﺬا ﲢﺠﻴﻢ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ  .و ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮص ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺪ اﻟﻮﻻءات
اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ و اﳍﻮﻳﺎﺗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  .ﻛﻞ ذﻟﻚ أدى إﱃ ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ( ﰲ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮض ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻇﻞ ﺟﻨﻮح
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳌﻨﻄﻖ واﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻮﻳﺎ ﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻌﺸﲑة اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪو ﺎ اﳌﻼذ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ و اﻟﺮاﻋﻲ ﳌﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﱵ ﱂ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﳍﻢ اﻟﺪوﻟﺔ او اﳍﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﻗﻠﻴﺎت و اﳍﻮﻳﺎت .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮى
-1

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺮاﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺿﻌﻒ ا ﺘﻤﻊ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﲤﻜﲔ ﻣﺘﺒﺎدل

-2

أﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪد ﻫﻮﻳﺎﰐ ﻛﻞ ﻣﺎ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

-3

اﻧﻪ ﳚﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء إﻃﺎر وﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد ا ﺘﻤﻌﻲ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ و اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻐﺮﰊ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ

-1

ﻣﺮوان ﺣﺒﺶ ,ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 17 https://geroun.net/archivrs/91771اوت  2017ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع
30اﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

-2

ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﲪﺪ أﺑﻮ ﻋﻨﺰة  ,واﻗﻊ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ,دراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮي ( رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ,ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ,اﻷردن 2011,

-3

ﻋﺒﺎس اﳉﺮاري  ,اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ  ,اﳌﻐﺮب ص 71-67

-4

ﺣﺒﻴﺐ ﺻﺎﱀ ﻣﻬﺪي  ,دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳍﻮﻳﺔ  ,ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ,ﻣﺼﺮ ,ص5 6

-5

ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﲪﺪ أﺑﻮ ﻋﻨﺰة  ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 40

-6

ﻋﻤﺮ ﲨﻌﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﳉﻨﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ 2013،

-7

ﺣﺴﻨﲔ ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺻﺮاﻋﺎت اﳍﻮﻳﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﻟﻌﺪد ،289ﻛﺮاﺳﺎت اﺳﱰاﻧﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
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إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻮﻳﺔ و اﻻﻧﺘﻤﺎءات ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻻء اﻟﻮﻃﲏ و اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ و اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻲ اﺳﻌﺪ وﻃﻔﺔ

-8

edusoeia.net/index.php 2015/01/24
ﺗﺸﺮﻳﻦ،82اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ، اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻣﺄزق اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ و اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﳏﻤﺪ ﻣﺮاد

-9

https://www.lebarmy.gov.lb ـ2012
10- Joel Migdal, Strong Societies and Weak States, State-Society Relations and State
Capabilities in the Third Word (USA : Princeton University Press, 1988).
11- Organisation for Economic Co-operation and Development, Global Forum on
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews : Lebanon 2012
(Paris : OECD, 2012)
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ﻋﻨﻮان اﻟﻮرﻗﺔ:
اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء "اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"
اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ دﺣﻤﺎن
ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺮﻣﺮة
اﺳﻄﻨﺒﻮل
*Abdelhak Dahmane

Arap Devrimleri Işığında Körfezdeki Siyasal Dinamikler
&
Political Dynamics in the Gulf Region Regarding the Arab Revoulations

 .1اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻹﺳﺘﻘﺮار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻮرة واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ
ﺗﻔﻜﯿﻜﮭﺎ؛ أھﻤﮭﺎ "اﻟﻤﯿﺮاﺛﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة" ﻟـ " ھﺸﺎم ﺷﺮاﺑﻲ"  ،و"اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺮﯾﻌﯿﺔ" " ﻟﺤﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي" و " ﺟﯿﺎﻛﻮﻣﻮ ﻟﻮﺷﯿﺎﻧﻲ" ،و"ذھﻨﯿﺔ
اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺨﻀﻮع" وﻣﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ " طﺎھﺮ ﻟﺒﯿﺐ" ﺑـ "ﺑﺮادﯾﻐﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ"  ،و" ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻮﻻءات اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻءات اﻟﻮطﻨﯿﺔ" ﻟـ "ﺧﻠﺪون
ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ " ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮات اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن ﺣﺘﻤﯿﺔ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
إﻻ ان اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أواﺧﺮ  2010ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ " ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،اﺳﻘﻄﺖ اﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،ﻓﺴﻘﻄﺖ ﻣﻌﮭﺎ أطﺮوﺣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ أن اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﻨﺸﺪ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ .ﻟﮭﺬا ﻓﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺤﻮل ھﺬه أﺗﺖ
ﻟﺘﺜﺒﺖ ﺣﺠﺔ أﺧﺮى ﻹدوارد ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻀﺎرة أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺪون آﻟﯿﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻨﺎس
ﺧﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﻮي.
وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻘﻮط اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ؛ إذا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻧﺠﺎح
أي ﺛﻮرة ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﻔﺮاغ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﮫ ھﺬا اﻟﺴﻘﻮط وﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ ،أن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻮاﻋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻣﻨﯿﺔ ) اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ،
اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ،اﻟﺸﯿﻌﺔ ،اﻟﺤﻮﺛﯿﯿﻦ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ .(...
ورﻏﻢ أن ﺻﻌﻮد ھﺬه اﻟﻔﻮاﻋﻞ اﻧﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻛﻮﻧﮫ ﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
)دون ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ( ،إﻻ اﻧﮫ وﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﮭﺎ ﺗﺪاﻋﯿﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ،ﻟﺬا ﻻ ﯾﺠﺐ واﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺼﻌﻮد ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﮫ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻂ أو اﻧﮫ ﺷﺄن داﺧﻠﻲ ﻣﺤﺾ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻣﺘﺪاداﺗﮭﺎ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎه دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﺗﻐﯿﺮ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﮫ
ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﮫ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
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ﯾﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﮫ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰاﺗﮫ اﻧﮫ ﯾﺘﻨﺎول زاوﯾﺔ ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻛﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وھﻮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ " اﻟﺜﻮرة " ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول؛ ﺣﯿﺚ رﻛﺰت أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ .وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ وﺗﺄﺛﺮا ً ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺘﯿﻦ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻟﮭﺬا ﺷﻜﻞ ﺻﻌﻮد اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑـ " ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺨﻄﻮرة " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻛﻮﻧﮫ ﺗﺤﺪي ﻣﺲ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻮﺟﻮدي ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
وھﻮ ﺑﻘﺎء ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮر اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ.
 .2ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ

 ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
 أﻣﻨﻨﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺪﻣﻘﺮطﺔ واﻟﺘﺤﻮل
 " اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ  "Gulf Eraﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺪاﯾﺔ ﺳﻘﻮط اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن اﻟﻰ ﺳﻘﻮط ارﺑﻌﺔ اﻧﻈﻤﺔ
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط .ﺑﺮز اﺗﺠﺎه ﻣﻔﺎده ان ھﺬا اﻟﺴﻘﻮط ﺳﯿﻤﺜﻞ ارھﺎﺻﺎت اوﻟﯿﺔ ﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺳﻘﻮط اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪا ً ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﻓﻈﮭﺮ ﻧﻘﺎش ﺑﺸﺄن ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
اﻟﺜﻮري.
 .1اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﺮى وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ ھﺬه أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ﻓﺘﻮاﻓﺮ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﯾﻮﺟﺪ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد  ،وأن اﻟﻔﺎرق اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺮﺑﻲ " ﻓﺎرق اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ" وﻟﯿﺲ" ﻓﺎرق اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ" .وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺮﺿﯿﺔ " ﺟﻮن ﻓﻮران"؛ اﻟﺬي ﻗﺪم " ﺟﻮن ﻓﻮران
 " John Foranﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﻟﻠﺜﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺒﯿﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﺮاﻓﻖ ﻛﻞ اﻟﺜﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ  ،وھﻲ :ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  ،دوﻟﺔ ﻗﻤﻌﯿﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﯿﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ  ،واﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي  ،وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﮭﻮ إﻧﺸﺎء ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ.1
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ " ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﯿﻮخ واﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ" ﻟﻜﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ م .دﯾﻔﯿﺪﺳﻮن" ،اﻟﺬي رأى أن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﺳﺘﻔﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﺳﺘﻌﺠﻞ ﺑﺎﻧﮭﯿﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
إﺗﺠﺎه ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،2ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻘﻮط ھﺬه اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ان
اﻟﺴﺆال اﻟﯿﻮم ھﻮ " ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺴﻘﻂ ؟ " وﻟﯿﺲ "ھﻞ ﺳﺘﺴﻘﻂ ؟ ".

 .2ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﺮى وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،وأن ھﺬه اﻟﺪول ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻠﺜﻮرة  ،ﺑﺤﯿﺚ أن اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎه اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻐﻨﯿﮫ
ﻋﻦ أﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ،ﻛﻤﺎ أن ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ ھﻲ اﻷﺧﺮى أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻗﯿﺎم اﻟﺜﻮرات ؛ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻟﺖ ھﺬه
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﯿﻦ  ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﺟﻮد أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  .وأﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل.
وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﺮﺿﯿﺔ " ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﻠﻚ" ﻟـ "ﺻﺎﻣﻮﯾﻞ ھﻨﺘﻐﺘﻮن  " Samuel Huntingtonﻋﺎم  1968ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻋﺎم "اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة" اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ان ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ،ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ

 .1ﺟﻮن ﻓﻮران وآﺧﺮون ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرات إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜ ﺑﺎﻟﺘﻐ ا ﺬري ﻋﺼﺮاﻟﻌﻮﳌﺔ.ﺗﺮ :ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺸﺎرة) ،ﺑ وت :داراﻟﻔﺎرا ﻲ ،.2007 ،ص .296
 .2ﻛﺮﺴﺘﻮﻓﺮم .دﻳﻔﻴﺪﺳﻮن ،ﻣﺎ ﻌﺪ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻴﺎراﳌﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﻤﺎﻟﻚ ا ﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺑ وت :ﻣﺮﻛﺰاوال ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،2014 ،ص09 .
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اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺠﺘﮭﺎ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ3؛ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ
"ﺑﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﻠﻠﻚ . " The King Dilemma
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت أﻓﻀﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻮ اﻹﺳﺘﺒﺪاد  ،إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
إﻧﻜﺎر اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ھﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺮھﻮن ﺑﺒﻘﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ) اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻘﺎء (  .ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﺧﯿﺎرﯾﻦ  :إﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﺎم
أو اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﯿﮫ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ،ﻓﮭﻲ ﻟﻤﺎﯾﻜﻞ رووس ﺣﻮل "ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻤﻮارد" .اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ؛ ﻟﻢ
ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪاه إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻜﺸﻒ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻛﯿﻒ ﻟﻠﻮﻓﺮة
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻌﻒ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ) (Michael L.Ross؛ وھﻢ ﯾﺸﯿﺮون إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺼﻮل ﺗﺤﻮل دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،وﺗﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻈﺎھﺮة ﺑﺎﺳﻢ " ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻤﻮارد" .4
أدت ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ إﺳﻘﺎط أرﺑﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط ،ﻣﻤﺎ
اﺛﺎر ﺗﺴﺎؤل ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎل ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ  ،وزادت ﺟﺪﯾﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ
.5
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﻣﻨﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎورة
إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ھﻮ أﻧﮭﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ظﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ  ،وﻟﻢ ﯾﺘﻜﺒﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن أي ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺼﯿﺮ .ﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ً ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﺘﻘﺪھﺎ ﻗﺎدة اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل " ﻟﻮﻛﺎس" اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻠﻮرﯾﺪا اﻟﺪوﻟﯿﺔ 6وھﻮ اﻟﻨﻔﻂ ودوره ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺜﻮرات ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻠﻮك اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ
أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ .7ﻓﮭﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل "  ، "T.Freidmanأن اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻧﮭﺎ دول ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﻔﻂ8؛ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ  ،وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺤﺎﺟﺞ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻤﺎذا ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ
واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ؟  ،ﻓﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ أول دوﻟﺔ اﻛﺘﺸﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﺮى  ،وأول دوﻟﺔ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻨﻔﻂ .ﻓﯿﮭﺎ ﻓﮭﻮ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺤﺪار.
ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺮى اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ  ،أن اﻟﺨﯿﺎرات ﻗﺪ ﻧﻔﺬت أﻣﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﻗﯿﺎم اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  ،ﻧﻈﺮا ً
إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻤﺜﯿﻞ .9ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﻔﺬت ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.10
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اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ؛ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻧﺠﺎح اﻟﺜﻮرات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ .12ﻟﺬا ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻌﻨﺔ
اﻟﻤﻮارد أﺣﺪ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪارﺳﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﻢ ﻟﺒﻘﺎﺋﮭﺎ أﻣﺎم أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﳌﺴﺎراﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺻﻼح ﺑﺪل اﻟﺜﻮرة ؟؟ !!
ً
وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ طﺮح اﻟﺴﺆال ھﻞ اﻟﺜﻮرات ﻓﻲ دول اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ أم ﻻ ؟ طﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﯿﺖ اﻟﺜﻮرة ﻓﻌﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﮭﺎ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن زاوﯾﺔ اﻟﻨﻈﺮ ھﺬه اﻟﺮؤﯾﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ زواﯾﺎ اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺧﺮى  ،ﻓﮭﻲ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺰاج اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺮاھﻦ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺰاج " إﺻﻼﺣﻲ " وﻟﯿﺲ ﻣﺰاج " ﺛﻮري " ،13وﻣﻦ ﺛﻢ
ﺗﺠﻨﺢ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﯿﺎر اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ ،14طﺎﻟﻤﺎ ان اﻟﺜﻮرة ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ أرﻛﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﯿﻮﺳﯿﻮﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ .
ﯾﻄﺮح "ﻣﻌﺘﺰ ﺳﻼﻣﺔ" أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺗﺴﺎؤﻻ ً ﻣﺜﯿﺮا ً وھﻮ  :ھﻞ اﻟﺜﻮرة ﺧﯿﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ؟ وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ أن ﺗﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪول آﻣﻨﺔ ﺑﺤﺪودھﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ؟
ﻻ ﺷﻚ أن ھﻨﺎك ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ أن ھﺬه اﻟﺪول
ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮭﺎ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ  .وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪ اﻟﺜﻮري
إﻟﯿﮭﺎ  .إﻻ أﻧﮫ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت  ،ﻓﺈن ھﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ھﻲ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ  ،ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ "ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ" ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻮري إﻟﯿﮭﺎ .
ﻓﻠﻨﺸﺄة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﻀﺮب ﺑﺠﺬورھﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺳﺮا
ﻣﻤﺘﺪة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﺟﻮد أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ.15
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺄة اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ  ،ﯾﻜﺸﻒ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﻲ طﻮﯾﻞ  ،ﻓﻨﻈﻤﮭﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻦ  300ﺳﻨﺔ  ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻻﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ  ،ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ دول ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة  ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻠﺪان ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻟﮭﺬا ﻓﺈن اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺮف اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻣﺘﺪ ﺣﻜﻢ ھﺬه اﻷﺳﺮ ﻣﻊ اول ﻋﮭﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ .
ﻛﻤﺎ أن اﻣﺘﺪاد ﺣﻜﻢ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ  ،ﻓﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻟﯿﺴﺖ إﻻ
" ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺄﻋﻼم  ، " Tribes With flagsوﻣﺆدى ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ھﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺒﻠﯿﺔ  ،وأن ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ إﻓﺮاز
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ.16
وﯾﺘﺼﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ  ،ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﺸﯿﺦ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ وﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس راﺑﻄﺔ "
اﻟﺪم" ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .
ووﺟﻮد اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ أدى إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ظﮭﻮر اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻏﯿﺎب
ھﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﮭﺎ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،17ﻓﻐﯿﺎب اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ أدى إﻟﻰ ﻏﯿﺎب ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﺣﻼل ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ  .وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ
اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻓﻲ أﯾﺪي اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼرﺗﻜﺎز ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ .
ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻮري ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮطﻨﻲ وﻓﺮﺿﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ
ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت  ،ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ وأﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ اﺳﺘﻌﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ
ﻣﺨﺮﺟﺎت  ،ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻻ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺿﻌﯿﻒ  ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻤﻨﺎطﻘﻲ اﻟﻤﻨﻌﻜﺲ
. ibid., p. 3.
ﻣﺨﺮﺟﺎ ﳌﺄزق اﻟﺮﻴﻊ اﻟﻌﺮ ﻲ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ إ اﻟﻮﺿﻊ ا ﻠﻴ  ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮ ﻲ ،اﻟﻌﺪد  ) ،409ﻣﺎرس
ً
 .13ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟ ﻳﺪي " ،اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺛﻮر ﺎ" ﺑﻮﺻﻔ ﺎ
 ،(2013ص .38
 .14ﻣﻌ ﺳﻼﻣﺔ " ،اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﻠﻴ اﻟﻌﺮ ﻲ  ،"2012- 201ﻣﻌ ﺪ اﻟﻌﺮﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت(2013.03.09) ،
. (2014.03.22) ،http://www.alarabiya.net/ar/arabic-studies
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 .15اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ .
 .16ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎش " ،اﻟﺪوﻟﺔ ا ﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺳﻠﻄﺔ أﻛ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺔ :ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰ"  ،ورﻗﺔ ﻗﺪﻣﺖ إ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻠﻘﺎء ا ﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون ،ﻌﻨﻮان" ﻧﺤﻮ إﺻﻼح
ﺟﺬري أﻗﻄﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول ا ﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﻴﺔ" ،اﻟﺪوﺣﺔ ،2004/06/22 ،ص .16
 . 17ﺗﺮ ﻲ ا ﻤﺪ  " ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ا ﺰﺮة اﻟﻌﺮﻴﺔ :دور ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﺒ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة" ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﻲ ) ،ﻧﻮﻓﻤ  ،(1986 ،ص.45 .
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ﻋﻠﻰ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﺎ وﻣﻮاﻗﻔﮭﺎ  .ﻟﺬا ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺛﻮرات وطﻨﯿﺔ  ،ﺑﻞ ﺟﯿﻮب ﺛﻮرﯾﺔ ﻗﺒﻠﯿﺔ أو طﺎﺋﻔﯿﺔ او ﻣﻨﺎطﻘﯿﺔ 18اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﻲ اﻷﺧﺮى
اﺷﻜﺎﻟﯿﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﮭﺪ ﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ  .ﻓﯿﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻜﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻔﻜﻜﮫ .
اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ھﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ وھﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺸﺄن  ،ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﯾﺪرك أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﻛﺜﯿﺮا ً ﺑﻘﻀﯿﺔ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﺑﻞ وﻗﻔﺖ ﺑﺼﻼﺑﺔ ﺿﺪ أﻏﻠﺐ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻜﻮن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ،ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻣﺆﺧﺮا ً ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺎ وﻟﯿﺒﯿﺎ  ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻣﺘﯿﺎزاﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ )اﻟﺤﺮﯾﺔ  ،اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ( .ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺄزﻗﺎ أﺧﻼﻗﯿﺎ ً ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ  ،وﻟﮭﺬا ﻓﺈن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺸﺬوذ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ھﻮ أن اﻟﻐﺮب ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻟﻔﻈﯿﺎ ً اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻹﺿﺮار وﻛﻼؤھﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﯿﺞ.19
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﯾﻌﯿﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى أﺣﺪ دواﻓﻊ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون  ،ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ  ،ﻓﻤﺎ ﯾﻤﯿﺰ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ھﻮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ راﻛﻤﺘﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﻤﺎ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺜﻮرة إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺮﺑﻲ ھﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون .
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺞ ھﻲ ﻏﯿﺮ ذي ﺟﺪوى ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻷﺳﺮ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻰ ﻟﮭﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪا ً ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ  ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎزات اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم  ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ  ،ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ .
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻣﻨﻨﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺪﻣﻘﺮطﺔ واﻟﺘﺤﻮل
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أﻣﻨﻨﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺪﻣﻘﺮطﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ .ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ان ﻧﻀﻊ ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺆرة اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﮭﻢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ20ـ ﻟﺬا ﻓﺎﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮه ھﻮ ھﻞ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﯾﻼ ً ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ؟
وﻟﺪت ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺤﻤﻮﻻت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰھﺎ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﮫ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ
اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻼد اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺛﻢ ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل .ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﯾﺘﺒﻠﻮر ﻣﻊ
اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت واﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ.
أﻣﺎ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﯿﺴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺘﻌﻮد إﻟﻰ " اﻟﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻟﻠﺴﯿﺪ اﻟﻘﻄﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﯿﮫ ﻟﻨﺰﻋﺔ
ﺛﻮرﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ  .ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺟﺎھﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" و" اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ " اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺒﺴﮭﻤﺎ ﻣﻦ أﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدودي
اﻹﺳﮭﺎﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻺﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮورات اﻹﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ،ظﮭﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت
اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺼﺐ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺬي ﻧﺎدى ﺑﮫ
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ واﻟﺴﯿﺪ اﻟﻘﻄﺐ .وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻧﺠﺪ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ " اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ﻛﺘﺎب
"اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان :اﻟﻤﻨﮭﺞ واﻟﻜﺴﺐ واﻟﺘﻄﻮر" ﻟـ "ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ"  ،ﻛﺘﺎب "اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺬري اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
واﻟﺘﺤﺮر" ﻟـ " طﺎرق رﻣﻀﺎن " ،ﻛﺘﺎب "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ" ﻟـ " ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة " ،ﻛﺘﺎب " ﻣﻦ ﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﻼم" ﻟـ " ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،ﻛﺘﺎب " اﻹﺳﻼم واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ" ﻟـ " ﻓﮭﻤﻲ ھﻮﯾﺪى" .ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ارﺗﺄت ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷزﻣﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﮭﺎ أي اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪﺳﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺮﻏﺒﻮي ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ واﻟﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ .
ﺑﯿﺪ أن ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﺰل اﻟﺸﻜﻮك ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ أﺻﯿﻠﺔ ﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﺠﺎوزھﺎ ،ﺣﯿﺚ
ﯾﺮى ﺧﺼﻮم اﻟﺤﺮﻛﺔ أن ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻮل ﺟﺬري ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻹﺧﻮان ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﻲ.

 . 18ﻣﻌ ﺳﻼﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
). Achcar Gilbert, " Tolerating Arab Despots" , Le Monde Diplomatique, Paris,( June, 1997
 .20ﻋﺒﺪﷲ ﻓ ﺪ اﻟﻨﻔ  ،اﻟﻔﻜﺮا ﺮ ﻲ ﻟﻠﺘﻴﺎرات ﺳﻼﻣﻴﺔ) ،اﻟ ﻮ ﺖ :ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻴﻌﺎن ﻟﻠ ﺸﺮواﻟﺘﻮز ﻊ ،(1995 ،ص.07 .
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ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺘﻨﺎ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ  ،ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ دول اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ؛ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ " اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺪاوة " وﺗﻮﺟﮭﺎت " اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج " ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻌﺪاوة ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 .1إﺧﻮان ﻟﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ  :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و ﻗﻄﺮ .
 .2إﺧﻮان ﻟﮭﻢ ﻋﺪاوة ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ  :اﻹﻣﺎرات و اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .
 .3إﺧﻮان ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺪاوة  :اﻟﻜﻮﯾﺖ و ﻋﻤﺎن .
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 .1إﺧﻮان ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺪاﺧﻞ  :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺎن و اﻹﻣﺎرات و اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .
 .2إﺧﻮان ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺨﺎرج  :ﻗﻄﺮ .
 .3إﺧﻮان ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﻢ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج  :اﻟﻜﻮﯾﺖ .
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺪاوة ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 .1ﺻﺪاﻗﺔ /ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ  :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ .
 .2ﺻﺪاﻗﺔ /ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﺎرج  :ﻗﻄﺮ .
 .3ﻋﺪاوة /ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ  :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ و اﻹﻣﺎرات .
 .4ﻋﺪاوة /ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﺎرج ............ :
 .5ﻋﺪاوة .ﺻﺪاﻗﺔ /ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ .اﻟﺨﺎرج  :اﻟﻜﻮﯾﺖ و ﻋﻤﺎن .
 .6ﻋﺪاوة  /ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ .اﻟﺨﺎرج.............. :
واﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ " ﺗﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺪاوة" ﻣﻊ " ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج" )اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻷﺧﯿﺮ( ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻹﺧﻮان
اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ دول اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ؛ ﻛﻤﺎ ﻧﻔﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻊ إﺧﻮان اﻟﺨﻠﯿﺞ.
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺗﺠﺎﻩ ﺻﻌﻮد ﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤ ن
ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي اﺣﺪﺛﺘﮫ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻮﺑﻨﮭﺎﺟﻦ ﺑﺘﻮﺳﯿﻌﮭﺎ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﺮﺟﻌﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ،وﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ " اﻷﻣﻨﻨﺔ
 "Securitizationﻛﺄداة ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻣﻨﻲ ،اﻣﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺻﻌﻮد اﻻﺧﻮان إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎرھﻢ اﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ً ﻛﺘﮭﺪﯾﺪ ،وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا إﺟﺮاءات ﻓﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﯾﺠﺎده
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺴﺮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺧﻠﻖ اﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪ او ﺑﻌﺒﺎرة ﻛﺎرل ﺷﻤﯿﺚ " اﻟﺴﯿﺎدة ھﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺮأ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء " 21.ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﯿﯿﺲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻸﻣﻦ او ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ "اﻷﻣﻨﻨﺔ".
ﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻷھﺪاف اﻷﻣﻤﯿﺔ ﻟﻺﺧﻮان أﻧﮭﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻜﯿﯿﻔﺎت إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻀﺮورات اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻔﻜﯿﺮا رﻏﺒﻮﯾﺎ ً وﺗﻮﺟﮭﺖ
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ وأزﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ واﻗﻌﯿﺔ .ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﺗﻘﺎطﻌﺎت ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
واﻟﻌﺪاوة ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ،ﺗﺒﯿﻦ أﯾﻀﺎ أن ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ،ﺗﺠﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أن أﻏﻠﺐ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﺧﻮان اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ.
 .ﺑﯿﺪ أن ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ،ﻟﻢ ﺗ ُﺰل اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﮭﺬه
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻮل ﺟﺬري ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻹﺧﻮان ﺑﻘﺪر ﻣﺎھﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﺛﻢ اﺣﺘﻜﺎره ،ﻟﮭﺬا ﺗﻨﻈﺮ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ( إﻟﻰ ﺻﻌﻮد اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ زواﯾﺎ ھﻲ
:
. Carl Schmitt, Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty, (Boston : MIT Press,
1985), P. 01.
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 أن اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ رﻛﺎﺋﺰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ذﻟﻚ ان ﺻﻌﻮد
اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﺤﺘﻤﻼ ان ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮرھﻢ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ واﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎرھﻢ
 Spill overﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﻮان ﻓﻲ دول اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪا ً ﻣﺤﺘﻤﻼ ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
 اﺣﺘﻤﺎل أن ﺻﻌﻮد اﻹﺧﻮان ﺳﻮف ﯾﺆدي ﺑﮭﻢ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
 وھﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻓﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺎرب إﯾﺮاﻧﻲ -ﻣﺼﺮي
 اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮذﺣﯿﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻧﻤﻮذج اﻻﺳﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﻼم اﻟﺤﺮﻛﻲ( ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻤﻮذج
اﻻﺳﻼم اﻟﺤﺮﻛﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﮭﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﯿﺎرات ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وﻛﻮﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ھﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺒﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮭﺎ ان ﺗﺼﻮغ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟـﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت ﺻﻌﻮد اﻹﺧﻮان ﻓﻲ دول اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻨﻨﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﻣﺮت ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺛﻼﺛﺔ؛ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ؛ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﻮان ﻗﻀﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺴﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻄﺮح
ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻘﻀﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻻﻣﻨﻲ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻷﻣﻨﻨﺔ اﻹﺧﻮان ھﻮ ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻻﺧﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ،أي ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﺧﻮان اﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ .ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻔﻜﺮي ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ دﻋﻢ ھﺬه
اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻐﺰو ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻠﻜﻮﯾﺖ ورﻓﺾ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻛﻤﻨﮭﺞ ﻟﮭﺎ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻓﻔﻲ ظﻞ اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻣﯿﺰه ﺻﻌﻮد اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻗﺮاءة
اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺤﻮﻻﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺮورة أن ﺗﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺣﻀﻮرھﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ .ﻟﺬا ﻓﺒﺴﺒﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ
دول اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻓﻮز اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﺳﺎھﻢ ھﺬا ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻨﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎه رؤﯾﺘﮭﻢ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و
اﻟﻐﻤﻮض ﺑﺸﺄن ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮراﺛﻲ .وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻔﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻧﺘﮭﺠﺖ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻣﻨﻨﺔ ﺻﻌﻮد اﻻﺧﻮان
داﺧﻠﯿﺎ وﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻜﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﯾﺘﯿﺢ ﻟﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺴﺮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺤﺪود ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺪﯾﻖ
واﻟﻌﺪو ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اھﺪاف ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻗﯿﻮد دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻗﻞ.
ﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻨﻨﺔ ﺻﻌﻮد اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ھﻮ أن اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻓﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺿﺪھﻢ ھﻮ
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﺟﻨﺪة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎ ،أي ان اﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻮان ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ وﺟﻮدي ﻣﻦ طﺮﻓﮭﻢ،
وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﻀﯿﺘﮭﻢ ﻛﺘﮭﺪﯾﺪ .وﻓﻲ اﺟﺎﺑﺔ "  "Barry Buzanﺣﻮل أﻣﻦ ﻣﻦ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺄن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻣﻦ اﻻﻓﺮاد
)اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻣﻦ اﻻﻓﺮاد وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ازدواﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ
ﺑﯿﻦ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ و أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ھﺬه اﻻزدواﺟﯿﺔ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺪراﺳﺔ " اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ " ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﮭﺪﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻮن اﻻﺧﻮان ﯾﺸﻜﻠﻮن ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﮭﺪﯾﺪ ﻣﻦ طﺮف دوﻟﮭﻢ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ " أوﻟﻲ وﯾﻔﺮ " ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮدود اﻓﻌﺎﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ذات دﻻﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ .22وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻷﻣﻨﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ﻓﺄﻣﻨﻨﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺻﻌﻮد اﻻﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ دول اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﺮ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ
رﻏﻢ ان اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺤﺮاك ﻟﯿﺴﻮ اﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وﺣﺪھﻢ .ﻛﻤﺎ ان ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺧﻮان ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﺻﻼح ﺑﺪﻷ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ،ﺑﻞ اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ.
و ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ وﺿﻊ اﻻﺧﻮان ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻷﻣﻨﻨﺔ واﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﺳﻤﺢ
ھﺬا ﺑﺮﺑﻂ اﻹﺧﻮان ﺑﻈﻮاھﺮ أﺧﺮى ﻓﻲ اﺷﺎرة إﻟﻰ رﺑﻂ ﺑﺎﻹﺧﻮان ﺑﺎﻻرھﺎب ﺳﻮاءا ً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻼم،
ﻓﺈن ھﺬا أﺛﺎر اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎس ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم .ﻓﻲ ھﺬ اﻻطﺎر ﺟﺎدل
ﻛﯿﻦ ﺑﻮث أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺪرﺳﺔ وﯾﻠﺰ ﺑﺄن ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻮﺑﻨﮭﺎﺟﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺈﺗﺠﺎه اﻧﺎس ﺣﻘﯿﻘﯿﯿﻦ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ،ﻓﺘﻢ رﺑﻂ اﻷﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ـــ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺪوﻻﺗﻲ ـــ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺸﻜﻠﺖ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻠﻄﻮي ،ﻓﺘﺴﺎﺋﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ " ﻟﯿﻦ ھﺎﻧﺴﻦ " L. Hansen؛ ﻋﻦ ﻣﺼﯿﺮ
اﻷﺻﻮات اﻟﻤﮭﺸﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺻﻮت ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻟﮭﻢ وﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺜﯿﻞ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ.
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻣﻨﻨﺔ ﺻﻌﻮد اﻻﺧﻮان أوﺟﺪت ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ "ﻣﻌﻀﻠﺔ أﻣﻨﯿﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ " ﺣﺴﺐ ﻟﯿﻦ ھﺎﻧﺲ  ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼﺧﻮان ﻟﮭﺎ ان ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺷﺒﻜﺔ آﻣﻨﺔ ﻛﺈﻛﺴﺎب اﻟﻨﻈﺎم ﺷﺮﻋﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ .ﻟﺬا ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﺣﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻮدة ﺑﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻧﺰع اﻷﻣﻨﻨﺔ ﻋﻨﮭﻢ ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ " اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ . " Social Defence
. Paul Roe, Ethnic Violence and the Social Security Dilemma, (London and New York : Routledge, 2005),
P . 43.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ " :اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ  "gulf momentﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
طﺮح اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺷﻜﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ؛ ھﻞ ھﻨﺎك ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة أم ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ؟ وإذا
ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ؛ ﻓﮭﻞ اﺧﺘﻼف اﻟﺮؤى اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون أم أﻧﮫ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻓﺮادى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ؟
ﺗﺮى "إﯾﻤﺎ ﺳﻮﺑﯿﯿﺎر  " Emma Soubrierأن اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺮك ﻗﻮى ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺠﯿﻮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﯾﺘﺼﺎﻋﺪ دوره
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺟﺬب ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮب . 23ﻓﻤﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻗﻌﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮاك
ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺣﻮل ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،
ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ رﺻﯿﺪا ً أم ﺗﮭﺪﯾﺪا ً ؟ ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ؟ ھﻞ ﯾﺠﺐ دﻋﻤﮭﺎ أو اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ؟ ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻧﻈﺮة ﺣﻞ
ﻟﻠﺘﻌﺎون أم ﻟﻠﺼﺮاع ؟ .24أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﯿﻮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﺪأت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺗﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﮭﺎ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻓﺮص؛ ﺣﯿﺚ ﺗﺮى "  "Mehran Kamravaأن اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪم
ﻓﺮﺻﺔ ً ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻔﻮذھﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﺑﻞ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،25ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﺬر اﻟﻤﺘﺮدد إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﯾﺪ
واﻟﻨﺎﺷﻂ  ،ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ أطﻠﻖ " ﻣﻌﺘﺰ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻒ اﻻﺷﺘﺒﺎك " ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻓﻲ إدارة دول ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻮار اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺮاءة ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺮرت اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻔﺎﻋﻞ  ،ﻓﺪﺧﻠﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺴﺐ
" ﻏﻮد ﻓﻠﻮراﻧﺲ  " Florence Gaudﺑﻤﺎ ﺳﻤﻲ » ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ  ،«The Gulf Moment 26ﻛﺄﺑﺮز ﻣﺴﺘﺠﺪ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ
ﻣﻮاﻗﻒ وﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻛﻘﻮة ﺗﺸﻜﯿﻞ أﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻓﺸﻜﻠﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﻟﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ وﺗﻮﺟﯿﮫ أطﺮاف داﺧﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﺪدة ﺗﺨﺪم ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻓﻲ أﺣﯿﺎن أﺧﺮى إﻣﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ
طﺮف ﻣﻌﯿﻦ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﺛﻮري . 27وﯾﻜﺸﻒ اﻷداء اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻨﺸﻂ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ أو ﻓﻲ إطﺎر
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ .
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ،ﺟﺎء ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺰرﺗﮭﺎ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ
ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺄﻣﺮ واﻗﻊ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 .1اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﺗﻮﺟﮭﺎت وأوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق وﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ واﻟﺒﺎﺳﻔﯿﻚ ،وذﻟﻚ ﻻﺣﺘﻮاء ﺻﻌﻮد اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻌﺪﯾﻠﯿﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﺼﯿﻦ؛ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
آﺳﯿﻮﯾﺎ ً وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً
 .2اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮاﺟﻊ اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ
 .3ﺑﻮادار ﺗﻘﺎرب اﻣﺮﯾﻜﻲ اﯾﺮاﻧﻲ
 .4اﻟـﺘﺄﯾﯿﺪ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ دول اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
 .5اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺪ ،وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ " اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ".
إﻻ أن اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﯾﻤﻜﻦ إدراﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺣﺘﻮاء واﻻﻧﺨﺮاط
 .2ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج
 .3ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت
 .4ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ

 .23اﻳﻤﺎ ﺳﻮ ﺮ  " ،اﺗﺠﺎ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا ﺎرﺟﻴﺔ ا ﻠﻴﺠﻴﺔ" ،اﳌﺆﺗﻤﺮاﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﺮاﻛﺰ ﺑﺤﺎث اﻟﻌﺮﻴﺔ " دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ا ﻠﻴ  :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد ﻇﻞ
اﳌﺘﻐ ات ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ") ،اﻟﺪوﺣﺔ 8.7 ،د ﺴﻤ .(2014
24. Eman Rageb & others, THE GCC IN THE MIDITERRANEAN IN LIGHT OF THE ARAB SPRING, The
German Marshlaa Fund of the United States, (December 2012), P. 10.
25 . Merhan Kamrava, « The Arab Spring and the Saudi- Led Counterrevolution”, Elsevier Limited on behalf
of Foreign Policy Research Institute, (Winter 2012), P .96 .
26 . Florence Gaub, The Gulf Moment Arab Relations Since 2011, 243Strategic Studies institute and U.S
Army War College Press, (May 2015), P . 07.
 .27ﻣﻌ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺳﺎﺑﻖ،
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 .5ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﻮھﺎﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺣﺘﻮاء واﻻﻧﺨﺮاط ﺳﻮف ﺗﺜﯿﺮ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛﯿﻒ ﺷﻜﻠﺖ
اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﮭﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻠﯿﺒﯿﺮاﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ،ﻣﺎذا ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻨﻲ دﻋﻢ دول ﻟﯿﺴﺖ
دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﺤﺮاك ﺷﻌﺒﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ؟.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ھﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺜﯿﺮ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ھﻞ اﻟﺜﻮرة ﺧﯿﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ؟ وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮ
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ أن ﺗﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ آﻣﻨﺔ ﺑﺤﺪودھﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ؟ ،ھﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻛﺘﺴﻮﯾﻎ ﻣﻦ طﺮف اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻮري اﻟﯿﮭﺎ.
أﻣﺎ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت ﻓﮭﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﻣﻔﺎرﻓﺔ؛ أﻻ وھﻲ أﻧﮫ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم ،وﻓﻲ
ﺧﻀﻢ اﻟﻤﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮي ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺜﻮري اﻟﺪاﺋﻢ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻒ آﻧﺬاك ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ،إﻻ أن ﻣﺎ ﺣﺪث ھﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ،ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻟﻤﺎذا ﺗﺒﺪوا اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ
وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ؟ ؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن أﻏﻠﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺜﻞ أﺑﻮ ظﺒﻲ
واﻟﻜﻮﯾﺖ وﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻮاﺿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻛﻤﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺎ واﻟﻌﺮاق ﺳﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺿﺌﯿﻞ ﺟﺪا ً  ،ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎءا ً
ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻞ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ( ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺸﻌﺐ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎورة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺄﺟﯿﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹﺻﻼح اﻟﺪاﺧﻠﻲ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ أي ﺑﻌﺪ ﻣﺬھﺒﻲ )اﻟﺤﺪﯾﺚ
ھﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ  ،(2011وﻛﺎن ﻟﺸﯿﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﮭﺎ دول اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﯿﻌﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻮاﻟﯿﺔ ﻹﯾﺮان ،ﻓﻀﺮورة اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﻤﯿﯿﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ أم ﻓﻲ إطﺎر
وطﻨﻲ ،ﻟﮭﺬا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﻣﻊ ﻧﻔﻲ أي ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﮭﻢ.
أﻣﺎ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻹﺳﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،اﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻦ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮھﺎﺑﯿﺔ ،ﻓﻼﺷﻚ أن اﺧﺘﻼف اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﺧﺘﻼف اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ  ،ﻓﺎﻟﻮھﺎﺑﯿﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ إﺣﯿﺎء
دﯾﻨﻲ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻤﯿﺔ
ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﻮﻣﯿﺎت .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﺟﺬري ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺘﯿﻦ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮھﺎﺑﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻹﺧﻮان ﻋﺮﻓﺖ أﻧﮭﺎ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺛﻮرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺤﻤﻠﮫ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﻘﻮة اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ
وﺑﺪﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﻮھﺎﺑﯿﺔ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻠﺘﺼﺎدم ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﺘﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ .
ﺧـﺎﺗﻤﺔ :
ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ وﺗﺄﺛﺮا ُ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺘﯿﻦ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺮ ﺻﻌﻮد اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮫ " ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺨﻄﻮرة " ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ .اﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺷﻜﻞ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﺣﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ .
اﻟﻤﺰاج اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ھﻮ ﻣﺰاج اﺻﻼﺣﻲ وﻟﯿﺲ ﺛﻮري ،ذﻟﻚ ان طﺒﯿﻌﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﺒﺮ
ﺳﻨﻮات اﻛﺴﺒﺘﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷطﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ اﻟﺜﻮري ﻓﻲ
اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺎھﻠﺖ ھﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ،ﻟﺬا ﻓﻤﺴﺘﺒﻌﺪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻧﻤﻮذج " اﻟﺜﻮرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ " ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ
ﻓﻲ ظﻞ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﻧﻈﺎﻣﯿﻦ اﻗﻠﻤﯿﯿﻦ؛
ﻧﻈﺎم اﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ھﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻌﻮد ،ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻔﻲ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺴﻘﻮط
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺛﺒﺘﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة إﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﮭﯿﺎر واﻷﻓﻮل.
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة " اﻟﺜﻮرة "
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﻮﻧﮭﺎ دول ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺑﻞ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎرض ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﻜﻨﮫ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ
"واﻧﺘﻘﺎﺋﻲ" ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،ذﻟﻚ أن " اﻟﺜﻮرة " ھﻨﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪا ً ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﻣﻌﺎرﺿﺘﮫ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ،دون ان ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ.
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ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﺎﻻ ً ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﯾﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ ﻻﻋﺒﻮن ﻣﺤﻠﯿﻮن واﻗﻠﯿﻤﯿﻮن ودوﻟﯿﻮن  ،وطﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪد ھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ،
ﻟﺬا ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻔﮭﻢ ﺗﺤﺮك دول اﻟﻤﻠﺠﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ
ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻎ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺪاﻋﻢ او اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻮ؛ ان " اﻟﺜﻮرة " ﻓﺘﻨﺔ وﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺨﺮاب واﻟﺪﻣﺎر؛ وﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ اﻹﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻈﻠﻢ ھﻮ واﺟﺐ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ".
وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﺎرات وﻗﻄﺮ .ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺪدات؛ أوﻻ ً :ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺿﺪ ﻣﻮﺟﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً؛ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً؛ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﺠﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ظﺮوف اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،وﺣﺪة ﻣﻦ اﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳋﻼف اﻟﱵ ﺑﺮزت ﺧﻼل اﻻﻳﺎم اﻻوﱃ ﻟﻠﺜﻮرة  ،ﺑﲔ اﻟﻘﻮى واﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻴﻤﻦ
ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة وﱂ ﻳﻜﻦ اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮل ﻣﺒﺪا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻞ ﻛﺎن اﳋﻼف ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ
وﻗﺪ ﲡﺴﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺲ ﰲ اوﺳﺎط اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻘﺪ ﲤﺎﻳﺰ ﺧﻼل ﲬﺴﻴﻨﺎت وﻣﻄﻠﻊ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻜﺘﻼن رﺋﻴﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﺎرﻃﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﲏ ﻋﻤﻮﻣﺎ )اﻟﺸﻤﺎل واﳉﻨﻮب( ﺗﻜﺘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲢﺪﻳﺜﻲ وﺗﻜﺘﻞ اﺻﻼﺣﻲ ﳏﺎﻓﻆ  ،وﻗﺪ
ﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬا اﳋﻼف ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ وﰎ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺒﻨﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻻ ﲤﺖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ .
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ان ﺟﺬور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدى دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﻪ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻜﺎن وﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ  ،ان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻗﻮﺿﺖ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻰ
اﻟﻴﻮم .
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺤﺺ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ن ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ واﺣﺪ  ،ﺑﻞ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﻴﺒﺮي وﻣﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻦ
ﻓﺮص ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻴﻮم .
*

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﯿﺮوﻧﻲ Yemen:
nabilalkawri @yahoo.com -kabilalkawri2011@gmail.com
اﻟﮭﺎﺗﻒ 00967770314988 :
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺪوﻟﺔ – اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻇﻠﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اراﺿﻴﻬﺎ اذ ﻛﺎن وﱂ ﻳﺰل اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ
،وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ،ارﺑﻌﺔ اﲢﺎدات ﻗﺒﻠﻴﻪ ن ﻫﻲ ﳘﺪان ،وﻣﺬﺣﺞ ،وﻛﻨﺪﻩ ،وﲪﲑ  ،ﻳﺘﻜﻮن ﲡﻤﻊ ﳘﺪان
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﲔ  ،ﻛﺒﲑﺗﲔ ﳘﺎ)ﺣﺎﺷﺪ ،وﺑﻜﻴﻞ ( وﺗﺴﺘﻮﻃﻨﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺘﻜﻮن ﲡﻤﻊ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺬﺣﺞ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﻋﻨﺲ ،ﻣﺮاد ،واﳊﺪاء ،وﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ  ،اﻣﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﲪﲑ ﻓﻘﺪ ﺳﻜﻨﺖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺒﻠﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،واﳍﻀﺎب اﻟﻮﺳﻄﻰ  ،وﻣﺎزاﻟﺖ اﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﲤﺎرس ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﻞ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺒﻠﻲ
ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ،وﺗﺘﻨﺎﻗﻞ اﻻﻋﺮاف واﻟﻌﺎدات ﺑﲔ اﻓﺮادﻫﺎ ﺟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان وﻟﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن
،اﻷا ﺎ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳕﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﱃ اﺑﺴﻂ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺴﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ .

(Tribe:ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ)
ﯾﻔﯾد ﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﶈﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻏﻴﺚ :ان ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت :
ﻫﻲ ﻧﺴﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة ﲨﺎﻋﺎت ﳏﻠﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻮادي واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ،وﺗﻘﻄﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﺎدة اﻗﻠﻴﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎً وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﲡﻤﻌﻬﻢ
ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً.
ﻫﻲ وﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ وﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ذات اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻪ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻘﻄﻦ ﺣﻴﺰأ اﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻳﺆﻣــﻦ ﺑــﺮوح اﻻﻟﺘﺤــﺎم اﳉﻤﺎﻋــﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
واﻟﻠﻐــﺔ واﳉــﺪ اﳌﺸــﱰك.
وﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﺼــﺪد ﻳﺆﻛــﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أن اﻻﻃﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺮﻣﺰي اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻻرض ""1
أن ﳎﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻛﻮ ﺎ ﲡﻤﻌﺎً واﺳﻌﺎً ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻻﻓﺮاد ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻗﺮﰉ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺤﺪرﻫﻢ ﻣﻦ "ﻧﺴﺐ ﻣﺸﱰك وﻋﺎدةﻣﺎﺗﻜﻮن ﳍﻢ اﻟﻠﻬﺠﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة )ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ (2002 ،



ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ):( state

ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ واﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ اﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ،وﻛﺬا اﳊﻘﻮق اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﳉﻲ ﻫﻲ
ﺟﺴﻤﺎً ﺳﻴﺎﺳﺎً وﺣﻘﻮﻗﻴﺎً ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﰲ ﺣﻴﺰ ﺟﻐﺮاﰲ واﺿﺢ اﳌﻌﺎﱂ ،اي ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻌﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻟﻪ اﻓﺮادﻩ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ
وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت 1ﺗﻜﻤﻦ اﻻﳘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻨﻈﻢ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﻛﻤﲔ
واﶈﻜﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء وﺑﲔ اﻻﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﺸﱰط ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻃﺎﺑﻊ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ،وان ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ .


اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ دﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﲏ  ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ رﺋﻴﺲ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺟﻮﻫﺮ وﺻﻠﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ  ،وﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲨﺎﻋﺎت ﺿﻐﻂ ﳑﺘﺪة ،
ﺗﺆدي دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻣﺆﺛﺮا ﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﲟﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼ ﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ ادوار ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ .

اﻟﮭﯿﻼﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺰرق ﻋﺰﯾﺰ(2011)،اﻟﺪوﻟﺔ )ط،(1ﺳﻠﺴﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ :ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﺎرة اﻟﻌﺪد ،21دار،ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ ص
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إن اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮةﺗﻮﻟـﺪ داﺋﻤﺎً ﺟﻮﻻت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم ﺗﻄﻮر ا ﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻣـﻪ ،وﻗﺪ أﻟﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺮاﻛﻢ اﳋﱪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻈﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ
اﳌﺎﺿﻲ ،وﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻧﻘﻮل أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬـﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ،ﻓﻔﻲ ﻋﺼﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﺪث ﻣﺎ أﲰﻴﻨـﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﺰاوج ﺑﲔ اﻹﻣﺎﻣـﺔ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
وﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪث ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴـﻪ "اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ" وﻗﺪ ﺣﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰاوج وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺻﺮاع ﺑﲔ
اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وﱂ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺑﻞ ﺷﻬـﺪ وﻣﺎ زال ﻳﺸﻬﺪ ﺟﻮﻻت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻳﻌﺮﻗﻞﻛﻼً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﺎﺳﻚ
اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻮﻃﲏ.
وﻣـﻊ ﲡﺪد اﻷﻣﻞ ﰲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ  1990م ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻣﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺗﻔﺎؤل ﺑﲔ اﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺜﻘﻔﺔ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﲏ
ﰲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ،ودوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻟﻜﻦ ﺣﺮب ﺻﻴﻒ 1994م ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻬـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
دﳝﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﺑﻞ وﻛﺎﻧﺖ إﺷﺎرة ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺧﺮج اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻤﲏ ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ 2011م ﳛﺎﻛﻲ اﻟﺜﻮرة
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﺗﻜﺎﻟﺒﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ﺛﻮرة اﻟﺸﺒﺎب وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
إﱃ أزﻣـﺔ ،ﺑﻐﺮض إﺟﻬﺎض ﺣﻠﻢ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﺣﱰم ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺣﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،واﳌﻮاﻃﻨـﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
اﳌﺸﱰك.
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ،ﺗﻔﺮض اذاﺑﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻠﻴﺔ او اﻟﻌﺸﲑة او اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ او اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،وﺗﻜﺮس اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﲏ ﻗﺴﺮا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﲡﱪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺴﺮا ﲟﻮﺟﺒﺎت ﳏﺪدة ﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻔﺮض ﻗﻮ ﺎ وﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ patriotismﻓﺮض ﻗﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻘﻨﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءا ﻢ اﻟﺴﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻘﺔ واﻟﻘﻠﺒﻴﺔ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻗﻴﻢ
واﻻﻋﱰاف ﺑﺄن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﳍﻢ وﲢﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ان ﺗﺘﺒﲎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﻴﻢ citizenshipاﳌﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻧﻔﺎذ اﻟﻔﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء او ﲢﻴﺰ وﲟﺎ ﻳﺆدي اﱃ ﺗﻮاﺣﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ .
إن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻮي ﻧﻈﺎﻣﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ وﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻳﻦ ﰲ آن واﺣﺪ ﳘﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ،وﺗﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أﻫﻢ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﲏ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﳌﻞء اﻟﻔﺮاغ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺳﻠﻄـﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،وﻳﻐﺪو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً ﰲ اﺿﻄﻼﻋـﻪ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ)(2ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
أﺧﺮ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﻫﺬﻩ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﻘﺒﻠﻲ وﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﺛﻨﺎﺋﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮﲰﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻔﻲ
اﳉﻨﻮب ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ،اﻣﺎ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﺒﲎ اﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺮﲰﺎﱄ وﻫﺬا ﲝﺪ ذاﺗﻪ ادى اﱃ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي اﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﲰﻲ اﻣﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ.
إن ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻗﻮ ﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪدت ﺗﺎرﳜﻴـﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﲣﻀﻊ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ أ ﺎ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻦ أﺋﻤـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻓﱰات ﻗﻮ ﻢ ﻣﻦ إﺧﻀﺎع ﺷﻴﻮخ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﺪ وﺑﻜﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻓﺮﺿﻮا ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﰲ
ﻓﱰات ﺿﻌﻔﻬـﻢ دﻓﻌﻮا ﻟﻠﻤﺸﺎﺋـﺦ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔـﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻬﺎ دوﻳﻼت ﺻﻐﲑة داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺷﻴﻮﺧﻬـﺎ ،وأﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻮاﺟﺪ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻘـﺎوﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة).(3
إن ﻫﻴﻤﻨـﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻃﺎﺑﻌﻬـﺎ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﰲ ﻏﻄﺎﺋﻬـﺎ اﻟﺪﻳﲏ اﳌﺬﻫﱯ اﻟﺴﻼﱄ ﻟﻘﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ ووﻗﻮع ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﰲ أﺳـﺎر ﺟﻴﻮش ﻣﻦ اﳊﺰام اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء إﺣـﺎﻃﺔ اﻟﺴﻮار ﺑﺎﳌﻌﺼﻢ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﺮك آﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ إﺣﺪاث ﺗﻄﻮر ﰲ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻫﻢ اﻟﻘﻮة اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﻮﺣﺪة ﺣﱴ اﻵن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮة ذات اﻟﺜﻘﻞ ﰲ إﺻﺪار
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ،إﻻ أ ﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺳﺎﳘﻮا ﰲ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﻗﺎدة
ﺻﺎدق ﻋﺑده ﻋﻠﻲ :اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ،ﻣرﻛز ﻋﺑﺎدي ﻟﻠﻧﺷر ،ﺻﻧﻌﺎء2012 ،م ،ص(2) .213
ﻋﺎدل اﻟﺷرﺟﺑﻲ :اﻟﻘﺻر واﻟدﯾوان ،اﻟدور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺑﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،اﻟرﺻد اﻟﯾﻣﻧﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺻﻧﻌﺎء ،2009 ،ص ،48ﻧﻘﻼ ً ﻋـن )(3
ﺟﻠوﺑوﻓﺳﻛﺎﯾﺎ :اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﺳﺎدس واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗرﺟﻣـﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﯾﺗﻣﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﯾﻣﻧﯾـﺔ،
ﺻﻧﻌﺎء ،اﻟﻌدد )1988 ،(31م ،ص.105 ،102
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اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﺤﺖ ﻗﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ  ،وﻣﻨﺢ ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ4.
إن اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺮﺟﻢ واﻗﻌﻴﺎً اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﺬاﰐ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺎب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺣﺼﺮ وﺣﻴﺎزة
اﻟﺴﻼح  ،ﻫﺬا ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺧﻀﻮع اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻟﺮﲰﻴﲔ ﺟﱪاً أو ﻃﻮﻋﺎً ﻋﻦ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﱃ اﻷﻋﺮاف واﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ اﺿﻌﺎف ﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺿﻌﺎف ﺻﻮرة وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ  ،ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ دول اﳉﻮار  ،وﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺪﺧﻼً ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ  ،إن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺎوﻣﺖ أﻳـﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﳋﻠﻖ دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن دور اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﺳﻬﻞ اﻷﻣﺮ أﻣﺎم اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﺷﺌﻮن اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺾ اﳌﺆرﺧﲔ ﻳﻌﺪ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﳎﺮد دوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴـﺔ ﰲ أﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
أن اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻷﺳﻠﺤﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻣﺘﻼك آﻟﻴﺎت اﻟﻘﺴﺮ واﻹﻛﺮاﻩ  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺸﺎﻋﺎً ﺑﲔ
اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎ  ،وﻟﺬا ﻓﺎن ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻦ أﻫﻢ رواﻓﺪ ودﳝﻮﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دورﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﳍﺬا ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻴﺐ ﰲ ﺣﻴﺎزة
وﲤﻠﻚ اﻟﺴﻼح ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ ﻟﺪى اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻗﺪ أﺿﺮ ﻛﺜﲑاً ﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و أﻋﺎق ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ إذﻛﺎء اﺳﺘﻤﺮار
اﳊﺮوب و اﻟﺼﺮﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ) (5
ﻛﺎن ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﺎرﳜﻴـﺎً ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﲏ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴـﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻬﻢ وﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢ اﶈﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ ،إﻻ أن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﱵ
ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬـﺎ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ا ﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وا ﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أدت إﱃ ﻣﻨﺤﻬﻢ أدوار
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺘﻢ ﺿﻤﻬﻢ إﱃ اﳉﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺣﻮﻟﺖ ﺳﻠﻄﺎ ﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺳﻠﻄﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ رﲰﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢ اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ أن
أدوراً ﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أﻳﻀﺎً).(6
ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﳑﺜﻠﲔ ﺘﻤﻌﺎ ﻢ اﶈﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ ،وﱂ ﻳﻌﻮدوا ﳝﺎرﺳﻮن أدواراً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﻮا ﳝﺎرﺳﻮن ا
patrimonialﰲ ﻇﻞ ﲤﻔﺼﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ,ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ،ﺑﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ .اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﲤﺤﺾ ﻋﻨﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻋﻮي
 ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،وﺗﻨﺎزل اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ,واﻟﺬي ﲢﻮﻟﺖ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا
 ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﲤﺎرس ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺘﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔPolitical Illtizam ،اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﱃ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ اﻟﻘﺪرة ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد إﻻ ا ﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ،وﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن .
وﻣﻊ أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻇﻠﺖ ﻫﻲ اﳌﻜﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﳊﻜﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﲏ ﻃﻮال ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰات  ،إﻻ أن اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻳﺘﺬﻛﺮون ﺑﻨﻮع ﻣﻦ
اﻹﻋﺠﺎب ﲡﺮﺑﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻤﺪي )1974م ـ 1977م ( اﻟﺬي ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻳﺪرﻛﻮن
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻒ اﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﺳﻘﻮط اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻤﺪي ﺷﻬﻴﺪاً ﳐﻠﻔﺎً وراءﻩ ﲡﺮﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺟﺤﺔ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع داﺋﻢ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻻن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﺮﻓﺾ أي ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﰲ ﻗﺪ ﻳﻬﺪد ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻮذﻫﺎ
ﺑﺎت ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷن ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ،وﺑﺎت ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﱀ ﲝﺎﺟـﺔ إﱃ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻷن ﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻄـﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺨﺒﺘﲔ ﻳﻘﺘﻀﻲ إﺿﻌﺎف اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺘـﺎ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺪوﻟﺔ وإﺿﻌﺎف اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ إﺣﺪاﳘـﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺧـﺮى ،وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻗﺎدة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف اﻟﺼﺮاع واﳊﺮوب ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،وﻋﻤﻞ ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻷزﻣﺎت
واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ).(7
اﻧﺘﺼﺮت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪر ﺎ اﺳﺘﻤﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ ﰲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ إﻗﺼﺎء ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وذﻫﺐ
اﳊﺎﻛﻢ وﳎﻤﻮﻋﺎﺗﻪ اﳌﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬـﺎ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ.
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وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ ﻋﻬﺪاﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﱀ ﺑﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻤﺪي ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷﺧﲑ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم اً وﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وﳏﺎوﻻت ﺟﺮﻳﺌـﺔ ودؤوﺑﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻜﺎن
ﺗﻨﻈﻴﻤـﻪ ﳊﻤﻞ اﻟﺴﻼح وﻣﻨﻌﻪ ﰲ اﳌﺪن ،وﻛﻤﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻠﺖ اﻟﺜﺎرات وﻣﻔﺎﺳﺪ اﳌﺸﺎﺋﺦ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذﻫﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ
أﺟﻬـﺰة اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺪل أن ﻳﻌﺰز ﺻﺎﱀ دور اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ﺣﺎول أن ﻳﺆﺳﺲ ﻋﱪ ﻧﻔﻮذﻩ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﻪ )وﻫﻮ اﳌﻔﺘﻘﺪ إﱃ أﺳﺎس ﻗﺒﻠﻲ( ﻓﺄﺳﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﻄﺘﻪ وﺛﺒﺖ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ وﺟﻌﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻮال اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴـﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌـﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﺐ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﺎرة
واﺳﺘﻘﻄﺎ ﻢ ﺗﺎرة أﺧﺮى ،وﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻫـﻮ وﺣﻮل اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻃﺮف ﺑﲔ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﲔ).(8
اﻟﺒﺪاوةأي ﺳﻴﺎﻗﻬـﺎ اﻟﻌﺼﺒﻮي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ،وﱂ ﺗﻌﺮف ﰲ ﻛﻞ ﺗﺎرﳜﻬـﺎ ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﻘﻮة
إن اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻗﻮ ﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﱀ ودورﻩ ﰲ ﲤﻜﲔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺎل وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄدوات ﻗﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴـﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ).(9
وﰲ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺣـﺎول اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻤﺎرس اﻟﻘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا إﱃ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﱄ وﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﺻﻴﻒ  1994م ،ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ودﻋﻤﻬﻢ وﻋﺎدت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،وﻛﺜﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﱀ ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻩ ﻟﻜﺴﺐ
اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال واﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ زﻋﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴـﻢ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺒﻠﻲ )أﺑﲔ – ﺷﺒﻮة – اﻟﻀﺎﻟﻊ – ﺣﻀﺮﻣﻮت اﻟﺪاﺧﻞ(  ،وﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﺗﻌﺘﱪ أﻗﻞ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﴰﺎل اﻟﻴﻤﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﺣﺘﻼل اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﺧﻠﻒ ﳎﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻤﺎﱐ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﺪن وﻣﺎﺣﻮﳍـﺎ ،وﻣﺜﻞ اﻧﺪﻣﺎج ﻧﻈﺎﻣﻲ اﳊﻜﻢ ﻋﻘﺐ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎم 1990م ﲢﺪي ذو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك دوﻟﺘﺎن ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺘﺎن وﺟﻴﺸﺎن
وﳎﺘﻤﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن إﱃ ﺣﺪة ﻛﺒﲑ ﳚﺐ أن ﻳﺪﳎـﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ان ﲤﺘﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ،زادت ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
ﺣﺮب 1994م اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻄﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ،ﺑﻔﻀﻞ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻻﻣﻦ ،وﺑﻌﺪ
ان أﻣﻜﻦ ﲢﺠﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺪﱐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻠﻪ ﳔﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳉﻨﻮب.
و ﰲ اﳉﻨﻮب ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﲤﺖ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﲰﺎء اﻟﻜﻨﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻋﺎد اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ
اﳊﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ )1990م( ﻻﺳﺘﻌﺎدة أراﺿﻴﻬﻢ وﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﳌﺘﻤﻴﺰة وﻋﲔ اﻟﻨﻈﺎم ﺷﻴﻮﺧﺎً ﺟﺪد ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﻓﺮق ﺗﺴﺪ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺻﺎﱀ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ.
ﱂ ﺗﺆد اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﺷﻴـﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄـﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ
اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﻴﻤﻦ ﲤﺖ ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﺳﺘﺠﺎﺑـﺔ ﳌﺘﻐﲑات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ( ،وﱂ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻐﲑات ﺗﻜﻴﻔﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻐﲑات ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ،ذﻟﻚ أن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻔﺬت ﲢﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ إﳝﺎﻧﺎً ﺣﻘﻴﻘﺎً ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄـﺔ ،إﻻ أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ
اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻘﻮة وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﺮﻛﺰي واﶈﻠﻲ ،ﻓﻤﻌﻈﻢ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎن وا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴـﺔ ﻓﺎز ﺎ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻹداري neo-teaditionalteﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وأﺣﺘﻞ أﻓﺮاد اﻟﻨﺨﺒـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة )أﺑﻨﺎء ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ﺣﺪﻳﺜﺎً(
ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳊﻜﻮﻣـﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﳊﻖ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﻐـﺎً ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﳎﺴﺪة).(10
ﻇﻠﺖ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ وﻧﻔﻮذ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ،وﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗُﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲢﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
ﻣﺄﺳﺴﺘﻬـﺎ ﱂ ﲣﻠﻖ ﻗﻨﻮات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﺑﻞ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﲤﻔﺼﻞ ا ﺎل

ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،رﺑﯿﻊ اﻟﯿﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ،دار اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ،ﺑﯿﺮوت2012 ،م ،ص(8) .153
 https://www.yemeress.com/yemenat/41251ﻓﺆاد اﻟﺼﻼﺣﻲ :وھﻢ اﻟﺼﺮاع(9) ،
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ا ﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻋﺪم ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ زاﻟﻮا ﻳﺸﻌﺮون أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ
وﴰﻮﳍﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ،وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن ،ﻓﺘﻮﺣﺪوا ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻐﻠﺒﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ).(11
ﻟﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻠﻄـﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ووﺟﺎﻫﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ ﲤﻜﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﺌﺔ ﳏﺪدة ﺑﺬا ﺎ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻴﻤﻦ إﱃ
ﻣﺼﺎدر اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺼﻠﺤﻲ ،إن ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻩ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﺮدات اﳌﺼﺎﱀ واﻟﻮﺟﺎﻫـﺔ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ رﺑﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬـﺎ،
وﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎً أن ﻣﻦ ﳛﻜﻢ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً أو أﻓﺮاد ﺷﺮﻋﻴﲔ وﺻﻠﻮا إﱃ اﻟﺴﻠﻄـﺔ ﺑﻄﺮق ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴـﺔ ﺑﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴـﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ
وﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ.
وﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ذات اﳉﺬر اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻨﺸﺄة اﻟﻮاﺣﺪة ،وﺗﺰاوﺟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﲤﻬﺪ ﳍﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﺐ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد
واﳌﻘﺪرات ،وﺳﺎﻋﺪ اﺻﻄﻔﺎﻓﻬﺎ اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻣﻌﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ او ﳏﺎوﻻت ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
وﺗﻜﻤﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺼﺮف وﻛﺄ ﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﺘﺼﺮف وﻛﺄ ـﺎ دوﻟﺔ ،وﺗﺼﻒ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻴﻮم ﻛﺪوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﻠﻴﺐ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ،وﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺪﱐ إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ).(12
ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ إذن ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﲝﺪ ذاﺗﻪ وإﳕﺎ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،دوﻟﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻻ دوﻟﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ أو ﻃﺎﺋﻔـﺔ أو ﻣﺬﻫﺐ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺳﻮى ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺎ ﻧﻌﺘﱪﻩ اﳉﻮﻫﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أي اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
إن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦﲤﺘﻠﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ وﻗﻴﻤﺎً ﻗﺘﺎﻟﻴـﺔ وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ اﻣﺘﻼﻛﻬـﺎ ﺟﻴﺸﻬﺎ وأﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ،وﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺨﺰون اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﳊﻜﺎم اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﲔ ﻳﺰودوﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل اﶈﺎرﺑﲔ ،إن ﻫﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ وآﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻤﺮار ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻧﺘﺸﺎرﻫـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ،ووﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺿﻌﻒ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﺒﲎ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﱰاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﲔ  ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﻴﺎم واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ،
وذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺴﺎﺣﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ اﻟﱵ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ
وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳌﻌﺘﺼﻤﲔ ﰲ ﺳﺎﺣﺎت اﳊﺮﻳﺔ وﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ  ،ﺑﻞ ﻣﺎرﺳﺖ أﻋﻤﺎﻻً وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻠﺜﻮرة ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ،ﻓﻘﺎﻣﺖ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺣﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﻤﻊ اﻟﺜﻮرة ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﲟﻨﻊ إﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﱀ
أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﺪى ﺣﻀﺎرﻳﺘﻬﺎ وﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﺳﻮﻗﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎً وﺧﺎرﺟﻴﺎً  ،ﻛﻲ ﻳﻠﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﳌﺨﺎوف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﻼح واﻟﺜﺄر اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻗﺘﺘﺎل أﻫﻠﻲ داﺋﻢ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ  ،وﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﺜﻮرة وﳌﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺸﺒﺎب ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم  ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﺿﺪ اﻟﺜﻮرة ﻓﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﲡﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮك ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﳋﻼﻓﺘﻬﺎ وﺛﺎرا ﺎ اﳌﺰﻣﻨﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺗﺮﻛﺖ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ وﻧﺼﺒﺖ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺧﻴﻤﺘﻬﺎ إﱃ ﺟﻮار اﻷﺧﺮى
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﲝﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،ان ﻧﺸﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻊ وارﺗﺪاد اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻴﻤﲏ اﱃ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮى ا ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﺗﻐﺬي
وﺟﻮدﻩ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﳌﺜﺎل اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺬﻟﻚ .
وﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻔﺮد ،وﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﲝﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ دوﻟﺘﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ
وأﺧﻴﺮاً ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻮل اﻟﻮﻻءات اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﻟﻰ وﻻءات وﻃﻨﻴـﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ واﻟﺮﻣﺰي ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ.
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ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺣول ﺛﯾﻣﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت ُﺻﺑﻐت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻣواﻻة
ّ
واﻟﺗﺣﯾّز واﻟﺗﻌظﯾم ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻣؤﻟﻔﺎت أﺧرى وردت ﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﻌداﺋﯾﺔ واﻟﻛرﻩ اﻟﺻرﯾﺢ و ُاﻟﻣﻌﻠن ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛّرت
ﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﺗﻣﯾّزت ﺑﺎﻟﺳطﺣﯾّﺔ وﺗﺷﺑﺗت ﺑﺄدﻟﺟﺔ اﻷﺣداث ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺔ اﻟﺳﻌﻲ
ﺑﺎﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺳواء ا
اﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺣول اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ واﺿﻣﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾّﺔ ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك
ﻟﺗﻘدم ﻧظرة و
واﻻﺟﺗ ﻬﺎد ّ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺷﯾف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻷﺛﺑﺎت اﻷﺣداث ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔت ﻣؤﻟّﻔﺎت أﺧرى ﺑﺗﻛرار واﺟﺗرار اﻷﺣداث وﻋرﺿﻬﺎ ﻋرﺿﺎ
ﺳردﯾّ ﺎ .وﺑﯾن ﻫذﻩ وﺗﻠك واﻷﺧرى وﺟدﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎ اﻣﺎم ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت اﻷﺣداث
ﺑﻣﺻداﻗﯾّﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔوﺑدون أدﻟﺟﺔ ذاﺗﯾّﺔ؟ وأﯾن وردت ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ؟ وﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ؟
ﺿﻣن ﻫذا اﻟطرح ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺟﺎوز اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺗﻘودﻧﺎ اﻟﻰ ﻋرض وﻧﻘد اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺿﻧت ﺑﻌض
اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻟﺗّﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺎ –اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ –اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ –اﻟﻘوﻣﯾﺔ

Dr., University of Tlemcen, Algeria.
252

*

Abstract
The Arab-Turkish historiography on the Arab countries of the Ottoman era included works that
were faithful to it and others that were covered by hostility and declared hatred of that state,
some of which were influenced by trends. Turkish or Arab nationalists, superficial and
ideological.
Other works aimed to give a clear vision of the Ottoman Empire in its origins, its evolution and
its decline with a scientific methodology based on the Ottoman archives and other sources to
prove the events.
While other works only repeat the events with a narrative presentation. Between these and the
other, we found ourselves facing the historical errors of nationalism. What is the historiography
that presented the events with credibility and objectivity? Where do these historical errors come
?from? How can we correct them and overcome the ideas covered by nationalism
We will try to overcome the scientific shock in order to present a critique of historiographies
coated with nationalism around the Arab countries of the Ottoman era.
Keywords: Astrography - Arab countries - Ottoman - nationalist era
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن

ﺳﻧﻌرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﺗﺎرﺧﯾﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ،اﻛﺗﺷﻔﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﱠﻔﺎت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ
اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑذاﺗﯾﺔ ﻣؤدﻟﺟﺔ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾّﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1ﻛﺣرﻛﺔ ﻓﻛرﯾﺔ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ

1

اﻟﻘوﻣﯾﺔ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺗﻌﺑر ﻋن ﺷﻌور ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ ﺣﺿﺎرة واﺣدة وﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺻﯾر ،ﻣﺛل اﻻﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻛﺎﻧت

ﺗﻌﺗﺑر اﯾﻣﺎﻧﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﯾﺷﻬد ﺑﻪ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻘول' :اﺷﻬد ان اﻣﺔ اﻟﻌرب اﻣﺔ واﺣدة اﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﯾﻬﺎ ،وان وطﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻛﻠﯾﺗﻪ وطﻧﻲ ،وان ﺣق

اﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﺑﯾدﻫﺎ ،وﻓﻲ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎدة ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻ ﻧﺎﺟ از ﻓﻲ ﺣﯾز اﻟوطن وﻓﻲ اﻣورﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو ﺣق ﻣطﻠق ﻟﻬﺎ،

وان ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻣﺔ اﻟﻌرب وﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓوق ﻛل ﻣﺻﻠﺣﺔ وﻏﺎﯾﺔ .ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺣرﯾر اﻻﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣرﯾ ار ﻛﺎﻣﻼ ﻣن اﻟﻧﻔوذ اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻣن اﻟﻣظﺎﻟم ،وذﻟك ﺑﺄﻧﺷﺎء
ﻛﯾﺎن ﻋرﺑﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻣراﻧﻲ ﻣوﺣد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن ﺳﯾﺎدة اﻻﻣﺔ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ" .اﻟﻘوﻣﯾﺔ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﻣت وﺗﻛوﻧت ﻓﻲ ظروف

ﻣﺣل اﻟراﺑط اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺷﻌوب ﺳواء اﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ او اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﻠت ﻣن راﺑطﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻗد ﺣﻠت ّ

اﻟدﯾن واﻻﻧﺻﻬﺎر ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻗﺎم اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ أﺛرﻫﺎ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﺿد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻣﺻر

وﺳورﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬم وﻣﺳﺎواﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ .ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻧظر ﻛﺗﺎب :ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻬﻧدي ،اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،دراﺳﺔ

ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ط2015 ،2م ،ص ،178ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ﺑﺎن ﻏﺎﻧم اﺣﻣد اﻟﺻﺎﺋﻎ ،دور اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ أﻧﻣوذﺟﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم ،اﻟﻣﺟﻠد  13اﻟﻌدد ،2ﻋﺎم 2006م ،ص .10وﻏﺎﻟب ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋوﻟﺟﻲ ،اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻛرﯾﺔ
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ﺗﺣوﯾل ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺳق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟراي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﻧﺧﺑﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻧظرة ﻗﺎﺗﻣﺔ ﺣول اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻻزاﻟت ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا.
ّخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ "
ﻓﻔﻲ ﻏﻣرة ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اطﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﻟﱠف اﻟﻣؤر
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 1918-1453م" اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1994م ،وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻣوﺿوع ـ"إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺑﺣث
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺛﻧﺎء اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ"  2واﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺻوﻟﻧﺎ اﻟﻰ ﻣؤﻟّف ﻧﺎدر ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ
ﺣرر ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣؤﻟﱠف
ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز .ﺣﯾث ورد ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ أن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻗد ّ
اﻟﻧﺎدر واﻟﻣوﺳوم ﺑـ" ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"

3

اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﺎم 1954م ﻟﻠﻣؤرﺧﯾن

اﻟﻣﺻرﯾﯾن أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ .وﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :ان ﻛل ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ اﻟﯾوم ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﻌرب اﻓرادا
وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻧﻣﺎ ﻫو أﺛر ﻣن اﺛﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﺟﺛم ﻋﻠﻰ ﺻدورﻫم ﺑﺄﺛﻘﺎﻟﻪ اﻟﺑﻐﯾﺿﺔ ﺑﺿﻌﺔ ﻗرون ...ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم".

4

ﻟﻘد ورد ﻫذا اﻟﻧص اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺛﻘﻼ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻵﺧر )اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ(

ﻋﺛرات اﻟﺣﺎﺿر وﻋﯾوﺑﻪ ،واﻟﻘﺎء اﻟذﻧب ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺗﻧﺻل ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﻊ ﺗﻣرﯾر ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ ان اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ
اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة " ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ،ووﺟودﻫﺎ "ﻛﺎن ﺷرا" داﺋﻣﺎ اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا .ﻟﻛن
اﻟﺳؤال اﻟذي ﺗﺑﺎدر اﻟﻰ ذﻫﻧﻧﺎ؛ ﺣﺗﻰ وان اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن راﯾﻪ طﺑﻌﺎ ،ﻓﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗد
اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷود ﺑﻌد ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ؟ وﻗد ورد اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻏﺎدرت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧﯾن ،ﻓﻬل ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ّ

ﻧص ﻣن ﻣؤﻟﱠف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ " دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ "1918-1453

5

ﻟﻘد ﺗﺳﺎءﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺣول ﻗوﻣﯾﺔ وﻋداء اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻧص اﻟذي اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻪ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،وﻗد
اﻟﺷك اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﺄي ﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻧﺷد ﺣﻘﺎﺋق اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وﻟم ﻧﺳﺗوﻋب ان ﯾﻛون رﺋﯾس دوﻟﺔ ﺑﺣﺟم ﻣﺻر ﻗد ادﻟﻰ
ّ
راودﻧﺎ
ظل ﻋﻼﻗﺎت ﯾطﻣﺢ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﯾن ﻻن ﺗﻛون طﯾﺑﺔ .ﻟﻬذا ﺗﻘﺻﯾﻧﺎ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺗﻠك اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻣؤدﻟ ﺟﺔ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻣوﻗف اﻟﻣﺳﻠم ﻣﻧﻬﺎ ،ج ،1اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ2006 ،م ،ص ،910وﺟورج اﻧطوﻧﯾوس ،ﯾﻘظﺔ اﻟﻌرب،

ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن اﻷﺳد ،اﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس ،دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ،ﺑﯾروت1987 ،م ،ص.176

2ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ  ،1918-1453ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣورﯾﺳﻛﯾﺔ واﻟﺗوﺛﯾق

واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﯾرﻣدي ،1994 ،ص39

3أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء اﺗﺎﺗورك ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ﻣﺻر ،دت.
4ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص95-94
5

اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص94
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ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،ﻓوﺟدﻧﺎ ان اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻗد اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ ﻣن دورﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻧوان " Studies on
 " "Turkish Arab Relationsدراﺳﺎت ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ " ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻷول اﻟﺻﺎدر ﺑﺈﺳطﻧﺑول ﻋﺎم 1986م،
ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﻘﺎل اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻪ ﻟﻠﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻌروف أﻛﻣل اﻟدﯾن أﺣﺳﺎن أوﻏﻠو ﺑﻌﻧوان "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م ".ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

إﺣﺎﻻت ﻧص ﻣؤﻟﱠف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ " دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ "1918-1453

6

ﻣﺣل
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ّ
زادﻧﺎ اﻟﺷ ﻐف اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺄن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ذُﻛر ﻋﻧواﻧﻪ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟذي ﯾﺣوي ّ
اﻟﺑﺣث ،وﻫو اﻟﻣؤﻟّف اﻟﻧﺎدر " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" 7،رﻏﺑﺔ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻗراءة ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس
ﺷد اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻋﻧواﻧﻬﺎ اﻟذي ورد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو؛ "ﺗرﻛﯾﺎ
ﺟﻣﺎل ﻋﺑ د اﻟﻧﺎﺻر واﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ .وﻋﻧد اطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ّ
اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﺑﻘﻠم ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر" ،وﺗﺳﺎءﻟﻧﺎ ﻛﯾف ﯾﻛﺗب اﻟرﺋﯾس ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺈﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺻرﯾﺣﺔ وﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺛم ﯾﻌﻧوﻧﻬﺎ ﺑـ
"ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ"؟

6ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص94

7أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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واﺟﻬﺔ ﻣؤﻟّف " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"،

8

8أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،واﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﻟّف
256

ﺻورة اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﻣؤﻟّف " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"

9

9اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص02
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ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻟﻧﺎدر؛ " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"

10

ﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻟراﺣل" :ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن اﻷﻣر ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ او ﻓﻲ
وﻟﻼﺳﺗﻧﺎرة اﻛﺛر ﻧﻌرض ﺟزء ﻣن اﻟﻧص اﻟﺧطﺎﺑﻲ ّ
ﺳراء اﻟﺣﯾﺎة وﺿراﺋﻬﺎ ،وﺗﻘﻠّﺑﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧُﻌﻣﺎﺋﻬﺎ وﻓﻲ ﺑؤﺳﻬﺎ ،وﺣﺎرﺑﻧﺎ ﺟﻧﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﻧب ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﻬﻲ ﻣﻧﺎ وﻧﺣنﻣﻧﻬﺎ...ﺗﺷﺎرﻛﻧﺎ ﻓﻲ ّ
ﻣﯾدان واﺣد ﻗروﻧﺎ ﻋدة ﻟﻧﺻرة اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وﺣﯾن ﺗﺄﻟﺑت ﻗوى اﻟﺑﻐﻲ واﻟﻌدوان ﻟﺗزﺣزﺣﻧﺎ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﻬدف
اﻷول ﻟﻛل رام ﻣن اﻫل اﻟﺑﻐﻲ واﻟﻌدوان وﻛﻧﺎ ﻧﺣن ﻣن وراﺋﻬﺎ...وطﻧﻧﺎ ووطﻧﻬﺎ ﻗطﻌﺗﺎن ﻣن ﻫذا اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﻣن آﺳﯾﺎ
وان ﻛﺎن وﺟﻬﻬﺎ ﻷوروﺑﺎ ،وﻟﻐﺗﻧﺎ وﻟﻐﺗﻬﺎ ﻟﻔظﺎن ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻣﺷﺗرك ،ﻓﻬﻲ ﻛﻼم ﻣن ﻛﻼﻣﻧﺎ وان ﻛﺗﺑت ﺑﺎﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ،وﻗرآﻧﻧﺎ وﻗرآﻧﻬﺎ
واﺣد...وﻣﺎﺿﯾﻧﺎ وﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ﻓﺻﻼن ﻣن ﻛﺗﺎب واﺣد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب واﻹﺳﻼم...وﻧﺣن اﻟﯾوم ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،اﺧوة
ﻣﺧﻠﺻون ﻷﺧت ﺧﺎﻟﺻﺔ اﻟﻌرق واﻟﻧﺳب ،ﻓرﻗت ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻬم اﻻﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻣل ﻣﺟﺗﻣﻊٕ ...واذا ﺳﻠﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﻠﻣﻧﺎ...
ﻓﻧﺣن ﻟﻬﺎ اﻟدرع اﻟواﻗﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑﺈزاء اﻟﻌدو درع ﻟﻧﺎ ،ﻓﻘد اﺗﺣدت ﻣﺻﺎﯾرﻧﺎ اذن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾن وارﺗﺑطت اواﺻرﻧﺎ ،وﻫﻲ اﻻﺧوة
ﻓﻲ اﻟﺑﺄﺳﺎء واﻟﻧﻌﻣ ﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻛﻣﺎ ﻻ ّﺑد ان ﺗظل اﺑدا...اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣﻧذ ﻛﺎن ﻓﻠم
ﯾﻛﻔر ﺑﻬﺎ ﯾوﻣﺎ"...
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘﺎطب ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻷﺗراك ،ﻓﻲ ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻟﻘد أﻛّد اﻟرﺋﯾس اﻟ ﻣﺻري اﻟراﺣل ﻓﻲ ﻫذﻩ ّ
ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ "ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ"" ،اﺧوة ﻣﺧﻠﺻون ﻷﺧت ﺧﺎﻟﺻﺔ" ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻬﻣﺎ ﺿد اﻋداﺋﻬم ﺑﻐﯾﺔ ﻧﺻرة اﻹﺳﻼم"،
ﺳراء اﻟﺣﯾﺎة وﺿراﺋﻬﺎ ،وﺗﻘﻠّﺑﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧُﻌﻣﺎﺋﻬﺎ وﻓﻲ ﺑؤﺳﻬﺎ ،وﺣﺎرﺑﻧﺎ ﺟﻧﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﻧب ﻓﻲ ﻣﯾدان واﺣد ﻗروﻧﺎ ﻋدة ﻟﻧﺻرة
ﺗﺷﺎرﻛﻧﺎ ﻓﻲ ّ
اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ" وﻫﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟرﺋﯾس ﻟرﺻد أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻷﺗراك ﺑﺎﻟﻌودة اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ وﺣدّت ﺻﻔوﻓﻬم ،ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ّﻓرﻗﺗﻬم .ﻛﻣﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﻓرض اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻬدف اﻟﻰ ادﻣﺎج اﻟﻣﻛون اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻟﻌرﺑﻲ؛ "ﻫﻲ
ﻣﻧﺎ وﻧﺣن ﻣﻧﻬﺎ" .ورﻏﺑﺔ ﻣن اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻘﺎطب ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻷﺗراك اﺳﺗﻌﺎن ﺑﺎﻧﺳﺟﺎم دﻻﻟﻲ ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻣﺗﻘﺎطﺑﺔ؛ ﻧﺣن/
ﺳراء اﻟﺣﯾﺎة وﺿراﺋﻬﺎ" ،اﻟﻧﻌﻣﺎء/
ﻫم "ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻬم" ،ﻣﺎﺿﻲ /ﺣﺎﺿر "ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ او ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر" ،اﻟﺳراء /اﻟﺿراء »ﺗﺷﺎرﻛﻧﺎ ﻓﻲ ّ
اﻟﺑؤس" ،وﻫﻲ اﻻﺧوة ﻓﻲ اﻟﺑﺄﺳﺎء واﻟﻧﻌﻣﺔ"" ،وﺗﻘﻠّﺑﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧُﻌﻣﺎﺋﻬﺎ وﻓﻲ ﺑؤﺳﻬﺎ" ،آﺳﯾﺎ /أوروﺑﺎ "ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﻣن آﺳﯾﺎ وان ﻛﺎن وﺟﻬﻬﺎ
ﻷوروﺑﺎ" ،ﻋرﺑﯾﺔ /ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ "ﻓﻬﻲ ﻛﻼم ﻣن ﻛﻼﻣﻧﺎ وان ﻛﺗﺑت ﺑﺎﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ" ،اﻻﯾﻣﺎن /اﻟﻛﻔر "اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣﻧذ ﻛﺎن ﻓﻠم
ﯾﻛﻔر ﺑﻬﺎ" .ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎرة دﻗﯾﻘﺔ "ﻓﻧﺣن ﻟﻬﺎ اﻟدرع اﻟواﻗﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑﺈزاء اﻟﻌدو درع ﻟﻧﺎ" ،وﻫﻲ اﺳﺗﻌﺎرة
"اﻟدرع" اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾل اﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻗد وردت دﻗﯾﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺣﻔّزة ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌرب واﻷﺗراك ﻣﻌﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ
اﻟﻌدوان اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟذي وﺻﻔﻪ وﺻﻔﺎ داﻻ ﺑﺎﻟﺑﻐﻲ واﻟﻌدوان "ﻗوى اﻟﺑﻐﻲ واﻟﻌدوان".
اﻟﻧص اﻟﻘوﻣﻲ اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﯾﺗﺄﻛد اﻧﻪ ﺧﺎل ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ّ
ان اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﺧطﺎ ب ّ
ﻧُﺳب اﻟﯾﻪ ،ﺑل وﻻ ﯾﺟد ﻓﯾﻪ أي ﺿﻐﯾﻧﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ او ﻟﻸﺗراك ،ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﻪ ﻣﺛﻘل ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻌرب
ﺑﺎﻷﺗراك ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻬم .اذن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺈﻟﺣﺎح ﻣن اﯾن اﺳﺗﻘﻰ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن
اوﻏﻠوا وﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ،واﻟذي ورد ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :ان ﻛل ﻣﺎ
ﻧﻠﻣﺳﻪ اﻟﯾوم ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﻌرب اﻓرادا وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻧﻣﺎ ﻫو أﺛر ﻣن اﺛﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﺟﺛم ﻋﻠﻰ ﺻدورﻫم ﺑﺄﺛﻘﺎﻟﻪ
اﻟﺑﻐﯾﺿﺔ ﺑﺿﻌﺔ ﻗرون ...ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم".؟
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ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ظﻠّت ﺳﺎﺋدة ﻟﺳﻧﯾن ﻋن ﻗﺻد او ﺑدوﻧﻪ ﺗداوﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون وﻻزاﻟوا اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا وﻧﺣن ﻣﻧﻬم طﺑﻌﺎ؟ وﻫل
ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟﻧﺧﺑوي ﺣول أﻓﻛﺎر اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
وﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻘﺎم رﺋﯾس دوﻟﺔ ﻋظﯾﻣﺔ؟ وﻣن اﻟذي ﺗﺳﺑّب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ؟ ﻫل اﻟﻣؤرخ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ّ
اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ ﻋن اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠوا؟ ام ان ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ وﻧﺳب أﻓﻛﺎ ار
أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻐﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ،وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﯾﻬﺎ أﺻﻼ ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ؟
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻻن ﻧﺳب اﻟﻧص اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ورد ﻓﻲ ﻣؤﻟف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو
إﻗرار ﺑﻘوﻣﯾﺔ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻋﺗرﺗﻬﺎ ﺿد ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ.
ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺳﺑر أﻏوار اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻧﺎدر اﻟذي ورد ﻓﯾﻪ ﺧطﺎب ّ
اﻟراﺣل واﻟﻣوﺳوم ﺑـ " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك".
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وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ وﻟﻛﻲ ﻧﻔﺻل ﻓﻲ اﻷﻣر

ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎل اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ أﻛﻣل اﻟدﯾن أﺣﺳن اوﻏﻠو "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912مStudies on Turkish ".
 "Arab Relationsاﻟﺻﺎدرة ﺑﺈﺳطﻧﺑول ﻋﺎم 1986م ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻدر اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ؟ وﻣن اﻟﻣؤرخ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ؟
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻷول ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت وﻫو ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗﺣﻣﯾل ﺑل ﻟﻠﻘراءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن
ﻟﻠﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻘط ،وﻋﻧدﻣﺎ راﺟﻌﻧﺎﻩ وﺟدﻧﺎ أن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗن ﻗد وردت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻋﻧﺎوﯾن دون اﻷﺑواب او اﻟﻔﺻول .اﺳﺗﻬﻠّت ﺑﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس
"ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ" ،ﺛم ﻧﺷﺄة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔﺗوح اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق ،ﺛم ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗطرق اﻟﻣؤرﺧون ،أﻣﯾن
ﺑﻣﺄﺳﺎة اﻻﻧدﻟس ،وﺑﻌدﻫﺎ اﻟوﻫن اﻟذي أﺻﺎب اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ ،ﻓﺎﻧﺑﻌﺎث اﻟروح اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﺔ وظﻬور اﻟرﺟل اﻟﻣرﯾض .ﺛم ّ
ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ اﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺻر ﺗﺣت اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،ﺛم اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻛﺑرى واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ،
اﻟﺗطرق أﯾﺿﺎ اﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن
وﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻛرة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔّ ،ﺛم ظﻬور اﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻟﻌ رﺑﯾﺔ ﻓﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔٕ .واﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ّﺗم ّ
ﻋﻠﻣﺎء اﻟدوﻟﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣروف اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﺻل واﻟﺑﻠﻘﺎن وروﺳﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ.

أﻣﺎ اﻟﻣؤﻟّف

اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو اﻟدورﯾﺔ اﻟﻧﺎدرة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت ﻻ ﻗراءة وﻻ ﺗﺣﻣﯾﻼ ﻓﻘد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﺑﻌد ﺟﻬد ﺟﻬﯾد ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﯾﺳﺎم ﺑﺎﺳطﻧﺑول ،ورﺣﻧﺎ ﻧﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣﻘﺎل ﺑﺷﻐف ﻟﻧﻌرف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .ﻓوﺟدﻧﺎ ان اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ ﻗد ﺣﺎول ﻓﻲ ﺧﻼل
ﺗﻘدم ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﻛﺗ ب اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّل ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﯾﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ّ
ﯾﺑﻧﯾﻪ اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﺣﻛﺎم ﻧﺣوﻫﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ رؤﯾﺗﻪ ﻟﺟزء ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
وﺑﺧﺻوص ﻣوﺿوع اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳب أﻓﻛﺎر أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻓﻲ
اﻟﻣؤﻟّف اﻟﻧﺎدر " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" واﻟﺗﻲ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أوﻻ:
ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣؤﻟﱠﻔﻪ اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ" دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 1918-1453م"،
ﻧص ﺧطﺎﺑﻲ ﻗوﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ـ"إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺛﻧﺎء اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ" ص  94ﺑرد ّ
ﻣؤدﻟﺞ اﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدّرت اﻟﻣؤﻟﱠف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻟﻧﺎدر " ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل
13أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ﻟﻠﻣؤرﺧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1954م ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:

14

وﻛﺎن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺳب اﻻﺣﺎﻻت أﻋﻼﻩ ﻫو اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻌروف أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو )اﻹﺣﺎﻟﺔ رﻗم 2
و .(4وﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺧطﺎﺑﻲ اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ﻧﺟدﻩ ﯾﺣوي ﻓﻘرﺗﯾن ،ﺗُﻔﺗﺢ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﺑـ" :أن ﻛل ﻣﺎ
ﻧﻠﻣﺳﻪ" ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد "دام ﻗروﻧﺎ وﻛذا" ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن "ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ" ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد "اﻻﺧﻼق واﻟﻣﺷﺎﻋر".
ﺗﻘﺻﯾﻧﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات او اﻟﻧﺻوص اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻷول اﻟﻣوﺳوم ﺑـ"ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء
ّ
أﺗﺎﺗورك" ،ﻓﻌﺛرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد "دام ﻗروﻧﺎ وﻛذا" ﺑل ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻗﺑل ذﻟك أي ﻋﻧد "ﺑﺄﺛﻘﺎﻟﻪ اﻟﺑﻐﯾﺿﺔ ﺑﺿﻌﺔ
ﻗرون" ﺣﯾث وردت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو؛

14ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 94
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ﻣن اﻟﻣؤﻟﱠف اﻷﺻﻠﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"،

15

وﻟﻛن اﻷﻣر اﻟﻣﺧﺗﻠف ان اﻟﻧص ورد ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  45أي ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﻣؤﻟّف وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت ،08-07-06-05
ّ
ﯾدل ﻋﻠﻰ ان أﺻﺣﺎب اﻟﻧص ﻫم اﻟﻣؤرﺧون أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﻟّف "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ّﻣﻣﺎ ّ
ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﯾﻪ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻣﻊ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ،وﻟﯾس اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر .وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﺎ ّ
ﯾظل اﻟﺳؤال ﻣطروﺣﺎ داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﻣؤرخ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ ﻫل
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣؤدﻟﺟﺔ .وﻟﻛن ّ
اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟذي أﺧد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋن اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اﻏﻠو؟ ام ان ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذي
ﻧﺳب ﻧﺻﺎ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻗوﻣﯾﺎ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس ﻋن ﻗﺻد او ﺑدوﻧﻪ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋدﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ "ﻗراءة
ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م".
ﻟﻠﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو ﻟﻧﻘوم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺻﯾن ،ﺣﯾث ورد اﻟﻧص ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ؛

15أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص45
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ﻣن ﻣﻘﺎل "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل -1912
1980م".

16

ﻧﺳﺗﺷف اذن ان اﻟﻧص اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"،
ّ
وﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر
اﻟﻣﺗﻣﻌن ﺟﯾدا
ّ
ﻟﻛن
ﺧﻼل 1980-1912م" ،وﻓﻲ ﻣؤﻟف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ "دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 1918-1453م "ّ .
ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﺟد ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﻋﺑﺎرة "ﺛم ﻻ ﯾﻠﺑث اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻌد ذﻟك  ،"...وﻫﻧﺎ ﻧﺳب اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻧص اﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب "ﺗرﻛﯾﺎ
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ذاﻛ ار ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ  45ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻧﺣن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﱠف اﻷﺻﻠﻲ.
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻟﻘد َﻧﺳب اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻧص اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﻟﱠف وﻫم اﻟﻣؤرﺧون أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد
ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،وﻟﯾس اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،وﻟم ﯾذﻛر اﺳﻣﻪ اﺑدا ﻗﺑل ذﻛر اﻟﻧص .ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اذن ان اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻗد وردت ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 1918-1453م" ،وان
اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑريء ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﻟم ﯾرد ذﻟك اﻟﻧص ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ اﺑدا )ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻪ ﺗوﺟﻬﺎت ﻗوﻣﯾﺔ
ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻛذﻟك(.
اﻻ ان ﻣﻘدﻣﺗﻪ ّ
ﺗﺟرﻧﺎ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻰ طرح ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺟﻠﯾﻠﺔ أﺧرى؛ ﻣن اﯾن اﺳﺗﻘﻰ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ
ّ
ّس ﻟﻠﻣﻐﺎﻟطﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻗﺻد
ﺿد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ؟ ﻫل أﺳ
ﺗُﻧﺳب اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟ راﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧﺻوﺻﺎ ﻗوﻣﯾﺔ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ّ
ِ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ؟ ﻛﯾف ﻟم ﯾﻧﺗﺑﻪ اﻟﯾﻬﺎ؟ ام ﺗراﻩ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺧطﺄ ﻣﻧﻬﺟﻲ دون ﻗﺻد؟
او ﺑدوﻧﻪ ،رﻏم اﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ ّ
ﺳﻧﺟﯾب ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗدرج.

16أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو ،اﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو ،ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م .دورﯾﺔ "  ، "Studies on Turkish Arab Relationsاﻟﻌدد  ،01ﺑﺈﺳطﻧﺑول ،ﺗرﻛﯾﺎ1986 ،م،
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ﺛﺎﻧﯾﺎ:
اﻟﻣؤﻟف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل
ﻟﻘد وردت اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﻓﻲ ّ
ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" وﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م" ،ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ
اﻟﻧص اﻟوارد ﻓﻲ ﻣؤﻟﱠﻔﻪ ﺟﻣﻠﺔ أﺧرى وﻫﻲ؛ "أن ﻣﺻﺎﺋب اﻟﻌرب اﻟﯾوم ﻗد ﺗﺄﺗت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي دام ﻗروﻧﺎ ﻛذا"
ﻓﻲ ّ

17

ﻓرﺣﻧﺎ ﻧﺗﻘﺻﻰ وﻧﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲاﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ وﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ،ﻟﻛﻧّ ﻧﺎ ﻟم ﻧﺟد أﺛ ار ﻟﻬﺎّ .ﺛم ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣؤﻟّف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ
ﻋﻠّﻧﺎﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ اﻟﻰ ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل واﻟﻰ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ ﻛﻣﺻدر ﻟﻬﺎ ،ﻟﻛﻧّ ﻧﺎ ﻟم ﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ،وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻫﻲ ﻏﯾر
ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس أﺻﻼ ،اذن ﻣن اﯾن اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ؟ وﻟﻣﺎذ وظّﻔﻬﺎ وﻧﺳﺑﻬﺎ اﻟﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ؟

ﺛﺎﻟﺛﺎ:
اﻟﻧص اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻣؤﻟّف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،و ﻫﻲ؛ "
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ّ
ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وان ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺷﺎﻋر".

18

ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو؛

17ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص94

18ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص94
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ﺣﯾث وردت

ﻓوﺟدﻧﺎ اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم  ،58ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ
اﻧﻬﺎ وردت داﺧل اﻟﻣﺗن وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،وان أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون ﻫم اﻟﻣؤرﺧون أﻣﯾن
وﻟﻛن اﻷﺳﻠوب ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧص اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ.
ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ .ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾّن ﻓﻲ اﻟﺻورةّ ،

ﻣن اﻟﻣؤﻟﱠف اﻷﺻﻠﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك"،

19

وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻟﺗرﻛﻲ ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م" ،ﻟﻧﻘﺎرن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻟﻧﻌرف ﻣن اﯾن اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ ،وﺟدﻧﺎ ان ﻧص اﻟﻣؤﻟّف اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾّن ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ؛

ﻣن ﻣﻘﺎل "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل -1912
1980م".

20

اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل وﺑﺄﺳﻠوب ﻏﯾر اﻷﺳﻠوب اﻟذي وردت
اذن ﻣن اﯾن اﺳﺗﻘﻰ ّ

ﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﱠف اﻟﺗرﻛﻲ "ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وان ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺷﺎﻋر".؟

21

19أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص58
20أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص87
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اﻟﺗﻘﺻﻲ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻدر اﻟﻧﺻوص اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
ّ
ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد
ّ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ ﻟﻠﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ؛ "دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 1918-1453م" ،وﻓﻲ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ﻟﻠﻣؤرﺧﯾن أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد
اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﯾﺣوي ّ
اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ  ،وﺑﻌد ﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻣؤرخ اﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م".
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗطﻌﯾﺔ وﺑﺎﻷدﻟّﺔ ان اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑريء ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن
* ﻓﻘد ّ
اﻟﻧﺻوص اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧُﺳﺑت اﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﻟّف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ وﻣﻔﺎدﻫﺎ؛ "ان ﻛل ﻣﺎ
ﻧﻠﻣﺳﻪ اﻟﯾوم ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﻌرب اﻓرادا وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻧﻣﺎ ﻫو أﺛر ﻣن اﺛﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﺟﺛم ﻋﻠﻰ ﺻدورﻫم ﺑﺄﺛﻘﺎﻟﻪ
اﻟﺑﻐﯾﺿﺔ ﺑﺿﻌﺔ ﻗرون ...ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم .أن ﻣﺻﺎﺋب اﻟﻌرب اﻟﯾوم ﻗد ﺗﺄﺗت
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي دام ﻗروﻧﺎ ﻛذا" ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا وان ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺷﺎﻋر ".ﺑل وردت ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻷﺻﻠﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن
اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ،واﻟﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م" ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻬﺎ ﻧﺻوص ﻟﻠﻣؤرﺧﯾن أﻣﯾن ﺷﺎﻛر ،ﺳﻌﯾد اﻟﻌرﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد
ﻣﺻطﻔﻰ ﻋطﺎ ،وردت ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﻣؤﻟّف ﻓﻲ ص  45و 58وﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر .اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت
ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت.08-07-06-05
*وﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻣؤﻟﱠف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻣؤرخ أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو ﻗد ﻋرض ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص ﻣن اﻟﻣؤﻟف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ
ّ
اﻋﺗﺑر اﻟﻣؤﻟﱠف ﻣن
"ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ﻟﻼﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺗدﻋﯾم طرﺣﻪ ،ﺣﯾث َ
اﻗوى اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ وﺻﻔت اﻟوﺟود اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻣﻘﻧﻊ ﺗﺣت ﺳﺗﺎر اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر ان
اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻗد "أطﻠق اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر ﻟﻠﻛﺗﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻌﯾدوا ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻر واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿوء" 22ذﻟك اﻟطرح اﻟﻣؤﯾّد ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻫم .وﻗد ﻟﻔت ﻧظرﻩ ﻫو أﯾﺿﺎ ذﻟك اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن

اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻣﺗن اﻟﻣؤﻟﱠف .ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  91و 92و 93ﺑﻌرض ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ
ّ
ﺷﻛل ﻣواﺿﻊ ،وﻛﺗب ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟدﯾن اﻟواﺣد واﻟﻠﻐﺔ ،وﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷﺗرك ،وﻋن ﺷﻌﺎر اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟواﺣد اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌرب
واﻟﺗرك وﻫو "اﷲ أﻛﺑر"ـ وﺗطرق اﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻌرب واﻟﺗرك ،ﺛم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ٕواﻋﻼن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ .وﻗد ﻋرض اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ وﻟم ﯾﺿف أي ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺳوى ﻋرض ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎّ ،ﺛم راح ﯾﻌرض وﯾﺣﻠّل
ﻧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﻣؤﻟﱠف اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠﻔت ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻠوﺟود اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ .وﻫﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺳرد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑداﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺛم ﺑﺎﻟﻣﺗن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﱠف ،دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬﺎ ودون ﻧﺳﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري
اﻟراﺣل ،ﺑل اﺳﺗﺷﻬد ﺑﺎﻟﻧﺻوص وﻧﺳﺑﻬﺎ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﻟّف.

21ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص94

22اﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص93
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ﻛل ﻫذﻩ اﻟدﻻﺋل ﺗﻘودﻧﺎ اﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧطﻘﻲ واﺣد وﻫو ان اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻟم ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﻣؤﻟّف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ
ّ
اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟدورﯾﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻟو ﻓﻌل ذﻟك ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ ،ﺑل اﺧدﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﺣث آﺧر اﺳﺗﻌﻣل أﺳﻠوﺑﻪ اﻟﺧﺎص ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻣﺎ
ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ ،وﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻬوﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﯾﻧﺎ.
ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺧص ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻌودة اﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻟﯾس اﻻﻛﺗﻔﺎء
ﺑﻣﺎ ﯾرد داﺧل اﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻟّﻔﺎت واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ رﺟﻊ اﻟﯾﻬﺎ واﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾؤﺛّر ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
أﺟل
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﺣﺟم اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ .واﻟﺧطر ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻛﻣن ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺑل ﻓﻲ أﻣر أﻛﺑر و ّ
وﻣﺷوﻫﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺗﻌدى اﻷﻣر اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
وﻫو ﻧﺳب ﻧﺻوص ﻣﻐ ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ّ
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺗﻠﻔﯾﻘﺎ وﻣﻐﺎﻟطﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﺣﺎﺳب ﻋﻠﯾﻬﺎ.
*اﻣﺎ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧص "أن ﻣﺻﺎﺋب اﻟﻌرب اﻟﯾوم ﻗد ﺗﺄﺗت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي دام ﻗروﻧﺎ ﻛذا".

23

ﻓﻘد

ﺗﻘﺻﯾﻧﺎ وﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ اﻷﺻﻠﻲ؛ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ،وﻓﻲ
ّ
اﻟﻣؤﻟّف اﻻﺳطوﻏراﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﻟف اﻟﺗرﻛﻲ أﻛﻣل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠو "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل 1980-1912م" ،وﻟم ﻧﺟد ﻟﻬﺎ اﺛ ار ﻻ ﻫﻧﺎ وﻻ وﻫﻧﺎك ،واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟوﺣﯾد ان اﻟﻧص
ﻋﺑﺎرة ان ﺗﻌﻠﯾق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺎﺣث اﻟذي اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ان اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻗد اﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ
ﻣﺣل اﻟﺑﺣث وردت ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺑﯾن اﻟﻔﻘرﺗﯾن
اﻟﺧﺎص وﻟﯾس ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻻﺻﻠﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻔﻘرة ّ
اﻷﺧرﺗﯾن.
اﻟﻧص اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻣؤﻟّف اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،و ﻫﻲ؛ "
*أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ّ
ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وان ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺷﺎﻋر".
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ﻓﻘد ﻋﺛرﻧﺎ

ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف اﻷﺻﻠﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﺎء آل ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء أﺗﺎﺗورك" ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم  ،58وﻓﻲ اﻟﻣؤﻟّف
اﻟﺗرﻛﻲ "ﻗراءة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل -1912
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻷﺻﻠﻲ وان اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ ﻟم ﯾﻧﺳﺑﻪ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ،وﻣن ّﺛم ﻓﺎﻟرﺋﯾس ﺑرىء ﻣﻧﻬﺎ،
1980م" ،ﺑﻣﺎ ّ
ﻛﻣﺎ اﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ورودﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻐﺎﯾر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻋﻧد اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺎ ﯾؤﻛّد اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫو
ان اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد اﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺑﺎﺣث وﺳﯾط آﺧر وﺑﺎﺳﻠوﺑﻪ دون اﻟﻌودة اﻟﻰ ﻣﻘﺎل اﻟﻣؤرخ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي اﺳﺷﺗﻬد ﺑﻪ ﻓﻲ
اﻻﺣﺎﻻت.

ﺣﯾث وردت ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة

23ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص94
24اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص94
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وﻟﯾﺳت ﻫذﻩ؛ "ان اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺷرا ،وان ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻣﺷﺎﻋر".
ﺧﺗﺎﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ان ﻧﺳب اﻟﻧص اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﺑﻔﻘراﺗﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري اﻟراﺣل ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﻐﺎﻟطﺔ
ﻛل ﻣن أﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ووظﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة واﻟﻰ اﻟﯾوم .ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ اﺗﺧذت
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،وﻓﻲ ﺣق ّ
ﻛﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺧﺎطب ﻓﺋﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑل ﻣن اﻟﻣؤﻛّد ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗد ﺗﻧﺎﻗﻠت
ﻟﺳﻧوات ﺑﺣﻛم ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤرخ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻓﻲ وﺳط ﻣؤرﺧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وأﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻬﺎ اﻋﺗراف واﺿﺢ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﯾﻪ .وﻋﻠﻰ أﺛر ﺗﻣرﯾر ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر
ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟ ﻠرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺿد ﺗرﻛﯾﺎ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻧص ّ
ص ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس او ﻓﻲ ﻣؤﻟّف اﺳطوﻏراﻓﻲ آﺧر ،ﺳﺗﺑرز ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺗﻠك اﻟﺧطﺎﺑﺎت
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤدﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻧ ّ
واﻟذﯾن ﺳﯾﺳﺗﺛﻣرون ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﺄﻟﯾﻔﺎﺗﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺈﻋﺎدة ﻟﺗﻧﺎول رواﺳب اﻷﻓﻛﺎر ﻧﻔﺳﻬﺎ .وﻫﻧﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺗﻠك اﻟﻣؤﻟّﻔﺎت
اﻻﺳطوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر ﻟﺗﺣدث ﺗﻧﺎﻓ ار ﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗوظﯾف ﻣﺻطﻠﺣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﺗﻧﺎﻓر واﻟرﻓض ﻛﻣﺻطﻠﺢ "اﻻﺗراك" ﺑدل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ رﻏم ان اﻟﻔرق واﺿﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷﯾﻊ اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺑﻐﺿﺎء وﯾﻧﻔﻲ
ﺗدل
اﻟﺗوﺣﯾد ﺗﺣت راﯾﺔ اﻹﺳﻼم .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺣﺎت "اﻻﺗراك اﻟﻐزاة" و"اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺗرﻛﻲ" و"اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺗرﻛﻲ " ،وﻫﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ّ
اﻟﺗرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻧزﻋﺔ ذاﺗﯾّﺔ ﻣؤدﻟﺟﺔ وﻏﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺧﻠط ﺑﯾن ﺣﯾﺛﯾﺎت ﺗوﺳﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق ،وﺗوﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﺎ
اﻟﻣﻐرب ،رﻏم ان اﻻﻣر ﻟﯾس ﺳﯾّ ﺎﻧﺎ .واﻻﻣر اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ واﻟذي ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة اﻟﯾﻪ ﻫو اﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﺗﺳﺎﻫم ﺗﻠك
اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤدﻟﺟﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ،ﺑل ان اﻧﻌدام ﺗرﺟﻣﺎت ﻟﻠﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ – اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻧظرة
واﺿﺣﺔ ﺣول اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣؤﻟّﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾد اﻏﻠﺑﻬﺎ ﺑﺑطوﻻت اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل اﺗﺎﺗورك
واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﻣﻌﺎدﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺳﺑب ﺣرﻛﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﻗﻠب أوروﺑﺎ ﺑﺎﺳم اﻹﺳﻼم ،ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻌﺎداة
اﻟﻧﺳق اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻟﻠﻧﺳق اﻟدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أدّى اﻟﻰ ﺗﻌﺗﯾم ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.
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Teknik Gelişmelerin Geleneksel Sanatlara Etkisi: Osmanlı Kağıt ve
Kitap Sanatları Örneği
Aydın Başbuğ*

Giriş
İslam, Allah ile kul arasındaki tevhit anlayışını tashih ederken bir yandan da onu kabul eden
toplumlarda kendiliğinden bir üst kültür meydana getirmiştir. Bu üst kültür, doğrudan din
tarafından öngörülmemekle beraber dolaylı bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Değişik coğrafya
ve yaşayışa sahip toplumlarda, daha önceki kadim geleneklere dayanan kültürel değerleri de bu
tevhit olgusu ile sentezleyerek tamamen yeni bir yapıda inşa etmiştir. Başlangıçta önceki kültür
ürünlerinden doğrudan doğruya istifade edilirken zamanla “İslam” ile özdeşleşen yeni bir
kimliğe bürünmüştür.
İslam, Endülüs’ten Çin’e kadar o zaman için bilinen dünyanın tamamına yakın bir coğrafyaya
kısa sürede yayılmıştır. Bu coğrafyadaki Roma, Yunan, Mısır, Babil, Arap, Habeş, İran, Hint, Türk
ve Çin gibi zengin ve çok çeşitli medeniyetlerle temas eden toplumlarda giderek “İslami” vasfa
sahip bir “ortak kültür” gelişmiştir. Bu üst kimlik altında, Endülüs, Arap, İran, Türk ve Hint gibi
Müslüman halkların yerel alt toplumsal yapılar şekillenmiştir. Bu alt kültürlerle birlikte dikey
ortak İslam kültürü günümüze kadar yatay özelliğini de koruyarak zaman içinde değişen
gelenekli yapısına kavuşmuştur.
İslam mimarı ve sanatı, cami ve kitap olmak üzere iki temelde zuhur etmiştir. Cami, İslam kültür
ve medeniyetinin şekillendiği ve günümüze kadar ayakta kalan bütün sanatların tezahür mahalli
olmuştur. Kitap sanatları da buna paralel olarak ortaya çıkmıştır. Camide doğan geometri ve
soyutlama mantığı, kitap sanatlarında da birebir tekamül etmiştir1. Örneğin camiye birbirine
simetri iki kapıdan girilmektedir. Kapı, birbirine simetri motif ve süslemelerle donanmış; etrafı
da yine simetrik ve soyut süslemelerle donanmış taş yapı ile çevrelenmiştir. Cami kapısındaki bu
simetri anlayışı kitabın ilk sayfasında kendisini
göstermektedir. Genellikle kitapların ilk sayfasına
daha fazla özen gösterilmiştir. Kitabın taşıdığı
bilginin anlamına uygun olarak ilk yaprak,
geometrik motiflerle süslenmiştir. Bu süsleme
daima karşısındaki diğer sayfa boş olsa dahi daima
simetrik olmuştur. İlk yazı sayfasındaki bu incelik
zamanla cilt ile kağıt arasındaki iç kağıtta da ebru
süslemesinde de devam etmiştir. Öyle ki ebrulu
sayfada da bir soyutlama ve simetri anlayışı
hakimdir. Kapıyı çevreleyen taş yapı gibi cilt de bu
giriş kapısını muhafaza ederek aynı türde soyut
Şekil 1: El yazması Kur'an-ı Kerim

Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi, E-posta:
abasbug66@gmail.com
1 Özkeçeci, İlhan; Doğu Işığı, VII- XIII. Yüzyıllarda İslam Sanatı, İstanbul 2006, s. 57-61.
*
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süsleme sanatları ile donamıştır. Bu özgünlük giderek ciltteki “mikleb” kısmı ile tamamlanarak
bütün bir kitabı muhafaza eden cilt sanatını kurmuştur.
1- Teknik Gelişmelerin Sanata Etkisi
Geleneğin yatay unsuru olan zaman, teknikteki ilerleme ile gelişmesini devam ettirmektedir.
Teknik ilerleme, zorunlu olarak kültürün her alanında, bu arada sanatta da değişimi meydana
getirmektedir. Müzik bunun güzel bir örneğidir. Usta çırak ilişkisi ile devam eden müzik
besteleri önceleri kar gibi uzun parçalardan oluşurken sesin kayda alınmasıyla birlikte giderek
kısalmaya başlamıştır. İlk teknik cihazlar olan fonograf ve gramofonların kısa süreli kayıt
imkanları karşısında müzik eserleri de giderek bu süre sınırlılığına bağlı icralara dönüşmüştür.
Sesin kayıt edilebilirliği ve radyonun ortaya çıkması ile birlikte geniş çevrelere ulaşmıştır. Bu
imkan, dar müzik keyiflerinden geniş kitlelerin müzik tercihlerine doğru bir yönelim
göstermiştir. Teknikteki ilerleme ve elektriğin müzik araçlarına uygulanması ile birlikte bu
estetik duyum, araçlara, kamyon ve dolmuşlara inmiş ve bu değişim de müziğin türünde önemli
değişikliklere yol açmıştır. Günümüzde müziğin dijital rakamlara dönüşmesi ve hatta kulaklık ile
yürürken dahi dinlenebilmesine bağlı olarak önemli değişimlere yol açmıştır.
Görüyoruz ki teknik gelişme müzik gibi bütün sanatlarda da bir değişime yol açmaktadır.
Başlangıçta taş ile şekillenen kalıcı mimari yapılar, beton ve çeliğin birlikte kullanımı ile
bambaşka boyutlara ulaşmıştır. Aynı sonuç kitap ve kitapla birlikte doğmuş olan sanatlar için de
söz konusudur. Kitap sanatlarını etkileyen teknik, kağıt ve matbaanın yaygınlaşması gelişmesi ile
yaşanmıştır.
2- Kağıt Tekniğindeki Gelişmelerin Kitap ve Kitap Sanatlarına Etkisi
Kültür ve sanatların gelişiminde yazı ve bu yazının kayda alındığı materyaller önemlidir. Kağıdın
gelişmesinden önce yazı, papirüs veya parşömenlere kaydedilmektedir. Papirüs2, kamışlardan
imal edilen kayıt malzemesi olarak 10. Yüzyıla kadar kullanılmıştır. Buna karşılık hayvan
dersinin işlenerek kurutulması ve inceltilmesinden oluşan parşömen3 daha yaygın kullanılmıştır.
Yazılan malzemenin özelliğine göre kitapların da şekillendiği görülmektedir. Papüris veya
parşömenin kullanıldığı dönemlerde kitap, rulo şeklindedir. Kütüphane de bu ruloların
konulduğu ortamlardır. Günümüz anlamındaki forma (volumen) şeklinde katlanarak
fasiküllerden oluşan kitap “codeks” 4olarak bilinmekle beraber işçiliğinin fazla olması nedeniyle
nadiren kullanılmaktadır.
Parşömen, hayvan derisinden yapılmasından dolayı oldukça pahalıdır. Ortalama bir kitap için
40-60 sığır ya da 70-90 oğlak derisine ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu olumsuz durum kağıdın
imal edilmesi ile değişmiştir. Nitekim kağıt sadece ağaç odunundan değil, pamuk, ipek, keten ve
hatta paçavra gibi her türlü malzemeden üretilebilmektedir5.
Kağıdın üretimindeki kolaylık, yazı ve yazı sanatlarında da gelişmeye yol açmıştır.
Parşömenlerde yazılan yazılarda bir sanatsal nitelik bulunmadığı gibi süslemeler de kısıtlı
kalmıştır. Oysa kağıt ile birlikte yazı ve süsleme sanatları başta olmak üzere kitap sanatlarında
önemli değişiklikler olmuştur.
Ayrıca bkz. Yıldız, Nuray; Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara
2000, s.138 vd. Pedersen, Johannes (çev. Mustafa Macit Karagözoğlu); İslam Dünyasında Kitabın Tarihi,
2. Baskı, Klasik yayınları, İstanbul İstanbul 2013, s. 62- 65.
3 Bkz. Yıldız, s. 160 vd.
4 Yıldız, s. 217, 240- 241. Lüers, Heinrich; Das Fachwıssen Des Buchbandınder, Dritte Auflage, Max
Hettler Verlag, Stuttgart 1943, s. 4- 6.
5 Bkz. Lüers, s. 342 vd.
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Kitap sanatlarındaki ilk değişiklik kitabın dikiş ve cilt yapım tekniğinde ortaya çıkmıştır.
Parşömenin hayvan derisinden olması nedeniyle formaların dikimi de yine hayvan
bağırsağından olmaktadır. Genellikle kuzu
bağırsağı en dayanıklı dikiş malzemesidir
(dayanıklılığı nedeniyle kuzu bağırsağı
okçulukta kiriş olarak da kullanılmaktadır).
Dikiş için kullanılan malzeme ile yazı için
kullanılan malzeme aynı organik özelliklere
sahiptir.
Dikiş, birden fazla formayı bir araya getirerek
kitap şeklini almasını sağlamakla beraber
yeterli değildir. Ayrıca bu formaları
çevreleyen koruyucu bir kapağa ihtiyaç
bulunmaktadır. Yine kağıttan imal edilen kalın kağıt veya mukavva söz konusu olmadığı için cilt
olarak tahta, kemik veya metaller kullanılmıştır.
Şekil 2: Parşömen kitap ve cilt örneği

Kağıdın yaygın olarak kullanılması ile beraber dikiş ve cilt tekniğinde de değişim ortaya
çıkmıştır. İslam coğrafyasının uzak bölgelerinde öğrenilen kağıt (Çin veya Uygur Türklerinden
öğrenildiği bilinmektedir), İslam dünyasında kitap sanatlarının gelişmesine yol açmıştır.
Kağıdın kullanılması ile forma dikişlerinde ince ip kullanılmaya başlamıştır. Kağıt formalarının
sayısının öncekilere göre daha fazla olması imkanı ile ciltlerin kalınlaştığı bu nedenle de cildin
dağılmaması için kitap sırtının ayrıca örme şiraze ile birleştirilmiştir. Dikiş tekniğindeki bu
değişimi cilt kapakları da takip etmiştir.
Birden fazla kağıdın üst üste getirilerek elde
edilen kalın karton kapak için elverişlidir.
Ancak bu kitabın korunması için yeterli
değildir. İşte burada parşömen döneminde
derinin inceltilerek kullanıldığı tecrüben
yararlanılarak kapak ve kapağa ilave mıklebin
deri ile kaplaması yapılmaktadır. Kullanılan
malzemenin sert olmaması kapaklar ve
mıklebin
hazırlanan
kalıp
baskılarla
kabartmaları hazırlanabilmektedir. Oysa daha
önce tahta, kemik veya metalin işlenmesindeki
güçlük ve fonksiyonel olmaması nedeniyle
yeni bir tarz doğmuş olmaktadır. Kağıdın kullanılması ile ortaya çıkan bir başka yenilik, kitabın
sırt dikişinde ince ipliğin kullanılması ile kitap sırtının da deri ile kaplanarak cilde elverişli
olmasıdır6. Giderek Selçuklu – Osmanlı cilt tekniği olarak kimlik kazanan bu teknikte deri kitabın
sırtına tamamen yapıştırılmaktadır. Bu teknik, kitabın bir bütün olarak korunmasını
sağlamaktadır. Ancak zamanla cildin sırtının eskimesi ile de zayıf yönünü meydana
getirmektedir. Cildin sırta yapıştırılmadan oval boşluk bırakılması (kambura7), Avrupa’da cilt ve
kitap sanatlarının gelişmesiyle başlamıştır.
Şekil 3: Sırt dikişi örneği

Pedersen, s. 109 vd.
Kambura, kitabın dikiş yapılan sırtının ve açılan yaprakların hafif yay şeklini almasıdır. Bu teknik daha da
ilerletilerek çifte kambura geliştirilmiştir. Oldukça estetik görüntü veren bu teknikte kitabın dikiş yapılan
sırtı ile ön tarafı iki farklı yay eğrisidir. Sırt dikişinin yapıldığı yay, ön tarafa göre daha geniş bir yarıçapı
6
7
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Kitabın temel yapısını meydana getiren kağıt, imalat tekniklerinin gelişmiş olmaması nedeniyle
kalın yapraklıdır. Ayrıca pürüzlü yüzeyi nedeniyle üzerine doğrudan yazı yazmak ta mümkün
değildir. Kağıdın yüzeyinin yazı yazmaya uygun olacak şekilde düzleştirilmesi gerekmektedir. İlk
olarak pürüzlü nişasta ile düzleştirilir. Nişasta ayrıca derinin yapıştırılmasında da kullanılır.
Yapıştırıcı olarak nişasta kullanılması kitap kurtlarını davet eder. Kitap kurtları kağıdı yemez.
Onları cezbeden bu şeker mamulüdür. Tutkal (yapıştırıcı kemik ve kandan yapılmaktadır. Ayrıca
bu yapıştırıcının esnek olması gerekmektedir. O nedenle ağaçları yapıştırmak için kullanılan
tutkal kullanılamamaktadır), tekniğin ilerlemesine bağlı olarak ileride kullanılacaktır. Esasen
cildin sırta yapıştırılması tutkal gibi kuvvetli bir yapıştırıcının ilk zamanlarda bulunmamasından
kaynaklanmaktadır.
Pürüzleri giderilmiş olan kağıt, yazı malzemesi olarak kamışın kullanılması nedeniyle yine
kullanıma elverişli değildir. Yüzeyin düzleştirilmesine bağlı olarak ya yüzeyinin çakmaktaşı gibi
bir taşla mührelenerek kayganlaştılması ya da yumurta akı ve şapla hazırlanan karışımla
aharlanması gerekmektedir. Kağıdın az ve pahalı bulunduğu bu dönemde ikinci tekniğin avantajı
yazı hatalarının ıslatılarak silinebilmesi önemli bir avantajdır. “mürekkep yalamak” deyimi de
buradan gelmektedir. Hattat çoğu zaman bu hataları yalayarak düzeltmektedir.
Avrupa’da 15. Yüzyıldan sonra kağıt üretim tekniğinin gelişmesi sonucunda daha ince, filigramlı
kağıtlar imal edilmiştir. Bu kağıtların üzerinde doğrudan yazı yazmak da mümkün hale gelmiştir.
Sadece kağıdın bu özelliği nedeniyle tarihlendirilmemiş kitap veya belgelerin tarihini tahmin
edebilmek mümkündür.
Kitabın kullanımın yaygınlaşması mürekkep hazırlama tekniklerinde de önemli gelişmelere yol
açmıştır. Çoğu zaman hattat, kullanacağı kalemi ve mürekkebi bizzat hazırlayarak temin
etmektedir. Mürekkepte kullanılan malzeme ve çeşitlilik bugün dahi tam anlamıyla
çözülememiştir. Doğal iş ya da böcek ve toprak karışımı ile hazırlanan mürekkep daha parlaktır
ve kitabın da ömrünü uzatır. Zamanla kimyasal mürekkeplerin renginin solması, kağıda zarar
vermesi gibi olumsuzlarla karşılanmaz.
Hattat tarafından yazılmadan önce kitabın sayfaları boyuna göre kesilerek forma haline getirilir
ve belirli olmayan satır çizgileri ve yazıyı çevreleyecek cetvel çekilir. Sadece bu işi
gerçekleştirmek için ayrı bir meslek ortaya çıkmıştır.
Caminin soyut resimlerle ve simetrik motiflerle süslenmesinde olduğu gibi kitap da bir
müzehhibin elinde süslenir. Somut üç boyutlu resimler İslam toplumlarının Şam Emevi ve Orta
Asya camilerinde ve saraylarda kullanılırken daha sonra herhangi bir resim yasağı
bulunmamasına rağmen terk edilerek soyutlama dönüşmüştür. Ancak resim, kitap sanatlarında
minyatür olarak gelişmiş ve çok önemli minyatür örnekleri kitabın konusuna bağlı olarak çok
önemli bir sanat eseri ve tarihi vesika olarak yer almıştır.
Kağıt ile başlayan kitap ve kitap sanatları iki önemli sonuç ortaya çıkarmıştır. Kağıt ve kitap,
sadece bir yazı vasıtası değildir. Bu gelişim birçok meslek ve sanatların ortaya çıkmasına8 ve
profesyonel bir iş bölümüne dönüşmüştür. Kağıt imali, aharlama veya mühreleme, kağıt kesimi
ve çerçeveleme, mürekkep yapımı, tezhip, minyatür, hat gibi bir çok meslek ve sanatı vücuda
getirmiştir. Esasen cami örneğinde olduğu gibi kitap da bir çok sanatkarın kolektif bir emeğinin
ürünü olmuştur. İkinci olarak teknik bu gelişim sonucunda yazma bu kitapların her biri ayrı bir
görmektedir. Ayrıca sırt derisi hiçbir zaman kitaba yapıştırılmamaktadır. Ayrıca bkz. Uludağ, İ. Hakkı;
Orta Okullar İçin Kağıt, Mukavva ve Cilt İşleri, İstanbul 1967, s. 46-47. Lüers, s. 74-75.
8 Ayrıca bkz. Binark, İsmet; Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Ankara 1975, s. 50-57.
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kimliğe sahip birer sanat şaheseri niteliğindedir. Sadece bir bilginin aktarımı değildir. O nedenle
her bir örnek başlıca bir sanat eseridir. Kullanılan yazı tekniğinin geliştirilmesi ve her defasında
daha güzel yazma ve yazının harikulade bir yapıda olmasına özen gösterilmiştir. O nedenle sahip
olunan sanatlarda da daima bir ilerleme ve daha güzelinin arayışının sürdürülmesi gerekmiştir.
3- Matbaanın Gelişmesi ve Osmanlı Kitap Sanatlarına Etkisi
Matbaa, sadece kalıbı çıkarılmış bir sayfanın kağıda birden fazla basımından ibaret değildir. Bu
şekilde baskı, önceleri Çin’de bilinmekte ve uygulanmaktadır. Matbaanın asıl özelliği değişik harf
kalıplarının bir araya getirilerek yazı sayfasını meydana getirdiği kalıp ve bu kalıbın da birden
fazla kullanılabildiği tekniktir. Bu yönüyle matbaanın Çin veya Uygur Türkleri9 arasında
geliştirildiği tartışması bulunmaktadır. Bu tartışma konumuz dışıdır. Ancak matbaa biliniyor
olmasına rağmen İslam coğrafyasına neden geç geldiğinin kitap ve kitap sanatları ile
ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Bir kelimede önce gelen veya sonra gelen harf ile birleşmeyen alfabe sisteminde harf kalıplarının
değişimi üzerine bina edilen matbaa tekniğinin kullanılması elverişlidir. Ancak Arap alfabesinin
uygulandığı İslam coğrafyasında alfabeden kaynaklanan bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Arap
alfabesinde harfin kelimenin başında, ortasında ve
sonrasında farklı şekilde yazılması söz konusu
olabilmektedir. Buna ilaveten öncesinde veya
sonrasında olan harfle bağlantısı da değişik
şekillerdedir. Bu şekilde üretilmiş kombinasyona
baktığımız 600’ün üzerinde harf yazım şekli ortaya
çıkmaktadır. Bunun matbaaya uygulanması demek,
kelimenin üretilebilmesi için ya 600’ün üzerinde
harf kalıbı hazırlanması ya da estetik vasfı
bulunmayan basit teknikle kalıplar üretilecektir. Bir
yandan yazım sanatlarının ve yazı türlerinin
zenginleştiği bu dönemde gelişme matbaa aleyhine
Şekil 4: Matbaa harfleri ile basılı Kur'an
olmuştur. Diğer taraftan kitap ve kitap
sanatlarına bağlı meslek ve sanatlar ve bu zümre
üzerine kurulu ekonomik yapı dikkate alınması
gerekli başka bir faktör olmuştur. Bir şehir
ekonomisinin büyük ölçüde bu meslek ve
sanatlar üzerine kurulması da önemli bir etken
olmuştur. Kitap ve kitap sanatlarının zirveye
ulaştığı dönemde, her bir kitabın bir sanat
şaheseri olabilmesi de estetik kaygıların üstün
tutulmasını gerektirmiştir. Bu nedenlerle ve
zaten kitabın yaygın bir kullanım ve imal süreci
matbaanın yokluğunu aratmamıştır.
Avrupa’da matbaa 1450’lerden başlayarak
yazmaların yerine almıştır. Avrupa yazma kitap
Şekil 5: Güzel bir hat eseri ve kitap
geleneğinde İslam coğrafyasına nazaran zengin
bir meslek ve sanat gelişmemiştir. Oysa aynı
9

Binark, s. 58-68. Pedersen, s. 66.
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dönemde Osmanlı ve İran coğrafyası kitap ve kitap sanatlarının zirvede olduğu dönemlerdedir.
Hatta “Kur’an Mekke’ye indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü, bu sanatlara hak ettiği
değeri vermiştir.
Lale devri ile birlikte İbrahim Müteferrika’nın gayreti ile 1736
yılında ilk matbaa kitabı basılmıştır. Böylece geç de olsa matbaa
tekniği, Osmanlı Hristiyan tebaasından sonra İslam kültürüne de
girmiştir. Yukarıda değindiğimiz varsayımımıza göre bu teknik
değişim kitap ve kitap sanatlarında da önemli değişikliğe yol
açmıştır. Ancak matbaa ile daha çok kitap basılmakla birlikte, el
yazmaların estetik seviyesine ulaşamamıştır. Bu nedenle el
yazmasına en yakın teknik olan “taş baskı” kitaplar basılmıştır.
Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerine doğru en güzel kitaplar taş
baskı olarak basılanlar olmuştur.
Kitaba matbaa tekniğinin uygulanması ile birlikte, bu gelişmeden
taşradaki en küçük şehirlere kadar uzanabilen kitap sanatları
olumsuz etkilenmiştir. Kitaba bağlı kağıtçılık, çetvelcilik, ebru,
mürekkep imalatı gibi bazı sanatlar kaybolmuştur. Örneğin ebru
sanatı giderek unutulma seviyesine gelmiştir. Oysa bu sanat
Avrupa’da ciltçilik mesleğinin bir parçasına dönüşmüştür.
Avrupa’da “Türk Kağıdı” olarak tanınan ebru kağıdı, Osmanlı’ya Şekil 6: Taş baskı kitap örneği
“Avrupa Kağıdı” olarak ithal edilmiştir. Buna karşılık hat ve
minyatür sanatı kitaptan koparak çerçevede biçimlenmesi ile daha sonra da yaygın olarak
yaşayabilmiştir. Hattın Kur’an yazımında varlığını devam ettirmesi yanında çerçeve ile evlerin
duvarlarına taşınması ile birlikte kitabın sınırlı alanından kurtularak boyutlarını yükseltmiş ve
bu yazı türünü ifade eden “celi” tarzı gelişmeye başlamıştır.
Kitap sanatlarından cilt, yeni kitap formunda varlığını devam ettirebilmiştir. Ancak bu sanat da
miklebsiz ve kamburası devam etmiş, yapıştırıcı ve örme tekniklerindeki basitleşme ve hazır
kullanım ile batı tarzında devam etmiştir.
4- Sonuç
Teknik gelişmeler ile sanat ve meslekler arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Teknik değişim
sanatın zevk anlayışında değişikliğe yol açtığı gibi, bu sanatların tarz ve biçimlerinde de büyük
değişime yol açmaktadır. Geleneğin aşkın boyutu, insan ile yüce varlık arasındaki bağı ifade eder.
Sanatlarda da bu anlayış vardır. Geleneğin zamana endeksli yatay boyutu ise gelişim ya da
bozulmaya açıktır. Bu iki boyutu da birbiri ile iç içedir. Ancak teknik gelişimin geleneğin yatay
boyutuyla bağlı olan geleneğin teknik gelişimler karşısında yeni formlarda devam etmesi gereği,
bu sanatların “geleneksel” niteliğini koruması için elzem olduğu unutulmalıdır.
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ﺗواﺟﻪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟطوﯾل ﺗﺣدﯾﺎت ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ  ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ،ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد اﻻﻋﺗداءات
ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﯾق ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺑوﺟﻪ ﺳﺎﻓر ،ﻓﻲ
اﻟﺣﻔرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ،ﻣﻌﺗدﯾﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدس
اﻟﺷرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﻘدﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾُ ﻘﺑل اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ أﺑدا .وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺷدﯾدة إﻟﻰ وﺿﻊ
آﻟﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎري ،وﺣﺻر اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻸﺧطﺎر
ﺑﻣﺧﺗﻠف وﺟوﻫﻬﺎ ،واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺳﺑل اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻔرﯾدة .ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ٕواﺑراز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺻورة ﺳﻠﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذا
اﻟﺗراث اﻟﻌرﯾق ﻟﯾس ﻣﻠﻛﺎُ ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﻫو أﯾﺿﺎ ﺗراث إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،وأن ﻣن اﻟواﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﺷﺗﻰ
أﻧواع اﻟﺳﺑل ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺗدﻣﯾر واﻟﺗﺧرﯾب واﻟﺗﻬوﯾد.وﯾﻛﺗﺳب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻬﻣﺔ وﻧﺎدرة ﻣن ﻫذا اﻟﺗراث ﺿﺎﻋت أو ُدﻣرت أو ﻧﻬﺑت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺻراﻋﺎت وﺣروﺑﺎً طوﯾﻠﺔ
أﺧرﺟت اﻵﺛﺎر ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن داﺋرة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ .ﻟﺗﻛون ةﺿﻣن
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﻟﻠﻼﻣﺔ  ،وﺟرت اﻟﻌﺎدة ان ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻣﺔ او اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﺑﻔﻌل
ﺗﻔﺎﻋل اﺑﻧﺎءة ﻣﻊ وﺳطﻬم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣدى إﻛﺗﺳﺎﺑﻬم ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟدﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻرأﺧرى ﻟﯾﺳت ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﻬذﻩ
ﹰ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ان ﻧﻔﺳر اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣرآة ﺑﺎﻧﮫ :اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرف اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ أﻧﻔﺳﻬم وﯾوﺻﻔون ﺑﻬﺎ
اﻟدراﺳﺔ  .وﺑﻧﺎءا
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن ،واﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﻲ ﻫذﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ واﺣدة وﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻘﯾدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ .واذ ﻫﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﺎم ﯾﺷﻣل،
ﹰ
ﻋﻼﻣﺎت ورﻣوز ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ،ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت
ورﻣوز ﺟدﯾدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري.
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،اﻟﻬوﯾﺔ  ،اﻟﻠﻐﺔ  ،اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﺑﺔ
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Abstract
Facing the Arab and Islamic nation through its history and the foresight of the last century, later,
later, later, later, earlier, earlier, the Aqsa Mosque, the aggressor and made on the monuments in
the city of Al-Quds Al-Sharif, which is one of the holy sites that can never be touched. There is no
doubt that the Islamic Ummah is in great need to develop appropriate mechanisms to assess the
current status of its cultural heritage, to identify monuments and archaeological, historical,
cultural and religious sites that are exposed to dangers in all its aspects and to explore ways of
using information technology and modern technology to maintain its unique elements. There is
also a need to present and highlight the value of the cultural heritage in the Islamic world, and
work to transfer it properly to future generations. This legacy is not only the property of the
Islamic Uma, but also a human heritage owned by humanity. It is necessary to work in various
ways to protect it from destruction, vandalism and utilization. The preservation of heritage is of
great importance in our time, especially as important and rare elements Of this heritage has
been lost, destroyed or looted in some Islamic regions that have experienced conflicts and long
wars that have brought the effects, whether in their positions or in their own museums, from the
Department of Protection, Control and Official Care. The common values of these values are
based on the personality of the nation or the society, which is acquired by the interaction of the
sons with their social status and the extent of their acquisition of culture, language and religion
in addition to other elements that are not the focus of this study. Accordingly, the Islamic
cultural heritage can be interpreted as a mirror: how people define themselves and are based on
identity, culture, language and religion, and that they have one common history and a common
belief. It is a general approach that includes cultural signs and symbols stemming from customs
and traditions, from cultural and environmental influences inherited, and which continues to
mark new and coherent symbols in cultural and civilizational development.
Keywords: Islamic Art, Culture, Identity, Language, Ottoman Architecture
:اﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗؤﻛد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋن ﺗﺷﻛﯾل، ﺻﺎدﻗت ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎت،واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 وﺗظﻬر ﺗﻠك،وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﺗﻧﻌﻛس أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث
َ
.ﻟﺟﺎن ﻟﻠﺗراث اﻟﺛﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدي وﻏﯾر اﻟﻣﺎدي
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺧﺷﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل ظﻬورﻫﺎ ﻷﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدى طرف ﺛﺎﻟث،اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن إظﻬﺎر ﻣﻌﺎﻟم ﺗراﺛﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر ﺻدﯾﻘﺔ
 وﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ.ﺗﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗراث ﺻراﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻﺳﺗرﺟﺎع أرض اﻷﺟداد واﻷﻣﺟﺎد
 ﻓﻔﻲ، ﻻ ﺑد ﻣن إﺑﻌﺎد إﻗﺣﺎم اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻌﻛس، واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اوﻻ ﺛم ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ذات اﻟﻧراﻫﺔ واﻻﻋﺗدال
ذﻟك ﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻣوﻧﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺎﺗﻲ اﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻت اﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻧﻣوذج ﻣن ﺿروب
.اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرة ﻣرآة ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
: اﻫداف اﻟدراﺳﺔ
واﺳﺗﻣ ار ار ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﺿد ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل
 ﻓﺄن ﻓﻛرة اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗراث وﺣﻣﺎﯾﺗﺔ ﻣن اﻟطﻣس اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗﺷوﯾﺔ.اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺣداﺛﺔ وﻣﺑﻐﺿﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ
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واﻟﺗﻐرﯾب ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺟدﯾد ،ﻓﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗرﺑﺻﺔ ﺗﺣﺎول وﺳرﻗﺔ اﻟﺗراث وﺗﻣوﯾل ﺟﻬﺎت ﻣﻔﺳدة واﺧرﻫﺎ اﻋﻣﺎل
اﻟﺗدﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﺗﻲ اﻗدﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ داﻋش واﻟﻘوى اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺗدﻣﯾر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك  .ﻟذﻟك ﻫﻧﺎك اﺻوات ﻋرﺑﯾﺔ واﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﯾﺎء ،ﺑطﻠب أن ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ
اﻟﻘرار  2199ﻓﻘرة ﻋن ﺳرﻗﺔ اﻟﺗراث وﺗﺷوﯾﻪ او ﺗدﻣﯾرة  ،ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺑﻠدان.وﻗد ﻋﻘدت ﻟدى اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ت
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـ)ﺻﯾﻐﺔ أرﯾﺎ( ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﻧﯾﺳﺎن  2015ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﺣول "ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗدﻣﯾر
واﻟﺗﻬرﯾب وﺳرﻗﺔ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ" .ﻛﻣﺎ ﻋﻘدت ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﺣزﯾران  2015ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻹﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان
"اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗدﻣﯾر واﻻﺗﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :ﻣن اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ".واﺧرﻫﺎ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻧظم اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول ﻧدوة دوﻟﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﺳﺗﻌراض ﺳﺑل ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﺧطﺎر
اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ :
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث اﻧﺣﺻرت ﺣدود اﻟدراﺳﺔ ﻣﻣﺗزﺟﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛواﺣدة ﺗﺳﺗﺣق ان ﺗﻛون ﻧﻣوذج ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔن اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺎﺋن ﺣﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻧﺎ وﯾﺗطور وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﻟﻔﻬم ﯾﺟب أن ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺗﺷﻛﯾﻼت،
وﻓﻬم اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﻹﻋطﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ان ﻧﻧﺳﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻰ اﻻﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اي ان اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻗﺎﺳم ﺷﺗرك ﺑﯾن
اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﯾﻣﻛن ان ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ دروس ﻓﻲ اﻋﺎدة ﻣﻔﻬوم وﺣدة اﻻﻣﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﺣﺿﺎرﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ .
اﻹﺳﻼﻣﻲ :
ّ
اﻟﻔن
ّ
ّع ﻣن
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ اﻟذي ّﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻬﺟرة اﻟﻧﺑوﯾّﺔ ،واﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ،وﻗد ﺗوز
ﯾطﻠق ّ
اﻟﻣوﺣد ﺧﻼل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠزﺧرﻓﺔ واﻷﺷﻛﺎل
إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب ،إﻟ ﻰ اﻟﻬﻧد ﻓﻲ اﻟﺷرق ،واﻣﺗﺎز ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ّ
اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري،
اﻟﺗﻲ ّﺗﻧوﻋت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾرّ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻷﺻﺢ إطﻼق ﻟﻔظ اﻟﻔﻧون اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﺗرﻛّزت ﻫذﻩ اﻟﻔﻧون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ّ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدن ،واﻟﻌﺎج ،وﻗد ﻛﺎن
ّ
ﻟﻔن اﻟﻧﺣت
اﻟذي ﺗﻔﻧّن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟدﯾﻛورات ،وزﺧﺎرف اﻟﺣواﺋط ،واﻟﻧواﻓذ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ّ
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن آﻧذاك ،أﻛﺛر ﻣﻧﻪ دﯾﻧﯾّ ﺎً ،ﻓﻘد ﺗﺄﺛّر اﻟﻔﺎﺗﺣون ﺑﻔﻧون اﻟدول اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ،وﻟﻛﻧّﻬم اﺳﺗﺑﻌدوا ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﯾدل ﻋﻠﻰ
اﻟﻔن دﻟﯾﻼًﺣﺿﺎرﯾّ ﺎً ّ
ﻫذا ّ
اﻓق ذوﻗﻬم ،وﺻﻘﻠوﻩ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬم اﻟﺧﺎص ،وأﺿﺎﻓوا ﻟﻪ ّﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن وﺳط اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾّ ﺔ
رﻓﺿﻪ اﻟدﯾن ،وﻣﺎ ﻟم ﯾو
ﻣﻛﺎن إﻧطﻼق اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :
ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻣدﺧل ﻟدراﺳﺗﻪ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻻﹰ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرد ﺣﺳب ﺑﯾﺋﺗﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ) اﻟطﺎﺋﻲ
 .(2011،18،ﻓﺗﻧوع اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أدي ﻹﻧﺗﺎج ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﱠم إﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ووﻓق ﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻋﻠﯾﻬتﻓﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﺔ ﻣﺎ  :أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻣﻬﺎ اﻟذي ﺗﺗوارﺛﻪ أﺟﯾﺎﻟﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻟﺗﻣﺎرس ﺑﻪ ﺷؤون ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ )ﻣؤﻧس ،د.ت.( 323،
ﹸ
ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋرف إﺻطﻼﺣﺎﹰ ﺑﻣﺳﻣﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻫو اﻟﻣﺣور اﻟذي ﯾدور ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﺑﺣث .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ
ﻣﻧﻪ ﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ وذﻟك ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﻣدﻟوﻻﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬم ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻹﺧﺗﻼف
واﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﺎرة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ .وأﻛﺗﺳب ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺷﻌب اﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧون
وﻛﺛرﺗﻬﺎ و ﻋرف اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ)ﻫﯾﻐل( اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ واﺳﻌﺎﹰ ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎن إﺑﺗداء ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
ﺣﺗﻰ اﻟﺷﻌر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟدﯾن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ )اﻟﻣﻠﻘﻲ ،1995 ،وﻓﻲ ذات اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻋرف ﻋﺎﻟم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ)إدوارد ﺑﺎرﻧﺎت ﺗﺎﯾﻠور(
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اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ أوﻟﻲ ﺻﻔﺣﻪ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ الﹸﻣﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼﹰ :أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻹﺛﻧوﻏراﻓﻲ اﻟواﺳﻊ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻛل
اﻟﻣرﻛب اﻟذي ﯾﺿم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﻋﺗﻘﺎد واﻟﻔن واﻷﺧﻼق واﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌرف وﻛل اﻟﻘدرات واﻟﻌﺎدات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺣﯾث
ﻫو ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ )اﻟﺻﺎوي ( Taylor,1924, ،9،2002 ،وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎﹰ ﻋرف
ﯾﺎ
اﻟﻣﻔﻛر ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ،واﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻔرد ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ وﺗﺻﺑﺢ ﻻ ﺷﻌور ﹰ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟذي وﻟد ﻓﯾﻪ ) .ﺑن ﻧﺑﻲ .(74،2000 ،وﻟﻬذا ﻧﺟد أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺛﻘف
اﻟﻔرد وﻓق أﺳس ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗواﻓﻘﺎﹰ ﻣﻊ ذاﺗﻪ وﺗﻌدﻩ ﻧﻔﺳﯾﺎﹰ وذﻫﻧﯾﺎﹰ ٕواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﹰ ،ﻟﯾﻛون ﻋﺿواﹰ ﻣﻧﺳﺟﻣﺎﹰ ﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ أو اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ،ﺣﯾث ﺗﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺗﻪ وﻧﺳﻘﻪ اﻟﻘﯾﻣﻲ وﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،وأﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ
إطﺎر ﻣﺣدد وذﻟك ﻷن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد ﻣﺗواﻓﻘﺎﹰ وﻣﺗﻘﺎرﺑﺎﹰ ﻣﻊ ذاﺗﻪ وﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻗد ﺗﺣدث اﻟﻌﻛس .واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق
اﻟﻔﻛري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﻣران اﻟﻧﻔس وﺗﻬذﯾﺑﻬﺎ .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻬذﯾب اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ،ﻓﺈن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻬذﯾب
ﻟﻠﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎرواﻟﻘﯾم واﻵداب واﻟﻔﻧون وﻛﻼﻫﻣﺎ)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ( ﻋﻣران ﻟﻠﻧﻔس وﻋﻣران ﻟﻠواﻗﻊ ) ،ﻋﻣﺎرة.(5،1999 ،
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ:

.1

أﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻟذات اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻪ ،وﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ،وﻣﻊ ﻣﺎ وراء اﻟطﺑﯾﻌﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬﺎ،

ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة

.2

أﻧﻬﺎ ﻗوام اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وظﯾفﹰة وﺣرﻛﺔ ،ﻓﻠﯾس ﻣن ﻋﻣل إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻓﻧﻲ ﺟﻣﺎﻟﻲ أو ﻓﻛري ﯾﺗم إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺧﺎرج داﺋرﺗﻬﺎ.

وﺗﯾﺳر ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺳﺑل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ ﻣﺎدة وﺑﺷ ار وﻣؤﺳﺳﺎت.

.3

أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺑداﻋﯾﺔ ﻣﺗﺟددة ،تﹸﺑدع اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺗﻛﯾﯾفﹰا

أو ﺗﺟﺎو از ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻬﺎ) .اﻟﺗوﯾﺟري.(5، 4،1998 ،
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﺣﺿﺎرة أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘدﯾﺔ  ،ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻣﺔ اﻷﻣﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎٕ .واﻧﻬﺎ أﻫم ﻣﻘوم ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﻣرآة ﻋﺑﻘرﯾﺗﻬﺎ وﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻛري
واﻟﺟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﻬوﯾﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻟوﺟود اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ٕواﺛﺑﺎت ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﻬم وذﻟك ﺑﻧﺎءاﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺣددات ﻣﺗﻌﺎرف وﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓق
إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑﺻورة ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻧﻣﺎط اﻟﻛﻼم وأﺳﻠوب اﻷﻛل واﻟﻠﺑﺎس ،وﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻣن ﻓﻛر وﻗﯾم وأﻋراف
وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻣﻌﺗﻘدات وﻗواﻧﯾن ﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت .وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺣرك ﻓﻲ دواﺋر ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ
ذات ﻣرﻛز واﺣد وﻫﻲ:

.1

اﻟﻔرد داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ،ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت أو طﺎﺋﻔﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺣزﺑﺎﹰ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺦ… ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫوﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة

وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﻋﺑﺎرة ﻋن "أﻧﺎ" ،ﻟﻬﺎ "آﺧر" داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ" :أﻧﺎ" ﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟداﺋرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع
ﻣن "اﻵﺧر".

.2

واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،داﺧل اﻷﻣﺔ ،ﻫﻲ ﻛﺎﻷﻓراد داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ داﺧل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ "أﻧﺎ"

ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ و"آﺧر" ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﻋﺑرﻩ ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻟﯾﺳت إﯾﺎﻩ .واﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻘﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣم
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اﻷﺧرى .ﻏﯾر أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﺟرﯾداﹰ ،وأوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎﹰ وأﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع واﻹﺧﺗﻼف )اﻟﺟﺎﺑري .(299،298،1998 ،وذﻟك ﻷن
اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وﺟودﻧﺎ ،وﺗﺣﻘق ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻧﺎ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﺟرد إﻧﺗﻣﺎء إرادي ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ،
وﻫﻲ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺷﻔرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرف ﺑﻬﺎ اﻵﺧرون ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻫﻲ ﺷﻔرة ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ ،واﻟواﻗﻊ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﺗﺑرز ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛﺎﻟرﻣوز ،واﻹﺷﺎرات ،واﻵﺛﺎر ،ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﻠﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن ) اﻟﺣﻔﯾﺎن ،ﺷﺑﻛﺔ
اﻷﻟوﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .(9،وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﻧﺎس إﯾﺻﺎل ﺻورﺗﻬم إﻟﻲ اﻵﺧرﯾن وﻫم ﻗدﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ ذﻟك وﻗد
ﯾﺧﻔﻘونٕ .واذا أﺧﻔﻘوا ﺳوف ﯾدرﻛون ﺻﻌوﺑﺔ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدوﻧﻬﺎ .واﻟﻬوﯾﺎت ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺈﻧطﺑﺎﻋﻧﺎ ﻋن أﻧﻔﺳﻧﺎٕ ،واﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ
إﻧطﺑﺎﻋﻧﺎ ﻋن اﻵﺧرﯾن ٕواﻧطﺑﺎع اﻵﺧرﯾن ﻋﻧﺎ .ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ذات ﻣﻌﻧﻲ ﻣزدوج ،ﻓﻬﻲ داﺧﻠﯾﺔ) (internalﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺣول ﻫوﯾﺗﻧﺎ
،وﺧﺎرﺟﯾﺔ) (externalﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺧرونٕ .واذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺑﺗﺟﻣﻊ اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم ،ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوارﺛﻬﺎ اﻟﻧﺎس وﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ وﯾﺗﻧﺎﻗﻠوﻧﻬﺎ) .دﯾﺎب ،ب.ت،
.(42
وﻋرﻓت اﻟﻬوﯾﺔ إﺻطﻼﺣﺎﹰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺷﻲء أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن) اﻟﻣﻧﺟد
 .(875،2000،أي ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻪ اﻟﺷﺊ ﻫو ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻫوﯾﺔ أي إﻧﺳﺎن ﻣن دون اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻪ دون ﺳواﻩ .ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت
اﻟﻬوﯾﺔ أﯾﺿﺎﹰ ﺑﺄﻧﻬﺎ:اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق إﺷﺗﻣﺎل اﻟﻧواة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺟرة ﻓﻲ اﻟﻐﯾب اﻟﻣطﻠق اﻟﺷرﯾف )اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،
 .(249،193،91،1998وﺑﻧﺎءاﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ذﻛرﻩ ٕواﺳﺗﻧﺎداﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺛت ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻬوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﻠﻼﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟدﯾن أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و وﺣدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﺻﯾر واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷﺗرك .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﻛون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻠﻐﺔ:
اﻟﺗوﺻﯾل،واﻟﻔﻬ ْ م واﻹﻓﻬﺎم ،وﻗﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﯾوﻣﯾﱠﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄﻫﻣﯾﱠﺔ ﻫذﻩ
ِ
ﺑﻛﺛﯾر ﻣﺟرﱠد ﻣﻬﻣﱠﺔ
ٍ
ﺗﺟﺎوز
دور َ ﯾ َ
ﺗﻠﻌب اﻟﻠﻐﺎت اﻟرَاﻗِﯾﺔ ً ا
اﺻل ﺑﯾن أطراﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ؛ ﻣﺛل :اﻹرﺷﺎدات
اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر.ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة ﯾُﻣﻛِن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻘﱠق وﯾﺗﱠم اﻟﺗو ُ
اﺣل
وﺻﯾْﺣﺎت اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ أو اﻟﻘَﻧﺎ ﻋﺔ أو اﻟﺳﺧط واﻟرﺿﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻋﻠﻰ ﻧِطﺎق و ِاﺳﻊ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟم و َﻣر ِ
واﻟرﱡﻣوز اﻟﺑﺳﯾطﺔَ ،
ﺑِﻧﯾﺔ ﻛﻼﻣﯾﺔ ُﻣﻧﺗَﻘﺎة ،ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ِﺟﯾﻼً ﺑﻌد ِﺟﯾل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل
ﺗَﻔﺎوﺗﺔ .ﻟﻛن "اﻟﻠﻐﺔ" ﻓ ﻲ ﺷﻛﻠِﻬﺎ اﻟذي َ ﯾﺗﻛوﱠن ﻣن َ
اﻟﺗﻌﺑﯾر ُاﻟﻣ ِ
ﺑِﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﺗﻠك أدوات ﻟﺣﻣل اﻟﻔﻛر اﻟراﻗﻲ واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻓرد إﻟﻰ ﻓرد،
وﺗﺳﺗﻐل َ
ﱡ
أﺻول اﻟﺻﺣﱠﺔ واﻟﺟﻣﺎل ﺑﻬﺎ،
ﺗَﺗﺟﺎوز
َ
اﺗﱢﺳﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺎن ،وﺛرًاء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟزﻣﺎن ،ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ً
وﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ،وﺗَزداد
ﻣﻬﺎﻣﱡﻬﺎ َاﻟﻣﻧُوطَﺔ ﺑﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺟرﱠد ﻗَﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺎت ،واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرﻏﺑﺎت  -إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑِﻧﺎء اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،وﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﻌﺎرِف
ﻧﺟﺣ ْت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻫﺎ اﻟﺣﺿﺎري
واﻟﺣﺿﺎرات .واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﯾد وﺗراﺛﻬﺎ اﻟﻌرﯾق ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ُﻣﻘدﱢﻣﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ َ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗَﺗذَﻛﱠر ،وأن ﺗﺳﺗﺟﻣﻊﻗُواﻫﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﱠﺑﺎت اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
ٍ
ﺣﺎﺿرﻫﺎ اﻟﯾوم ﻓﻲ
ِﯾﻊ.،ﻟﻛن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ِ
ﱠ
اﻟرﱠﻓ
ﻼﻣﺢ
وﻫﻣﱠﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ُ وﯾﱠﺔ ،واﺳﺗِﻌﺎدة ﺑﻌض َﻣ ِ
ﺑﻔﺿل وﻋﻲ ِ
اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري ،وأن ﺗﻧﺗﻬﻲ ْ
ﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗِﻬﺎم اﻟﻠﻐﺎت ُاﻟﻣﻧﺎﻓِﺳﺔ ﻟﻬﺎ ،أو
اﻟﻣﺳ ِ
أﯾﺿﺎ  -أﻧﱠﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺗَﺣرِص ﻓﯾﻪ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻛﺑرى ُ َ
اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻬدﱠدة ﺑﺎﻟﺿﱠﯾَ ﺎع.وﻟﻧﺗذﻛﱠر ً -
ﺗَم إﻋدادُﻫﺎ ودراﺳﺗﻬﺎ ِﺑدﻗﱠﺔ ﺷدﯾدة،
إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ وﺗﻔﺗﯾﺗﻬﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻬدف إﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯾﱠﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﱠﺔ ٕواﻋﻼﻣﯾﱠﺔ ،ﱠ
َت ﻓﯾﻬﺎ ُاﻟﻣﻐرﯾﺎت و ُاﻟﻌﻘُوﺑﺎت.وﻻ ﻧﻧﺳﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻸﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ
وﺗَ وَازﻧْ
واﻟﺣﺿﺎري وﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ أﺻﯾﻠﺔ ﻋززت وﺟودﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطوﯾل ﻛوﻧﻬﺎ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻷﻣﺔ اﻟﺗراﺛﻲ
واﻟﺣﺿﺎري واﻟﻌروة اﻟوﺛﻘﻰ ﻓﻲ ﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺧﺎﻟد.
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اﻟﻌِﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺗراث اﻷﻣم رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﻋﻧوان اﻋﺗزازﻫﺎ ﺑذاﺗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ .وﻫذا ﻣن ﺣﯾث أن اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺿﺎري ،ﻷي أﻣﺔ أو ﺑﻠد .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻧﺗﺎج ﻓﻬم واﺳﺗوﻋﺎب اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗراﺛﻪ ،ودﯾﻧﻪ ،وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻔرد وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺛل ااﻟﻌﻣﺎرة ﺻورة ﺣﯾﺔ ،ﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛر
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﺷﺗﻰ ﻓﻧوﻧﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻣﻣﻌﻠم اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻣﺳﺟدا او ﻣﺳﻛن او ﻏﯾرﻩ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ذاﻛرة اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﻛﻲ ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺑﻧﻰ ﺣﺎﺿرﻫﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ .وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺣﺿﯾت اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌدد ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻌﻣﺎﺋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻛﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗراث اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اراﺿﻲ وﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻣﺟﯾد  ،ﻗدرﻩ
اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟدارﺳون وﻋﺑروا ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺋﺎت اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﯨواﻟﻣﺟﻠدات  ،ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻪ ﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ أو ﻻ ﯾﻌﻠم ﻟﻪ ﻣﻛﺎن .
ان اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻫو ﻣرآة اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻏﯾر اﻟﻣرﺋﻲ ﺑل ﻫو ﺟﺎﻧب وﺛﺎﺋﻘﻲ ﯾﻌرض ﺗﻧوع وﺗﻧوع اﻟﻔن
اﻹﺳﻼﻣﻲ Haddad; (17 October 201). pp. 468 .ﻣﻣﺛﻼ ﺑﻌﻣﺎﺋر اﻟﻣﺳﺎﺟد و اﻟﻘﺻور اﻟﻣزﺧرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾراﻣﯾك  ،وﺻﻧﺎدﯾق
ﻣﻧﺣوﺗﺔ  ،واﻟﻠوﺣﺎت واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻓن اﻟﺧط اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دول ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ دول )ﺗرﻛﯾﺎ  ،اﻻردن ،ﺳورﯾﺎ  ،ﺗوﻧس  ،ﻣﺻر  ،إﯾران
 ،إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ  ،واﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻬﻧد...اﻟﺦ( (Husain. "REVIEW: s July 6, 2012 on PBS" .ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻌود اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣر اﻟﻘرون .واﻛﺛر ﻣن  1400ﻋﺎم ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﯾﻘدم اﻟﻘﺻص وراء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻬﻧدﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ Emma Apple. "[Documentary .اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،ﻫﻲ ﻋﻣﺎرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ
وﺗُﺄﺛّرت ﺑﺎﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔٕ ،واﻟﻰ أﻛﺑر
ْ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ِ
ﺑورﺻﺔ ٕوادرﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر واﻟﺳﺎدس ﻋﺷر .طورت ﻣن اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺳﻠﺟوﻗﯾﺔ
ﻣدى ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻏزو اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﻟﺗﻘرﯾﺑﺎً  500ﺳﻧﺔ .اﻷﻋﻣﺎل
ﺻﻔت ﻛﺗﺟﺎﻧس
ﻧطﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺛل ﻛﻧﯾﺳﺔ آﯾﺔ ﺻوﻓﯾﺎ أُﺧذت ﻛﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد .ﻋﻣوﻣﺎً اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ُاﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ُو ِ
اﻟﺑﯾز ِ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺣﺻرت ﺑﺎﻟﻘﺑب
ِ
اﺳﻌﺔ
اﻏﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻟو ِ
اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺷرق اﻷوﺳط .أﺗﻘن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون ﺗﻘﻧﯾﺔَ ﻓر ِ
اﻟظل
اﻟوزن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدو واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز اﻧﺳﺟﺎم ﻣﺛﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻔراﻏﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿوء و ﱢ
ِ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﺣد اﻵن ﻋدﯾﻣﺔ
ِ
ﺣوﻟت ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣوﺿوع .اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼ ﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻰ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺷﻣﻠت اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺎﻟزﯾﻧﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔّ ،
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔردات ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣداﻓن واﻟﻘﺑﺎب .وﺗﺷﻛل اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻋﻣوﻣﺎً ،واﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت – زﻣﻧﯾﺎً  -ﻣﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ وﺑﻧﺎء ا ﻟﻣﺳﺟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ُاﻟﻣﻧورة ،وﺗﻣﺗد ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺻر اﻟراﻫن ،وﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ
ﻟﻠﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻣﺗداداً ﺟﻐراﻓﯾﺎً واﺳﻌﺎً ﯾﻣﺗد ﻣن ﺑﻼد اﻟﻣﺷرق إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب وﻫذا
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار وﺟود اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ إن ِ
ﻗدﯾم.ﺣﺗﯨﻰ أن ﺑﻌض ُاﻟﻣﻧﺷﺂت اﺗﺿﺣت ﺑﻬﺎ ﻫوﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗُﻌﺑُﱢر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ُاﻟﻣﻣﯾزة ﻓﻲ
اﻻﻣﺗداد ٌ
ﻧﺷﺂت ﻛﺎﻟﻘﻠﻌﺔ وﺳﺑﯾل اﻟﻣﺎء واﻟﺣﻣﺎم
ﻋﺎداﺗﻬﺎ وذوﻗﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬ ﺎ ،وﺑدأ ﻧﺷوء ُاﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺟد ،وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﻛن ُوﻣ ٍ
ُل ﻧوع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ
اع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻻﺧرى ﺣﯾث اﻣﺗﺎز ﻛﱡ
اﻟﻘﻧﺎطر واﻟﺟﺳور واﻟﻣدارس واﻟﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﺎت واﻟﺧﺎﻧﺎت واﻷﺳواق .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧو ِ
ِ
و
ﯾﺿﺄة
اﻟﻣزوﻟﺔ و َاﻟﻣ َ
ات ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻣن ﻣﯾ از ت اﻟﺟﺎﻣﻊ وﺟود اﻷﺑواب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺳور اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺻﺣن واﻷروﻗﺔ و ِ
ﺑﻣﯾز ٍ
واﻟﺣرم واﻟﻣﺂذن واﻟﻣﻧﺑر واﻟﻣﺣراب وﻛراﺳﻲ اﻟوﻋظ وﻣﺣﻔل ُاﻟﻣؤذﻧﯾن ُوﻣﺻﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟزﺧﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗزﯾن اﻷﺑواب واﻟﺟدران
واﻟﺳﻘوف.واﺗﺗﺿﺢ ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻌﻣﺎرة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻛﺛﯾ ار ازدﻫرت ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎد اﻟﺑﻧﺎؤون اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن اﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟروﻣﻲ اﻟﺑﯾزﻧطﻲ ،وﺗﺟﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣزج ﺑﯾن ّ
واﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺑﯾزﻧطﻲ واﺳﺗﻣرت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎل ﺣﺗﻰ ﻓﺗﺣﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾم اﻷول وﻧﻘل ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻵﺳﯾوﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ،
ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﻧون ِ
اﺳطﻧﺑول ﺳﻧﺔ  923ﻫـ  1517 /م ،ﻓﺗطور ُﻓن اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ َ
اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.
ِ
ﺗﻼزم ﻣﻊ ﺗطور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﺗﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣ ﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ُﻣ ٍ
وﺗطورت ِ
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ﻓﺣﺿﺎرﯾﺎ  :ازدﻫرت اﻟﺣﺿﺎرة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ وﺗراﺛﯾﺎ ﺣﯾث ﺗﺿم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺗراث ﺛﻘﺎﻓﻲ وروﺣﻲ  ،وأﺻﺑﺢ ﻟﻘب
اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﻘب ﺧﺎدم اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن .اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻷﻫم اﻟﻌواﺻم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛدﻣﺷق  ،اﻟﻘﺎﻫرة  ،اﻟﻘدس  ،ﺑﻐداد  ،اﻟﺦ .ﻛﻣﺎ
أﺻﺑﺣت اﺳطﻧﺑول ﻣرﻛز ﺛﻘل اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘ ار ﻟﺗراﺛﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻧﻲ  ).ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋوﯾس أﺻول اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻔن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻹﺑداع واﻟﺗﻣﯾﱡز؛ ﻟﻣﺎ اﺷﺗﻬر ﻓﯾﻪ ))-11-1)" ،www.alukah.net " ،(2014،.
)

ﺑﺷﯾر

2018ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت

ﻓﻧون

اﻟرﺳم

واﻟﺧط

واﻟﻣﻧﻣﻧﻣﺎت

واﻟﻌﻣﺎرة

ﻓﻲ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ

أطوارﻫﺎ

ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أول ﺧﻼﻓﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ اﺗﺣدت ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ ،ttps://islamstory.com/ar/artical/3408242
ﻣﻌظم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﻛﺎن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون اﻣﺗدادا ﻟﺑﻼد اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻛردﺳﺗﺎن ،ﻟذا
ﺗﺄﺛرت اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﺟﻘﺔ-آﺧر اﻟﻌﺻور اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ -ﺣﺗﻰ ﺗطﺎﺑﻘت اﻟﻘﺑﺎب واﻟﻣﻧﺎرات ﻓﻲ اﻟط ارزﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ واﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ،وﻟﻛن
اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺳﺣ ار وﺛراء ﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺻﺎدر ،وﺑرع اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟﺎد،
وظﻬرت ﺑراﻋﺗﻬم وﻣوﻫﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺑر اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟراﺋﻌﺔ.

اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت :
إن اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ،ﯾﺟد ﻣﻠذﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻛﺷوﻓﺎت ﻋن ﻣﺎ
ﻛﺎن ،ﻛﻣﺎ ﯾدرك ﺗﻣﺎم اﻹدراك ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺟﻬﯾن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة وﻫذا ﺑﻌﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺛروة ﻗوﻣﯾﺔ ،ﺳواء ﺑﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻣن اﻟﺗراث
اﻟﻔﻛري اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ .أو ﺑﻘواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎدي ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺛ ار ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﺳﻠف ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﻟﺧﻠف ﻫو ﻣﻠزم ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
وﺻوﻧﻬﺎٕ ،واﻻ اﻋﺗﺑر ﻣﻘﺻ ار وﻣذﻧﺑﺎ ﻓﻲ ﺣق ﺟﻬود اﻟﺳﻠف .وﻛﻣﺎ ﺳﺑق وﺑﯾﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺗراث اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻫﻲ ﻣﻌرﺿﺔ
ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺧطﺎر  ،...وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋزﻫﺎ أن ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر ،وﻫذا ﻋن طرﯾق إﻣﺎ اﻟﺗﻘرب إﻟﻰ
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وطﻠب اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻔظ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻬﺎ ،أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘدم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
أوﻟﻰ ﻣن ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ.أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻧﺷﺎط ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷراق ،ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟذي ﺗرﻛز
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺷراﺋﻬﺎ أو ﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻹﻗﺑﺎل
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔﻻ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺗراث
اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻼﻣﺔ  ،ﻻ ﯾﺗﺻور ﺗﺣﻘﻘﻪ إﻻ ﻋن طرﯾق وﺿﻊ وﺿﺑط ﺗﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ وﺗﺻون ﻫذا
اﻟﺗراث اﻟﻘﯾم .اوﻻ وﻣن ﺛم ﺗﻌﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﺷﻛل واف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ وﻣراﺣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯨﺔ ﺧﺎﺻﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗذوق اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ  .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دور اﻻﻋﻼم
واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻻﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗراث وﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻛل ﻣراﺣل اﻟزﻣن .ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻋﺎت ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣﻔظ ﻫذا اﻟﻣروث ،واﺧﯾ ار ﺗﺳﺟﯾل ﻫذﻩ
اﻟﻣﻌﺎﻟم

ﻋﻠﻰ

ﻟواﺋﺢ

اﻟﺗراث

اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ

ارث

ﻟﻠﻼﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

واﻟﺣﺿﺎرة
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ﺟﯿﻼﻟ ﻲ ﺳ ﻮاﻋﺪي اﻟ ﺪﻛﺘﻮر
ﺑﻮﻛﺮﯾﻄ ﺔ ﻋﻠ ﻲ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر
واﻷﻓ ﺎق اﻟﻮاﻗ ﻊ:ﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ داﺋﻤ ﺔ ﺣﻠ ﻮل إﯾﺠ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ
*Djilali Souadi

Mülteci Sorunlarına Sağlam Çözümler Bulma Konusunda Uluslararası Toplumun Sorumluluğu:
Gerçeklik ve Beklentiler
&
The Responsibility of International of Society in Finding Maintainable Solutions to the Refugee
Problem: Reality and Expectations

اﻷﺷ ﺨﺎص ﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة ﺣﺪا ﯾﻀ ﻊ ﺣ ﺘﻰ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿ
ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺒﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪ إﯾﺠﺎﺑﯿ

طﺒﯿﻌﯿ

ﺔ ﺣﯿ ﺎة ﺑﻨ ﺎء ﺑ ﺪء إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﮫ ﯾﺴ

ﺑﻜﺎﻣ ﻞ ﯾﺘﻤﺘ

ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻊ ﻣﻮاطﻨ ﺎ أو ﻓ ﺮدا ﯾﻌﺘ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ داﺋﻤ ﺔ ﺣﻠ ﻮل ﻋﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ ﯾﻌ ﺪ
اﻟ ﺬﯾﻦ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ داﺋ ﻢ ﺣﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺜ ﻮر ﻻﺟﺌﯿﻦ،ﯾﻨﻄ
ﯿﺮ ﺑﺤﯿ ﺚ ،ﻛﻼﺟ ﺊ ﯾﻌﯿﺸ

ﺒﺮه آﺧﺮ ﺑﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺴ

ﮫ اﻟ ﺬي اﻟﻤ ﺰري اﻟﻮﺿ ﻊ ﻣﻦ ﯾﺨﻠﺼ ﮫ أوﻻ
وآﻣﻨ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺮة

ﺘﻘﺒﻠﮫ وﺑﻨ ﺎء ،ﺑﻨﻔﺴ

اﻟﻌ ﻮدة ھﺬه ﺗﻜ ﻮن ﻻ وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ،اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻹﻋ ﺎدة :ھﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾ

ﻮي إﻟ ﻰ ﺗﺤﻮﻟ ﻮا
ﻓﮭ ﺬا ،ﻟﻼﺟ ﺊ

ﺪﺑﯿﺮ ﻟ ﮫ ﺗﺴ ﻤﺢ
ﮫ ﺷ ﺆوﻧﮫ ﺑﺘ
وﯾﺘﻮﺧ ﻲ .وق اﻟﺤ ﻖ

ﺔ ﺣﻠ ﻮل ﺑﺘﺤﻘﯿ

ﻖ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﻣﻤﻜﻨ ﺔ

ﺬ ﯾﻠﺘﻤ ﺲ
ﺘﻘﺒﺎل ﺑﻠ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج إﻣﺎ ،ﺗﻜ ﻮن ﻣﺎ ﻋﺎدة أﺧﺮى ﺣﻠ ﻮل ﺗﻨﻔﯿ
ﺑﻠ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﻮطﯿﻦ إﻋﺎدة أو اﻻﺳ
ﻷﺳ ﺒﺎب اﻷﺧ ﯿﺮﯾﻦ اﻟﺤﻠﯿ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺟﮭﻮده رﻛ ﺰ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أن ﯾﻼﺣ ﻆ ،اﻟﻤﺎﺿ ﯿﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺴ ﻨﻮات ﻓ ﻲ  .ﺛﺎﻟ ﺚ
طﺒﯿﻌ ﺔ ذي
ھﺬا أن ﻏ ﯿﺮ ،إﻟﯿﮭ ﺎ اﻟﻮاﻓ

ﺪﯾﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺗﺠ ﺎه ﻛﺒ

اﻟﺴ ﻨﻮات ﻣﻨ ﺬ ﺑ ﺪأت اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ ﻟ ﺪول اﻹﯾﻮاﺋﯿ

ﯿﺮا ﺳ ﺨﺎء اﻟﻤﺴ

ﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت ﺗ ﺮاﺟﻊ ﺑﺴ

ﺷﮭﺪھﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة اﻟﻄ ﻮارئ ﺣ ﺎﻻت واﺗﺴ ﺎع اﻟﻼﺟﺌﯿ
ﻣﻔﺮوﺿ ﺔ أﻧﮭ ﺎ ﺗﺸ ﻌﺮ ﺗﻜ

ﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟ ﺪول أﺑ ﺪت ﺣﯿ ﺚ .واﻗﺘﺼ

ﺒﺐ ﻣﮭﻮﻻ ﺗﺮاﺟﻌ ﺎ ﯾﻌ ﺮف ﺑ ﺪأ ﻣﺎ ﺳ ﺮﻋﺎن

ﻦ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻨ ﺎﻣﻲ اﻟﺤﺠ ﻢ إزاء ﻗﻠﻘﮭ ﺎ ﻋﻦ ﺗﻌ ﺮب اﻷﺧ ﯿﺮة
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ

ﺎﻟﯿﻒ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺰاﯾ ﺪ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺗﺤﺠ ﻢ ﻓﺒ

أن ﻛﻤ ﺎ ،طﻮﯾﻠ ﺔ ﻟﻤ ﺪة اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺎدﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ
اﻟﺴ ﺨﺎء

ﺪأت .اﻟﺒ ﺎردة اﻟﺤ ﺮب اﻧﺘﮭ ﺎء أﻋﻘ ﺎب ﻓ ﻲ
وﻗ ﺪ .ﻋﻠﯿﮭ ﺎ

ﻦ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﻦ زﯾ ﺪ م ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ﻓ ﻲ رﻏﺒﺘﮭ ﺎ ﻋﺪم ﺑ ﺪورھﺎ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ اﻟﺠﮭ ﺎت أﺑ ﺪت

Dr., Khamis Melliana University, Algeria.
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ﻠﺒﯿﺔ أﺛﺒﺘ

ﺖ اﻷﺧ ﯿﺮة اﻵوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ظﮭﺮت اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ

ﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺨﯿﻤ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻼﺟﺌﯿ

اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت اﻟﺸ ﻌﻮب ﻋﻠ ﻰ أﯾﻀ ﺎ ﺑ ﻞ ،وﺣﺪھﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺔ واﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ
ﻟ ﺬا .اﻟﻤﻀ ﯿﻔﺔ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻟﻠﻤﺸ

ﻦ ﺗ ﻮطﯿﻦ ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺳ

ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻟﯿ ﺲ وﺻ ﺤﯿﺔ وﺑﯿﺌﯿ

ﻜﻼت ﺑﻘ ﻮة واﻟﻤﻔﻀ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻢ اﻟﺤ ﻞ ھﻲ اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻹﻋ ﺎدة ﺑ ﺄن ﺗﺒﯿ ﻦ
اﻟﻘﺴ ﺮي ﺑ ﺎﻟﻨﺰوح

ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت ﻣﻦ ﺧﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻜ ﻮن أن ﻣﻦ أﺑﻌ ﺪ ھﻲ ﻟﻠ ﻮطﻦ اﻹﻋ ﺎدة وﻟﻜ ﻦ .ﻟﻠﻌ ﻮدة اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺮوط ﺗﻮﻓ
ﻟﻼﺟﺌﯿ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﺘﺒﻌ

ﻦ ﻛﺜ

ﯿﺮ ﺷ ﺮﯾﻄﺔ
ﺗﺜﺒ ﺖ

ﯿﺮة ﺗﺠ ﺎرب ذﻟ ﻚ

ﮫ اﻟ ﺬي اﻟﻨﮭ ﺞ ھﻮ وﻣﺎ ،طﻮﻋﯿ ﺔ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌ ﻮدة ﺑ ﺄن اﻟﻘ ﻮل ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣ ﺘﻰ  :ﺗﻄ ﺮح اﻟ ﺘﻲ واﻹﺷ ﻜﺎﻟﯿﺔ
اﻟ ﺪوﻟﻲ

ﺗﻌ ﺬر ﺣﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﺘﺒﻨﺎھ

ﺠﯿﻊ
ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺤﻠ ﻮل ھﻲ وﻣﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭ ﺎ؟ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻌ ﻮدة ﻟﺘﺸ
اﻟﻈ ﺮوف
طﻮﻋﺎ؟ اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﻮدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺠﻌﺔ اﻟﺸ ﺮوط ﺗﺨﻠ ﻒ أو اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ
 :اﻟﺒﺤ ﺚھﺬا ﻓ ﻲ واﻟﺘﻤﺤﯿ

ﻞ ﻣﺤﻞ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﻠ ﻚ

ﺺ اﻟﺘﺤﻠﯿ

2
 .اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻌ ﻮدة  :اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة
إﻟ ﻰ أدت اﻟ ﺘﻲ اﻷﺳ ﺒﺎب زوال ﺑﻌ ﺪ اﻷﺻ ﻠﻲ وطﻨ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟ ﺊ ﯾﻌ ﻮد إذ  ،اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ اﻷﻣﺜ ﻞ اﻟﺤ ﻞ ﺗﻌﺘ
اﻟﻜﺎﻓﯿ
 .اﻹﻧﺴ

ﺔ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت ﺗﻮﻓ ﺮ وﻣﻊ  ،إﻛ ﺮاه أي ودون ھﺬه رﻏﺒﺘ ﮫ ﻋﻦ اﻟﻼﺟ ﺊ ﯾﻌ ﺮب ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻟﺤ ﻞ ﺑﮭ ﺬا وﯾﺆﺧ ﺬ  ،ﻟﺠﻮﺋ ﮫ
ﻋﻠ ﻰ
ﺎﻧﯿﺔ ﻛﺮاﻣﺘ ﮫ أو ﺑﺴ

وأﻓﻀ ﻞ  ،إﻟﯿﮭ ﺎ ﯾﻠﺠﺌ
واﻻﺳ
و ﺑﯿﺴ

ﻼﻣﺘﮫ ﻣﺴ ﺎس أي إﻟ ﻰ ﯾﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻦ واﻧ ﮫ  ،وطﻨ ﮫ إﻟ ﻰ ﻋﻮدﺗ ﮫ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺼ ﺎن ﺳ ﻮف ﺣﻘﻮﻗ ﮫ أن
وان

ﻮن اﻟ ﺘﻲ اﻟ ﺪول ﻓ ﻲ دﻣﺠﮭﻢ ﻣﻦ أﻓﻀ ﻞ ﺑﻤ

ﺘﻘﺮار اﻟﺴ ﻼم ﻓﯿﮭ ﺎ ﺣﻞ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﻨ ﺎطﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻟﻼﺟﺌﯿ
ﺎو ﻏﯿﻨﯿ

ﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ اﻷﺻ

ﺎ وﻓ ﻲ اﻟﺴ

ﻠﯿﺔ ﺑﻼدھ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟﺌ ﻮن ﯾﻌ ﻮد
ﻣﻦ ﻛ ﺬﻟﻚ

ﻦ إﻋﺎدة إن ﻋﻠ ﻰ  .ﺛﺎﻟ ﺚ ﺑﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗ

ﻦ إﻋﺎدة وﻛ ﺬﻟﻚ  .اﻻﺳ

ﺎﺑﻘﺔ ﻟﺠ ﻮﺋﮭﻢ ﺑ ﻼد إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪود واﺟﺘ ﺎزوا ﻋﺎدوا اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺘﻘﻼل ﻣﻨﺤﮭ ﺎ إﻋﻘ ﺎب ﻓ ﻲ ﻣﻮزﻧﺒﯿ

ﻛ ﺎن اﻟ ﺬي ﻟﻠﺸ ﺨﺺ اﻟﻌ ﺎدي أو اﻟﻄﺒﯿﻌ
ﻗ ﺪ اﻷﺻ

ﻠﯿﺔ ﺑﺪوﻟﺘ

ﺎره اﻷﺻ

ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﻮدة ﺑﻤﺜﺎﺑ

ﺔ ﯾﻌﺘ

ﯿﺔ اﻷوﺿ ﺎع ﻟﺘﻐﯿ

ﯿﺮ ﻧﻈﺮا ً

ﻠﯿﺔ دوﻟﺘ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟ ﺊ ﻋﻮدة وﺗﻌﺘ

ﺒﺮ

ﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ھﺬه ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻠﯿﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ

ﮫ ﻋﻼﻗﺘ ﮫ وان اﻻﺿ ﻄﮭﺎد ﻣﻦ ﯾﺨﺸ ﻰ ﯾﻌ ﺪ ﻟ ﻢ اﻷﺧ ﯿﺮھﺬا أن إﻟ ﻰ ﯾﺸ

ﯿﺮ اﻧ ﮫ ﻛﻤ ﺎ  ،اﻟﻼﺟ ﺊ وﺻ ﻒ

. 2اﻟﻄﺒﯿﻌ
ﻛ ﺬﻟﻚ واﻧﻈ ﺮ  - 102ص  ،اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻼﺟﺌ ﻮن  ،اﻟﻼﺟﺌﯿ
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ﻦ ھﺆﻻء إن ﻣﻊ  1972ﺳ ﻨﺔ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﺸ ﺮ
وأوﻏﻨ ﺪا

 . 1ﺑﻼدھ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ
إﻟ ﻰ ﻓ ﺎﻟﺮﺟﻮع  .ﻋﻨ ﮫ اﻟﻼﺟ ﺊ ﺻ ﻔﺔ زوال أﺳ ﺒﺎب ﻣﻦ ﺳﺒﺒﺎ ًﺑﺎﺧﺘﯿ

ﻮطﯿﻨﮭﻢ إﻋﺎدة
ﺑﻌ ﺪ

ﻦ إﻋﺎدة ﺗ ﻢ ﺣﯿ ﺚ  .واﻟﺜ ﻮرات اﻷھﻠﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺮوب

ﺎ و أﻣﻐ ﻮﻻ ﻣﺴ ﺘﻌﻤﺮات ﻣﻦ واﺳ ﻊ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺳ ﺒﻌﺔ داﻣﺖ أھﻠﯿ ﺔ ﺣﺮب ﺑﻌ ﺪ اﻟﺴ ﻮدان ﺟﻨ ﻮب إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿ
إﺛﯿﻮﺑﯿ

ﺒﺮ

ﻲ ﻣﺠﺮاھﺎ إﻟ ﻰ ﻋﺎدت

ﻦ ﺗﺄھﯿ ﻞ و إﻋﺎدة  ،أﻛ ﻮل ﺟﻮﺷ ﻮ 1

اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪة واﻟﺨﺎﺻ ﺔ  12 / 12 / 1972ﻓ ﻲ  2958اﻟﻤ ﺮﻗﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﻗ ﺮار
 .اﻟﺨ ﺎرج ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋ
 ، -اﻟﻘ ﺎھﺮة  ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻨﮭﻀ ﺔ دار  ،اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻮداﻧﯿﯿﻦ

ﺪﯾﻦ اﻟﺴ

ﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء ﺣﻖ  ،ﷲ أﻣﺮ ﺑﺮھ ﺎن .د  ،ﷲ أﻣﺮ ﺑﺮھ ﺎن .د 2
 357 .ص
3
اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﺘ ﻮطﯿﻦ  :اﻟﺜﺎﻧﯿ

وﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻮاﺛﯿ
ﺑ ﺪءا اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ

ﻖھﺬه رأس ﻋﻠ ﻰ وﯾ ﺄﺗﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻨﻈ ﺎم ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ
ﺔ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ دول ﺑﯿ ﻦ ﻓﯿﻤ ﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ

اﻟﻤﻜﻤ ﻞ  1967ﻋﺎم وﺑ
ﺑﻌ ﺾ ﺑﺘﻨﻈﯿ

ﺮوﺗﻮﻛﻮل  ,اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

اﻟﻤﺴ ﺘﻮى ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮاء ﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل  1951ﻋﺎم اﻟﻼﺟﺌﯿ

اﻟﻤﻜﻤ ﻞ اﻟ
واﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑ

ﻦ ﻣ ﺮﻛﺰ ﺑﺸ ﺎن  1951ﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ واﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺔ  1967ﻋﺎم اﻹﻗﻠﯿﻤ

ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤ ﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﯿ

ﯾﺴ ﻌﻰ أن ﻓ ﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿ

ﻲ
ﺔ

ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺑﺄوﺿ ﺎع اﻟﺼ ﻠﺔ
اﻟﻤﻮاﺛﯿ ﻖ

ﺎت
ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻜﻔ ﺖ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ
أو اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ
ﺔ  1954 ,ﻋﻠ ﻢ ﻓ ﻲ ﻛﺎراﻛ ﺎس ﻓ ﻲ
ﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿ

ﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺔ اﻟﯿ ﻮم إﻟ ﻰ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻻ ل اﻧ ﮫ  ,ﺧﻀ ﻢ ھﺬا ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺒ
 .اﻟﻌ ﺮﺑﻲ اﻟ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ ﺑ

ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن
واﻟﻠﺠ ﻮء

ﻲ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ ﺑﺸ ﺎن اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ وإﻋﻼن  ,اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ذات اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ

ﻦ ﻣ ﺮﻛﺰ ﺑﺸ ﺎن اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺎﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺼ ﻠﺔ ذات اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ ﺑﻌ ﺾ ﺑﺘﻨﻈﯿ

ﻋﺮﺑﯿ ﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺎت اﻟﻤﻮاﺛﯿ

ﺎﻗﯿﺘﻲ واﻧﺘﮭ ﺎء  1889ﻋﺎم اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨ

ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ إﺑ ﺮام وراء اﻟ ﺪاﻓﻊ أن أﯾﻀ ﺎ ﻧﻮھﻨ ﺎ أن ﺳ ﺒﻖ وﻗ ﺪ  1969ﻟﻌ ﺎم إﻓﺮﯾﻘﯿ
ﻦ اﻟﻘ

ﻖ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ

ﺎت
ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻧﻄ ﺎق ﻓ ﻲ أﺑﺮﻣ ﺖ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ
اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھ ﺪة

ﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء ﺑﺸ ﺎن  1954ﻟﻌ ﺎم ﻛﺎراﻛ ﺎس ﺑﺎﺗﻔ

اﻹﻗﻠﯿﻤ

ﺔ اﻟﻔﻘ

ﺮة

ﺎه ﯾﻠﻔ

ﺔ  1967ﻋﺎم واﻟﻤ ﺒﺮم اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
ﻓ ﻲ  1969ﻋﺎم

ﺖ ﻣﺎ اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ إطﺎر
ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﺎﻋﯿ ﺔ

ﺎﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻷوﺿ ﺎع ﺗﻨﻈ ﻢ ﻋﺸ ﺮ اﻟ ﺬﻛﺮ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﯿﯿﻦ واﻟﻘﮭ ﺮ اﻻﺿ ﻄﮭﺎد ﻣﻦ ﯾﻌ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺮد ﻛ ﻞ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

 :أن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨ ﺺ ﺣﯿ ﺚ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻹﻋ ﻼن ﻣﻦ  14 / 1اﻟﻤ ﺎدة ﺗﺒﯿﻨ

ﺎت ﻏﺮار

ﺎت اﻟﻤﻮاﺛﯿ ﻖ أﻛ ﺪت
اﻟﺘﻤ ﺎس إﻟ ﻰ

ﮫ وھﺬا  ,أﺧﺮى دوﻟ ﺔ أﯾ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻠﺠ ﻮء

ﻣﻦ  22 / 7واﻟﻤ ﺎدة  " ,اﻻﺿ ﻄﮭﺎد ﻣﻦ ھﺮﺑ ﺎ إﻟﯿﮭ ﺎ اﻻﻟﺘﺠ ﺎء ﯾﺤ ﺎول أو أﺧﺮى ﺑ ﻼد إﻟ ﻰ ﯾﻠﺠ ﺎ أن ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﺮد ﻟﻜ ﻞ "
ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺑﺴ

ﺒﺐ ﻣﻼﺣﻘﺘ ﮫ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓ ﺮد ﻟﻜ ﻞ "  :أن ﺗﺆﻛ ﺪ اﻟ ﺘﻲ  1969ﻟﻌ ﺎم اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ

– اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘﺸ

ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺔ
–

ﺮﯾﻊ طﺒﻘ ﺎ أﺟﻨ ﺒﻲ إﻗﻠﯿ ﻢ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺤﺼ ﻮل أو اﻟﻤﻠﺠ ﺄ طﻠ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻋﺎدﯾ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ أو ﺳﯿﺎﺳ

ﯿﺔ

 ".اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ
 ,اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﯿﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺗﺴ

ﻠﯿﻢ ﻋﺪم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ وﺗﺸ
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ﺎت

ﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ دﺳ ﺎﺗﯿﺮھﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﺣﺮﺻ ﺖ
– ﯾﻌ ﻨﻲ ﻣﺎ وھﻮ

ﻓ ﻲ ﻟﮭ ﻢ واﻻﻋ ﺘﺮاف اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﻗﺒ ﻮل ﺷ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ اﺳ

ﺘﻘﺮ ﻟﻤ ﺎ ﻣﺴ ﺎﯾﺮﺗﮭﺎ ﺿ ﻤﻨﯿﺔ وﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ
– اﻟﻠﺠ ﻮء طﻠ ﺐ

 .ذﻟ ﻚ ﺗﺴ ﻮغ اﻟ ﺘﻲ اﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﻮاﻓ ﺮت ﻣﺎ إذا اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ وﻣﻨﺤﮭ ﻢ
وﺻ ﻒ ﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﻨﻄﺒ

ﻖ اﻟ ﺬي اﻷﺟﻨ ﺒﻲ اﻟﺸ ﺨﺺ إﻟ ﻰ وﻣﻨﺤ ﮫ اﻟﻠﺠ ﻮء طﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ
اﺛ ﺄر اﻟﻼﺟ ﺊ
 :اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ أو اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻓ ﻲ أﯾﻀ ﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ

ﺔ
4

ﻗ ﺪ ﻋﺪاﺋﯿ ﺔ إﻋﻤﺎل أو ﻣﺨﺎطﺮ أﯾ ﺔ إزاء اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺑﺘﻮﻓ
ﻛﺎﻧ ﺖ ﺻ ﻮرة ﺑ ﺄي اﻟﺘﮭﺪﯾ
اﻟﺠﻨﺴ

ﺪ أو اﻟﻘﺘ

ﻞ اﻵﺛ ﺎر ھﺬه وأول
ﯾﺘﻌ ﺮض

ﯿﺮ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺘﺰام ﻓ ﻲ ﯾﺘﻤﺜ

ﻞ أو اﻟﺨﻄ ﻒ ﻛﺈﻋﻤ ﺎل ﺣﯿﺎﺗ ﮫ ﺗﮭ ﺪد ﻗ ﺪ واﻟ ﺘﻲ دوﻟﺘ ﮫ ﺳ ﻠﻄﺎت ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻦ اﻟﻼﺟ ﺊ ﻟﮭ ﺎ

ﻲ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟ ﺪول ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻓ ﻲ وذﻟ ﻚ ,اﻟﻠﺠ ﻮء ﻓ ﻲ ﻓﺎﻷﺻ ﻞ .
دوﻟ ﺔ أو

ﯿﺔ ﺑﺮاﺑﻄ ﺔ إﻟﯿﮭ ﺎ ﯾﻨﺘﻤ

.اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة اﻹﻗﺎﻣ ﺔ
إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﻌﻰ أﺧﺮى دوﻟ ﺔ أﯾ ﺔ ﺗﺠ ﺎه ﻣﻌﯿﻨ ﺔ إﺟﺮاءات اﺗﺨ ﺎذ إﻟ ﻰ ﻣﻀ ﻄﺮة ﻧﻔﺴ ﮭﺎ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ أو اﻟﻤﻀ

ﯿﻔﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺠ ﺪ
اﻟﻘﯿ ﺎم

 1980ﻣﺎي  2ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻮﻻﯾ ﺎت ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺑ ﮫ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻣﺎ ﻣﺜ ﻼ ذﻟ ﻚ ﻣﻦ  ,اﻟﻼﺟ ﺊ ﺿ ﺪ ﺗﮭﺪﯾ ﺪ أو ﻋﻨ ﻒ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل
اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﻟﺘﮭﺪﯾ

ﺪ ﺣﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺷ ﺘﺮاﻛﮭﻢ ﺑﺴ

اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ  .اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ

ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ

ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﯾﺘﻤﺘﻌ

واﻋﺘﺒ ﺎره اﻷﺟﻨ ﺒﻲ اﻟﺸ ﺨﺺ اﺳﺘﻀ
إﻻ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻜﻔﻠﮭ

ﺒﺐ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ﻣﻌﺘﻤ ﺪﯾﻦ ﻟﯿﺒﯿﯿ
ﻮن وھﻢ ﻟﯿﺒﯿ

ﯿﯿﻦ أرﺑﻌ ﺔ طﺮد ﻣﻦ
ﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳ
ﻦ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﯾﻦ اﻟﻠﺒﯿﺒﯿ

ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﻮدة ﻋﻠ ﻰ إﺟﺒ ﺎرھﻢ ﺑﻘﺼ
ﺑﺘﻮﻓ

ﺎﻓﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺗﻌﮭ ﺪاﺗﮭﺎ ﺣﺪود وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮة ﺑﺈرادﺗﮭ ﺎ ﻗﺒﻠ

ﺪ أراﺿ ﯿﮭﺎ
ﯿﺮ ﺗﻠ ﺘﺰم

ﺖ ﻗ ﺪ طﺎﻟﻤ ﺎ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ
– – ﻻﺟﺌ ﺎ

ﺎ ﻻ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻻن وذﻟ ﻚ ﻋﺎم ﻛﺄﺻ ﻞ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ھﻲ إﻧﻤ ﺎ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔھﺬه أن واﻟﻮاﻗ ﻊ ,ﻟ ﺪﯾﮭﺎ
.ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮭ ﺎ

دوﻟ ﺔ وﺟﺪت إذا ﻓﺎﻧ ﮫ اﻹﻗﻠﯿﻤ
اﻟ ﺪول ﻣﻊ ﺗﺘﺸ
ﺗﻠ

ﻲ اﻟﻠﺠ ﻮء ﺑﺸ ﺎن  1967ﻋﺎم اﻟﺼ ﺎدر اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﻹﻋ ﻼن طﺒﻘ ﺎ
ﻣﻌﯿﻨ ﺔ

ﺎور أن ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﺎن اﻟﻤﻠﺠ ﺄ ﺑﺤ ﻖ اﻷﺟﻨ ﺒﻲ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﻓ ﻲ رار اﻻﺳ ﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﺛﻤ ﺔ أن
اﻷﺧ ﺮى

ﺘﺰم ﻟﻼﺟ ﺊ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺗﻮﻓ

ﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ ﯾﺤ ﺚ اﻟ ﺬي اﻻﻟ ﺘﺰام وﻓ ﻖ  ,ﻋﻨﮭ ﺎ اﻟﻌ ﺐء ﺗﺨﻔﯿ

ﻒ اﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻀ ﺎﻣﻨﻲ وﺑﺸ ﻜﻞ
دوﻟ ﺔ

ﻗ ﺪ ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﺮﺿ ﮫ ﯾﺨﺸ ﻰ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟ ﻰ ا ﻣﻨﮭﺎ ھﺮب اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟ ﺊ إﻋﺎدة ﺑﻌ ﺪم أﯾﻀ ﺎ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ
ﺗﮭ ﺪد
اﻟﻤ ﺎدة ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ ﺻ ﺮاﺣﺔ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ  1951ﻟﻌ ﺎم اﻟﻼﺟﺌﯿ
اﻟ ﺘﻲ ود اﻟﺤ ﺪ إﻟ ﻰ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻛﯿﻔﯿ

ﺔ ﺑ ﺄي إﻋﺎدﺗ ﮫ أو اﻟﻼﺟ ﺊ طﺮد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﯾﺤﻈ ﺮ "  :ﯾﺼ ﺮح اﻟ ﺬي 33 / 1

أو ﻣﻌﯿﻨ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻓﺌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻧﺘﻤﺎﺋ ﮫ أو ﺟﻨﺴ
اﺳ

ﺘﻘﺮ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻣﻦ ﯾﻌﺘ

ﻦ ﻣ ﺮﻛﺰ ﺑﺸ ﺎن اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺔ أﺷ ﺎرت وﻗ ﺪ  ,ﺣﯿﺎﺗ ﮫ

ﯿﺘﮫ أو دﯾﻨ ﮫ أو ﻋﻨﺼ ﺮه ﺑﺴ

ﺒﺐ ﺣﺮﯾﺘ ﮫ أو ﺣﯿﺎﺗ ﮫ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﮭ ﺪد ﻗ ﺪ
ﺑﺴ ﺒﺐ

ﺒﺮ اﻷﺻ ﻞ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟ ﺊ إﻋﺎدة ﺑﻌ ﺪم اﻻﻟ ﺘﺰام أن اﻟﻮاﻗ ﻊ  ",اﻟﺴﯿﺎﺳ
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ﯿﺔ أراﺋ ﮫ
ﻋﻠﯿﮭ ﺎ

 .ﻋﻠﯿ ﮫ أﻛ ﺪ اﻟ ﺘﻲ  1951ﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿ
اﻟﻘ

ﺔ  1933أﻛﺘﻮﺑ

ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

واﯾﻄﺎﻟﯿ ﺎ وﻓﺮﻧﺴ

ﺎ ﺑﻠﺠﯿﻜ

ﺎ وﺑﻠﻐﺎرﯾ

طﺮد ﺑﻌ ﺪم اﻷﺣ ﻮال ﺟﻤﯿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ

ﺔ إﺑ ﺮام ﻗﺒ ﻞ ﻣﻦ ﺣ ﺘﻰ ﺑﻌﯿ

ﺮ  – – 28ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺪ زﻣﻦ ﻣﻨ ﺬ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ

ﺔ إﻟ ﻰ ﻛﻤﺜ ﺎل ﻧﺸ ﯿﺮ أن ﯾﻤﻜﻨﻨ ﺎ
ﻟﻼﺟﺌﯿ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ

ﺎ ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﺟﺎﻧ ﺐ إﻟ ﻰ ﻓﯿﮭ ﺎ طﺮﻓ ﺎ ﻣﺼ ﺮ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺘﻲ واﻷرﻣ ﻦ اﻟ ﺮوس
واﻟ ﻨﺮوﯾﺞ
ﺪة اﻷط ﺮاف ﺗﺘﻌﮭ ﺪ "  :أن ﻋﻠ ﻰ  3 / 2اﻟﻤ ﺎدة ﻧﺼ ﺖ ﻓﻘ ﺪ وﺗﺸﯿﻜﻮﺳ
 " .اﻷﺻ

ﻠﻮﻓﺎﻛﯿﺎ
أو

ﻠﯿﺔ دوﻟﺘﮭ ﻢ ﺣﺪود ﻧﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ إﻋﺎدة
5

اﻹﻗﺎﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ أو اﻟﺠﻨﺴ
ﻣﺎ وھﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳ
واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﯿﺔ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻼﺟ ﺊ ﺗﺴ

ﯿﯿﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻲ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ ﺑﺸ ﺎن  1954ﻟﻌ ﺎم ﻛﺎراﻛ ﺎس ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﯿ

– ﻋﻠ ﻰ ﯾﺤﻤ ﻞ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ وﺟﮭﺔ ﻣﻦ ﻟ ﮫ اﻟﺼ
 ,اﻟﻠﺠ ﻮء طﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﺘﻤﺘ

ﺤﯿﺢ اﻟﺘﻔﺴ

ﯿﺰ اﻻﺿ ﻄﮭﺎد ﻣﻦ ﯾﻌ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺬي اﻷﺟﻨ

ﻦ ﺗﺴ

ﯿﯿﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻖ ﻗﺼ ﺮ ﯾ ﺒﺮر ﻣﺎ
أن ﻣﻌﻨ ﺎه

ﺒﻲ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ اﻻﻋ ﺘﺮاف
ﻏ ﯿﺮ ﻷﺳ ﺒﺎب

 34 /اﻟﻤ ﺎدة ) اﻟﺴ ﻮري اﻟﻌﻘﻮﺑ
) 34 / 1 .اﻟﻤ ﺎدة ) اﻟﻠﺒﻨ
اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ أﻗ ﺮت ﻗ ﺪ  1952ﺳ

ﻠﯿﻢ ﺟﻮاز ﻋﺪم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺺ إن إﻟ ﻰ ھﻨﺎ اﻹﺷ ﺎرة اﻟﻤﻔﯿ

ﺘﻮر  :اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

ﺎت ﻗ ﺎﻧﻮن  :ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ
ﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻧ ﺬﻛﺮ واﻟ ﺘﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿ
ﺔ اﻟﺘﺸ

ﺒﺘﻤﺒﺮ  14ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﯿﻦ ﻟﺘﺴ

ﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺒﻲ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﯾﺮﺗﺒﮭ

ﻒ ﻻ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤ ﺮﻛﺰ او اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ادﻧ ﻰ ﺣﺪ ﺑﺘﻮﻓ
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ﺪ ﻣﻦ ﯾﻜ ﻮن وﻗ ﺪ
ﻗ ﺪ اﻟﺨﺼ ﻮص
ﺎﺗﯿﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻓ ﻲ ورد

ﯿﯿﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺔ اﻟ ﺪول ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿ

ﯿﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺴ

ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ

ﯿﺮ ﻣ ﺒﺮرة

ﮫ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺺ ورد
ﻗ ﺎﻧﻮن1( ,

ﺎت وﻗ ﺎﻧﻮن (أ 4 / 2 , 16 /اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن ) اﻟﻌ ﺮاق اﻟﺴﯿﺎﺳ

. 3اﻟﺴﯿﺎﺳ
اﻟﻠﺠ ﻮء طﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻷﺟﻨ

ﺔ اﻟﺪﺳ

ﺮﯾﻌﺎت ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ ﻧﻔﺴ

ﻠﯿﻢ ﺑﺸ ﺎن
–

ﮫ ﺑ ﺎن اﻻﻋﺘﻘ ﺎد
ﺛﻤ ﺔ ﻓﻠﯿ ﺲ

ﻠﯿﻤﮫ إﻟ ﻰ ﺗﺒ ﺎدر أن اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻧ ﮫ ﺗﺼ ﻮرﻧﺎ إذا ﻗﯿﻤ ﺔ ذي ﻏ ﯿﺮ ﯾﺼ

 .اﻟﺠ ﺰاﺋﺮي اﻟﺪﺳ

ﻋﻦ ﻛﺜ

ﺎت ﺑﻌ ﺾ ﺑ ﮫ
اﻷوروﺑﯿ ﺔ

ﯿﺮ أن إﻻ  3 / 2( ,اﻟﻤ ﺎدة )  1957ﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺠ ﺮﻣﯿﻦ ﺗﺴ

ﯿﯿﻦ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﯿﻦ طﺎﺋﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺬﻛﻮر اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺗﻄﺒﯿ

ﺣﻜﻤﮭﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺎ أو اﻟﺼ ﺎرخ اﻟﻌﻨﺼ ﺮي واﻟﺘﻤﯿ

ﯿﺮا ﯾﺨﺘﻠ

ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﻊ ﻟﮭ ﻢ ﯾﺤ ﻖ اﻟ ﺬﯾﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص طﻮاﺋ ﻒ ﻛ ﻞ إﻟ ﻰ ﯾﻨﺼ ﺮف ﺗﻄﺒﯿﻘ

ذﻟ ﻚ ﺑﺨ ﻼف ﻗ ﻮل وﻟ ﻲ ﺳﻮاھﻢ دون اﻟﺴﯿﺎﺳ

وﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻠﯿﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻻﻟ ﺘﺰام ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ

ﻦ طﺎﺋﻔ ﺔ إﻟ ﻰ ﺑﺎﻷﺳ ﺎس ﯾﻨﺼ ﺮف اﻧ ﮫ ھﻮ اﻻﻟ ﺘﺰامھﺬا ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻛ ﺎن وان اﻧ ﮫ واﻟﻮاﻗ ﻊ
أﺧﺬت

ﺔ ( 3اﻟﻤ ﺎدة) اﻹﻗﻠﯿﻤ

– .ﻟﺤﻈ ﺔ أﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺴ

ﻞ اﻟﻘ

ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺛ ﺮ ھﻨﺎك  :ﺛﺎﻟﺜ ﺎ
 , -اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة

ﻦ

ﺔ أن ﻛﻤ ﺎ
ﻣﻨﮭﺎ 4

ﻠﯿﻢ ﺟﻮاز ﺑﻌ ﺪم

ﺔ اﻵﺛ ﺎر ﺿ ﻤﻦ ﯾﻨ ﺪرج  :راﺑﻌ ﺎ
 ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻓ ﻲﯿﺮ وﻟ ﺔ اﻟ ﺪ ھﺬه اﻟ ﺘﺰام اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ
اﻟ ﺬي اﻟﻤ ﺮﻛﺰ

ﻮن اﻟ ﺬﯾﻦ ﻟﻸﺟﺎﻧ ﺐ ﺑ ﮫ ﺗﺴ

ﯾﻘﯿﻤ

ﻋﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﺘﻤﯿ

ﺘﺮف اﻷﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أو ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮭ ﺎ ﺑ ﮫ ﺗﻌ ﺘﺮف
إﻗﻠﯿﻤﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ

ﻠﻢ اﻟ ﺬي ذﻟ ﻚ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﺑﻤ ﺮﻛﺰ ﻟ ﮫ ﺗﻌ

ﮫ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي اﺳ

ﯿﺰ إﻟ ﻰ ﯾ ﺪﻋﻮھﺎ ﻣﺎ ﺛﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺟﺪت إذا اﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ

 .اﻟﺤ ﺪود أﺿ ﯿﻖ ﻓ ﻲ ﯾﻜ ﻮن أن ﯾﻨﺒﻐ
ﺗﻄﺒﯿﻘ

ﺘﻘﺮ وﻗ ﺪ  ,ﻣﻌﺘ ﺎدة ﺑﺼ ﻮرة
ﺑﯿ ﻦ
ﻦ اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ

ﻲ ﻓﺎﻧ ﮫ واﻟﻼﺟﺌﯿ

ﯿﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺒﺤ ﻮث ﻣ ﺮﻛﺰ 1-
ﻦ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ  ,اﻟﺴﯿﺎﺳ
 – -ﺿ ﻮء ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ) اﻹﻧﺴ ﺎن ﺣﻘ ﻮق

ﺎت ﻛﺄﺣ ﺪ اﻟﻠﺠ ﻮء طﻠ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻼﺟﺌﯿ
 : 62 - 74ص  ,اﻟﺮﺷ ﯿﺪي أﺣﻤﺪ د ( اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ واﻟﺘﺸ

ﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪﺳ

ﺎﺗﯿﺮ ﺑﻌ ﺾ وﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻮاﺛﯿ

ﻖ
6

ﻟﺸ ﺆون اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﻔﻮﺿ
ﺎت أﺣﻜ ﺎم ﺗﻄﺒﯿ

ذات اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﻟﮭ ﺎ اﻟﻤﻜﻤ ﻞ  1967ﻋﺎم وﺑ
وﻣﺎ ﻟﺤﻈ ﺔ أﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻔ

ﻞ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ واﻗ ﻊ اﻟ ﺘﺰام ھﻨﺎك  :وﺧﺎﻣﺴ ﺎ
 -ﻓ ﻲ اﻟﻼﺟﺌﯿ ﻦ

ﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻓ ﻲ وﯾﺘﻤﺜ

ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺷ ﺮاف ﻓ ﻲ واﺟﺒﺎﺗﮭ ﺎ ﺗﺴ

ﺮوﺗﻮﻛﻮل  1951ﻟﻌ ﺎم اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﺮدة وﺑﺈرادﺗﮭ ﺎ ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ﺗﻠﻘ

ﮭﯿﻞ اﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ وﺑﺼ

ﻦ ﻣ ﺮﻛﺰ ﺑﺸ ﺎن اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿ

.ﻟﻠﺤﯿ ﺎة أﻓﻀ ﻞ ظﺮوﻓ ﺎ ﻟ ﮫ ﺳ

ﻦ ﻛﻤ ﺎ ,ذﻟ ﻚ ﻟﮭ ﺎ ﺗﺴ ﻮغ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤ ﺒﺮرات
اﻟﻠﺠ ﻮء

ﯿﻮﻓﺮ اﻧ ﮫ ﯾ ﺮى آﺧﺮ ﺑﻠ ﺪ واﻟ ﻰ ا اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﻠ ﺪه إﻟ ﻰ واﻟﻌ ﻮدة ھﺬه
اﻟﺘ

ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿ ﺪ واﻟﺤ ﻞ  .ﻣﻨ ﮫ ﺑ ﺪ ﻻ اﻣﺮأ ﺛﺎﻟ ﺚ ﺑﻠ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘ
 .اﻟﻤﻀ ﯿﻒ اﻟﺒﻠ

ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ وأﻛ ﺪت اﻟﻼﺟﺌﯿ
واﻟ ﺪور  ،اﻟﻼﺟﺌﯿ
اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﺄھﯿ ﻞ ﺗﯿﺴ
ﺣﺴ ﺐ أﺧﺮى ﺑﻠ ﺪان ﻓ ﻲ ﺗ

ﻮطﯿﻦ إﻋﺎدة  :اﻟﺜﺎﻟﺜ

ﻮطﯿﻦ إﻋﺎدة ﻣﺴ ﺎﻟﺔ ﺗﺼ

ﺔ اﻟﻔﻘ

ﺒﺢ اﻷﺣﯿ ﺎن ﻣﻦ ﻛﺜ

ﮫ أو اﻧﺪﻣﺎﺟ ﮫ أو وطﻨ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﻮدة اﻟﻼﺟ ﺊ ﻋﻠ ﻰ ﯾﺘﻌ

ﯿﺮ ﻓ ﻲ

ﺬر ﻋﻨ ﺪﻣﺎ وذﻟ ﻚ اﻟﻠﺠ ﻮء

ﺔ اﻟﻌ ﻮدة ﻷھﻤﯿ ﺔ إدراﻛﮭﺎ ﻋﻦ ﻋ ﺒﺮت ﺣﯿ ﺚ  ،ﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ
اﻟﻤﻔﯿ ﺪ

ﺒﯿﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻏ ﯿﺮ واﻟﻮﻛ ﺎﻻت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ھﯿﺌ ﺎت ﺑ ﮫ ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺬي
اﻟﻌﺎﺋ ﺪﯾﻦ

ﻮطﯿﻨﮭﻢ إﻋﺎدة أو اﻟﻠﺠ ﻮء ﺑﻠ ﺪان ﻓ ﻲ دﻣﺠﮭﻢ أو  ،اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﻠ ﺪھﻢ إﻟ ﻰ اﺧﺘﯿ ﺎرھﻢ ﺑﻤﺤ ﺾ
)) 5 .اﻻﻗﺘﻀ

ﺗﻜ ﻮن أن اﻟﻄﺒﯿﻌ

ﻲ وﻣﻦ  ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺑﺘﻮﻓ

ﺎء

ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟ ﺪول ﻣﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺪور ﺑﮭ ﺬا وﯾﻘ ﻮم

إدﺧﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎدرة اﻟﻮﺣﯿ ﺪة اﻧﮭ ﺎ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺗﻮﻓ
اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس ﺣﺠﺮ ﯾﻌﺘ

ﺮة

ﻦ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﺤﻠ ﻮل ﺗﻠ ﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ أﺷ ﺎرت وﻗ ﺪ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ داﺋ ﻢ ﻛﺤ ﻞ اﻟ ﻮطﻦ اﻟ ﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾ
ﯿﺮ ﺳ

ﺔ أﺣﻜ ﺎم وﺑﺎﻟ ﺬات
أﺧ ﯿﺮا

ﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﺠ ﻮء ﺣﺎﻟ ﺔ إﻧﮭ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدرة ﺑﻌ ﺪم اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ ﺗﻠ ﺘﺰم
ﺗﻮﺟ ﺪ ﻟ ﻢ

ﺣﺎﻟ ﺔ إﻧﮭ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻼﺟ ﺊ رﻏﺒ ﺔ ﺗﺤ ﺘﺮم أن اﻟﺪوﻟ ﺔ ھﺬه ﻋﻠ ﻰ ﯾﺘﻌﯿ

ﺪ ﻓ ﻲ أﻣﻨ ﺎ ﺑﻘﺎﺋ

ﻔﺔ ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﮭﺎ
اﻟﺼ ﻠﺔ

ﺒﺮ اﻟ ﺬي اﻟﻘﺴ

ﯿﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴ

ﻲ اﻟ ﺪور ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟ ﺪول
اﻷﺷ ﺨﺎص

ﺮﯾﺔ اﻹﻋ ﺎدة ﻋﺪم ﻣﺒ ﺪأ واﺣ ﺘﺮام أراﺿ ﯿﮭﺎ إﻟ ﻰ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻤﺤﺘ ﺎﺟﯿﻦ
 ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ

ﯿﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺘﺰام وأﺳ ﺎس  .اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌ

290

ﺎﯾﯿﺮ وﻓﻘﺎ ً اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻷﺳ ﺲ اﻷدﻧ ﻰ اﻟﺤ ﺪ وﺿ ﻤﺎن
ﻧ ﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ

واﻟ ﺘﻲ  ،ﻓﯿﮭ ﺎ طﺮﻓﺎ ً ﺗﻌﺘ

ﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣﻦ
ﺒﺮ اﻟ ﺘﻲ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺎھ ﺪات ﻋﻦ ﻧﺎﺷ ﺌﺔ أﻛﺎﻧ ﺖ ﺳ ﻮاء ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ
ﺗﻨﻔﯿ ﺬھﺎ ﯾﺘﻮﺟ ﺐ

 ارات اﻟﻘ ﯿﻲ  2956ﻓ ﯿﻲ  35/31 ، 1972/12/12ﻓ ﯿﻲ  125/36 ، 1976/11/30ﻓ ﯿﻲ ، 1981/12/14ﯿﻲ 148 / 116 ، 20 / 12 / 1993 ، 49 / 169
 23 / 12 / 1994 ، 50 / 152ﻓﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿ
ﯿﻲ
 21 / 12 / 1995 ،ﻓﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿ
54 / 146 17 / 12 / 1999 .
7
أﻗﺮﺗﮭ ﺎ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺒ ﺎدئ ﻣﻦ أو  ،اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ

ﺘﻘﺮ اﻟﻌ ﺮف ﺧ ﻼل ﻣﻦ أو ) 6 ( ،ﻧﯿ ﺔ ﺑﺤﺴ ﻦ
اﻷﻣﻢ
)  .) 7اﻟﻤﺘﻤﺪﻧ ﺔ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺣﻠ ﻮل وإﯾﺠ ﺎد اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺗﻮﻓ

اﻟ ﺘﻲ اﻟﻮﺣﯿ ﺪة ﻟﯿﺴ ﺖ اﻟﻤﻠﺠ ﺄ دوﻟ ﺔ ﻓ ﺎن  ،اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﯿﺮ وﻋﻨ ﺪ
ﺗﺘﺮﺗ ﺐ

إذ  ،اﻟﻼﺟ ﺊ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﻟﺤ ﻞ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﮫ اﻟﻌ ﻮدة ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤ ﺎل ھﻮ ﻛﻤ ﺎ  ،أﺧﺮى دول ﻟﺘﺸ ﻤﻞ ﺗﻤﺘ ﺪ ﺑ ﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻋﻠﯿﮭ ﺎ
وﺳ ﻼﻣﺘﮭﻢ ﺣ ﺮﯾﺘﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿ
 .اﻟﻼﺟﺌﯿ
( ) 9اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻛﺤ ﻞ ﺛﺎﻟﺜ

ﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋ

ﺔ دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ

ﻦ ﻟﺸ ﺆون اﻟﺴ ﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿ

ﺎت ﺑﺎﻟﻘﯿ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿ

ﺎم ﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ اﻟﻤﻀ

ﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﻚ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﻋﻦ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ ﺎ

ﻮﯾﺾ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ وﺗﻌﺘﻤ ﺪ  ،اﻟ ﺪول
ﻓﻘ ﺪ وﻟ ﺬﻟﻚ

ﺎون  1951ﻟﺴ ﻨﺔ ﺟﻨﯿ ﻒ اﺗﻔﺎﻗﯿ

ﯿﻲ ا اﺣ ﺘﻲ إﻟ ﯿﻲ ﯾﺸ

ﻛ ﯿﻲ)) أ ﻋﻠ ﻲ ﻧﺼ ﻲ واﻟ ﺘﻲ ھﯿ ﺪات اﻟﻤ ﻊ ن ﻟﻘ ﻲ ﻓﯿ

ﻖ ﻓﯿﻤ ﺎ أﻣﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ

ﺎ اﻟﻮﻗ ﺖ ذات وﻓ ﻲ  ،اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﺠ ﺎه
ﺗﻮﺟﯿﮭ ﺎت

ﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻣﻦ ﺗﻔ

ﺔ ﻓ ﻲ اﻹط ﺮاف اﻟ ﺪول ﺗﻌﮭ ﺪت وﻛ ﺬﻟﻚ ) 10 ( ،اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

اﻟﻤ ﻊ ﻋﻲ ﺷ ﻲ اﻟ ﻦ ت اﻻﻟﺘﺰاﻣ

ﺔ دوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺘﺰام ﯾﻘ ﻊ

ﯿﺔ إﻟ ﻰ اﻹﺷ ﺎرة ﻣﻦ ﺑ ﺪ ﻓ ﻼ  ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﯾﺘﻌﻠ

ﺮف ﻓﮭ ﻲ  ،اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺰءا ً وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ

 ،ﻣﯿﺪاﻧﯿ ﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿ

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺪﯾﻦ دﺧﻮل ﺿ ﻤﺎن اﻷﺻ

ﻮطﯿﻦ ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻷﺧ ﺬ ﻋﻨ ﺪ وذﻟ ﻚ ﺛﺎﻟﺜ

اﻟ ﺪول اﺣ ﺘﺮام ﻟﻀ ﻤﺎن اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺎدئ ﺗﺘﻤﺴ
وﻓ ﻖ ﺗﺘﺼ

ﻠﯿﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﯾﺘﺮﺗ
ﻛﻤﺎ (  . ) 8اﻟﺒﺪﻧﯿ

ﺐ
ﺔ

ﺔ ﻓ ﻲ اﻷط ﺮاف اﻟ ﺪول ﺗﻌﮭ ﺪت
وﺗﺴ ﮭﯿﻞ وظﺎﺋﻔﮭ ﺎ

ﺔ ھﺬه إﺣﻜ ﺎم ﺗﻄﺒﯿ

ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺷ ﺮاف ﻓ ﻲ ﻣﮭﻤﺘﮭ ﺎ
ﺔ
اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

) ) 11 .اﻟﺴ ﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿ

ﺎون  1969ﻟﺴ ﻨﺔ

ﯿﻲ اﻟ ﻲ اﻟﻤﺘﺤﯿﯿ

ﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﺪ اﻷﻣ ﯿﻲ ﻣﯿﺜ

ﯿﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﯿﻲ اﻧﻈ ﯿﻲ ( ( 1
ﻣ ﯿﻲ ھﻲ وﻏﻲ ھﯿﯿ ﺪات

ﻨﻲ ﻗ ﯿﻲ اﺗ ﻒ ﻣﻲ  26اﻟﻤ ﻲ ل وﻛ ﻲ  ،اﻟﯿﯿ
 ((.اﻟ ﻨﻲ ﺑﺤ ﺲ ه ﺗﻨﻔ

ﺪول ن اﻟﻘ ﻲ ر ﻣﺼ ﻲ

ﻲ وﻋﻠﯿ ﮫ اﻓ ﮫ ﻷط ﻣﻠ ﺰم ﺗ ﻚ ف ن ھﺪات ﻣﻊ

 .اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌ ﺪل ﻟﻤﺤﻜ ﻢ س اﻷس اﻟﻨ ﻆ م  38اﻟ ﻢ ﻧ ﺺ اﻧ ﻆ
ﻟﺴ ﯿﻦ ي ﻟﺠ ﺊ ﺑ ﻲ ﺻ ﻲ اﻟ ﺦ ﺑ ﯿﻲ اﻟ ﻊ ﻗ ﯿﻲ اﻻﺗ ﻒ م  / 9واﻟ ﻢ  1969ﻟﺴ ﻦ ﯾﻘ ﻲ اﻹف ﻗ ﻲ اﺗ ﻒ م  / 5اﻟ ﻢ اﻧ ﻆ ( ( 2
1994
ﺳ ﻲ اﻷس ﻣﮫ ﻧ ﻆ م اﻟ ﻊ اﻟﺠﻤﻌ ﻲ وﺿ ﻊ  ،س ﺳ ﻲ ﻏﻲ ن إﻧ ﺲ ز ﺋ ﮫ ه ي اﻟﺠ ﺊ ﻟﺸ ﺆو ﻣﻲ اﻟ ﺲ ﺿ ﻲ اﻟﻤ ﻒ ( ( 3
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ﻋ ﯿﻲ ف ا ز ﺋﮭ ﻲ ر ﻋﺘ
إﻟﯿﯿ ﮫ ﺗﺴ

ﺒﻲ ب اﻟﻤﻜ ﺘﻲ ا ھﻲ أﻧﺸ ﻲ وﻗﯿ ﺪ  1950 ،اﻷول ن ﻛ ﻲ  14ف  428ق اﻟ ﻢ اره ق ﺑﻤﻘﺘ

ﺾ

ﺪ اﻷﻣ ﻲ ﻣﯿ ﺜﻲ ﻣﻲ  22اﻟﻤ ﻲ ئ ﺑ ﻢ م اﻟ ﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌ ﻲ

ﯿﺘﻨﺪ اﻟ ﻲ ﻟﻸﺳ ﻲ ﺛ ﻲ ﻣﻢ أﺳ ﻲ وﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺘﺤﯿ

ي اﻹﻧﻤ ﻲ اﻟﻤﺘﺤ ﺪ اﻷم ﻣﺞ ن وب (ﻧﯿﺴ ﻒ ي ) ل ﻟﻠﻄ ﻒ اﻟﻤﺘﺤ ﺪ اﻷم ﻣﻨﻈ ﻢ ﻣﺚ اﻟﻤﺘﺤ ﺪ ﻟ ﻸم ى اﻷخ اﻣﺞ اﻟ ﺐ
اﯾﻤ ﻲ ل ﺣﻠ ﻲ ﻹﯾﺠ ﻲ واﻟﺴ

ﯿﻊ ﯾ ﻲ ﻟﺠ ﺊ اﻟ ﺪوﻟﻲ ي اﻟﺤ ﻢ ﻓ ﻲ ت ﻣﮭﻢ اﻟﻤﻨﻈ ﻢ ﻟ ﮫ م اﻟ ﻊ اﻟﺠﻤﻌ ﻲ أوﻛ ﻞ وﻗ ﺪ ،
ﮭﻲ وذل  ،ﻟﻤﺸ

طﻨ ﯿﻲ ال ت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﺋ ﮫ ﻣﻲ إ أو ﯾ ﻲ ﻟﺠ ﺊ اﻷﺻ ﯿﻞ ط اﻟ ﻲ إل ﻋﻲ اﻟ ﻂ اﻟ ﻊ ﺑﺘﺴ

ﻜﺠﺘﮫ

 .ﻣﻲ اﻟ ﺲ ﺿ ﻲ ﻟﻠﻤ ﻒ س اﻷس اﻟﻨ ﻆ م اﻷول اﻟﻔ ﺺ اﻧ ﻆ  .ﻟ ﺚ ث ﺑﻠ ﺪ ف طﯿﻨ ﮫ ت إع أو اﻟﺠﺪﯾ ﺪ
 .ي اﻟﺠ ﺊ ﻛ ﺰ ﺑ ﻢ ص واﻟ ﺦ  1951ﺋﻨﯿ

ﻒ ﻗ ﻲ اﺗ ﻒ م  35 / 1اﻟ ﻢ ( ( 4

 .ﯾﻘ ﻲ اﻹف ﻗ ﻲ اﻻﺗ ﻒ م  8 / 1اﻟ ﻢ ( ( 5
8
ﺎت وﺗﻮﻓ

ﻓﯿﻤ ﺎ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭ

اﻟﻌ ﻮدة ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﺘ
إﻟ ﻰ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻧﺘﻔ

ﯿﺮ اﻟﺘﻨﺴ

ﯿﻖ ،اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﺛﯿ

ﺎون ط ﺮﯾﻖ وﻋﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﯿﺔ ﺗﻘ ﻮم
ﺬ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ
ﺑﺘﻨﻔﯿ

ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﺒﺮ اﻟ ﺘﻲ اﻷﺣ ﻮال ﻓ ﻲ ،ﻟﻠ ﻮطﻦ اﻹﻋ ﺎدة ﻧﺤ ﻮ اﻟﻤﺘﻮﺟﮭ ﺔ اﻟﻠﺠ ﻮء أﺷ ﻜﺎل ﻣﻦ وﻏﯿﺮھ ﺎ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ
اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ
ﺎء ﺑﻤﺠ ﺮد واﻵﻣﻨ ﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻌ ﻮدة ﺣﻮل اﻟﻤﺸ ﻮرة ﺗﻘ

ﺑﻠ ﺪان وﻋﻠ ﻰ ،اﻟﻼﺟﺌﯿ
ﯾﻤﺎرﺳ ﻮا أن ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﻤﺜ
ﻦ ﻟﺘﻤﻜﯿ

ﺪﯾﻢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ،ﻣﻼﺋﻤ ﺔ اﻷﻛ ﺜﺮ اﻟ ﺪاﺋﻢ اﻟﺤ ﻞ
اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ

ﺎﻟﻲ اﻟﺤ ﻞ ھﻲ ،ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ذﻟ ﻚ ﯾﻜ ﻮن ﺣﯿ ﻦ ،اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻌ ﻮدة أن (
،اﻟﻤﻨﺸ ﺄ
ﯿﺔ ،اﻟﻠﺠ ﻮء وﺑﻠ ﺪان
ﺣﻘﮭ ﻢ ﺑﺤﺮﯾ ﺔ

ﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﮭﺪ ﻛ ﻞ ﺑ ﺬل ﻛﻜ ﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،واﻟﻤﻔﻮﺿ

وﻛﺮاﻣﺔ؛ أﻣﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﻮدة ﻓ ﻲ
إﻟ ﻰ اﻟﻌﺎﺋ

ﺪﯾﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿ

أو ،اﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺗﮭﺪﯾ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ،اﻟ ﻮطﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻄﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻌ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻋﺪﯾ ﺪة ﻋﻘﺒ ﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ وﺗﻤ ﺖ

ﻦ ﻓ ﺮار ﺳ

ﺒﺒﺖ اﻟ ﺘﻲ اﻟﻈ ﺮوف واﺳ ﺘﻤﺮار ،اﻟﻤﻨﺸ ﺄ ﺑﻠ ﺪان أو اﻟﻠﺠ ﻮء ﺑﻠ ﺪان ﻓ ﻲ ﺳ ﻮاء ،اﻟ ﻮطﻦ
ﯿﮭﺎ
ﻣﻦ ﺗﻔﺸ
ﺟﺪﯾ ﺪ؛

اﻟﻠﺠ ﻮء ﺑﻠ ﺪان وﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ،ورﻓ ﺎھﺘﮭﻢ ﺳ ﻼﻣﺘﮭﻢ وﺿ ﻤﺎن ﻣﻮاطﻨﯿﮭ ﺎ ﺑ ﺪﺧﻮل ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻟﺴ ﻤﺎح اﻟﻤﻨﺸ ﺄ دول ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ إن
ﻋﻦ
اﻟﻨﮭ ﻮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ﯾﺴ ﺎﻋﺪ أن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻋﻠ ﻰ ،ﻟﻼﺟﺌﯿ

ﻦ اﻷﺳﺎﺳ

ﯿﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق وﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻷﻣ ﻦ ﺗﻮﻓ ﯿﺮ
ﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ
ﺑﻤﺴ

 .واﻟﻌﺎﺋ

ﺪﯾﻦ ﺑ

ﺎﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﯾﺘﻌﻠ

ﻖ ﻓﯿﻤ ﺎ
9
:اﻟﺨﺎﺗﻤ ﺔ

اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ

ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻛﻔﺎﻟ ﺔ وﺿ ﺮورة ،واﻟﺸ ﻌﻮب اﻹﻧﺴ ﺎن ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﺰاﯾ

ﻣﻦ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻟﻜﻔﺎﻟ

ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺳ ﻌﻰ إطﺎر وﻓ ﻲ ،أﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﺣﺮﯾ ﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﮭ ﺎ ﯾﻨﺒﺜ

ﺟﺴ ﯿﻤﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛ ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ

ﺔ اﻷط ﺮاف ارﺗﻜ ﺎب دون وﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟ
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ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺗﻄ ﻮر ظﻞ ﻓ ﻲ
ﻊ
ﺑﮭ ﺬه ﻟﻠﺘﻤﺘ
ﻖ أو ﺑﮭ ﺎ ﯾ

ﺮﺗﺒﻂ وﻣﺎ اﻟﺤﻘ ﻮق
اﻻﺣ ﺘﺮام

ﺔ ،اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت أوﻗ ﺎت ﻓ ﻲ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻟﺤﻘ ﻮق
ﻟﮭ ﺬه

ﻣﺆﺧﺮا ظﮭﺮ ،واﺳ ﻊ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻷﺑﺮﯾ

ﺎء اﻟﻤ

ﺣﻘ ﻮق ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪ ﻛﻤﺒ ﺪأ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻣﺴ

ﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺿ ﺤﺎﯾﺎ وﻗ ﻮع ﻋﻨ ﮫ ﯾﻨﺘ

ﺞ ﻧﺤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ،اﻷﺛﻨ ﺎء ھﺬه ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق
ﻓ ﻲ

ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺒ ﺪأ ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت وأدﺑﯿ ﺎت اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓﻘ ﮫ ﻧﻄ ﺎق
وﺣﺮﯾ ﺎت
 .واﻟﺸ ﻌﻮب اﻷﻓ ﺮاد

ﺑﺎﻟﺘ

ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻨ ﺎن ﻛﻮﻓ ﻲ اﻟﺴ

ﻣﺒ ﺪأ إﻗ ﺮار ﺗ ﻢ ،ﺗﻄﺒﯿﻘ

ﺎﺑﻖ اﻟﻌ ﺎم اﻷﻣﯿ ﻦ ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﺟﮭﻮد ﻓﺒﻌ ﺪ
اﻟ ﺪول وﺳ ﯿﺎدة

ﮫ وﺿ ﻮاﺑﻂ وﺷ ﺮوط ودﻋﺎﺋﻤ ﮫ اﻟﻤﺒ ﺪأ ھﺬا ﻣﻀ ﻤﻮن ﻟﺘﺤﺪﯾ

وﻏ ﯿﺮ اﻟﺪاﻣﯿ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث ﺧﻠﻔﯿ

ﺪ  2001ﻋﺎم ﺗﺸ

ﺔ ﻋﻠ ﻰ وذﻟ ﻚ  2005 ،ﻋﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﻘﻤ ﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤ ﺮ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿ

ﻜﻠﺖ اﻟ ﺘﻲ
ﻣﺴ ﺌﻮﻟﯿﺔ

ﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ
اﻟ ﺘﻲ اﻟﻤﺴ ﺒﻮﻗﺔ

ھﺬا إﻋﻼن ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻷﻣﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ طﻠﺒ ﺖ ﺣﯿ ﺚ ،واﻟﻌ ﺮاق ﻛﺎﻟﺼ ﻮﻣﺎل اﻟ ﺪول ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ وﻗﻌ ﺖ
اﻟﻤﺆﺗﻤ ﺮ
ﺑﯿ ﻦ واﺳ ﻊ ﺑﻘﺒ

ﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ
ﺬ اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺘ
اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ أﻋﻀ ﺎء

ﻮل اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺣﻈﻰ ،اﻟﺤﯿ ﻦ ذﻟ ﻚ وﻣﻨ ﺬ .ﻋﻤﻼ اﻟﻤ ﺬﻛﻮر اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻟﺘﻨﻔﯿ

 .وﻣﺆﺳﺴ ﺎت دوﻻ ً ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ
،اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋ ﺎﺗﻖ ﻋﻠ ﻰ ﯾﻘ ﻊ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﺟﺐ ﺑﻮﺟ ﻮد اﻻﻋ ﺘﺮاف إﻟ ﻰ " اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻣﺴ
ﻋﺰﻓ ﺖ أو دوﻟﮭ ﺎ ﻓﺸ

ﻠﺖ واﻟ ﺘﻲ ،ﺣﻘﻮﻗﮭ ﺎ اﻟﻤﺴ

ﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸ ﻌﻮب اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﺗﻮﻓ

ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺒ ﺪأ " وﯾﺸ ﯿﺮ
ﻣﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺜ ﻼ

ﯿﺮ ﺿ ﺮورة  :ﻣﺆداه ،اﻷﻣﻦ
وﺗﻘﺎﻋﺴ ﺖ

اﻹﺑ ﺎدة ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻛﺎﻷﺧﻄ ﺎر ﺣﺎﻟ ﺔ؛ أﺧﻄﺎر ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﺸ ﻌﻮبھﺬه ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﻨ ﻮط دورھﺎ أداء ﻋﻦ
 .اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ ﺿ ﺪ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ،اﻟﻌ ﺮﻗﻲ اﻟﺘﻄﮭ

ﯿﺮ ﺟ ﺮاﺋﻢ و ،اﻟﺤ ﺮب وﺟ ﺮاﺋﻢ ،اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ ﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ اﻟﺸ ﺆون ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ وﻋﺪم اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﺴ ﯿﺎدة ﻣﺒ ﺪأي ﺑﯿ ﻦ اﻟﺘ ﻮازن ﺗﺤﻘﯿ

ﻖ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺬﻛﻮر اﻟﻤﺒ ﺪأ وﯾﮭ ﺪف
ﻟﻠ ﺪول

ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ھﺬا ﻣﺜ ﻞ وﺿ ﺮورة ﺑ ﻞ أھﻤﯿﺔ وﺑﯿ ﻦ ،ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻘﺮة ﻛﻤﺒ ﺎدئ
ﻋﺠﺰ ﯾﺜﺒ ﺖ
ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﺷ ﻌﺒﮭﺎ ﺑﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟ ﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﺳ ﯿﺎدﺗﮭﺎ ﺗﻘﺘﻀ
__.اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ ﺿ ﺪ واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤ ﺮب راﺋ ﻢ وج اﻟﻌ ﺮﻗﻲ واﻟﺘﻄﮭ
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ﯿﮫ ﺑﻤ ﺎ اﻟﻘﯿ ﺎم ﻓ ﻲ رﻏﺒﺘﮭ ﺎ ﻋﺪم أو اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻹﺑ ﺎدة
ﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ ﺔ

Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir İnceleme: Esenyurt Örneği
Vural Karagül*

ESENYURT İLÇESİ’NDEKİ SURİYELİLER
Son yıllardaki gelişmelere paralel olarak dünya gündeminin başlıca konularından birisi de göç ve
göçmenlerdir. Bir süredir yoğun dış göçe maruz kalan Türkiye, özellikle 2011 yılında Suriye'de
yaşanan olaylardan sonra Suriyeli nüfusun her geçen gün artış gösterdiği bir ülke haline
gelmiştir. Bu hızlı artış sürecinde uluslararası alanda Türkiye'nin açık kapı politikası izlemesi
yönündeki talebin de etkisi söz konusudur. Başta AB olmak üzere Batılı ülkelerin göçmen
kabulünü günden güne zorlaştırdıkları, göçmenlere yönelik negatif tutum sergiledikleri ve sıkı
prosedürler uyguladıkları görülmektedir. Uluslararası çevrelerce göçün zorlaştırılmasına
yönelik eğilimin temel nedeni olarak göçmenlerin entegrasyon sağlayamamaları
gösterilmektedir. Türkiye'de de göçmenlerin toplumsal kabul ve uyum sürecine (entegrasyon)
yönelik çalışmalar ve tartışmalar söz konusudur. Öte yandan entegrasyon, karşılıklı
gerçekleşmesi gereken, çift yönlü bir süreci ifade etmektedir. Bu açıdan son zamanlarda uyum
sürecinde göçmenlerin de aktif rol almalarının teşvik edildiği bir yapı oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Dil kurslarının yaygınlaştırılması başta gelmek üzere çeşitli kültürel oryantasyon
programlarının hazırlanması, uyulması gereken prosedürlerin detaylı anlatımını içeren
bilgilendirmelerin yapılması, rehberlik hizmetlerinin sunulması, eğitim ve istihdama katılım
yönünde düzenlemelerin yapılması gibi faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Bu aşamada
göçmenlerin, kendi öz kültürlerinden de kopmadan topluma uyum sağlayabilmeleri önemli
görülmektedir.
2013 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
çerçevesinde yapılan düzenlemelerin yanı sıra kanun kapsamında yeni bir Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü kurularak kurumsal yapı oluşturma çalışmaları hız kazandırılmıştır. 6458 sayılı
Kanunla yasal olarak ilk kez "uyum" konusuna da yer verilmiştir. Kanunun 96. maddesinde,
koruma altındaki kimselerin toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla, kamu
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası
kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetlerinin planlanacağı hükme
bağlanmaktadır.
Öte yandan Türkiye Ekim 2014'te çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyeliler "geçici
koruma statüsü" kapsamına alınmıştır. Yönetmelik uyarınca "geçici koruma kimlik belgesi"
verilen Suriyelilere, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, tercümanlık gibi hizmetler
de sağlanmaktadır.
Esenyurt ilçesinde bulunan Suriyelilerin ağırlıklı olarak Halep doğumlulardan oluştuğu Rakka,
Haseke, Şam, Humus ve İdlib doğumlularının da belli oranlarda mevcut olduğu bilinmektedir.
%74 Sünni, %12 Nusayri, %10 Hıristiyan, %3 Dürzi görüldüğü gibi Suriye halkının çoğunluğunu
Sünni Müslümanlar teşkil etmektedirler. Bu yüzden de göçmenlerde genel olarak Sünni İslam
kültürünü görmekteyiz, En büyük azınlık grubu olan Alevi kültürünü de görmek mümkündür ve
*

Dr., Esenyurt Kaymakamı, İstanbul, Türkiye, E-posta: avkgl74@gmail.com
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Arap kültüründen de esintiler mevcuttur.
Esenyurt ilçesinde bulunan Suriyeli erkekler çalışırken, kadınlar ev işleriyle, çocuk bakımıyla
ilgilenmektedir. Bu durum Türkiye'deki ataerkil toplumla benzerlik göstermektedir. Medeni
durum incelendiğinde kişilerin büyük çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir, her yaş
grubundan Suriyelinin ilçede yaşadığı anlaşılmaktadır.
İlçede yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı okur-yazar olmakla birlikte eğitim düzeyleri
düşüktür. Büyük çoğunluğunun lise altı bir eğitime sahip oldukları ve lisans düzeyinde eğitime
sahip kişilerin çok az sayıda olduğu, %61'i ilkokul mezunu ve alt eğitimli, %19'u lise ve üstü
eğitimlidir. İlçede yaşayan Suriyelilerin eğitim düzeylerinin artırılması ve toplumlar arası uyumu
daha rahat sağlayabilmeleri için Esenyurt Kaymakamlığı tarafından gerekli her türlü çalışma
yapılmaktadır. Mesela, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilçede yaşayan Suriyeli öğrencilerin
entegrasyon ve uyumu amacıyla aşağıdaki projeler takip edilmektedir:





Mavi Gölde Yeşil Damla Projesi kapsamında öğrenciler ve veliler arasında kaynaşma
etkinlikleri düzenleniyor (müzik, folklor, yemek etkinlikleri)
HEP (Hızlandırılmış Eğitim Projesi) kapsamında A1 ve A2 seviye Türkçe Dili eğitimleri
sürdürülüyor
“Bir Harf Bin İstanbul” projesi kapsamında ilkokullarda Türkçe eğitimine ihtiyacı olan
yabancı öğrencilere gruplar halinde eğitimler verilmektedir.
“Mesleki Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum” Projesi ile Suriyeli
öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerine yönlendirilmesi çalışmaları
yürütülmektedir.
EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

OKUL TÜRÜ
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Toplam

TOPLAM ÖĞRENCİ
SAYISI
440
65.743
57.886
22.239
146.308

SURİYELİ ÖĞRENCİ
SAYISI
10
7.989
4.317
1.776
14.092

ORANI
2,27
12,15
7,46
7,99
9,63

İŞLETME BİLGİLERİ




Suriyelilere ait 147 ruhsatlı işletme bulunmaktadır.
En fazla gıda sektöründe Restoran türü işletmeler mevcut olup bununla birlikte tekstil,
berber, oto yıkama, Berber vb. işletmelerde bulunmaktadır.
Aynı zamanda ruhsatsız faaliyet gösteren çok sayıda işletmelerde bulunmaktadır.

Ailelerdeki toplam kişi sayılarına bakıldığında genellikle kalabalık bir nüfusu barındıran haneler
karşımıza çıkmaktadır. Esenyurt ilçemizde yaşayan Suriyelilerin çok çocuklu olduğu ve 1. Derece
de aile bireyleriyle yasamak durumunda olduğu, çift eşliliğin yaygın olduğu görülmektedir.
Ayrıca bekâr Suriyeli bireylerinde istisnalar dışında arkadaşlarıyla kalabalık bir şekilde yaşadığı
görülmektedir.
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NÜFUS HİZMETLERİ
 İlçemizde 62 bin kayıtlı Suriyeli bulunmakta olup, Kayıtsız ise yaklaşık 40 bin Suriyeli
bulunmaktadır.
 Suriyeli olup da Türk vatandaşlığına alınan yabancı uyruklu vatandaşlardan Türkiye ye
sermaye kazandıran belirli meslek icra eden kişiler Bakanlar Kurulu Kararı ile istisnai
olarak Türk Vatandaşlığına alınır.
 Şu ana kadar 2000 Suriyeli Türk Vatandaşlığına geçmiştir.
 Aylık olarak 100 civarı Suriyeli ülkelerine geri gönderilmektedir.
 Şu ana kadar 7000 civarı Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür.
 Türkiye’ye gelen Suriyeliler arasında çeşitli meslek gruplarına sahip olan öğretmenler,
mühendisler, doktorlar, avukatlar, kimyagerlik ve profesörlük yapan kişiler ve devlet
kademesinde çalışan bunun yanı sıra fabrika sahibi, terzi vb. meslek erbabı kişiler
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ülkemizde mesleğini icra ettiği gibi bir kısmı da icra
edememektedir.
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
Kurum Adı

Hizmetleri

Esenyurt 3 Nolu
Göçmen Sağlığı Birimi

 Bağışıklama
 Gebe İzlem
 Lohusa İzlem
 Bebek İzlem
 Enjeksiyon ve Pansuman
 Poliklinik Hizmetleri (2. ve 3.
Basamak sağlık hizmetine sevk
işlemleri)

Esenyurt 1 Nolu
Göçmen Sağlığı Birimi

 Bağışıklama
 Gebe İzlem
 Lohusa İzlem
 Bebek İzlem
 Enjeksiyon ve Pansuman
Poliklinik Hizmetleri (2. ve 3.
Basamak sağlık hizmetine sevk
işlemleri)

Görevli Personel
 1 Kadın Doğum Uzm.
 1 Çocuk Hast. Uzm.
 1 Dahiliye Uzm.
 1 Genel Cerrah
 3 Pratisyen
 1 Ebe
 5 Hemşire
 2 Tercüman
 2 Destek Personel






4 Pratisyen Hekim
3 Hemşire
2 Tercüman
1 Destek Personeli

Esenyurt İlçemizde bulunan Suriyelilere yönelik kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından:
Sosyal Uyum Yardımı Programı çerçevesinde (Avrupa Birliği tarafından fonlanmakta):
Birleşmiş milletler gıda programı Türk Kızılayı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız
tarafından ortaklaşa yürütülen bu programla kamp dışında Uluslararası koruma ve geçici
koruma altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine nakit yardımı gıda barınma giyim gibi temel
ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Yardımlar muhtaçlık durumumun
değerlendirilmesi sonucu KIZILAY KART aracılığıyla verilir. Kartta her bir aile bireyi için 120 tl
aylık yardım yüklenmektedir.
İlçemizde yaklaşık 3650 Suriyeli bu yardımdan yararlanmaktadır.
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Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (AB tarafından finanse) çerçevesinde Birleşmiş
milletler çocuklara yardım fonu, Türk Kızılayı, MEB ve ASPS arasında oluşturulan ortaklıkla
uygulanan yardım programıdır. Aile ve sosyal politikalar bakanlığımızın dezavantajlı çocukları
okula düzenli göndermeleri koşuluyla eğitim desteği sağlamaktadır.
1 ile 8. Sınıf öğrencileri için kız öğrenciye 40tl, erkek öğrenciye 35 TL
9 ile 12. Sınıf öğrencileri için kız öğrenciye 60tl, erkek öğrenciye 50 TL ödeme yapılmaktadır.
İlçemizde yaklaşık 7300 Suriyeli öğrenci bu yardımdan yararlanmaktadır.
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım çerçevesinde son resmi nikâhlı eşi ile resmi evliliği
deva ederken eşi vefat etmiş ve hali hazırda yeniden evlenmemiş, kendisi ya da hanedeki
herhangi biri kanunla kurulu SGK ya tabi olmayan fakir ve muhtaç olduğu kararla tespit edilen
kadınlara iki ayda bir 550 tl ödeme yapılır.
İlçemizde yaklaşık 270 Suriyeli vatandaş bu yardımdan faydalanmaktadır.
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Ötekinin İnşası: Türkiye’de Orta Doğu İmgesi
Fatih Fuat Tuncer*

Öz
‘Öteki’, sadece diğeri, başka, farklı anlamlarını taşımamaktadır. Toplum için ise öteki imgesi
karmaşık ve anlaşılmaz olduğu kadar aslında bir anlamda egomuz olarak ‘biz’den farklı olmayan
bir yapıdır. ‘biz’ kavramı içerisinde anlam bulan toplum, millet için öteki ise bir anlamda bizim
gibi olmayandır. Ulus devletlerin ortaya çıkışında da en büyük dayanak noktası ise hiç kuşkusuz
ki ‘biz’ kavramıdır. Ancak ‘biz’ kavramının oluşabilmesi için en büyük ihtiyaç ise ‘öteki’dir.
Osmanlı’nın bağımsızlığı sonrası oluşan yeni uluslararası konjonktürde Türkiye ve Orta Doğu
ülkeleri de karmaşık bir anlamda ‘biz’i oluşturan Osmanlı’dan ayrılmış ve birbirlerini
ötekileştirmişlerdir. Bu ötekileştirme süreci ise tek bir kaynaktan oluşmamış siyaset, edebiyat,
medya ve eğitim gibi birçok kaynaktan beslenmiştir.
Türkiye’de de cumhuriyetin ilanından bugüne Orta Doğu sorunlu bir imgeye sahip olmuştur.
Bunun sebebi hiç kuşkusuz ki yeni cumhuriyetin kendine Batı’yı referans alması ve Soğuk Savaş
süresince de kendi kimliğini Batılı olarak inşa etmeye çalışmasıdır. Ancak Soğuk Savaş sonrası
süreçte dünyadaki ‘biz’ ve ‘öteki’yi oluşturan kutupların dağılması ile ‘öteki’ kavramının yeniden
yorumlandığı görülmektedir. Türkiye de özellikle Arap Baharı sonrası bölge ile daha önce
deneyimleyemediği bir ilişki içerisine girmiş ve Türkiye’deki Orta Doğu, Orta Doğulu halklar ve
Arap imgesi yeniden bir inşa sürecine dahil olmuştur. Bu çalışma da ‘öteki’nin yeniden inşası
olarak değerlendirilebilecek bu sürecin etkilerini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Öteki, İmaj, Orta Doğu, Arap, Suriyeli
Abstract
"The Other" does not only bear the meaning of "different" or "next". In the societal context, the
image of the other is complex and hard to interpret as well as it holds the meaning for "that
which is not us, not related to us". The society and nation finds its meaning in the concept of
"we"; thus "the other" is defined as "that which is not us". It is no question that the concept of
"we" is the emerging root of the nation states. "The other" is a neccessity for the construction of
"we".
The Ottoman Empire used to maintain a complicated "we". After WWI, Turkey and Middle
Eastern countries found themselves in a process of the creating "the other" through each other.
This was a process in various areas such as politics, literature, media and education.
Middle East has always had a problematical image in Turkey. The underlying reason was the fact
that the Republic's adoptation of the western model and its struggle to construct a western
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi, E-posta: fftuncer@gelisim.edu.tr
*
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identity during the Cold War. Following the Cold War, the context of "we" and "the other" has
been disintegrated and redefined. Especially following the Arap Spring, Turkey has begun a new
phase in its relations with the Middle East. The images of Middle East, Middle Eastern peopled
and Arabs have gone through a reconstruction process. This study analyzes this process which
can be defined as a reconstruction of "the other".
Keywords: The Other, Image, Middile East, Arab, Syrian

Giriş
Soğuk Savaş döneminde kimliğini Batı şemsiyesi altında inşa eden Türkiye, Soğuk Savaş sonrası
daha önce yaşamadığı yeni bir kimlik inşa sürecine girmiştir. Bu süreçte gerek komşularıyla
gerek kendi yakın bölgesi ile gerekse dünya ile ilişkilerinde yeni bir politika belirlemek zorunda
kalan Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiği görülmektedir. Bulgaristan’daki Türklerin
Türkiye’ye göçü, Körfez Savaşı, Yugoslavya’nın dağılması, İsrail Filistin sorunu, NATO’nun
Kosova müdahalesi, Ege’de Yunanistan ile Soğuk Savaş sonrası artan tartışmalar, bitmeyen
Kıbrıs sorunu, Arap Baharı sonrası ortaya çıkan Libya, Suriye ve Mısır krizleri ile Türk dış
politikası daha önce eşine rastlanmamış bir dönüşüme girme ihtiyacı hissetti. Bu dönüşümde hiç
kuşkusuz ki en önemli unsurlardan bir tanesi yeni bir kimlik inşa etmek ve ‘öteki’yi
güncellemekti.
Türk dış politikasındaki bu yeni davranış ihtiyacını analiz edebilmek ve yorumlamak için hiç
kuşkusuz ki bu çalışma için bir kuramsal çerçeve çizmek gereklidir. Onun için de dünyamızı
sosyal olarak inşa edilmiş ve sosyal bir bağlam olarak ele alan inşacı yaklaşım bu bildiri metninin
teorik alt yapısını oluşturacaktır. Böylece Türkiye’de son yıllarda büyük tartışma yaratan Orta
Doğulu, Arap ve Suriyeli gibi imgelere tarihsel, sosyal ve siyasi pratikleri de içeren bir
perspektiften bakılabilecektir. Zira inşacılar, bugün devletler, devlet dışı ulus üstü şirketler ve
bireyler olarak değerlendirebileceğimiz aktörler ile uluslararası çevre arasındaki ilişki
sonucunda oluşan fikir ve normların, tartışmaya söz konusu olan devletlerin çıkarlarını, tutum
ve davranışlarını ve hatta kimliklerini ve de uluslararası sistemin yapısını etkileyip
değiştirebildiğini söylemektedirler. Bu noktada herkesin aklına ‘tarihi düşmanlıklar’ ve ‘ezeli ve
ebedi düşman’ metaforlarının ne olacağı sorusu düşmektedir. Ancak inşacılar ‘ilkçi’ yaklaşımlara
karşı, Hobsbawn’ın savunduğu gibi modern ulus kimliklerimizin icat edildiğini bu icadın da
güncel-tarihsel olayların içerisinde inşa edildiğini savunmaktadırlar. Bu bağlamda ‘milli dava’ ve
‘kırmızı çizgi’ gibi zihnimizde inşa ettiğimiz ve büyüttüğümüz kavramların değiştirilemez
olmadığının altını çizen inşacılar, realistlerin aksine uluslararası sistemde mevcut koşulların
değişmese de aktörlerin zihnindeki fikir ve kimliklerin değişmesi halinde sistemin de
değişebileceğini savunmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve dünyadaki kampların dağılması
ile sosyal inşacılığın uluslararası ilişkilerde giderek önem kazanan yaklaşımlardan biri olduğu
görülmektedir. Özellikle materyal odaklı yaklaşımlarla yeni dönemi okumaya çalışan neorealizm ve neo-liberalizm yetersizliği görülmüş ve kimlik, norm ve fikirlerin uluslararası
politikanın oluşumundaki önemi kabul görmüştür.
Bu çalışma da sosyal inşacı yaklaşım perspektifinden Türkiye’deki Orta Doğu İmgesi’ni
inceleyecektir. Çalışmanın giriş ve sonuç bölümü hariç, toplam iki bölümden oluşması
planlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde ‘kimlik’ ve ‘öteki’ kavramları açıklanacak olup, ikinci
bölümü ise ‘Arap Saçına Dönen İşler ve Türkiye’de Orta Doğu İmgesi’ başlığını taşımaktadır. Bu
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bölümde de Orta Doğu imgesinin Türkiye’de nasıl inşa edildiği, örnek olaylar ve metinler
üzerinden analiz edilecektir.
Kimlik ve Öteki
Soğuk Savaş sonrası uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yeni yaklaşımların önem kazandığı
materyal odaklı yaklaşımların artık yeni dönemi ve uluslararası gelişmeleri okuyamadığı ve
sorunlara bir çözüm önerisi sunamadığı görülmüştür. Özellikle eleştirel teorinin disiplin
içerisinde giderek güç kazanması ile birlikte, ‘kimlik’ ve ‘öteki’ kavramlarının disiplin içerisinde
temel tartışma alanını oluşturduğu görülmektedir. (Pamuk, 2014) Kimliği genel olarak bir
insanın veya grubun niteliğini belirleyen ve onları ‘öteki’ olandan ayıran özellikler olarak
tanımlayabiliriz. Muhittin Aşkın ise bu noktadan hareketle kimliği şu şekilde tarif etmektedir:
“Bugünün dünyasında “kimlik” en büyüleyici ve en ilgi çekici kavramlardan biridir. Kimlik,
bir özellik, bir nitelik belirtisidir. Birer özellik, birer nitelik gösteren kimlikler her şeyden
önce farklılıkları da ortaya koyar. Kimliğe yüklenebilecek işlem ise bir sınıflama işlemidir ve
bu işlem farklılıkları belirtir. Kimlik en geniş anlamıyla, bireyin tüm özelliklerini kapsar;
hem kişinin kendisini nasıl gördüğü, hem de toplum tarafından nasıl görüldüğü, kimlik
kavramıyla ilgili konulardır. Halbuki kişilik bir örgütlenmedir. Kişilik, bireyin kimlikler
içinde ve kimliklerle bir örgütlenmesidir. Zira birey, kimlikler aracılığıyla toplumsal çevreye
uyum sağlar.” (Aşkın, 2007)
Edebiyat, psikoloji, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde kimliğin bir nitelik ve özellik
belirtisi olarak ele alındığı görülmektedir. Yani, var olmanın birinci şartı bir kimlik sahibi
olmaktan geçmektedir. İşte bu noktada sosyal inşacılar, bu sürece rağmen kimliklerin asla verili
olmadığını vurgulama gereği hissetmektedirler. (Wendt, 2003) Zira daha önce de çalışmada
değinildiği gibi var olduğu düşünülen kimlikler, aktörlerin (bireylerin, grupların, devletlerin)
kendileri hakkındaki imgelerin toplamından oluşmaktadır. (Ünlü, 2007) Aktörlerin de kendine
has olan kimliğinin farkına varabilmesi için de kimden ve neyden farklı olduklarının farkında
olması gerekmektedir. İşte bu noktada farklı olunan diğer kimlik ise ‘öteki’dir. Kelime anlamı
olarak Türk Dil Kurumu’nu referans alırsak karşımıza şu tanımlar çıkmaktadır: “sözü edilen veya
benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan”, “öbür, diğer” ve “mevcut
kültürün içinde dışlanmış olan”. (TDK, 2019) Eğer tasvir etmek gerekirse, bir daire vardır ve o
dairenin içindekiler için dairenin dışındakiler ‘öteki’ olarak görülmektedirler. İşte bu tasvirdeki
ötekinin daire dışında kalması, zihnimizde onu tehlikeli ve şüphe duyulması gereken bir unsur
haline getirmektedir. (Özmakas, 2003)
Çalışma içerisinde yapılan atıflarda da görüldüğü üzere kimliğin inşa edilmesi için ötekinin
inşasının da zorunlu olduğu görülmektedir. Yani biz iyi isek, bu bizden daha kötüleri olduğuna
inandığımız içindir. Bu tanım uluslararası ilişkilere uyarlanırsa da karşımıza “kutsal dava”,
“kırmızı çizgi”, “ezeli düşman”, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yok”, “vatan için ölmek”, “su uyur
düşman uyumaz” gibi sloganlar çıkmakta ve ulusun bireylerinin ötekiye karşı devamlı bir
teyakkuz halinde olmasının istendiği görülmektedir. Fuat Keyman bu durumu şu şekilde
açıklamaktadır:
“Bu anlamda, Sovyetler Birliği’nin çözülmesi ve Doğu Bloku’nun tarihten silinmesinin
sonuçları Soğuk Savaş’ın bitiminden çok daha derin ve sistemseldir. Ötekisini kaybeden
kimlik kendi hegemonyasını da kaybetmektedir. Güçler dengesine dayalı iki-kutuplu
düzenin yıkılması, aynı zamanda Westphalia modelinin de krizini gündeme getirdi. Hep bir
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ötekine gönderimle ayrıcalıklı konuma getirilmiş devlet ve devlet egemenliği söyleminin
yeniden üretiminin ötekinin yok olmasıyla girdiği bir kriz yaşanmaya başlandı. İşte bu
ortamda, komünizm tehlikesinden “yeşil tehlikeye” geçişi anlamlandıran “yeni öteki İslam”
anlayışıyla kendini devam ettirmeye çalışan dünya düzeni karşısında altından
kalkamayacağı bir sorun buldu: etnik milliyetçilik” (Keyman, 2006)
Keyman’ın değindiği bu etnik milliyetçilik olgusunun önemi, Soğuk Savaş sonrası dönem
incelenecek olursa daha iyi görülecektir. Yugoslavya Savaşı ile deneyimlenen süreç bugün
Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, yabancı karşıtlığı, mülteci ve göçmen düşmanlığı ile devam
ediyor görünmektedir. Jürgen Habermas da bu sürece değinerek bugün Amerika Birleşik
Devletleri ve Almanya’daki azınlık ve göçmen politikalarını eleştirmekte ve ulus devletlerin
ortaya çıkış sürecinden itibaren aslında yaşananın sürekli kendini güncelleyen bir kimlik inşa
süreci olduğunu vurgulamaktadır. (Habermas, 2002) Soğuk Savaş sonrası Samuel Huntington’un
ortaya attığı “medeniyetler çatışması” tezi de bu anlamda dikkat çekmiş ve Keyman ve
Habermas’ın da altını çizdiği yeniden dönemin yeni ihtiyacını gidermiştir. Eğer eski ve değerli
düşman “Komünizm” öldü ise yerine yeni bir öteki koymak gerekmektedir. İşte bu anlamda
Huntington, yeni dünyanın en büyük merakını gidermiş ve onlara yeni ötekileri keşfetmek için
yol haritası sunmuştur. Huntington’un ötekisi ise kimi zaman Doğu’dur, Müslüman’dır, Budist’tir
kimi zaman ise Afrikalıdır, Latin Amerikalıdır. Yani hakim paradigma dışında kalan herkes yeni
ötekinin içerisindedir. Bu yeni ötekinin komünist veya liberal olması da artık önemli değildir.
(Huntington, 2018)
Bütün bu teorik çerçeve aslında bugünkü Orta Doğu imgesinin dünyadaki yansımasını daha iyi
anlamamız için bize yardımcı olmaktadır. Zira inşacıların belirttiği gibi kimlik, aktörlerin
kendilerini nasıl tanıttıklarına ve tanımın ne kadar kabul gördüğü ile ilintili olarak sosyal ve
siyasal süreçler sonucunda şekillenmektedir. Örneğin, Orta Doğu ülkelerinin demokratik hukuk
devletleri olarak tanımlanması ancak uluslararası toplum tarafından kabul görürse bir anlam
kazanacaktır. Yani ötekiyi belirleyen hakim paradigmanın kabulü olmadan ötekinin kendini
ispatlama çalışması çok bir anlam ifade etmemektedir. Türkiye’de de Arap İmgesi bu bağlamda
tarihsel, sosyal ve siyasal süreç içerisinde oluşmuştur. Batı medeniyetinin ötekisi değil bir
parçası olmak isteyen Türkiye de kendi kimliğini oluştururken Osmanlı dönemi bir arada
yaşama pratiğine sahip olduğu ve hatta millet sistemi içerisinde biz olarak değerlendirilen
Araplardan ve Orta Doğu’dan ayrışmış ve onları ana ötekisi olarak konumlanmıştır. Soğuk Savaş
döneminde de Batı kimliğinin bir parçası olarak yine Doğu’nun veya Bağlantısızların bir parçası
olan Araplardan ayrışan Türkiye’nin özellikle Arap Baharı sonrası büyük bir ikilem yaşadığı
görünmektedir. Özellikle Suriye krizi sonrası muhaliflere ve milyonlarca Suriyeli mülteciye
kapılarını açan Türkiye’nin siyaset yapıcılarının ‘Müslüman Kardeşlerimiz’ söyleminin toplum
karşılığında ne kadar kabul gördüğü tartışmalıdır. Çünkü yüz yıldır inşa edilen ‘arkamızdan
bıçaklayan Araplar’ imgesi bugün karşımıza ‘Çanakkale’de yedi düvele karşı birlikte savaştığımız
Arapların torunları’ olarak çıkmaktadır. İkinci bölümde bu ikilem daha detaylı olarak örnekler
üzerinden anlatılacaktır.
Türkiye’de Orta Doğu İmgesi
Türkiye için Orta Doğu ne kadar yakın olsa da bir o kadar da uzak bir coğrafyanın adıdır. Bir o
kadar yakındır çünkü sınır komşumuzdur, türkülerimizdeki Kerkük’tür, Yemen’dir. Bir o kadar
da uzaktır çünkü ‘biz’ değildir, arkamızdan bıçaklayandır, vahşidir, medeniyetsizdir, kirlidir ve
doğudur. Osmanlı’nın çöküşü ile birlikte bölge ve bölge insanı ile olan uzaklığın giderek arttığı
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gözlemlenmektedir. Bu ayrılmanın etkileri, tarih ders kitaplarına, romanlara, şiirlere,
siyasetçilerin söylemlerine ve ağzımızdaki atasözü ve deyimlere kadar yansımıştır. Onun için
bugün yapılan anketlerde insanlara “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” diye sorulduğunda ilk
sıralarda “Suriyeliler” cevabı kendine yer bulmaktadır. (PİAR ARAŞTIRMA, 2019) Yani işler
Türkiye’deki siyaset yapıcılar için deyim yerinde ise “Arap saçına dönmüş” durumdadır.1
Cumhuriyet dönemi inşa sürecinin en önemli yazarlarından olan Falih Rıfkı Atay, Osmanlı’nın
çöküş yıllarını anlattığı hatıratı Batış Yılları kitabında bize yeni cumhuriyetin ötekileri hakkında
ipuçları vermektedir. Araplar, Sırplar, Sarıklılar, İttihatçılar, Yunanlılar gibi ötekileri zihnimize
kazıyan kitapta Falih Rıfkı, Türkiye’ye model olarak Japonya’yı gösterir ve ayağına
dolananlardan Japonların nasıl kurtulduğunu anlatır. Kitapta, Japonya’nın Araplarının Çinliler
olduğunu vurgulanır. Yani bir okuyucunun anlaması için Çinlilerin nasıl bir sorun ve dert olduğu
Arap olmak üzerinden vurgulanır. (Atay, 2011) Aynı mantıkla ilerlenirse Türkiye’nin de modern
bir devlet olmasının önündeki en büyük engel de Türkiye’nin Çinlileri Araplar olarak
resmedilmektedir. Ancak bu ötekileştirme hiç kuşkusuz ki tek taraflı değildir. Arap tarafından da
yaşanılan sorunların tüm kaynağının Osmanlı geçmişi ve dolayısı ile Türklerin olduğu
vurgulanmaktadır.
Uçan halısı ile Alaaddini ve Ali Babası ile Arap Edebiyatının en büyük eserlerinden olan Binbir
Gece Masalları bize Arapların zihnindeki Türk imgesini anlamamız için yardımcı olacaktır. Zira
bu masallarda yer alan Türk karakterler, Türklerin Osmanlı sonrası tarih yazımında ve
edebiyatta yer alan Arap karakterlerden farklı değildir. Zira masallardaki Türkler, kabadır,
barbardır, haşindir, küstahtır ve kibirlidir. AK Parti dönemi Türkiye’nin Arap devletleri ile
yakınlaşması da sorunlar yaşaması da tartışması konusudur. Bu tartışmalı döneminde Soner
Yalçın’ın yazmış olduğu bir köşe yazısı dikkat çekicidir. Yalçın söz konusu yazısında Binbir Gece
Masallarına da değinmiş ve şunları ifade etmiştir:
“Hep ezbere konuşuyoruz. Sorsanız herkes “Binbir Gece Masalları”na bayılır. Çoğu eminim
okumamıştır! Arap edebiyatında “Binbir Gece Masalları” kadar Batı dünyasını etkileyen az
eser vardır. Ve yine… “Binbir Gece Masalları” kadar Türk’ü, Batı’ya; kötü, kaba, haşin ve
barbar nitelikte tanıtan az kaynak bulunur. Bu masallarda Türk; kaba kuvvet temsilcisi,
küstah, Bağdat sokaklarında -sanki halkın efendisiymiş gibi- kibirle dolaşan, Allah’ı,
Allah’ın emirlerini ve kutsal ne varsa her şeyi hakir gören bir tiptir. Denilebilir ki, “Binbir
Gece Masalları”, Arap’ın Türk aleyhtarlığının kutsal kitabıdır! Peki… “Edebiyat eseridir”
deyip bağrımıza taş basalım… Biz Arapları sevelim ya da sevmeyelim. Biz Arapları küçük
görelim ya da yüceltelim. Şurası gerçek ki; Arap, kendini “dev aynası”nda görür!” (Yalçın,
2016).
Yalçın’ın aynı köşe yazısında aktardığına göre Abu’l Hasan al-Nadvi veya Nejla İzzettin adlı Arap
yazarlar; İslam’ın ilk dört halife döneminden sonra gerilemeye başladığını vurgularken asıl
çöküşün ise Türklerin İslam toplumu içerisinde güçlendikçe başladığını vurgulamaktadırlar. Zira
bu yazarlara göre Türkler bilim-kültür alanlarında uyuşuktur ve her türlü yeniliğe ve gelişmeye
karşıdırlar. Türklere göre, bilim-kültür alanında uyuşuk olan Araplar’dan, Araplara göre asıl
uyuşuk ve bilime karşı olan Türklere… Görüldüğü üzere her iki taraf da yani Araplar ve Türkler
de aynı cümleler ve aynı suçlamalarla birbirlerini ötekileştirmektedir.
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Söz konusu karşılıklı suçlamaların ve ötekileştirmelerin özellikle Türkiye ve Arap devletleri
arasındaki sorunlu dönemlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin, Mısır’da Mursi’nin Sisi
tarafından darbe ile yönetimden indirilmesi sürecinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri açıktan Sisi tarafında yer alırken, Katar ve Türkiye de Mursi tarafında yer almıştır.
Yani, ulus devletlerin çıkar çatışmalarına göre iki toplum, Türkler ve Araplar birbirlerine
övdürülmekte veya yerdirilmektedir. Türkiye’deki Arap imgesine değinecek olursak, Tanıl Bora,
Türkiye’deki durumu “Araplarla ilgili aşağılamaların, ‘sıkı’ ve daimî düşmanlarla ilgili horlayıcı
kalıplardan bile daha uluorta, daha coşkun biçimde dillendirildiğini ileri sürebiliriz” diyerek
özetlerler. (Bora, 2014)
Bu durumun bir toplumsal infiale dönüşüp haber bültenlerine konu olması ve sosyal medya
hesaplarında paylaşım rekorları kırması hiç kuşkusuz ki toplumda inşa edilen algı sürecinin bir
sonucudur. Bu süreç ise kimi zaman tarih ders kitapları ile kimi zamansa televizyon aracılığı ile
olmaktadır. Özellikle sinema filmlerindeki ve televizyon dizilerindeki Arap karakterlerin
aktarımı bir anlamda Tanıl Bora’nın kastettiği ‘coşkun dillendirilme’nin bir örneğidir. Örneğin
yayınlandığı dönem oldukça popüler olan Ulan İstanbul dizisinde kahramanlar adeta Robin Hood
edası ile hırsızlık yapmaktadırlar. Yine bu dizinin bir bölümünde ana karakterlerden birisi
dolandırıcılık için zengin bir Arap kılığına girer ve ‘El-Zeker’ ismini alır. Arap karakter, zengindir,
parası çoktur, görgüsüzdür ve deyim yerinde ise ‘yağı bol bulmuştur’. Bunlar, Yeşilçam
sinemasının da sıkça işlediği Arap imgesidir. Ancak buradaki dikkat çeken ayrıntı yaratılan
karakterin ismidir. Zira zeker Arapça, erkek cinsel organı anlamına gelmektedir. AGOS
gazetesindeki köşesinde Emre Can Dağlıoğlu bu duruma şu şekilde tepki gösterir:
“Fakat Ulan İstanbul’u bu klişelerden farklı kılan bir ayrıntı daha var ki, Arapları
aşağılamak konusunda Tanıl Bora’nın belirttiği o uluortalığın ve coşkunluğun sınırlarını
zorlayacak cinsten. Dizide yer alan Arap karakterin ismi El Zeker konmuş. Zeker,
affedersiniz ama Arapçada ‘xxx’2 anlamına gelen bir kelime. Dolayısıyla burada amaç,
aşağılamanın da ötesinde ciddi anlamda hakaret etmek ve tam da bu amaçla özellikle
seçilmiş bir isim. En hafif tabiriyle büyük bir ayıp. Buna karşılık, bu diziye bir haftadır en
ufak bir tepki bile gelmiş olmaması, Araplara gayet açık bir şekilde hakaret edebilmenin ne
kadar kolay olduğunun göstergesi. Bu hakaret dışındaki aşağılamaların çok alışıldık
olması, belki sessizliğin bir sebebidir diyelim. Ancak bu hakarete karşı, bu konularda
duyarlı güruhun hiç tepki göstermemesi ise şaşırtıcı, fakat şaşırtıcı olduğu kadar alışıldık
maalesef.” (Dağlıoğlu, 2014)
Türkiye’deki Arap imgesinin dünyadaki Arap imgesi paralelinde ilerlediği görülmektedir. Zira,
dizideki zengin Arap, aslında İngiltere’de Jet Sosyete olarak yaşayan Suudilerin, İngiltere’de
Manchester City ve Fransa’da Paris St German gibi takımları satın alan zengin Arapların bir
yansımasıdır. Ancak Arap Baharı ile birlikte tüm dünyada ‘Arapların da isyan edebiliyor’ olması
ilgi çekmiş ve isyankar ve gelişmek isteyen bir Arap imgesi karşımıza sunulmuştur. O dönem
Batının müttefiki Müslüman Türkiye (özellikle o dönem Batı medyasında Türkiye’nin
Müslümanlığına büyük vurgu yapılmaktadır) Mısır, Tunus, Libya ve Suriye gibi ülkelere model
olarak sunulmaktadır. Böylece bu ülkelerin de Müslüman olup, laik ve demokratik olabilecekleri
söylenmektedir. Ancak aynı Batı’nın Türkiye’nin bu özelliklerini Suudi Arabistan, Katar ve BAE
gibi ülkelere önermediği de dikkat çekmektedir. Bu dönem Türkiye’nin özellikle Mısır’da
Tırnak içerisinde uygun bir ifade olmadığı için tırnak içi, bildiri yazarı tarafından ‘xxx’ olarak
değiştirilmiştir.
2
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Müslüman Kardeşler ile ve Katar yönetimi ile yakınlaşması ve Orta Doğu’da etkin bölge gücü
olma politikası dikkat çekicidir. Onun için Türkiye’nin Suriye’de başlayan iç savaşta ‘değerli
yalnız’ olacak kadar taraf olması ve sonrasında yaşananlar şaşırtıcı gelmeyecektir.
Arap Baharı sonrası Türkiye’nin Suriye, Libya, Mısır, Yunanistan, İran, Lübnan, İsrail, Güney
Kıbrıs, Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile olan ilişkileri ve bölgede söz söyleyebilen ülke
mücadelesi bu çalışmanın ana konusu değildir. Ancak bu mücadelenin sonuçlarına özellikle
değinmek gerekmektedir. Zira bugün, Türkiye ve bölge ülkelerinin girdiği ittifaklar ve
karşıtlıklarının sonucunda siyasiler ülkeleri adına birbirlerine hakaret etmekte, birbirlerinin
ülkesindeki elçiliklerinde ‘infaz’ gerçekleştirebilmekte ve Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik
Bölge antlaşmaları, uluslararası hukuktaki hakkaniyet ilkesine göre değil bu çıkar çatışmasına
göre imzalanmaktadır. Ancak hepsinin de ötesinde bugün Türkiye’deki Arap imgesinin ana
belirleyicisi olan Suriyeli mülteciler sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yayınladığı rapora göre Türkiye’de 14 Şubat 2019
tarihi itibari ile 3.628.120 Suriyeli Mülteci kayıtlı olarak bulunmaktadır. Raporda gerek sosyal
medyada gerekse televizyon ve gazete haberlerinde Suriyeliler ile ilgili yapılan olumsuz
haberlere cevap verilmeye çalışılmıştır. (TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu, 2019) Rapora
göre her daim ana haber bültenlerinde rastladığımız ‘sürekli suça karışan Suriyeli’ imgesi gerçek
değildir. Zira Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de
mahkumiyet alan kişilerin sadece %0.59’u Suriyelidir. Yine gazetelerde sürekli asayişi
bozduklarını okuduğumuz ve üçüncü sayfaların vazgeçilmesi olan Suriyelilerin, 2014-2017
yılları arasında Türkiye’deki genel asayiş olaylarına karışma oranı %1.32’dir. Söz konusu
raporda yine Suriyelilerin ülkeye maliyeti konusundaki iddiaları Göç İdaresi’nin açıklaması
üzerinden cevaplanmıştır. İlgili rapordaki iddialar ve cevaplar aşağıdaki görsel üzerinden
incelenebilir:
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Görsel 1: Suriyeliler Hakkındaki İddialar ve Gerçekler (TBMM Mülteci Hakları Alt
Komisyonu, 2019)
Raporu hazırlayanlar sıkça sosyal medyada rastladığımız ‘Suriyelilerin seçimde oy kullanması’,
‘bedavadan TOKİ evlerine sahip olması’, ‘Türk gençleri işsizken Suriyelilerin memur olması’,
‘Suriyelilerin istediği üniversiteye sınavsız girebilmesi’ ve ‘Suriyelilerin devletten maaş alması’
gibi iddialara bir anlamda kanıtları ile cevap vermişlerdir. Ancak bu raporun hem yazılı hem de
görsel basın da ilgi görmediği dikkat çekmektedir. Zira televizyonlar ve gazeteler hala %1.32
asayiş oranına sahip olan Suriyeliler hakkında ülkedeki tüm asayiş problemi Suriyeliler
tarafından yaratılmaktadır gibi haber yapmaya devam etmektedir. Eğer ilgili gazetelerin
arşivleri üzerinden basit bir arama yapılır ve ‘Suriyeli’ anahtar kelimesi girilirse ilgili haberlerin
neredeyse ezici çoğunluğunun Suriyeliler hakkında ön yargının sürdürülmesine sebep olduğu
görülecektir. Yine, teyit.org’un haberine göre sosyal medya üzerinden Suriyeliler hakkında
kasıtlı olarak yalan bilgi yayıldığı görülmektedir. (teyit.org, 2017) Suriyeliler üzerinden inşa
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edilen bu olumsuz algının sadece Suriyeliler ile sınırlı olmadığı ve bu algının Orta Doğu imgesini
de olumsuz etkilediği görülmektedir.
Sonuç Yerine
Çalışmada incelenen veriler bize Türkiye’deki Orta Doğu, Arap ve Suriyeli imgesini analiz etme
fırsatını sunmuştur. Bugün Avrupa’da yeniden yükseldiği gözlemlenen aşırı sağın geçmişte
üzerimizde bıraktığı Solingen faciası gibi olayların anısı taze iken bu çalışmada Avrupa’nın
ötekisi olan Türklerden değil, Türklerin ötekisi olan Araplardan ve özelde de Suriyelilerden
bahsedilmiştir. Söz konusu imgenin olumsuz inşası hiç kuşkusuz ki olumsuz sonuçlar
doğurabilecektir. Geçmişte, Hitlerin Yahudilere yaptığı gibi, Sırpların Srebrenitsa’da Boşnaklara
yaptığı gibi, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı insanlık dışı muamele gibi, Jivkov’un
Bulgaristan Türklerine karşı yaptığı asimilasyon gibi… Bu örnekler ilk çırpıda akla gelenler, hiç
kuşkusuz ki sorunlu söylemler ve siyaset ile oluşturan olumsuz yargının ortaya çıkardığı acı
sonuçları sıralamamaya bu çalışma yeterli gelmeyecektir.
İnşacı yaklaşım, kimliklerin verili olmadığını ve değiştirilebilir olduğunu belirtir. Bu da bize
olumsuz olanın değiştirilebileceği konusunda bir kapı aralamaktadır. Örneğin 1989’da her
şeylerini bırakıp Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Bulgaristan Türkleri bugün Bulgaristan
siyasetinin temel yapı taşı haline gelmişlerdir. Bu noktadan hareketle geçmişten bugüne
karşılıklı olarak olumsuzlukla inşa edilen Türk ve Arap imgelerinin içerisindeki sorunlu
söylemlerin ayıklanması gerektiği söylenebilecektir.
Öteki imgesinin olumsuzdan olumluya çevrilmesi elbette zorlu bir süreçtir. Ancak yaşanması
muhtemel faciaların önüne geçilmesi için hem siyasilerin hem de medyanın üzerine düşen görevi
yapması gerekmektedir. Özellikle medya bu noktada kilit bir rol üstlenmektedir. Yasemin
İnceoğlu ve Savaş Çoban’ın yazdıkları bu konuda bizlere fikir verebilecektir:
“Medya çarpıtılmış, eksik, dramatize edilmiş ve zaman zaman paranoyaya varan komplo
teorileriyle donatılmış, geçmişte yaşanan acı, felaket, şiddet, nefret ve düşmanlığı
kurcalayan haberleri gündemde tutmaktan ziyade, barışa ve çözüme odaklı, insan hakları
ve demokrasiden taraf, ayrımcılık ve kutuplaşmayı körüklemeyen bir tavır sergilemeli ve en
önemlisi, yurttaşın bilgi edinme hakkını ihlal etmemelidir. (İnceoğlu & Çoban, 2014)”
Bugün hala materyal odaklı yaklaşımları savunan uluslararası ilişkiler teorisyenleri sosyal inşacı
yaklaşımı dışlamakta ve disiplinin içerisinde değerlendirilmesine karşı çıkmaktadırlar. Bu bildiri
çalışmasını bugünün neo-realist ve neo-liberal bakış açısı üzerinden değerlendirecek olursak da
sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:






Türkiye’de Orta Doğu imgesinin giderek olumsuzluk yüklenmesi, Türk dış politikasını
etkilemekte ve siyasi ve ekonomik olarak Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırmaktadır.
Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge alanlarının bölge ülkelerince paylaşımında
Türkiye’nin yalnız bırakıldığı görülmektedir.
Libya’da son yaşanan olaylarda Türk vatandaşlarının can güvenliğinin tehlikede
olduğunu görülmektedir.
Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile olan ilişkilerin seyri ve tarafların karşılıklı söylemleri
Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarına zarar vermektedir.
Yabancı düşmanlığı üzerinden üretilen söylem sosyal ve toplumsal dokuya zarar
vermekte ve dolaylı olarak Türk siyasetini ve ekonomisini etkilemektedir.
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Sonuç olarak Türkiye ve Orta Doğu’daki aktörler alternatif bir söylem geliştirmek
zorundadırlar. Bu alternatif söylem de ancak toplumsal bir uyanışla mümkün olacaktır.
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اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ وإذﻛﺎء ﺻﺮاع ھﻮﯾﺎت
أﻣﯿﻨﺔ ﺑﻄﺎوي
ﻣﻘﺪﻣﺔ

*Amina Battaoui

Batı Arap Dünyasında Hibrit Kimlikler ve Kimlik Çatışmaları
&
Hibrit Identities and Identity Conflicts in the Western Arabic World

ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﮭﺪت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺎﻣﯿًﺎ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ .وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ت ﺟﺰﺋﯿﺔ ً ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .وﻓﻲ ظﻞ
ﺑﺪوﻟﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺌﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﮭﺪت دول أﺧﺮى ﺗﺤﻮّﻻ ٍ
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺎدرة ً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎھﻞ إرادة اﻟﺸﻌﻮب وﺑﺪأت ﻓﻲ اﻹﯾﺤﺎء ﺑﺄﻧ ّﮭﺎ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
ھﺬا اﻟﺤﺮاك .وﻗﺪ ﺗﺴﺮّع ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻋ ّﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻘ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ،
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إطﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد.
ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻟﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧ ّﮫ وﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .إﻻ أنّ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ
ت واﺿﺤﺔ ً ﻋﻠﻰ أنّ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﺪّه ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮّل دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،ﻓﮭﻮ
ﯾﺠﺮي ﻋﺮﺑﯿًﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ٍ
ﯾﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺳﯿﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ"اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ" ﻟﺘﻮﺻﯿﻒ أﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻜﺒﯿﺮ  .وھﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺆﺧﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﮫ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .وﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
إﻟﻰ أنّ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺴّﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﻣﻦ دون أن ﯾُﻔﻀﻲ إﻟﻰ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﺗﺄﺳﯿﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈنّ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺘﺮض أنّ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑﯿﺌﺔ
ﻣﺤﻔ ّﺰة ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﺮاع ھﻮﯾﺎت؛ ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺴﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﮭﺔ ﻣﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﺒﺪاد
ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو اﻟﺨﻼف أو اﻟﺼﺮاع ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ وﺟﻮد أ ّ
ﺗﻨﺎﻓﺲ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈنّ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ھﺬه ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﯾﺒﺪأ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت
اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﯿﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ ﺻﺮاع ھﻮﯾﺎت ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ إذ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺮأي وﺣﺮﯾﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﺰداد ﺷﻌﺒﯿﺔ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﺈنّ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ
اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﺴﻜّﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎرات أﺧﺮى ﺗﺪّﻋﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ ﻟﻜﻨ ّﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮن واﻟﺴﻠﻮك.
ﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻘﺪّم طﺮﺣًﺎ ﻧﻈﺮﯾًﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮًا ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻮّل اﻟﺘﺒﺎﯾﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻧﺸﻄﺎرات ﺗﻮﻟ ّﺪ ﻛﯿﺎﻧﺎت )ﻣﺎ دون اﻟﺪوﻟﺔ(،ﻟﻜﻨ ّﮭﺎ ﻋﺎﺑﺮة اﻟﺤﺪود اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ،وﺑﮭﻮﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .ﺣﺘ ّﻰ ﯾﺘﺴﻨ ّﻰ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ﻓﺈنّ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪّم ﻧﻘﺎﺷًﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿًﺎ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺮاءة ً ﻓﻲ أھﻢ ﻣﻼﻣﺤﮫ وﻣﺒﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ )ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ( اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ واﻟﻨﻈﺮي .وھﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ
واﻟﮭﺠﯿﻨﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ  .ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ظﺎھﺮة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت أو ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻔﻜّﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮًا ﻣﺴﺘﻘ ًﻞ وﺗﺎﺑﻌًﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﺮﯾﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ .ورﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺸﻄﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دواﺋﺮ ﺗﻀﯿﻖ وﺗﺘﺴﻊ وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﺻﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻟﺪﯾﻔﯿﺪ إﯾﺴﺘﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻮي اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮًا ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﻟﻲ
ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم أھﺪاﻓﮭﺎ .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات وﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺪّﻋﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أﺳﺎس ﻧﻈﺮي ﯾﻤﮭّﺪ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاصّ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺻﺮاع ھﻮﯾّﺎت.
Dr., Morocco.
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ﺗﻘﺪّم اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺧ ًﻞ ﺑﺪﯾ ًﻞ أو رﺑﻤﺎ ﻣﻌ ّﺪ ًل ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺳﺎد ﻟﺪى
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻔﺎده أنّ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻮ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻟﺠﮭﺪ ﺣﺜﯿﺚ ﺗﺒﺬﻟﮫ ﻗﻮى دوﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺿﻌﻒ اﻷﻣﺔ
ﺻﻮّرت ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻋﺪّة ﻋﻠﻰ أﻧ ّﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﮭﺔ أو
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﯿﺔ ُ
اﻟﺘﺤﺪّي ،ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺰﯾﻖ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎﻣ ًﻞ إﻟﻰ أﺷﻼء ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﺜﯿﺮﯾﻦ ﻗﺪرًا ﻣﺤﺘﻮﻣً ﺎ .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﯾﻀًﺎ ﺑﻌﺪم
اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﻮب ورﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ؛ ﺑﺤﯿﺚ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻦ اﻋﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﯿﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﻠﯿﻼﺗﮫ إﻟﻰ أن ﯾﻌﻠﻦ ﻣﺮارًا
أنّ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺗﺤﺮّك ﺷﻌﺒﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻟﯿﺲ إﻻ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺪﻗﺔ .وھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،ﻷﻧ ّﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ،وﻣﺘﻮاطﺊ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﺼﻨﻊ ﺣﺎﺟﺰً ا ﻧﻔﺴﯿًﺎ ﺑﯿﻦ إرادة
ت ﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﻏﺮﺑﯿﺔ ،ﺣﺘﻰ إنّ
اﻟﺸﻌﻮب وأھﺪاﻓﮭﺎ؛ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻈﻦّ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺗﺤﺮّﻛﮭﻢ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ھﻮ ﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﺑﺄن ﯾﻜﻮﻧﻮا أدوا ٍ
ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﺪ ﻟﻘﻲ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾُﻈﮭﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﺿﺪ ﺷﻌﻮﺑﮭﺎ دﻓﺎﻋًﺎ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﺿﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻷﺟﻨﺒﻲ .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﻘﺪّم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪﯾ ًﻞ ﻟﻤﺎ ﯾُﻌﺮف ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮة .وھﻨﺎ ،ﻓﺈنّ ھﺬا
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎھﻞ دور اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻋﺮﺑﯿًﺎ ،وﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﺑﻞ ھﻮ ﺗﺤﻠﯿ ٌﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أنّ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﺬا اﻟﺘﻤﺰّ ق ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﯿﺖ ﺑﺠﮭﺪ داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ،ﻣﺪﺧﻼﺗﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎ ﻛﯿﺎﻧﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ اﻟﺤﻞ رﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ھﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وﺗﻔﻜﯿﻜﮭﺎ أو ﺗﻌﻄﯿﻠﮭﺎ .وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺣﺮاك اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
إنّ اﻹطﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﻣﺎ طﺮﺣﮫ دﯾﻔﯿﺪ إﯾﺴﺘﻮن ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ .1ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮذج أﻧﺠﻠﻤﺎن وﺷﻮارﺗﺰ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻤﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ2؛ وذﻟﻚ ﻛﻲ ﯾﺘﺴﻨ ّﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ
رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺗ ّﺒﺎع ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﻘﺪرة ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﻣﻦ دون ﻓﺼﻞ ھﺬه
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻓﮭﻢ آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم وھﻮ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ؛ إذ إنّ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﯿﮭﺎ
ﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ھﻲ ﻋﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﻜﯿﻚ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم .وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم ھﻲ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻄﺮح إﯾﺴﺘﻮن أو اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﺮى أﻟﻤﻮﻧﺪ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو ﺑﻠﻮرة اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻓﻲ أﻓﻜﺎر ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻓﺈنّ
اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ آﻟﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺨﺮج؛ إذ إﻧ ّﮫ ،وﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ،رﺑﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،واﻷﺻﻞ أنّ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻠﻮرة ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻹدﺧﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن أﺣﺰاﺑًﺎ أو ﻛﺘ ًﻞ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ً أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺪﻧﻲ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺮﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ،ھﻤﺎ:
•ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
•ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
أي إﻧ ّﮫ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺣﺪة اﻹدﺧﺎل ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺮارات ،ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ أداة ﺗﺠﻤﯿﻞ ﻟﮫ .ﻟﻜﻦ ،ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ھﻮ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ دور ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدﺧﺎل إﻣّﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﺮﯾﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم ،وإﻣﺎ اﻧﻜﻔﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات .ورﺑﻤﺎ ﯾﺘﻄﻮر ھﺬا اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﯿّﺮ ﺑﻌﺾ
أﺣﻮال ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺎم أو ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ .وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ طﺮﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﺈنّ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﯿﮭﺎ ھﻲ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ ﻧﻤﻮذج إﯾﺴﺘﻮن رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤًﺎ
ﻟﻔﮭﻢ ھﺬه اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻛﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﻔﮭﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﺘﺎﺑﻊ ،ﻛﻤُﺪﺧﻞ وﻣُﺨﺮج ،وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﯾﺤﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻛ ّﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻤُﺨﺮج اﻟﺠﺪﯾﺪ ھﻮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻣُﺪﺧﻼ ﺟﺪﯾﺪًا ﻟﻠﻨﻈﺎم ذاﺗﮫ أو ﻧﻈﺎم
آﺧﺮ .إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈنّ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧ ّﮭﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ
ﺗﻐﻔﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻨﻈﺎم.
ﺗﺼﻮّر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ
إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺾ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﺮم ،ﺑﺴﺒﺐ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
اﻟﺬي ﻧﺒﻊ ﻣﻦ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺄنّ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻨﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻐﯿﺎب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﻓﺈنّ ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أنّ
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اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ً ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .ﯾﻘﻮل ﻻري داﯾﻤﻮﻧﺪ إنّ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻐﺎل وﺗﺎﯾﻮان واﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء دراﺳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﺑﻤﺪّة.3
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﺣﺎدة ً ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺻﻨﻔﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ھﺠﯿﻨﺔ أو اﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ أو
دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻵن ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘ ﺪّم ﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻘﯿﺎس دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧ ّﮭﺎ
ﺗﺼﺪر ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺗﻘﺪّم اﻟﺪول أو ﺗﺮاﺟﻌﮭﺎﻋﻠﻰ ﺳﻠ ّﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت .وﻣﻦ أﺷﮭﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت "ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ"
اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﺗﻘﺮﯾﺮًا ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺣﺮﯾﺘﮭﺎ .4وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ دراﺳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
وﻣﺪى دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺘﮭﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺮﻧﺔ ً ،ﻓﻘﺪ اﺟﺘﮭﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﺄﻧ ّﮫ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ
أو ﺣ ّﺮ .5وﯾﺒﺪو أنّ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺮؤى ﯾﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي وﺿﻌﮫ "ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ" ﻟﻌ ّﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ دﯾﻤﻘﺮاطﯿ ًﺎ،
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:6
• ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ وﻣﺘﻌﺪّد اﻷﺣﺰاب.
•ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ.
•ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﯾًﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻻﻗﺘﺮاع ﺳ ّﺮﯾًﺎ وآﻣﻨ ًﺎ وﻧﺰﯾﮭًﺎ.
•إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼم واﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.
ﺑﺎﻻط ّﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺘﺒﯿﻦ أنّ ھﻨﺎك ﺗﺪاو ًل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨﻈﺎم ذاﺗﮫ؛ ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺪ ﺻﻨ ّﻔﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻤﺴﻤّﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻤﺸﻮّھﺔ،
واﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أو اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ،واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ،واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻹ ﻗﺼﺎﺋﯿﺔ ،واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻜّﻢ ﻓﯿﮭﺎ .إﻻ أنّ ﻣﺼﻄﻠﺤَﻲ
اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاولً ،وﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة ﺑﻤﺪﻟﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.7
أﻣّ ﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ ﺗﺸﯿﺪﻟﺮ ﻟﻮﺻﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ظﻞ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ .8ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ً ﺑﺤﺴﺐ ﻟﯿﻔﺘﺴﻜﻲ وواي ،واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﻲ
ﻟﻜﻨ ّﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل .9وﻣﺎ ﯾﺘ ّﻀﺢ ﻣﻦ طﺮﺣﮭﻤﺎ أنّ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻌﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ وﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺤﻤﻼت اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أنّ
ھﻨﺎك ﻋﺪ ًل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜ ّﻞ طﺮف ،ورﺑﻤﺎ ﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻠﻘﺎه أﺣﺪ أطﺮاف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ رﺑﻤﺎ ﻻ
ﯾﻜﻮن ظﺎھﺮًا .وﯾﺒﺪو أنّ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺣﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻛﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻻ ﯾﻌ ّﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰءًا ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ھﻲ أداة ﻣﻦ أدوات ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ .ﻟﻜﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧ ّﮫ ﻻ
ﯾﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي اﻟﻨﻈﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﻜﺲ اﺳﺘﺴﻼم اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻺرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺑﯿﺌﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈنّ ﻓﺮص
اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻀﻌﻒ ﺑﺤﻜﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺨﺎطﺊ أنّ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺘﻤﻜﻦ.
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻧﻈﺎمٍ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻧﻘﯿﻀﮭﺎ(.10
وﯾﻔﺘﻘﺮ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ إﻟﻰ اﻟﺪﻗ ّﺔ ﻛﻮن اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﻮع ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؛
إذ إنّ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ أنّ ھﻨﺎك دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ً ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ .أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﮫ اﻷﺧﺮى ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻔﺴﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﺗﺠﺎه؛ ﻛﺄن ﯾﻔﮭﻤﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧ ّﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ إذ إنّ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺴﻤّﻰ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪم إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،أو رﺑﻤﺎ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ أﻧ ّﮫ ﯾﻌﻜﺲ ﺣﺎل اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺳﻮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وھﻮ ﻣﺎ
ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻟﻮﺻﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ً ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
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ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈنّ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ً ﻟﻮﺻﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ .واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس
ت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن؛ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ .أﻣّﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ظﮭﻮرھﺎ ﻓﺠﺎءت
ﺳﯿﺎﺳﺎ ٍ
11
ﻣﺘﺮاﻓﻘﺔ ً ﻣﻊ ﺗﺤﺮّك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ﻟﻜﻨ ّﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ(  .وھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﯿﺎرًا ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ
ي ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﮭﺠﯿﻦ واﻻﺳﺘﺒﺪادي ،ﺗﺪّﻋﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أنّ وﺻﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﮭﺠﯿﻦ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ أﯾﻀًﺎ ﺑﺄ ّ
دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،أو إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎءات ،أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .ﻋﻠﻤﺎ أنّ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﯾﺠﺰم ﺑﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣًﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿًﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ
12
ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﻦ ﻛﻄﺮح ﺣﺴﻨﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ إﺑﺮاھﯿﻢ(.
ﺑﺪأ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة .وﻗﺪ ظﮭﺮت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﯿﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ
ﻣﺜﻞ أوﻛﺮاﻧﯿﺎ وﻛﺮواﺗﯿﺎ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻧﺎ وﻛﯿﻨﯿﺎ ،واﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﯾﻮان وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،ودول أﻣﯿﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ واﻟﺒﯿﺮو ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ 13 .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻊ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ .وﻗﺪ ﺑﺪا واﺿﺤًﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ودﻗﯿﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﺄﻧ ّﮫ ھﺠﯿﻦ أو ﺳﻠﻄﻮي أو اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.
وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺼﻨ ّﻔﺔ أﻧﻈﻤﺔ ھﺠﯿﻨﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ،ﻛﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮري واﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎﻧﻲ،
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺪّھﺎ آﺧﺮونأﻧﻈﻤﺔ ً ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ ً ﻛﺎﻣﻠﺔ 14.إﻻ أنّ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ وﻣﺤﺪّد ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ
15
اﻟﻮاﻗﻊ.
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﮫ وﻓﺮض ﺳﻠﻄﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻗﻮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻘﻮى دوﻟﯿﺔ أو إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﻟﻠﻨﻈﺎم دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿ ًﺎ وأﻣﻨﯿًﺎ ورﺑﻤﺎ ﻋﺴﻜﺮﯾًﺎ إن اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ ،وﻣﺼﺎدر ﻗﻮة داﺧﻠﯿﺔ ،ﻛﺄن ﯾﺴﯿﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ
ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﺪﺧﻞ ،أو أن ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وظﯿﻔﻲ ﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ أﺟﮭﺰة أﻣﻨﯿﺔ
داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ ﺗﺜﺒﯿﻂ ﻣﻌﺎرﺿﯿﮫ أو أن ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة .وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة ھﺬه ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺧﺸﻨﺔ ً
ﻛﺎﻟﺠﯿﺶ أم ﻧﺎﻋﻤﺔ ً ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد،ﻓﻲ أﻧ ّﮭﺎ أداة ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﻨﯿﺪ اﻷﻧﺼﺎر وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮم ،وﻛﻠ ّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ ً ﻛﺎﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ .16ﯾﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر وھﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮة؛ ﻛﺄن ﯾﺪّﻋﻲ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﺮف اﻷﻧﻈﺎر
ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ،أو إﺷﻐﺎل اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺨﺘَﻠ َﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ أوﻟﻮﯾﺎﺗﮫ ،ﻛﻔﺮض أوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،أو ﺑﺨﻠﻖ ﺑﺆر ﺗﮭﺪﯾﺪ أﻣﻨﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺧﻠﻖ اﻟﺸﯿﻄﺎن واﻟﺘﻌﮭّﺪ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺘﮫ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات
اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ أﻣﺮًا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎغﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠ َﻖ .إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ﻛﻮن اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﺸﺮﻋﯿﺔ ،وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻘﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ .17أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﯾﺆول إﻟﯿﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،ﻓﺈﻧ ّﮫ ﻻ ﯾﺒﺪو واﺿﺤًﺎأنّ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ ً ﺳﺎﺑﻘﺔ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪادي ،ﯾﻘﻮل
ﺟﺎﺳﻮن ﺑﺮوﻧﻠﻲ "إن ھﻨﺎك دو ًل أدى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻨﻐﺎل وﺗﺎﯾﻮان واﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ،إﻻ أن دو ًل
أﺧﺮى ﻣﺜﻞ أذرﺑﯿﺠﺎن وﺑﻼروس ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ دول أﺧﺮى ﻛﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وروﺳﯿﺎ وأوﻛﺮاﻧﯿﺎ وزاﻣﺒﯿﺎ وزﻣﺒﺎﺑﻮي ﺑﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮة
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺎﻟﮭﺠﯿﻨﺔ" .18وھﻨﺎ ﯾﺒﺪو اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ؛ ﻓﻜﻼھﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ؛ وھﻲ ﻧﻮﻋﺎن:
–

اﻟﻨﻮع اﻷول :ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻜﻠﯿﺔ ﯾﺘﺤﻜّﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ.

–

اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺣﺮّة ﺗﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﻮى اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،ﻛﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﯾﮭﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﺿﺤﺔ .وھﻲ
ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﺪّھﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮل دﯾﻤﻘﺮاطﻲ.
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18 Brownlee, pp. 515 - 516.
11

311

أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪًا واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣً ﺎ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ
ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ .19ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻓﺈنّ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﺮّة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺛﻼث دول أو أرﺑﻊ ﺣﺮّة ﺟﺰﺋﯿًﺎ ،ودوﻟﺔ واﺣﺪة ﺣ ّﺮة
ھﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،وھﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﺠ ّﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،ﻓﺈنّ ﺛﻼث دول ﻋﺮﺑﯿﺔ أو أرﺑﻌًﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬا
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 20.وﻋﻠﻰاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﺪول وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﺮﯾﺎت ﯾﺒﺪو دﻗﯿﻘ ًﺎ ،ﻓﺈنّ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻻ ﯾﺒﺪو ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻓﻜﻤﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺗﮫ ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﺑﺄدواﺗﮫ أﯾﻀًﺎ ،وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎت ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﯿﺮ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰءًا ﻣﻨﮭﺎ أم ﻻ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻋﺪّھﺎ أﻧﻈﻤﺔ ًھﺠﯿﻨﺔ ً ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ أﻧ ّﮭﺎ
ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ ً وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ واﺿﺤﺔ ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ .ﻣﺎ زال اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﯾﺼﻨ ّﻒاﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻸﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ؛ أي إنّ ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ ﺗﺄﺛ ّﺮ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺠﺪ أنّ ھﻨﺎك ﺗﺠﺎوزً ا ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪى دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮫ أو ﺟﺬوره اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ .ﯾﺠﺎدل اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧ ّﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺪى دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺘﮫ ،وھﻢ ﻣﺤﻘ ّﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﺑﻞ إنّ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت .ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﻜﻢ
واﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧ ّﮫ ﺗﺠﺎوز اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ أنّ
ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ .إنّ ﺧﻄﻮرة ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻸﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻤﺬھﺐ أو اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺘﻤﻈﮭﺮ ﻓﻲ إﻋﻔﺎء ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ وﺗﺤﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ي ﻧﻘﺪ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪره ﻋﻠﻰ أﻧ ّﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﺮ ﺿﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻔﻜﺮﯾﯿﻦ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻘﺮارات ودﻗ ّﺔ
وﻣﺬاھﺐ ،وﯾﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أ ّ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ ﻓﺈنّ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ھﺠﯿﻦ ﻣﺎ ،ذات ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة .ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو ﻛﻠ ّﮭﺎ أو اﺧﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﮭﺎ .ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ أنّ اﻟﻨﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﮭﻨﺎك ﻗﻮى ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ وﺗﻮﺻﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار)اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت( وھﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻣﺮة ً أﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم ،وھﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﻀﺢ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﯾﺘﻀﺢ أﯾﻀًﺎ أنّ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ً ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﮭﺠﯿﻦ ،ﻓﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أﯾﻀًﺎ ﻟﮭﺎ ﺗﻮاﺻﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺛﺮ واﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻧﺘﺴﺎءل :أﯾﻦ ﯾﺘﻤﺎﯾﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ
ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؟
ﺗﺪّﻋﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أنّ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أنّ ﻋﻨﺼﺮًا أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺎھﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﻌﺴﻜﺮ أو ﺣﺰﺑًﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ أو ﻏﯿﺮه ،ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﺑﺄن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎھﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻔﺎﻋ ًﻞ دﯾﻤﻘﺮاطﯿًﺎ وﺗﻨﺎﻓﺴﯿًﺎ
وﻣﺘﺤﻜّﻢً ﻓﯿﮫ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺄنّ ھﻨﺎك ﺑﯿﺌﺔ ً دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ً ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻹدﺧﺎل ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم ،إﻻ أﻧ ّﮫ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻓﺈنّ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻣﻨﮭﺎ ﻻ ﯾﺨﺪم إﻻ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎھﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ً أﯾﻀًﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .وﻣﺎ إن ﺗﺘﻜﺮر ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ھﻮﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم
ﻓﺌﻮﯾﺔ ً ﻻ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹدراﻛﮭﺎ أنّ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ھﻲ ﺑﯿﺌﺔ إﻗﺼﺎء ،وﻓﻲ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﺌﻮﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،ﺳﺘﺤﺎول اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﺟﺘﺮاح ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻮﯾﺘﮭﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ وﺗﻤﺎﯾﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم .وﺳﺘﻜﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ ﻟﺘﺪﻣﺮ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﺒﮭﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ .ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈنّ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻌﺰّزة ً ﻟﺨﻠﻖ اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ھﻮﯾﺎت ﺷﺒﯿﮭﺔ أو ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻻﺣﻘ ًﺎ ،ﻣﻜﻮّﻧﺔ ً داﺋﺮة ًﻣﺘﺠﺪّدة ً رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ ﻟﻜﻨ ّﮭﺎ ﺳﺘﺴﯿﺮ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﮫ .ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺪاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛّﺒﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜ ّﻞﺑﯿﺌﺔ ً ﺧﺼﺒﺔ ً ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺻﻮرة
ﻟﮭﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰة ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻟﯿﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺒﺪأ أﺧﺮى ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﺒﺎك ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﺻﺮاع ھﻮﯾﺎت .ﺗﺘﺄﺗﻰ
ي ﺣﺴﻢ ﻟﺼﺮاع داﺋﺮ ﻟﺠﮭﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،ﺳﺘﺘﻠﻮه ﺻﺮاﻋﺎت أﺧﺮى داﺧﻞ ﻛ ّﻞ ﻛﯿﺎن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﮫ.
اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ أنّ أ ّ
وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .ﻣﻦ أﺑﺮز
اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄنّ اﻟﻨﻈﺎم ھﺠﯿﻦ أو ﯾﺴﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﮭﺠﯿﻦ ،أن ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ أو اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻣﻮز .وھﺬه اﻟﺮﻣﻮز ھﻲ ﺿﺮورة ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮭﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻼق ھﻮﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﺑﻨﺎء طﺎﺋﻔﺔ ﻣﺎ ﻛﻤﺎ
ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻣﻮز ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺤﻔ ّﺰً ا ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ ﻛﺄن ﺗﻠﺠﺄ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ اﺟﺘﺮار ﺧﻼﻓﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺑﻌﺾ أﻋﻼم ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻼﻓﺎت رﻣﻮزًا أو ﻓﻲ أﺣﯿﺎن أﺧﺮى ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪّﺳﺔ .ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻣﻮز أﺷﯿﺎء أو أﺷﺨﺎﺻًﺎ .وﺗﺒﺪو
اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ً ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤّﺔ.
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إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ دﯾﻨﯿﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم رﻣﻮزھﺎ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﻓﮭﻲ ﻗﺎدرة أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻊ رﻣﻮز ﺗ ّﺪﻋﻲ أﻧ ّﮭﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ؛ ﻛﺄن ﺗﺤﺘﻜﺮ إﻧﺠﺎزًا وطﻨﯿ ًﺎ ﺑﻌﺪّه إﻧﺠﺎزًا ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﮭﺎ أو أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﻠﻤﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺷﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﯿﺪ.
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ظﮭﻮر ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻋﺎدﯾﺔ ﺟ ّﺪًا وﺑﺮوزھﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮّل ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ واﺟﮭﺔ ورﻣﺰ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .وﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻹﯾﺤﺎء ﺑﻮﺟﻮد إﻧﺠﺎزات ﺗ ُﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﯿﺎت )رﻣﻮز اﻟﺤﺰب( .إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈنّ ﻣﻦ
اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟّﮫ أو اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ( 21؛ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺠﺪ أنّ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﻤﺤﻠ ّﯿﺔ أو اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﮭﺠﯿﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺗﻮﺟّﮫ ﻧﻘﺪًا ﻻذﻋًﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،وﺗﺤﺎول اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﻤﻮم اﻟﻤﻮاطﻦ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،إﻻ أﻧ ّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﺮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى وﺗﺘﺠﺎھﻞ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .ﻛﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ أنّ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﺎذج ﻣﺤﺪودة ﺟ ّﺪًا ،ﻟﺪﯾﮭﺎ
ﺧﻄﻮط ﺣﻤﺮاء ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوزھﺎ؛ ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺮب ﻋﺎدة ً ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺼﻒ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وﺗﻀﺤّﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ي ﺧﻠﻞ .وﻻ ﯾﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻻ أﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﺿﻌﻔﮫ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛ ّﻞ ﺗﮭﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﻤّﻠﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أ ّ
وﺣﺎﺟﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺻﻤﺖ اﻟﺸﺎرع أطﻮل ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ .وھﻲ ﺳﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺤﺎول إظﮭﺎر اﻟﻘﻮة واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ
ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ﻧﻈﺎم ﺿﻌﯿﻒ وﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧ ًﺎ( .22إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈنّ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺪرك ﺟﯿّﺪًا أنّ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ
ي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﺎ وﺧﺼﻮﺻًﺎ
ﯾﺼﻌﺐ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺑﺤﻖ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺮّك ﻓﻲ أ ّ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ّﮭﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻓﺘﻌﺎل ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﯾﺼﺒﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻣﺮًا ﻏﯿﺮ
ي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ رﺑﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ أداة ً ﻣﻦ أدوات
ﻣﺴﺘﺴﺎغ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻮھﻤﻲ .ﺑﻞ إنّ أ ّ
ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻓﺘﺘﺤﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﺻﻼح واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮﺟﮫ "أﺟﻨﺪة ﺧﺎرﺟﯿﺔ" ﺗﮭﺪف إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺘﺤﺮّك ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺆﺛ ّﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮض اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،وﻣﻊ ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺪام اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﻄﺮح
ﻣﺒﺎدرات ﻟﺤﻞ ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت ،ﺑﻤﺴﻤّﯿﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻛﺎﻟﺴﻠﻢ اﻷھﻠﻲ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﻮﻓﺎق وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .وإنّ اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ،وھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
•أولً :إنّ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺮوح اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗ ُﻔﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧ ّﮭﺎ دﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮫ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .إﻻ أنّ ﻣﺎ ﯾﺮاد ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﯿﺎن ،ھﻮ ﻓﺮض رؤﯾﺔ ﺟﮭﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪة دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
•ﺛﺎﻧﯿًﺎ :ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وذوﺑﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ واﺣﺪ ،ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أوﻻ ،ﻛﻮن اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ أﺻﯿﻠﯿﺎ ﻓﯿﮭﺎ ،وأنّ رﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ھﻮ ﻓﻲ إدارة اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻻ
ﻓﻲ إﻟﻐﺎﺋﮭﻤﺎ .أﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌ ّﺪ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ؛ ﻓﺤﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ
أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻌﻨﻰ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪّد .أﻣﺎ أن ﯾﺬوب ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﯿﺎر واﺣﺪ ،وﯾﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﯾﻘﺒﻠﮫ أو ﯾﺮﻓﻀﮫ ،ﻓﺈﻧ ّﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻤﺴﻮخ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .إذ إنّ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ھﻮ ﻗﺪرة اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ .وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ )س ،ص ،ع ،ل( .أﻣﺎ
اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ "ﻧﻌﻢ" و"ﻻ" ،ﻓﺈﻧ ّﮭﺎ ﺗﻌﻨﻲ إﻣﺎ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ وإﻣﺎ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎل .وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ،ﻓﺈنّ
ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ھﻮ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ.
•ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻣﻦ أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻤﻠﮫ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ھﻮ أن ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ ﺟﮭﺔ ٌ ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻼ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .وھﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺠﻼء؛ ﻓﺎﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ھﻨﺎك ﻻ ﺗﻐﺪو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﺎم 2006
 .وﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ،أﺧﻼﻗﯿﺔ ووطﻨﯿﺔ ،ﻓﺈنّ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﯿﻦ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﯾﺘﺠﺎوز ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻮ ﺳﻠﻮك ﯾﺆﺳﺲ ﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮزھﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ
إنّ آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﺮاع ھﻮﯾﺎت ،ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ أنّ
اﻟﺤﺰب أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻤﺎھﺖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ھﻮﯾﺔ اﻟﺤﺰب ھﻲ ھﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﯾﻀًﺎ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﻓﺈنّ
21ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻧﻈﺮ:
Omair Anas, "The Changing Profile of Media in the Arab States," Global Media Journal Arabian Edition, vol.
2, no. 1 - 2 (Fall/Spring 2012 -2013 ), pp. 28 - 46.
22 Rutherford, p. 21.
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اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ھﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،وﻓﻲ ظﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﺈﻧ ّﮭﺎ ﺳﺘﺪّﻋﻲ أﯾﻀًﺎ ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﺎ اﻟﮭﻮﯾﺔ
ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ وإرادﺗﮫ ﯾﻌﻨﻲ أﻧ ّﮭﺎ ﺗﺤﺘﻜﺮ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ .ﺗﺘﺠﻠﻰ
ً
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وإن ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ً ﻓﺈنّ طﺮﺣﮭﺎ ﻧﻔﺴﮭﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺮاع اﻟﮭﻮﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﺪّة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 1طﻐﯿﺎن اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻹﺛﻨﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﺤﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺣﺼﻨ ًﺎ ﻣﻨﯿﻌًﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﯾﺪﯾﻦ
واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ،ﻓﺈﻧ ّﮫ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﯾﻨﻲ أو اﻹﺛﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﯾﻨﺪر أن ﯾﻠﺒّﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ .واﻷﻣﺮ
ھﻨﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﯾﺔ أو اﻷﻗﻠﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺒﻨ ّﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ طﺎﺋﻔﺔ ً ﻣﺎ وﯾﺘﺠﺎھﻞ أﺧﺮى
ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدﯾﮭﺎ ،أو رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن طﺎﺋﻔﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﺣﻮّﻟﺖ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ أداة ﺗﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻘﻂ .وﺑﻤﺎ أنّ ﺻﺒﻎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﮭﻮﯾﺔ
اﻟﺤﺰب أو اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،ﻓﺈنّ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻹﺛﻨﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄنّ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻤﺜ ّﻠﮭﺎ .ﻓﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ اﻧﻜﺸﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎتاﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺜ ّﻠﮭﺎ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻌﯿﮭﺎ إﻣﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
ﻣﻊ اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﺻﺒﻐﮫ ﺑﮭﻮﯾﺘﮭﺎ ،وإﻣّﺎ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻛﯿﺎﻧ ًﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ ﺟﺪﯾﺪًا ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻠﯿﺔ
ﻋﺮﻗﯿﺔ ً ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻣﺎ ﯾﻌﺰز ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ أنّ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲﺗﻤﺜ ّﻞ اﻟﻌﺮﻗﯿﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ّﮭﺎ
ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﺑﺄدواﺗﮫ اﻟﺘﻔﻜﯿﻜﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ.
 2اﺣﺘﻜﺎر ﺗﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ،ﻓﺈنّ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ
أﺣﺰاﺑًﺎ أم ﺣﺮﻛﺎت أم ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﺗﻤﺜﯿﻞ إرادة اﻟﺸﻌﺐ ،وادﻋﺎء أنّ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺧﺮى دﺧﯿﻠﺔ أو طﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺗﺤﻤﻞ أﺟﻨﺪة ً ھﺪّاﻣﺔ ً ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺬي ﯾﻌ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﮭﺠﯿﻦ .وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﻤﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻋﺪّةﺟﻮاﻧﺐ .وﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ادّﻋﺎء ﻛ ّﻞ طﺮف أﻧ ّﮫ ﯾﻤﺜ ّﻞ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﯾُﺼﺒﺢ اﻟﺼﺮاع ﺣﺘﻤﯿًﺎ
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
•أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﻮاطﻦ.
•اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
•اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.
•اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ )وظﯿﻔﯿﺔ ،أم وطﻨﯿﺔ(.
•اﻻﻗﺘﺼﺎد.
 3اﻻرﺗﺒﺎطﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻘ ُﻄﺮﯾﺔ  .إنّ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ وﺧﻠﻖ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻓﺌﻮﯾﺔ ﺑﮭﻮﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺿﻤﻮر اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺮاﻛﻢ وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻹﺛﻨﯿﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ دون اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﺤﺪودھﺎ .وﯾﺘﻤﺜﻞ
اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺄنّ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪاء ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮ ﻧﻔﺴﮫ ،أو ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ذاﺗﮫ ،ﺳﺘﻠﺠﺄ إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﺧﺮى ،وﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ أطﺮافٌ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻤﺮﯾﺮ ھﺬه اﻷطﺮاف.
ﻣﺤﺘﻤﻼ؛
ً
 4اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﺑﺎﻟﺨﺎرج .ﺑﻤﺎ أنّ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ھﻮ اﻟﺒﻘﺎء ،ﻓﺈنّ ﻛ ّﻞ ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺼﺒﺢ ﺧﯿﺎرًا
ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ،ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﻘﻮى ﺧﺎرﺟﯿﺔ ،إذ ﺗ ُﻤﻨﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻣﺘﯿﺎزات ٍ واﺳﻌﺔ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ﻗﺪرة ھﺬه اﻟﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﻓﺮض
إﻣﻼءات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈنّ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ
ت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ً ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻋﺎدة ً ﺑﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﻨﻈﺎم وإﯾﮭﺎﻣﮫ ﺑﺄنّ ھﻨﺎك ﺗﮭﺪﯾﺪا ٍ
ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ.
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إنّ اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﯿﺲ ﺳﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻠﺠﺄ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ إﻟﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻘﻮى دوﻟﯿﺔ أو
إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ دﻋﻢً ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ودﻋﻢً إﻋﻼﻣﯿًﺎ وﻣﺎﻟﯿًﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﯾﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯿﻦ إﯾﺮان وﺣﺰب ﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
 5ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻔﻜﯿﻜﯿﺔ .إنّ اﻟﻤﺂﻻت اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮد إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ واﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﮭﻮﯾﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺿﻤﻮر اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘ ّﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود وإﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎطﺎت وﻛﯿﺎﻧﺎت دون اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻓﻮق اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺸﺎط؛ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﺆول اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ أﺧﻄﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺨﺐ وﺻﻨ ّﺎع اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎت
راﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ .ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻓﺈنّ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻋﺎﻣ ًﻞ ﻣﺆﺛ ّﺮًا وﺿﺎﻣﻨ ًﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدّﯾﺔ
ي ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﯾﺒﺪو
ﺑﯿﻦ أطﯿﺎف اﻟﺸﻌﺐ ،ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻛ ّﻞ ﻓﺮد ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو إﺛﻨﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ ﯾﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ أ ّ
أنّ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﺟ ّﺪًا ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ أﻧﻔﺲ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ؛ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻌ ّﺪة ً ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ طﺎﺣﻨﺔ ﻣﻊ أول ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻓﻊ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺄﺟﯿﺞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ.
314

ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆول إﻟﯿﮫ اﻷﻣﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﯿﺎﺳﺎت ٍ ھﺠﯿﻨﺔ ً أﯾﻀًﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻹﺻﻼح أﻣﺮًا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺎت إدارﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺬف
أو اﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إطﺎﺣﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﺎﻓﯿﺔ ً ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .ﻓﻤﺎ
ي ﻗﻮة ﻟﻠﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻟﺪﯾﻨﻲ أو اﻹﺛﻨﻲ ﺗﮭﺪﯾﺪًا
ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أنّ ﻛ ّﻞ ﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻛﻮّﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ً ﺗﻌ ّﺪ أ ّ
وﺟﻮدﯾًﺎ ﻟﮭﺎ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ زوال اﻷطﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺎت أو زوال ﻣﺒﺮر وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
زوال ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻋﺎدة إﺣﯿﺎء اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴّﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻌﻨﯿﻒ
ﻣﻌﻨﻮﯾًﺎ وﻣﺎدﯾ ًﺎﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ .وﻣﺎ ﯾﻌﺰّز اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻈ ّﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ ھﻮ ّأﻻ ﺗﻜﻮن دﻋﻮات اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮاﻣﺠﻲ ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﻣﺬھﺒﻲ أو إﺛﻨﻲ .وھﻮ ﺧﻄﺄ وﻗﻌﺖ
ﺗﻐﺬﯾﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻔﺘﯿﺘﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ
ﻓﯿﮫ ﻗﻮى اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﺼﻮرة أوﺿﺢ ،ﻋﺪم إدراﻛﮭﺎ أنّ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﺎ زاﻟﺖ ّ
ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻓﻜﺮة ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺎت ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ .رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ،ﺑﮭﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻣﮭ ّﺪدًا رﺋﯿﺴًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮل
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ظﻞ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ وﺳﻘﻮطﮭﺎ أو ﺳﻘﻮط رؤوﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ؛ إذ إنّ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ي ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ .وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ
اﻹﻗﻠﯿﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﺳﺘﺤﺎول ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻓﺸﺎل أ ّ
اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ .وﻣﺤﺎوﻻت إﻓﺸﺎل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ أﯾﻀًﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻗﻮى اﻟﻔﺴﺎد.
ﻓﺎﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﮭﺎ رﯾﺎح اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺪرك أنّ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ
ﻧﮭﺎﯾﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأت ﺣﻤﻠﺔ ً ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ ً وھﺎدﺋﺔ ً ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ آﻟﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻗﻮى اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ
ي ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ
اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ "ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺳﺤﺐ واﻧﺘﺸﺎل أي ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮھﻢ إذا ﻣﺎ ﺗﺨ ّﻞ ﻋﻨﮫ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻘﻂ أ ّ
ﺗﺤﺎول ﺟﺎھﺪة اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﻼل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ واﻧﮭﯿﺎر اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ" ،23ﯾﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻌ ّﺪ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺧﻄﺮًا ﯾﮭﺪد وﺟﻮدھﺎ؛ ﻛﺎﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜ ّﻞ ظﮭﯿﺮًا ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ،واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻹﺛﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﺪ أﻗﻠﯿﺎت ٍ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﯿﮭﺎ إرھﺎﺻﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ اﺳﺘﻤﺮار أدﻟﺠﺔ أطﺎرﯾﺢ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻣﺬھﺒﺘﮭﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد .وﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﯿﻦ؛ "اﻷول :ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﻲ أو ﻓﻜﺮي أو أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وھﻨﺎك ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ ،ﻓﺘﻀﻤﻦ ﺟﺒﮭﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺿﻌﻒ ﺣﺎﻻﺗﮭﺎ .أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ وھﻮ أن اﻧﺠﺮار ﺧﺼﻮﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﺒﮭﺔ اﻹﺻﻼح إﻟﻰ ﻓﺦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﻌﻨﻲ أن إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺼﺮاع ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ،ﻓﻤﺎ إن ﺗ ُﺠﻨ ّﺪ اﻷﻣﻮال
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺻﻼح إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أدﯾﺎن وﻣﺬاھﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﺑﻌﺾ ﻗﻮى ﺟﺒﮭﺔ اﻹﺻﻼح
ﻟﺘﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺘَﺤﻮﱡ ل طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﺮاع أﻓﻘﺪﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﮭﻢ ا ﻟﺤﻘﯿﻘﯿﯿﻦ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ وھﻤﻲ ﺟﺪﯾﺪ وﺻﺮاع
ھﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻖ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﮭﻢ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﯿﻦ".24
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ﻟﻘﺪ ﺑﺪا ﺟﻠﯿ ّ ًﺎ أنّ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ورﺑﻤﺎ اﻟﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻤﺒﺮّر ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮭﺠﯿﻦ .ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻄﺮح ﻓﺈنّ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﻦ دون
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪ ﯾُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ .إﻻ أنّ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ً ﺑﻮﺻﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺣﺪ
ي ﺳﯿﺎﺳﺎت دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ ،ﻣﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ،
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ أ ّ
رﺑﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ وﺻﻒ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﮭﺠﯿﻦ ،وأﻏﻠﺒﯿﺔ دول اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ.
ﻛﻤﺎ ﺑﺪا واﺿﺤًﺎ أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدﺑﯿﺎت اﺳﺘﺼﻌﺎب اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،واﻟﻨﻈﻢ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ،ﺑﻮﺻﻒ
آن واﺣﺪ .إﻻ أنّ ھﺬا اﻻﺳﺘﺼﻌﺎب ﯾﺒﺪو ﻣﺒﺎﻟﻐًﺎ ﻓﯿﮫ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﻓﻲ ٍ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار؛ إذ إﻧ ّﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ وﺻﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺑﯿﺌﺔ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﻧ ّﮭﺎ ﺟﺰ ٌء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮّل دﯾﻤﻘﺮاطﻲ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎتھﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻮا اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ،أو أﻧ ّﮭﻢ ﯾﻤﺜ ّﻠﻮن
اﻣﺘﺪادًا ﻟﻤﻦ أﺳّﺲ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ أنّ دﻋﻮات اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول إﺷﺮاك اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﺘﺠﺎھﻞ ﺣﻘﯿﻘﺔ أنّ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ أﺗﻢّ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺰاوج ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ
ﻟﺤﻜﻤﮭﺎ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ودون أن ﺗﻔﻀﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ ّﻖ ﺑﺪور ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﺮاع ھﻮﯾ ّﺎت ،ﻓﮭﻮ ﺣﺘﻤﻲّ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎھﻰ ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ أو إﺛﻨﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺼﺒﻎ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﻮة ً ﺑﮭﻮﯾﺔ ﻓﺌﻮﯾﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗ ّﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أنّ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
23ﺑﻼل اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ ،ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻗﻮى اﻟﻔﺴﺎد ،اﻹﺳﻼم اﻟﯿﻮم ،ﺷﻮھﺪ ﻓﻲ  ، 2017 /3 /9ﻓﻲhttp://bit.ly/2lG7M5Q:
 24اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ.
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اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﮭﺪّد وﺟﻮدﯾ ّ ًﺎ ﻛﻮن اﻟﺨﻼف ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﯿﺲ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﻓﻠﯿﺴﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺎﺳﻢً ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻜﻮّﻧﺎت ھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﻔﺌﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮭﺎ
اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﮭﻮﯾّﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ اﺧﺘﻔﺎء
ﻣﻜﻮّﻧﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺠًﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻧﻤﻮ ھﻮﯾﺎت طﺎﺋﻔﯿﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻨﺨﺒﺔ
وﺻﻨ ّﺎع اﻟﻘﺮار إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘ ّﺖ ﺗﻨﺸﺌﺔ ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ً أﻛﺴﺒﺘﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ً ﺗﻌ ّﺪ وﺟﻮد اﻵﺧﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪًا ﻟﮭﺎ.
إنّ رﯾﺎح اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪًا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،إﻻ إذا ﺗﺠﺎوزت دﻋﻮات
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ،ﺑﻮﺻﻒ اﻻرﺗﺒﺎطﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ أنّ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﺧﻼﯾﺎ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮﻣﻲ .وﻣﺎ إن ﺗﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ أو ﺗ ُﺴﺘﺄﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﺗ ُﺠﺮي
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻮق اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻟﻼزم ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﺧﻠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴّﺮ اﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺎرت ﺷﻌﻮﺑﮭﺎ ﺿﺪّھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲّ ﻋﻤﻮﻣًﺎ.
ﺟﺎءت دﻋﻮات اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺳﺎﺳًﺎ ردّة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻔﺴﺎد .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈنّ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن "إﺻﻼح ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺴﺎد" .وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻮى اﻹﺻﻼح ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺎت اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،إﻻ أنّ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻮات اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗﺪ أﺧﻔﻘﻮا ﺣﯿﻦ ﻧﻈﺮوا إﻟﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻦ زاوﯾﺔ دﯾﻨﯿﺔ أو ﻣﺬھﺒﯿﺔ أو ﻓﻜﺮﯾﺔ .وھﻮ ﻣﺎ ﺣﻮّل ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﯿﻦ
ﺿﻤﻦ ﺟﺒﮭﺔ اﻹﺻﻼح إﻟﻰ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻤﻀﺎدّة ،ﺗﺨﻮّﻓ ًﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺆول اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة ﺗﯿّﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ أو طﺎﺋﻔﻲ ﺑﻌﯿﻨﮫ،
وﺗ ُﮭﻀﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﺘﯿﺎرات اﻷﺧﺮى.
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1
ﻖي

واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿ

في
ي اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور
ف
ي و  ،م ي اﻹﺳ ﻼ
إطﺎر ي اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ ﺰﯾﺰ ف
ﺟﮭﻮد ف
اﻟﺤﻀ ﺎري اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ
اﻷوﺳ ﻂ ﺷ ﻖ ر ال ﺣﻮل ل ي اﻟ ﺪو ﻟﻠﻤﺆﺗﻤ ﺮ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ اﻟ ﺪورة
 2019أﺑﺮﯾ ﻞ ، 09 - 11اﺳ

ﺘﻨﺒﻮل

ﺻ ﺤﺮاء ﺑ ﻦ ب ي ر ﻋﺒ ﺪ*

*Abdrabbi Bensahra

The Role of Civil Society in Achieving Solidarity, Cooperation and Identity in the Islamic World
&
İslam Dünyasına Dayanışma, İşbirliği ve Kimlik Kazandırmada Sivil Toplumun Rolü

،ي
اﻟﻤﺠ ﺎل ،اﻟﻌ ﺎم اﻟﺼ ﺎﻟﺢ ،ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎل رأس  ،ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ :اﻟﺮﺋﯿﺴ

ﺔ اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺤﺎت

.اﻟﺤﻀ ﺎري اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ،اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ،اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ،اﻟﺘﻌ ﺎون ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،اﻟﻌ ﺎم
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟ ﺮأس اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﺮﻛﻦ  ،ي
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺜ ﻞ ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة خ ﺗ ﺎري ر
ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎل ﻋﺐْ
ﻟﺤﻤ ﺔ ﻗ ﻮت ﺣﯿﻮﯾ ﺔ ﺑ ﺄدوار اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ي اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺿ ﻄﻠﻊ .اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ

ﺎت
في

ن اﻟﻤ ﺪ
ﻋﺪة م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ي
في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺗﺨ ﺬ وﻗ ﺪ .اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗ

ﮫ وﻟﺒ ﺖ ،ﻣﻨﺎﻋﺘ ﮫ وﻋﺰزت ،اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

Dr., Doha, Qatar.
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*

ﻋﻠ ﻰ وأﯾﻀ ﺎ ،واﻻﺳ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرة ﻣﻦ اﻟﻮﻗ ﻒ ﺑ ﮫ ﯾﺘﺴ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ طﻮر ﺑ ﻞ ،ﻓﻘ ﻂ اﻟﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺮ ﯾﺘﻮﻗ

ﺎﻟﻨﻈﺮ أرﻗﺎھﺎ اﻟﻮﻗ ﻒ ﻣﺜ ﻞ ﺣﯿ ﺚ ،أﺷ ﻜﺎل

ﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺑ

ﻒ ﻻ .اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻜﯿ

ف ﺳ ﻮاء اﻟﺘﻌﺎﺿ

ﺗﺮﺷ

ﯿﺪ ي

ف أو ع ي اﻟﺠﻤ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﻨﻈﯿ

ﻢي

ﺪﯾﺔ ﻛﺎﻵﻟﯿ ﺎت اﻷھﻠﯿ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺎت ﻣﻦ أﺧﺮى أﺷ ﻜﺎﻻ

ﺑﺎﻋ ﺎت ال ﺣﻞ وآﻟﯿ ﺎت واﻟﮭﻮﯾ ﺔ رﺑ ﺎث ال ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﻵﻟﯿ ﺎت إﺿ ﺎﻓﺔ  ،واﻷرض ﻛﺎﻟﻤ ﺎء ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺸ ﺮﺑﻚ اﻻﺳ
ﻓﺘﺠ
اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ وآﻟﯿ ﺎت رواﻓ ﺾ أھﻢ أﺣﺪ ﻟﯿﺸ
وﻣﺎ ..ﺛﺎﻧﯿ

ﺔ ﺟﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ

ﺮﺑﻜﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ

ﻒ

ﺘﻐﻼل

ﺎ  ،ي ر دو اﻣﺘ ﺪ .رﺑﮭ ﺎ وغ

ﻜﻞ ،اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻷﺑﻌ ﺎد وز ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

ﺰﯾﺰ رﻛ ﺎﺋﺰ أھﻢ أﺣﺪ وأﯾﻀ ﺎ ،ﺟﮭﺔ ﻣﻦ م ي اﻹﺳ ﻼ واﻟﺘﻌ ﺎون

.ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻠﯿ ﺔ أﻣﺜﻠ ﺔ إﻻ ي ر اﻟﻘ ﺮوي ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻗﺼ ﺔ ،اﻟﺤﺠ ﺎز ﺣﺪﯾ ﺪ ﺳ ﻜﺔ ﻗﺼ ﺔ
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻮﻗ ﻮع ذروﺗﮭ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ي ﻻ ا رﺑ ﺔ ف أن ﺷ ﻚ ﻻ
ي ت ر وال ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﺑﮭ ﺎ ﻣﺮت
ت ر ال ﻧﺤﻄ ﺎط
ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎل رأس ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ رﺑ ﺎ ﻛ ﺚ أﺛ ﺮت ﻗ ﺪ ،ن يْ اﻟﻐ ﺮ اﻻﺳ
،اﻻﺳ
ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺘﻌﻤﺎر ي ر ﺑ ﺮاث ﺗﺤ ﺖ م ي اﻹﺳ ﻼ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺟ ﻼء ﻣﻨ ﺬ .أدواره وھﻤﺸﺖ ي

ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻗ ﺪرات ﻣﻦ أﺿ ﻌﻔﺖ

ھﻮﯾﺘ ﮫ ﻋﻦ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻠ ﻰ وأﯾﻀ ﺎ واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﻗﺪراﺗ ﮫ ﻟﺘﻌ

ﺰﯾﺰ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ أﻣﺲ ي ك

ف م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ان
.ﻓﯿ ﮫ ھﻮادة ﻻ ي
ﺛﻘ ﺎف ﺻ ﺮاع ﺧﻀ ﻢ ي
ف
أﺟﻞ ﻣﻦ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
في
ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﺗﻌ ﺎف ﻣﺴ ﺘﻮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﻮف اﻟﻮرﻗ ﺔھﺬه ﺗﺤ ﺎول
ت ﺟﮭﻮد ي
ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ي ف ﻟﻺﺳ ﮭﺎم أدواره واﺳ

ﺘﺌﻨﺎف ﻗﺪراﺗ ﮫ اﺳ ﺮﺑﺠﺎع

ف وأﯾﻀ ﺎ ،م ي اﻹﺳ ﻼ واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺣﻘﯿ ﻖ
.اﻟﺤﻀ ﺎري اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﺟﮭﻮد ظﻞ ي
ف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ
2
ي ﻋﺎم ﻣﺪﺧﻞ  :أوﻻ
اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻔﮭ ﻢ
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ي
ﺪ ﻗ ﺪ ي  1 Civil Societyﯾﻌﺘﺐْ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

ﺗﺘﻌ
أﺑﻌ ﺎد وﺗﺘﺸ
يظﺎھﺮة دراﺳ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ .ا ﺗﻌﻘﯿﺪاﺗ

ﻌﺐ د ت ر ال اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺷ ﯿﺔ ر اﻟ ﺐ اﻟﻈﻮاھﺮ أﺣﺪ

ﮫ وﻓﮭ ﻢ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭ

ﺎ ﺗﻔﻜﯿ

ﻚ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻤﻜ

ﻦ دراﺳ ﺘﮭﺎ وزواﯾ ﺎ

وﻓﻘ ﺎ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ھﺬه ي س ي ﺳ ﯿﺎ و أ ،اﻗﺘﺼ ﺎدي و أ ،ع ي اﺟﺘﻤ ﺎ ﻟﻤﻨﻈ ﻮر
ي،ف.
ﺑﻤﻨ ﺎھﺞ اﻻﺳ
ﺑ ﺎﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳ

ﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ﺿﺎﻟﻤﻮﺿ

ﻮﻋﯿﺔ ﺗﻘ ﺖ

ﺘﻌﺎﻧﺔ أو اﻟﺜ ﻼث اﻟﻌﻠ ﻮم ھﺬه ي م ي اﻟﻌ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ

د ﻋﻦ  Triangulation Methodاﻟﺸ ﺎﻣﻞ ف اﻟﻤﺘﺒﻌ

ﺔ

ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﻦ ي اﻟﺤﺎﺟ ﺔ
ي .واﺣﺪ آن اﻟﺜﻼﺛ

ﺔ ا اﻟ ﺰوايھﺬه ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻠﻨﻈ ﺮ
دراﺳ ﺔ أﯾﻀ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ ف
يظﺎھﺮة
ي ا أﺣﺪھﻢ ﻟﺒﻌ

ﺪﯾﻦ وﻓﻘ ﺎ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ي ،ﻋﻤﻮدي ر واﻵخ رق أف
في
ﺪ ﺣﯿ ﺚ

ﻣﻌﺮﻓ ﺔ رق اﻷف اﻟﺒﻌ ﺪ ﯾﻔﯿ

ﺑ ﺐ ي ﻋﻼﻗ ﺎت وﻣﺴ ﺘﻮى طﺒﯿﻌ ﺔ
ري اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ي اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ر
 Role Theoryاﻟ ﺪور ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ وﻗ ﺪ  ،اف
ﻧﺤﺘ ﺎج ﻗ ﺪ ﻛﻤ ﺎ  .ي
اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﺪراﺳ ﺔ أﯾﻀ ﺎ ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ اﻷﻓﻘﯿ

ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻤ ﺪاﺧﻞ أھﻢ أﺣﺪ

وﺗﻄ ﻮرت ﻧﺸ ﺄت ﻛﯿ ﻒ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ خ اﻟﺘ ﺎري ي
ه ي وﻣﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ اﻟﻤﺤﻄ ﺎت ﻋﺐْ ف ﻟﻠﻐ ﻮص ﻋﻤﻮدﯾ ﺎ

ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ

و ﻓﯿﮭ ﺎ ﻧﺸ ﺄت ي
ي وي ،ﺗﻄﻮرھ ﺎ وراء ﻛﺎﻧ ﺖ واﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ت ر ال اﻟﻈ ﺮوف
ﺑﺸ ﻜﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻣﻜ ﻦ ت ر ال
.ﻟ ﻰ ي اﻟﺘﺤﻠ
ع ي ﻣﻮﺿ ﻮ خ اﻟﺘ ﺎري اﻟﻤﻨﮭ ﺞ ﺑﺎﺗﺒ

ﺎع

ي ﻣﻔﮭ ﻮم ﻣﻦ اﻧﻄﻠﻘﻨ

ﺎ إذا

ﻢ أﺷ ﻜﺎل ﻣﻦ ﺷ ﻜﻼ" ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎره

ي ن ر اﻟ ﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿ

ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ
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ﻲي

ﻊ ﻣﺒﺴ ﻂ

ي  Public Goodاﻟﻌ ﺎم اﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﺗﺤﻘﯿ

ﺘﻘﻞ

ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺎون أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﺴ

ﻣﺠﺎﻻﺗ ﮫ ف
" ي " 2اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ

ﻋﺐْ أﻧ ﮫ اﻟﻘ ﻮل ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓﺈﻧ ﮫ  ،ن ﻣﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ" ﻣﻦ ﺣﻀ ﺎرة أو ﻣﺠﺘﻤ ﻊ أي ﯾﺨﻠ ﻮ ﻟ ﻢ ﺷ ﻲ ر اﻟ ﺐ خ اﻟﺘ ﺎري
.اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ي ﻋﻼﻗ ﺎ طﺒﯿﻌ ﺔ أو ،أدواره أو ،ﻋﻨﺎﺻ ﺮه أو ،ﺣﺠﻤﮫ أو ،ﻣﺴ ﻤﺎه ﻋﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﻐ ﺾ
ر
ﻟﮭ ﺬا ﺑﺒ ﺎف ﺗ ﮫ
ﺘﻮى ي

ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎل رأس ﻟﻤﺴ

ي رق اﻟﺤﻘ ﻲ اﻟﻤﻘﯿ ﺎس
ﻟﻜ ﻞ  3setSocial Asاﻋﺘﺐْ اﻟﻐ ﺮض ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
أﻓ ﺮاد ﺑﮭ ﺎ ﯾ

ﺎر ،واﻟﺤﻀ ﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت

ﺮﺗﺒﻂ ي ال رأس ﺑﺎﻋﺘﺒ

ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ ﻣﺎل ت ر ال اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣﺠﻤﻮع ﯾﻤﺜ ﻞ
ﻋﻼﻗ ﺎت وﺿ ﺒﻂ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗ

ﮫ ﻟﺘﻠﺒﯿ

ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻗ ﺪرات ﻟﺘﺴ

ﺨﺮب ،ﺑ ﺂﺧﺮ أو ﺑﺸ ﻜﻞ ،اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

.واﻟﺴ ﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳ

واﻟﺤﻀ ﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي ارﺗﺒﻄ ﺖ ،ﻋﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ
في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻄ ﻮر ﻧﺸ ﺄة
ﺷ ﮭﺪﺗﮭﺎ ي
ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ داﺧﻞ اﻟﻘ ﻮى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي ر ب اﻟﻘ ﻮة ﻋﻼﻗ ﺎت ﻧﺘﯿﺠ
واﻟﺮﻣﺰﯾ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ

ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎتھﺬه ت ر ال ﺑ

ﺎﻟﺘﺤﻮﻻت

ﺎد ﺗﺸ ﻤﻞ رﺋﯿﺴ ﺔ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﺛ ﻼث ﺣﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻔ ﻮذ أﻛﺐْ ﺣﯿ ﺎزة أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮى ھﺬه ﺗﺘﺼ
. 4واﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎرع
ﺔ

اﻷﺷ ﯿﺎء ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ي ا ﻋﻠ ﻢ ﯾﺒﺤ ﺚ
ﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧ ﺎر اﻟﺤﺎﺟ ﺎت وإﺷ ﺒﺎع اﻟﻤﻌ ﺎش ﻛﺴ ﺐ ي

وف واﻻﺳ

ف ﻻﻗﺘﺼ
.ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ أو اﻟ ﺪﺧﻮل ﻛ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﯾﻨﻔ
وظﯿﻔﺘ

ﮫ ﺑﺤﻜ ﻢ ،د اﻻﻗﺘﺼ

ي ﻟﮭ ﺬا .واﻟﻨﻔ

ﻮذ واﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻟﻠﺴ

ﯿﻄﺮة ﻛﻮﺳ

ﻖ اﻷﺷ ﯿﺎء ھﺬه ي

ﺎ ارﺗﺒ ﻂ  5وف ،وﺗﻤﻠﯿﻜﮭ

ﺎ

ﺎﯾﺎ ،اﻟﺮﺋﯿﺴ

ﺔ

إل وﯾﻀ ﺎف ،وﺟﺸ ﻊ واﺣﺘﻜ ﺎر أﻧﺎﻧﯿ ﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﮭ ﺎ رﺑﺘ ﺐ ي ﻗ ﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ واﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌ
ﯿﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ

ﺎد

ﺔ ﺑﻘﻀ

ﺎد اﻟﻘ ﻮى ﺑﻌ ﺾ اﻣﺘﻄ ﺎء أﯾﻀ ﺎ ذﻟ ﻚ
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ارﺗﺒ ﻂ

أﻓ ﺮاد ي ر ب ﺗﺠﻤ ﻊ ي اﻟﻮرﻗ ﺔھﺬه ت ﺗﺘ ﺐ 1
ي ت ر ال اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ وﻏﺮب اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ واﻟﻤﺴ

ﺘﻘﻠﺔ اﻟﺬاﺗﯿ

ﺔ اﻟ ﺮواﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎره

ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻗﻄ ﺎع ﻣﺼ ﻄﻠﺢ
ﻟﻘﻄ ﺎع أن اﻟﻮرﻗ ﺔ ﺗﻘ ﺪر ﻛﻤ ﺎ .ع ي طﻮ ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
ف اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ رﺑﺸ
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ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت ﺗﻠﺒﯿ

ﯿﺪ ل اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد ﺗﻌﺒﺌ

ﺔي

ﺔ ﻟﻐ ﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

اﻟﻤ ﻊ ﺑﮭ ﺬا ي
خ ي اﻟ ﺮب ﻏﺮب اﻟﻘﻄ ﺎع ﺑﯿﻨﮭ

ﺎ ﻣﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻤﻨ ﺎطﻖ اﻷدﺑﯿ ﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ي واﻟﻘﻄ ﺎع  ،ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ف ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣﺮادﻓ ﺎت ت

.وﻏﺮﺑﮭ ﺎ ع ي اﻟﻄ ﻮ واﻟﻘﻄ ﺎع ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻏﺮب اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت وﻗﻄ ﺎع ،اﻟﺨ ﺮﺑﻲ واﻟﻘﻄ ﺎع ،ﻟ ﻰ ي اﻷه واﻟﻘﻄ ﺎع ،اﻟﺜﺎﻟ
ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ ،اﻷھﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿ

ص  ،ي ﻟﻠﻤﺠ ﺖ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺚ

ﺒﻜﺔ 2

ﺔ اﻟﺸ

 61 - 81 .ن اﻟﻤ ﺪ ﻣﻊ
ص،ي3
 91 - 93 .ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ ،اﻷھﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﺸ

ﺒﻜﺔ
،ي4
ر

اﻟﺴ ﺎف دار ،ﻣﻌﺎﺻ ﺮة ﻣﻨﻈ ﻮرات :م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
في
 353 .ص  2007 ،ري أم ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﺻ ﺎﺟﻮ .ب
 2 .ص ،م / 1974ھـ ، 1394ﻣﺼ ﺮ ﻧﮭﻀ ﺔ دار .وﻣﻨﺎھﺞ ﻣﺪﺧﻞ :م ي اﻹﺳ ﻼ اﻻﻗﺘﺼ

ﺎد ،ﻋﺒ ﺪ ﻋﯿﺴ ﻰ 5
3

د ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ
إطﺎر ي  Solidarityواﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ  Justiceﺑﺎﻟﻌﺪاﻟ

ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺔ واﻷﺑﻌ ﺎد ﺑﺎﻟﻘﻀ

ﺎ ﻋﻼﻗﺘ ﮫ ي
ﺎﯾﺎ ،ا أﺳ ﺎس  ،ف
ف

.اﻟﺴ ﻮق ﺟﺸ ﻊظﺎھﺮة ﻣﻮاﺟﮭﺔ
ﻖ ﻣﺎ ي

ال ﺑﻌ ﺾ ﺗﺤ ﺎول ،ﺑﺎﻟﺮﻣﺰﯾ ﺔ ﯾﺘﻌﻠ

ي اﻟﺮﻣﺰﯾ ﺔ ﻣﺼ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻟﮭﯿﻤﻨ ﺔ ﻗ ﻮى ف
ﺗﺸ

ﻜﯿﻞ ف أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﮭ ﺎ ﻟﻤ ﺎ
ي ول اﻟﻌ ﻖ

،اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻛﺘﺴ ﺎب اﻟﺘﻌﻠ

ﻢ ﻣﺼ ﺎدر ﻣﻦ ﻛ ﻞ ف اﻟﺘﺤﻜ

ﺣﻮل اﻟﻘ ﻮة ﻋﻼﻗ ﺎت ﺷ ﻜﻠﺖ .ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ ع ي اﻟ ﻮ وﺗﺸ

ﻜﯿﻞ اﻟﺘﺜﻘﯿ

ﻢ ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻟﻨ ﺎس وﻋﻮاطﻒ وﻣﻌﺘﻘ ﺪات

ﻒ ووﺳ ﺎﺋﻞ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺘﻨﺸ

ﺌﺔ وأدوات

ﻧﻮﻋ ﺎ ﯾﺸ ﻜﻞ أن اﻟﻤﺴ ﺘﻮىھﺬا ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎول اﻟ ﺬي ي
ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺗﻄ ﻮر
ف أﯾﻀ ﺎ رﺋﯿﺴ
ﻓ ﺮص م ي وﺗ ﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻠﺤﻤ ﺔ ﺗﻌ ﺰز ﻣﺸ ﺮﺑﻜﺔ ﻗﯿ ﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﻜ

ﺮﯾﺲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﺎ ﻋﺎﻣﻼ اﻟ ﺮﻣﺰي ب اﻟﺤ ﺮ

ﻊ ع ي اﻟﺠ ﻢ رب اﻟﻀ ﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﯿ ﺶ

داﺋﻤ ﺎ ي .اﻟﻮاﺣ ﺪة اﻷﻣﺔ أو اﻟﻮاﺣ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي ر ب اﻟﻤﺸ ﺮﺑﻚ
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اھﺘ ﻢ ،ذﻟ ﻚ ﻷﺟ ﻞ
،واﻟﺘﻄ ﻮع ،واﻟﺨ ﺮب ،واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ،واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ،واﻟﺘﻌ ﺎون ،واﻟﻤﺴ ﺎواة ،واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ،ﻛﺎﻟﺤﺮﯾ ﺔ ﻛﻠﯿ ﺔ ﻗﯿ ﻢ رﺑﻘﯿ
.واﻟﮭﻮﯾ ﺎت ﻟﻠﺜﻘﺎﻓ

ﺎت وﻋ ﺎﺑﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﯿﻤ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ
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ﺔب

ﺎ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻣﻦ رﺑﮭ ﺎ وغ رﺑ ﺎم واﻻح

ﻛ ﺎن ﻓﻘ ﺪ ،س ي اﻟﺴ ﯿﺎ اﻟﺒﻌ ﺪ ﯾﺨ ﺺ ﻣﺎ ي
ي ﺑﮭ ﺎ ﯾﻀ

ﻄﻠﻊ وظﯿﻔ ﺔ أھﻢ ﺗ ﺰال ﻻ و ت ف أﻣﺎ
ه ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

ﻣﺎ إطﺎر ي اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﻐ ﻮل ﻣﻦ اﻟﺤ ﺪ
ﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴ

ب اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻔﺔ ي ف

ﻣﻦ ن اﻷد اﻟﺤ ﺪ ف ﯾﻌ ﺮف
ﻋﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور ﻧ ﻢ ي  Minimal Stateاﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘﺘ
ي .اﻟﻌﻠﯿ

ﻮل ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور ﺗﻌ ﺰز ﻓﺤﯿﺜﻤ

ﺎ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ورﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺤ ﺪود ﻋﻠ ﻰ واﻟ ﺪود اﻷﻣﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻟﺤﻔ

ﺎ،

ﺎظ ﻣﺤﺪودة وظ ﺎﺋﻒ
ﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ف

اﻟﺴﯿﺎﺳ

يل
إطﺎر ﺿ ﻤﻦ ﻣﻨ ﮫ رب أك واﻷﺻ ﻮل ﻟﻠﻔﻘ

ﮫ اﻟﻌ ﺎم اﻹط ﺎر ﺿ ﻤﻦ وﺗﻄ ﻮر ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧﺸ ﺄ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﺤﻀ ﺎرة
اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ أﺷ ﻜﺎل ﻣﻦ ﺷ ﻜﻼ ي
ﺗﺤﻘﯿ

ﻖ ي اﻋﺘﺐْ ﻟﮭ ﺬا ،ﺷ ﯿﻌﺔ ر ال ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺟﻮد
ف دوره ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎر

ي ا و س اﻟﻌﺒ ﺎد ﻣﺼ ﺎﻟﺢ
ف اﻟﺘﻜﯿ

ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺪراﺗ ﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎر وأﯾﻀ ﺎ ،ﺗﺤﺴ

ﯿﻨﯿﺔ أو ﺣﺎﺟﯿ ﺔ أو ﺻ ﺮورﯾﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻛﺎﻧ ﺖ ء

ي .واﻷﺣ ﻮال واﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﺰﻣ ﺎن ﺣﺴ ﺐ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ھﺬه رب ﺗ ﻎ ﻣﺮاﻋﺎة
ف ه ي ،اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ أو اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ واﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ
ﻋﻠ ﻰ ع ي ش ر دﻟﯿ ﻞ ﯾ ﺪل وﻟ ﻢ ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭ

ﺎ ﺣﻜﻤ ﺎ اﻟﺸ ﺎرع ﺷ ﻊ ر ي ﻟ ﻢ ي

اﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ ت ر ال اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ي ر اﻷﺻ ﻮﻟﻲ اﺻ ﻄﻼح
ي . 6إﻟﻐ ﺎء دﻟﯿ ﻞ أو اﻋﺘﺒ ﺎر ﺑ

ﺪﻟﯿﻞ ﺗﻘﯿ

ﺪ ﻟ ﻢ ﻷﻧﮭ ﺎ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ وﺳ ﻤﯿﺖ ،إﻟﻐﺎﺋﮭ ﺎ أو

ن يْ اﻟﻐ ﺮ س ي اﻟﺴ ﯿﺎ اﻟﻔﻜ

ﺮ ﻣﺠﺎل ف أﻣﺎ

ل ذﻟ ﻚ ي ﻓﻘ ﺪ ،وﻣﻤﺎرﺳ ﺎﺗﮫ
في
ﺑ ﺎﻟﻤﺤﻜﻮم اﻟﺤ ﺎﻛﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ ﯾﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي اﻟﻌ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺮي ﻹط ﺎر ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺳ

ﺘﻨﺪ

ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﺑ ﮫ ﺟﺎء ﻟﻤ ﺎ وﻓﻘ ﺎ  Social Contractع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻛﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳ ﻤﺘﮫ واﻟ ﺬي
ﻟﻘﯿ ﺎم ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻣﻼزم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﯿ ﺎم أن ﻋﻠ ﻰ ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺗﺆﻛ ﺪ ﺣﯿ ﺚ ،ز ھﻮب وﺗﻮﻣ ﺎس ﻟ ﻮك ﺟﻮن
ي
،اﻹط ﺎرھﺬا ي ه ي اﻟﺪوﻟ ﺔ وأن .اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﻣﯿ ﺔ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ي ف
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺜ ﻞ
اﻟﻌ ﺎم اﻟﺸ ﺄن رب ﺗ ﺪب ي د اﻷﻓ ﺮا ر دو ﻟﺘﻌ

ﺰﯾﺰ ﺗﮭ ﺪف واﻟﺪوﻟ ﺔ اﻷﺷ ﺔ ي ر ب ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وﺳ ﯿﻄﺔ
وﺗﻤﻜﯿﻨﮭ
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ﻢ  Public affairsف

ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﯾﻄ ﻮر أن ي ﺣﯿ ﺚ  Public Space ،اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺠ ﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ب ﺣﺮ ﺷ ﻐﻞ ﻣﻦ
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺳ ﺘﻄﺎع
ﺎن ﻣﺪﺧﻼن ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠ ﺎل ھﺬا ي

ھﻤﺎ رﺋﯿﺴ

واﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ  Participationاﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ف ﻣﮭﻤﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ
Accountability .
ﻣﻦ ،وﺗﻄ ﻮره ﻧﻤ ﻮه ﺣﯿ ﺚ ﻣﻦ  ،ي
ﻒ

ﺗﺆﻛ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة أن إﻻ ،رى ﻷخ دوﻟ ﺔ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﺨﺘﻠ

ي
ط ي اﻟ ﺪﯾﻤﻘﺮا ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎخ رﺋﯿﺴ
ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺎ ارﺗﺒﺎط ﺎ ﯾ

ﺎ ه ﺗﺤﺘﻀ

ﺔ

ﺮﺗﺒﻂ ي ت ر ال ﻟﻠﺒﯿﺌ

ﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻄ ﻮر ﻧﻤ ﻮ ﺑ ﺄن

 CIVICUS ،ﻣﻨﻈﻤﺔ طﻮرﺗ ﮫ اﻟ ﺬ  Enabling Environment Indexوﯾﻌﺘﺐْ .د اﻟﺴ ﺎئ س ي اﻟﺴ ﯿﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم ﺑﻄﺒﯿﻌ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ

ﺔ
ﺎ

،اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﺐْ ي
ي ﻣﺪى ﻗﯿ ﺎس ﻣﻦ ﺗﻤﻜ ﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻣﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔ

ﺎ

ت ر ال رب اﻟﻤﻌ ﺎي أھﻢ أﺣﺪ
د ﺑ ﻞ أي ي
في
اﻟﺒﯿﺌ
إل اﻷﺑﻌ ﺎدھﺬه ﺗﻘﺴ

ﺔ ﺗﻀ ﻢ رﺋﯿﺴ ﺔ د أﺑﻌ ﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺧ ﻼل ﻣﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻄ ﻮر ﻟﻨﺸ ﺄة اﻟﺒﯿﺌ

ﯿﻢ ﺗ ﻢ ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ وأﺧﺮﺑ ﺎ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺔ/اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺒﯿﺌ

 93 .ص  2003 ،اﻟﺤ ﺪﯾﺚ دار ،اﻟﻔﻘ

ﺔ ،اﻻﻗﺘﺼ

ﺔ ﻣﻼءﻣﺔ

ﺎدﯾﺔ/اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ

ﮫ أﺻ ﻮل ﻋﻠ ﻢ ،ﺧ ﻼف اﻟﻮھﺎب ﻋﺒ ﺪ 6
4

ﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ

ﻣﻌﯿ ﺎر ﯾﺘﯿ

ﻞ .ا ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ ا ش ر ﻣﺆ  53ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺟﻤﯿﻌ ﺎ ﻗﯿﺎﺳ ﮭﺎ ﯾﺘ ﻢ ﻓﺮﻋﯿ ﺎ ﺑﻌ ﺪا ش ر ع ﺳ ﺒﻌﺔ
اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ي  CIVICUSﻣﻨﻈﻤﺔ أﯾﻀ ﺎ طﻮرﺗ ﮫ اﻟ ﺬي Civil Society Index
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺻ ﺤﺔ ﻣﺪى ﻗﯿ ﺎس
. 7واﻷﺛ ﺮ ،واﻟﻘﯿ ﻢ ،واﻟﺒﯿﺌ

ﺔ ،ﺑﺎﻟﮭﯿﻜ

ﻞ ﺗﺘﻌﻠ

ﻖ أﺑﻌ ﺎد ﻷرﺑﻌ ﺔ ﺑ

ﺎﻟﻨﻈﺮ

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ا ﺛ ﺎﻧﻲ
في
اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ :
ﺑﻤﺨﺘﻠ

ﻜﺎﻧﯿﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿ

ﻒ ي ر اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴ

ﺔ ذات اﻟ ﺪول ﻣﺠﻤﻮع م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﺸ ﻤﻞ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿ

ﺎ

ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻘﺎ ر اﻟﮭ ﺎدي اﻟﻤﺤﯿ ﻂ إل ﻏﺮﺑ ﺎ ﺳ ﻰ ي اﻷط ﻞ اﻟﻤﺤﯿ ﻂ ﻣﻦ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﯾﻤﺘ ﺪ .وط ﻮاﺋﻔﮭﻢ ﻣﺬاھﺒﮭﻢ
ﻣﻦ ﻛ ﻞ ي اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺔھﺬه وﺗﺸ ﻤﻞ  2 ،ﻛﻠ ﻢ ﻣﻠﯿ ﻮن  42ل ي ﺑﺤ ﻮا ﺗﻘ ﺪر ﻣﺴ ﺎﺣﺔ
ف دوﻟ ﺔ ي ر وﺛﻤ ﺎن ﺧﻤﺲ ل ي ﺣﻮا
ﺧﺎرطﺔ ﺗﺸ

ﻜﯿﻞ ﺗ ﻢ وﻗ ﺪ ،ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﺳﯿﺎﺳ

ﻟﺴ ﻨﺔ رﯾﻤ ﻮ ﺳ ﺎن وﻣﻌﺎھﺪة  2016 ،ﻟﺴ ﻨﺔ ﺑﯿﻜ

ﯿﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﻀ ﻢ ،ﺳﯿﺎﺳ
ﻮ ﺳ ﺎﯾﻜﺲ اﺗﻔﺎﻗﯿ
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ﺔ ا أھﻤﮫ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﯿﺎ .وأوروﺑ ﺎ وآﺳ ﯿﺎ إﻓﺮﯾﻘﯿ
ﺎت ﻛﻨﺘﯿﺠ

ﺎ

ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ

ن يْ اﻟﻌ ﺮ ﺷ ﻖ ر اﻟ ﻢ ي ال 1920
ف واﻟﻔﺮﻧﺴ

ﯿﺔ اﻟﺒْﯿﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﻔ

ﻮذ ﻣﻨ ﺎطﻖ ﺣﺪدت ي

ي اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ

ﺎت ھﺬه ﺟﺎءت  .ت ر
ظﻞ ف

إطﺎر ي  2023 ،ﺳ ﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ إﻟﻐﺎﺋﮭ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿ
ﺷ ﺎﻣﻠﺔ دوﻟﯿ ﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒ
اﻷﻣﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﯿ ﺎم ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭ

ﺎ أھﻢ ﻣﻦ ﻛ ﺎن ي و اﻟﺜﺎﻧﯿ

ﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺿ ﻌﻒ

ﺎت ف أﯾﻀ ﺎ ﺟﺎءت ﻛﻤ ﺎ

ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺮب ﺑﻌ ﺪ ﻟﻤ ﺎ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ
ت ر ال

.اﻻﺳ

ﻔﯿﺔ  1945ﺳ ﻨﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ وﺗﺼ

ي م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ﺗﻨﺘﻈ

ﻢ

ي اﻹ اﻵﻟﯿ ﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ف
ﺔ ت ر ال

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻛﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻗﻠﯿﻤﯿ
ﺳ ﺒﻊ ﻋﻀ
اﻟﺘﻌ ﺎون وﻣﺠﻠ ﺲ ،ﻋﻀ ﻮا ﺷ ﯿﻦ ر وع ي ر ﺑ ﺎﺛﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ
إﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ ﺗﻜﺘ

ﻮﯾﺘﮭﺎ ي

ﺔ اﻟ ﺪول وﺟﺎﻣﻌﺔ ،دوﻟ ﺔ ي وﺧﻤﺴ ﺮ ا ف ﺗﻀ ﻢ
ﺘﺔ خ يْ اﻟﺨﻠ ﻲ

ﻼت ي .أﻋﻀ ﺎء ﺑﺨﻤﺴ ﺔ ن يْ اﻟﻌ ﺮ اﻟﻤﻐ ﺮب واﺗﺤ ﺎد ،أﻋﻀ ﺎء ﺑﺴ

ف اﻟ ﺪول ﺑﻌ ﺾ ﺗﻨﺨ ﺮط ﻛﻤ ﺎ
،اﻟﺤﺼ ﺮ ﻻ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ،اﻟﺤ ﺎل ھﻮ ﻛﻤ ﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟ ﺪول ﺻ ﺮورة ﺑ ﺎل م ي ﺗﻨ ﺖ ﻻ أﺧﺮى دول ﻣﻊ
وأ ،إﻓﺮﯾﻘﯿ

ﻟ ﺪول اﻻﻗﺘﺼ
ﻟﻐ ﺎت ﯾﺘﺤ

ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﯾﻀ ﺎ ف اﻹﯾﻜ ﺎد وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻹﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺪﺛﻮن ﻧﺴ ﻤﺔ ﻣﻠﯿ ﺎر ي ر اﺛ ﻦ ل ي ﺑﺤ ﻮا م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺳ ﻜﺎن ﻋﺪد ﯾﻘ ﺪر ،دﯾﻤﻐﺮاﻓﯿ
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺎﺷ ﻖري

ﺎ .إﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ رق وﺗ ﺐ ،ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﺒﺔ

ﺎ ﻏﺮب
وطﻨﯿ ﺔ
ﺔ وﻣﺤﻠﯿ ﺔ

اﻟﻤﮭﻢ اﻟﻌ ﺪد ﺑﺤﻜ ﻢ ف اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎ اﻟﻠﻐ ﺎت رب أك ﻣﻦ
 .ي ال اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺤﻜ ﻢ وأﯾﻀ ﺎ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ ﻟﻠ ﺪول
ت دي

اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر دﺧﻞ ﻓﻘ ﺪ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ خ ﺗ ﺎري ي اﻻﺳ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻌﺘﺐْ

ن يْ اﻟﻐ ﺮ ف ﻓﺎرﻗ ﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ
ﺣﻜ ﻢ ي
أﺛ ﺮ .ﺷ ﯿﻦ ر اﻟ ﻊ اﻟﻘ ﺮن ﺳ
واﻻﻗﺘﺼ

ﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ظﮭﻮر ﻣﻊ اﻻﺳ

ﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﺣﺪود إل ا ه ف ﻟﯿﺴ

ﺘﻤﺮ ش ر ع اﻟﺘﺎﺳ

ﻊ اﻟﻘ ﺮن ﻣﻨﺘﺼ ﻒ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ

ﯿﺔ ح ي اﻟﻨ ﻮا ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ رﺑ ﺎ ﻛ ﺐ رﺑ ﺎ ﺗ ﺄث اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر

ﺘﻘﻼل ﺑﻌ ﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺧ ﻼل ،ﺑ ﺂﺧﺮ أو ﺑﺸ ﻜﻞ ،رب اﻟﺘ ﺄثھﺬا اﺳ ﺘﻤﺮ ﺑ ﻞ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ
.رﯾ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ
ر
ط
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◌ُ
اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر رب ﺗ ﺄث طﺎﻟﮭ ﺎ ي اﻟ ﻖ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ن يْ اﻟﻐ ﺮ ت ر ال اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ أھﻢ ﻣﻦ ﻟﻌ ﻞ
ف
ر ظﺎه ﻓﮭ ﻢ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻻ ﻟﮭ ﺬا  ،ي
ري ب ب ر ﺑ

ﺎﻟﺘﻤﻲ إﻻ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ﺗﺎرﯾﺨﯿ

ﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛ ﻼث ة ن اﻟﻤ ﺪ
في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

.اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر ﺑﻌ ﺪ ﻣﺎ وﻣﺮﺣﻠ ﺔ ،اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر وﻣﺮﺣﻠ ﺔ ،اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر ﻗﺒ ﻞ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ :رﺋﯿﺴ ﺔ
ﺎري اﻟ ﺪارس ﯾﻘ ﻒ

اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻄ ﻮر ﻧﺸ ﺄة ﻋﺮف م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ أن ﺣﻘﯿﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ م ي اﻹﺳ ﻼ خ ﻟﻠﺘ

ي
ي ﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﺼ ﻄﻠﺢ ﻣﺎ و أ ،ن اﻟﻤ ﺪ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ إن ﺑ ﻞ ،اﻹﺳ ﻼم ﻓﺠ ﺮ ﻣﻨ ﺬ  ،ﻟ ﻰ ي اﻷه ﺑ
أﻓ ﺮاد ي ر ب اﻟ ﺮواﺑﻂ ر ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ف

ﺎ اﻹﺳ ﻼم ﻗﺒ ﻞ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣﻦ ﻟ ﻰ ي اﻷه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ورث م ي اﻹﺳ ﻼ

ﺗﻠ ﻚ م ي اﻹﺳ ﻼ خ اﻟﺘ ﺎري ﻣﺪار ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﻰ ي اﻷه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺜ ﻞ .ﺷ ﻲ ر اﻟ ﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻦ ﯾﺘﺠ ﺰء ﻻ ا ﺟﺰء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺳ ﺎﻋﺪت ي واﻵﻟﯿ ﺎت اﻟ ﺮواﺑﻂ
ﺑﻤﺠﻮﻋ ﺔ اﻟﻨﮭ ﻮض أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﯿ

ﺔ ﻗﺪراﺗ ﮫ ﺗﻌﺒﺌ

ﺔ

ﺔ ت ر ال اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ

7 CIVICUS, The Enabling Environment Index (2013), available at https://civicus.org/eei/.
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،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻠﺤﻤ ﺔ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ  2.و ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت إﺷ ﺒﺎع  1.ا أھﻤﮫ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳ

ﯿﺔ اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ ﻣﻦ

ﻋﺪة اﻟ ﺮواﺑﻂھﺬه أﺧﺬت .م ي ﺳ ﻞ ﺑﺸ ﻜﻞ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد ي ر ب واﻟﺨﻼﻓ ﺎت ﺑﺎﻋ ﺎت ال ﺣﻞ  3.وأﯾﻀ ﺎ
ﻟﺘﺸ
اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻢ ﻟ ﻰ ي اﻷه ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻜﻞ آﻟﯿ ﺎت ﻋﺪة ي أﺷ ﻜﺎل

ﻊ ﻣﺘﻜ ﺎﻣﻼ ﻧﺴ ﯿﺠﺎ ﺟﻤﯿﻌﮭ ﺎ ف واﻧﺘﻈﻤ ﺖ ،
:اﻟﺤﺼ ﺮ ﻻ

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ي :اﻟﺠﺎرﯾ ﺔ واﻟﺼ ﺪﻗﺎت اﻟﻮﻗ ﻒ
ف اﻟﺤﯿ ﺎة ح ي ﻣﻨ ﺎ ﻛ ﻞ اﻟﻮﻗ ﻒ ﻏﻄﻰ
ﻣﻦ ﻣﻜ ﻦ واﺳ ﻊ اﺟﺘﮭ ﺎد ﻣﻦ ذﻟ ﻚ ي
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟ

ﺎت واﻋﯿ ﺔ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺗﺄﺳ

ﯿﺲ ف ﻣﺴ

.اﻟﺤﺎﺟﯿ ﺎتھﺬه إﺷ ﺒﺎع ﻵﻟﯿ ﺎت أﯾﻀ ﺎ واع ﺗﻜﯿﯿ
وظﯿﻔﺘ

ﮫ ﺗﻘﺘﺼ

ﺘﻔﯿﺪا
ﻒ وﻣﻦ

ﺮ ﻻ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ي :اﻟﻤﺴ ﺠﺪ
ﻋﻠ ﻰ ا ف اﻟﻤﺴ ﺠﺪ اﻋﺘﺐْ

ﻣﺘﻌ ﺪدة ﺑﻮظ ﺎﺋﻒ ﺗﻀ

ﻄﻠﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿ ﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻋﺘﺐْ ﺑ ﻞ ،ﻓﺤﺴ ﺐ ﻟﻠﻌﺒ

ﻟﺤﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ واﻟﺤﻔ ﺎظ ،ر واﻟﺤ ﻮا ر واﻟﺘﺸ

ﺎو ،اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻗ ﺪرات وﺗﻌﺒﺌ

ﺎدة ﻣﻜ ﺎن رب ﺗ ﻮف

ﺔ ،واﻟﺘﻮﻋﯿ

ﺔ ،ﻛ

ﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

وﻓﻘ ﺎ  Community Centersﻣﺠﺘﻤﻌﯿ ﺔ ﻣ ﺮاﻛﺰ إل ﺗﻜ ﻮن ﻣﺎ أﺷ ﺒﮫ اﻟﻤﺴ ﺎﺟﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻟﮭ ﺬا .اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
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ﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳ ﺎت

أﻏﻠ ﺐ ي ﻓﻘ ﻂ ﻋﺒ ﺎدة أﻣﺎﻛﻦ إل ﻣﻨﮭﺎ ،اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ

ف ﺷ ﺎﺋﻊ ھﻮ ﻛﻤ ﺎ
ﺢ ﺣﯿ ﺚ اﻟﯿ ﻮم اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول

.ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﺔ ر ﻣﺒ ﺎ وﺗﻐﻠ ﻖ اﻟﺼ ﻠﻮات ﻷداء ﺗﻔﺘ

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻨ ﺎطﻖ ﻣﻦ رب اﻟﻜ ﺚ ي اﻟﺰواﯾ ﺎ
ﻟﺘﯿﺴ
ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﺰواﯾ ﺎھﺬه ﺷ ﺖ ر اﻧ ﺖ وﻗ ﺪ .اﻟﻔﻘ

ﺮب ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ف اﻟﺰواﯾ ﺎ ﻣﺜﻠ ﺖ :
ﺘﻘﺒﺎل ،اﻟﻌﻠ ﻢ طﻠ ﺐ ﺳ ﺒﻞ

ﺮاء وﻣﺴ ﺎﻋﺪة ،اﻟﻐﺮﺑ ﺎء واﺳ

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻐ ﺮب ي
أو زاوﯾ ﺔ ﻣﻦ ﻟ ﻰ ي ﻣﺢ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﺨﻠ ﻮ ﯾﻜ ﺎد ﻻ أﻧ ﮫ ﻟﺪرﺟ ﺔ ﺷ ﻘﮫ ر و ف واﺳ ﻊ
.ا اﻟ ﺰواي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺳ ﻌﺖ أﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻣ ﺮاﻛﺰ ﺑﻤﺜﺎﺑ

ﺔ اﻟﺼ

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق ﺗﻌﺘﺐْ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ زاوﯾ ﺔ ﻣﻦ :اﻟﺼ

وﻗ ﺪ  8.وﻗﯿﻤ ﮫ اﻟ ﺪﯾﻦ ﻣﺒ ﺎدئ أﺳ ﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق

ﺎت اﻟﺮوﺣﯿ ﺔ اﻟﻘﯿ

ﻢ ﻟﺘﻌ

ﺰﯾﺰ

اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ دورھﺎ ﺗﺠ ﺎوز ﺣﯿ ﺚ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
ف واﺳ ﻌﺎ اﻧﺘﺸ

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق ﺷ ﮭﺪت

ﺎرا اﻟﺼ

ي
ﻣﻦ وﻟﻌ ﻞ .ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت ف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ أﯾﻀ ﺎ ﻟﯿﺸ ﻤﻞ اﻟﺮوﺣﯿ ﺔ
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺗﻤﺎﺳ ﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻛﻮﻧﮭ ﺎ اﻟﺼ
ﻣﻦ وﻣﺘﺒﺎﻋ ﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق ب ر م ﻣﺎ أھﻢ

ﺔ أﻣﺼ ﺎرا ﻟﯿﺸ ﻤﻞ ﯾﻤﺘ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪة اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ رب ﺗ ﺄث ﻛ ﺎن ﺣﯿ ﺚ م ي اﻹﺳ ﻼ
. 9م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ
ي :واﻟﺼ
اﻻﻗﺘﺼ

ﻨﺎﺋﻌﯿﺔ واﻟﺤﺮﻓﯿ

ﺎد خ ﺗ ﺎري ﺗﻨﺎوﻟ

ﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ اﻟ ﺮواﺑﻂ

ﺖ ت ر ال اﻟﻜﺘ ﺐ ﺗﺸ ﺮب
ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي

ف واﻟﺼ

ﻨﺎﺋﻊ واﻟﺤ ﺮف اﻟﻤﮭ ﻦ أﺻ ﺤﺎب ي ر ب اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ت وغ ﻣﺘﺎﻧ ﺔ إل م ي اﻹﺳ ﻼ
،وﺑﻐ ﺪاد ،وﻓ ﺎس ،ﻛﺈﺳ

ﻄﻨﺒﻮل رﺑ ﺔ اﻟﻜ ﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ

ﺔ اﻟﻌﻮاﺻ ﻢ ي

ف ﺧﺼﻮﺻ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻷﻣﺼ ﺎر
اﻟﻤ ﺎل رأس أھﻢ أﺣﺪ اﻟ ﺮواﺑﻂھﺬه ﻣﺜﻠ ﺖ وﻗ ﺪ .رﺑﮭ ﺎ وغ واﻟﻘ ﺎھﺮة ،رﺑ ﻮان واﻟ ﻖ ،ودﻣﺸ ﻖ
ي ر اﻟﻤﮭ ﻨﻲ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ي ل اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ

ﺎت ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ

ف دور ﻣﻦ ﻟﮭ ﺎ ﻛ ﺎن ﻣﺎ
. 10اﻷزﻣﺎت أﺛﻨ ﺎء ﺑﯿﻨﮭ
ﻣﻦ ﺷ ﻜﻼ اﻟﻄ ﺮق ھﺬه ﺗﻌﺘﺐْ ﻣﺎ ﺑﻘ ﺪر اﻟﺼ

ﻢ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ روح وﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ﺣﻘ ﻮﻗﮭﻢ ﻋﻦ واﻟ ﺪﻓﺎع ي ر واﻟﺤ ﺮﻓﻲ

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق ﻣﻦ ﻣﻮﻗ ﻒ ﺑ ﺄي ،اﻷﺷ ﻜﺎل ﻣﻦ ﺷ ﻜﻞ وﺑ ﺄي ،اﻟﻮرﻗ ﺔ ھﺬه ت ﺗ ﻊ ﻻ 8
اﻟ ﺬي ﻟ ﻰ ي اﻷه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أﺷ ﻜﺎل
.اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗ

ﮫ ﺑﻌ ﺾ ﺗﻠﺒﯿ

ﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ظﺮوف ي
ف ﻧﻔﺴ ﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أﻓ ﺮزه

ل ي ﺣﻮا ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤﻘﯿﻘ

ﺔ ھﺬه إل ﺗﻔﻄ ﻦ اﻟﺠ ﺰاﺋﺮ ي 9

دراﺳ ﺔ إﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺠ ﺰاﺋﺮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎره ﻣﻦ ﺳ ﻨﺔ  15ف ﺳ ﻰ ي اﻟﻔ ﺮن اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر أن اﻟﻐﺮﯾﺒ
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ﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗ

ﺎت ﻣﻦ

م ي ﻣﺴ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺼ

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق" ﺑﻌﻨ ﻮان ﻟ ﮫ ﻛﺘ ﺎب ي  De Neveuﺳ ﻰ ي اﻟﻔ ﺮن اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﮭ ﺎ ﻗ ﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ
اﺳ ﺘﮭﺪف ذﻟ ﻚ إﺛ ﺮ وﻋﻠ ﻰ ".اﻟﺠ ﺰاﺋﺮ
ف ووﺛﻘﮭ ﺎ
.اﻟﺸ

ﻌﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣ ﺔ اﻟﺤﺸ ﺪ ي ﺳ ﻰ ي اﻟﻔ ﺮن اﻻﺣﺘ ﻼل

ف دورھﺎ م ي ﺗﻨ ﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ اﻻﺣﺘ ﻼل ﺗﺠ ﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺻ ﻤﻮد ﺗﻌ
ﺎر اﻟﺼ

ف دورھﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺰﯾﺰ ي

ﻮﻓﯿﺔ اﻟﻄ ﺮق

اﻟﺼ ﻨﺎ رب ب ي 10
ھﺬا ﻣﺜ ﻞ وﻗ ﺪ ،ﻣﺠﮭﻮﻻ ي ف واﻟﺘﺤ ﻒ اﻟ ﺬﺧﺎﺋﺮ" ﻛﺘ ﺎب ﯾﻌﺘﺐْ
ي رق ب ﻛﺎﺗﺒ

ﮫ أن رﻏﻢ اﻟﻤﻮﺿ ﻮعھﺬا ﺗﻨ ﺎول
خ ﺗ ﺎري ﻣﺮﺟﻊ أھﻢ "واﻟﺤ ﺮف ﺋ ﻊ

.اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ رواﺑﻄﮭ ﻢ وﺗﻄﻮﯾ ﺮ ﺗﻨﻈﯿ

ﻢي

ف واﻟﺤ ﺮف اﻟﻤﮭﻦ ﻷﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺮاﺟﻊ أھﻢ أﺣﺪ ،م ي اﻹﺳ ﻼ خ اﻟﺘ ﺎري ﻋﺐْ ،اﻟﻜﺘ ﺎب
6
ﻟ ﻰ ي اﻷه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دﻋ ﺎﺋﻢ ﺷ ﻜﻠﺖ ي
ي ت ر ال اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮھﺬه ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻟﺘﻨ

ﺎول اﻟﻮرﻗ ﺔ ھﺬه

ف اﻟﻤﺠ ﺎل ﯾﺘﺴ
اﻟ ﻮق ﺳ

ﻊﻻ

ﯿﺘﻢ وﻟﻜﻨ ﮫ ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ي
يف

ف اﻟﻤﺘﻤﺜ

ﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮھﺬه أھﻢ أﺣﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺪﯾﺪ ﺑﺎﺧﺘﺼ

ﺎر وف

.م ي اﻹﺳ ﻼ رﺑ ﺎث ال ي
واﺳ ﻊ ه ي ﻓ ﻖ اﺟﺘﮭ ﺎد م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢازدھﺎر ﻋﮭﺪ ي ف اﻟ ﻮق واﻛ ﺐ ف أھﻤﯿﺘ ﮫ ﻹﺑ ﺮاز اﻟﻮﻗ ﻒ
ف
ب ع اﻟﻮﻗ ﻒ ﻏﻄﻰ ﻟﮭ ﺬا ،ﻟﮭ ﺎ اﻻﺳ
،واﻟﻤﯿ ﺎه ،واﻟﻄ ﺮق ،واﻟﻔﻨ

ﻮن ،واﻟﺒﯿﺌ

ﺘﺠﺎﺑﺔ آﻟﯿ ﺎت وﺗﻜﯿﯿ

ﺔ ،واﻟﺼ ﺤﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﯿ

ﺘﯿﻌﺎب ﻣﻦ ﻣﻜﻨ ﮫ وﺛ ﺮي

ﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﺳ

ﻢ ﻓﺸ ﻤﻞ اﻟﻌﻤ ﺮان ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ م ي اﻹﺳ ﻼ خ اﻟﺘ ﺎري

.اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺗﺨ ﺪم ي اﻟﺼ ﻠﺢ وآﻟﯿ ﺎت  ،ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ واﻟﺘﻜﺎﻓ

ﻞ ،واﻹﺻ ﺤﺎح

ﺷ ﻤﻞ ﻛﻤ ﺎ ت ر ال اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﻣﻦ رﺑﮭ ﺎ وغ
ﻣﻌﺘﻘ

ﺪاﺗﮭﻢ وﺑﻤﺨﺘﻠ

ﻒ ﺑ ﻞ ،وﺣ ﺎﻻﺗﮭﻢ وأﺟﻨﺎﺳ ﮭﻢ أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠ

ﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓﺌ ﺎت ﻛ ﻞ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗ ﮫ اﻟﻮﻗ ﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺧﺪﻣﺔ ي .ا أﯾ ﺾ
ي ف اﻟﻮﻗ ﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿ

ﺑ ﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ ﺷ ﺔ ر ﻣﺒ ﺎ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﺘﻘ

ﺗ ﻢ اﻟﻐ ﺮض ﻟﮭ ﺬا .اﻟﺨ ﺮب أوﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ إﻧﻔﺎﻗﮭ ﺎ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد ﻟﺘﻌﺒﺌ

ﺔ وﻟﺘﻌ

ﺰﯾﺰ

ﺪﯾﻢ اﻟﻮﻗ ﻒ ق ﯾﻜ ﺖ ﻟ ﻢ

ﺔ اﻟﺴ ﻮق ﻓ ﺮص ﻣﻦ أﯾﻀ ﺎ اﺳ

ﺘﻔﺎد

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ي ب ر اﻟﺘﻤ ﻲ
ﺑ

ﺎﻟﻮﻗﻒ ﯾﻌ ﺮف ﺑﻤ ﺎ اﻷول اﻟﺼ ﻨﻒ ﯾﺘﻌﻠ

ﻖ  11 .اﻟﻮﻗ ﻒ ﻣﻦ ي رﺋﯿﺴ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ
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ﺮ ي ر ﻧ ﻮع ي ر ب ف ،
ﻊ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺗﻘ

ﺪﯾﻢ ي

ف أﺻ ﻠﮫ ﻣﻦ ﺷ ﺔ ر ﻣﺒ ﺎ ﯾﺴ
ﺘﺜﻤﺎري ﺑ

رب غ اﻟﻮﻗ ﻒ أو ،اﻻﺳ

ﺘﻔﺎد اﻟ ﺬي اﻟﻮﻗ ﻒ وھﻮ ،ش ر اﻟﻤﺒ ﺎ اﻟﻮﻗ ﻒ أو ،م ي اﻟﺨ ﺪ
ﻖ ي اﻟ ﺐ أو ق اﻟﻤﺴ ﺘﺶ أو ﻛﺎﻟﻤﺪرﺳ ﺔ

ﺎﻟﻮﻗﻒ ﯾﻌ ﺮف ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﺘﻌﻠ

ن اﻟﺜ ﺎ اﻟﺼ ﻨﻒ أﻣﺎ .رب
ﺎدي وﻗ ﻒ وھﻮ ،ش ر اﻟﻤﺒ ﺎ

ﺳ ﻮاء اﻟﺨ ﺮب أوﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ إﻧﻔﺎﻗ ﮫ ﯾﺘ ﻢ دﺧ ﻼ ر ﻟﯿ ﺪ اﻟﺴ ﻮق ﻟﺪراﺳ ﺔ وﻓﻘ ﺎ إﻧﺸ ﺎءه ﯾﺘ ﻢ اﻗﺘﺼ

.اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﺣﺴ ﺐ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺤﺪدة اﻷوﺟﮫھﺬه ﻛﺎﻧ ﺖ
ﻹاي
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﻮف ﺳ

ﯿﺘﻢ وﻟﻜﻨ ﮫ ،ﺳ ﻼم ف اﻟﻮﻗ ﻒ ﻣﻦ رﺑ ﺔ ﻛ ﺚ ﻧﻤ ﺎذج ﻻﺳ
اﻟﺤﻀ ﺎ ي أھﻢ أﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﻊﻻ

ﺘﻌﺮاض اﻟﻮرﻗ ﺔھﺬه ﺗﺘﺴ

ﺎره ،اﻟﻮﻗ ﻒ دور ﻣﺪى ﺗﺒْﺰ ﻣﮭﻤﺔ ﻧﻤ ﺎذج ﺛﻼﺛ ﺔ
ف،ي
رة ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ آﻟﯿ ﺎت أو ﻋﻨﺎﺻ ﺮ
م ي اﻹﺳ ﻼ واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿ

.آﻧ ﺬاك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ وﺗﻌ

ﻖي

ﺰﯾﺰ ف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ

زﺑﯿ ﺪة ﺑ ﺪرب م ي اﻹﺳ ﻼ خ اﻟﺘ ﺎري ي اﻷول اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ

ﻞ

ف ﯾﻌ ﺮف ﻣﺎ ي
ﺔ زوﺟﺔ ه ي ف زﺑﯿ ﺪة ﻓﺄﻣ ﺎ  12 .ف

اﻟﺨﻠﯿﻔ

ط ﺮﯾﻖ ﻓﮭ ﻮ اﻟ ﺪرب وأﻣﺎ .ر اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ﺟﻌﻔ ﺮ ن يْ أ ﺑ ﻦ ﺟﻌﻔ ﺮ ﺑﻨ ﺖ زﺑﯿ ﺪة اﻟﻜﺎﻣ ﻞ واﺳﻤﮭﺎ ،د اﻟﺮﺷ ﻲھﺎرون س ي اﻟﻌﺒ ﺎ
ت .اﻟﺤﺠ ﺎز ي
ف اﻟﻤﻜﺮﻣ ﺔ وﻣﻜﺔ اﻟﻌ ﺮاق ي
ﻟﺒﻨ
ﺑﻌﻤ ﺎرة اﻟﻌﺒﺎﺳ

ﯿﻮن اﻟﺨﻠﻔ

ﺎء اﻟﺨ ﺎص ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ زﺑﯿ ﺪة ﺻ ﺪﻗﺖ ف اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ي ر ب ﯾ ﺮﺑﻂ اﻟ ﺬي اﻟﺤ ﺞ

ﺎء اھﺘ ﻢ وﻗ ﺪ .اﻟﺤﺠ ﺎج ﻟﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﺴ

اﻟﻤﻐ ﻮل أﯾ ﺪي ﻋﻠ ﻰ ﺑﻐ ﺪاد ﺑﺴ

ﮭﯿﻼ اﻟﻤﯿ ﺎه ﺑﻤﺼ ﺎدر وزودﺗﮭ ﺎ ﻓﻤﮭ ﺪﺗﮭﺎ اﻟﻄ ﺮﯾﻖ ھﺬه

ﻘﻮط ﺗﻌﻄﻠ ﺖ أن إل واﻟﺤﺼ ﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤﻨ

ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ ﻛﺒﻨ ﺎء اﻟﻄ ﺮﯾﻖ ھﺬه
ﺪﺛﺮت  / 1258ھـ  656ﻋﺎم

 .أطﻼل ﻣﺠﺮد وأﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭ ﺎ ﻓﺎﻧ

ر اﻟ ﻖ ﺑﺠ ﺎﻣﻊ ﻓﯿﺘﻌﻠ
.اﻟﻘﺮﺷ

ﯿﺔ اﻟﻔﮭﺮﯾ ﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨ ﺖ ﻓﺎطﻤ ﺔ ﺷ

ﻖي

ﯿﺪﺗﮫ ذي ري ي ال و ن اﻟﺜ ﺎ اﻟﻨﻤ ﻮذج أﻣﺎ

ﺳ ﻨﺔ ل ي ﺣﻮا ،ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ﺗ ﻮﻧﺲ ،رﺑ ﻮان اﻟ ﻖ ي
أﯾ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓ ﺎس إل أﺷ ﺘﮭﺎ ﻣﻊ ھﺎﺟﺮت ﺛ ﻢ ،م  800ف ﻓﺎطﻤ ﺔ وﻟ ﺪت
ﺖ واﻟﺪھﺎ ي .اﻷدارﺳ ﺔ دوﻟ ﺔ

رﺑ ﺔ ﻛ ﺐ ﺛ ﺮوة ﻋﻨ ﮫ ﻓﻮرﺛ
ﺳ ﻨﺔ ﺑﻔ ﺎس ي ر اﻟﻘ ﺮوي ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺒﻨ

ﺎء ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺠ ﺰء ﺗﺒْﻌﺖ ﺗ ﻮف

خ اﻟﺘ ﺎري ي .ﺳ ﻨﺔ  18ل ي ﺣﻮا ﺑﻨ ﺎءه اﺳ ﺘﻐﺮق ﺣﯿ ﺚ ،م 859
ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗ ﺪرس م ي اﻹﺳ ﻼ ف ﺟﺎﻣﻌﺔ أول اﻟﺠ ﺎﻣﻊ أﺻ ﺒﺢ
أوروﺑ ﺎ ﻣﻦ ﺑ ﻞ آﻧ ﺬاك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪﯾﺎر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻦ ،ﻟﻠﻌﻠ ﻢ طﻠﺒ ﺎ ،إﻟﯿ ﮫ ﻓ ُﺤﺞ واﻟﻔﻨ

ﻮن اﻟﺘﺨﺼﺼ

ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ

،اﻟﺨﻄﯿ ﺐ اﺑ ﻦ اﻟ ﺪﯾﻦ وﻟﺴ ﺎن ،ﺑﺎﺟ ﺔ واﺑ ﻦ ،ﺧﻠ ﺪون اﺑ ﻦ ي ر اﻟﻘ ﺮوي ﺑﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻣﺮوا اﻟ ﺬﯾﻦ اﻷﻋ ﻼم أھﻢ وﻣﻦ .أﯾﻀ ﺎ
.ﺳ ﻰ ي اﻹدري ﺷ ﯿﻒ ر وال
اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ي
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ي ن اﻟﻌﺜﻤ ﺎ اﻟﺴ ﻠﻄﺎن ﻋﮭﺪ
ف ﺑﻨﯿ
ﻖ اﻟﺜﺎﻟ

ت ر ال اﻟﺤﺠ ﺎز ﺳ ﻜﺔ ﺑﻄ ﺮﯾﻖ ﯾﺘﻌﻠ

ﺖي

ﺚ اﻟﻨﻤ ﻮذج

ي ر ب رﺑﺒ ﻂ ل ي
ﺛﻤﺎﻧﯿ ﺔ ﺑﻨﺎءھ ﺎ اﺳ ﺘﻐﺮق ي اﻟﻤﻜﺮﻣ ﺔ ﻋﺐْ اﻟﺤﺠ ﺎز وﻣﻜﺔ دﻣﺸ ﻖ ﺧﻂ وﺑ ﻼد اﻟﺸ ﺎم ﺑ ﻼد ن اﻟﺜ ﺎ
ت ر وال
 33 - 43 .ص ، 2000 ،اﻟﻔﻜ

ﺮ دار ،وﺗﻨﻤﯿﺘ

واﻟﺼ ﺪﻗﺔ اﻟﻮﻗ ﻒ ي ر ب اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺨﺼ ﻮص ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﮫ إدارﺗ ﮫ ،ﺗﻄ ﻮره :م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻮﻗ ﻒ ،ﻗﺤ ﻒ ﻣﻨ ﺬر 11

ﺔ آراء وھﻨﺎك ،ﺟﺎرﯾ ﺔ ﺻ ﺪﻗﺔ زﺑﯿ ﺪة درب رﺑ ﻮن اﻟﻜ ﺚ ﯾﻌﺘﺐْ 12
اﻟﺼ ﺪﻗﺔ ﺑﻌﻀ ﮭﻢ ﯾﻌﺘﺐْ ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﺠﺎرﯾ ﺔ
ﻣﻦ ﻛ ﻞ أﺛ ﺮ إل ﺗﻨﻈ ﺮ ﻣﺎ ﺑﻘ ﺪر اﻟﺨ ﻼفھﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ي

ف اﻟﻮرﻗ ﺔھﺬه ﺗ ﺪﺧﻞ ﻻ .ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ اﺧﺘﻼﻓ

ﺎ ھﻨﺎك أن آﺧﺮون ﯾ ﺮى ي ر ح ي
ف ،اﻟﻮﻗ ﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﺎرﯾ ﺔ
.اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺧﺪﻣﺔ ي اﻟﺼ ﺪق
ف واﻟﻮﻗ ﻒ اﻟﺠﺎرﯾ ﺔ ة
7

ﻋﺒ ﺪ ﺑﺎﻟﺴ

ﻠﻄﺎن ﺣﺪى ﻣﻤﺎ طﺎﺋﻠ ﺔ أﻣﻮاﻻ اﻟﺤﺠ ﺎز ﺣﺪﯾ ﺪ ﺳ ﻜﺔ ﺑﻨ ﺎء ﺗﻄﻠ ﺐ .م  1908و م  1900م ي ﻋﺎ ي ر ب أﻋﻮام
ي
ي ق وق ﺷ ﻮع ر ﻛ ﻢ إﻋﻼﻧﮭ ﺎ
ي .اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻷﻣﺼ ﺎر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﮭﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠ ﮫ أﺳ ﮭﻤﺖ ن اﻟﺜ ﺎ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ
ف
،ﻓﻘ ﻂ أﯾ ﺎم ﺧﻤﺴ ﺔ إل ﯾﻮﻣ ﺎ  45ﻣﻦ اﻟﻤﻨ ﻮرة اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ إل دﻣﺸ ﻖ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺞ ﻣﺴ ﺮﺑﺔ اﻟﺤﺪﯾ ﺪ ﺳ ﻜﺔ اﺧﺘﺼ ﺮت
ﺖ

ﻣﺮت ف اﻷول اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺮب رﺑ ﺔ ف ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﮭﺪاﻓﮭﺎ ﺑ ﺪأ أن إل اﻷﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺎﻧﺘﻔﻌ

◌ُ
ﻣﻨﮭﺎ رﺑ ﺔ ﻛ ﺐ أﺟﺰاء د
ي ﻟﻺﺟﮭ ﺎز ﺗﻤﮭﯿ ﺪا ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ

ﺎ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪة م  1916ﺳ ﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ

أراﺿ ﯿﮭﺎ وﺗﻤ ﺰﯾﻖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿ

ﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ن ر اﻟﻨﮭ ﺎ
ي ﺗﻘﺴ

.ا وﺑﺮﯾﻄ

ﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴ

ﯿﻢ ﻟﯿﺘ

ﻢ

ﺎ ي ر ﺿ ﺐ اﻷرا ھﺬه

ن يْ اﻟﻐ ﺮ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر ودﺧﻮل م  1923ﺳ ﻨﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻧﺤﻄ ﺎط ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻧﺘﮭ ﺖ
اﻟﺒ ﻼد ي ا ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﺳ
ف ﺳ ﺎﺋﺪا ﻛ ﺎن ﻋﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﺗﺨﺘﻠ
ﺟﻠ ﺐ ﻛﻤ ﺎ .واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺔ ،واﻻﻗﺘﺼ

ﺎدﯾﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ

ﯿﻄﺮﺗﮫ وﺑﺴ ﻂ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ

ﻒ ﺣﻜ ﻢ ﺑﻨﻈ ﻢ اﻟﻤﺴ

ﺔ

ﺘﻌﻤﺮ ﺟﺎء .

ﺔ ،اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨﻈ ﻢھﺬه ﻓﻄﺎﻟ ﺖ ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ

ﻣﻦ اﻷرض ﻷﺻ ﺤﺎب ﻣﻮازﯾ ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎ ﺷ ﻜﻠﻮا ي ر اﻷورﺑ ﻲ اﻟﻤﻌﻤ ﺮﯾﻦ ﻣﻦ رﺑ ﺎ ﻛ ﺐ ﻋﺪدا اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺒ
ت ﺑﺈﺣ ﺪاث ع اﻟﺘﺸ
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ﻲ أﺟﻞ ﻣﻦ وأﯾﻀ ﺎ ،ﺟﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ

ﻼد اﻟﻤﺴ

ﺘﻌﻤﺮ

ﺘﻌﻤﺮات إدارة ي

ﺘﻌﺎﻧﺔ أﺟﻞ

ي ف ﺑﮭ ﻢ اﻻﺳ

وﺛﻘ ﺎف ع ي اﺟﺘﻤ ﺎ رب أث
ﺛﺎﻧﯿ

ﺔ ﺟﮭﺔ ﻣﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ي

اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ي  13 .ف ﺑﻠﯿ
ف ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻧﺠ ﺢ ﻗ ﺪ اﻟﻤﺴ

ﻎ

ﺘﻌﻤﺮ ﻛ ﺎن إذا

ذﻟ ﻚ وﯾ ﺮﺟﻊ ،اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ي
ف ﻧﺠ ﺎح أي ﯾﺤﻘ ﻖ ﻟ ﻢ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ي
ف ﻓﺈﻧ ﮫ ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒ ﻼد ي
ف اﻟﺴﯿﺎﺳ
اﻻﻗﺘﺼ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻋﻦ رة م اﻟﻤﺴ

ﺎد ﻣﻊ أو اﻻﺳ
ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ م ي اﻹﺳ ﻼ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﺘﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻻﺳ

ﻊ ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎل رأس ﯾﻮﻓ ﺮه ﻣﺎ ﺑﺴ

أﻣﺎم اﻟﺼ ﻤﻮد ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت وﻟﺘﺠﺮﯾ

ﯿﺔ

ﺘﻐﻨﺎء ﺑﺎﻷﺳ ﺎس
ﺒﺐ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎري

ﺪ .اﻷﺧ ﺮى ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ وآﻟﯿ ﺎت اﻟﻮﻗ ﻒ

ﺧ ﻼل ﻣﻦ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺎم وﻗ ﺪ  .ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎل رأس رب ﺗ ﺪم إل  ،خ يْ ﻣﻨ ﮫ وﺑﺸ ﻜﻞ ،ب اﻷﺧ ﺮھﺬا ﻋﻤﺪ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر
:أھﻤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ي
تﺗ ﺐ

ﺿ ﯿﻖ إل اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ رﺣﺎﺑ ﺔ ﻣﻦ ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن داﺋ ﺮة إل اﻟﻔﻘ

ﮫ داﺋ ﺮة ﻣﻦ وإﺧﺮاﺟﮫ اﻟﻮﻗ ﻒ دور ﻣﺤﺎﺻ ﺮة
.رﺑﻮﻗﺮاطﯿ

اﻟﻔﻌ ﻞ ﻟ ﺮدود اﺗﻘ ﺎء اﻟﺸ

ﺔ واﻟ ﺐ اﻹدارﯾ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات

ﻜﻠﯿﺔ اﻟﻨﻈ ﺎرة ﻣﻦ ن أد ﺣﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻣﻊ ،اﻻﺣﺘ ﻼل ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﺤ ﺖ اﻷوﻗ ﺎف وﺿ ﻊ
.اﻟﺸ
ﮫ اﻟﺘﻤﻮﯾ

ا وﺗﻘﻨﯿﻨ

ﻌﺒﯿﺔ

ﻞ ﻣﺼ ﺎدر ي

 .ف اﻟﺘﺤﻜ ﻢ ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻷھﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ﻣﻨ ﺎﺑﻊ ﺗﺠﻔﯿ

ﻒ

ي ر ﻟﻠﻘ ﻮان وﻓﻘ ﺎ اﻟﻤﻌﻤ ﺮﯾﻦ طﺮف ﻣﻦ ردﯾ ﻒ ي
ي ن ﻣﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ إﻧﺸ ﺎء
ف اﻻﺳ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻹدارة وﺿ ﻌﺘﮭﺎ ي
ت ر ال

اﻟﺒﻠ

ﺪ أﺑﻨ ﺎء طﺮف ﻣﻦ أھﻠﯿ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت إﻧﺸ ﺎء ﻋﻠ ﻰ واﻟﺘﻀ

ﯿﯿﻖ ،ﻣﺮة اﻟﻤﺴ

ﺘﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﻠ
.ﻣ ﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴ

طﺮﯾ ﺔ أﻏﻠ ﺐ ورﺛ ﺖ ،اﻻﺳ

ﺪان
ﺘﻊ

ﺘﻘﻼل ﺑﻌ ﺪ
◌ُ

أﻧﻈ ﻢ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي اﻟ ﻖ اﻟ ﺪول
اﻹدارة وﺿ ﻌﺘﮭﺎ ﺣﻜ ﻢ ة ف
واﻹﻧﺘ ﺎج واﻻﻗﺘﺼ

ﺎد  ،اﻹداري واﻟﺘﻘﺴ

ﯿﻢ واﻹدارة ،ﺷ ﯿﻌﺎت ر واﻟ ﺖ ي ر ﻛ ﺎﻟﻘﻮان اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﺟﻤﯿ ﻊ ي
ف اﻻﺳ
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ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ

ﺑﻌ ﺪ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ﺗﻔﺎوﺗ

ﺖ وﻗ ﺪ .ا رﺑ ﮫ وغ واﻟﻔﻨ

ﻮن واﻹﻋ ﻼم ،واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﻢ ،ع واﻟﺘ ﻮزي
اﺳ ﺘﻘﻼﻟﮭﺎ

ﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿ

س ي ﺳ ﯿﺎ ﻧﻈ ﺎم ﻛ ﻞ ﻟﻄﺒﯿﻌ

ﺎﻟﻨﻈﺮ ي

ﺔﺑ

ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﺤﻜ ﻢ ﻧﻈ ﺎم وﺗﻄ ﻮر ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ اﻟﻤﺘ ﺎح اﻟ ﺪور ﺣﯿ ﺚ ﻣﻦ

.اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾ

ﺎي

ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭ

اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟ ﺪول ﺧﺮﺟﺖ ،ﻋﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ ف ذﻟ ﻚ ﺟﺴ ﺪت
ي
ف اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻘ
ﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة اﻟﻤﺴ

ﻮﯾﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ

ﺘﻌﻤﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﻘ ﺪ ،اﻻﺳ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻨﮭﻜ ﺔ ﺟﺪ
ﮫ ﻣﻦ رب اﻟﻜ ﺚ ي 13

ﺘﻊ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ وآﺛﺎرھ ﺎ اﻟﻈﺎھﺮةھﺬه ﻓﺤﻠ ﻞ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗ
ف اﻻﺳ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻈﺎھﺮة ت يْ ن ﺑ ﻦ ﻣﺎﻟ ﻚ ي
ﯾ ﻊ ن ر اﻟﺠ ﺰا اﻟﻤﻔﻜ ﺮ ﺗﻨ ﺎول
.اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ
8

اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺗﻀ
 .ي ﺛﺎﻧﻮﯾ

ﻄﻠﻊ أن اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﯿﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﺣﺎوﻟ ﺖ ﻟﮭ ﺬا ،اﻟﺸ
ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ

ﺔ ﺟﺪ أدوار ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣ ﺔ ﻗ ﺪرات ﻋﻠ ﻰ اﻹﺟﮭﺎز إطﺎر
ﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﻒ

ﯿﺔ اﻷدوار ﺑﻤﺨﺘﻠ
ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

اﻟﺤﺮﯾ ﺎت ﻣﻦ ﺑﻤﺰﯾ ﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭ ﺎ ﻓﺘﺼ
ﺗﺘﻌ

ﻊ

ﺎﻋﺪت ،

ﺎف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺑ ﺪأت ،اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﺮور ﻣﻊ
اﻟﻌ ﺎم اﻟﺸ ﺄن رب ﺗ ﺪب ي
ﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ

وﺗﻄ ﻮر ﻧﻤ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺠﻊ ﻋﺎم ل ي دو اﺗﺠ ﺎه ﻣﻦ ذﻟ ﻚ ي ف وﺑﺎﻟﻤﺸ

ف ﻣﺴ

ﯿﺔ
ﺘﻔﯿﺪة
،ي

ي ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ

ف وﻣﺸ ﺎرﻛﺘﮫ ي
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ خ ﺗ ﺎري ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻟﺘﺒ
ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﺮﻛﺘ

ﺪأ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

ﮫ اﻟ ﺬي اﻟﻌﻤﯿ ﻖ رب اﻟﺘ ﺄث ذاك ﺑﮭ ﺎ ر م ﻣﺎ أھﻢ ﻟﻌ ﻞ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
في
ن اﻟﻤ ﺪ
اﻵﻟﯿ ﺎت ﺿ ﻌﻒ ظﻞ ي
ف ﻟ ﻰ ي اﻟﻤ ﺢ اﻟﺸ ﺄن ﻋﻠ ﻰ ي
ري ﺗﻘ ﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور واﻧﻜﻔ ﺎء ،ﺟﮭﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺴ ﺎن ﻣﺠﺎل
ﺗ

ﺪرﯾﺠﯿﺎ ي أوﻟ ﻮي وﺿ ﻐﻮط م ي اﻹﺳ ﻼ ﻟﻠﺘﻀ
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧﺴ

ﺎﻣﻦ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ
ﯿﺞ اﺗﺴ ﻊ .طﺮﯾ ﺔ
◌ُ
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اﻟ ﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ات
اﻟﺒﺪاﯾ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ي ﻟﯿﺸ ﻤﻞ

ﺔ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ ﻣﺠﺎل ف
 ،ف ﺑﺎﻟﻤﺸ

ﺎرﻛﺔ ﻟﯿﮭﺘ

ﻢ اﻣﺘ ﺪ ﺛ ﻢ

اﻹﻧﺴ ﺎن وﺣﻘ ﻮق اﻟﺤﺮﯾ ﺎت دﻋﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤ ﻞ  Advocacyدﻓﺎﻋﯿ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ظﮭﺮت اﻷﺧﺮﺑ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد وﺧ ﻼل
.اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿ

ﺔ وﻗﻀ ﺎﯾﺎ
ي :ا ﺛﺎﻟ ﺚ

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ف واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ وﻗﻀ ﺎﯾﺎ
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي 1.3 .
ف واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ اﻟﺘﻌ ﺎون واﻗ ﻊ
طﺮﯾ ﺔ
◌ٌ
ت ﻣﻊ ﻻ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻟﮭ ﺬا ،اﻟﻤﺴ

ﺘﻘﻠﺔ اﻟ ﻖ اﻟ ﺪول ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﺘﻜ

ﻮن ،ﺳﯿﺎﺳ

ﯿﺎ

اﻟﺠﺴ ﻮر واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﯾﻤﺜ ﻞ ﺣﯿ ﺚ ،اﻟ ﺪول ھﺬه ي ر ب وﺗﻌ ﺎون ﺗﻀ ﺎﻣﻦ ﺑ ﺪون م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟﻤﻔﮭ ﻮم
ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي ر ب اﻟﻠﺤﻤ ﺔ ﺗﻌ ﺰز أن ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ ي
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ  .ﺻ ﺮ وﻋﻨ ﺎ ت ر ال واﻟ ﺮواﺑﻂ
،اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ي؛ ر رﺋﯿﺴ

ﺖ ي ر ﺑ ﺖ ر رك ﻣﻦ ﻋﺎم إطﺎر إل م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ي ر ب واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﯾﺴ

ﺘﻨﺪ

ي واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت أھﻢ ﻣﻦ ﻟﻌ ﻞ .واﻵﻟﯿ ﺎت
،اﻟﻤﺸ

ﺮﺑﻜﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿ ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ف

ﻓﯿ ﮫ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟ ﺬي اﻟﻠﺴ ﺎن ﻟﻌﺎﻣ ﻞ إﺿ ﺎﻓﺔ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ أﻗﻄ ﺎر ي ر ب اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ وﻓ ﺮص ،اﻟﻤﺸ ﺮﺑﻚ خ واﻟﺘ ﺎري
اﻟﻠﻐ ﺔ
ﻟﺘﻌ

ﺰﯾﺰ ﺣﻘﯿﻘﯿ

ﺔ ﻓﺮﺻ ﺎ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎتھﺬه ﻛ ﻞ ب ﺗﻌ ﺖ .اﻟﻜ ﺮﯾﻢ اﻟﻘ ﺮآن ﻟﻐ ﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭ ﺎ رﺋﯿﺴ

ﺎ ﻟﻐﻮﯾ ﺎ ﻗﺎﺳ ﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ
ال ي

.اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺑﺎﻟﺸ

ﻜﻞ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺣﺎﻟ ﺔ ي م ي اﻹﺳ ﻼ ﻋ ﺎﻟﻢ ف واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ
ف

واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ي واﻵﻟﯿ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ اﻵﻟﯿ ﺎت ي ر ب ب ر اﻟﺘﻤ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓﺈﻧ ﮫ ،اﻵﻟﯿ ﺎت ﺣﯿ ﺚ ﻣﻦ
ف اﻟﺸ

ﻌﺒﯿﺔ

اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌ ﺎون وأﯾﻀ ﺎ اﻟ ﺪول ي ر ب ي
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ن ر اﻟﺜﻨ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻦ ﻛ ﻼ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ اﻵﻟﯿ ﺎت ﺗﺸ ﻤﻞ .
ف

اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺘﺐْ ﺣﯿ ﺚ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي اﻟﻤﻨ ﻆ ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻷط ﺮاف
ف اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻣﺎت
وال اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ھﺬه ي
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ﻟﻠﺘﻌ

ﺒﺔ أﻣﺎ .دوﻟ ﺔ  57إل ﯾﺼ ﻞ ذي ف اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟ ﺪول ﻋﺪد ﺑﺤﻜ ﻢ أﻛﺒْﮭﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ

ﺎون ﺑﺎﻟﻨﺴ

ي ف م ي اﻟ ﺮس رب غ أو ت يْ اﻟﺸ ﻊ
ﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ

.واﻟﻔﻌﺎﻟ

ﺔ أداﺗ ﮫ ،وآﻟﯿﺎﺗ ﮫ أﺷ ﻜﺎﻟﮫ ﺑﻤﺨﺘﻠ
اﻟﻔ ﺮص ﻣﻦ اﻻﺳ

ﻒ ،ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﻤﺜ ﻞ

ﺘﻔﺎدة دون م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ دول ي ر ب ي
ﺎ واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻻزال

ن ر اﻟﺜﻨ
ﺗﺤﻘﯿ
ت ر ال اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸ ﻌﻮب آﻣﺎل ﺗﺤﻘﯿ

ﺔ ﺗﺘ ﻮق ي

ﻖ إل ﻓﻄﺮﺗﮭ ﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌ

ﻖ دون وأﯾﻀ ﺎ ،اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ واﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت
اﻟ ﺪﻧﯿﺎ أﺑﻌ ﺎده ي

اﻹﻛﺮاھ ﺎ ظﻞ ي و اﻷﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ف اﻷﻣﺔ ﻣﻔﮭ ﻮم
اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺎﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﯿﺔ ت ف واﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﺎﻟﺘﻀ

ﺔ

ي ر ﻣﺠﺎل ﺧ ﻼل ﻣﻦ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ي ر ب واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻋﻠ ﻰ وف اﻟ ﻮق ﯾﻤﻜ ﻦ .اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة
اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول ي ر ب اﻟﻤﻨ
واﻹﻧﺴ

ﺎﻓﻊ ﻟﺘﺒ

ﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺎون اﻷول اﻟﻤﺠ ﺎل ﯾﺘﻌﻠ

ﻖ ي؛ ر ﻣﮭﻢ

ﺎره اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﺎدل ﻣﮭﻤﺎ ﻣﺪﺧﻼ ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ ﯾﺸ ﻤﻞ ﻗ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻦ ﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣﺤﻔ ﺰا ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎره وأﯾﻀ ﺎ
ي ،رﺑﮭ ﺎ وغ

وﻋﺐْ واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﯿ

ﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭ ﺎ ي اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻓﯿﮭ ﻢ ن اﻟﺜ ﺎ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣﺎ

ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ف
.ا أﯾ ﺾ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ آﻟﯿﺎﺗﮭ

ﺔ وﻣﺴ

ﺎ
9
ي

ﺎدﻻت اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﺘﻘ

ﺮﯾﺮ ﯾﺸ ﺮب ،اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﺠﺎل ف

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ دول ي ر ب اﻟﺘﺠﺎرﯾ

ﺔ ﻟﻠﻤﺒ

ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻟ ﻢ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟ ﺪول ي ر ب اﻟﺘﺠﺎرﯾ

ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﻧﺴ ﺒﺔ أن إل  201714ﻟﺴ ﻨﺔ

اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﺣﺠﻢ أن ي  17.38اﻟ ﻮاردات : 20.00 %،اﻟﺼ ﺎدرات)  2016ﺳ ﻨﺔ 18.69 %
ت ﯾ ﻊ ﻣﻤﺎ %(،
ﺷ ﮭﺪت ﺑ ﻞ ،اﻟﺒﯿﻨﯿ

ﺔ ﻣﺒﺎدﻻﺗﮭ ﺎ أﺿ ﻌﺎف ﺧﻤﺴ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﻣﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘﺠﺎرﯾ

ﺔ

ي  8.09 %إل رﺑ ﺎﺟﻊ الھﺬا وﺻ ﻞ ﺣﯿ ﺚ ،اﻷﺧﺮﺑ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮات ﺧ ﻼل ﻣﻠﺤﻮظ ﺎ ﺗﺮاﺟﻌ ﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ھﺬه
ترﺳ ﻦيرب
ﺑﺎﻟﻤﺒ

ﺎدﻻت ﯾﺘﻌﻠ
ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﻖ ﻓﯿﻤ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول ي ر ب اﻟﺘﻔ
ﺒﺔ  0.72 %ب ﻟﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻮى ن أد إل اﻟﻨﺴ

ﺣﺎﻟ ﺔ ي  89.46ﺑﻨﺴ

ﺎوت ﻣﺪى اﻟﺘﻘ

ﺮﯾﺮ ﻧﻔ ﺲ ي ر وﯾ ﺐ  2016 .و 2015
اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ

ﺒﺔ ھﺬه ﺗﺼ ﻞ ﺣﯿ ﺚ  2016 ،ﺳ ﻨﺔ ﺧ ﻼل م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻊ

ﺒﺔ أﻋﻠ ﻰ ﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ (،ﺳ ﻮرﯾﻨﺎم) ﻟﻠ ﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴ

ﺒﺔ  2.56 %و (،ﻣﺎﻟ ﺪﯾﻒ) ﻟﻠﺼ ﺎدرات
ف%

اﻟ ﻮاردات ﺣﺎﻟ ﺔ ي  69.10و (،اﻟﺼ ﻮﻣﺎل) اﻟﺼ ﺎدرات
(.أﻓﻐﺎﻧﺴ

ﺘﺎن) ف %

اﻟﺘﻌ ﺎون ﻵﻟﯿ ﺎت وﻓﻘ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ي
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ي ت ر ال اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ي ر ب ب ر اﻟﺘﻤ ﻲ ﺑﻨ ﺎ ﯾﺠ ﺪر ،اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻣﺠﺎل
ف
.اﻷط ﺮاف اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت إطﺎر ي ا
ف ﺗﻘ

ﺪﯾﻤﮭﺎ ﯾﺘ ﻢ ي

ي ت ر ال وﺗﻠ ﻚ ،
ي ش ر ﻣﺒ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ن ر ﻟﺜﻨ
ن ر اﻟﺜﻨ
وﺗﻤﺜ ﻞ .اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺘﯿﮭﻤﺎ وﻓﻘ ﺎ اﻟﺒﻠ

ﺪﯾﻦ ي ر ب اﻟﺜﻨﺎﺋﯿ

،دوﻟ ﺔ ﻛ ﻞ ي اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﺴ

ﺎ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﯾﺘ ﻢ

ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت أھﺪاف ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺎء وأﺧﺮى دوﻟ ﺔ ي ر ب

ﻤﯿﺎت ﺣﺴ ﺐ ،ل ي اﻟ ﺪو اﻟﺘﻌ ﺎون أو اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ وﻛ ﺎﻻت أو ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ف ة

اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻦ اﻟﻨ ﻮعھﺬا ﺷ ﺔ ر ﻣﺒ ﺎ ﺗ ﺪﯾﺮ ي
ي اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ي ر ب ﺗﺸ ﻤﻞ  .ت ر ال اﻟﺮﺋﯿﺴ
ن ر اﻟﺜﻨ
اﻟﻜ ﻮارث أﺛﻨ ﺎء اﻹﻧﺴ

ﺔ وﺗﻨﻤﻮﯾ ﺔ اﻗﺘﺼ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات أﯾﻀ ﺎ ﺗﺸ ﻤﻞ ﻛﻤ ﺎ ،ﻣﺨﺘﻠﻔ

ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﺠ ﺎﻻت

ﺎدﯾﺔ ﻣﺠ ﺎﻻت م ي اﻹﺳ ﻼ
ي

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ت ر ال اﻵﻟﯿ ﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ف ﻓﺘﻮﺟ
اﻟ ﺪول وﺟﺎﻣﻌﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻛﻤﻨﻈﻤ ﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺪ ،اﻷط ﺮاف اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﺨﺼ ﻮص أﻣﺎ .واﻷزﻣﺎت
ﺔ أﻏﻠﺒﮭ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻦ اﻟﻨ ﻮع ﺑﮭ ﺬا ت ﺗ ﻊ

ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺜﻘ

ﻟﻺﻧﻤ ﺎء ن يْ اﻟﻌ ﺮ واﻟﺼ ﻨﺪوق ،ن يْ اﻟﻌ ﺮ اﻟﻨﻘ ﺪ ﺻ ﻨﺪوق ،ﺻ ﺮ اﻟ ﺢ ﻻ ﻟﻠﻤﺜ ﺎل اﻵﻟﯿ ﺎتھﺬه أھﻢ ﻣﻦ وﻟﻌﻠ ﻢ .اﻟﻌﺮﺑﯿ
وﺻ ﻨﺪوق ،ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ

ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ واﻟﺒﻨ

ﻚ ،ﻟﻼﺳ

ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿ

اﻷﻣﻢ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻟ ﺪﻋﻢ ن يْ اﻟﻌ ﺮ اﻟﺨﻠﯿ

ﺔ

ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ،ع ي واﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي
اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ
ﺎ ي و ،ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ

ﺞ وﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ،إﻓﺮﯾﻘﯿ

ف ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ

ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ

ﺔ ن يْ اﻟﻌ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺮف
.اﻟﻤﺘﺤ ﺪة

آﻟﯿ ﺎت ي م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ﺗﺘﻔ

ﺎوت

ف اﻧﺨﺮاطﮭ ﺎ ﺣﯿ ﺚ ﻣﻦ أو ي
ن ر اﻟﺜﻨ
اﻻﻗﺘﺼ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺣﯿ ﺚ ﻣﻦ ﺳ ﻮاء

ﺎدات ذات اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول وﺑﻌ ﺾ خ يْ اﻟﺨﻠ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﺠﻠ ﺲ دول رق وﺗ ﺐ .اﻷط ﺮاف اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌ ﺎون
ي م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول رب أك رة وﺳ

ﻨﻐﺎﻓﻮ ،ﺑﯿ ﺎ ر وﻣﺎل ،ﺑﻜﯿ

ﺎ ر ك اﻟﻘﻮﯾ ﺔ

ف ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺑ ﺄدوار ﺗﻀ

ﻄﻠﻊ ي

،اﻟﻤﺠ ﺎل ھﺬا ت ر ال
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﯿ

ﺔ ﻣﺴ ﺎﻋﺪاﺗﮫ ﺗ ﺪﯾﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول ھﺬه ﺗﺘﻮﻓ

ﺮ ﺣﯿ ﺚ

.اﻷﺧ ﺮى اﻟ ﺪول ﻣﻦ رﺑﮭ ﺎ وﻟ ﻎ م ي اﻹﺳ ﻼ
اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت وأﯾﻀ ﺎ ي اھﺘﻤ ﺎم إﺛ ﺎرة ،اﻷﺧﺮﺑ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮات ﺧ ﻼل ﻟ ﻮﺣﻆ
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ن ر اﻟﺜﻨ
اﻹﻧﻤﺎﺋﯿ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت
ﺬي

ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺟﺰء ﺗﻨﻔﯿ

في
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺑ ﺪور
ف اﻷط ﺮاف
إل اﻹﺷ ﺎرة ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺼ ﺪد ھﺬا ي
ﻗﺎﻣ ﺖ ي و اﻟﺠ ﮫ وف .اﻵﻟﯿ ﺎتھﺬه ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ

ت ر ال رﺑ ﺔ اﻟﻜ ﺐ د
ر ﻻﻧ ﺦ ﺷ ﺎﻣﻞ إطﺎر ي أوﻏﻠ ﻰ إﺣﺴ ﺎن اﻟ ﺪﯾﻦ أﻛﻤ ﻞ وﻻﯾ ﺔ أﺛﻨ ﺎء م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﮭ ﺎ
اط ت ﺗ ﺐ أﺟﻞ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿ

ﻦ ك ي ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺨﻄ ﻂ ي

ﺬ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜ

ف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ رب غ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت
ﺑﺎﻟﻌ

ﺎﻟﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ رب غ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﺟﺘﻤ ﺎع أول ﺑﺘﻨﻈﯿ

ﻢ اﻟﺠﮭ ﻮد ھﺬه ﺗﻮﺟ ﺖ . 15اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

اﻟﻘﻤ ﺔ ھﺎﻣﺶ ﻋﻠ ﻰ وذﻟ ﻚ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻦ دوﻟ ﺔ  27ﯾﻤﺜﻠ

ﺔ ﺑﺄﺷ

ﻜﺎﻟﮭﺎ اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ

ﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ ي ر ﺳ ﺖ ل ي ﺣﻮا ﺻ ﺮﺗﮫ ح م ي اﻹﺳ ﻼ
ﺳ ﻨﺔ اﻟﺴ

ﯿﻨﻐﺎل ي

ف اﻟﺘﺄﻣ ﺖ ي
ي  2008 ،ت ر ال اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ
ف ﻟﻠﺘﺸ

ﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎ اﻟﻘﻄﺮﯾ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﺳﺘﻀ

ﺎﻓﺖ ﺑﻌ ﺪﻣﺎ

14 Annual report on trade among the OIC member states, 2017.
ر ال دار ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ،اﻟﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻘ ﺮن وﺗﺤ ﺪﯾﺎت م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،وﻏﻠ ﻮ أ إﺣﺴ ﺎن اﻟ ﺪﯾﻦ أﻛﻤ ﻞ 15
 238ص  2013 ،ﺷ ﻮق
10
ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ إﻋﺪاد أﺟﻞ ﻣﻦ ﺳ ﺎﺑﻖ وﻗ ﺖ ي
اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ي .اﻟﻌﻤ ﻞ ف اﻟﺪوﺣ ﺔ

ف ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﻣﺤﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤ ﺎعھﺬا ﺷ ﻜﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺠ

ﮫ ي ر ب ﻣﻦ ﻛ ﺎن ﺣﯿ ﺚ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون وﻣﻨﻈﻤﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
ف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ رب غ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ي ر ب

اﻟﺤﻜ ﻮم رب غ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻻﺳﺘﺸ

ﺎرﯾﺔ اﻟﺼ ﻔﺔ ﻣﻨ ﺢ آﻟﯿ ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ي
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي  ،ت ﺗ ﺐ
فﯾ ﺔ
.ي
ي ن اﻹﻧﺴ ﺎ اﻟﻤﺠ ﺎل
ف ي ر اﻟﻄ ﺮف ي ر ب اﻟﺘﻌ ﺎون وﺗﻌ
ذﻟ ﻚ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻣﺴ ﺘﻤﺪا اﻟﺮﺋﯿﺴ
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ﺰﯾﺰ

ﺔ أداﺗ ﮫ ي

ﻣﻦ م ي اﻟ ﺮس رب غ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺑﺨﺼ ﻮص أﻣﺎ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓﯿﻤﺜ

ﻞ،

ﺮ ﺑﻌ

ﺪﯾﻦ

ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸ

ي اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ

ﺄة اﻷول اﻟﺒﻌ ﺪ ﯾﺘﻌﻠ

اﻟﺨ ﺮب وﺑﻔﻌ

ﻞ ﺑﺎﻟ

ﻖ ي؛ رﺋﯿﺴ

ﺪﯾﻦ ارﺗﺒﻄ ﺖ ي ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ

ت ر ال
ﺑﺎﻟ ﺪور رﺑﺘﺒ

ﻂ ف ي ، 16ﻹﺣﺴ ﺎن وا

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ھﻮﯾ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ أھﻢ أﺣﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ ﯾﻤﺜ ﻞ ﺣﯿ ﺚ ن اﻟﺜ ﺎ اﻟﺒﻌ ﺪ أﻣﺎ .
ﻗﻀ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي
ف اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﺐْ ي
واﻟﻤﻨﺎﺻ ﺮة ي ا م ي اﻟﻤﺘﻨ ﺎ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت
ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ
.واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ

ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﻟﯿﺸ ﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻷﺑﻌ ﺎد ﺗﺠ ﺎوز اﻟ ﺬي اﻟ ﺪورھﺬا ،رﺑﮭ ﺎ وغ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ي ر ب اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ي
في
ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺤ

ﺪﯾﺎت ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور ﻣﻦ ﺗﺤ ﺪ
:ﻟ ﻰ ي ي ﻣﺎ ي
ف ﺣﺼﺮھﺎ

اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت دور ﺑﺨﺼ ﻮص اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠ

ﺪان اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﺮؤﯾ ﺔ ﻻزاﻟ ﺖ :اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﺮؤﯾ ﺔ
وﻗ ﺪ .م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ي
ف ﻣﺤﺪودة ﺟﺪ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ي
في
ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ ذﻟ ﻚ ﯾﻌ ﺰى ن اﻟﻤ ﺪ
ﻋﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ ﻟﻠﺒﻠ

ﻖ ي إل

ﺪ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﺮؤﯾ ﺔ ﺗﺤﻘﯿ

في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺘ ﺎح اﻟﮭﺎﻣﺶ ﺿ ﯿﻖ
ال اﺳ
ف ل ي اﻟ ﺪو ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﺎون اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺮﺑﺎﺗﯿﺠﯿﺎت إطﺎر ي
ﺔ اﻟﻘﻀ

ﺎﯾﺎ ي

.ﺧﺎص ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﺗﻨﻤﯿ

ﺔ وف

ي ق ر ﺗﻨ ﻚ :م ي اﻹﻗﻠ ﻲ اﻟ ﺪور ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻟ ﻰ ي اﻟﻤ ﺢ اﻟ ﺪور
ﺑﺎﻟﺸ ﺄن اﻻھﺘﻤ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺟﻞ
ي
وﺗﻨﺤﺼ

ﺮ .اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد ﻗﻠ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رﺑ ﺔ اﻟﻜ ﺐ ﻟ ﻰ ي اﻟﻤ ﺢ ت اﻟ ﻮط اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت ﺑﺤﻜ ﻢ ﻟ ﺪوﻟﮭﺎ
ﻣﻨﻄ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ﺧﺎرج ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﮭﺘ ﻢ ي
ي ت ر ال
ن يْ اﻟﻌ ﺮ اﻟﺨﻠﯿ
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ﺞ دول ة وﺑﻌ ﺾ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت

ﺗﺘﻮﻓ

ﺮ ي ا ﺑ ﻲ ر وﻣﺎل ﺑﻜﯿ

ﺎ ر ك اﻟﻘﻮﯾ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ

ﺎدات ذات اﻷﺧ ﺮى اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول
ﻋﺪد ﻋﻠ ﻰ ه ي أﯾﻀ ﺎ ت ر ال
دول ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ي

ف وإﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ إﻧﻤﺎﺋﯿ ﺔ ﻣﺒ ﺎدرات ﺗﻘ ﻮد ي

ت ر ال اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ رب غ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﺪود
ش ر اﻟﻤﺒ ﺎ اﻟﻌ ﻮن وﺟﻤﻌﯿ ﺔ ،رﺑﻜﯿ ﺔ ال  IHHوﻣﻨﻈﻤﺔ ،اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ ﻣﺜ ﻞ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ

.ﺑﯿ ﺔ ر اﻟﻤ ﺎل  Mercyوﻣﻨﻈﻤﺔ ،اﻟﻜﻮﯾﺘﯿ
أﻏﻠ ﺐ ي :اﻟﻤﺆﺳﺴ

ﺔ

ﯿﺔ اﻟﻘ ﺪرات

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ي ﺿ ﻌﻒ ﻣﻦ ن ﺗﻌ ﺎ
في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت
ي
في
ط ي اﻟﺘﻌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﺤ ﺪ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴ

ﺔ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﻣﻊ

ﯿﺔ اﻟﻘ ﺪرات ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ي
ﻟﻘﻠ ﺔ وأﯾﻀ ﺎ ،ﺟﮭﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاردھﺎ ﻗﻠ ﺔ ﺑﺴ

ﺔ أﺑﻌﺎدھ ﺎ

ﺒﺐ اﻟﻀ ﻌﻒ ا ھﺬ ن وﺗﻌ ﺎ .اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ي
.ﺛﺎﻧﯿ

ﺔ ﺟﮭﺔ ﻣﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻗ ﺪرات ﻟﺘﻌ

ﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻻﺳ

ﺘﺜﻤﺎرات

ي ﺷ ﺎك ر إ
ي :اﻷط ﺮاف واﻟﻤﺘﻌ ﺪد ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت
ي ن ر اﻟﺜﻨ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت
ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻻزاﻟ ﺖ ف
ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ي
ف ﻏﺎﺋﺒ ﺔ ﺷ ﺒﮫ ي

ي اﻷط ﺮاف اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌ ﺎون وآﻟﯿ ﺎت اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ن ر اﻟﺜﻨ
اﻹﻧﻤﺎﺋﯿ

ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺟﺰء ﺗﻨﻔﯿ

ﺎ

ﺬ ﺑﻔ ﺮص اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎتھﺬه طﻰ ﺗ ﺢ ﻻ ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ

.ﺿ ﯿﻘﺔ ﺟﺪ ﺣﺪود ي م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟ ﺪول اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ
ف إﻻ

ﻟﻤﺆﺗﻤ ﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ

ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ،ﺷ ﯿﻦ ر واﻟ ﻊ اﻟﺤ ﺎدي اﻟﻘ ﺮن ﻣﺸ ﺎرف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻷھﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ،اﻟﺒ ﺎز ﺷ ﮭﯿﺪة 16
ص ، 1997 ،اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻷھﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ ﺎت
36 .
11
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺗﻌ ﺰﯾﺰ ي 2.3 .
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في
اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور ﺗﻌ ﺰﯾﺰ آﻓ ﺎق
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ت يْ ﺷ ﻊ ﻧﻔ ﺲ ھﻨﺎك أن ﺷ ﻚ ﻻ
اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺰﯾ ﺪ ﺗﺤﻘﯿ
ﺔ اﻟﻤﺸ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺮﺑﻜﺔ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸ ﻌﻮب ﺷ ﻌﻮر إل اﻟﻨﻔ

.ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ آﻟﯿ ﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿ

ﻖ إل ﺑﺎﺳ

ﺲ ھﺬا ﯾﺴ

ﻊ ف ﻋﺎم

ﺘﻤﺮار ﯾﺘﻄﻠ

ﺘﻨﺪ .اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول ي ر ب
ﺑﺎﻟ ﺪﯾﻦ
ﻞ ،اﻟﺤﻀ ﺎري واﻹرث واﻟﻠﻐ ﺔ

ﺔ ﻣﺤﺪودﯾ ﺔ ذﻟ ﻚ ﯾﻘﺎﺑ

ﺗﻌ
ف ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺟﺪ ﺑ ﺄدوار ﯾﻀ

ﺰﯾﺰ ي ،ا ﻟﮭ ﺬ

ﻄﻠﻊ أن م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻘﻄ ﺎع ﯾﻤﻜ ﻦ

ﻣﻨﺎﺻ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﻰ ي اﻷه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻘ ﺪرة اﻷول اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﯾﺘﻌﻠ
 ،ي اﻟﻌﺎﻣ ﻞ أﻣﺎ .ﺷ

ﻌﺒﯿﺎ ﻣﻄﻠﺒ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ

ﻖ رﺋﯿﺴ ﺔ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ع ﻷرب م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ
ﻗﻀ ﺎﯾﺎ

ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول أوﻟﻮﯾ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺿ ﻊ ك ي م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ
ن اﻟﺜ ﺎ
اﻟﺸ

ﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤ ﻮارد ﺣﺸ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ي

وﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﺒ ﺎدرات إطﺎر ي رب ف ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻘ ﺪرة ﺗﺒ ﻂ
ف اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺟﮭﻮد ﻟﺘﻤﻮﯾ

ﻞ
ي

ﻣﻦ ي ف .ﻣﺤﺪدة إﻧﺴ
ي ﻣﺮوﻧ ﺔ رب ﺗﺘ ﻢ ﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟ

ﺎﻧﯿﺔ أو ﺗﻨﻤﻮﯾ

ﺔ

ﺚ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﯾﮭ ﻢ ي ر ح ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺑ ﮫ
ف

ﺑﺎﻟﻤﺼ

ﺪاﻗﯿﺔ اﻟ ﺮاﺑﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﯾﺘﻌﻠ

ﻖ ،أﺧﺮﺑ ﺎ .ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ي اﻟﺒ

ﯿﺊ ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ آﻟﯿ ﺎت ﺗﻜﯿﯿ

ﻒ

ت ر ال ات
ﻗﻄ ﺎع ﺑﮭ ﺎ ﯾﺘﻤﺘ

ﻊ أﺻ ﺒﺢ ي

ي ﻛﺮﺳ ﺘﮫ ﻣﺎ وھﻮ ،ﻓﻌ ﺎل ا ت ر ال
ﻋﺐْ ي ن وإﻧﺴ ﺎ ﺗﻨﻤ ﻮي ﺷ ﯿﻚ ر ك اﻟﻌ ﺎﻟﻢ
ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
اﻟﻤﺴ
وإطﺎر  17 ،ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺔ ﻛﺄھﺪاف ي اﻟﺨ ﻂ

ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎدرات ط

. 19م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺷ ﻲ ر اﻟ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ  18 ،اﻟﻜ ﻮارث ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﺤ ﺪ ﺳ ﻨﺪاي ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ي
في

ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت دور دﻋﻢ ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ
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ت ر ال رﺑﺤ ﺎت اﻟﻤ ﻖ أھﻢ ﻣﻦ وﻟﻌ ﻞ
:ﻟ ﻰ ي ي ﻣﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ
ي
ي ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺷ ﯿﻌﺎت ر ﻟﻠ ﺖ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻷﺧ ﺬ ف
ﺷ

ﻌﺒﯿﺎ ﻣﻄﻠﺒ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺎره م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿ

ف ﺑ ﺪوره اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ

ﺔ اﻷﺑﻌ ﺎد اﻻﻋﺘﺒ

ﻖي

ﺎر ي ر ﺑ ﻊ

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺑﺨﺼ ﻮص ﺑﺎﻣﺎﺗﮭ ﺎ ر ﺑ ﺎل اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟ ﺪول وﻓ ﺎء ﻋﻠ ﻰ وﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪة ،ﺟﮭﺔ ﻣﻦ
.ﺛﺎﻧﯿ

ﺔ ﺟﮭﺔ ﻣﻦ  20م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﯿﺜ ﺎق ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﯾﻨ ﺺ ﻣﺎ وﻓ ﻖ
ل ي اﻟ ﺪو اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﺠﺎل ي

ف م ي اﻹﺳ ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻀ

ﺎﻣﻦ ﺻ ﻠﺔ ذات ﺗﻮﺟﮭ ﺎت اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟ ﺮؤى ي ر ﺗﻀ ﻢ
ﻋﻠ ﻰ .م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي
في

ك ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻷﻋﻤﺎل وﻣﻮﺟﮭﺔ ﻣﻠﮭﻤﺔ ﺗﻜ ﻮن
دور ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ  21 : 1.اﻟﺘﺎﻟﯿ

ﺒﯿﻞ

ﺔ اﻷوﻟﻮﯾ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﻗﻄ ﺮ رؤﯾ ﺔ ﺗﻨ ﺺ ،اﻟﺤﺼ ﺮ ﻻ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ خ يْ اﻟﺨﻠ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﺠﻠ ﺲ إطﺎر ي
ف ،وﺛﻘﺎﻓﯿ

ﯿﺎ اﻗﺘﺼ

ﺎ وﺳﯿﺎﺳ

ﺎدﯾﺎ م ي اﻹﻗﻠ ﻲ ﻗﻄ ﺮ

اﻟﺸ ﻌﻮب ﻣﻊ ي  2و ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ
اﻟﺜﻘ
ي ر ب واﻟﺘﻌ

ﺎف اﻟﺘﺒ

ﺎدل وﺗﻌ

ﺔ
ﻒ.

ﺰﯾﺰ ﺗﻜﺜﯿ

ﺎﯾﺶ اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺣﻮار ودﻋﻢ رﻋﺎﯾ ﺔ  3 .و ،ﻋﺎﻣﺔ اﻷﺧ ﺮى واﻟﺸ ﻌﻮب ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺧ ﻼل ﻣﻦ ي ر اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ واﻟﺴ ﻠﻢ اﻷﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿ

ﻖ ي  4و ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ

ﺎت اﻷدﯾ ﺎن
ف اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ .

.وإﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾ

،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ وﻣﻌﻮﻧ ﺎت ﺳﯿﺎﺳ
ﺔ اﺳ

ﯿﺔ ﻣﺒ ﺎدرات

ﺮﺑﺎﺗﯿﺠﯿﺎت ي ﻣﺮاﻋﺎة
ﯿﺎت

ف م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀ

ﺟﮭﻮد إطﺎر ي ل ﺗﮭ ﺪف ﻣﺒ ﺎدرات إل اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻟ ﺮؤى ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﯾﺘ ﻢ ك ي
ف م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﺗﻌ
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ ﺑﺎﻣﺎﺗ ﮫ ر وال اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﺳﯿﺎﺳ

ﺰﯾﺰ

ﺘﮫ ﻷھﺪاف وﻓﻘ ﺎ وذﻟ ﻚ ﺑﻠ ﺪ ﻟﻜ ﻞ ل ي اﻟ ﺪو اﻟﺘﻌ ﺎون
.واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ
ي 17

 2030 .اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺧﻄﺔ :ﻋﺎﻟﻤﻨ ﺎ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ  2015 ، 70 / 1ﺳﺒﺘﻤﺐْ  25ف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﺗﺨﺬﺗ ﮫ ﻗ ﺮار
اﻟﻜ ﻮارث ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤ ﺪ ي 18

ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﺤ ﺪ ﺳ ﻨﺪاي إطﺎر :ﺳ ﻨﺪاي إﻋ ﻼن  2015 ،ﻣﺎرس  14 - 18م ي اﻟﻌ ﺎل اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﺆﺗﻤ ﺮ ت اﻟﻤ ﻊ اﻟﺜﺎﻟ

ﺚ

 2015 - 2030 .اﻟﻜ ﻮارث
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 ، 2013 ،اﻷول اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ اﻟﻄﺒﻌ ﺔ ،اﻟﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻘ ﺮن وﺗﺤ ﺪﯾﺎت م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،ﻟ ﻰ ي أوغ إﺣﺴ ﺎن اﻟ ﺪﯾﻦ أﻛﻤ ﻞ 19
 335 .ص ،ﺷ ﻮق ر ال دار
.م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﯿﺜ ﺎق ﻣﻦ اﻷول اﻟﻤ ﺎدة أﻧﻈ ﺮ 20
 2030اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ر ﻗ ﻂ رؤﯾ ﺔ أﻧﻈ ﺮ 21
12
اﻧﺨ ﺮاط ﺿ ﻤﺎن ﻧﺤ ﻮ ،اﻟﺘﻨﻤﯿ
ن ر اﻟﺜﻨ

ﺔ وﺻ ﻨﺎدﯾﻖ ﻛﻮﻛ ﺎﻻت  ،ي
ﺰﯾﺰ

ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت ﺗﻮﺟ ﮫ ﺗﻌ

ﺬي

اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺟﺰء ﺗﻨﻔﯿ

في
ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت
ف م ي اﻹﺳ ﻼ ﻟﻠﺘﻀ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﻊ ،اﻵﻟﯿ ﺎتھﺬه وإﺟﺮاءات ﺷ ﻮط ر و ﻟﺴﯿﺎﺳ
ﺑﻜﻔ

ﺎﻣﻦ

ﺎت وﻓﻘ ﺎ ع وﻣﺸ ﺎري ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺷ ﻜﻞ
ﺬ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﺘﺄھﯿﻠﮭ

ﺎي

ﺎءة ع اﻟﻤﺸ ﺎري ﺗﻨﻔﯿ

ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻗ ﺪرات ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ

.وﻓﻌﺎﻟﯿ

ﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ي
ري ب واﻟﺘﻨﺴ
واﻟﺒﻨ

ﻚ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﯿﻖ اﻟﺘﻌ ﺎون آﻟﯿ ﺎت ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت
ﺔ

ﺔ اﻟ ﺪول وﺟﺎﻣﻌﺔ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻛﻤﻨﻈﻤ ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ف
رﺑﺎﺣﯿ ﺔ اﻻق اﻟﻘ ﻮة ﻣﻦ ﻟﻼﺳ

ﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم رﺑﺒﯿ

ﺘﻔﺎدة واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ

ﺔ ال وﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ

وﺗﻨﻔﯿ
ف ﻟﻠﺘﻌ

ﺬ دﻋﻢ ي

ﺎون وأﯾﻀ ﺎ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ﻣﺠﺎل ي
في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت
.ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺘﻔ

ﻖ اﻟﺘﻀ

ﺎﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدرات

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ وﻗﻀ ﺎﯾﺎ ي :ا راﺑ ﻊ
اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
و ي 1.4 .
اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ وﺗﺤ ﺪﯾﺎت إﺷ ﻜﺎﻻت اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﺑ

ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﮭ ﺎ ﯾﺘﻔ

ﺮد ي ح يْ رﺑﻮﺑﻮﻟ

ﻮ اﻷن اﻟﻤﻔﮭ ﻮم ﯾ ﺮﻛﺰ

ت ر ال اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾ ﺔ
،ﺛﻘﺎﻓﯿ

ﺔ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔظﺎھﺮة اﻟﻤﻔﮭ ﻮم ﺑﮭ ﺬا اﻟﮭﻮﯾ ﺔ وﺗﻌﺘﺐْ .واﻟﺒﯿﺌﯿ
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻌﺘﺐْ اﻟﺴ

ﺎﺑﻖ ي .اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ

ﺔ ،واﻻﻗﺘﺼ

ﺎدﯾﺔ ،واﻹﺛﻨﯿ

ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ رب غ اﺧﺘﯿﺎرﯾ

ﺔ ،اﻟﺪﯾﻨﯿ

ﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣ ﻞ

ﺔ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ه ي ف ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺎ

ف اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ إذا
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اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق أھﻢ أﺣﺪ ﺗﻌﺘﺐْ ل ي اﻟﺤ ﺎ ﻋﺼ ﺮﻧﺎ ي
أھﻢ وأﺣﺪ ﻟﻠﺸ
.واﻟﺘﻨ

ﻌﻮب ف ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ،ﺑ ﺎع وال اﻟﺼ ﺮاع ﻋﻮاﻣﻞ

ﻮع اﻻﺧﺘ ﻼف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﻮم ي اﻟﻤﺠﺘ ﻢ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت
ت ر ال ﺻ ﺮة اﻟﻤﺘ ﺢ ﻋﺎت

،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺔ واﻟﻠﻐ ﺔ ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﯿ

ﺪة ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﻣﺜﻠ ﺖ ﺣﯿ ﺚ ،خ اﻟﺘ ﺎري ﻋﺐْ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﺸ
اﻷﺧ ﺮى اﻷﻣﻢ ي ،اﻟﺮﺋﯿﺴ

ﻜﻠﺖ

ﺔ دﻋﺎﺋﻤﮭ ﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺤﻀ ﺎري رﺑ ﺎث وال
ر
ﺑ ﺎف ﻋﻦ ﺗﻔﺮدھ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻤﻨﺤ ﺖ
ا ﺧﺎرطﺔ ي ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ﻟﮭ ﺎ وﺟﻌﻠ ﺖ

وﻟﻠﻌﻼﻗ

ﺔ ،ﻟﻠﺨﻠ ﻖ ي ر اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺗﺼ ﻮر اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﯿ

ﺪة طﺒﻌ ﺖ .ﻷﻣﻢ ف وﻣﻮﻗﻌ ﺎ

ﮫ اﻹﻧﺴ ﺎن وأﺧﯿ ﮫ اﻹﻧﺴ ﺎن ي ر ب وﻟﻠﻌﻼﻗ

ﺔ ،واﻟﺨ ﺎﻟﻖ اﻟﺨﻠ ﻖ ي ر ب

ﻋﻠﯿ ﮫ ﺗﻘ ﻮم ﻣﺎ أھﻢ ﻣﻦ ﻟﻌ ﻞ .اﻟﻜ ﻮن ي ر وب وﺑﯿﻨ

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ب ر ﺗ ﻢ ي اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﯿ

ﺪة

ي ﻣﺒ ﺪ ت ر وال ،
أن ﻋﻠ ﻰ ﯾﺆﻛ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓﻤﺒ ﺪأ .واﻟﺤﺮﯾ ﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ن ر
ف ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺎ  ،اﻷرض ي ﺧﻠ ﻲ اﻹﻧﺴ ﺎن

وھﻮ واﻟﺼ ﻼح ﺑ ﺎﻟﺨﺮب اﻷرض ﻋﻤﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﷲ أﻣﺎم ﻣﺴ ﺆول اﻹﻧﺴ ﺎن ف ﷲ ﻓ ﺔ
ر اﻻﺧﺘﯿ

ﺎ ي ﻋﻠ ﻰ ﻓﯿﺆﻛ

ﺪ اﻟﺤﺮﯾ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ أﻣﺎ .ﺳ ﺒﺤﺎﻧﮫ ﷲ أﻣﺎم ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎءل
ﺎ ف اﻹﻧﺴ ﺎن إرادة

ﯾﻜ ﺮس ل ي وﺑﺎﻟﺘ

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﯿ
رﺑ ﺎم وﻛ ﺎﻻح ﻛﺎﻟﺘﻌ

ﺮﺗﺒﻂ .اﻟﻤﻌﺘﻘ

ﺎرف أﺧﺮى ﻣﮭﻤﺔ ﺑﻤﺒ ﺎدئ ف اﻟﺮاﺳ ﺦ اﻟﺤﺮﯾ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ وﯾ

.واﻟﺘﻌ
ﻛﻮﻧﮭ ﺎ ﺑﺴ
أﻣﺎم ﻋ ﺎﺋﻖ أي اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺪة ي
ﺪ ﺣﺮﯾ ﺔ

ﺎﯾﺶ واﻟﺘﺴ

ﺒﺐ ﻛ ﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧ ﺖ وﻗ ﺪ ،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ أرﻛ ﺎن ﻣﻦ أﯾﻀ ﺎ أﺳﺎﺳ ﯿﺎ رﻛﻨ ﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺎﻣﺢ

ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻣﺜﻠ ﺖ

ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻟ ﻢ ،م ي اﻹﺳ ﻼ خ اﻟﺘ ﺎري طﯿﻠ ﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ذﻟ ﻚ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ .اﻟﻜ ﺮﯾﻢ اﻟﻘ ﺮآن ﻟﻐ ﺔ
اﻧﺘﺸ ﺎر
اﻷﻟﺴ ﻦ اﺧﺘ ﻼف ﺑ ﺄن ﺗﻘ ﺮ ي اﻟﻠ ﻎ وﺗ ﺪاول
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ت ر ال اﻟﻘﺮآﻧﯿ

ﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘ

ﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗ ﺎ وذﻟ ﻚ
ف اﻷﺧ ﺮى ات

ﺧﻠﻘ ﮫ ي ﺳ ﺒﺤﺎﻧﮫ ﷲ آﯾ ﺎت ﻣﻦ آﯾ ﺔ
ف اﻟﺘ

ﺪﺑﺮ ع ي ﺗﺴ

ﺘﺪ ي

ي إﻏﻨ ﺎء ت ر ال
ف رب ﻛ ﺐ دور اﻷﺧ ﺮى اﻟﻠﻐ ﺎت ﻟﮭ ﺬه ﻛ ﺎن ﺑ ﻞ ،
ﺎر ي واﻟﻤ ﺎدي اﻟﻔﻜ

ﺮي رﺑ ﺎث ال

اﻹس اﻟﺤﻀ ﺎرة اﻧﺘﺸ

.ﻻﻣﯿ ﺔ ف ﻋﻈﯿ ﻢ ﻓﻀ ﻞ ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ

ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺷ ﻤﻞ ﺷ ﯿﺔ ر اﻟ ﺐ اﻟﺤﻀ ﺎرة رى أث وﻏﻨﯿ ﺎ واﺳ ﻌﺎ ﺗﺮاﺛ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﺧﻠﻔ ﺖ
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ي
ﻟﻠﺤﻀ ﺎرة ﻛ ﺎن وﻗ ﺪ .رﺑﮭ ﺎ وغ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﻔﻨ

ﻮن ،واﻟﻌﻤ ﺎرة ،واﻻﺟﺘﻤ ﺎع ،واﻻﻗﺘﺼ

ﺔ ف اﻟﻌﻤ ﺮان

ﺎد ،اﻟﺴﯿﺎﺳ

ر إث ي
ف واﻹﺳ ﮭﺎم ي ر اﻷﻗ ﺪم ﺣﻀ ﺎرة ﻧﻘ ﻞ ي
آﻧ ﺬاك ﺷ ﻲ ر اﻟ ﺐ رﺑ ﺎث ال اء ف اﻟﻮﺳ ﻄﻰ اﻟﻘ ﺮون إﺑ ﺎن ﻻﻣ ﻊ دور اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ
13
اﻷﺳ ﺲ وﺿ ﻌﺖ ي
ي ت ر وال أوروﺑ ﺎ ﻋﺮﻓﺘﮭ ﺎ
ي ت ر ال اﻟﻨﮭﻀ ﺔ
ف أﺳﺎﺳ ﯿﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺤ ﻖ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ،ب ر اﻟﻤ ﻢ طﺎﺑﻌﮭ ﺎ وإﻋﻄﺎﺋ ﮫ
. 22اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة اﻟﻐﺮﺑﯿ

ﺔ

ﺔ ﻟﻠﺤﻀ ﺎرة واﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﺳ ﺘﮭﺪف ﻋﻨﯿ ﻒ ﻟﮭﺠ ﻮم اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ،خ اﻟﺘ ﺎري ﻣﺮ ﻋﻠ ﻰ
ﺑﻤﻘﻮﻣ ﺎت ﺑﻠﯿﻐ

ﺔ ﺻ ﺮار أ إﻟﺤ ﺎق إل اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ اﻟﮭﺠ ﻮمھﺬا أدى وﻗ ﺪ .اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺔ ﻗﯿﻤﮭ ﺎ وأﯾﻀ ﺎ ،واﻟﻔﻜﺮﯾ

ﺔ

ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾ

اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ ي
ي ت ر ال اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ
وﯾﻤﻜ ﻦ .ا ﻣﻨﺎﻋﺘ ﮫ ﻓﻀ

ﻌﻔﺖ ف ﺧﺼﻮﺻ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ
:ﻟ ﻰ ي ي ﻣﺎ ي
ف اﻟﮭﺠ ﻮمھﺬا ﻣﻌ ﺎﻟﻢ أھﻢ رﺻ ﺪ
،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﻋﻄﺎء ﻋﺰ ي

ھﺬا ﻣﻦ اﻟﮭ ﺪف ﻛ ﺎن وﻗ ﺪ ،ﺑ

ﺎﻟﻘﻮة ﺑﺎﻻﻧﺘﺸ

ﺎر اﻹﺳ ﻼم اﺗﮭ ﻢ ف
ﻣﻦ أن ي ر ح ي

ف ،إﻛ ﺮاه دﯾ ﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒ
اﻟ ﺪﯾﻦ ﻟﺘﺠﺮﯾ

ﺎره اﻹﺳ ﻼم ﻋﻦ ﻣﻐﻠﻮط ﺔ ﺻ ﻮرة ﺗﺄﻛﯿ

ﺪ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻻﺗﮭ ﺎم

ﺪ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ي وذﻟ ﻚ ،د اﻟﻤﻌﺘ ﻖ ﺣﺮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﺋﻢ دﯾ ﻦ أﻧ ﮫ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟ ﺪﯾﻦ ﺛﻮاﺑ ﺖ
ف
ﻻي

ش ر ب ﻋﻤﺮان أي ﯾﻘ ﻮم أن ﯾﻤﻜ ﻦ ي م ي اﻹﺳ ﻼ ت ر ال اﻷﺳﺎﺳ
.واﻟﺘﻌ

ﯿﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ

ﺎﯾﺶ ،رﺑ ﺎم واﻻح ،واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ،ﻛﺎﻟﺤﺮﯾ ﺔ ﺑ ﺪوﻧﮭﺎ ﺻ ﺮ وﻣﺘ ﺢ ﺳ ﻠﯿﻢ
،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة ﺟﺴ ﻢ ي
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ و ﻣﻨ ﺎوئ وظﻒ ف واﻟﮭ ﻮان اﻟﻀ ﻌﻒ دب ﻋﻨ ﺪﻣﺎ

ي ﺑﺎﺳ

ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻟﻠﺨ ﺮوج اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻹﺳ ﻼم ﻟﺪراﺳ ﺔ ﺷ ﺎﻗﯿﺔ ر اﻻﺳ ﺖ اﻟﻈﺎھﺮة
قﺗ ﻦ
اﻟﺤﻀ ﺎري اﻹﻧﺘ ﺎج وﻋﻠ ﻰ ي واﻟ ﻢ اﻹﺳ ﻼم ﻋﻦ
وﺗﺘﮭﻤﮭﻤ ﺎ  ،رب اﻟﺘﻔ

د وق .اﻟﻌﺼ ﺮ وﺗﻄ ﻮرات اﻟﺘﺤ

ﺪﯾﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒ
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ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرة أي ي ر ﺳ ﻠﻢ ن اﻟﻌﻘ ﻼ

ﺎت ﻣﺴ ﺎﯾﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺪرة وﻋﺪم واﻟﺘﺨﻠ

ﻒ ﺑ ﺎﻟﺠﻤﻮد

ﺮت ي م اﻟ

اﻓﺘﻘ

ﺮﺋﯿﺲ اﻟﮭ ﺪف ﻛ ﺎن

واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎھ ﺔ ال رب ﻣﻌﺎي ﻷﺑﺴ ﻂ ت ر ال ،اﻟﺪراﺳ ﺎت ھﺬه ن
ي اﻟﺘﺸ
إﺻ

ﺎﺑﺘﮭﻢ ل ي وﺑﺎﻟﺘ

ﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾ

ﺎﺗﮭﻢ وإﺿ ﻌﺎف وﻋﻘﯿ

ﻜﯿﻚ ،اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ

ﺪﺗﮭﻢ ي ر اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻗ ﺪرات ف

.اﻟﺤﻀ ﺎرﯾﺔ اﻟﮭﺰﯾﻤ ﺔ ﻣﻦ ﺑﻨ ﻮع
اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول أﻏﻠ ﺐ ﺧﻀ ﻌﺖ ﺣﯿ ﺚ ،ش ر ﻣﺒ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟﻐ ﺰو ﺷ ﺎق ر اﻻﺳ ﺖ ﻣﮭﺪ
اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ طﯿﻠ ﺔ ﻋﻤﻞ اﻟ ﺬي ن يْ اﻟﻐ ﺮ ﻟﻼﺳ

ﺘﻌﻤﺎر ي ر اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ي ر اﻟﻘ ﺮن ﺧ ﻼل م ي اﻹﺳ ﻼ

،وﻟﻐ ﺔ ،ﻋﻘﯿ ﺪة ﻣﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠ
ﻟﻘﻨﺎﻋﺘ
ﺑ

ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺑ ﮫ ر ﺗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر ﺣﺮص ﻣﺎ أھﻢ ﻣﻦ وﻟﻌ ﻞ .ﺣﻀ ﺎري وﺗ ﺮاث

ﺪﯾﻨﮭﻢ ي ر اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ إﺿ ﻌﺎف إل ﺣﺘﻤ ﺎ ﺳ ﯿﺆدي اﻟﻌﺮﺑﯿ

اﻟﻠﻐ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ
اﻟﺘﻨﺼ

ﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﻒ ﻣﻤﻨﮭﺞ رب ﺗ ﺪم ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ

ﺎر اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸ ﻌﻮب ي ر ب اﻟ ﺮواﺑﻂ ﺗﻔﻜﯿ

ﺮب ﺣﻤﻼت ﺑﺎﺷ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ

ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ إﺿ ﻌﺎف ﺑ ﺄن اﻟﺮاﺳ ﺨﺔ

ﻚ إل أﯾﻀ ﺎ ﺳ ﯿﺆدي ﻛﻤﺎ ،رﺑ ﺎﺛﮭﻢ وب
ﺔ اﻟﻮﺳ

ﯿﻠﺔ

ﺘﺪاد أوﺟﮭﺎ رب اﻟﺘ ﺪم ﻣﺤ ﺎوﻻت ﺑﻠﻐ ﺖ وﻗ ﺪ .ﻟﻠﺘﻮاﺻ

.ﺑ ﺎﻣﻦ ر م ﺑﺸ ﻜﻞ واﻟﺘﻐﺮﯾ

ﺐ

ي ﺑﺮﻣﺘ ﮫ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دﺧﻮل اﻻﺳ

ﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ

ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺤﻘﺒ

ﺔ أﻋﻘ ﺐ ﻟﻘ ﺪ

اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ه ي و اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﯾﺴ ﻢ ﻣﺎ ف
.ﺟﺪﯾ ﺪة أﺑﻌ ﺎدا اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺻ ﺮاع أﻛﺴ ﺒﺖ ي
ﺗﻤﺜ ﻞ واﺣﺪ ﺣﻀ ﺎري ﻧﻤ ﻮذج ھﯿﻤﻨ ﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ب ر ﺗﺘ ﻢ ت ر ال
أطﺮاﻓ ﮫ ﻣﺠﺮد اﻷﺧ ﺮى اﻟﺤﻀ ﺎرات ي
ر
اﻟﻨﻤ ﻮذج ﻟﮭ ﺬا ج رﺑ ﻮي ﻟ ﻞ ﺟﻨ ﺪت .اﻟﺘﺎﺑﻌ
ﺷ ﮭﺪﺗﮫ اﻟ ﺬي اﻟﮭﺎﺋ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮر ﻗﻮﺗﮭ ﺎ ﺣﺪة ﻣﻦ زاد رﺑ ﺔ ﻛ ﺐ وإﻋﻼﻣﯿ ﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿ

ﺔ وﺑ ﺎف ﻣ ﺮﻛﺰه اﻟﻐﺮﺑﯿ
ﺔ اﻗﺘﺼ

ﺔ اﻟﺤﻀ ﺎرة

ﺎدﯾﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت اﻟﺤﻀ ﺎري

،واﻧﺘﺸ ﺎرھﺎ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤ ﺔ ج رﺑ ﻮي ال ي ا اﻟﻘ ﻮىھﺬه ﺗﻌﺠ ﺰ ﻛﺎﻧ ﺖ وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ،واﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ

ﺎ

ف ﻟﻨﺎﻋﻤ ﺔ
ظﮭﺮت اﻟﺘ
ف .اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺼ

ﺪاﻓﻊھﺬا ﺧﻀ ﻢ ي

ﻠﺒﺔ اﻟﻘ ﻮة وﺳ ﺎﺋﻞ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻠﺠ ﻮء ي
ف ﺗ ﺮدد أي ھﻨﺎك ﯾﻜ ﻦ ﻟ ﻢ

أﺧﺮى ﻓﻘﺎﺑﻠﺘﮭ

ﺎ ،اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺻ ﺮاع إطﺎر ي اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺻ ﺮاع ﻋﻦ ﺗﺘﺤ ﺪث اﺗﺠﺎھ ﺎت
اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺣﻮار إل ﺗ ﺪﻋﻮ ف

ﺳ ﻨﺔ ﺑ ﺈﻋﻼن  1998ﻧﻮﻓﻤﺐْ  16خ ﺑﺘ ﺎري اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ر ﻟﺘﺒ

ﺎد م ي اﻟﺴ ﻞ واﻟﺘﻌ

ﺎﯾﺶ اﻟﺤﻀ ﺎري واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ
2001

ﻣﻦ رﺑ ﺔ اﻟ ﻒ ي ر ﻟﻠﺤ ﻮا اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨ ﺪوة إل اﻟﻤﻘ ﺪم م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺎم ي ر اﻷم ﺗﻘ

ﺮﯾﺮ 22

م  1999ﻣ ﺎﯾﻮ  5ت ر ح  3ف اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة اﻟﺤﻀ ﺎرات ﻣﻊ
14
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ

ﺎ  1995ﺳ ﻨﺔ ﻋﻦ ذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ أﻋﻠﻨ ﺖ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺑﻌ ﺪﻣﺎ " 23اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب ﻟﻠﺤ ﻮار اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺳ ﻨﺔ"
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ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺑﺤ ﻮار اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣﺒﺎدراﺗﮭ ﺎ ي اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ أﻛ ﺪت وﻗ ﺪ ".ﻟﻠﺘﺴ

ﺎﻣﺢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺳ ﻨﺔ"
ف
ي ﻣﻨﻈﻤ ﺎت دور أھﻤﯿﺔ

اﻟﺐْ وﺗﻨﻔﯿ

ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺬ ﺗﺨﻄﯿ ﻂ ي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ

ﺔ اﻣﺞ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ف ﺳ ﻮاء

ﺘﺜﻤﺎري اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﻮارد ﺣﺸ ﺪ ي

ﺳ ﻨﺔ اﻟﻌ ﺎم ي ر اﻷم أﻧﺸ ﺄه اﻟ ﺬي اﻻﺳ

ﺰﯾﺰ  1999ف أﯾﻀ ﺎ أو ،اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ

ﻟﺘﻌ

. 24اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب اﻟﺤ ﻮار
اﻻﺳ ﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ أﻋﻘﺒ ﺖ ي ،اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دﺧﻞ
ﺧﻠﻔ ﮫ ﻟﻤ ﺎ ﻧﺘﯿﺠ
،واﻟﻨﻔﺴ

ﯿﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺎدﯾﺔ ﺑﻨﯿﺘ

ﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ،اﻻﻗﺘﺼ

ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻠﯿﻐ

ﺔ آﺛ ﺎر ﻣﻦ ش ر اﻟﻤﺒ ﺎ ر اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎ
ﻧﺘﯿﺠ ﺔ وأﯾﻀ ﺎ

ي ال اﻟﺒﻠﯿﻐ
اﻟﻤﺴ

ﺔ ا ﻣﻨﮭﻚ ،ﻋﻤﺎرﯾ ﺔ ت ر ال

ﺔ واﻟﺘﺼ ﺪع اﻟﺘﻔﻜ

ﻚ ﻵﺛ ﺎر

ﺘﻮﯾﺎت ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ واﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ا ﻟ ﮫ ﺗﻌ ﺮض ت ر

ﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ،واﺿ ﺢ ﺑﺸ ﻜﻞ ،اﻹﻧﮭ ﺎك ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔھﺬه أﺛ ﺮت .اﻟﺨﺼ ﻮص وﺟﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺳﯿﺎﺳ

ﺔ

ﯿﺔ واﻟﺠﯿ ﻮ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿ

يو
ف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ورﻛ ﺎﺋﺰ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﺗﻮظﯿ ﻒ ي
وأدواﺗ ﮫ ﺑﺂﻟﯿﺎﺗ

ﮫ اﻟﺤﻀ ﺎري اﻟﺘ

ﺪاﻓﻊ ف م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿ

ﺔ

.اﻟﺠﺪﯾ ﺪة
اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ ﺰﯾﺰ ي 2.4 .
في
اﻟﻤ ﺪب اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور ﺗﻌ ﺰﯾﺰ آﻓ ﺎق
ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﻠ ﻰ طﺮأت ي
ﻢ اﻟﻘ ﺮنھﺬا ت ر ال اﻟﺠﺬرﯾ ﺔ واﻟﺘﺤ ﻮﻻت اﻟﺘﻄ ﻮرات ﻣﻦ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ

ي ﺗﺘﺴ

ت ر وال
ﻓﻘ ﺪ ،اﻟﺸ ﻌﻮب ي ر ب واﻟﺘﻘ

ﺎرب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺎت اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب اﻟﺘﺴ

ﺎﻣﺢ ﺑ ﺮوح ﻗﺒ ﻞ ذي ﻣﻦ رب أك
ﺑﻘﯿ ﺖ

ﯾ ﻢ ﺑ ﻞ ،اﻟﻮﺳ ﻄﻰ اﻟﻘ ﺮون ي اﻹﺳ ﻼم إل اﻟﻐ ﺮب ﻧﻈ ﺮة
أن ﻧﺆﻛ ﺪ أن ﻛ ﻦ ف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻋﻤﺎ رﺑ ﺎ ﻛ ﺚ رب ﺗﺘ

ﻎﻟ ﻢﺳ

ﻠﺒﯿﺔ

ﺑﻌ ﺾ ي ﻗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﮭﺠ ﻮم
ف وﺻ ﻠﺖ ﻣﺨﯿ ﻒ وﺑﺸ ﻜﻞ ﺷﺎﺳ ﺔ ر اﻷﺧﺮﺑ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮات ھﺬه ي
ف ازدادت وﺣﻀ ﺎرﺗﮫ ﻣﮫ
اﻹﺳ ﻼم ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﺗﮭﻤ ﺖ ﻣﺴ ﻌﻮرة ﺣﻤﻼت اﻟﻐ ﺮب ي
ف اﻹﻋ ﻼم وﺳ ﺎﺋﻞ ﺷ ﻨﺖ ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﮭ ﻮس ﺣﺪ إل اﻷﺣﯿ ﺎن
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ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻨﯿ ﻒ ﺑﺄﻧ ﮫ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ي وج ﺑ

ف اﻟﻌﻨ ﻒ ظﮭﻮر ي
ي ف اﻟ

ﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴ

ﮫ ﻣﻦ ﻋﻠ ﺖ

ﺒﺐ ﻋﻘﯿﺪﺗ

ف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ
،اﻗﺘﺼ

ﺔ ،اﻷورﺑﯿ ﺔ اﻟﺒﻠ

ﺎدﯾﺔ ﻷﺳ ﺒﺎب إﻟﯿﮭ ﺎ اﻟﮭﺠ ﺮة ﻧﺘﯿﺠ

ﺪان ي

ف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺎﻟﯿ ﺎت وﺟﻮد واﻋﺘﺒْﺖ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ
. 25واﺳ ﺘﻘﺮارھﺎ أﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄﺮا
اﻟﮭﻮﯾ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺪﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﺗﻔﺮﺿ

ﮫ ﻣﺎ إل اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺲ ر ال اﻟﮭﺠ ﻮمھﺬا أﺿ ﯿﻒ إذا

اﻟﮭﺸﺎﺷ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﺘﺠ ﺎوز اﻟﯿ ﻮم ﻣﻄﺎﻟ ﺐ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﺈن ،ﺧﺎص ﺑﺸ ﻜﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻋﺎم ﺑﺸ ﻜﻞ
ي
ف ﻣﻨﮭﺎ ي
ي ن ﯾﻌ ﺎ
ي اﻟﺤﻀ ﺎري اﻟﺘ
ت ر ال ھﻮﯾﺘ ﮫ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗ

ﺪاﻓﻊ ﻣﺠﺎل ت ر ال

ﮫ ﻗﺪراﺗ ﮫ ﻛ ﻞ ﺑﺎﺳ

واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺣﻮار ﻣﺠ ﺎﻻت ي اﻟﺤﻀ ﺎرﯾﺔ ﺷﺨﺼ

ﺘﻨﮭﺎض
ﯿﺘﮫ ﺗﻤﺜ ﻞ

اﻟﺤﻀ ﺎري ف رب وﺗ ﺄث دور ﻟ ﮫ ﯾﻜ ﻮن ك ي ول
.اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﺐْ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻟﻌ ﺮض اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷط ﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤ
اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﯿ

ﺎ

ﺎت وأﯾﻀ ﺎ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ دول ﻟﻜ ﻞ ﺟﻤﺎﻋﯿ ﺎ ﺗﺤ ﺪﯾﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻗﻀ ﯿﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ
ي ر اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ وﺗﻌ ﺎون ﻣﺸ ﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺤ ﺪيھﺬا ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﯾﺘﻄﻠ

ﺐ ﻟﮭ ﺬا ،اﻟﻤﮭﺠ ﺮ دول ي
م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻦ ف

،وﺑﺤﺜﯿ

ﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت  ،ي إﻗﻠﯿﻤ ﻲ ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت ،ﺣﻜﻮﻣ ﺎت ﻣﻦ
ن ﻣﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت ،ة
.رﺑﮭ ﺎ وغ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻼﻗ ﺎت إﻋﻼﻣﯿ ﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت
ﻗﻄ ﺎع اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ
ف ﺑﮭ ﺎ اﻻﺳ

ﺰﯾﺰ ي

ﺘﻌﺎﻧﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﻤﻜ ﻦ ي
ت ر ال اﻟﻘ ﺪرات أھﻢ ﻣﻦ ﻟﻌ ﻞ

ﺗﺠﻌ ﻞ وﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع ھﺬا ﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﺘﻮﻓ
ي ﺗﻌ

ﺮ ﻟﻤ ﺎ ي

ﺰﯾﺰ ﺟﮭﻮد ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ف إﺳ ﮭﺎﻣﺎﺗﮫ

،أﻓ ﺮزه اﻟ ﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ھﻮﯾ ﺔ ﻋﻦ ي ﻛﻔ ﺎءة رب أك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ
ﯾﻌﺐْ ،ﻧﺎﺣﯿ ﺔ ﻣﻦ .وﻓﻌﺎﻟﯿ
 ) Rev.1/Add.1, A/53/L.23/Rev.1 ،") 16رﺋﯿﺴ
 2001 .ﯾﻨ

ﺎﯾﺮ  ) Add.1, A/55/L.30 ،") 11رﺋﯿﺴ

ﺔ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

ﯿﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ إل اﻹﺣﺎﻟ ﺔ دون" اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﺗﺨﺬﺗ ﮫ ﻗ ﺮار 23
 1998 .ﻧﻮﻓﻤﺐْ
ﯿﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ إل اﻹﺣﺎﻟ ﺔ دون" اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﺗﺨﺬﺗ ﮫ ﻗ ﺮار 24
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واﻟﻌﻠ ﻮم رﺑﺒﯿ

ﺔ ﻟ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻣﻨﺸ ﻮرات ،اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب اﻟﺤ ﻮار ﺣﻮل اﻷﺑﯿ ﺾ اﻟﻜﺘ ﺎب 25
ﻜﻮ" واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ
 103 .ص " 2002 ،أﯾﺴﯿﺴ
15
ﻣﺒ ﻦ ﻗﻄﺎﻋ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻛ ﻞ ي
في
ﻣﻌﺒْﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎ أﯾﻀ ﺎ اﻋﺘﺐْ ﻛﻤ ﺎ اﻟﻘﯿ
ﺑﻤﺨﺘﻠ

ﻒ وﺛﯿﻘ

ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﯾ ﺎ اﻋﺘﺐْ ﻟﮭ ﺬا ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻗﻄ ﺎع

ﺎ ارﺗﺒﺎط ﺎ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﺐْ ي اﻟ ﻢ ﻓ ﺈن ،أﺧﺮى ﻧﺎﺣﯿ ﺔ وﻣﻦ .اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ رب ﺿ ﻢ ﻋﻦ
ن اﻟﻤ ﺪ ﺟﺘﻤ ﻊ
،ي
ي ت واﻹث

اﻟﺜﻘ

ﺎف واﻟﺘﻌ ﺪد ،اﻹﻧﺴ ﺎن وﺣﻘ ﻮق ،اﻟﻤ ﺮأة ﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ

دور ﺗﻌ ﺰز اﻷﺧﺮﺑ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻓﺨ ﻼل ،ﺛﺎﻟﺜ

ﺔ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾ ﺎت اﻟﺼ ﻠﺔ ذات اﻟﻘﻀ

ﺔ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ وﻣﻦ .ا رﺑ ﮫ وغ واﻟﻤﺴ ﺎواة واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ،اﻟﺸ ﻌﻮب ي ر ب واﻟﺘﻌ

ﺎﯾﺎ
ﺎﯾﺶ
يا

ي ع ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺮة ﺟﮭﻮد ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ

ف واﻻﻧﺨ ﺮاط واﻟﺘﺄﯾﯿ

ﺎت ﻋﻠ ﻰ رب اﻟﺘ ﺄث ي
ف اﻟﻌ ﺎﻟﻢ بْ

.واﻟﺘﺸ

ﺎﻟﻒ آﻟﯿ ﺎت

ﺒﯿﻚ اﻟﺘﺤ

ي ،اﻟﻘ ﺪرات ﻟﮭ ﺬه إدراﻛ ﺎ
ي ن اﻟﻤ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ
،اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ
:اﻟﺘﺎﻟﯿ
زال ﻓ ﻼ ،وﺗﺤﺪﯾﺎﺗ

ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ

ﺰﯾﺰ ف ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺑ ﺄدوار ﯾﻀ

ﺎﯾﺎ اﻻط ﻼع اﻟﺤﺼ ﺮ ﻻ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

ﮫ اﻟﻌﺼ ﺮ وروح ﯾﺘﻮاﻓ

ﻊ ﯾﻤﻜ ﻦ
ﻄﻠﻊ أن

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ ﺣﯿ ﺚ

ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﻹﺑ ﺮازه م ي اﻹﺳ ﻼ رﺑ ﺎث ال إﺣﯿ ﺎء ﺟﮭﻮد دﻋﻢ

.اﻻﻧﺤﻄ ﺎط ﻋﺼ ﻮر آﺛ ﺎر ﻧﺘﯿﺠ

ﺔ ﻣﺠﮭﻮﻻ م ي اﻹﺳ ﻼ رﺑ ﺎث ال ﻣﻦ رب اﻟﻜ ﺚ
م ي واﻷﻛ ﺎدي ي إﻧﺸ ﺎء ﺟﮭﻮد ﺗﻌ

م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي ت ر اﻟﺒ ﺢ ﻟﻠ ﺪور ﺑ

ﺰﯾﺰ
ﺎﻟﻨﻈﺮ

ف اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺮاﻛﺰ
م ي واﻟﻘ ﻲ ي
ر
اﻷﺧ ﻼف اﻟﻤﺠ ﺎل ي
ﺑﺎﻟﺸ

ﻌﻮب أﺳ ﻮة وذﻟ ﻚ  ،ف اﻟﻤ ﺮاﻛﺰھﺬه ﺑ ﮫ ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺬي واﻟﺘﻮﻋ ﻮي
أوﻟﻮﯾ ﺎت اﻟﻤ ﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﻨ ﻮع ﻟﮭ ﺬا أوﻟ ﺖ ي
.ﺧﺎﺻ ﺔ ت ر ال ﺻ ﺮة اﻟﻤﺘ ﺢ
اﻟﺤﻀ ﺎرات ﺣﻮار آﻟﯿ ﺎت ي

اﻟﺼ ﺎدرة اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧ
347

ﺎت ﻟﻠﻘ ﺮارات وﻓﻘ ﺎ ف اﻻﻧﺨ ﺮاط

. 26واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺎت اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب واﻟﺘﻌ

اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻞ ي ل واﻟﺘﺄﯾﯿ

ﺎﯾﺶ اﻟﺤ ﻮار ﺣﻮل
ﺘﻔﺎدة

ﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺮة آﻟﯿ ﺎت ﻣﻦ اﻻﺳ

واﻟﻤﻨ ﺎﺑﺮ ف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻟ ﺪﻓﺎع
.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ

ﺔ

ﺔ واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ
،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ي

ﺣﻘ ﻮق ﻣﻦ أﺳﺎﺳ ﯿﺎ ﺣﻘ ﺎ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌﺘﺐْ ﺣﯿ ﺚ ف اﻹﻧﺴ ﺎن ﺣﻘ ﻮق ﺛﻘﺎﻓ

ﺔ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ

.اﻹﻧﺴ ﺎن
ﻣﺠﺎل ي
ف "،أﯾﺴﯿﺴ

ﻜﻮ" واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم رﺑﺒﯿ

ﺔ ال ﻛﻤﻨﻈﻤ ﺔ ،اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت دور دﻋﻢ

. 27اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب اﻟﺤ ﻮار ﻣﻨﻈ ﻮر ﻣﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ
ﻣﻦ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ي ر ره اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ
ﺰﯾﺰ ي

ف اﻷدوار ﺑﮭ ﺬه ي
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﺿ ﻄﻼع أن إﻻ
:أھﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻟﻌ ﻞ ﺷ ﻮط ر ال
ي ﺛﺎﺑﺘ

ﻢ

ﺔ وإرادة واﺿ ﺤﺔ ﻟﺮؤﯾ ﺔ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺗﻘﺎﺳ

في
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور أھﻤﯿﺔ ﺣﻮل
ي .اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ
ري ب ﺑﺎﻟﺘﻌ
رﺑﺒﯿ

ﺎون اﻟﺮؤﯾ ﺔ ھﺬه ﺑﻠ ﻮرة ﯾﻤﻜ ﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت

ﺔ ال وﻣﻨﻈﻤﺔ ،م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻛﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ
.اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ،اﻟﻌﺮﺑﯿ

ﺰﯾﺰ

ﺔ اﻟ ﺪول وﺟﺎﻣﻌﺔ "،أﯾﺴﯿﺴ

اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت
ﻜﻮ" واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم
ﺎح

ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻧﻔﺘ

ي
ي اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ﻣﺠﺎل ﻣﺒ ﺎدرات وﺗﻨﻔﯿ

ﺬ دﻋﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ ن اﻟﻤ ﺪ
.ف

،ﺟﮭﻮدھﻢ ﺗ ﺂزر ﻟﻀ ﻤﺎن اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾ ﺔ ﺗﻌ

ﺰﯾﺰ ﻣﺠﺎل ي

ف ي ر اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﺟﻤﯿ ﻊ ﺟﮭﻮد ﺗﻨﺴ

ﯿﻖ
.ي

رب أك وﻟﻼﺳ

ﺘﻔﺎدة رب اﻟ ﻢ ﻣﻦ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺘﻔﻀ

ﻋ ﺎﻟﻢ ي  53 / 22رﻗ ﻢ اﻟﻘ ﺮار :اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺑﯿﻨﮭ

ﯿﻠﯿﺔ ات
ﺎ ﻣﻦ 26

ف اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب ﻟﻠﺤ ﻮار اﻟﺮﺑ ﺎط وﺑﯿ ﺎن ،اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب ﻟﻠﺤ ﻮار اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺳ ﻨﺔ :
ﺣﻮل ﻟﯿﺸﺘﻨﺸ

ﺘﺎﯾﻦ وﺑﯿ ﺎن ،اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب ﻟﻠﺤ ﻮار م ي اﻟﻌ ﺎل اﻹﻋ ﻼن ﺣﻮل ث 3 / 6رﻗ ﻢ رار واﻟ ﻖ ،رب ﻣﺘ ﻎ
.وﻏﺮﺑﮭ ﺎ واﻟﺘﻔ ﺎھﻢ اﻟﻔﮭ ﻢ :اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب اﻟﺤ ﻮار
.اﻟﺤﻀ ﺎرات ي ر ب اﻟﺤ ﻮار ي  13 - 22رﻗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ
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ﯿﺔ 27

ﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم رﺑﺒﯿ

ف واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ ال ﻣﻨﻈﻤﺔ دور دﻋﻢ ﺑﺸ ﺄن ث
16

"اﻟﺨﺮﯾﯿ ﺔ ﻗﻄ ﺮ" ﻟﺤﺎﻟ ﺔ ص ﻣﺨﺖ ﻋﺮض :ا ﺧﺎﻣﺲ
ﺎت اﻟﺨ ﺎص ﻗﻄ ﺮ دوﻟ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺑﻤﻮﺟ ﺐ  1992ﺳ ﻨﺔ ﺧﺮﺑﯿ ﺔ ﻛﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ أﺳﺴ ﺖ

ي .اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺮﺑﯿ
)  ) 15رﻗ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻤﻘﺘﻀ
رﺑ ﻲ اﻷم اﻟﻘ ﺮار ﻟﻤﻘﺘﻀ
.رﻗﺎﺑﯿ

ﯿﺎت أﯾﻀ ﺎ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ ھﯿﺌ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ

ﯿﺎت اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻛﻤ ﺎ ،اﻟﺨﺮﺑﯿ
ﺎ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿ

ﺔ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﺨﻀ ﻊ اﻹط ﺎرھﺬا وف

ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿ

ﻢ ﺑﺸ ﺄن  2014ﻟﺴ ﻨﺔ

ﺎء  2014ﻟﺴ ﻨﺔ (  ) 43رﻗ ﻢ

ﻢ ھﯿﺌ ﺔ ﺑﺈﻧﺸ

ﻣﻊ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ ي ﺟﺎﻣﺤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿ ﺔ رﻏﺒ ﺔ ﻋﻦ ﺳ ﻰ ي ﻣﺆس رب ﻛﺘﻌ ﺐ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة رﺣﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ وﻟ ﺪت ﻗ ﺪ
ف
اﻟﺘ

ﺪاﻋﯿﺎت ﺟ ﻼء ﺑﻜ ﻞ ﺗﺠﺴ ﺪھﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ي اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﻀ

ﺎﯾﺎ

ي ت ر وال ،آﻧ ﺬاك اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾﺸ ﮭﺪھﺎ ﻛ ﺎن
ت ر ال اﻟﻤﻠﺤ ﺔ
ﺘﺎن روﺳ ﯿﺎ اﺟﺘﯿ ﺎح ﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺄﺳ ﺎوﯾﺔ

ﻣﻦ اﻵﻻف ﺷ ﺎت ر ع اﻷزﻣﺔھﺬه ﺧﻠﻔ ﺖ ﻟﻘ ﺪ .اﻷطﻔ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴ

ﻧ ﺶ ﺑﺪاﯾ ﺔ ي آ ﻓﻘ ﺪوا اﻟ ﺬﯾﻦ ﻷﯾﺘ
أﺗﮭ ﺎ ف اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎم ا اﻷطﻔ ﺎل

ﺔ ﻗﻄ ﺮ رﺳ ﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻟﮭ ﺬا .ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ وأﺷ ﮭﻢ ﺑ ﻞ ﺑ ﺎءھﻢ
،اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋ ﺎت ال ﺿ ﺤﺎﯾﺎ اﻷطﻔ ﺎل ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ي

ﻟﺠﻨ ﺔ" ﺗﺄﺳﯿﺴ
".اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﺳ ﻢ ﻓﻜ ﺎن ف ﺗﺘﻤﺜ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ" إل  1994ﺳ ﻨﺔ اﺳﻤﮭﺎ ﯾﺘﺤ ﻮل أن ﻗﺒ ﻞ "اﻟﯿﺘﯿ

ﻢ ﻟﻜﺎﻓ ﻞ ﻗﻄ ﺮ ﺷ ﻮع ر م

 ،اﻷول ﺳ ﻨﻮاﺗﮭﺎ ي ا اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗ ﮫ ﻛ ﻞ اﻟﺨﺮﺑﯿ
وﺑﻔﻀ
ﺗﻜﻔﻠﮭ
ﻞ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﻣﻦ ﻟﯿﻨﺘﻘ

ﻞ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ رﻛ ﺰت

ﻞ .اﻷزﻣﺎت أﺛﻨ ﺎء اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ رﻋﺎﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ف ،

ﻢ اﻟ ﺬﯾﻦ اﻷﯾﺘ ﺎم ﻋﺪد وﺻ ﻞ ،اﻷطﻔ ﺎل ﻣﻊ ﺗﻀ ﺎﻣﻨﺎ ﻣﺘﺒْﻌﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﺑ ﮫ ﺣﻈﯿ ﺖ اﻟ ﺬي اﻟ ﺪﻋﻢ
ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳ ﻊ ،اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﻟﮭ ﺬه وﻓ ﺎء .ﯾﺘﯿ

ﻢ أﻟ ﻒ  160ل ي ﺣﻮا إل اﻟﯿ ﻮم اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ
ﺑ ﺎك ي

اﻟ ﺪول أﻏﻠ ﺐ ﻟﯿﺸ ﻤﻞ ،ا ﻣﺒﺎدراﺗ ﮫ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ أطﻠﻘ ﺖ دوﻟ ﺔ أول ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ

ﺎ ،ﺳ ﺘﺎن ف اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺠﺮد
ﻣﺴ ﻠﺤﺔ ﻧﺰاﻋ ﺎت ﺷ ﮭﺪت ي

ي اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﻣﻦ إﺳﮭﺎﻣﺎ واﻟﺼ ﻮﻣﺎل ،اﻟﺴ ﻮدان ﻣﺜ ﻞ آﻧ ﺬاك ت ر ال
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿ

ﻒف

ي اﻟﺸ ﺪﯾﺪة اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة
ي اﻟ ﺪولھﺬه اﻷطﻔ ﺎل ﯾﻌﺎﻧﯿﮭ

ﺎ ﻛ ﺎن ت ر ال
.ف

اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺑﻮاﻗ ﻊ واﻻﺣﺘﻜ ﺎك اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧﺘﯿﺠ

ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ

ﺔ ﻧﻀ ﺞ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ واﻛﺘﺴ ﺎب ،اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﺮور ﻣﻊ
أن اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﻣﻀ ﻨﯿﺔ ﺟﮭﻮدا ﯾﺘﻄﻠ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ أدرﻛ ﺖ  ،ي

ﺐ ﺑﺎﻋ ﺎت ال اﻧﺘﮭ ﺎء ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺪول اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ
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ﻛ ﻞ ودﻣﺮت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ أﻧﮭﻜ ﺖ ﻗ ﺪ ﺑﺎﻋ ﺎت الھﺬه ﺗﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺪﻣﺎ واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي
ف
داﻋﻢ ﺧﺮب اﻟﻘﻄ ﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ي
ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﺎون ،ا اﻧﺨﺮاط ﮫ ﻟﻘ ﺮار ف اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ وﺟﺪت أﺧﺮى وﻣﺮة .ﻣﻘ ﺪراﺗﮭﺎ

اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺟﮭﻮد ي ،ﺷ ﻜﺎء ر ال ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻊ
ﻏﻀ ﻮن ي ف
وف .اﻟﻤﺤﺘﺎﺟ ﺔ اﻟ ﺪول ي
ف ﺳ ﻮاء ﺣﺪ ﻋﻠ ﻰ ي
ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ

اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت أﻏﻠ ﺐ ﻟﯿﺸ ﻤﻞ ﻻﻓ ﺖ ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﺨﺮﺑﯿ
ﻣﻦ أﻣﺎ .اﻻﻗﺘﺼ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻮﺳ ﻌﺖ ،ا أﯾ ﺾ ﻗﻠﯿﻠ

ﺎدي ي ر واﻟﺘﻤ ﻚ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ ،واﻹﺻ ﺤﺎح واﻟﻤﯿ ﺎه ،واﻟﺼ ﺤﺔ ،ﻛ

ﺔ ﺳ ﻨﻮات

ﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ

ﯿﺔ

د اﻣﺖ ﻓﻘ ﺪ  ،ي
ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻐ ﺮاف اﻟﺘﻮﺳ

ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي ﻟﯿﺸ ﻤﻞ ﺑﺸ ﻌﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﻊ ﺣﯿ ﺚ

ف اﻟ ﺪول ﻣﻦ رﺑ ﺎ ﻛ ﺐ ﻋﺪدا
ﺔ ﺑﻤﺒ ﺎدرات وﻟ ﻮ اﻟﻘ ﺎرات

.اﻟﺤﺠ ﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗ

ي
) ﺳ ﺘﺔ ي  ) 08ﺛﻤﺎﻧﯿ ﺔ ف اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻌﻤ ﻞ ،ﺣﺎﻟﯿ ﺎ

ﺎﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت (  06وف ﺗﻨﻤﻮﯾ

وﻗ ﺪ .إﻧﺴ

ﺔ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت (

،ق.ر  741.820.250ل ي اﻟﺘ ﻮا ﻋﻠ ﻰ  2015 / 2016 / 2017ﺳ ﻨﻮات ﺧ ﻼل إﻧﻔﺎﻗﮭ ﺎ ﺣﺠﻢ وﺻ ﻞ
اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ ﻗﻄ ﺎع ﺿ ﻤﻦ اﻷﯾﺘ
ي ر اﻷﺧﺮﺑ ﺖ ي ر اﻟﺴ ﻨﺖ ﺧ ﻼل اﻟﻨﺴ
ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻓ ﺈن ،اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ

اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎم ﻛﻔﺎﻟ ﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﺗﻤﺜ ﻞ .ق.ر ، 727.755.556ق.ر 794.712.743

ﺒﺔھﺬه وﺻ ﻠﺖ ﺣﯿ ﺚ ،اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺟﮭﻮد ﻣﻦ ب اﻷك اﻟﻨﺴ

ﺔ اﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ ﻣﻦ أﻣﺎ  30.66 ،% 37.87 %.إل ل ي اﻟﺘ ﻮا ﻋﻠ ﻰ 2016 / 2017
ي  2017ﺳ ﻨﺔ ﺧ ﻼل واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﺔ ﻣﺒﺎدراﺗﮭ ﺎ ﻧﻔ ﺬت

دوﻟ ﺔ  24ﻣﻨﮭﺎ دوﻟ ﺔ  46ف ،اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ
.اﻟﻤﺴﺘﻀ
،اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻌ ﺔ ﻣﻘ ﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿ
ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿ

ﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﯿﺪاﻧﯿ ﺔ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﻢ ﺑﺸ ﺄن  2014ﻟﺴ ﻨﺔ (  ) 15رﻗ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻤﻘﺘﻀ

ﯿﺎت اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ،
ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻟ ﺪى

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﺨﻀ ﻊ
17

اﻟﻤﺜﻠ

ﻰ ﺷ ﯿﺔ ر اﻟ ﺐ اﻟﺘﺠ ﺎرب ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻦ ﺗﻨﮭ ﻞ راﺋ ﺪة وإﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾ ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ :اﻟﺮؤﯾ ﺔ

.أﺛ ﺮ أﺑﻠ ﻎ أﺟﻞ ﻣﻦ رب ﺗ ﺄث أﻗ ﻮى ﻟﺘﺤﻘﯿ
اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ ﻟﻤﺒ ﺎدئ وﻓﻘ ﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎ رب اﻷك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻔﺌ

ﺎت دﻋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﻖ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻌﻤ ﻞ :اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ
.ي

ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺷ ﻜﺎء ر ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌ

ﺎون ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ

:اﻟﻘﯿ ﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
:اﻟﺘﺎﻟﯿ
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ﺔﺑ

ﺎﻟﻘﯿﻢ ﻋﻤﻠﮭ ﺎ ي ﻗﻄ ﺮ ﺑ ﻢ ر ﺗ ﻞ

ف اﻟﺨﺮﺑﯿ
ﻣﺘﺴ ﺎوون ﻓﮭ ﻢ ،اﻟﻨ ﺎس ﻛ ﻞ ﯾﺸ ﻤﻞ اﻟ ﺬي اﻟﻌ ﺎم اﻹط ﺎر اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ

.ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻌﺘﺐْ :اﻹﻧﺴ

ﻖ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺷ ﺎ ر ب ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﻗﻄ ﺮ دوﻟ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﻧﺸ ﺌﺖ دوﻟﯿ ﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ رب غ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ
أﻧﮭ ﺎ ﺣﯿ ﺚ ﻣﺴ

ﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ه ي و ،اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺮﺑﯿ

.أﺧﺮى ﺟﮭﺔ ﻷي رب ﺗ ﺄث أي ﻋﻦ وﺑﻤﻌ ﺰل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮﯾ
اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎﻧﯿﺔ

ﺎرھﻢ ﺟﻤﯿﻌ ﺎ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ :اﻻﺳ

ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ

ﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت ﺑﺈﻧﺸ

ﺎء اﻟﺨ ﺎص

ﺔ أﺟﮭﺰﺗﮭ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ ﺗﺘﺨ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺣﯿ ﺎد ،ﺑ ﺎع ال أطﺮاف ﻣﻦ طﺮف ﻷي ﺗﻨﺤ ﺎز ﻻ ﻣﺤﺎﯾ ﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺑﺤﯿ ﺚ ﻓﻌ ﻞ وﺣﯿ ﺎد ،ﺑ ﺎع ال أطﺮاف ﻣﻦ طﺮف ﻷي ﺑﻤﻮاﻗﻔﮭ

ﺔ

ﺬ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ :اﻟﺤﯿ ﺎد

ﺎ ﺗﻨﺤ ﺎز ﻻ أﻧﮭ ﺎ ﺑﺤﯿ ﺚ ﻣﻮﻗ ﻒ ﺣﯿ ﺎد ھﻮ
.ي

ن اﻹﻧﺴ ﺎ ﻧﻄﺎﻗﮭ ﺎ ﻋﻦ ﺗﺨ ﺮج ﻻ ﺗ ﺪﺧﻼﺗﮭﺎ أن
أو اﻧﺘﻤ

ﺎءاﺗﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﻐ ﺾ ﻟﻠﻤﺴ
رﺑﮭ ﺎ غ أو اﻟﺴﯿﺎﺳ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻘ ﺪم  :ي ر اﻟﺘﻤ ﻲ ﻋﺪم

ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﯿﺔ ﻣ ﻮاﻗﻔﮭﻢ أو ،اﻟﻔﻜﺮﯾ

ﺔ ﻗﻨﺎﻋ ﺎﺗﮭﻢ أو ،اﻟﺠﻨ ﺲ أو اﻟﻠ ﻮن أو اﻟﻠﻐ ﺔ ي
ف اﺧﺘﻼﻓ
.اﻷﺧ ﺮى ﺑﯿ ﺔ ر اﻟﺘﻤ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ

اﻻط ﻼع اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ أﺻ ﺤﺎب ﻛ ﻞ ﺣﻖ ﻓﻤ ﻦ ﻟﮭ ﺬا ،ﻋﺎم ﻧﻔ ﻊ ذات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎﺗﮭﻢ

ﺎرات ﻣﻦ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ :اﻟﺸ

ﻔﺎﻓﯿﺔ

.اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﺼ ﻠﺔ ذات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻛ ﻞ ﻋﻠ ﻰ
وﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﺑﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺼ ﻠﺔ ذات اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ رب ﻟﻠﻤﻌ ﺎي ﺑﺎﻻﻧﻀ
اﻟﻤ ﻮارد ﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل وﺗﺮﺷ

ﯿﺪا ،ﻟﻠﻤﺴ

ﻤﺎم اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺑ ﻢ ر ﺗ ﻞ :اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ

ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﺟﻮدة ذات ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘ
واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﺪﯾﻢ ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﻠﮭ ﺎ
ﻖ ي اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ

ﺔ أھ ﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿ

.ف
وﺗﺮﺷ

ﯿﺪا ،اﻟﺠﻤﯿ ﻊ أدوار وﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﺘ ﺂزر ﺗﺤﻘﯿﻘ
ي ر ﻗ ﻂ ﺑ ﻢ ر وﺗ ﻞ .اﻟﻤﺸ

ﺎ ﺷ ﻜﺎء ر ال ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻊ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎون :اﻟﺘﻌ ﺎون

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﺘﻌ

ﺮﺑﻜﺔ اﻷھﺪاف إل ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ واﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻟﻠﺠﮭ ﻮد
ﺔ

ف اﻟﺨﺮﺑﯿ

.ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﻤﺒ ﺎدئ ذﻟ ﻚ
ﺗﺴ
ي ﻣﻦ ت ر وال واﻟﺤﻀ ﺎرﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺔ ﻟﺒﯿﺌﺘﮭ

ﺎ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮭ

ﺘﻠﮭﻢ ي :اﻻﻧﺘﻤ ﺎء

ﺎ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ب ر ﺗ ﻊ
ن ﻣﻌﺎ ھﺎ

ﺗﺤﻘﯿﻘ

ﺎ واﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة اﻟ ﺪﻋﻢ ﻣﻨﮭﺎ رق وﺗﺘ ﻞ ،واﻟﻌﻄ ﺎء اﻟﺒ ﺬل دواﻓ ﻊ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺴ

ﺘﻤﺪ ،واﻹﺣﺴ ﺎن اﻟﺨ ﺮب
.اﻟﺴ ﺎﻣﯿﺔ ﻷھ ﺪاﻓﮭﺎ

ا ورﺳ ﺎﻟﺘﮫ رؤﯾﺘﮭ ﺎ إطﺎر ي
واﻟﻘﻀ

ﺎﯾﺎ اﻟﻤﻮاﺿ ﯿﻊ ﻧﺤ ﻮ ﺟﮭﻮدھﺎ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻮﺟ ﮫ ،ا ﻗﯿﻤ ﮫ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ف
:اﻟﺘﺎﻟﯿ

ﺔ اﻻﺳ
ودوﻟﯿ ﺎ وإﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺮﺑﺎﺗﯿﺠﯿﺔ
ﺎ1.
◌ً
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ﻣﺤﻠﯿ ﺎ واﻹﻧﺴ

ﺔ اﻟﻘﻀ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﻞي

ﺎﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋ

ف اﻟﻘﻄ ﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ دور ﺗﻌ ﺰﯾﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ

ﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾ ﺔ ووﻓﻘ ﺎ ،اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻓﺌ ﺎت ﺷ ﺎﺋﺢ ر ﻟﻤﺨﺘﻠ
رؤﯾ ﺔ ﺗﺤﻘﯿ

ﻖ ي و  18 ،اﻟﻤ ﺎدة ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﻒ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿ

ﺔ ﺟﮭﻮد ﺧ ﻼل ﻣﻦ

ﻒ اﻟﺘﻮﻋﯿ

ﺎر ،ر ﻗ ﻂ دوﻟ ﺔ دﺳ ﺘﻮر ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻧ ﺺ ﻛﻤ ﺎ اﻟﻘﻄ ﺮي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ

ﻊ

ف ﯾﺴ ﮭﻢ ﺑﻤ ﺎ
 2030 .ﻗﻄ ﺮ دوﻟ ﺔ
اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ رب اﻟﻤﻌ ﺎي أﻋﻠ ﻰ ي ﺑﺘ ﺐ دوﻟﯿ ﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ ري غ ﻛﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺨﺮﯾﯿ ﺔ ﻟﻘﻄ ﺮ س ي اﻟﻤ ﺆس اﻟﺒﻨ ﺎء ﺗﻌ ﺰﯾﺰ 2 .
،ت
ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻻﻣﺘﺜ
ﺗﺤ ﺪدھﺎ ﻛﻤ ﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾ

ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﻗ ﺪرة ﻣﻦ ﻟﻠ

ﺮﻓﻊ ﺳ ﻰ ي اﻟﻤ ﺆس ﻟﻠﺘﻄﻮﯾ

ﺘﺨﺪام

ﺮ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿ ﺔ وﺑﺎﺳ

ﺔ أو ،واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ي ر اﻟﻘ ﻮان ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺗﻨ ﺺ ﻛﻤ ﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﻟﺰاﻣﯿ ﺔ ﺳ ﻮاء ب ر واﻟﻤﻌ ﺎي ي ر واﻟﻘ ﻮان
.اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت أﻓﻀ ﻞ
18

واﻟﺒْﺎﻣﺞ اﻟﺨﻄ ﻂ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﺟﮭﻮد إدﻣﺎج ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺴ
أدوات ﻣﻦ اﻻﺳ

ﺘﺪﯾﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ ﺗﺤﻘﯿ

ﺘﻔﺎدة ﻋﻠ ﻰ واﻟﻌﻤ ﻞ ،اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻻﺟﺘﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ ﻧﻈ ﻢ ﻟﺘﻌ

اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ وﻣﺒ ﺎدرات ﻓ ﺮص واﺳ

ﻖ3.

ﺰﯾﺰ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ

ﺘﺜﻤﺎر ،رﺑﮭ ﺎ وغ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ واﻟﺘﻜﺎﻓ

ﻞ اﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ
اﻟﻔﺌ

ﺎ ﺧﺪﻣﺔ ي

ف ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ع ي اﺟﺘﻤ ﺎ أﻣﺎن ﺷ ﺒﻜﺎت ﺑﻨ ﺎء ي
رب غ اﻟﮭﺸ ﺔ ت ف دوﻟﯿ ﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ
.اﻟﺸ ﺪﯾﺪة اﻹﻋﺎﻗ ﺔ وذوي ،ﻛﺎﻷطﻔ ﺎل اﻟﻘ ﺎدرة
رﯾ ﺔ اﻟﻔ ﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻟﻔﺎﺋ

ﻢ ﺧﺪﻣﺎت ري وﺗ ﻮف ،اﻟﺘﻌﻠﯿ

ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿ

ﻢ ﺟﻮدة ي ﺗﺤﺴ ﺮ ﺟﮭﻮد دﻋﻢ 4 .
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ي ﻻ ﺑ ﺎ
ﯿﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿ

ﻢي

ف اﻟﻔﻘ

ﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻛﻮﺳ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ھﺬه ي ر وﺗﻤ ﻚ ،رﺑ ﺔ اﻟﻔ ﻖ ف رب أك ﺳ

ﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻌﯿ ﺶ ﺳ ﺒﻞ ي وﺗﺤﺴ ﺮ ،واﻟﺼ ﺤﺔ ،ﺷ ﺐ ر ﻟ ﻞ اﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻤ ﺎء اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة اﻷﺳﺎﺳ

ﯿﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣﻦ

.اﻷﺧ ﺮى واﻟﺨ ﺪﻣﺎت
ﻛﻮﺣ ﺪة اﻷﺷ ﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻻﻋﺘﺒ

ﺎر إﻋﺎدة ﺧ ﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﯿ ﺶ وﺳ ﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼ

اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة رب ﺗ ﺪاب ﻣﻦ واﻻﺳ
اﻟﺴ ﻮق ي ر ﻗ ﻮان ﻣﻦ ي اﻟﻤﻨﺘﺠ

ﺎدي ي ر اﻟﺘﻤ ﻚ ﺟﮭﻮد ﺗﻌ ﺰﯾﺰ 5 .

ﺘﻔﺎدة اﻟﺴ ﻮق ﺗﺤ ﺪﯾﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺳ ﺘﮭﻼك وﺣﺪة ﻣﺠﺮد وﻟﯿ ﺲ إﻧﺘ ﺎج

ﺮ ﺻ ﻐﺎر ﺣﻘ ﻮق م ي ﺗ ﺢ أن ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ وﺗﺴ

ﻮﯾﻖ إﻧﺘ ﺎج ﻓ ﺮص ﻣﻦ ﺗﻮﻓ ﺮه ﻟﻤ ﺎ
.اﻟﻤﺠﺤﻔ ﺔ
ي6.
اﻹﻧﺴ ﺎب واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﻘ

ﺮ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ ي ف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ

ﺎ ﻣﻦ اﻻﺳ

ﺔي

ﺘﻔﺎدة ﺗﻌﻈﯿ ﻢ
ف

ﺧ ﻼل ﻣﻦ واﻟﺠﻨ ﻮب اﻟﺸ ﻤﺎل ي ر ب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ
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ﺔ اﻟﻔﺠ ﻮة ﺳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺨﺎطﺮھﺎ ﻣﻦ واﻟﺤ ﺪ اﻟﻜ ﻮارث

ﺑﺪﯾﻠ

ﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ

ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺘﻔﯿﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ي ر ﺗﻤ ﻚ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴ

.وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭ

اﻻرﺗﺒ

ﺎط وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻨﻤﯿ

اﻟ ﻎھﺬه ﺗﺤﻘﯿ

ﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭ

ﺎ ﺗﻼﺋ ﻢ

ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻮﺋ ﺎم ﺗﺤﻘﯿ

ﻖي7.

ﺔ ﺟﮭﻮد ب ر ﺑﺘﺤ ﻒ اﻟﻤﺸ ﺮﺑﻚ واﻟﻌﯿ ﺶ ف اﻹﺳ ﮭﺎم

ﻖ ي واﻟ ﻢ اﻟ ﺪﯾﻦ دور وﺗﻌ

ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ ي ر ب اﻟﻤﺘﺒ

ﺰﯾﺰ ،واﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺎدل
في

ودﻋﻢ ،اﯾ ﺔ ن اﻟﻤ ﺪ ﺟﺘﻤ ﻊ
ﺻ ﺮورﯾﺔ ﻛﺄﺳ ﺲ اﻟﻤﺸ ﺮﺑﻚ اﻟﻌﯿ ﺶ ﺛﻘﺎﻓ

ﺔ وﻏﺮس ،ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻮﺋ ﺎم وﺗﺤﻘﯿ
.اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﻖ ،اﻟﺴ ﻼم ﺑﻨ ﺎء ﺟﮭﻮد

ﺔ ﻗﻄ ﺮ وﻟﻔﺎﺋ

ﺪﺗﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ي

ي ت ر ال اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت
ف واﻟﺮﺧ ﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿ

ﻖ

ي ي ر اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺷ ﻜﺎء ر ال ﻗ ﺪرات ﺑﻨ ﺎء 8 .
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻣﻊ واﻟﺘﻌ ﺎون ﺷ ﺎﻛﺔ ر ال ﻋﻼﻗ ﺎت ﺑﺎﺳ
ﺔ ﻗﻄ ﺮ وﺗﺠ ﺎرب ﺧﺒْﺎت ﻣﻦ واﻻﺳ

اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻣﻦ ﺷ ﻜﺎﺋﮭﺎ ر و اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺘﻔﺎدة ي ر ﺗﻨﻔﯿ

ﺘﺜﻤﺎر

ﺬي ﺷ ﻜﺎء ر ك اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ
ي اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ
اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ي ف

ري ﻟﺘﻤ ﻚ اﻟﻘ ﺪرات ي ر ﺗ ﻮط ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﻌﯿﺎ ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻗ ﺪرات ﺑﻨ ﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ي
ي ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت
ف ﺑﻤ ﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿ

ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ي

ذﻟ ﻚ ف ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﻮط ﺔ اﻷدوار أداء
 .ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻟﻮﺋ ﺎم ﺗﻌ
ا ﺑ ﮫ ت ﺗ ﻊ ي رﺑﺎﺗﯿﺠﯿ

ﺔ اﻻس ﻟﻠﻤﻮاﺿ

ﯿﻊ ووﻓﻘ ﺎ ،اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺰﯾﺰ أدوار

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ورﺳ ﺎﻟﺔ ﻟﺮؤﯾ ﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘ

ﺎ

ﺗﺤ ﺮص  ،ت ر ال
اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﺗﺸ ﻤﻞ .ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ وإﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾ

ف ﻟﻠﻤﺴ
،واﻹﺻ ﺤﺎح واﻟﻤﯿ ﺎه ،واﻟﺼ ﺤﺔ ،اﻻﻗﺘﺼ

ﺎدي ي ر واﻟﺘﻤ ﻚ ،واﻟﺜﻘﺎﻓ

ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿ

ﺔ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ي اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ

ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘ
ﻢ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺪﯾﻢ ﻋﻠ ﻰ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ي
ت ر ال
،ي

اﻟﻌﻤ ﻞ وص ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ واﻟﻮﺋ ﺎم ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ ،ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ واﻟﺴ ﻜﻦ ﺑﺨ ﺺ أﻣﺎ  .ن ر اﻟﻐ ﺬا واﻷﻣﻦ
واﻟﻨﮭ ﻮض واﻟﻤ ﺎء ،اﻟﻐﺬاﺋﯿ

ﺔ رب غ واﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤ ﺄوى :اﻟﺘﺎﻟﯿ

ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺧﺪﻣﺎت طﻰ ي ﻓﺘ

ﻎي

ن اﻹﻧﺴ ﺎ
.اﻟﻄ ﻮارئ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻌﯿ ﺶ وﺳ ﺒﻞ ،رئ اﻟﻄ ﻮا أﺛﻨ ﺎء واﻟﺘﻌﻠﯿ

ﻢ ،اﻟﻌﺎﺟﻠ ﺔ واﻟﺼ ﺤﺔ ،واﻟﺘﻐﺬﯾ

ﺔ واﻟﻐ ﺬاء ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓ

ﺔ

اﻗ ﻂﻛﻞي
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ف ﻟﻠﻤﺴ
ﺣﺎﺟﺔ :رﺋﯿﺴ ﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﺜﻼﺛ
.اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد ،ﺷ ﻜﺎﺋﮭﺎ ر و اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔﺑ

ﺔ ﻟﻘﻄ ﺮ اﻟﻔﻨﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻣﮭﺎ ي
ﻒ

ﺎﻟﻨﻈﺮ ع ت ر ال اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺗﺨﺘﻠ

ﺔ اﻟﻘ ﺪرات ،ﻟ ﻰ ي اﻟﻤ ﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ

ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺮص ﺣﯿ ﺚ ،ع ي اﻟﻤﺠﺘ ﻢ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﺔ ﺗ ﺪﺧﻼﺗﮭﺎ ي

ف اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ت ﺗﺘ ﺐ

اﻟﻤﺠﺘ ﻢ ﺷ ﺎﺋﺢ ر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻔﯿ
واﻟﻤ ﺎء واﻟﺘﻌﻠﯿ

ﻢ ﻛﺎﻟﺼ ﺤﺔ ع ت ر ال اﻷﺳﺎﺳ

ﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿ

ﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ

ﺪي

ﺔ اﻷوﻟﻮﯾ ﺔ إﻋﻄﺎء

ا ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ ﺑﮭ ﺎ ﺗﺨ ﺺ ي اﻟﺨ ﺪﻣﺎت أﻣﺎ .ﺷ ﺐ ر ﻟ ﻞ اﻟﺼ ﺎﻟﺢ
اﻟﻔﺌ

ﺎت ﻟﺒﻌ ﺾ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻛﺎﻟﻜﻔ

اﻟﻤﻌ ﻮزة ﻟ ﻸش اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات وﻛ ﺬﻟﻚ ،اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ

ﺎﻻت ﻷﻓ ﺮاد ت ر ال
ﺎم اﻟﮭﺸ ﺔ

ﺎت ذوي أو ﻛﺎﻷﯾﺘ

19
ﺗﻠﺒﯿ

ﺎت اﻻﺳ

ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻐ ﺮض

ﺔ ي رﺑ ﮫ غ أو ﻛ ﺎﻟﻌﻼج ظﺮﻓﯿ ﺔ ﻣﺤﺪدة ﻻﺣﺘﯿﺎﺟ

ف ﻟﻺﺳ ﮭﺎم ﺗﻀ ﻄﺮ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻓ ﺈن ،

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺗﺤﻘﯿ
ف اﻟﺘﻀ

ﮫ ودﻋﻤﺎ ﻟ ﻰ ي اﻟﻤ ﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻦ ﻧﯿﺎﺑ

ﺎﻣﻨﯿﺔ ﻟﻮظﯿﻔﺘ

ﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ

ﻖي
ﺎت ھﺬه

.ع ي اﻻﺟﺘﻤ ﺎ ﻟﻠﻮﺋ ﺎم ﺿ ﻤﺎﻧﺎ
ي اﻻﻧﺘﺸ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ ،اﻟﻄﻮﯾﻠ ﺔ ﻣﺴ

ﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺮﺑﺘﮭﺎ ﺧ ﻼل

ف أﻧ ﮫ ﺣﯿ ﺚ ،واﺳ ﻊ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿ
ﻛ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ا أﺳ ﺎس ﻣﻮزﻋﺔ دوﻟ ﺔ (  ) 80ي ر ﺛﻤ ﺎن ل ي ﺣﻮا واﻹﻧﺴ
،رب ﻛ ﺐ ﺑﺸ ﻜﻞ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﺔ ﻣﺒﺎدراﺗﮭ ﺎ ﻏﻄﺖ اﻟﺴ ﻨﻮات ﺑﻌ ﺾ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ ش ر ﯾﻨ ﺖ ي .ا وأوروب ،وإﻓﺮﯾﻘﯿ
ت ر ال اﻟﻘ ﺎرات رب أك وإﻓﺮﯾﻘﯿ

ﺎ ،آﺳ ﯿﺎ

ﺎ آﺳ ﯿﺎ رق وﺗ ﺐ

 63.94 ،%آﺳ ﯿﺎ ﻟ ﻰ ي ي ﻛﻤ ﺎ اﻟﻘ ﺎرات ﺣﺴ ﺐ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻧﺴ ﺒﺔ ع ﺗ ﻮزي ﺗ ﻢ  2017ﺳ ﻨﺔ ﺧ ﻼل ﺳ

ﺒﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣﯿ ﺚ

 4.72 .%أوروﺑ ﺎ  31.33 %،إﻓﺮﯾﻘﯿ
ﺗﺸ ﺐ ي ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳ

ﺎ

ﯿﺔ ﻣﺒﺎدﺋﮭ ﺎ أﺣﺪ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺎ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻌﺘﺐْ

ﻗﻄ ﺮ ث ن ر وﯾ ﺄ .ﻗﯿﻤﮭ ﺎ
وإﻗﻠﯿﻤﯿ
اﻟﺨ ﺮب ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔأھﺪاف ﻟﺘﺤﻘﯿ

ﻖﺳ

ﺎ ﻣﺤﻠﯿ ﺎ  ،ي

ﺒﯿﻞ ﻻ ﺑﺄﻧ ﮫ ﻣﻨﮭﺎ إدراﻛ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑﻤﺒ ﺪأ ﯾ ﺔ
ﯾ ﺆﻣﻦ ي

ت ر ال اﻟﺤﻘﯿﻘ

ﺔ إﻧﮭ ﺎ .اﻹﻧﺴ ﺎن واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﺔ ﺷ ﻜﺎء ر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ي ر ب واﻟﺘﻌ ﺎون ﺷ ﺎﻛﺔ ر ال ﺑﺘﻌ

ﺰﯾﺰ إﻻ ،ودوﻟﯿ ﺎ

أھﺪاف إﻋﺪاد ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ،ي ر ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺖ ي ر ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺖ ي اﻷم ﻋﻨﮭ ﺎ وﻋﺒْﺖ ،ل ي اﻟ ﺪو اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﮭ ﺎ
ف ﺑﻮﺿ ﻮح اﻟﻤﺘﺤ ﺪة م
أﻣﺎ .اﻷﻟﻔﯿ
ف رﺋﯿﺴ ﺔ ﻛﻮﺳ

ﯿﻠﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ

ﺔ أھﺪاف ﺗﺤﻘﯿ

ﺎﺑﻊ اﻟﮭ ﺪف رﻛ ﺰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻟﻸﻟﻔﯿ

ﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ

ﻖي
ﺔ

اﻟﮭ ﺪف ي
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ﺘﺪﯾﻤﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﯿ

ف ﻟﺘﺆﻛ ﺪ اﻟﻤﺴ

ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ

ﺒﺔ

ﺔ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ أﺻ ﺪرت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟﺜﺎﻧﯿ

.اﻷھﺪاف ي ﻷ وا ش ر ع اﻟﺴ

ﺎﺑﻊ
ر

ﺑ ﺎف ﻟﺘﺤﻘﯿ

ﺎره أﺧﺮى ﻣﺮة اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺧﺮب

ﻖ ﻣﻠﺤ ﺔ ﺻ ﺮورة ﺑﺎﻋﺘﺒ

ﺷ ﻜﺎء ر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺮص ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻣﺎﺗﮭ ﺎ ر ال وﻣﻦ ا ھﻮﯾﺘ ﮫ ﻣﻦ واﻧﻄﻼﻗ ﺎ ،اﻟﺨﺮﺑﯿ
اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺗﻌ ﺎون ﻣﺪى ﻓ ﺈن ،اﻟﻐ ﺮض ﻟﮭ ﺬا .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ

ﻔﺔ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ أﺻ ﺤﺎب أو ي
ن اﻹﻧﺴ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ

وإدارات ،وزارات ﻣﻦ واﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ أﺟﮭﺰﺗﮭ ﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠ

ﺔ

ﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت  1.ﻟﯿﺸ ﻤﻞ ﯾﻤﺘ ﺪ

ﻒ اﻟﻤﺴﺘﻀ

ي  3و ،اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت  2 .و ،وطﻨﯿ ﺔ وﺑ ﺮاﻣﺞ ،ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت
ن اﻟﻤ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت .
،وﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﮭ

ﺎ وﺷ

ﺒﻜﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ رب غ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت  5.و ،واﻟﺒﺤﺜﯿ

اﻟﻘﻄ ﺎع  7.و ،اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ

ﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ اﻟﺠﮭ ﺎت  4 .و ،اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ

ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ وﻛ ﺎﻻت ﻓﯿﮭ ﺎ ﺑﻤ ﺎ واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ

ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت  6 .و
.اﻟﺨ ﺎص

واﻟﺘﻌ ﺎون ﺷ ﺎﻛﺔ ر ال ﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﻦ واﺳ ﻌﺔ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻧﺴ ﺞ اﻟﺨﺮﺑﯿ
ﻣﺒ ﺎدئ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻄﻮﯾﻠ ﺔ ،ا ﻣﺴ

ﺔ ﻟﻘﻄ ﺮ واﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ

ﺮﺑﺘﮫ ﺧ ﻼل

ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿ

ف اﻟﻌﻼﻗ ﺎتھﺬه اﺳ

ﻖي

ﺘﺜﻤﺎر أﺟﻞ ﻣﻦ

ﻗﻄ ﺮ ﺑﮭ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ي اﻟﺘﻌ ﺎون
ﻧ ﺬﻛﺮ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ت ر ال اﻟﺘﻌ ﺎون ﺟﮭﻮد ﺛﻤ ﺮات أھﻢ وﻣﻦ .ﺷ ﻜﺎء ر ال ي ر ب ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف
:اﻟﺤﺼ ﺮ ﻻ ﻟﻠﻤﺜ ﺎل

اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻷﻣ ﻢ ل ع ي واﻻﺟﺘﻤ ﺎ اﻻﻗﺘﺼ

ﺎدي ﺑ

ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸ

ﺎرﯾﺔ اﻟﺼ ﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺣﺼ ﻮل
 1997 .ﺳ ﻨﺔ ﻣﻨ ﺬ

ﺳ ﻨﺔ ذ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﮭﺠ ﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﺪى ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺻ ﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺣﺼ ﻮل
2006 .

 2014 .ﺳ ﻨﺔ ﻣﻨ ﺬ م ي اﻹﺳ ﻼ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﺪى اﻻﺳﺘﺸ
اﻟﺴ ﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿ

ﯿﺔ) اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ

اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺻ ﻨﺪوق ،اﻹﻧﺴ

ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸ ﺆون ﺗﻨﺴ

ﺎرﯾﺔ اﻟﺼ ﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ ﻗﻄ ﺮ ﺣﺼ ﻮل

ﺔ اﻟﻮﻛ ﺎﻻت أﻏﻠ ﺐ ﻣﻊ ﺗﻔ ﺎھﻢ ﻣ ﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﯿ

ﻊ

ﯿﻖ ﻣﻜﺘ ﺐ ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﮭﺠ ﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ي ر ﻟﻼﺟ ﺊ
ي

(.اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،واﻟﺰراﻋ ﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾ

ﺔ

ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ن ر اﻹﻧﻤ ﺎ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ،ﻟﻠﻄﻔﻮﻟ

20
اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ وﻛ ﺎﻻت أﻏﻠ ﺐ ﻣﻊ ﻣﺤﺪدة ع ﻣﺸ ﺎري ي
ف وﺗﻌ ﺎون ﺷ ﺎﻛﺔ ر ﻋﻘ ﻮد ي
ف اﻻﻧﺨ ﺮاط
اﻟﺸ ﺆون ﺗﻨﺴ

ﯿﻖ ﻣﻜﺘ ﺐ ،اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﮭﺠ ﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ي ر ﻟﻼﺟ ﺊ اﻟﺴ ﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿ

اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ،م ي اﻟﻌ ﺎل اﻟﻐ ﺬاء ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ،ﻟﻠﻄﻔﻮﻟ
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ﯿﺔ) اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ

ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﻢ ﺻ ﻨﺪوق ،اﻹﻧﺴ

ﺔ
ﺎﻧﯿﺔ

(.اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،واﻟﺰراﻋ ﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾ

ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،ي
ن ر اﻹﻧﻤ ﺎ

ﻗﻄ ﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ي
ي ت ر ال اﻟ ﺪول ﺣﻜﻮﻣ ﺎت
ف اﻟ ﻮزارات ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻓﻨﯿ

ﺔ ﺗﻌ ﺎون اﺗﻔﺎﻗﯿ

،اﻟﺼ ﺤﺔ وزارات ،اﻟﺤﺼ ﺮ ﻻ ﻟﻠﻤﺜ ﺎل ،اﻟ ﻮزارات ھﺬه ي ر ب وﻣﻦ .واﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﻨﺴ

ﺎت ﺗﻮﻗﯿ

ﻊ

ﯿﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺑﯿ

ﺔ

__.اﻟﻤﯿ ﺎه ووزارات ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺸ ﺆون ووزارات ،اﻟﺘﻌﻠﯿ
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Radikal Dini Terör İçin Verimli Vaha Irak: DAEŞ Örneği
Selim Kurt*

Öz
Radikal dini temelli terörün ortaya çıkışı büyük ölçüde Sovyetlerin Afganistan’ı işgaliyle
ilişkilendirilmektedir. Bu mücadelede yer alan mücahitler ile yabancı savaşçılar cihatçı bir
kuşağın yetişmesini sağlayarak radikal dini terör örgütlerinin insan kaynağını teşkil etmiştir. Bu
örgütlerden şüphesiz en önemlilerinden biri olan DAEŞ’in kurucusu olan Ebu Musab ez-Zerkavi
Afganistan’ın Amerikan güçlerince işgalini takiben Irak’a geldiğinde mücadelesi için uygun bir
ortam bulmuştur. Bunun iki nedeni bulunmakta olup, bunlardan ilki Saddam rejimi altında
belirgin hale gelen ülkedeki mezhep (Sünni-Şii) ayrılığının ABD işgal yönetimi tarafından daha
da şiddetlenmesidir. İkincisi ise, bilinenin aksine Baas rejiminin laik görünümüne karşın,
özellikle Birinci Körfez Savaşı sonrası bizzat Saddam Hüseyin tarafından başlatılan seçkin sınıfın
Baasçı ideolojisiyle İslamcılığı birleştirmeyi hedefleyen “İslami İnanç Kampanyası”dır. Böyle bir
ortamda Şii düşmanlığına daha fazla vurgu yaparak ezilen Sünni azınlığın desteğini alan Zerkavi,
savaş sonrasında ABD tarafından kurulan yapıda Saddam taraftarı Sünni Baasçıların
dışlanmasına dayanan mevcut ortamdan da faydalanarak mücadelesi için eğitimli asker
kaynağını da elde etmiştir.
Anahtar Kelimeler: DAEŞ, Irak, Ebu Musab ez-Zerkavi, Radikal Dini Terör, Terörizm.
Abstract
The emergence of today’s radical religious-based terror is largely associated with the Soviet
invasion in Afghanistan. The mujahedeen and foreign fighters involved in this struggle have
provided the brought up a generation of jihadists and this generation created the human
resources of radical religious terrorist organizations. Abu Musab ez-Zarqawi, the founder of
DAESH, one of the most important of these organizations, has found a suitable environment for
his struggle when he comes to Iraq following the invasion by American forces. There are two
reasons for this, and the first one is the deepening of the sectarian (Sunni-Shiite) separation in
the country, which became apparent under the Saddam regime and accelerated by the US
occupation regime. The second is the Islamic Faith Campaign, which aims to unite Islamism with
the Baathist ideology of the elite class initiated by Saddam Hussein especially after the First Gulf
War, despite the secular appearance of the Baathist regime. In such an environment, with the
greater emphasis on the Shiite hostility, Zarqawi received the support of the oppressed Sunni
minorities. Also Zarqawi benefited from the post-war environment, established by the United
States based on the exclusion of the supporters of Saddam Sunni Baathists. So he obtained the
trained soldier resources for his struggle from this outcast Sunnis.
Keywords: ISIS, Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, Radical Religious Terror, Terrorism.
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Terörizm Nedir?
Terörizmin nedenleri ele alındığında, terörün büyük ölçüde insanların zihninde başladığı
sonucuna ulaşabilir. Esasen terör zihinlerde yaşar ve olgunlaşır, bunun nedeni ise insanın bu
hususa ilişkin tecrübesinin terör hissiyatına dayanmasıdır. Pek çok çalışma, taktikleri, normatif
olarak çağrıştırdığı mana ve amaçları tarihsel süreçte dönüşen terörizm adını verdiğimiz
faaliyetin tarihsel olarak koşullandığını göstermektedir. Terörün araçsallaştırılması tarih ötesi
insan gerçekliğine dayanan bir faaliyet ve uygulamadır.1
Diğer taraftan terörizmin tanımlanması hususu sosyal bilimlerin en tartışmalı konularından
biridir. Terörizmi gerilla savaşı, suç veya çılgın seri katillerden ayırt etme probleminin yanı sıra
“birinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısıdır” şeklinde genel olarak bilinen ifade, “terörizm”
sınıflandırılmak istediğinde moral bir yargıda bulunulabilmesi problemini de ortaya
çıkarmaktadır. Bu nedenle halen terörizme ilişkin yaygın bir şekilde kabul edilmiş bir tanım
bulunmamaktadır. Walter Laqueur gibi bazı yazarlar “hem terörizmin kapsamlı bir tanımının
bulunmadığını hem de yakın bir gelecekte de bulunmamasının mümkün olmadığını” iddia
etmektedirler. Diğer taraftan Jeffrey Simon, terörizmin tüm dünyada kullanımda olan en az 212
farklı tanımının olduğunu ifade etmekte ve bunlardan 90’ının hükümetler ve diğer kurumlar
tarafından kullanıldığına işaret etmektedir.2
Terörizm kelimesi Latince kökenlidir. Latince “terrere” kelimesinden gelen sözcüğün anlamı
“korkudan titreme” veya “titremeye sebep olma”dır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yıldırı”
şeklinde ifade olunan kelime, Fransızca Petit Rebort sözlüğünde “bir toplumda bir grubun,
halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku” olarak tanımlanmaktadır.3
Zaman içinde terörizmin diğer anlamlarının önüne, “siyasi bir amaçla” yapılıyor olmak da
eklenmiş, yani siyasi bir amaçla hareket etme ve dehşete düşürme, korku salma terör eyleminin
temel unsurları haline gelmiştir.4 Esasen siyasi amaçla yapılan eylemler tarihi, siyasi bir
otoritenin ortaya çıkışıyla ilişkilendirilmekte olup, iktidarın tek bir kişinin eline geçmesi ve bu
kişinin ortadan kaldırılmasının siyasi değişime yön verebilmenin en seri ve basit yolu olduğunun
keşfedilmesine dayanmaktadır. Bu şekildeki eylemler genellikle ya şahsi ya da hizbi sebeplerden
veya taht kavgaları hüviyetinde vuku bulmuşlardır. Bu çerçevede gerçekleştirilen eylemlerin
mağdurları kimi zaman bir zorba, kimi zaman da bir haydut olsa da, onu öldürmek bir cinayet
olarak değil bir fazilet olarak görülmüş ve bu eylemleri bir fazilete dönüştürecek ideolojik
meşruiyet kazandırma çabaları genellikle siyaset ve din bağlamında gerçekleştirilmiştir.5
Bu çerçevede, çok genel bir bakış açısından, terörizm bireylerin veya ulus-altı grupların şiddeti,
terör eylemlerinin kurbanlarının ötesinde daha büyük bir dinleyici kitlesinin gözünü korkutmak

Ken Booth ve Tim Dunne, Terror in our time, New York: Routledge, 2012, s. 18.
Spencer, Questioning the concept of ‘new terrorism’, Peace Conflict & Development, Cilt 8,
Ocak 2006, ss. 2-3.
3 Atilla Yayla, Terörizm: Kavramsal Bir Çerçeve, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 4 (1), 1990, s. 335. ve
Türk Dil Kurumu (TDK), Terör, (t.y.), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts
(Erişim Tarihi: 05.03.2019).
4 Tuğçe Gençtürk, Terör Kavramı ve Uluslararası Terörizme Farklı Yaklaşımlar, Başkent Üniversitesi
Stratejik Araştırmalar Merkezi, 3 Şubat 2012,
http://sam.baskent.edu.tr/makaleler/tgencturk/TerorUluslararasi.pdf, s. 3.
5 Bernard Lewis, Haşhaşiler: İslam’da radikal bir tarikat, (çev. Kemal Sarısözen), İstanbul: Kapı Yayınları,
2018, ss. 194-195.
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suretiyle politik veya sosyal bir amaç elde etmek için önceden tasarlanmış kullanımı ya da
kullanma tehdidinde bulunmasıdır.6
Terörizmi milattan öncesine götürerek bugünkü Filistin topraklarında faaliyet göstermiş
bulunan Yahudi kökenli Scari örgütü ile özdeşleştirenler olduğu gibi Hasan Sabbah’ın
Haşhaşin’lerini ilk örgütlü terör hareketi olarak gösteren uzmanlar da bulunmaktadır. Ayrıca
terörizmi anarşizmle özdeşleştirerek günümüz eylemlerine referans olarak 18’nci yüzyılda
Çarlık Rusya’sında ortaya çıkan Narodnoya Volya’yı verenler bulunsa da,7 terör kelimesinin,
bugünkü anlamında ilk defa Fransa’da, Fransız Devrimi’nden sonra kullanıldığı kabul
edilmektedir.8
Bu çerçevede terör kelimesinin Batı’nın kelime dağarcığına Fransız ihtilalcilerinin iç
düşmanlarına yönelik 1793 ve 1794 yıllarındaki eylemleri dolayısıyla girdiği söylenebilir.
Kelime doğrudan idam şeklinde tezahür eden hükümet baskısına göndermede bulunmaktadır.
Terör iktidarı döneminde yaklaşık 17.000 yasal idam gerçekleşmiş ve 23.000 civarında da
yasadışı idam vakası vuku bulmuştur. Bazı uzmanlar 1793-1795 yılları arasındaki son derece
kanlı Vendee Sivil Savaşı’nı da Terör İktidarı’nın bir sonucu olarak görmekte olup, bu savaşın da
dahil edilmesi halinde yasal araçlarla öldürülenlerin sayısının 200.000 dolaylarına ulaştığı
söylenmektedir.9
Fransız İhtilali uzmanları, radikal devrimci gücün etkili olduğu iki yılda orijinal Terör İktidarı’nı
Fransız muhaliflere yönelik devletin organize ettiği veya devlet destekli bir şiddet olarak
değerlendirmektedirler. Ancak Fransız İhtilali’nden bu yana terör kelimesinin anlamı da
genişlemiştir. Halen terör hususunda çalışan uzmanlar terörü vatandaşların gözünü korkutmaya
yönelik bir yıldırma politikası olarak görmeye devam etmektedirler. Ancak uzmanlar terör
terimini, tıpkı Basklı ayrılıkçıların, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun ve Sri Lanka’daki Tamil
Elam Kurtuluş Kaplanları gibi yerel muhaliflerin hükümet hedeflerine yönelik gizli saldırılarına
işaret etmek için de kullanmaktadırlar. Zaman zaman etnik temizlik ve soykırım gibi
uygulamalar da terör yakıştırmasına maruz kalmaya başlamıştır. Bu nedenle terim günümüzde
çok çeşitli insan gaddarlıklarını tanımlamak için kullanılır hale gelmiştir.10
DAEŞ
Gerçekleştirdiği kanlı eylemler ve Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklarla adını özellikle 2014
yılı içerisinde sıkça duyuran Irak ve Şam İslam Devleti (DAEŞ), ilk olarak 1999 yılında Ebu
Musab ez-Zerkavi tarafından Afganistan’da, Tevhid ve Cihad Örgütü olarak kurulmuş, 2001
yılında Irak’ın kuzeyine gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerine karşı
savaşmıştır.11
2003 yılında Irak’ın ABD tarafından işgalinin ardından Irak’ta kök salmaya başlayan DAEŞ,
esasen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Afganistan’ı işgali ile ortaya çıkan
cihatçı terörün bir devamı niteliğindedir. Diğer taraftan örgütün karar verme yetkisine sahip üst
6 Todd

Sandler, New frontiers of terrorism research: an introduction, Journal of Peace Research, Cilt 48
(3), Mayıs 2011, s. 280.
7 Ercan Çitlioğlu ve Fatih Dedemen, Terörizmi anlamak, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 (2), Kasım 2014,
s. 26.
8 Yayla, a.g.e., s. 335.
9 Charles Tilly, Terror, Terrorism, Terrorists, Theories of Terrorism: A Symposium, Proceedings, Mart
2004, Washington: American Sociological Association, 2004, s. 9.
10 Tilly, a.g.e., s. 9.
11 Şemsettin Erdoğan ve Ergün Deligöz, Irak Şam İslam Devleti (DAEŞ): gücü ve geleceği, Savunma
Bilimleri Dergisi, Cilt 14 (1), Mayıs 2015, s. 6.
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düzey isimlerinin çoğu Saddam Hüseyin’in askeri veya güvenlik güçlerinde görev almışlardır. Bir
bakıma bu seküler Baasçılığın İslami köktencilik kisvesi altında Irak’a geri dönmesidir.12
Örgüt, 2004 yılında El-Kaide ile bağlantılı hale gelerek Irak El-Kaidesi ismini almıştır. Zerkavi
yayınladığı bir video ile El-Kaide’ye biat ettiğini açıklamış ve bu biat açıklaması Tevhid ve Cihat
Örgütü’nün adının “İki Nehir Arasında El-Kaide Örgütü” olarak değişmesiyle sonuçlanmıştır.
Sonuç olarak Zerkavi’nin örgütü El-Kaide’nin müttefiki veya kısmen iştiraki olarak girdiği Irak’ta
bir yıl süren savaşın ardından tamamen bin Ladin’in saha komutanına dönüşmüştür.13 12
Haziran 2006’da Zerkavi’nin ölmesi sonucu, liderliğe el-Muhacir getirilmiş, Ekim 2006’da ise
Irak İslam Devleti kurularak liderliğe Ebu Ömer el-Bağdadi getirilmiştir. 2007 yılından itibaren,
ABD’nin etkisi ile gücünü kaybetmeye başlamış ve 2010 yılında el-Mısri ve el-Bağdadi’nin
öldürülmesi nedeniyle, liderlik Ebu Bekir el-Bağdadi’ye geçmiştir.14
2011 yılında Arap Baharı protestolarının ardından Suriye’de başlayan iç savaş, daha sonra
2012’de kanlı bir uluslararası savaşa dönüşmüş ve DAEŞ bu savaş sırasında Nisan 2013’te
varlığını ilan etmiştir. DAEŞ’in temel ilkesi Suriye, Irak ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinin
sınırlarını tanımayıp, bu sınırları aşan sözde-Halifeliği (İslam Devleti) yeniden kurma amacını
gerçekleştirmeye yönelik bir savaş yürütmektedir. Bu doktrin, özellikle El-Kaide lideri Eymen
ez-Zevahiri operasyonlarını yalnızca Suriye ile sınırlandırmayı kabul etmeyen DAEŞ’i
reddettiğinde, DAEŞ ile El-Kaide liderliklerini, karşı karşıya getirmiştir.15 Haziran 2014’te
başlayan saldırı sonucunda Irak’ın bir milyonluk nüfusuyla ikinci büyük şehri olan Musul’un
alınmasıyla DAEŞ’in bölgedeki etkisi ve dünyadaki bilinirliği en üst seviyeye çıkmış ve bu
olaydan kısa bir süre sonra, 29 Haziran 2014 tarihinde ise Ebu Bekir el-Bağdadi kendini halife
olarak ilan ederken aynı zamanda İslam Devleti’nin kurulduğunu da tüm dünyaya
duyurmuştur.16
Artan DAEŞ tehdidine karşı Eylül 2014’te 79 ülkenin katılımıyla örgütle mücadele için bir
“Küresel Koalisyon” kurulmuş olup, söz konusu koalisyon üyeleri DAEŞ’i geriletme ve en
nihayetinde de yok etme taahhüdü altına girmişlerdir.17 Koalisyon güçlerinin üç yıllık
mücadelesi sonucunda, 2017 yılının Kasım ayında DAEŞ’in elindeki Suriye’nin Abu Kamal
şehrinin ele geçirilmesinin yanı sıra Irak’taki Qaim ve Rawa gibi bölgelerde Irak güvenlik
güçlerinin örgüte karşı elde ettiği başarılar DAEŞ tarafından ilan edilen sözde İslam Devleti
halifeliğinin çöküşüne de işaret etmektedir. Irak-Suriye sınırındaki bu şehirlerin kaybedilmesiyle
birlikte, örgüt her iki ülkede de kalabalık merkezlerin kontrolünü yitirmiştir. Bu durum örgütün,
büyük bir toprak parçasını kontrol ettiği, yerel işletmelerden rutin bir şekilde vergi topladığı,
bölgenin doğal kaynaklarını istismar ettiği ve her iki ülkede de büyük bir nüfusu yönettiği sadece
üç yıl önceki popüler olduğu dönemden büyük bir dönüşü temsil etmektedir. Ancak örgüt
geçmişte ne kadar esnek olduğunu ve bulunduğu ortama nasıl kolaylıkla uyum sağlayabildiğini

Michael Weiss ve Hassan Hassan, IŞİD Terör Ordusunun İçyüzü, (çev. Emine Arzu Kayhan), İstanbul:
Kırmızı Yayınları, 2016, s. 25.
13 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 37.
14 Erdoğan ve Deligöz, a.g.e., s. 6.
15 Gus Martin, Terörizm: kavramlar ve kuramlar, (çev. İhsan Çapçıoğlu ve Bahadır Metin), Ankara: Adres
Yayınları, 2013, s. 190.
16 Gerard Chaliand, DAEŞ Döneminde Cihatçılık, (çev. Bülent Tanatar), Gerard Chaliand - Arnaud Blin, eds.,
Terörizmin tarihi: antikçağdan DAEŞ’e (ss. 599-611), İstanbul: Nora Kitap, 2016, ss. 599-600.
17 Global Coalition, 79 partners united in defeating DAESH, (t.y.), http://theglobalcoalition.org/en/home/
(Erişim Tarihi: 05.03.2019).
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göstermiştir. Bu nedenle, DAEŞ’in gelecekte de çeşitli hareket tarzlarının bir karışımını
benimseyerek, kendi markasını canlı tutmak için çalışacağı söylenebilir.18
DAEŞ’in Irak’ta Kök Salmasını Kolaylaştıran Etmenler
Küresel cihattan etkilenen ve buna katılmak için Afganistan’a giden DAEŞ’in kurucusu Ebu
Musab ez-Zerkavi, Taliban’ın fiili başkenti olan Kandahar’da dönemin küresel cihat hususundaki
en bilindik ismi olan Usame bin Ladin ile gerçekleştirdiği görüşmede, hem Ladin hem de örgütün
ikinci adamı Ez-Zevahiri tarafından El-Kaide üyeliği için dahi yeterli görülmemiştir.19 Ancak
Zerkavi, 2001 yılında Amerika’nın Afganistan’ı işgali üzerine, Irak’a geçmiş ve orada Irak ve
Suriye’nin bazı kısımlarını da içine alan İslam Devleti’ni kurmayı başarmıştır.
El-Kaide üyeliği için bile yetersiz görülen Zerkavi’nin bu başarısının altında Irak’a geldiğinde
karşısına çıkan mevcut konjonktürün çok önemli bir rolünün olduğu söylenebilir. Özellikle iki
hususun Zerkavi’nin örgütü olan DAEŞ’in Irak’ta alan kazanmasında ve hızlı bir şekilde
genişlemesinde rol oynadığı söylenebilir. Bunlardan ilki Saddam tarafından Birinci Körfez
Savaşı’ndan sonra uygulamaya konulan “İslami İnanç Kampanyası”nın özellikle ülkedeki
Sünnilerde yarattığı dinsel hassasiyetin, bu kitlelerin önce El-Kaide’ye sonra da DAEŞ’e
sempatiyle bakmasına neden olmasıdır. İkincisi ise 2003 yılında Irak’ın Amerika tarafından
işgali sonrasında işgal yönetimi tarafından atılan adımların ülkedeki Sünni-Şii ayrılığını daha da
tetikleyerek, DAEŞ’in mezhep ayrılıkçılığı üzerinden alan kazanmasının önünü açmasıdır.
İslami İnanç Kampanyası
Saddam’ın Baasçı rejimi her ne kadar “seküler” olarak bilinse de, bunun tam manasıyla böyle
olduğunu söylemek çok da mümkün değildir.20 Saddam’ın İslamlaştırma politikası ile mezhepçi
politikaları DAEŞ’in ortaya çıkmasını sağlayan nedenler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede
Saddam’ın hayata geçirdiği ve 1993 ile 2003 yılları arasında devam eden İslami İnanç
Kampanya’sının rejimin İslami unsurlarını ön plana çıkardığı söylenebilir. Bu bağlamda
Saddam’ın siyasete, eğitime, kültüre ve Irak’ın yasal sistemine ağır dozda din enjekte ettiği iddia
edilmektedir. Bu nedenle, İnanç Kampanyası’nın İslamlaştırma kampanyasının özü olduğu ve
DAEŞ’in radikal İslam’ına katkıda bulunduğu öngörülmektedir.21
Diğer taraftan, Baas rejiminin İslam ile bağlantısı esasen uzun bir geçmişe dayanmaktadır.
1960’lı yılların sonu ile 1970’li yıllarda da Baasçılıkla resmi Irak hükümetinin politikalarında
bazı İslami elementlere rastlanmaktadır. Baas Partisi’nin iktidara gelmesinden bir ay sonra
duyurulan Eylül 1968 tarihli ilk Baasçı Anayasa, İslam’a yönelik pek çok referans içermektedir.
Saddam ve yakınındaki genç Baasçılar tarafından kaleme alınan ve ilkinin yerini alan Temmuz
1970 tarihli ikinci Anayasa’da ise İslam ve din tabirleri tümüyle çıkarılmıştır. Bu durumun tek
istisnası ise belgede İslam’ın halen “devlet dini” olarak tanımlanmasıdır. Bu tabir geniş çaplı
protestolardan korkulduğu için çıkarılmamıştır. Bu seküler ikinci Anayasa 2003 yılına kadar
yürürlükte kalmıştır. Saddam bu belgeyi çok fazla dikkate almasa da, yapılacak herhangi bir
değişiklik Baas Partisi tarafından dini partilere karşı bir yenilgi olarak görüleceğinden, söz
konusu anayasada 1990’lı yıllarda değişiklik yapılmamıştır. Anayasal olarak partinin ana inanç
Michael P. Dempsey, The caliphate is destroyed, but the Islamic State lives on, Foreign Policy,
(22.11.2017), https://foreignpolicy.com/2017/11/22/the-caliphate-is-destroyed-but-the-islamic-statelives-on/ (Erişim tarihi: 07.03.2019).
19 Weiss and Hassan, a.g.e., s. 13.
20 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 25.
21 Amatzia Baram, Saddam’s ISIS: tracing the roots of the caliphate, Foreign Affairs, (08.04.2016),
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2016-04-08/saddams-isis (Erişim Tarihi: 26.02.2019).
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ilkesi seküler Pan-Arabizm olduğundan, böyle bir değişiklik ihanet olarak yorumlanacağından,
Saddam bu durumun yaratacağı tepkileri göze almak istememiştir. Saddam 1977 yılında
Şeriat’ın geçmişte kaldığını; “Mevcut sosyal problemler şeriatın kurallarının geçerli olduğu
İslam’ın erken zamanlarındaki problemlerinden son derece farklıdır. Bu kurallar günümüzdeki
yaşantının kuralları olamaz” sözleriyle belirtse de, 1990’lı yıllarda tam bir u-dönüşü yapmıştır.22
Daha 1986 yılında popülerlik kazanmak için “Irak’ta çoktan hız kazanmış olan artan dindarlık
vagonuna atlamanın” gerekli olduğunu kendisi de kabul etmeye başlamıştır.23 Bu çerçevede
Saddam 1991 yılında Körfez Savaşı yenilgisinin yarattığı olumsuz ortamı da telafi etmek için
ülke içerisinde İslam’ı desteklemiş ve dindar bir imaj yaratmıştır.24 Bu İslamcılık anlayışının bir
yansıması olarak Saddam seçkin sınıfın Baasçı ideolojisiyle İslamcılığı birleştiren İslami İnanç
Kampanyası’nı başlatmıştır.25 Bu çerçevede Saddam’ın İkinci Körfez Savaşı’ndan önce bir karşı
devrim hamlesi olarak İslam’ı kullandığı söylenebilir. Böylelikle Birinci Körfez Savaşı’ndan
sonra, İran’daki mollalar gibi yabancı köktenci muhaliflerin yanı sıra aynı zamanda içerideki
İslamcı yakın düşman temelinde egemenliğine yönelebilecek tehditlere karşı da rejimini
güçlendirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede dini motifleri ön plana çıkarmaya başlayan Saddam
rejimi, Irak bayrağına “Allahu ekber” ifadesini ekletmiş, çoğu şeriat kanunlarına dayanan
acımasız cezalandırma yöntemlerini uygulamaya koymuş ve rejimini İslamileştirmiştir.26 Bu
çerçevede yeni camiler ile sadece İslami teolojinin Sünni versiyonun anlatıldığı Saddam
Üniversitesi adında bir teolojik üniversite de inşa ettirmiş ve pek çok dans kulübü, gazino ve bar
kapatılmıştır. On iki İslam bilgini de Irak Parlamentosu’na dahil edilmiştir.27
İslami İnanç Kampanyası çerçevesinde Saddam, İslam okullarına kendini adamış Baasçıları
göndermiş ve böylelikle bir yandan camilerde yer edinirken diğer yandan da onların kendisine
sadık kalacaklarına inanmıştır. Böylelikle rejim ülkedeki İslami hareketi bu şekilde izlemeyi veya
manipüle edebilmeyi hedeflemiştir. Ancak uygulamada tam tersi gerçekleşmiş ve camilere
gönderilen görevlilerin birçoğu Baasçılığa o derece derinden bağlı olmadıkları için cihat
öğretileriyle karşılaştıkları zaman, birçoğu Saddam’a olduğundan daha çok Cihatçılığa sadık hale
gelmiştir. Bu çerçevede bu kişiler hem İnanç Kampanyası’nın aşılaması beklenen mutlak
ideolojiye hem de rejimin kendisine karşı gelmişlerdir. Hatta bu “Cihatçı-Baasçı”ların bazıları,
Amerikan himayesindeki yeni Irak hükümetinde elde ettikleri görevlerini devam ettirirken, antiAmerikancı terörist olarak çalışmalarını da sürdürmüşlerdir.28
Bu çerçevede Saddam İslami İnanç Kampanyası’yla İslam’ı şiddetle bağlantılandırarak, ülkede
böyle bir gelenek bulunmamasına karşın, geniş çaplı bir İslam’ı eğitim empoze ederek ve fiili
olarak partisinin seküler kurumlarını tasfiye ederek, Iraklı Sünnilerin 2003 yılındaki Amerikan
işgalinden sonra El-Kaide’ye ve nihayetinde de DAEŞ’e yakınlık duymasına sebebiyet vermiştir.29

Amatzia Baram, Saddam and the rise of ISIS: the faith campaign’s long aftermath, (05.06.2016),
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2016-06-05/saddam-and-rise-isis (Erişim Tarihi:
28.02.2019).
23 Baram, Saddam’s ISIS: tracing the roots of the caliphate.
24 Muntazra Nazir, Democracy, Islam and insurgency in Iraq, Pakistan Horizon, Cilt 59 (3), Temmuz 2006,
s. 52.
25 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 26.
26 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 25.
27 Nazir, a.g.e., s. 52.
28 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 26
29 Baram, Saddam’s ISIS: tracing the roots of the caliphate.
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Sünni-Şii Ayrılığına Dayanan Mezhepsel Çatışma.
Bölgedeki ve özellikle de Irak’taki Şiiler ile Sünniler arasındaki anlaşmazlığa göndermede
bulunan mezhep çatışması ise, DAEŞ’in ortaya çıkışının ve güçlenmesinin bir diğer önemli
nedenidir.30 Modern Irak devleti 1920 yılında kurulduğunda Irak halkı kendini sıklıkla Sünni ya
da Şii olarak tanımlamamaktaydı. Pek çok durumda, özellikle köylerde ve kırsal kesimde,
bağlılıkları daha çok kendi kabilelerine, klanlarına ya da köylerineydi. Şiiler çoğunluğu
oluşturmalarına karşın sıkı bir şekilde bir birine bağlı bir topluluk değillerdi. Bununla birlikte
zaman içinde çeşitli Şii gruplar devlete muhalefet etmeye başladılar. Bu muhalefetin çeşitli
nedenleri bulunmakta olup, bunlardan ilki çoğunluk olmalarına rağmen Irak tarihinin
ekseriyetinde politik olarak yeterince temsil edilmemiş olmalarıdır. İkinci neden, Şii toplumunun
ekonomik durumunun kötülüğüdür. Üçüncü neden ise kültürel saldırıdır. Modern Irak devletinin
kuruluşunu takiben, toplumsal birliğin merkezi olarak seküler trendler ve etnik ve dilsel
değerlere dayalı olan Arap milliyetçili İslam’ın yerini almıştır. Ancak bu durum Sünni ve Şii
tutucular tarafından kabul görmemiştir.31
Saddam Hüseyin’in iktidarı döneminde, etrafındaki ayrıcalıklı kesimin mezhepsel bir görünüm
arz etmekten daha çok kabilevi mülahazalarla hareket ettiklerini söylemek daha doğrudur. İranIrak Savaşı, Saddam tarafından Şii karşıtı bir çatışmadan daha ziyade İran karşıtı bir kampanya
olarak sunulmuştur. Sekiz yıllık savaş süresince, mezhepsel bir retorik kullanmaktan ziyade,
Saddam İranlıları aşağılayan etnik bir söylemde bulunmuş ve hem Sünni Arap dünyasının
desteğini kazanmak hem de Iraklı Şiilerin ülkeye sadık olmalarını sağlamak için Arap
milliyetçiliğini ön plana çıkaran bir retorik kullanmıştır. Buna karşılık Iraklı Şiiler açık bir şekilde
düşmanın yanında yer almışlar ve Saddam tarafından potansiyel hainler olarak görülmüşlerdir.
Bu durumun bir sonucu olarak iki ülke arasındaki savaş sadece İran ile Arap dünyası arasındaki
ilişkileri değil, Irak’ın içerisindeki mezhepsel ilişkileri de etkilemiştir. İran-Irak Savaşı ile
özellikle 1991 yılındaki Körfez Savaşı’ndan sonra, Saddam’ın iktidarında Arap milliyetçisi bir
retorikten İslami milliyetçiliğe doğru bir kayma şeklinde karakterize edilen bir kayma meydana
gelmiştir.32
Diğer taraftan Şii toplumu, Şii olmayan elementler ülkedeki politik ve sosyal görüşleri
oluşturmaya devam ettiği için hayal kırıklığına uğramıştır. Şii toplumunun politik haklarının
sürekli olarak reddi, anılan toplulukta bir kızgınlık yaratmış ve bu kızgınlık 1991 Körfez
Savaşı’ndan sonra Amerika’nın da desteğiyle Saddam rejimine karşı isyana dönüşmüştür. Ancak
Saddam’ın Şiilere yönelik pervasız zulmü, onları takip eden süreçte daha fazla izolasyona
itmiştir. Buna rağmen bu dönemde Irak’taki mezhepçi politikalar çok da aleni değildir. Politik
mezhepçilik, özellikle her bir grup yeni belirginleşmeye başlayan sistemdeki konumunu
güçlendirmek için mücadeleye giriştikleri için Saddam’ın devrilmesinin ardından Irak’ta daha
belirgin bir hal almaya başlamıştır. Bu yüzyılda ilk defa Şii liderler agresif bir şekilde politik
arenaya giriş yapmışlardır. Irak’taki Şiiler, İran modelini temel alan bir İslam Devleti’nin
kuruluşu yönünde eğilim göstermeseler de, Şii din adamları, topluluk içerisinde belirleyici bir
konuma gelmişlerdir.33

30 Abdul

Basir Yosufi, The rise and consolidation of Islamic State: external intervention and sectarian
conflict, Connections, Cilt 15 (4), Sonbahar 2016, s. 102.
31 Nazir, a.g.e.,, ss. 54-55.
32 Mari Luomi, Sectarian identities or geopolitics?: the regional shia-sunni divide in the Middle East,
Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs, 2008, ss. 9-10.
33 Nazir, a.g.e., s. 55.
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Irak’taki Amerikan işgali ve Saddam’ın düşüşü ülkedeki politik dengeyi değiştirmiştir. İşgal
sonrası Irak’ta devlet inşa süreci için en kritik olan dönem 2003-2006 yılları arasındaki
periyottur. Bu dönemde yaşanan “pastadan pay alma mücadelesi” devletteki pozisyonların ve
kaynakların topluluk hatları boyunca dağıtılmasını sağlamıştır. Ancak devlet büyük ölçüde ŞiiKürt uzlaşısının bir ürünü olarak şekillenmiş, sistemde Sünnilere çok az yer verilmiştir. Iraklı
Şiiler ile Kürtlerin her biri yeni devlette etkili bir şekilde faaliyet gösterecek politik partilere
sahipken, Sünniler müzakerelerde rol alabilecek güçlü siyasi partilere ya da kurumlara sahip
olmadıklarından devlet inşa sürecinden tamamen dışlanmışlardır. Sünnilerin devletin
şekillenmesinde rol alma hususundaki inanç kayıplarının göstergelerinden biri de 2005
seçimlerinde de görüldüğü üzere, seçimlere katılım hususunda gösterdikleri isteksizliktir. Bu
nedenle, bu durum Sünnilerin direnişçilere katılması ve Şii ağırlıklı hükümet ile onun yabancı
destekçilerine karşı savaşması için motive edici bir faktör olmuştur.34
Bölgedeki ve Irak’taki bu mezhepsel ayrılıktan DAEŞ iki şekilde yararlanmıştır. Öncelikle bu
ayrılık, DAEŞ’ten doğrudan ve dolaylı olarak yararlanan isyancı gruplar için cömert fonların
ortaya çıkması manasına gelmektedir. Ayrıca Sünni kabilelerin DAEŞ’e verdikleri mezhepsel
destek, DAEŞ’i Irak ve Suriye hükümetlerine karşı güçlendirmiştir. Üstelik Suriye’deki mezhepsel
ayrılığın tetiklediği çatışma Esad rejimini zayıflatarak, ülkede DAEŞ’in sınırlarını genişletmesi
için bir güç boşluğunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.35
İşgalin ilk yıllarında Irak’ta Amerika tarafından kurulan Koalisyon Geçici Otoritesi’nin aldığı bazı
kararlar kalpleri ve zihinleri kazanmak ve halkı destelemek yerine zarar verici ve tersine isyanı
güçlendirici bir etki yapmıştır. Hayata etki eden, isyana benzin döken ve etkisini halen daha
sürdüren en talihsiz ve sorunlu iki politik karar Irak toplumunu “Baas rejiminden arındırma
kampanyası” ile Irak güvenlik güçlerinin dağıtılmasıdır. Kararlardan ilkine göre Baas Partisi
üyeleri görevlerinden atılmış ve gelecekte de devlet görevlerinde yer almaları yasaklanmıştır.
İlave olarak bakanlıklarda ya da üniversiteler ve hastaneler gibi diğer hükümet kurumlarında
görev yapan şahıslar mülakata tabi tutulmuş ve Baas Partisi ile bağlantısı tespit edilenler
görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.36
Koalisyon Geçici Otoritesi’nin 23 Mayıs 2003’te yayınlanan ikinci direktifi Irak ordusunu ve
diğer güvenlik kurumlarını dağıtmış ve eski rejim tarafından verilen herhangi bir askeri veya
diğer rütbeyi, unvanı veya statüyü iptal etmiştir. Bu direktif 230.000 Irak eski askeri personelini,
gelecekte herhangi bir iş ya da kariyer umudu olmaksızın sokağa atmıştır. Bu durumdaki iyi
eğitimli ve silahlı pek çok asker DAEŞ ya da diğer isyancı gruplar tarafından yürütülen direniş
hareketine katılmışlardır. O zamandan beri Baasçılar ve diğer eski askeri görevliler isyanın
belkemiğini teşkil etmektedirler. 2006 yılında Irak eski ordusunun 200 generalinden 99’unun
direnişte aktif görev aldığı tahmin edilmektedir. Ebu Bekir el-Bağdadi DAEŞ’in liderliğini devir
aldığında, zayıflayan direniş hareketini yeniden canlandırmak için 2010 yılında eski Baasçılar ile
ordu yetkililerini örgüte kazandırmak için agresif bir kampanya başlatmıştır. Örneğin, ElKaide’nin 42 üst düzey yöneticisinden 34’ü kısa sürede öldürüldüğünde, Bağdadi bu fırsatı,
DAEŞ’in Iraklılaştırması olarak da görülen, söz konusu boşlukları eski Baasçılar ve askeri
görevlilerle doldurmak için kullanmıştır.37

34 Renad

Mansour, Iraq after the fall of ISIS: the struggle for the states, London: The Royal Institute of
International Affairs, 2017, s. 3.
35 Yosufi, a.g.e., s. 104.
36 Yosufi, a.g.e., s. 96.
37 Yosufi, a.g.e., s. 97.
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Diğer taraftan Baas’tan arındırma komisyonu faaliyetlerine devam etmiş ve 2010 yılındaki
parlamento seçimlerinde pek çok önemli Sünni liderin diskalifiye edilmesinde de önemli bir rol
oynamıştır. Başbakan Maliki 2011 gibi geç bir tarihte bile çok sayıda kişiyi Baasçı oldukları
iddiasıyla tutuklatmıştır.38 Atılan bu adımların tamamı Baas Partisi üyeleri ile üst kademe
yöneticilerinin önemli bir kısmını oluşturan Irak Sünni toplumunu hedef almakta ve onlara
karşılık vermekten başka seçenek bırakmamaktadır.39
Zerkavi de diğer pek çok tekfirci40 gibi Şiileri aşağılamaktadır, ancak o, aynı zamanda, Irak’ın
politik dönüşümünde yeni başlamakta olmasına rağmen gerçek bir problem teşkil eden devlet
kurumlarının yavaşça şovenist Şii politikacılar tarafından ele geçirilmesi sürecini de istismar
etmektedir. Saddam rejiminin devrilmesiyle, Irak Ordusu’nun dağılması ve Baas rejiminden
arındırma programının hayata geçirilmesi sonucunda Sünni topluluk İran destekli Şii
muhaliflerin insafına terk edildiklerini düşünmeye başlamıştır. Zerkavi ise ülkedeki bu mezhepçi
ayrılığı güçlendirmeye ve Sünnileri direnişe çekmeye çalışmıştır.41
Zerkavi’nin reçetesi açıktır, “Şiileri hedefleyerek onları dini, politik ve askeri yoğunlukta
oldukları yerlerde vurmak, böylece Sünnileri içlerindeki hıncın hayvani dişlerini göstermek için
provoke ederek, bir iç savaş başlatmak.” Zerkavi, “Eğer onları mezhepsel bir savaşın ortasına
çekmeyi başarırsak, yaklaşan tehlikenin farkına varacakları için, aralarındaki gafil Sünnileri
uyandırmak mümkün olacak.” demiştir. DAEŞ, Suriye ve Irak’taki güncel savaşının resmi
propagandasında, tam olarak bu mezhepçi-varoluşçu dili kullanmıştır. Şiileri hedef alarak tepki
vermelerini sağlamak, böylece Sünnileri DAEŞ’in koruyucu kollarına doğru itmek temel strateji
olarak belirlenmiştir.42
Irak’taki direniş Aralık 2005 seçimlerinin ardından gerek boyut gerekse karmaşıklık açısından
büyümüş ve seçimleri takiben bu direniş mezhepsel bir çatışmaya dönüşmüştür.43 2006 yılına
gelindiğinde ise Irak pervasız ve son derece vahşi bir mezhepsel çatışmanın ortasında kalmıştır.
Şiiler için kutsal olan Samarra Türbesi’nin bombalanması mezhepsel şiddette eşi görülmemiş bir
artışa neden olmuştur. Şii militanlar türbenin bombalanmasına tepki olarak Sünnilerin ikamet
ettiği yerlerde yüzlerce insanı öldürürlerken, Sünni aşırılıkçılar da intihar bombalamalarıyla
Şiileri hedef almışlardır. Kitle halinde ölümler ve adam kaçırma eylemlerinin yaşandığı bu
günlerde, cansız bedenler sokaklara atılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda 2006 yılındaki ölü
sayısı 34.000’e ulaşmıştır. 2006 yılının sonuna doğru Sünni toplumu iyice köşeye sıkıştırılmış, bu
nedenle de Şii militanların elinden gelecek olan vahşi ölüme karşı tek koruyucu ve kurtarıcının
El-Kaide ile diğer Sünni aşırılıkçı gruplar olduğuna inanmaya başlamışlardır.44 Mezhepsel
şiddetin zirveyi ulaştığı bir noktada, ülkedeki aşırılıkçı teröre (ve özellikle El-Kaide’ye karşı)
Sahwa veya Sünnilerin Uyanış Hareketi45 adı verilen bir başkaldırı ortaya çıkmıştır. Her ikisinin
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de stratejik amacı Irak halkını korumak ve altta yatan mezhepsel güvenlik ikilemi ile mücadele
etmektir. Bu kampanya sayesinde Amerikan ordusu tarafından silahlandırılan ve finanse edilen
Iraklı kabilelerin bir koalisyonu, Sünni topluluklara güvenlik sağlamıştır. Böylelikle Şii
militanlara karşı El-Kaide’ye dayanma zorunlulukları ortadan kalktığı için Sünni kabileler ElKaide’ye yüz çevirmeye başlamış, bu ise yaşanan şiddette önemli bir düşüşe ve direnişin
zayıflamasına neden olmuştur.46
Bununla birlikte Amerikan birlikleri ülkeyi terk edip, Uyanış Hareketi Irak hükümeti tarafından
iptal edildiğinde, mezhepsel güvenlik ikilemi daha da şiddetlenmiş ve bu durum Sünnileri bir kez
daha DAEŞ’e itmiştir. Ebu Bekir el-Bağdadi bir taraftan Zerkavi tarafından kullanılan mezhepsel
güvenlik ikilemini provoke etme stratejisini kullanırken bir taraftan da kendisini Irak ve
Suriye’deki Sünnilerin koruyucusu ve savunucusu olarak takdim etmiştir. DAEŞ, Iraklı sivillerin
yanı sıra güvenlik güçlerini de mezhepsel bir temelde katletmeye devam etmiştir. 2014 yılının
Haziran ayında Musul’un ele geçirilmesinin ardından 1.700 Şii askeri infaz etmiştir. Benzer
şekilde Tikrit’in ele geçirilmesinin ardından DAEŞ militanları ele geçirilen askerleri Sünniler ve
Şiiler olarak iki gruba ayırmış ve Şiilerin tamamını öldürmüştür. Elbette ki tüm bu faktörler
bölgedeki ve ülkedeki mezhepsel çatışmaları daha da konsolide etmiştir.47
Diğer taraftan ülkedeki politik durumun da, mezhepsel gerilimi tetiklediği söylenebilir. 2003
yılında Saddam rejiminin devrilmesinin ardından 24 milyonluk ülke nüfusunun %60-65’ini
meydana getiren Şiiler hükümette hakim bir rol oynamaya başlamışlar ve bir Şii olan Nuri elMaliki Nisan 2006’da Başbakan olarak atanmıştır. Ancak Maliki, Başbakanlık pozisyonunun
yeterli gücü ve gerekli kurumsal altyapısı bulunmadığı için hükümet etmede zorlanmıştır.
Bununla birlikte Maliki iktidarı kısa süre içerisinde otoriter bir görünüm kazanmaya başlamıştır.
Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgeler, Şiilerin başını çektiği otoriter bir hükümetin
yükselişinden endişe duymuş, Maliki’nin yönetimi altında Irak’ın Sünni azınlığı marjinalize
edilmiş ve ülkedeki mezhepsel şiddet daha da artmıştır. Hatta Irak’taki Amerikan varlığı ve etkisi
geriledikçe, Maliki hükümeti daha da mezhepsel bir politika gütmeye başlamıştır.48
Maliki’nin seçimleri göz önünde bulundurarak Şii topluluk içerisindeki desteğini güçlendirmek
için mezhep kartını oynamasının sonuçlarının ülke için yıkıcı olduğunu söylemek mümkündür.
2010 yılındaki parlamento seçimlerinde Maliki rakibi İyad Allavi’nin bloğundan sadece iki
sandalye fazla kazanabilmiştir. Yine de Maliki İran’ın desteği ve müdahalesiyle hükümeti idare
etmeye çalışmıştır. Bu andan itibaren, Maliki daha da mezhepçi bir politika gütmeye başlamıştır.
2011 yılının Aralık ayında, terörizm suçlamasıyla iki üst düzey Sünni liderin (Maliye Bakanı Rafi
Al-Issawi ile Irak Devlet Başkanı Yardımcısı Tariq al-Hashimi) tutuklanmasını emretmiştir.
Hashimi, Bölgesel Kürt Yönetimi’ne kaçmış ve hakkında gıyabi idam kararı verilmiştir. Maliki
tarafından uygulanan bu ve diğer mezhepçi politikalar, ülkenin Sünnilerin çoğunlukta olduğu
bölgelerinde gösterilere neden olmuştur. 2013 yılının Nisan ayında Kerkük’ün batısındaki
Hawijah’daki bir kampa saldıran Irak Ordusu 50’den fazla masum Sünni’nin ölümüne sebebiyet
vermiştir. Bu olayın yanı sıra diğer temelde yatan şikayetler protestoların isyana dönüşmesine
ve şiddet eylemlerinin Irak’ın geneline yayılmasına neden olarak, Şii bölgelerinde El-Kaide tarzı
saldırılara, Sünni camilerine yönelik de şiddet eylemlerine yol açmıştır.49 Bu çerçevede özellikle
Yosufi, a.g.e., ss. 106-107.
Othman Ali, Post -ISIL Iraq: national challenges and opportunities, Türkiye Orta Doğu Çalışmaları
Dergisi, Cilt 2 (2), 2015, s. 42. ve Yosufi, a.g.e., s. 107.
48 Jordan Haven, Religious extremism and sectarian violence: the rise of ISIS, Ex-Patt Magazine, Cilt 3 (2),
2015, s. 3.
49 Yosufi, a.g.e., s. 108.
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2009 yılındaki bölgesel ve 2010 yılındaki federal seçimlerin ardından Irak devlet kurumlarının
kontrolü hususunda çeşitli aktörler arasındaki mücadelenin, bu kurumları güçlendirmekten
ziyade daha da zayıflattığı, bunun ise 2008 yılında yenilgiye uğratılarak, yer altına çekilmeye
zorlanan DAEŞ ile devletin mücadele etme kapasitesini ciddi oranda azalttığı söylenebilir.50
Maliki’nin bir Sünni karşı devrimi etrafına bina edilen korku tellallığı yapan mezhepsel politik
kampanyası 2014 seçimlerini kazanmasına yardım etse de, el-Bağdadi’ye de yardımcı olmuştur.
Geniş çaplı Sünni protestolarının başlamasını takip eden ve Maliki’nin herhangi bir taviz vermeyi
reddettiği bir yıldan biraz fazla olan süreçte DAEŞ Bağdat’ın varoşlarına kadar ilerlemiştir. Ve
2014 yılının Haziran ayında yerel Sünnilerin de yardımıyla DAEŞ Sünnilerin çoğunlukta olduğu
iller olan Nineveh, Salahuddin ve Diyala’nın bir kısmını ele geçirmiş ve Halifeliğini ilan etmiştir.51
DAEŞ açık bir şekilde sadece Irak’taki Şii merkezli devlet inşasına karşı bir itirazı temsil
etmemektedir, aynı zamanda Irak ulus-devletine karşı da bir reddiyedir. DAEŞ’in yükselişi ve
2014 yılının yazında Musul ile Irak’taki Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgelerin pek çoğunu
işgali Sünni politik aktörler ile DAEŞ karşıtı Sünni direnişçi grupların görünürlüğünü azaltmıştır.
Bu süratle de 2003 sonrası devletin Şii merkezli görünümüne vurgu yaparak, daha az aşırılıkçı
olan DAEŞ karşıtı Sünni reddiyesinin dışa vurumunun varlığını ve etkinliğini sınırlandırdığı da
söylenebilir.52
Bu çerçevede Irak’taki mezhepsel çatışmanın DAEŞ’in yükselişine ve güçlenmesine etkisini
birkaç noktada toplamak mümkündür. Öncelikle İran’daki İslam devriminin ardından bölgedeki
mezhepsel güvenlik ikilemi Suudi Arabistan’ın Selefi/Vahhabi anlayışın yaygınlaşmasına kaynak
sağlama kararını teşvik etmiştir. Bu anlayış aşırılıkçı gruplara ilham verdiği gibi, DAEŞ’in
entelektüel temellerini de yaratmıştır. İkinci olarak Saddam’ın devrilmesi mezhepsel güvenlik
ikilemini daha da artırmış ve Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Sünni direnişçi grupları,
bölgedeki Şiilerle güç dengesini sağlamak için desteklemesine neden olmuştur. Son olarak
Başbakan Maliki’nin mezhepçi politikaları ile Sünni toplumunun iktidardan uzaklaştırılması,
onların DAEŞ’i desteklemesine sebebiyet vererek örgütün Irak’taki Sünni yoğunluklu bölgeleri
ele geçirmesini ve en nihayetinde de Halifelik ilan etmesini sağlamıştır.53
Esasen Irak’ta Şiilerin politik iktidarı gerçeği, yakın gelecekte tersine döndürebilir değildir.
Ülkedeki Sünniler ve diğer aktörler için bu iktidarın nahoş uygulamaları, söz konusu aktörlerin
tamamının devleti boykot ederek devletten çekilmesine, silahlı mücadeleye girişmesine ya da
alternatif olarak onları Irak’ın politik hayatında daha ufak bir rolü kabullenmeye itebilir. Bu
nedenle mezhepsel körlük yaşayan Irak devletindeki vatandaşlık hayali bir süre daha bir hayal
olarak kalmaya devam edecek gibi görünmektedir. Bu ise Şii iktidarından ve onun
uygulamalarından huzursuz olan başta Sünniler olarak olmak üzere, muhalif grupların DAEŞ
benzeri örgütlere katılımını ve desteğini teşvik edebilir.54
Sonuç
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve özellikle de 11 Eylül saldırıları radikal dini temelli yeni bir terör
dalgasının yükselişine işaret etmektedir. Artık neredeyse tüm dünya devletleri ve uluslararası

Mansour, a.g.e., s. 3.
Yosufi, a.g.e., s. 108.
52 Fanar Haddad, Shia-centric state-building and Sunni rejection in post 2003 Iraq, Washington, DC:
Carnegie Endowment for International Peace, 2016, ss. 17-18.
53 Yosufi, a.g.e., s. 109.
54 Haddad, a.g.e., s. 19.
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örgütler, uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdit olarak uluslararası terörü
görmektedirler.
Günümüzdeki radikal dini terörün temelleri ise büyük ölçüde SSCB’nin Afganistan’ı işgali üzerine
başlayan Amerikan destekli direniş hareketine dayandırılmaktadır. Afganistan’dan Sovyet
güçlerini atmak için mücadele veren Afgan savaşçılara dünyanın her yerinden gelen savaşçılar
da katılmış ve burada bir taraftan Sovyet birliklerine karşı mücadele verirlerken diğer taraftan
da ideolojik bir dönüşüm geçirmişlerdir. Bu dönüşüm hem cihatçı kuşağın öncü örgütü olarak ElKaide’nin ortaya çıkmasını sağlamış hem de günümüzde varlığını sürdüren radikal dini terör
örgütlerinin önemli ölçüde temellerini atmıştır.
Bu örgütlerin en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz DAEŞ’tir. DAEŞ’in kurucusu olan Ebu Musab
ez-Zerkavi’de Afganistan’a giden kuşağın bir temsilcisidir. Ancak Usama bin Ladin ile
Kandahar’da bir görüşme gerçekleştiren Zerkavi, o dönemde Ladin tarafından El-Kaide üyeliği
için dahi yetersiz görülmüştür. Ancak Afganistan’dan ayrılmasını takiben Irak’a geldiğinde
karşılaştığı ortam, Irak ve Suriye’nin bazı topraklarını da içeren ve İslam Devleti adı verilecek
olan bir devletin kurulmasına giden süreci tetiklemiştir.
Esasen Irak’ta Zerkavi’nin işini kolaylaştıran çok sayıda etmen sayılabilirse de, bunlardan
özellikle ikisi ön plana çıkmaktadır. Bu etmenlerden ilki özellikle Körfez Savaşı’ndan sonra
Saddam’ın bir yandan İran gibi dış faktörlerin ülkedeki etkisini dengelemek diğer yandan da
büyük ölçüde dini hassasiyetlere sahip olan halkı yanına çekmek için başlattığı İslami İnanç
Kampanyası’dır. Bu çerçevede kendi adamlarını ülkedeki cemaatlere ve camilere göndererek,
buradaki İslami akımları kontrol etmek ve yönlendirmek isteyen Saddam’ın düşüncelerinin
aksine gönderdiği kişiler İslami düşüncelere daha meyilli hale gelmeye başlamışlardır. Diğer
taraftan bu kampanya çerçevesinde toplumsal düzeyde attığı adımlar ise toplumdaki dini
hassasiyetleri daha da artırmıştır. Böylece gerek yönetim seviyesinde gerekse toplumsal
seviyede DAEŞ’in propagandasına daha açık bir kitle meydana gelmiştir.
İkinci etmen ise ülkede kökleri çok eskilere dayanan Sünni-Şii çatışmasında vücut bulan
mezhepsel ayrılıktır. Şiiler ülkede çoğunluğu oluştursalar da, kendisi de Sünni olan Saddam
Sünni ağırlıklı bir yönetim teşkil ederek, Şiileri yönetimden dışlamıştır. Bu durum 2003 yılında
Irak’ın Amerika tarafından işgaline kadar devam etmiştir. İşgali takiben bu kez Şiiler yönetime el
koymuş ve Amerikan işgal yönetimi tarafından çıkarılan kanunlar çerçevesinde başlatılan Baas
rejiminden arındırma kampanyası nedeniyle pek çok Sünni üst düzey devlet görevlisi geri
dönüşü mümkün olmamak üzere görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Çıkarılan bir başka kanunla
da Irak Ordusu tamamen tasfiye edilmiş ve bu da yine üst düzey Sünni komutanların tamamının
işsiz kalmasına neden olmuştur. Bu insanlar ise gerek işsiz kalmaları gerekse tehdit algıladıkları
mevcut Şii yönetime karşı kendilerini sadece DAEŞ’in savunabileceğini düşünmeleri nedeniyle,
örgüte katılım göstermişlerdir.
Böylelikle DAEŞ, Irak’a geldiğinde dini hassasiyeti yüksek ve uygulanan mezhepçi politikalar
sonucunda dışlanmış büyük bir kitleyle karşılaşmış ve yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını büyük
ölçüde bu kitleden karşılayarak hem Irak’ta hem de Suriye’de alan kazanmayı başarmıştır.
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Araçsallaşan Dini Gruplaşmalar ve Dindar Elitist Bir Kadın Hareketi:
Kubeysiyyat

Hamit Aktürk*

Öz
Bu çalışma Louis Althusser’in Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA) kuramı bağlamında iktidarların,
hayatın tüm alanlarını şekillendirdiği ve özellikle de siyasi ve kültürel tercihleri belirledikleri
hipotezine dayanır. Bu hipotezden hareketle Orta Doğu’da dini olsun olmasın tüm toplumsal
grupların iktidara göre tavır aldıklarını ispat etmeye çalışacağız. Bu hipoteze göre özellikle Orta
Doğu gibi çatışmanın ideolojik ve siyasi olmanın ötesine geçtiği toplumsal yapılarda, sivil toplum
kuruluşu veya dini cemaatlerin iktidara göre tavır almak zorunda kaldıklarını göstermeye gayret
edeceğiz. Bu tavır alış, şartlara göre iktidarların yanında da olabilmekte veya yine aynı saiklerle
karşıt iktidarların hegemonyasını tercih şeklinde olmaktadır. Hangi iktidar grubu tercih edilirse
edilsin, cemaatler veya sivil toplum kuruluşları mutlaka güce göre tavır almakta, yanında veya
karşısında olmak zorunluluğunun dışına çıkamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal grup, Dini cemaat, İhvan- Müslimin, İslamcılık, Kubeysiyyat
Abstract
In this study, we will examine the elitist Kubeysiyyat movement, which defines themselves as, a
pious women's movement away from politics.
Our basic hypotheses:
1. Power and "political management" affect other social institutions.
1.1. Although this interaction is mutual, the determinism of power is more pronounced than
other institutions.
2. Conflict environments force social structures to choose sides
2.1. Although the political and ideological conflicts in the absence of actual conflict force social
partners to be with side, this situation becomes more evident and inevitable in actual conflict
environments.
3. The clear picture in the Middle East, which is a worldwide rule, is: “Neutrality is impossible”
In this case, the ideologies of power are increasingly adopted by the lower strata of society. This
process of adoption is long and distressing, but it increasingly resembles to one another or
against all the coexistence that holds the political potential.
In our study, the organs of the mentioned group, which has been continuing its existence in Syria
for half a century, will be dealt with text analysis of the books and articles written about them.
Keywords: Social Group, Religious Group, İhvan- Müslimin, İslamism, Kubeysiyyat
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Giriş
Yapısalcı Marksist Althusser, toplumsal sürekliliğin ekonomi, siyaset ve ideolojiden oluşan üç
ayak üzerine devam ettiğini, diğer toplumsal unsurları belirleyenin ise iktidar ve onun kullandığı
aygıtlar olduğunu söyler.
Bu çalışma Louis Althusser’in Devletin İdeolojik Aygıtları (DİA) kuramı bağlamında iktidarların,
hayatın tüm alanlarını şekillendirdiği ve özellikle de siyasi ve kültürel tercihleri belirledikleri
hipotezine dayanır. Bu hipotezden hareketle Orta Doğu’da dini olsun olmasın tüm toplumsal
grupların iktidara göre tavır aldıklarını ispat etmeye çalışacağız. Bu hipoteze göre özellikle Orta
Doğu gibi çatışmanın ideolojik ve siyasi olmanın ötesine geçtiği toplumsal yapılarda, sivil toplum
kuruluşu veya dini cemaatlerin iktidara göre tavır almak zorunda kaldıklarını göstermeye gayret
edeceğiz. Bu tavır alış, şartlara göre iktidarların yanında da olabilmekte veya yine aynı saiklerle
karşıt iktidarların hegemonyasını tercih şeklinde olmaktadır. Hangi iktidar grubu tercih edilirse
edilsin, cemaatler veya sivil toplum kuruluşları mutlaka güce göre tavır almakta, yanında veya
karşısında olmak zorunluluğunun dışına çıkamamaktadır.
Bu çalışmamızda Suriye’de kendilerini “siyasetten uzak dindar bir kadın hareketi olarak”
tanımlayan elitist Kubeysiyyat hareketinin tarafsızlıktan nasıl bir taraf olmayı seçtiklerini
incelemeye çalışacağız.
Yöntem
Temel hipotezlerimiz:
1.

Güç ve iktidar diğer toplumsal kurumları etkiler.

1.1. Bu etkileşim her ne kadar karşılıklı ise de gücün belirleyiciliği diğer kurumlardan daha
belirgindir
2.

Çatışma ortamları toplumsal yapıları taraf olmaya zorlar

2.1. Her ne kadar fiili çatışmanın olmadığı ortamlarda da siyasi ve ideolojik çatışmalar
toplumsal birliktelikleri taraf olmaya zorlasa da bu durum fiili çatışma ortamlarında daha
belirgin ve kaçınılmaz hale gelir.
3.

Her toplumsal bir aradalık doğal olarak bir siyasallık barındırır.

4. Orta Doğu gibi siyasi ve kültürel kimlik arayışında henüz kavşakta olan coğrafyalarda
toplumsal biraradalıkların doğurduğu siyasallıkların siyasi ve kültürel özerklikleri ciddi tehdit
altındadır. Bu tehdit onları ya iktidarın ya da karşısındaki iktidarın yanında olmaya zorlar.
Şiddetli manyetizma onları kendine çekemezse karşıya iter. Ya yanımızdasınız ve karşımızda”.
Bu durumdan kaçınmak için ciddi bir ideolojik ve siyasi direnç gerekecektir ki bu durumda da bu
grup yeni bir manyetik güç olarak devreye girip çatışmanın yeni bir tarafı olacaktır. Üçüncü bir
yol tercihi çok sıkı bir ideolojik ve siyasi konumlanmayı gerektirir ki bu çatışma ortamlarında
mutlaka sizi bir tarafa iter ya da çeker. Bu durum tüm stk ve dini cemaatlerin kaçınamayacakları
toplumsal manyetizmadır.
5. Tüm dünyada geçerli bir kural olmak üzere Orta Doğu’da net görülen fotoğraf şudur:
“Tarafsızlık imkansızdır”. Bu durumda iktidarların ideolojileri giderek toplumun alt katmanları
tarafından benimsenir. Bu benimsenme süreci uzun ve sıkıntılı olsa da giderek iktidar siyasa
potansiyeli barındıran tüm biraradalıkları ya kendine ya da karşısındakine benzetir.
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Çalışmamızda, Suriye’de varlığını yarım asırdan beri devam ettiren söz konusu grubun yayın
organları, onlar hakkında yazılan kitap ve makaleler metin analizine tabi tutularak ele
alınacaktır.
Tartışma
Aslında bu çalışma Türkiye’de dini grup ve sivil toplum kuruluşlarının devlet ile ilişkilerini
modelleme çabası sırasında ortaya çıkan beyin fırtınasının ürünüdür. Her ne kadar Suriye ve
oradaki dini yapı ve bunların iktidar ile ilişkilerinden bahsetsek de sonuçta ulaşacağımız yer
Türkiye’deki devlet din ilişkisidir.
Her şeyin her şey ile ilinkisi olduğu ve bu her şeyin eninde sonunda siyasetle bir yerlerde
yollarının kesiştiği bir coğrafya olarak orta doğuda siyasetten arındırılmış bir atmosfer bulmak
imkansızdır. Belki dünyanın başka birçok coğrafyasında da durum buna yakındır. Ama Orta
Doğu’da bu durum çok net bir şekilde ortadadır.
Bu çalışma birkaç kavramın bileşiminden oluşan kompleks bir yapının analiz denemesidir.
Çalışma başlığında ifade edildiği gibi “dindar”, “elitist”, “modern”, “kadın hareketi”. Bu müstakil
kavramların bir araya gelmesiyle oluşan katmanlı kimliğin sahiplerinin sosyal örgütlenmesi ve
bu örgütlülüğün siyasi tutumu çalışmanın temel problemidir.
Bireyin kimliği birçok katmandan oluşur ve bireyin karşılaştığı durumlara göre bu katmanlardan
biri veya bir kaçı öne çıkar ve birey kendisini bu kimlik ile tanımlar. Bazen de bu kimliksel
katmanlar bir sentez oluşturur ve ortaya normal şartlarda bir araya gelmesi zor sentetik
kimlikler çıkar. Burada bireyin sahiplendiği kimliksel katmanlardan birini veya birkaçını niçin
seçtiğini anlamak için onun kendisini nasıl tanımladığına bakmak gerekir. Kimliksel
tanımlamalar aslında kim olduğu ile kim olmadığı arasına çizilen sınırlardır. Bu sınır çizme
işlemi için iki kutup gerekir. Ben kimim ve kim değilim. Dolayısıyla kim olmadığınız aslında kim
olduğunuzun sınırlarını belirler ve beyan ederek kim olmadığınızı belirttiğiniz kimlikler sizin
ötekinizdir. Bireyin kendi kimliğini tanımlaması ve tanıtması için olmazsa olmaz önemdedir
aslında öteki.
İşte bu noktada sizin kim olduğunuz ve kim olmadığınız aslında tam olarak sizin tarafınızdan
belirlenmez dünya bu kadar özgür bir yer değildir. Sizin kim olduğunuz ve neye karşı olduğunuz
içerisinde yer aldığınız grubun siyasası ile de alakalıdır. Yani birey olarak siz kendinizi ve
ötekinizi belki nispeten özgürce tanımlayabilseniz bile insan birlikteliklerinin ürettikleri siyasa
sonucunda grupların ve dolayısıyla cemaatlerin her zaman böylesi bir rahatlığı yoktur. Ötekinize
karşı oluş şiddetiniz belki diğer ötekilerinizle yakınlaşmanız sonucunu bile doğurabileceği
böylesi çok çekimli ve çok etkileşimli bir alandır grup kimliği.
Daha çok karşı olduğunuz ve kimliğiniz için tehlike gördüğünüz ötekiniz sizi farkında olun veya
olmayın daha az tehlikeli ötekinizin yanına itebilir ve bu yan yana duruş sizin kimlik
sınırlarınızın yeniden çizilmesine yol açabilir. Orta Doğu’da dini bir cemaat olmak böylesi
riskleri göze almak demektir. Bunun örnekleri sadece Suriye’de değil ülkemizde de sık sık
görülmüştür. Soğuk savaş döneminin gergin ortamında Orta Doğu coğrafyasında bazı dini
gruplar sol ideolojiler yakınlaşıp sentezler üretmiş, ülkemizde İslamcılık, sağ ideolojiler ile
yakınlaşmış veya buna mecbur kalmıştır.
Büyük siyasal arenanın içerisinde yer alan dini grup ve cemaatler iktidarlardan bağımsız bir
tutum geliştirmekte haklı olarak zorlanmışlardır. Zira siyaset e din her ikisi de kendisine alan
olarak toplumu hedef almış ve her ikisi de toplumu dizayn etmeyi kendisine misyon olarak
benimsemiştir. Böylesi bir durumda aynı alana yönelip de aynı işi farklı yol ve yöntemlerle
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yapıp, aynı işin sonunda farklı çıktılar bekleyen iki rakibe dönüşme riski ortaya çıkmaktadır. Bu
hilafetin ilgası ile daha da netleşen belki ezeli bir kavgadır.
Din ile devleti birbirlerinden ayırmak reelde çok da bir anlam ifade etmez. Siz ayırsanız da onlar
ayrılmaz ikilidir. Zira birbirlerine sıkı sıkıya muhtaçtırlar. Devlet dinin meşrulaştırma gücüne
taliptir. Din ise siyasetin örgütlü gücüne.
Dolayısıyla otoritelerin meşrulaştırım araçları olarak modern dünyada geleneksel zamanlarda
olduğu kadar belki daha fazla bir meşrulaştırma aracına dönüşen din, kolay kolay siyasetin etki
alanı dışında var olamaz. Ya yanında yer alır ve onu meşrulaştırır ve fırsat buldukça da onu
kendi istediği doğrultuda yönlendirir. Ya da karşısında yer alarak onunla fikri, siyasi ,kültürel
muhalefet araçlarıyla muhalefet eder. Tabi ki bu durum dini gruplaşmanın tercihi değildir. Veya
olmak zorunda değildir. Ama sosyo kültürel alanı dizayn etme işini kendisine misyon olarak
kabul eden modern ulus devletler ve modern siyaset aygıtlarının varlığı böylesi bir durumu
zorunlu kılar.
Modern dönemde ortadan kalkacağı umulan hatta bu uğurda yok olması için yoğun bir gayrette
de sarf edilen din, ölmesini bekleyenlerden intikam alırcasına “dini cemaatleşme” ve örgütleşme
geleneksel dönemde var olan formlarından farklı yeni formlar altında ortaya çıkarmıştır. Bunun
yanında geleneksel dini gruplaşma formları ise modern dönemde ihtiyaç ve şartlara uyum
sağlayarak evrilmiş yeni görüntüler ortaya çıkarmıştır.
Tüm bunlar üzerine ilgilendiğimiz yapı, yukarıda da bahsettiğimiz üzere; sufi kökenli, geleneksel
usulü benimseyen, siyasetten uzak durmaya çalışan, toplumsal sınıflardan ortanın üstünü
kendisine muhatap alan, elitist, eğitimli, kadın hareketidir.
Bu kavramların her birisi ayrı ayrı ve her birinin diğeriyle girdiği etkileşim ve sentezi irdelemeyi
hak ediyor olsa da böyle bir çalışma için burası uygun değildir. Ancak bazı kavramlar ve
sentezlemelere değinerek vaktimizi kullanacağız.
Tarihte anti emperyalist karakterli tasavvufi yapılanmalar da var olmuşsa da sufi karakterli
yapılar genellikle öğretileri doğrultusunda mevcut iktidarlar ile iyi geçinmeye çalışırlar. Bu
onların çatışma yerine bütünleşmeyi önemseyen karakterlerinden gelir.
Bu harekette dikkatimizi çeken tutumlardan birisi de kadın odaklı bir hareket olmasına rağmen
feminist bir tutum içine girmemiş olmasıdır. Burası ayrıca dikkat edilmesi gereken bir
durumdur. Bunun sebepleri üzerine düşündüğümüzde ilk olarak göze çarpan bu hareketin sufi
kökenli bir hareket olmasıdır. her ne kadar modern bir görünüm ve örgütlenme tarzı
benimsemiş olsalar da köken ve beslenme kaynağı olarak tasavvufa dayanıyor olmaları onlara
bir usul sağlamış ve bu da modern rüzgarlar karşısında nispeten daha sabit kalmalarını
kolaylaştırmıştır.
Dikkatleri çeken durum söz konusu hareketin mevcut siyasadaki yeri ve duruşudur. Onları
buraya getiren birçok siyasi, sosyal ve teolojik etken varsa da bizim üzerinde daha çok
duracağımız mevcut rejimin dini gruplarla mücadelesinde büyük Sünni kitleyi yanına alabilmek
veya yanında tutabilmek için siyasi iddiasız, kültürel ve gelenekçi akımları desteklemesi
olgusudur.
Baas yönetiminin başa geçtiği zaman diliminden günümüze kadar teşkilatlı ve siyasette de
söyleyecek sözleri olduğunu iddia eden ihvan-ı müslimin teşkilatı ile mücadele etmeyi bir var
oluş kaygısıyla sürdürmüştür. Bu mücadele öylesine şiddetli olmuş ki, ihvancı olmak idam
edilmenin bir gerekçesi olabilmiştir. (dipnot koy)
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Siyasi İslamcılıkla – bu kavram oryantalist üretimi bir kavram olsa da meramımızı anlatacak
başka bir kavramı üretemediğimiz için bunu kullanmak zorunda kalıyoruz- mücadelesi sırasında
onların da mensubu olduğu büyük Sünni kitlenin desteği Baas yönetiminin üzerinde hassaten
durduğu bir konu olmuştur.
Siyasal İslamcılık ile geleneksel İslamcılık veya bunların modernist İslamcılıkla farklılıkları ve
birbirleriyle otantiklik üzerinden mücadeleleri ayrı bir mevzudur. Ancak bu mücadelede siyasal
İslamcıların rakibi konumundaki –her yerde bu iki akım birbirleriyle rakip olduklarını kast
etmiyoruz- bir akımla yapılan mücadelede ortaya çıkan boşluğu geleneksel islami yapılar
doldurmuştur. Bu geleneksel İslami yapılar siyasi olarak mevcut rejim ile kavgaya girmeden
öncelikleri olan konulara odaklanmaya çalışmışlar ve bu durum da mevcut rejimin işine
gelmiştir. İhvancılardan boşalan alan derken medreseler cami kadroları gibi maddi bir çok alan
da söz konusu geleneksel akım tarafında doldurulmuştur.
İhvanın dini hayatın merkezinde yer alma iddialarına karşı Sünni, Sufi olup, rejimle kavgalı
olmayan Kubeysiyyat cemaati gibi geleneksel yapıları destekleyen rejim, mücadelesinin
Sünnilikle olmayıp siyasi söyleminden kaynaklandığını ispat etmek için bu cemaatlerin varlığına
ve desteğine ihtiyaç duymuştur.
Hafız Esad başa geçtiğinde dini alanda etkin olan İhvanı Müslimin cemaatini etkisizleştirmek ve
pazifize etmek için, geleneksel dini grupları ve özellikle de tasavvufi grupları ve bunların liderlik
hiyerarşisini güçlendirdiği bilinen bir gerçektir. Bir bakıma bu gruplar ihvanın alternatifi olarak
yok olmaya yüz tutan yapılarını yeni bir asabiyetle ve iktidar desteği ile dini hayatın merkezine
yerleştirdiler. Geleneksel anlayışı sürdüren ve büyük çoğunluğu ağırlıklı olarak sufi kökenli
olduğu için bu yapıların mevcut rejime siyasi alternatif bir söylem geliştirmedikleri
görülmektedir. Dini hizmetler yerine getirildiği müddetçe ve şeriat uygulandığı müddetçe
yönetime söyleyecek neleri olabilirdi ki?
Olay aslında İslamcılığı karşı geleneksel İslam’ı yükseltme ve güçlendirme planıdır. Bu
kavramların hepsinin geniş açıklamalar gerektirdiğinin ancak yerimizin de dar olduğunun
farkında olarak ilgi duyanların daha özel araştırmaları gerektiğini hatırlatarak devam edelim.
İhvana karşı sufi grupları harekete geçirerek bir mücadele planının bir ürünüdür olarak
kubeysiyat hareketi de bu oluşumun bir sonucudur. “siyasi İslamcılığa” karşı “ılımlı kültürel
İslamcılık” belki de ılımlı dindarlık diyebiliriz. İhvanın muhatap alacağı ve desteğini talep
edeceği büyük Sünni çoğunluk ile bağlarını koparabilmek ve daha sonra yapacağı siyasi, hukuki
ve silahlı mücadelede halkın desteğini kendi tarafına çekebilmek, üstüne ihvanın halk desteğini
talepte kullanacağı argümanları etkisizleştirebilmek için en uygun ve kullanışlı yapı geleneksel
sufi yapılardır ve bu yapıların Hafız Esad ile birlikte güçlenmeleri tesadüf değildir. Kendi haline
bırakılsa ihvanın aktif, canlı, anti emperyalist yerli “hafif sufi” “hafif özcü” yapısı ve aktivitesi
karşısında etkisiz kalacak ve kitlelere ulaşamayacak bir dini yapı iktidarın yanında yer alarak
siyasetten uzak steril bir dindarlık portresi çizmiş, ya da çizilen portreye uygun dekorlar
olmuşlardır.
Kubeysiyat hareketi türü dini cemaatler sayesinde mevcut yönetim hem kendi varlığını
meşrulaştırmış hem de ihvanı müslümin ile mücadelesinde halk desteğine sahip olabilmiş hem
de halka dini bir alternatif sunabilmiştir. Burada halka onları bir alternatif olarak sunabilmek
için bu alternatif modelin dikkat çekecek özelliklerde olması gerekmektedir. Gerek sosyo
kültürel seviyeleri gerekse ekonomik düzeyleri itibariyle Kubeysi hanımlar cemaati toplumun
elit ve üst tabakası arasında örgütlenen bir tür model yapı olarak özellikle dikkat çekmektedir.
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Hafız Esad ve ihvan ile mücadele sırasında üstlendikleri fonksiyonlar ile Beşar Esad sonrası
fonksiyonları dikkat çekici özelliktedir. İhvan tarzı ıslahçı dini (Büyükkara, 2015) gruplarla
mücadele sırasında ihtiyaç duyulan dindar tip daha çok Kuftaro ve Buti portrelerinde e
geleneksel dindarlık formlarında aranırken, Beşar Esad sonrası, modern ve post modern
dönemde halka model olarak sunulacak dindarlık ancak söz konusu geleneksel grupların
yanında Kubeysiye hanımlarının öne çıkarılması açıklanabilir. 2000’li yıllara kadar daha sessiz
ve daha az görünür bir yapıdan 2000 sonrası daha aktif ve öne çıkan bir yapıları üstlendikleri
fonksiyon ile alakalıdır.
Baştaki tezimize tekrar dönecek olursak, gerginlik ve kutuplaşmanın olduğu bir ortamda
siyasetten uzak durmak ancak güçlünün yanında yer aldığınızda mümkündür. Ya da tersinden
söyleyelim kutuplaşmanın gerdiği ortamda siyasetten uzak kalmak ancak güçlüyü
desteklemektir.
Peki Kim Bu Kubeysi Hanımlar
Grubun kurucusu, Anise Münire varlıklı bir ailenin kızı olarak 1933 yılında Şam’da doğmuş, Fen
bilimleri fakültesinden mezun olmuş, Şam’ın muhtelif mahallelerindeki devlet okullarında
öğretmenlik yapmış, altmışlı yılların başlarında davet çalışmaları başlatarak eğitim ve davet
faaliyetlerini birlikte yürütmeye başlamıştır. Birkaç değişik üniversitede İslâmî eğitimini
tamamladı. Öğretmenlik yaptığı dönemde sakıncalı faaliyetler sebebiyle dönemi idaresi
tarafından görevine son verildi. Bunun üzerine yakın çevresinde davet faaliyetlerine başladı ve
Şam’ın elit kesimlerinin kız çocuklarına davet faaliyetini başlattı. Söz konusu dönemde İhvan
dahil tüm dini yapılanmalar yasaklandığı için ortaya çıkan boşluk sonrası için ciddi endişelere
yol açıyordu. Altmışlı yıllardan, 2000 senesine kadar Beşşâr Esed başa gelene kadar faaliyetlerini
sessiz bir şekilde yürüttü. Toplumsal katmanların en tepesinden başlattığı eğitim ve davet
çalışmaları kısa sürede kentli kadınlar arasında yayılmaya başladı. Diğer taraftan karizmatik
kişiliğiyle Suriye yönetiminde etkin olan zenginlerin ve yöneticilerin eşlerini ve kızlarını da
hareketin içine çekmeyi başardı. Beşşâr Esed başa geldiğinde ise Suriye’de başlattığı, okullarda
başörtüsünün serbest bırakılması, Baas partisi ideolojisinin propagandasını yapan derslerin
sayısının azaltılması, askerlerin camilerde namaz kılmasına izin verilmesi vb. düzenlemelerle
kendini gösteren nisbî normalleşmeden yararlanarak faaliyetlerini bütünüyle yasal zemine
taşıdı. (Tokat, http://kadinyazilari.blogspot.com/2018/11/modern-islamci-kadin-hareketlerive.html)
Hareket bir hanımlar hareketi olmasına ve dini akımlar, gruplar ve hareketler
kategorizasyonunda gelenekçi kanada yakın olması hasebiyle, diğer gelenekçi akımlar ile sıkı
irtibat halinde olduğu bilinmektedir. Hatta Şam’da ve ülkenin genelinde dini otorite mücadelesi
veren gruplaşmada bir taraf olarak yerini almıştır.
Aslında birçok farklılığı bünyesinde barındıran Şam gibi bir coğrafyada hilafetin ilgasından ve
Suriye’nin bir devlet olarak teşekkülünden sonra; dini otoriteyi kimin temsil edeceği önemli bir
mücadelenin müsebbibi olmuştur. Din ve gelenek ise bu çatışmanın alanları, siyasi otorite ve dini
ağlar ve silsileler de bu mücadelenin lojistik destekleyicileri olagelmiştir (Şebeke)
Wiesmann (2006, 275), Kubeysi Hanımlar Hareketi ile diğer geleneksel hareketler arasındaki
yakınlığı şöyle anlatır; “Kuftâro, daha bağımsız bir kadın sufi kuruluşu olan ve yüksek tabaka
kadınların ilgisini çeken Kubeysiyye’nin de manevî babası olarak addeder. Bu organizasyonun
üyeleri, Suriye’de çok değer verilen ve son dönemlerde Orta Doğu’nun diğer ülkelerinde de
açılmaya başlayan özel okulların sahibidir”.

376

Kubeysiyat hareketinin siyasi ve burjuvazi çevrelerinde imajı öylesine iyi ki, neredeyse Sünni
tüm bürokrat ve burjuvazi üyelerinin eşleri ve kızları bu harekete katılmış, buralarda eğitim
almıştır. Hatta bu harekete katılıp eğitim almış bir kişinin siyasi ve ekonomik iş ve işlemlerinin
çok kolaylaştığı konuşulmaktadır. Suriye müftüsü ve diğer birçok dini cemaat ve tarikat
liderlerinin eşleri ve kızları bu harekete katılmış hem onlar bu hareketin ağsal ilişkilerinden ve
imajından faydalanmış ve aynı zamanda söz konusu hareket de onlar sayesinde meşruiyetini
pekiştirmiştir.
Hareket canavarlaştırılan “siyasal dinci” İhvan’ın adeta anti tezi olarak cilalanmıştır. Bir taraftan
tüm kötü vasıflarla ihvan üyeleri tanımlanırken onların tam karşısına bütün olumlu özellikleriyle
geleneksel dindarlık örgütlenmeleri çıkarılmıştır. Kubeysi hanımlar cemaati de bu geleneksel
ağın kadınlar versiyonu olarak önemli bir boşluk doldurmuştur.
İhvanın antitezi olarak Suriye rejimi çevrelerince işlerinin kolaylaştırılıp imajının
güzelleştirilmesi yaptıkları faaliyetlerin boş ve gereksiz olduğu anlamına gelmektedir. Kesinlikle
hayır. Modern çağda kadın hareketleri içerisinde islam ile modern ideolojileri sentezlemeden
ana kaynakları ve usulü önemseyen bir hareket oluşları gerekse toplumun kurucu gücü
hanımlara yönelmeleri onları zaten oldukça kıymetli bir yere yerleştirmektedir.
Hareket Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri, ABD, Avustralya ve Kanada’da
eğitim ve davet faaliyetleri yürütmesi bize dünyanın ne yaygın cemaati olan Tebliğ cemaatini ve
onların tebliğ faaliyetlerindeki coğrafi genişliği hatırlatmaktadır. Tebliğ cemaatinin siyasi
söyleme sahip olmadan sadece tebliğ faaliyetleri yapması ve bu tebliği de sadece Müslümanlara
yapması onlara dünyanın bir çok ülkesinde hareket imkanı kazandırdığı bilinmektedir.
“Cemaate bağlı birçok yardım kuruluşu, hastane, okul ve medrese var. Bunlardan özellikle
Şam’daki en-Naîm medreseleri, Emevî Camii’nin müştemilatında bulunan ve İmâm el-Gazzâlî’nin
itikâfa girdiği odayı kütüphane olarak kullanan Medresetü’l-hadîs en-nûriyye li’l-inâs medresesi,
ez-Zehrâ Camii medresesi ve Selâmet hastanesi çok meşhur. Şam’daki özel okulların yüzde kırkı
cemaate ait. Cemaatin kitapları ise kendilerine ait olan Şam – Berâmike’deki Selam yayınevi
tarafından basılıyor ve dağıtılıyor. Ayrıca tiyatro salonları, kültür merkezleri, düğün salonları ve
stüdyoları var ve buralarda İslâmî ve ahlâkî değerlere vurgu yapan kültürel, sanatsal ve
toplumsal faaliyetler düzenliyorlar. Film, çizgi film, müzik gibi araçlar vasıtasıyla özellikle genç
kuşaklar üzerinde etkili olan programlar üretiyorlar. Evlenemeyenleri evlendiriyorlar.
Düzenledikleri giriş-ücretli programlardan elde edilen gelirler cemaate bağlı hayır kuruluşlarına,
okullara ve medreselere gönderiliyor”.
(Tokat, http://kadinyazilari.blogspot.com/2018/11/modern-islamci-kadin-hareketleri-ve.html)
Cemaatin medreseleri ve okullarının yanında halka yönelik derslerini ev ve cami halkaları
aracılığıyla yapması klasik geleneksel sistemi şekilsel olarak da sürdürme çabalarından
kaynaklanmaktadır. Geniş katılımlı cami derslerini Şam’ın el-Mâlikî semtindeki el-Muhammedî,
Bedir ve Saad mescidlerinde düzenliyorlar. Bu halkalara katılan hanımlara özellikle tesettüre
riayet, kaş yolmama, makyajla dışarı çıkmama vb. modernitenin tuzakları konusunda vaaz u
nasihatte bulunuluyor. (Tokat, http://kadinyazilari.blogspot.com/2018/11/modern-islamcikadin-hareketleri-ve.html)
Cemaat Sembolizması
Yine “tebliğ cemaatinin” benzeri olarak Kubeysî hanımlar cemaatinde semboller büyük önem
taşıyor. Lacivert büyük başörtüsü takıyorlar. Bu sembol söz konusu hanımları ayırt edici bir
sembole dönüşmüş durumdadır. Giydikleri topuksuz ayakkabılar ve cemaatteki yerleri de
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belirten pardesü ve eşarp renkleri yine bu cemaatin sembolleri arasındadır. Medreseye yeni
başlayan öğrenci beyaz başörtü; eğitimi bitiren öğrenci ise açık mavi başörtüsü takar. Medrese
eğitimi tamamlandıktan sonra ise lacivert başörtüsü ve siyah pardösü giyilir. Talebenin ilmî
seviyesi yükseldikçe elbisesinin rengi siyaha doğru bir dönüşür. Hatta ne kadar koyu siyah
elbiselerin giyerseniz bu sizin liderlik ekibine yakınlığınızı belirtiği söylenmektedir.
Hareket kendisine eğitim ve davet faaliyetlerini odak olarak almış. Bu söylemleri siyasetten uzak
duruşlarının bir gerekçesi gibidir. Zaten geleneksel akımların öncelik sıralamasında eğitim davet
ve geleneğin yaşatılması siyasetten önce geldiği için aslında bu kesimler kendileri ile çelişmeden
modern zamanda Müslümanca var olmanın bir tür mücadelesini vermektedirler. Ancak siyasette
söyleyecek sözünüz olmadığında veya siyasette uzak durduğunuzda kimin tarafında yönetiliyor
oluşunuzun çok anlamı kalmayacaktır. Zaten bu çelişki Sünniliğin klasik tartışmalarından birisi
olarak tartışma dosyalarında beklemektedir.
Elbette Suriye eğitim sisteminin kendine has yapısı içerisinde yer alan bu hareket ve
medreselerinde seküler eğitim müfredatı yerine geleneksel medrese sistemimiz bir tür
güncellenmiş hali okutulmaktadır. Ancak bunların resmi sistemdeki karşılıkları, diploma vs.
konusunda çok fazla bilgimiz olmadığından dolayı bizim ülkemizdeki medreselerle onları
karşılaştırma şansına sahip değiliz hele ki böylesi bir savaş ortamında artık bu kıyas imkânımız
gittikçe azalmaktadır.
Cemaatin önde gelenlerinin hemen hepsi farklı ilim dallarında yüksek lisans ya da doktora
yapmış kimseler. Özellikle Şam’daki âniseler çok kültürlü ve eğitimli hanımlar. Cemaat içinde
aktif görev alanlar genelde doktorluk, eczacılık, avukatlık ve öğretmenlik gibi farklı meslekleri
olan hanımlar. (Tokat, http://kadinyazilari.blogspot.com/2018/11/modern-islamci-kadinhareketleri-ve.html)
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Palestine Problem and Reflection in the International Area*

Z. Deniz Altınsoy**

Introduction
Palestine was a region known as Kenan before 1200 BC. The region, which is west of the Jordan
River and which today marks Israel and Palestine, has been the subject of Israeli-Arab wars
since ancient times. It has hosted many communities since the previous periods and has been
the subject of wars and invasions. The fact that the region is sacred to the three major religions
has been one of the most important reasons for this war and invasions. The fact that the three
great religions were accepted as the area where they emerged led to this region being called
supply-i sacred.
The name of the region as Palestine is associated with the name of the people who live here. The
people who gave the name to the region, the Hebrews Pelishtin, they called this place Peleshetin.
Palestinians are said to have come from the coast of Crete or South Anatolia.
The Palestinian problem has now become one of the regional problems that have been discussed
and sought after in the international arena, but which cannot be reached. The importance of
today's international relations under the title of regional problems began with the declaration of
the State of Israel in 1948 and the UN's Taksim Plan in the West Bank of Jordan, Gaza Strip was
left to Egypt.
The State of Israel, which was founded in 1948, caused the Arab-Israeli war to begin in the
region, and from that time on, Palestinians started to leave the country. In 1967, Israel's
occupation of the West Bank and Gaza was considered as the second major disaster after 1948,
which was called “al-nakba ise (disaster) for the Palestinians.
The History of the Palestinian Problem
The Canaanites, known as the first inhabitants of the region, survived in the region between the
3rd century and the 2nd century BC. Israelis, known as the ancestors of the present-day Jews,
have been present in this region together with the Palestinians in the 12th century BC. The
Israelites, who settled in the West Bank region, which was referred to as the high places of the
Canaan in these periods, were based on Urlu Ibrahim who lived in the 1900s but some
researchers and writers say that they were descendants of the slaves who escaped from the
Canaanite country. The Palestinians were living in the coastal regions of Canaan, now known as
the Israeli state. In about 200 years, Israelis, which had under the auspices of the Canaanites and
the Palestinians, the small communities living in the region, founded the Great State of Israel. In
927 BC, this great state was divided into two as North and South Kingdoms. When the South
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Kingdom was being destroyed by the Babylonians, the Jews regained their independence
between 140 BC and 63 AD. However, this time they had to dominate the Roman Empire and
after 1948 they had to live without a state.
While the Roman Empire was under the rule of the Great Insurrection in the years of AD 66 and
73, the Jews who rebelled under the leadership of Bar Kokhba in the years 132-135 AD, both of
these riots were bloody. In the years to come, the pressure of Western Christian societies on
Jews has led many Jews, like Leo Pinksker and Thedora Herlz, to attempt to establish an
independent state. This initiative, which initiated the Zionist movement, originally started with a
liberal approach. Religious and historical arguments then began to form the ideological basis of
the movement. Especially the publication of the book called The Jewis State by Herzl, who was
accepted as the pioneer of this movement, and the Zionism Congress which convened in Basel in
1897, was accepted as the beginning of the movement.
With the Belfour Declaration in 1917, Britain declared its support for an Israeli state in the
Palestinian territories. But as Revisionist Viladimir Jabotinsky, known as the first leader of
Zionism, said in 1923: ins All the indigenous peoples oppose foreign settlement if they see hope
to avoid it. The Arabs will try to prevent this as long as they see a hope that the Palestinian land
will not fall into the hands of Israel Arap. Starting from this conception, they do not see any
obstacles in front of any international initiative that will give hope to Palestine.
Balfour Declaration and Purpose of England
The Balfour Declaration, which was initiated by Althur Balfour, the minister of foreign affairs of
the Lloyd George prime minister, aimed to make the road to its colonies safe, and found the
existence of the English-influenced State of Israel in the Palestinian territory, which was under
the influence of the Ottoman Empire. As a matter of fact, since the end of the 18th century and
the beginning of the 19th century, England's interest in Yemen increased and therefore its
competition with the Ottoman Empire increased. Balfour wrote to Lord Rothschild, one of the
leaders of the Zionist movement in 1917; and the Palestinian territories were open to the
settlement of the Jews, with the letter supporting an Israeli state to be established without
touching the religious and cultural characteristics of the indigenous people in the Palestinian
territories. With this letter, England aimed at attracting the Zionist part of the world to the side
of the heritages and had a significant success in this. As a matter of fact, the Skyes-Picot
Agreement, which was made between England and France in 1916 and which envisaged the
sharing of the Ottoman Middle East soils, mentioned the existence of an Arab state on Iraq and
Palestine. The existence of a Jewish community supported by the British in place of the current
Ottoman subjects in Palestine served both the purpose of the hereditary states and the essential
purpose of the movement of the Zionist leaders. Although the Palestinian article of the
agreement was talking about the existence of an international administration in the region, it did
not draw any reaction because it supported the idea of unification on a piece of land that the
Jews felt. As a matter of fact, a British administration had started in Palestine in late 1917. After
the Second World War, the mandate to be finalized was in effect since the 1920s. The British
mandate, therefore, had taken the most important step to ensure that the Zionist movement,
whose main purpose was the Zionist movement, supported by the Balfour Declaration in 1917,
was settled in the Palestinian territory.
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The Importance of Palestine for the Ottoman Empire
Even today in Palestine, untouchable blood and tears began with the efforts of Israel to settle in
the region. The activities that were carried out to ensure the existence of Jewish settlers in the
Palestinian territories back to England by Eretz Israel (Israel) had become an element of their
foreign policy since the mid-19th century. In order to achieve these goals, they succeeded in
provoking the region's Druze communities and ensured that they attacked the peoples of
Havran. The Ottoman Empire declared its bankruptcy in 1875 because of the financial hardship
and it was considered an opportunity for the Jews. Lourenge Oliphat had developed a project
that sold the Palestinian lands to the Jewish settlers and presented them to the Ottoman Empire.
The general idea of the project, which is located in the Palestinian territory in the region known
as the Belka Sanjak, which was placed in exchange for a large land in the region was expected to
be granted an autonomy. This project was rejected by the Ottoman Empire and attempts to
establish a Jewish settlement at that time were inconclusive. However, the rising nationalism
movement in Europe led to the rise of anti-Semitism. In Russia, which contained about three
million Jews, this understanding spread and the effects of rising nationalism had led to the view
of Jews as second-class citizens in Russia. All of these anti-Semitism had begun to look for safe
countries, which had forced Jews to be separated in their current settlements. Jewish families
moving from Russia to the eastern provinces of the Ottoman Empire had come. These families
were allowed to settle in the Ottoman Empire and were bound by a number of conditions. The
most important of these conditions was the acceptance of the unconditional Ottoman citizenship
of the Jewish refugees and that they would be allowed to settle in a number of places to be
shown in the country to be kept apart from Palestine. The decision of the government meeting
held on June 24, 1882 made the Ottomans open their doors to the Jews.
Thereafter, in 1882, he had come from Wallachia to Akka, and in 1887 from Jewish to Jewish
families from Romania. Incoming families were cared for in a scattered way.
The Main Lines of Israel and Palestine in 1948 and Later
Towards the end of the 19th century, Jewish immigration with anti-Semitism spreading in
European countries was the first step of transition from diaspora to Aliyah. Jews expelled from
Spain, the holy land referenced in the holy land was opened to the path. At the end of the Jewish
immigration between 1881-1903 there were raids and settlements, especially in the city of Jaffa,
which had many Jewish villages in Palestine. In this period, Hebrew was re-spoken as the main
language. Between 1904 and 1919, Jewish families from Russia to Palestine had settled in cities
and formed their collective collective settlements called Kibbutz. These settlers from Russia
were more politically and socialist than the first immigrants. In fact, such names as Ben Gurian,
Levi Eshkal, who would lead the Israeli state to be established later on in the youth of these
families. It was aimed to reduce the effects of this immigration by using the resources of the
national Jewish fund when thousands of Jews from the Palestinian territories decided to leave
because of the economic crisis in the following years. The Jewish immigration in 1929 forced the
British mandate to take measures against Jewish immigration. However, these measures did not
prevent the insistence of Jews on the settlement. During this period, two committees, namely
Economists and Lawyers, were established, and these committees conducted research in the
region for about 3 months and prepared a report on the need to stop Jewish immigration.
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By 1947, the Arab Jewish conflicts had begun to create a lot of agenda, while the Jews directed
their attacks to the British authorities. The United Kingdom brought this issue to the UN, and as
a result, the UN decided to impose a Palestinian settlement in 1947. Thus, the Palestinian
problem has been fully moved to the international arena and has now become an international
problem.
The Role of Organizations in the Rise of Ethnic Nationalism in Palestine
Organizations on the basis of Palestinian nationalism have generally developed within the
framework of the Islamic organization. The first steps of the Islamic organizations were found in
the period of British domination in Palestine, which had lost its characteristics after the First
World War. In this period, Sheikh Izzettin al-Qassam came into prominence with the small
community he established in the sense of Islamic organization, but was executed in 1936. Reşit
Rıza as the theorist of the Ikhwan Muslim (Muslim Brotherhood), who is on the foundations of
Palestinian nationalism, and the magazine El Menar, which he uses as a tool to disseminate his
ideas, are noteworthy. In the pioneers of his predecessor approach, Hasan al-Banna was
influenced by the ideas of Cemalettin Afghani and Muhammad Abduh, who were known for his
reformist approaches, and built the Muslim Brotherhood on the foundations of these ideas. The
Muslim Brotherhood organization, which was established in Egypt in 1928, spread to Palestine,
which was the closest to it, and it was not late to feel its presence. The Islamic movement started
the first resistance movement in Syria by Sheikh Izzettin al Qassam, who was born in Syria, and
the killing of Qassam by the British was the basis for the first nationalist movements. Due to the
separatism between the Muslim Brotherhood, the Fatah movement was established and as a
result, a new Arab nationalism pioneered by Fatah. In contrast to the affirmative, Fatah acted
primarily with a more nationalist ideology on the liberation of the country. With the defeat of the
Arab States at the end of the Six Day War, Fatah was further strengthened. In 1964, an Arab
League was convened with the suggestion of Egyptian leader Nasser and the Palestinian National
Council was established with the support of Iraq, Syria, Qatar, Kuwait. The presidency of the
council was given to Ahmet Shukayri and a decision was taken to establish a Palestinian
Liberation Army. Simultaneously, the struggle of Fatah has continued and it has begun to achieve
success in many armed conflicts. The most important reason for Al-Fatah to be respected in the
Arab world has been the defeat of Israel by the Six-Day Wars. Six-Day War was a turning point in
the rise of nationalism in Palestine, and Shukayri resigned from the presidency of the Palestine
Liberation Organization. Thus, the legitimacy of the PLO was recognized internationally as the
sole and legitimate representative of Palestine, which was adopted by the UN in 1974. As a result
of the reaction of the defeat of the Six-Day Wars in Islamic countries, the foundation of an
international organization called the Organization of the Islamic Conference, which was
gathered in September 1969, was laid.
The Palestinian Question as an International Problem
In 1947, the British attacked the authorities on their own authorities, bringing them to the UN
Security Council agenda in order to find a solution to the problem. The application of the Arab
States of Egypt, Iraq, Syria, Lebanon and Saudi Arabia to the lifting of the mandate and the
declaration of the independence of Palestine was not put on the agenda by the UN. However, on
May 15, 1947, the UN Palestine Special Committee was established. After the decision of the UN,
the mandate ended in 1948, but on May 14, 1948 the establishment of the state of Israel was
declared and the first President Chaim Weizmann was elected. The Jewish state, which I was
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proclaimed by Gorion, was the first Jewish state to be established after 2000 years. The state of
Israel today considers itself to be the only Jewish state in the world, and that is why the Diaspora
has the right to move freely to Israel. With this immigration policy, Israel is committed to
maintaining the human potential that it needs for its army and economy, while maintaining the
preservation of Jewish identity in the demographic sense. The country's economic conditions are
significantly better compared to other countries in the region. However, Israel is suffering from
mines and water resources. This situation is reflected negatively on the Israeli economy. It has
developed industrial infrastructure with the support of the USA, and it has more economic
presence in the Mediterranean by means of its petroleum exploration activities in the
Mediterranean. The Israeli economy is based on an open market-oriented competitive system.
While in the position of a country importing energy, Israel reached natural gas resources in the
East Mediterranean between 2009 and 2010, thus becoming an energy exporting country. With
the natural gas deposits found in the Leviathan region, it is thought that Israel, which has begun
to take further steps to strengthen its economy, will tend to take harder measures on Palestine.
Considering that the natural gas deposits found in Israel's Leviathan region have 950 billion
cubic meters of reserves, Israel will not intend to leave these reserves to Palestine, which has not
yet been recognized by many countries. Gaza, which is under the blockade in the Leviathan
region, has a share. Gaza is called Gaza Strip because it has a geographical structure with a 3.55.5 mile width and 25 miles length. The fate of the region was determined in the framework of
the cease-fire agreement signed between Egypt and Israel on 24 February 1949 as a result of the
Arab-Israeli wars. At that time, Gaza's few villages and fields were left to Israel by this cease-fire
agreement. In the current period, nearly 80,000 people participated in the displacement of 200
thousand Palestinians.
Until the 1967 Arab-Israeli war, Gaza faced an invasion of Israel as a result of the Israeli attack,
while Gaza was a Palestinian territory under Egyptian control. During the Gaza invasion of Israel,
many Palestinian civilians were killed and injured. Israel has been violating the Geneva
Convention, which he signed on 12 August 1949, many times, and has continued his actions
which have been considered as crimes for humanitarian law. Furthermore, in this article, Article
2 (4) of the United Nations Convention on the Protection of Gaza states that the members of the
organization, in their international relations, must not only oppose the territorial integrity or
political independence of any other state, they avoid. Jus Cogens forbids or procures the
annexation of the war, expressed in the form, in violation of the prohibition clause. Although the
Oslo Peace Treaty, which began in 2005 and annexed the administration of some regions in Gaza
to the Palestinian Authority, although the Israeli occupation of this region can not be said to end.
Although the Israeli administration has attracted Jewish settlers in the region, it has effectively
maintained military control over the region. The fact that Israel is not a party to the
International Court of Justice (ICJ) status is that it cannot be tried without the consent of the war
crime in the ICJ in accordance with Article 12 of the status, but the UN Security Council will be
judged by the Israeli ICJ as a result of its decision to seek a war crime. In accordance with Article
103 of the UN treaty, if a State which is not a party to the ICJ Statute has committed a war crime
in its territory, the UN will be able to dispatch the perpetrators of the crime based on the
principle of peacekeeping. However, the five countries that have veto power in the Security
Council, such as the United States who acted as Israel's patron, are persistently refraining from
attempting Israel to be tried in such a situation.
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RESULT
Since the establishment of the state of Israel in 1948, tears and blood have not stopped in
Palestine. However, it is also known that there are groups that do not have a chance to live
together in the region. Both Israel's racist approach and the fact that Palestine is screaming in
the presence of Israel makes the situation really difficult to solve. Alongside the Gaza Strip,
Leviathan natural gas deposits will cause this idea of coexistence to be strongly rejected,
especially by Israel. It is important for Israel to have the energy resources to support the
existence of Israel in the economic sense and cause it to gain considerable power in the
international arena.
The internationalization of the problem has made it more confrontational rather than providing
a solution. The interventions of third parties reveal a complete uncertainty in the future of the
problem, as it focuses on the priority of the interests and gains of the countries rather than the
solution of the problem. On the other hand, due to the periodic attacks of conflicts on both sides,
there is no other result than increasing the statistical knowledge of human life and economic
losses. It is a fact that the solution of the problem will end with the two sides even if the solution
of the Palestinian problem, which has more than two parties, has moved to the international
area.
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Uluslararası Su Hukuku Açısından Fırat, Dicle ve Asi:
Uluslararası Nehirler mi, Sınıraşan Sular mı?

Arda Özkan*

Öz
Orta Doğu’da bulunan birçok devlet bölgedeki nehirlerin paylaşımı konusunda çeşitli ihtilaflar
yaşamaktadır. Stratejik açıdan önemi haiz bir ülke konumundaki Türkiye de sahip olduğu su
kaynakları nedeniyle Orta Doğu’da su ihtilafı yaşayan en önemli ülkelerdendir. Fırat, Dicle ve Asi
nehirlerinin paylaşımı, Türkiye’nin yakın komşuları ile yaşadığı önemli sorun alanlarıdır. Aşağı
kıyıdaş ülkeler Suriye ve Irak, kaynağını Türkiye’den alan Fırat ve Dicle nehirlerini uluslararası
sular olarak nitelendirmekte; Türkiye ise bu önemli nehirleri sınıraşan sular olarak görmektedir.
Bakış açılarının farklı olmasından dolayı bu su havzaları Türkiye, Irak ve Suriye arasında bir su
sorunu yaratmaktadır. Çünkü, Suriye ve Irak, nehirlerin “ortak egemenlik” ilkesine, Türkiye ise
“hakça kullanım” ilkesine uygun bir biçimde paylaşımı görüşünü ileri sürmektedir. Diğer
taraftan, başka bir ülkeden kaynağını alıp Türkiye’de denize dökülen Asi nehri de Türkiye,
Suriye ve Lübnan arasında paylaşım konusunda ihtilaflı bir nehirdir. Bu çalışmada, su
hukukundaki güncel gelişmelerle Fırat, Dicle ve Asi nehirlerinin paydaşları olan Türkiye, Irak,
Suriye ve Lübnan’ın farklı politikaları neticesinde uluslararası nehirler mi, sınıraşan sular mı
olduğunun hukuksal bir zeminde incelenmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su hukuku, uluslararası nehirler, sınıraşan sular.
The Euphrates, The Tigris and The Orontes in Terms of International Water Law:
International Rivers or Transboundary Waters?
Abstract
Many states in the Middle East have various conflicts about the sharing of rivers in the region.
Having a position in the strategically important country in the Middle East because of its water
resources in Turkey has one of the most important countries experiencing water dispute. The
Euphrates, the Tigris and the Orontes are major problem areas where the nearest neighbor of
Turkey. Downstream countries, Syria and Iraq is described at the river source area of the Tigris
and the Euphrates from Turkey in international waters, Turkey sees as transboundary waters of
the rivers. These watersheds because of their different perspectives Turkey are creating a
problem between Iraq and Syria. Because Syria and Iraq are defending the principle of “common
sovereignty”; Turkey argues the opinion in an appropriate manner to the equitable principles on
sharing of the rivers. On the other hand, take the resources from other countries that the
Orontes flows into the sea in Turkey it is a controversial river on sharing between Turkey, Syria
and Lebanon. In this study, researched take into consideration the current developments in the
water law the Euphrates, the Tigris and the Orontes, whether international rivers or
transboundary waters of the rivers as a result of different policies of Turkey, Syria, Iraq and
Lebanon on the legal grounds.
Arş. Gör. Dr., Giresun Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, E-posta:
ardaozkan83@hotmail.com
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Giriş
Günümüzde dünyanın suya olan ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Şüphesiz, bunda en önemli etken
hızlı nüfus artışıdır. Nüfus artışıyla birlikte bilimsel araştırmalar 21. yüzyılın yarısına varmadan
dünya nüfusunun ikiye katlanacağını ve bunun da birçok ülkeyi bir “su sorunu” ile karşı karşıya
bırakacağını göstermiştir. Gelişen teknoloji nedeniyle sanayileşme ve kentleşme de su
kullanımını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Çünkü su, vazgeçilmez bir doğal kaynak olduğu
için dünyanın varoluşundan beri insanları olduğu bölgeye çekmekle kalmamış onların
hayatlarını ve kültürlerini derinden etkilemiştir de. Bu kapsamda su kıyıları, insanların yerleşim
yerleri için en çok rağbet edilen yerlerden olmuş, can ve mal kaybına neden olan su baskınları
olsa dahi insanları bu yoldan alıkoyamamıştır (Denk, 1997: 5-6). Su kaynaklarının geliştirilerek
insanlığın hizmetine sunulması yönündeki çabalar binlerce yıl önce başlamış ve günümüze kadar
teknolojik gelişmelere koşut olarak devam etmiştir. Öyle ki, bu gelişmeler özellikle 20. yüzyılda
tarihi rekorlara ulaşmıştır (Veltrop, 1991). Artışın çoğunluğu gelişmiş Avrupa ülkeleri ile ABD ve
Kanada’da olmuştur. Buna paralel olarak sulanan alanlar 1950 yılında 74 milyon hektar iken, 20.
yüzyıl sonunda 274 milyon hektar olmuş ve bu değişim “Mavi Devrim” olarak adlandırılmıştır.
Mavi Devrim, artan ve çağın sonunda altı milyara ulaşan dünya nüfusunun önemli bir
bölümünün gıda güvenliğinin sağlanmasında büyük bir etken olmuştur. Ancak, hızlı gelişim
devletler arasında sınıraşan suların kullanımında yaşanan sorunları da beraberinde getirmiştir
(Bilen, 2000: 1).
Dünyadaki suyun sınırlı olması, buna karşılık suya olan talebin gittikçe artması, su sorununu
insanlığın çözmekte zorunlu olduğu sorunlar listesinin başına yerleştirmiştir. Su kaynağı için göz
ardı edilemeyecek husus, bu doğal kaynağın zaman ve mekan bakımından uyumlaştırılması ile
arz ve talep dengesinin sağlanmasıdır. Bunun temini için de baraj, arıtma tesisleri ve yerleşim
yerlerine çok uzak mesafelerden su getirilmesi gibi birçok pahalı ve acil yatırımlara ihtiyaç
vardır. Çünkü, yeryüzünde su kaynakları ve nüfus birbiriyle orantılı olarak dağılmamıştır. Suyun
ve nüfusun orantısız olarak bulunduğu bölgelerden birisi de Türkiye’nin içerisinde yer aldığı
Orta Doğu’dur (Can, 2003: 62-63). Bölgede yer alan nehirlerin ülkelerin sınırlarının dışında
denize dökülmesi, doğal kaynakların ülkeler tarafından paylaşılması ve nehirler üzerindeki
egemenlik iddiaları birçok karmaşık sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Zira su sorunu, Orta
Doğu’da aslında uzun zamandır gündemde olan bir konudur. Ne var ki genelde geri planda
kalmış, örneğin petrol gibi ön plana çıkmamıştır. Öte yandan, her geçen gün sorunun boyutları
değişmiş ve sorun ülkeler arası ilişkileri belirleyen faktörlerden biri olma özelliği kazanmıştır.
Böyle bir ortamda hukuksal zeminin belirsizliği önemli bir eksikliktir. Siyasi boyut da kazanan
bu konudaki eksiklikler sadece prensip oluşturmada büyük sorunlara neden olmamakta, fakat
aynı zamanda suyu potansiyel çatışma konusu da yapmaktadır. Bu, kuşkusuz çözümsüzlüğün
süreklilik kazanması tehlikesini artırmaktadır. Bilindiği gibi, artık dünyada sorunlar uzlaşma ve
işbirliği ile aşılmaktadır. Fakat bu gibi yolların Orta Doğu siyasi literatürüne henüz girmediğini
rahatlıkla söyleyebiliriz (Denk, 1997: 3).
Orta Doğu’da su sorunları, 1. Dünya Savaşı’ndan ve özellikle Osmanlı Devleti’nin yıkılışından
sonra batıya bağlı ülkelerin ortaya çıkarılması ile 19. yüzyılın sonları ve aslında 20. yüzyılda
başlamıştır. Merkezi otoritenin coğrafya üzerinde etkili olduğu, bir başka deyişle, bölgedeki
istikrarlı dönemde var olmayan su sorunu Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra, yani hakim yapının
değişip ulus-devletlerin oluşturulmaya başlamasıyla kendisini göstermiştir. Çünkü, Orta
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Doğu’daki nehirler, bölgedeki bu yeni yapılanmada sınırların oluşturulmasında kullanılmış ve bu
yüzden ihtilafların kaynağı esasen 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Orta Doğu, önemli
suyollarının bulunduğu bir coğrafya olmasının yanı sıra mevcut tatlı su kaynaklarının
dağılımının dengeli olmaması, bölgede suya muhtaç devletler için yakın vadede su sorunları
oluşturmaktadır (Furtuna, 2008). Bölgedeki en önemli devletlerden Irak, Suriye ve Türkiye
arasında 1960’lı yıllardan beri devam etmekte olan Fırat - Dicle nehirlerinin hukuki statüleri ve
kullanımı hususlarının öne çıktığı su sorununda gerilim bazı dönemlerde tırmanmıştır. Ancak,
sıcak çatışmalar gerek birincil tarafların inisiyatifi ve gerekse üçüncü tarafların girişimleriyle
önlenmiştir. Buna karşın, artan kuraklık, nüfus ve enerji ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı su
sorunu, taraflarına çeşitli derecelerde zarar veren bir çıkmaza girmiştir (Bayar ve Bayar, 2017:
18). Öte yandan, Asi nehri de Suriye, Lübnan ve Türkiye arasında uyuşmazlığa neden olan bir
başka önemli suyoludur. Özellikle, son yıllarda Türkiye’nin Asi’yi ortak teknik komite
toplantılarında gündeme getirmesi ve Fırat - Dicle ve Asi’nin aynı uluslararası statüye sahip
bulunduğunu belirterek müzakerelere Asi nehrinin kullanımının düzenlenmesinin de
katılmasını istemesi nehrin önemini artırmıştır. Kuraklık veya taşkınlarla sorun yaratan Asi,
Suriye tarafından müzakere dışı tutulmak istenmektedir. Bunun nedeninin ise Suriye’nin
Hatay’ın statüsü konusundaki tutumu olduğu ileri sürülmektedir (Denk, 1997: 13). Asi’nin
Türkiye açısından önemi büyük olmasına ve sorunun tartışılmaya açık yönleri olmasına rağmen
Suriye suların kullanımını görüşmeye yanaşmamaktadır (Furtuna, 2008).
1. Uluslararası Hukukta Nehirlerin Paylaşımı
Uluslararası alanda nehirler konusunda kesin ve bağlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Buna
rağmen yine de çeşitli dönemlerde ve farklı hedefler doğrultusunda bir araya gelen BM
Uluslararası Hukuk Komisyonu, Uluslararası Hukuk Derneği ve Dünya Su Komisyonu gibi
kuruluşlar nehirlerin kullanımına tavsiye niteliğinde birtakım deklarasyonlar yayınlamıştır.
Ancak, üzerinde görüş birliğine varılamamış olması ve bunların yaptırım gücünün yoksunluğu
nedeniyle alınan kararların tam anlamıyla işletilebildiği söylenememektedir (Ilgar ve Khalef,
2003: 199). Bu konudaki kararların mevcut olduğu belgeler de sadece ikili andlaşmalar veya
ilgili devletler tarafından oluşturulan sözleşmelerle sınırlı kalmıştır. Fakat, devletler, sınıraşan
sularla ilgili bir uyuşmazlığı çözümlemeye çalışırken, Uluslararası Hukuk Derneği’nin 1966
tarihli Helsinki İlkeleri’ni ve Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun konuya ilişkin sözleşme
tasarısının ilgili hükümlerini, yol gösterici ilkeler olarak dikkate almak durumundadır.
Gerek 1966 tarihli Helsinki İlkeleri ve gerekse Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun tasarısı,
esasen devletler arasındaki uygulamayı yansıtmaktadır. Örneğin, Komisyon, 1997 tarihli
Sınıraşan Sulardan Ulaşım Dışı Amaçlarla Yararlanma Konusundaki Hukuk ile ilgili Sözleşme
taslağının hükümlerinde sulardan faydalanma konusunda hakkaniyete uygun bir kullanımdan
söz etmektedir. Örneğin, Sözleşme’nin 6. maddesinde suların kullanımında hakkaniyetle ilgili
ilkelere yer verilmiştir. Ancak, söylemek gerekir ki bu ilkelerin sınırlayıcı bir özellik bulunmayıp,
sadece örnek niteliğinde etkileri mevcuttur.1 Böylece, uluslararası suyolları ile ilgili devletler

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun tasarısının 6. maddesinde değinilen hakkaniyet ve makul kullanıma
ilişkin etkenler; i) coğrafi, hidrografik, hidrolojik, iklimsel, ekolojik ve doğal nitelikteki diğer etkenler; ii)
ilgili kıyıdaş devletlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları; iii) kullanımın diğer kıyıdaş devletlere olan
etkileri; iv) sınıraşan suların mevcut ve potansiyel kullanımları; v) sınıraşan suyun doğal özelliklerinin
muhafazası ve korunması, geliştirilmesi ve su kaynaklarının ekonomik kullanımı, bu amaçlara yönelik
olarak alınan tedbirlerin maliyeti; vi) mevcut ve planlanan bir kullanımın muhtemel alternatifleridir.
Devletler, suyu kullanma arzusunda olduklarında, bu sudan hakkaniyete uygun bir şekilde
1
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tarafından bu suyollarının paylaşımı ve kullanımı konusunda bağlayıcı ve kesin ilkelerin
uluslararası alanda henüz yerleşmediğini görmekteyiz. Devletler arasında uluslararası nehirlerin
kullanımı konusunda yaşanan farklı politikaların nedenini de bu belirsizliğe bağlayabiliriz.
1.1. Kavramsal Çerçeve
Uluslararası hukukta nehirlerle ilgili genellikle ulusal nehir ve uluslararası nehir olmak üzere bir
ayrım yapılmaktadır. Fakat, paylaşım sorunları yüzünden aşağı kıyıdaş ve yukarı kıyıdaş
devletlerin farklı politikalarıyla sınıraşan sular kavramı da ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi, bir
ülkenin sınırları içerisinde kaynağını alıp yine aynı ülkenin sınırları içerisinde bulunan havzaya
veya denize dökülen sulara “ulusal nehir” adı verilmektedir. Ulusal nehirler bulundukları
ülkenin hukuksal rejimine tabidir (Can, 2003: 63). Ulusal nehir, devletin ülkesi içindeki ulusal
kaynakları işletmesi ve bu kaynaklardan faydalanması ulusal yetki kavramının içinde
kalmaktadır ve diğer devletleri ilgilendirmemektedir. Uluslararası hukuk sistemi, ulusal
nehirlerle ilgili devlete tam bir hareket özgürlüğü tanımaktadır (Çomak, 2002: 121). Diğer bir
deyişle, ulusal nehirlerde herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Sorun, devletlerin sınırlarını
aşan suyollarında ve devletler arasında hukuksal uyuşmazlıkların ortaya çıkmasında kendisini
göstermektedir. 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişen teknoloji de uluslararası sulardan
faydalanmada etkili olmuş, ulaşımının yanı sıra tarımsal sulamanın önemi artmış, enerji üretimi,
sanayi alanında su kullanımı gibi faydalanma şekilleri ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda,
uluslararası sulardan faydalanma faaliyetleri, 19. yüzyıla kadar genellikle ulaşım ile ilgili olduğu
için uluslararası hukuk sistemi, uluslararası suyolu kavramını, suyollarından ulaşım açısından
faydalanmayı esas alarak geliştirmiştir (Esenyel, 2001: 30).
Uluslararası su kavramının 20. yüzyıldaki yeni tanımında ise ulaşıma elverişlilik unsuru önemini
kaybetmiş ve yerini coğrafi kıstasa bırakmıştır. Uluslararası hukukçular, artık uluslararası
suyollarını “iki veya daha çok devletin ülkesini kesen ya da ayıran suyollarıdır” (Afat, 2002: 4-5)
olarak tanımlamaya başlamıştır. Uluslararası Hukuk Derneği ise uluslararası nehirleri “iki veya
daha çok devletin, sınırları dahilinde kalan ve içindeki yüzeyde gerek doğal, gerekse suni bütün
nehirlerin, belli bir alanın sularını akıtarak bir denize mahreci bulunmayan kapalı ülke içi
kısımlara açılan ortak mahreçlerde son bulduğu bölge” olarak tanımlamıştır (Sar, 1970: 57).
Uluslararası nehir denilince aslında üzerinde ulaşım yapılabilen, stratejik konumdaki nehir
kastedilmektedir. Ulaşımın dışında, tarımsal üretimin artmasıyla tarım alanında kullanma, enerji
üretiminde, endüstri alanında kullanma ve özellikle gerek nüfusun artmasından gerek var olan
kaynakların kirlenmesinden gerekse de küresel ısınmaya bağlı mevcut su potansiyelinin
insanların ihtiyaçlarına cevap olamamasıyla suyun önemi de gittikçe artmıştır (Ilgar ve Khalef,
2005: 54). Bu durum, uluslararası nehirlerin statülerinin bir an önce belirlenmesi gereğini
ortaya çıkarmıştır.
Sınıraşan sular ise, iki ya da daha fazla ülkenin topraklarını kat ederek akan, suyun çıktığı ülke
ile aktığı ülke arasındaki kullanımının eşit olması söz konusu olmayan sular olarak
tanımlanmaktadır (Akmandor, 1994: 13). Sınıraşan sular, fiziksel ilişkiler içerisinde bir bütün
oluşturan ve bu şekilde bir deniz veya göle ulaşan hem yüzey ve hem de yeraltı sularını
kapsamaktadır (İnan, 1994: 246). Fakat, sınıraşan sularla ilgili kıyıdaş devletlerin haklarını ve
yükümlülüklerini belirleyen kapsamlı ve uyuşmazlıklara uygulanabilir nitelikte uluslararası
kurallar bulunmamaktadır. Sınıraşan sularla ilgili kapsamlı bir kurallar dizisinin bulunmaması
nedeniyle ilgili taraflar, uluslararası hukukun çeşitli ilkelerini de dikkate alarak hakkaniyeti
faydalanabilmek için, diğer kıyıdaş devletlerle iyi niyete ve işbirliği arzusuna dayalı görüş alışverişinde
bulunmalıdır (İnan, 1994: 251).
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sağlamak üzere kendi haklarını ve yükümlülüklerini aralarında yapacakları bir anlaşmayla
belirleme yoluna gitmelidir (İnan, 1994: 247). Ayrıca, ilgili devletler kendi ortak iradeleriyle
nehirlerin kollarının anlaşma kapsamına girip girmeyeceğini de belirlemelidir.
Uluslararası nehirler ile sınıraşan sular kavramlarının kullanımı, devletlerin çıkarları
doğrultusunda, bunlara farklı anlamlar yüklemelerinden dolayı tartışmaya neden olmaktadır.
Kullanılan “uluslararası” ifadesi söz konusu bir nehrin birden çok devleti ilgilendirdiğini
belirtmeyi amaçlamaktadır. Ancak, aşağı kıyıdaş devletler tarafından bu kavram, genellikle
“uluslararasılaştırma” olarak algılanmaktadır (ORSAM, 2011). Bunu dayanak olarak gösteren
aşağı kıyıdaş devletler, ilgili suyolu ile ilgili düzenlemelerin tüm kıyıdaş devletlerce ortaklaşa
belirlenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Şöyle ki uluslararası nehirler, iki farklı devletin
topraklarında yer alıp, bu devletler arasında sınır oluşturan ve her iki ülke arasında paylaşıma
tabi olan nehirlerdir. Sınıraşan sular ise, bir devletin sınırları içinde doğarak akan ve başka
devletin sınırlarına geçip buralarda aktıktan sonra denize veya göle dökülen sulardır. Ancak, son
dönemlerde uluslararası nehir kavramı, sınıraşan sular şeklinde kullanılmaya başlamıştır. Daha
ziyade ulaşım amaçlı kullanım dışında sulama, içme ve enerji için kullanımı söz konusu olan, iki
ya da fazla devlet arasında sınır oluşturan veya farklı ülkelerde doğup akan sulara sınıraşan
sular tabiri kullanımı yaygınlaşmıştır (Furtuna, 2008).
1.2. Nehirlerin Paylaşımı ile İlgili Doktrinler
İdealde var olan ancak gerçekte henüz oluşturulmamış olan uluslarüstü bir otoritenin
bulunmaması her ülkenin karşılıklı güvensizlik içerisinde kendi su stratejilerini geliştirmesine
neden olmuştur. Çünkü, nehirlerin kullanımına ilişkin genel kabul görmüş bir düzenleme yoktur.
Bu nedenle, her devlet kendi çıkarlarına göre bir tanımlama yapmıştır ve nehirlerden
yararlanma ve kullanım konusunda uluslararası hukukun tali kaynaklarından olan doktrinleri
kullanmaktadır. Bu kapsamda sınıraşan suların kullanma esaslarının belirlenmesi ve nehirlerin
geliştirilmesi hususunda su hukuku açısından tavsiye kararından öteye gidemeyen ve birbirleri
ile tezat oluşturabilen dört doktrin söz konusu olmuştur (Furtuna, 2008). Bunlar; i) Mutlak
Egemenlik Doktrini, ii) Doğal Durumun Bütünlüğü Doktrini, iii) Ön Kullanımın Üstünlüğü
Doktrini, iv) Hakça ve Makul Kullanım Doktrini’dir.
1.2.1. Mutlak Egemenlik Doktrini
Mutlak egemenlik doktrini 1895’de ABD’li Başsavcı Jadson Harmon tarafından ileri sürülmüştür
(Toklu, 1999: 21). Harmon doktrini olarak adlandırılan bu doktrine göre, yukarı kıyıdaş bir
devlet, sınıraşan bir nehrin kendi ülkesi içerisinde akan kısmında bulunacağı faydalanma
eyleminden dolayı aşağı kıyıdaş devlete karşı hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.2 Diğer bir
deyişle, doktrin, yukarı kıyıdaş devletin suyun kendilerince kullanımından aşağı kıyıdaş devletin
etkilenip etkilenmediğini göz önünde bulundurmaksızın, nehirlerin sularını dilediği gibi
kullanabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Kapan, 2004: 45). Bu doktrinde tek ülke egemenliği
hakimdir. Aksi bir durumda ise nehir üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte devletin
egemenliğinin zedeleneceği düşünülmektedir. Doktrin ilk olarak 1894-1895 yılları arasında ABD
ile Meksika arasında yaşanan Rio Grande nehrinin kullanımına ilişkin çıkan uyuşmazlık
sırasında ileri sürülmüştür (Sar, 1970: 108). 21 Mayıs 1906 tarihinde ABD ile Meksika arasında
Rio Grande nehrine ilişkin bir andlaşma imzalanmış ve ABD ile Kanada arasında sınır sularına

Suyolunun mecrasının yukarısında bulunan yukarı kıyıdaş, aşağısında bulunan devletlere ise aşağı
kıyıdaş devlet adı verilmektedir (Çetinkaya, 2002: 1-4; Çomak, 2002: 121).
2
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ilişkin bu antlaşma dışında mutlak ülke egemenliğini benimseyen başka bir antlaşma
yapılmamıştır (Şimşek, 1997: 41).
1.2.2. Doğal Durumun Bütünlüğü Doktrini
Doğal durumun bütünlüğü doktrininin ilk savunucuları İsviçreli hukukçu Max Huber ve İngiliz
Oppenheim’dir (Durmazuçar, 2002: 48). Bu görüş sadece bir nehrin topraklarında son bulduğu
devletler (örneğin Irak) tarafından savunulmaktadır (İnan, 1994: 249). Aşağı kıyıdaş ülkelere
nehirden faydalanma konusunda üstünlük tanıyan doktrin, mutlak egemenlik doktrinine karşıt
görüş olarak ortaya çıkmıştır. Bu doktrine göre, aşağı kıyıdaş devlet, yukarı kıyıdaş devletin
nehirlerini kullanırken suyun gerek miktar ve gerekse kalitesinde değişiklik yaparak nehrin
doğal akışını değiştirmesi konusunda veto hakkına sahip olmaktadır (Bir, 1986: 86). Fakat,
doktrinin uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi sonucunda zamanla sınıraşan sulardan
faydalanmada kıyıdaş devletlerin ön anlaşmasını zorunlu kılan bir kuralın varlığından söz
edilemeyeceği, kıyıdaş devletlerin ileride muhtemel kullanımlarını koruyan bir kuralın
bulunmadığı, aslında bu doktrinin bir hukuk kuralı olmadığı ve reddedildiği ortaya çıkmıştır
(Toklu, 1999: 24). Çünkü, aşağı kıyıdaş devletlerin su kullanım haklarını koruyan bir ilke olarak
doğal bütünlük görüşü, nehirlerin doğal durumlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan
kullanılmasını savunmaktadır. Zira bu görüşe göre, yukarı kıyıdaş devletin aşağı kıyıdaş
devletlerin haklarına zarar verebilecek nitelikteki su kullanımlarına ilişkin aşağı kıyıdaş devletin
bu kullanımlara rıza göstermesi şartı aranmaktadır (İnan, 1994: 249).3
1.2.3. Ön Kullanım Üstünlüğü Doktrini
Bu doktrini ilk ileri süren yazar Emmerich de Vattel’dir. Doktrin, hem yukarı kıyıdaş hem de
aşağı kıyıdaş devletin öne sürebileceği bir doktrin olarak görünmesine karşın yukarı kıyıdaş
devletin zarar verme potansiyeli taşıması nedeniyle, sadece aşağı kıyıdaş devlet tarafından ileri
sürülebilecek bir doktrindir. Bu doktrine göre, kazanılmış haklar bir iç hukuk düzenlemesi
olarak uluslararası hukuka aktarılmaya çalışılmıştır. Bir antlaşma aracılığıyla kazanılmış haklar
dışında, uluslararası hukukta kazanılmış haklara saygı ancak devletlerin ardıllığı söz konusu
olduğu zaman ortaya çıkmaktadır. Devletlerin bir nehrin sularını daha önce kullanmaya
başlamaları, o devletin bu kullanımlarına kazanılmış hak gözüyle bakarak, mutlak
dokunulmazlık istemesi uluslararası hukuk tarafından kabul edilmemektedir (Meray, 1968: 550551). Şöyle ki ön kullanım doktrini, bir kıyıdaş devletin diğer bir kıyıdaş devletten daha önce
başladığı faydalanmalara mutlak üstünlük tanımaktadır. Nehirlerden faydalanma eylemine diğer
kıyıdaş devletlerden daha önce başlayan bir devlet, kullanımının devam ettiği sürece nehirler
üzerinde bir çeşit kazanılmış hakka sahip olmaktadır (Bir, 1986: 91). Diğer bir deyişle, kurulu
düzeni bozmamak, oluşan ekolojik bütünlüğün korunması esaslı yaklaşım amaçlanmıştır. Ancak
bu hak kapsamında ülkeye akan tüm sular girmemekte, sadece daha önce kullandığı ön
kullanıma konu olan kısım girmektedir (İnan, 1990: 237).
1.2.4. Hakça ve Makul Kullanım Doktrini
Bu doktrini geliştiren ABD’li hukukçu C. Eagleten’dur (Zehir, 1998: 46). Bu doktrine göre her
havza devleti, kendi ülkesi içinde akan kesiminde, o nehirden makul ve hakkaniyete uygun bir
şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Bu doktrine göre, en fazla yarar sağlama ve en az zarar
görmenin ölçüsünün ne olacağı konusu uyuşmazlıklara göre değişebilmektedir. Bu yüzden
Günümüzde Suriye, Dicle-Fırat Nehirleri için Türkiye’ye karşı bu görüşü savunmaktadır. Diyebiliriz ki
doktrin yukarı kıyıdaş devletin yapacağı her türlü faydalanma eylemini yasaklamakta ve bu yüzden
hukuksal bakımdan temelsiz bir nitelik arz etmektedir (Yılmaz, 2018: 244).
3
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doktrini benimseyenler tarafından bazı görüşler ortaya atılmıştır. Doktrini benimseyen
Uluslararası Hukuk Derneği’nin 1966 yılında aldığı Helsinki İlkeleri’nin 5. maddesinde hakça
kullanım ilkesini ifade eden unsurlar belirlenmiştir. Dernek, bu kuralların hiçbirinin diğerine
göre bir üstünlük taşımadığını ve her özel durumda ilgili tüm faktörlerin bir bütün olarak ele
alınıp değerlendirileceğini belirtmiştir. Helsinki’de yapılan çalışmalarla suyolları, uluslararası
“su toplama havzaları” olarak ele alınmıştır.4 Diğer bir deyişle, Helsinki kararlarında nehir
havzalarında hakça bir kullanım dile getirilmiş ve bu paylaşımlarda su toplama havzaları gibi
bazı kavramların temel alınabileceği ifade edilmiştir.
Hakça ve makul kullanım görüşüne göre, her kıyıdaş devletin kendi toprakları içinde akan
sınıraşan suyu kullanma hakkı vardır. Ancak, bu kullanımın i) makul ölçülerde olması; ii) aşağı
kıyıdaş devletlere önemli zararlar vermemesi; iii) hakkaniyet ilkesine ters düşmemesi
gerekmektedir. Diğer bir deyişle, sınıraşan sular üzerinde her kıyıdaş devlet eşit haklara sahip
bulunacaktır. Ancak, bu eşitlik durumu hiçbir zaman için suların eşit olarak paylaşılacağı ve
değerlendirileceği anlamına da gelmemektedir. Öte yandan, yukarı kıyıdaş devletin, sınıraşan
sudan yararlanmak amacıyla, bu sular üzerinde yeni tesisler kurması ve bu tesislerin aşağı
kıyıdaş devletin önceki kullanımlarını etkilemesi uluslararası hukuka aykırı değildir. Fakat,
yukarı kıyıdaş devletin bu kullanımları, aşağı kıyıdaş devlete esaslı zararlar vermemelidir. Bir
başka deyişle, uluslararası hukuk bu konuda aşağı kıyıdaş devletin kazanılmış haklarını kabul
etmemektedir. Uygulamada, hakça ve makul kullanım, uluslararası hukukun bir kuralı haline
gelmektedir. Bu kural, hem sınıraşan su uyuşmazlıklarının çözümünde ve hem de bu sulardan
optimum faydalanma halleri için geçerlilik kazanmaktadır.5
2. Fırat, Dicle ve Asi: Hukuksal Statü ve Devletlerin Uygulamaları
Su sorunu, dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi Orta Doğu’da da potansiyel sorun alanları
içerisinde yer alan hukuki uyuşmazlıklardan biri olarak görülmektedir. Orta Doğu’daki en
önemli aktörlerden Türkiye, Suriye, Irak ve Lübnan arasında vuku bulan su sorunlarının temel
nedenlerinden biri Fırat-Dicle ve Asi’nin hukuki statülerinin tam olmamasıdır. Kıyıdaş ülkeler,
Fırat-Dicle ve Asi’nin hukuki statülerinden kullanılacak hukuk kurallarına kadar birçok konuda
ihtilaf halindedir. Genel kabul görmüş kuralların olmayışı, diğer bir deyişle, dünyadaki benzer
sorunların taraflar arası anlaşmalar ile çözülmesi ve her birinin makul olmayan çözümleri
benimsemesi, kısa ve orta vadede hukuki bir örnekliği ve genel uygulamayı olanaksız
kılmaktadır. Genel kuralların olmaması ve uyulacak kuralların henüz oluşturulma aşamasında
olunması, sorunu siyasileştirmektedir. Fakat, sorunun çözümünde en azından yol gösterilebilen
büyük oranda benimsenmiş tanımlamalar, ilkeler ve kurallar yine de bulunmaktadır (Denk,
1997: 24-25).

Hakça ve makul kullanım için göz önünde tutulması gereken faktörler Helsinki Kararının 5/2.
maddesinde aşağıdaki şekilde sınırlanmıştır; i) her havza devletinin ülkesine düşen drenaj alanının oranı
da dahil olmak üzere, havzanın coğrafi durumu; ii) her havza devletinin su katkısı da dahil olmak üzere,
havzanın hidrolojik durumu, iii) havzayı etkileyen iklim şartları, iv) mevcut kullanımları da kapsamak
üzere, havzanın sularının geçmiş kullanımı; v) her havza devletinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, vi)
havza devletlerinin her birinde, geçimi havza sularına bağlı nüfus; vii) her havza devletinin ekonomik ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan çareleri karşılaştırma; viii) yararlanabilecek başka kaynakların
bulunması; ix) havza sularının kullanılmasında, israfın önlenmesi; x) kullanımlar arasındaki çatışmaları
uzlaştırma çaresi olarak, bir ya da daha çok havza devletine tazminat verme imkanları; xi) havza
devletinin ihtiyaçlarının, diğer bir havza devletine ciddi zarar verilmeden karşılanabilme derecesi
(ORSAM, 2011).
5 Buradaki hakkaniyet, devletlerin bu sulardan kendi ülkelerinde yararlanırken, aşağı kıyıdaş devletlere
esaslı zararlar vermemesi şeklinde yorumlanmalıdır (İnan, 1994: 249-250).
4

392

Türkiye, gerek Fırat ve Dicle gibi Türkiye’de doğup başka ülkelerden denize dökülen ve gerekse
Asi gibi başka ülkelerden kaynağını alıp Türkiye’de denize dökülen nehirler konusunda komşu
ülkelerle bazen ikili anlaşmaya gitmiş bazen de taahhütler altına girmiştir (Ilgar ve Khalef, 2004:
61). Bu kapsamda Türkiye, Suriye ve Irak arasında sınıraşan suları kapsayan ilk uluslararası
anlaşma Lozan Antlaşması’dır. Antlaşma’nın 109. maddesinde anlaşmanın imzalandığı tarihte
yeni bir hudut çizilmesi yüzünden bir devletin su sistemi diğer bir devletin ülkesinde yapılacak
işlere bağlı kaldığı veya bir devletin ülkesinde, savaştan önceki teamül gereğince diğer bir
devletin ülkesinde bulunan sular veya su kuvveti kullandığı takdirde, ilgili devletlerarasında
birbirinin menfaatlerini ve müktesep haklarını muhafaza eden bir anlaşma yapılması ifade
edilmiştir (Kapan, 2004: 16; Toluner, 2004: 423). Anlaşmaya varılamadığı takdirde ise bu
anlaşmazlığın hakemlik yoluyla çözümleneceği belirtilmektedir.
1946 yılında Türkiye ile Irak, aralarında yaptıkları Dostluk ve İyi Komşuluk İlişkileri
Antlaşması’yla Fırat ve Dicle sularının düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varmıştır.
Türkiye ve Irak bu Antlaşma’nın 1 No’lu protokolünde Fırat ve Dicle nehirleri ile kollarının
düzene konması için Türkiye tarafından yapılacak tesislerin her iki ülkenin yararına olacağı
kabul edilmekte, Türkiye’nin bu sularda inşa edeceği tesislerden Irak’ı haberdar etmesi gereği
belirtilmektedir (Sönmezoğlu, 2005: 608). Antlaşma’ya göre, bu suların düzenlenmesi için
yapılan tesisler aynı zamanda Irak’ın menfaatini korumayı amaçladığı takdirde, Irak bu tesisler
için yapılacak harcamalara katkıda bulunmayı kabul etmiştir. Diğer taraftan, bu Antlaşma,
Türkiye’nin kendi toprakları üzerinde suların akışını düzenlemek amacıyla tesisler yapmasına
dair haklarını sınırlandırmamaktadır. Bu tesislerin aynı zamanda sulamaya yönelik
kullanımlarının söz konusu olması halinde ise bu tür bir kullanım, 1946 tarihli Antlaşma dışında
ayrıca bir anlaşmayı gerektirmektedir. Ancak Antlaşma, Fırat ve Dicle’nin sularından sulama
amacıyla yararlanılmak istenmesi halinde, Türkiye’nin egemenlik haklarına iyi komşuluk
ilişkilerinin öngördüğünden daha fazla bir sınırlama getirmemektedir (İnan, 1994: 251-252).
Havzada bulunan tüm devletler açısından düşündüğümüzde Asi nehrinin ise herhangi bir
anlaşmaya konu olmadığını söyleyebiliriz. Fakat, kullanım ve paylaşım ile ilgili Suriye ve Lübnan
kendi aralarında Asi nehrini bir antlaşmaya konu ettiği için Asi, bu devletlere göre “uluslararası
nehir” olarak sayılmaktadır. 1994 yılında Suriye ile Lübnan arasında imzalanan antlaşmaya göre,
Asi’den Lübnan’a tahsis edilecek suyun miktarının tespiti gerçekleşmiştir. Ayrıca, antlaşma
Suriye’nin izni olmadan Lübnan’ın kendi topraklarında herhangi tesis veya proje yapmasını
engellemektedir. Diğer yandan, antlaşmanın içerdiği hükümlerle Suriye, Lübnan topraklarında
akan Asi’nin denetim hakkını da vermektedir. Söz konusu antlaşma, Asi havzasının diğer kıyıdaş
ülkesi Türkiye’yi dışlayarak yapılmış bir antlaşma olduğundan Türkiye açısından bir hak ihlali
yaşanmaktadır. Türkiye ile diğer kıyıdaş devletler arasında herhangi bir antlaşma
bulunmadığından Asi, Türkiye’ye göre birden çok devletin ülkesinde akan “sınıraşan sular”
statüsünde (Azarkan, 2003: 98-99) kabul edilmektedir.
2.1. Fırat, Dicle ve Asi Nehirleri’nin Mevcut Statüleri
Orta Doğu bölgesinde çok büyük öneme sahip olan Fırat, Dicle ve Asi nehirleri, kıyıdaş devletler
arasında paylaşım ve kullanım konusunda bir uyuşmazlık yarattığından uluslararası ilişkiler
alanında araştırılması gereken en önemli konular arasında yer almaktadır. Nitekim, nehirlerin
hukuksal statülerinin belirsizliğinin devletler arasındaki su sorunlarının henüz çözülememiş
olmasında büyük payı bulunmaktadır. Kıyıdaş devletler, Fırat - Dicle ve Asi’nin hukuki
statülerinden kullanılacak prensiplere kadar birçok konuda uyuşmazlık yaşadıkları için Orta
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Doğu’da çok taraflı bir “su sorunu” ortaya çıkmıştır. Kıyıdaş devletlerin politikalarına geçmeden
Fırat, Dicle ve Asi’nin mevcut durumlarını incelemeyi faydalı görmekteyiz.
Türkiye’nin ve Orta Doğu bölgesinin önemli bir kaynağı olan Fırat, 2800 km yatak uzunluğuna
sahiptir. Fırat, Türkiye topraklarında 971 km akmakta, Karasu, Murat, Kuruçay, Tohma Suyu,
Kahta, Göksu ve Nizip Çayı ve Sacır Suyu ile beslenmekte, Suriye topraklarına girdikten sonra
kaynağını yine Türkiye’den alan Belh Suyu ve Habur Çayı ile beslenmektedir. Fırat nehri yıl
boyunca oldukça düzensiz akan bir nehirdir. Baharda artan suları yazın ve sonbaharda
cılızlaşmaktadır. Fırat’ın Suriye’den sonra girdiği ülke ise Irak’tır. Burada yine Türkiye’den gelen
suyolu Dicle ile birleşen Fırat, Şattül Arap adını alarak Basra Körfezi’ne dökülmektedir. Fırat
Nehri’nin ortalama yıllık su kapasitesi 31,5 milyar m3’tür. Bu suyun % 89’u (28,5 milyar m3’ü)
Türkiye’den kaynaklanmaktadır. Fırat’a Suriye’den katılan kolların da Türkiye’den giriş yaptığı
düşünülürse Fırat sularının % 98’inin Türkiye’den kaynaklandığı görülmektedir (Kolars, 1994:
51). Fırat nehrinin toplam suyunun % 56’sı halen Suriye’ye akmaktadır. Bu miktar saniyede 500
m3’e denk düşen yıllık 15,768 milyar m3’lük miktardır. Suriye’nin Fırat üzerine yaptığı başlıca
barajlar Tishreen, Tabga ve Ba’ath barajlarıdır. Ayrıca Fırat’a Suriye’de katılan ve kaynaklarını
çoğunlukla Türkiye’den alan Habur Irmağı üzerine Suriye tarafından Saab, Sohuei ve Taaf adında
üç baraj inşa edilmiştir (Kolars, 1994: 51). Irak’ın ise Fırat nehrinin debisine katkısı sıfırdır
(Kapan, 2004: 117).
Dicle Nehri’nin ise 1900 km olan yatağının 523 km’si Türkiye topraklarında yer almaktadır.
Türkiye’de Maden, Dipni, Deve Geçidi, Ambar, Göksu, Aşağı Hanik, Kuruçay, Batman, Garzan,
Botan gibi kollarla beslenerek Cizre’nin güneyinde Türkiye Suriye sınırını oluşturup daha sonra
Irak ile Suriye arasında akarak Irak topraklarına girmektedir (Can, 2003: 65). Dicle nehir
havzası, yıllık ortalama su potansiyeli sıralamasında 21,33 milyar m3 yıllık ortalama akışı ve
ortalama yıllık verimi ile 2. sırada yer alan sınıraşan bir nehir olup (DSİ, 2002), toplam üç alt
havzadan oluşmaktadır: Bunlar; Büyük Zap (İran’dan doğup Türkiye-Irak sınırı boyunca akan
Hacibey Deresi, Şemdinli Çayı ve Küçük Zap), Hezil Çayı (Türkiye-Irak sınırı) ve Dicle nehri
(Hazar Gölü-Elazığ’dan doğar, Türkiye-Suriye sınırı boyunca akar)’dir (Anık, 2002: 91-92). Dicle
nehrinin sularının yüzde 51,9’u Türkiye topraklarından, yüzde 48,9’u Irak topraklarından
doğmaktadır. Suriye’nin ise Dicle debisine katkısı sıfırdır. Türkiye, nehir sularından yılda 6,87
milyar m3 (% 13), Irak 45 milyar m3 (% 83) ve Suriye 2,60 milyar m3 (% 4) kullanmak
istemektedir. Toplam olarak 54,47 milyar m3 tutmaktadır ki, bu da Dicle’nin 48.67 milyar m3
olan toplam debisinden 5,80 milyar m3 daha fazladır (Kapan, 2004: 17).
Fırat ve Dicle, Türkiye sınırları dışına çıkıp başka ülkeden deniz dökülürken, Asi ise Lübnan’da
doğduktan ve Suriye’den Türkiye’ye geçtikten sonra denize dökülmektedir.6 Asi, Lübnan’da
doğup ve bu ülkede 40 km. aktıktan sonra Suriye’de 120 km. ve Türkiye’de ise 88 km. kat ederek
Hatay’da denize dökülmektedir. Toplam 248 km. uzunluğundaki nehir yılda 1,2 milyar m3 su
akıtmaktadır (Denk, 1997: 13). Asi, batı Asya’da Levant kıyısında kuzeye doğru akan tek nehir
olma özelliğini taşımaktadır. Hermel şehrinden sonra Suriye sınırlarına giren nehir, Katina
rezervuarına akar ve kuzeye doğru akışına devam etmektedir. Suriye’nin Humus ve Hama
şehirlerini de geçtikten sonra Ghap vadisi içerisine girmektedir. Türkiye ve Suriye sınırını
oluşturduktan sonra Türkiye sınırları içinde batıya doğru kıvrılarak Akdeniz’e dökülmektedir
(Maden, 2011: 11; Kibaroğlu ve diğerleri, 2005: 66). Asi nehrinden içme suyu, tarımsal sulama,
Asi Nehri havzasının toplam 2,8 milyar m³ civarındaki su potansiyelinin 0,3 milyar m³ kadarı
Lübnan’dan, 1,2 milyar m³ kadarı Suriye’den gelmekte; Türkiye’den ise, 0,2 milyar m³ Afrin’den Suriye
geçen sular dâhil olmak üzere, 7.796 km² alandan 1,3 milyar m³ kadarı kaynaklanmaktadır (Can, 2003: 65;
Öziş, 2004: 37).
6
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balıkçılık ve sanayi alanlarında yararlanılmaktadır. Asi’nin birden çok ülkenin sınırları içinde
akması nehrin kullanımı ve paylaşımı konusunda uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Zira, Asi’nin toplam havza alanı bile kıyıdaş devletler tarafından farklı rakamlarla
ifade edilmektedir (Azarkan, 2003: 95-96).
2.2. Kıyıdaş Devletlerin Uygulamaları
Orta Doğu bölgesindeki en önemli suyollarından sayılan Fırat, Dicle ve Asi nehirleri hakkında bu
nehirlere kıyıdaş devletlerin farklı görüşleri ortaya çıkmaktadır. Fırat ve Dicle havzalarının su
kaynaklarını paylaşım konusunda Türkiye, Suriye ve Irak’ın ortak politikaları mevcut değildir.
Söz konusu nehirlerin paylaşılması konusunda Türkiye, hem Suriye ve hem de Irak’la sorun
yaşamaktadır. Diğer taraftan, Lübnan’dan doğup Suriye’ye geçerek ve daha sonra Türkiye’den
denize dökülen Asi nehrinde sorun oluşturan ülkeler Suriye ve Lübnan’dır. Fırat, Dicle ve Asi
nehirleri üzerindeki barajların aşağı kıyıdaşların rızası olmadan yapılması ve kullanıma açılması,
sorunu tetikleyen sebeplerden biridir. Ancak, bölgede suyun nüfusa ve üretim ihtiyacına kıyasla
daha kıt bir kaynak olması, taraflar arası sorunların ana sebepleri arasında yer almaktadır
(Bayar ve Bayar, 2017: 24-25). Bu yüzden, Fırat, Dicle ve Asi’nin paylaşım ve kullanım sorunları,
bölgedeki dört ülke Türkiye, Suriye, Irak ve Lübnan arasında hukuksal ihtilafların oluşmasında
önemli rol oynamaktadır.
Fırat ve Dicle’nin kullanımındaki sorunların özü, devletlerin bu iki nehri de farklı statülerde
değerlendirmeleridir. Türkiye, bu nehirleri “sınıraşan sular”, Irak ve Suriye ise “uluslararası
nehirler” olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye sınırları içinde kalan kısmında tam
egemenlik hakkı olduğunu ileri sürerek, taraflar arasında hakkaniyete dayalı bir tahsis
yapılmasını, Irak ve Suriye ise üç ülke arasında bir antlaşma yaparak kesin bir paylaşım
istemektedir. Suriye “doğal durumun bütünlüğü” ve “adil kullanım”, Irak “tarihsel kullanım
hakkı”, Türkiye ise “kısıtlı ülke egemenliği” görüşlerini ileri sürmektedir. Havza suyunun
miktarsal paylaşımı için Irak, ortak teknik bir komite kurulmasını da istemektedir. Buna göre,
taraf ülkeler mevcut su ihtiyacını, yürüttüğü ve planladığı projeler için gereken su miktarını
Komite’ye bildirecek ve bunların hesaplanarak Fırat ve Dicle suları matematiksel formüllerle
hesaplanarak bölüşülecektir. Ayrıca, Fırat’ın ortalama debisi 1000 m3/sn olduğuna göre,
Türkiye’nin 1/3’ünü kullanıp kalan 2/3’ün de Suriye ve Irak arasında eşit şekilde paylaşılması
makul bir yaklaşım olacaktır. Suriye de paylaşım için Irak ile aynı prensibi önermektedir. Suriye,
devletlerin almak istediği miktarların toplamının akarsuyun debisinden fazla olması
durumunda, kalan miktarın oransal olarak her bir ülkenin istediği miktardan düşülmesini teklif
etmiştir. Suriye Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun su konusundaki çalışmalarını bir an önce
tamamlayıp kuralların konulması gerektiğini de açıklamıştır. Suriye’ye göre, paylaşımlar
sırasında uluslararası gözlemciler de bulunmalı, havza ülkeleri arasında çıkacak sorunlar
Komisyon’un belirlediği kurallar çerçevesinde çözümlenmelidir (Öz, 2006: 542-543).
Türkiye sahip olduğu su kaynakları itibarıyla Orta Doğu’da belirleyici bir role sahip bir ülkedir
(Bulloch ve Darwish, 1994: 16). Orta Doğu’daki su kaynakları konusunda Arap ve batılı bazı
çevrelerin kaleme aldığı birtakım yapıtların ortak teması, Irak ve Suriye’nin daha fazla suya
ihtiyacı olduğu, bu gerçekleşmez ise su savaşının kaçınılmaz olacağı tezidir. Bu tür çalışmalar,
özellikle Arap milliyetçiliğini de harekete geçirerek, Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerini oldukça
hassas duruma getirebilecektir (Salha, 2004: 96). Yine, birden çok ülkeyi ilgilendiren nehirlerde
BM’nin öne çıkardığı “kabul edilebilir zarar” ilkesi hep aşağı kıyıdaş ülkenin gözüyle
değerlendirilmektedir. Oysa bu ilkenin aynı zamanda yukarı kıyıdaş ülke için de dikkate alınması
gerekmektedir. Dolayısıyla, yukarı kıyıdaş ülke suyun aktığı aşağı kıyıdaş ülkenin de suya zarar
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vermemesini isteme hakkına sahiptir. Çünkü, aşağı kıyıdaş ülkenin aşırı kullanımı, yukarı
kıyıdaş ülkenin sularını arzu ettiği bir şekilde değerlendirememesine yol açmaktadır (Pichard,
1994: 215).
Suriye’nin mevcut projeleri realistik bir açıdan ele alındığında 6,7 km3 suyun yeterli olduğu
görülmektedir. Şu an için 9,3 km3 su Irak’ın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Fırat’ın 32,5 km3’lük su
akışı olduğuna göre Türkiye’nin suyun yarısını kullanarak yarısını bıraktığı 1987 tarihli Türkiye
- Suriye Protokolü de tüm taraflar için hala uygunluğunu korumaktadır. Dicle Nehri’nde
Türkiye’nin kullandığı su 5 km3 ve sınırından bıraktığı su 14,7 km3’dür. Suriye’nin talep ettiği 5
km3’ü alması durumunda Irak’a 9,7 km3 kalır ki kendi sınırları içinde Dicle’ye katılan nehirlerle
birlikte bu rakam toplamda 39,2 km3’e ulaşır. Bu miktar Irak’ın mevcut ve gelecekteki projeleri
için bile fazladır. Irak’ın projelerini yaptığı ve Türkiye’nin fikir olarak desteklediği Dicle’den
Fırat’a su aktarımı projesi kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Dicle’nin su hacmi Fırat’ın 1,5 katı
olduğu gibi, Türkiye’nin coğrafi engeller sebebiyle sulama amaçlı olarak Dicle’yi kullanımı da
sınırlı kalmaktadır. Su aktarımı sayesinde Türkiye ve Suriye Fırat sularından daha yüksek
oranlarda pay alırken, Dicle’nin kullanımı ise büyük ölçüde Irak’a kalacaktır. Ayrıca, Türkiye’den
doğan fakat Irak içinde Dicle ile birleşen kollar arasında da paylaşım yapılabilir. Örneğin, ana
kolda Türkiye’nin payı daha yüksek tutulurken, Büyük Zap’ta Irak’ın payı daha yüksek
tutulabilir. Hatta üç ülke anlaşarak Türkiye - Suriye sınırında Dicle’den Fırat’ın Habur koluna
pompalama bile yapılabilir (Öz, 2006: 544-545).
Fırat Nehri’nin debisine fazla bir katkısı olmamasına rağmen Suriye, bu nehrin yılda 11,50
milyar m³’lük kısmını kullanmak istemektedir. Buna karşılık ise, Fırat’ın debisinin yaklaşık
olarak %90 oranla katkısı olan Türkiye ise suların 18,42 milyar m³’lük kısmını talep etmektedir.
Irak’ın isteği ise 23 milyar m³’tür. Ancak, Fırat’ın sahip olduğu toplam su miktarı 35,58 milyar
m³’tür. Dicle Nehri’nde ise, suyun debisine %51,9 oranında katkı sağlayan Türkiye 6,87 milyar
m³ talepte bulunurken, %48,1’lik katkıya sahip Irak 45 milyar m³, hiçbir katkısı olmayan Suriye
ise 2,6 milyar m³ su talep etmektedir. Yine bu rakamlarla tarafların talep ettikleri su miktarı
Dicle’nin kapasitesini aşmaktaydı (Durmazuçar, 2002: 117-118). 1950’li yıllara kadar ülkeler
arasında su açısından herhangi bir sorun ortaya çıkmamışsa da, iki ülke 1960’lı yıllarda Fırat ve
Dicle Havzalarında büyük sulama projeleri geliştirmeye, hidroelektrik enerjisi üretimi için
barajlar inşa etmeye başlayınca sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır (Maden, 2011: 34).
Özellikle, Türkiye’nin 1964 yılında Keban Barajı’nı ve ardından Karakaya Barajı’nı inşa etmeye
başlamasıyla birlikte sorun kendisini göstermiştir (Akbaş, 2015: 103).
Suriye ve Irak, Keban Barajı’nın yapım sürecinin başlamasından itibaren ortak bir tavır
sergileyerek Türkiye karşıtı politikalar izlemişler; Türkiye ise uluslararası topluma kötü bir imaj
sergilememek amacıyla çabalarda bulunmuştur (Şalvarcı, 2003: 101). Bütün bunların yanı sıra
su konusunda yaşanan ilk ciddi sorunlar Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) yapılmasıyla baş
göstermiştir. Türkiye’nin GAP kapsamında Dünya Bankası’ndan sağladığı kredinin 1980 yılında
Irak ile birlikte Suriye’nin bu duruma itiraz etmesi sonucu kesintiye uğramasıyla sorunun ilk
aşaması meydana gelmiştir. Bunun sonucunda Türkiye projeyi kendi kaynakları ile
tamamlamaya çalışmıştır (Sönmezoğlu, 2005: 446). Özellikle Irak’ın su sorunu ile ilgili öne
sürdüğü en önemli tez “müktesep haklar”dır. Tarih boyunca Mezopotamya’ya hayat veren
nehirlerden su kullanımı bölgede yoğun olarak gerçekleşmiş bu amaçla yapılan su sistemleri
günümüzde de halen devam eden haliyle Dicle ve Fırat’ın yüzyıllardır aralıksız kullanılmasını
sağlamıştır. Yüzyıllardır olan kullanım bölgede bir hayat tarzı oluşturmuş ve bölge insanının
hayatına şekil vermiştir. Irak’a göre, eski sistemler ve bunlara bağlı kullanım artık kazanılmış
hak niteliğindedir ve diğer kıyıdaşlar bu durumu dikkate almak zorundadır (Denk, 1997: 49).
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Suriye ve Türkiye arasında su konusunda anlaşmazlığa neden olan bir başka kaynak ise Asi’dir.
Asi nehri, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde doğmakta olup %2’lik kısmı Türkiye’nin Hatay ilçesinde
bulunmaktadır. Hatay’da Amik Ovası’na hayat veren bu su, bu şehir için büyük bir önem arz
etmektedir. Suriye, Fırat sularının azalma ihtimaline karşı Asi nehrini kontrol altında tutmak
istemektedir. Asi ırmağındaki 1,2 milyar m³’lük suyun yaklaşık 120 milyon m³’ü Türkiye’ye
bırakılmaktadır. Ancak, Suriye’nin gerçekleştirmek istediği proje hayata geçirildiğinde
Türkiye’ye 25 milyon m³ su bırakılacaktır. Suriye’nin sergilemiş olduğu bu tavır ileride Türkiye
topraklarına büyük bir zarar verebilecek niteliktedir. Hatay’da halkın geçimini tarımdan
sağlaması ve bunun için su ihtiyacını Asi nehrinden sağlaması neticesinde olası bir su krizi bölge
halkını derinden etkileyecek, ayrıca büyük bir çevre felaketine yol açacaktır (Ercan, 2010: 441).
Türkiye Asi Nehri’nin de Fırat ve Dicle gibi bir sınıraşan su olduğunu ve nehir sularının
hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşımını istese de Suriye Türkiye ile görüşmeye yanaşmamıştır
(Çelikkol, 2015: 80). Çünkü, Suriye bu büyük suyolunu sınıraşan bir su olarak görmemekte
(Yamakoğlu, 2015: 107), uluslararası bir nehir olarak nitelendirmektedir.
Görüldüğü gibi, Fırat ve Dicle suları, Suriye ve Irak’a göre uluslararası sulardır. Bu nedenle
uluslararası sulara ilişkin uluslararası örf adet kuralları, Fırat ve Dicle suları için de söz konusu
olmalıdır. Türkiye ise bu konuda, kaynağı kendisinde olan söz konusu iki nehri, sınıraşan sular
olarak tanımlamaktadır. Bu, birbirine yüz seksen derece zıt iki tanımlamadır ve birbirinden çok
farklı siyasi sonuçlar vermektedir. Çünkü, uluslararası hukuk açısından uluslararası sular ile
sınıraşan sular arasındaki ayırım ile ve bunlar üzerindeki hak ve yetkiler çok açık biçimde
belirlenmiştir. Uluslararası nehirler, yakaları iki veya daha fazla ülkenin egemenliği altındaki
nehirlerdir ve bu tür sular genellikle paylaşılmaktadır. Bu, ya “ortay hat” veya “talveg hattı”
yöntemiyle belirlenmektedir. Bunlara örnek olarak Türkiye ile Yunanistan arasında sınır
oluşturan Meriç veya Türkiye ile Gürcistan arasında aynı işlevi gören Arpaçay nehirlerini
gösterebiliriz. Öte yandan, sınıraşan sular, iki veya daha fazla ülkenin topraklarını kat eden
sulardır ki, Türkiye’ye göre Dicle ve Fırat bunların en tipik örnekleridir (Kapan, 2004: 16-17).
Sonuç: Çözüm ve İşbirliği Arayışları
Sınıraşan sulardan hangi tarafın ne kadar yararlanacağı konusu özellikle Orta Doğu’da karmaşık
bir konudur. Tartışmakta olduğumuz bölgenin su sorunu, bölgesel ve devletlerarası bir sorun
olmakla beraber uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde de çözüm
aranan bir konudur. Çünkü, birçok devlet su kullanımı konusunda ihtilaf yaşamaktadır. Ayrıca,
su kaynaklarının paylaşımı ve kullanımı için çatışma riskine karşı ve su kaynaklarının
kullanımının çevre ile uyumlu biçimde gerçekleştirilmesi için yasalar gerekmektedir (Bulloch ve
Darwish, 1994: 146). Bundan dolayı, nehirlerin paylaşılması ve kullanılması konusunda
herhangi bir çatışma veya kriz yaşanmadan kıyıdaş devletler arasında gerekli hukuksal
düzenlemelerin ve metinlerin oluşturulması gerekmektedir. Fakat, uluslararası alanda nehirler
konusunda kesin ve bağlayıcı hükümler bulunmamaktadır.
Türkiye, Suriye ve Irak arasında uyuşmazlıkların zorunlu olarak çözümü konusunda iki veya çok
taraflı bir anlaşma mevcut değildir. Bu nedenle, Türkiye ve güney komşuları, var olan
uyuşmazlığın barışçı yollardan çözümlenebilmesi için iyi niyetlerini ortaya koymak zorundadır
(İnan, 1994: 245). İlgili devletlerin farklı görüşlerini göz önünde bulundurarak mevcut
sorunsalın bir veya birden çok soruna dönüşmeden çözümlenebilmesi için birtakım önerilerin
dile getirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, Türkiye’ye göre sınıraşan sular, Suriye, Irak ve Lübnan’a
göre uluslararası sular olarak tanımlanan bölgedeki nehirlerin paylaşılması sorununun
çözülmesi için Türkiye’nin üç ülke ile ikili görüşmeler yapması, ikili ilişkilerinin geliştirilmesiyle
397

birlikte diğer sorunların yanında su sorununun gündeme getirilmesi, daha sonrasında ise bir
komisyon kurularak ilgili tüm devletlerin yer aldığı çok taraflı bir zeminde “nehirlerin hakça
kullanımı” başlıklı müzakerelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin veya ilgili
devletlerin önereceği görüşlerin işlerlik kazanabilmesi için de gerekli adımların ortaklaşa
atılması gerekmektedir.
Suriye, mevcut sorunda sınıraşan sular yerine uluslararası sular kavramlaştırmasını tercih
etmektedir. Yani Suriye, suların dağılımının üç ülke arasında eşit olması gerektiğini kendisine
sav etmiş durumdadır. Asi nehri için tartışmaya açmadığı konuyu Fırat ve Dicle’de tartışılabilinir
bulmaktadır. Türkiye’nin su meselesinde, zaman zaman suyu kesme tehdidinde bulunduğunu da
öne sürerek, sorunun uluslararası arenada çözümlenmesinden yana bir tavır ortaya
koymaktadır. Diğer taraftan Irak, bu konuda kazanılmış bir takım haklarının olduğuna dair bir
tez savunmakla birlikte, tezini savunurken bu iki nehrin binlerce yıldır Mezopotamya halklarının
yaşam kaynağı olageldiğini ve bu nedenle de sulardan talep ettiği miktarın kendisine verilen
tarihsel bir hak olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla, Suriye ve Irak’ın bu konuyla ilgili olarak
ortak bir tutum içinde olduklarını söylemek mümkündür. İki ülke de “ortak paylaşım hakkı”
savına vurgu yaparak Türkiye’nin bu suları sınıraşan sular statüsünde ele alamayacağını ifade
etmektedir (Furtuna, 2008). Bu yüzden her iki ülke de Türkiye ile daha önce yapılan yasal
düzenlemelerin artık bir değerinin olmadığını dile getirmekle beraber, nehirlerin ortak
paylaşımı konusunda yeni bir yasal çerçevenin çizilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Türkiye’nin ise, sulardan yararlanma konusunda bir sonuca ulaşabilmek için iyi niyetinin bir
sonucu olarak çözüme dair yaptığı önerilerin başında, sorunun küresel bağlamda değil bölgesel,
yani soruna taraf ülkeler arasında çözülmesi gereği gelmektedir. Sorun, Irak ve Suriye’nin
talebinin aksine sadece Fırat ve Dicle ele alınarak değil, tarafları bağlayan bütün su kaynakları
hesaba katılarak çözümlenmelidir. Dicle için ayrı, Fırat için ayrı çözüm politikaların
geliştirilemeyeceği aşikardır. Bunun nedeni de gerektiğinde bu nehirlerden birbirine su transferi
yapılabilinecek olmasıdır. Ayrıca Türkiye, bir komite kurularak, tarafları bağlayan sorunsalın
çözümüne yönelik Üç Aşamalı Plan dahilinde çalışılmaya başlanmasını savunmaktadır. 1984’te
ortaya atılan bu plana göre havza ülkeleri hidrojeoloji uzmanları ile ilk aşamada havzanın
hidrolojik verilerini çıkartacak, genellikle birbirinden çok farklı olan veriler böylece bir
paralellik kazanacaktır. İkinci aşamada, havzanın toprak envanteri çıkarılacak; son aşamada ise,
elde edilen bu bilgilerin doğrultusunda su verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde su
kaynaklarının kullanımına çalışılacaktır (Vurmay, 2004). Fakat, söz konusu planın
gerçekleştirilmesi diğer ilgili devletler tarafından olumlu karşılanmamıştır. Bu yüzden nehirlerin
kullanımının hakça ve makul seviyelerde gerçekleşmesi hususunda plan hala işlerlik
kazanabilmiş değildir.
Asi nehri ile ilgili olarak ise nehrin paylaşımı ve kullanımı konusunda Türkiye, Suriye ve Lübnan
arasında henüz üçlü bir anlaşma yapılmamıştır. Bunun nedeni, devletlerin Asi nehrinin
statüsünü farklı yorumlamalarıdır. Asi, birden çok devletin sınırları içerisinde aktığı ve sadece
1994 tarihli Suriye ile Lübnan arasında imzalanan antlaşmaya konu olduğu için halihazırda
uluslararası nehir niteliği taşımaktadır. Suriye, Türkiye ile olan Hatay sorunu ve Fırat - Dicle su
sorunları yüzünden Asi nehrini Türkiye ile müzakere etmekten kaçınmaktadır. Çünkü, Suriye’nin
Fırat ve Dicle nehirlerinde aşağı kıyıdaş devlet olmasından dolayı ileri sürdüğü tezler, Türkiye
tarafından Asi nehri için kendisine karşı ileri sürülmektedir. Bundan dolayı Suriye kendisi için
çok önemi haiz Fırat ve Dicle konusunda ödün vermemek için Asi nehrini görüşmeye
yanaşmamaktadır (Azarkan, 2003: 102). Türkiye ise Asi nehrinin mevcut statüsüyle oldukça
zarar görmektedir. Özellikle, Suriye’nin nehir üzerinde kurduğu tesisler ve akıttığı zehirli
398

maddeler çevresel zararlara neden olmaktadır. Bu durumun engellenmesi için de sivil toplum
örgütleri başta olmak üzere uluslararası alanda konuya dikkat çekilmelidir ve devletler arasında
bir an önce ortak bir komitenin kurulması gerekmektedir.
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اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ،اﻟﺘﺼﺤﺮ ،ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه  ..ﻣﺨﺎطﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻻﻧﺴﺎن وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ وھﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
*Nissaf Karbout

İklim Değişikliği, Çölleşme ve Su Kıtlığı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki İnsan Güvenliği ve
Kültürü Üzerindeki Riskleri
&
Climate Change, Desertification, Water Scarcity, and Its Risks to Human Security, Culture and
Identity in the Middle East and North Africa

اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻘف ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ.وﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﻌﻧوان
 ،ﺗرﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﻧطﻘﺔ )اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ"" (2012 ،اﺧﻔﺿوا اﻟﺣرارة :ﻟﻣﺎذا ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻔﺎع ﺣرارة اﻷرض  4درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ
وﻣﻌدﻻت اﻟﺟﻔﺎف ﺑﮭﺎ ﺑﺎطراد .وھﻧﺎك ﺧﻣس دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷرة اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة
ﻋﺎم  ،2010وھو اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺷﮭد أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣﻧذ ﺑدء ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
ﺗرﺗﺑط درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﺣﺎﻟﯿّ ًﺎ ﺑﺠﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ؛ إذ إن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ
واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪًا ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺒﯿﺌﻲ .وﺗﻮاﺟﮫ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎو ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﻨﻮﯾًﺎ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس اﻟﮭﺸﺎﺷﺔ واﻟﻔﺸﻞ وﺗ ُﻈﮭﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺘﺒﻌﯿﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﮭﺸﺎﺷﺔ
ّ
اﻟﮭﺸﺎﺷﺔ واﻻﻧﻜﺸﺎف
وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز أزﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ .وﻗﺪ ﺷﮭﺪت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻋﺪة ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﯾﻼت اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ
واﻟﻜﺎﺳﺤﺔ ﻣﻦ أﻋﺎﺻﯿﺮ وﺳﯿﻮل وﻓﯿﻀﺎﻧﺎت وزﻻزل ﺧﻠﻔﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
وﺗﺤﺬر ﺗﻘﺎرﯾﺮCOP24ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮاة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  3درﺟﺎت ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2050وﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ھﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ
أﺣﻮال اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﺳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت ﺣﺮارﯾﺔ وﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﻏﺘﺔ
وأﺷﺎرت ﻋﺪة دراﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة وﺷﺢ اﻟﻤﯿﺎه ،ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻤﻠﺢ اﻷراﺿﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻷرض ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺮد
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﻦ ظﮭﻮر ﺳﻼﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺮات ،وﻣﺨﺎطﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﯾﺎ وﺣﻤﻰ
اﻟﻀﻨﻚ واﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة
ﺗﺸﯿﺮ دراﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻼزم ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ودرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ دول إﻓﺮﯾﻘﯿﺎو اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ،وﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ د .ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﮭﺪي ﻋﺎﺷﻮر أن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻗﺪ ﺗﮭﯿﺊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﺸﻮب اﻟﺼﺮاﻋﺎت إﻻ أن ﻗﺮار اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﯾﻈﻞ
رھﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻋﺪد
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اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﮭﺠﺮون ﻣﻨﺎطﻘﮭﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺳﯿﺘﺠﺎوز  300ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺤﻠﻮل  2050وھﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾ ُﻄﻠ َﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ :اﻟﻤﮭﺎﺟﺮون
اﻟﺒﯿﺌﯿﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜ ﱢﻞ اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﮭﻢ
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺎول ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ واﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎو اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
 2002-1981ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ،وذھﺒﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة درﺟﺔ واﺣﺪة ﯾﺰﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺪﻻع اﻟﺼﺮاع ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ازدﯾﺎد ﻣﻌﺪل
اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻋﺎم  2030ﺑﻨﺴﺒﺔ  55ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻤﱠﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺔ  ،1999وأن ﻋﺪد ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺳﯿﻘﺘﺮب ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺘﯿﻞ .واﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﺎﻋﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ دول إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪًا
ورﻏﻢ ﺗﻮاﻟﻲ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺤﺮاري ،إﻻ أن اﻟﺠﻤﻮد ﯾﺸﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﻣﻊ ﻏﯿﺎب أي ﻓﺮص ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وﺗﻼﺷﻲ اﻵﻣﺎل ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺣﻠﻮل ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻟﺪرء ﻛﻮارث اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﮫ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
ﺗﺸﮭﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر
ظﺎھﺮة اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول  ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت  90ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﺰداد اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﺘﺎء .وﯾﺆدي ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮوأﺷﺎر
اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ أنّ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺳﺘﺸﮭﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻄﺎر واﻧﺘﺸﺎرا ﻛﺒﯿﺮا
ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺠﻔﺎف
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﺨﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﻮ  ,ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﺪرة اﻟﺠﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﯿﺎه .ھﺬا ﯾﺴﺒﺐ
ﺣﺪوث ﻣﻮاﺳﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﻜﺮة و ﻗﺼﯿﺮة و زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺠﺎﻓﺔ  .ﻛﻤﺎ أن زﯾﺎدة اﻟﺘﺒﺨﺮ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮطﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ  ,واﻟﺘﻲ
ﺑﺪورھﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ,و زﯾﺎدة أرﺟﺤﯿﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﺼﺤﺮ  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮطﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺑﺔ أﯾﻀﺎ و ﺣﺪوث إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ .
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ أﯾﻀﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﺤﺮ  .إن إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ و وﻓﺮة اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ  .إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺮب اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ إﻟﯿﮭﺎ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ دورة اﻟﻤﯿﺎه ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﯿﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ و ﻗﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺬﺑﺔ .
و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ  ,ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮﯾﺎن
اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ  .إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  19إﻟﻰ  58ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮا ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  .و اﻟﺬي ﺑﺪوره ﺳﯿﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  12دوﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  19دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ .
إرﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻜﻠﻒ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ  ,ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﻜﺬا إرﺗﻔﺎع ,
 % 10ﻣﻦ ﺳﻜﺎن دﻟﺘﺎ ﻧﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ و اﻷﻧﺘﺎج .
ھﺬه اﻷﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ  .اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ  ,إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ,
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ,اﻟﻤﻼﺣﺔ  ,اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ  ,و إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ  .و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أﺑﻘﺎء ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ
إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ﺣﺼﻮل ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه  .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل  ,إﻧﮫ ﻟﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل زﯾﺎدة درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﺤﺪود ﻣﻦ  5إﻟﻰ  % 8ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2070
وﺳﺘﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﮫ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة
ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺎھﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ظﻞ اﻧﻌﺪام ﺗﺴﺎﻗﻂ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﯿﺆﺛﺮ ھﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﮭﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺣﺎدا ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﯿﺎه أو اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ
ﻛﻤﺎ ﯾﮭﺪد ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﺘﺎء ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر أﻣﺮاض اﻟﺤﻤﻰ وﺣﻤﻰ اﻟﻀﻨﻚ واﻟﺘﮭﺎب اﻟﺴﺤﺎﯾﺎ واﻟﻤﻼرﯾﺎ واﻟﺒﻜﺘﺮﯾﺎ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ،وھﻲ أﻣﺮاض ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﯿﻤﻦ واﻟﻤﻐﺮب وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺟﯿﺒﻮﺗﻲ
اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء
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ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ،إذ أن أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺼﻌﯿﺪ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺰاع دﻣﻮي ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ .وﻧﻘﺘﺮب ﻣﻦ
ﺗﺒﯿﺎن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻋﻨﻤﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ .وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﻮﻟﮫ أﯾﻀﺎ روب ﻓﺎن رﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻨﺰاﻋﺎت .وﯾﺸﺮح ﻓﺎن رﯾﺖ أن "ھﺬه اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ واﻟﺠﻮع واﻹرھﺎب أو
"إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ،ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺮھﺎ وﺣﺪﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
وﯾﺤﺬر دان ﺳﻤﯿﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﮭﺪ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻼم ،ﻣﻦ أن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻣﺎ ﯾﺴﺒﺒﮫ ﻣﻦ ﺟﻔﺎف وﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻘﻂ،
إذ أن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ وظﻮاھﺮ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺤﺎدة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺬاء وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت .وﻗﺎل
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻌﮭﺪ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻼم" :ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺗﺤﺪث ﻣﻈﺎھﺮات وﺻﺪاﻣﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ  30ﺣﺘﻰ  40ﺑﻠﺪا ﻓﻲ آن واﺣﺪ
وﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﺟﻠﯿﺎ ،أﺷﺎر دان ﺳﻤﯿﺚ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻗﺎل" :ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ
وﻣﺼﺮ واﻟﯿﻤﻦ ﯾﻈﮭﺮ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺟﻠﯿﺎ وﺳﻂ ﻓﺴﯿﻔﺴﺎء ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰاﻋﺎت" .وﺣﺘﻰ روب ﻓﺎن رﯾﺖ ﯾﻌﺘﻘﺪ أن ﺳﻮرﯾﺎ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﺰاع ﻣﺘﻔﺠﺮ أﺣﺪ أﺳﺒﺎﺑﮫ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻓﺄﻛﺒﺮ ﺟﻔﺎف دﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  2000ﺣﺸﻮدا ﻣﻦ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ
ﻣﺪن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﺳﻜﺎﻧﻲ .ﻛﻤﺎ أن "ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﯿﺎه وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ،واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﺎھﻤﺖ
ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة وأدت إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻧﺮاه اﻟﯿﻮم" ،ﯾﻀﯿﻒ روب ﻓﺎن رﯾﺖ
وإذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻮﺟﺎت ھﺠﺮة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻀﻐﻂ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
.واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣﺎت دوﻟﯿﺔ
وﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ  1980أﺻﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﯿﺌﻲ .وﺣﺬرت ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ أن اﻟﮭﺠﺮة ﻗﺪ
ﺗﺼﺒﺢ أﺳﻮء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
وﻗﺪ ﺗﺆدي ظﺎھﺮة اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﮭﺠﯿﺮ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ھﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ھﺬه اﻟﺪول
وﺗﺸﯿﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أﻧ ّﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت ﺗﺤﺪث “ﻛﻮارث ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ“ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﺮورة إدراج
اﻟﺤﺮوب ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ وﻧﻘﺺ
اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺄھﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺠﺮة اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى وزﯾﺎدة
ﻣﺨﺎطﺮ اﻧﺪﻻع اﻟﻨﺰاﻋﺎت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﺗﮭدﯾد ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﺗﮭﻄﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻠﯿﺎرات اﻷﻣﺘﺎر اﻟﻤﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر  ،ﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﺠﺮي إﻟﻰ اﻷﻧﮭﺎر أو اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻷﺧﺮ ﯾﺘﺴﺮب ﻧﺤﻮ
ﺟﻮف اﻷرض ﻟﯿﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻷرﺿﯿﺔ .وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر
) اﻟﺤﻀﺎري ( واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﻣﺎ أﻓﺮزه ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ) ﺳﻠﺒﯿﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻮث ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺰ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻮت أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ) وﻧﻔﻮق اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ( ،
ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻣﻮت اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أرض اﻟﻐﺎﺑﺔ وﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻼﻧﺠﺮاف وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺼﺤﺮ
ﺗﻌد ظﺎھرة اﻟﺗﺻﺣر ،واﺣدة ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﺻﺣر ھو إﺣدى اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ
ﺗواﺟﮫ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ وھﻲ ﺗﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎرع ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣر ﺣواﻟﻰ  40ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ .وأﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣر ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻗد ﺑﺎﺗت واﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺻﺣر
ﻓﺄراﺿﻲ دول ﻛﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐرب ،ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﺗوﻧس ،ﻟﯾﺑﯾﺎ ،وﻣﺻر ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗزاﯾد ،أﻣﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﺷرق
اﻷوﺳط ﻓظﺎھرة اﻟﺗﺻﺣر اﻛﺗﺳﺣت ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﮭدﯾدا ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﻣﺎﺋﻲ
ﻟﮭذه اﻟدول
ﺗردي اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
أدت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺗﮭدﯾدات اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .وﺗﻛﺎد ﺗﺗﻔق أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ
أن ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺎزﺣﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾؤدي ارﺗﻔﺎع ﻣﻧﺳوب ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر
اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻧزوح ﺣواﻟﻲ  3.8ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻣن ﺳﻛﺎن دﻟﺗﺎ اﻟﻧﯾل واﻟﺳواﺣل إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻓق ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
ﻧوﻓﻣﺑر  ،2014ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻣدن ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر وﺑﻧﻐﺎزي ،ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺗت ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻐرق
.ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
403

وﻗد أﺷﺎر ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  2014ﺑﻌﻧوان "ﻣواﺟﮭﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ اﻟﺟدﯾد" ،إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺗﺷﮭد
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﮭري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات وﻧﮭر اﻷردن وﺑﺣﯾرة طﺑرﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻏﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ %30
ً
ﺗﺑﺧرا ً ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﺣﯾﺣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺻر واﻷردن وﻟﯾﺑﯾﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن  %12ﻣن أراﺿﻲ ﻣﺻر اﻟزراﻋﯾﺔ ﺳﺗﺗﻌرض
.ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة
إﺟﻣﺎﻻ ً ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺗﺟﺎوز ﻧطﺎﻗﺎت اﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وأﺿﺣت
ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وھو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺿرورة ﺗﺻﻌﯾد اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
وﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻧﻣو اﻷﻛﺛر إﺳﮭﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺣرارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧطﯾرة وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣدرﻛﺎت ﺣول
ﻣﺧﺎطر اﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟدى اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﻟﻣواﺟﮭﺔ أزﻣﺎت ﻧﻘص اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻐذاء وﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت
.ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣوﺟﺎت اﻟﻧزوح اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ھل ﻣن ﺣﻠول ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ؟
وﻣن ھﻧﺎ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻛﺑﺎﺣﺛﯾن وﺧﺑراء و ﻣؤﺳﺳﺎت أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺣرك ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗدراﺗﻧﺎ وﻛوادرﻧﺎ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ،اﻟﺗﺻﺣر ،ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه و اﻟﮭﺟرة ﻣن أﺟل اﻟﻧﮭوض ﺑﺄوطﺎﻧﻧﺎ
زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرارات واﻟﻣواطﻧﯾن ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم إزاء درﺟﺔ اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ وآﺛﺎره وﺗداﻋﯾﺎﺗﮫ .واﻟواﻗﻊ أن اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤھﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ﺗﺣدﱢد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻌﻧﻲﱡ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﻣﺛل ﻣﻘدار اﻟﻧﻣو اﻟﺿﺎﺋﻊ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ودﻋوة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت
واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .وﻣن ﺷﺄن أﻧظﻣﺔ اﻟرﺻد واﻟﺗﻘﯾﯾم أن ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣول
ﻣدى ﻧﺿوب اﻟﻣوارد ،وﻣﻌدﻻت اﻟﺗدھور واﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ،وﻣن ﺛم ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻼزم ﻻﻧﺧراط اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
.ﻟﺗﺣﺳﯾن إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎره ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻷطر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻧﺷﺎط إﻧﻔﺎذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾﺳﺎﻋد ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﻌزﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑراﻣﺟﮭﺎ؛ إذ إﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻘدور ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎت اﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أن ﺗؤدي إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣواﻓز
.ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟوﻗف اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻧﺿوب ﻣواردھﺎ
ﺧﻠق ﺣواﻓز إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ داﻓﻌﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ؛ إذ ﺗُﻔﺿﻲ ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت إﻟﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾزداد ﺷُﺢﱡ
ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ وطﺎﻗﺎﺗﮭﺎ ،ﺗﻌﻣل اﻷﺳواق أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻓﺂﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ ﺑﻣوﺟب ﺑروﺗوﻛول ﻛﯾوﺗو ،ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺳﺑﱢﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،ﻛﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﻔﱠذة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل.
اﻟﻣطرد ﻧﺣو إﻧﺗﺎج واﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت "اﻟﻌﺿوﯾﺔ" وزﯾﺎدة اﻟﺧﺻﺎﺋص "اﻟﺧﺿراء"
ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣن ﺷﺄن اﻻﺗﺟﺎه ﱠ
اﻟدور اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ .واﻟﺳؤال ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ھو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ھو ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻧﺗﮭﺎج اﻟﺳﻠوك اﻟﻼﺋق ،ﻣﺛل إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ،وﺗرﺷﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ،أو
ﺗﺧﻔﯾض ﺑﺻﻣﺎت اﻟﻛرﺑون اﻟﻔردﯾﺔ ،أو ﺑﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﮭﺎراﺗﮭم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎخ واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻧﻔﮫ واﻟﺗﻐﻠب
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ،أو ﺑﻧﺷر ﻗﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﺣﺗرام اﻟذات ،واﺣﺗرام اﻵﺧرﯾن واﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ .وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
:اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ،ﺳﯾﻛون ﻛل ھذا اﻟﻣزﯾﺞ ﻣطﻠوﺑﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌدﯾدة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷطول أﻣدا واﻷﻛﺛر ﺗﺣدﯾﺎ ھﻲ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗزود اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ...
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﺟﮫ ،ﻟﯾس ھذا ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﺟدﯾد ،ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺷﻛل ﺻﻣﯾم اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﺟﻧدات اﻟﺗﻌﻠﯾم
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .وﻣﻊ ھذا ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻐﯾر ھو طﺑﯾﻌﺔ وإﻟﺣﺎح اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  --ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
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ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــﺔ :
ﺗﻘﻮم ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪره ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ,اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ ﻣﻦ زراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ وﺻﺤﮫ وﻏﯿﺮھﺎ
وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻘﻰ ھﺬه اﻟﺪول رھﯿﻨﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ زﯾﺎدة أو اﻧﺨﻔﺎض وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ھﺬه اﻟﺪول ﻣﻦ إﯾﺠﺎد
ﻣﺨﺮج ﻟﮭﺎ ﻻدارة اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﺎم .1986
ﻏﯿﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻄﻂ ﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﮭﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر ھﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺪر اﻻﺷﺎرة ﺑﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أﻧﻌﻜﺲ اﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻼزﻣﮫ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺗﺸﻐﯿﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻤﺎ إﺿﻄﺮ ھﺬه اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺮاﻓﻘﮭﺎ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ.
ﻏﯿﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎدي ﺗﺼﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎره ﺧﺎرﺟﯿﺎ ً وﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻻﻧﻔﺎق
ﻣﻨﮫ ﻣﺤﻠﯿﺎ ً ﻋﻦ %4ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺎم  2000وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﺎﺋﻀﺎ ً ﻓﺎق ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻋﺎﺋﺪﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﺘﺮوﻧﺎس وﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق
أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ اﻻﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ظﮭﻮر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول.
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ ھﻲ ھﺒﺔ ﻣﻦ ﷲ ﻟﮭﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻻرض .ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﻠﻔﮭﺎ ﷲ
ﻓﻲ ھﺬه اﻻرض ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻌﯿﺶ
ﻓﻲ أﻣﺎن وﺳﻼم وﻓﻲ رﻓﺎھﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ.
ﻓﺈن إﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ و إﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ وﺗﺼﻨﯿﻌﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺮاﻓﻘﮫ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ھﻮ ﺟﮭﺪ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﯾﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب
وﺑﺴﻂ رداء اﻟﺴﻼم ﺑﯿﻨﮭﺎ دون إﺳﺘﻐﻼل و إﺣﺘﻜﺎر ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪره ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻣﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮭﺎ وھﺬه اﻟﺪول ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﺴﮭﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ وﺑﯿﻌﮫ ﻏﯿﺮ أن ﷲ ﺣﺒﺎھﺎ ﺑﻤﺼﺎدر طﺒﯿﻌﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻮع ﺑﮭﺎ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻدارة اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و أن
اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﺗﺴﻌﻰ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺘﻮزﯾﻊ واردﺗﮭﺎ ﻣﻦ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻌﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ
وﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻔﻂ و اﺣﺘﻜﺎر ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮫ وﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺎھﻀﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺼﺪره ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻠﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗﻢ ﺑﻠﻮرة ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﮫ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻻﺧﻮات اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎرادة اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى وﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻻﺧﺮى.

1

رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﻄﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ  ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ طﺮاﺑﻠﺲ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ  ،ﻟﯿﺒﯿﺎ  ،دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﺮوﻟﯿﻨﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻻﻣﯿﺮﯾﻜﯿﺔ
* Dr., Tripoli University, Libya.
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اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ :
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺷﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ رﻗﻌﺔ اﻻرض وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول
وھﻮ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻠﺪول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﯾﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻘﺎرب  100ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎ ً و  %21ﻣﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺼﯿﻦ وﺣﺪھﺎ أﯾﻀﺎ ً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﻋﺎم . 2030
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﺈن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﯾﻊ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إدارة اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤﻢ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ
ﻛﻤﺤﺮك ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن أن ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﻗﺪﯾﻤﺔ اﻻﻧﺘﺎج وأن اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺑﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ  ,وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﺗﻤﺘﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  % 50ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ,وﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻘﺮ أن دورة اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 2030
وإذا ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﻦ رﺑﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ,أﻣﺎ إذا ﻗﻮرن ﺑﺎﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
وﻋﻠﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻟﺰاﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﺤﺘﺎط ﻓﻲ إﺳﺘﻐﻼل ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺆﺳﺲ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﻨﮫ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻼﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اظﮭﺮ أﺧﯿﺮا ً ﻗﺪرات اﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺗﻔﻮق اﻟﻌﺮض و أن اﻟﻨﺮوﯾﺞ ودول اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﺪ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﮫ ﻟﻌﺪم ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وھﺬا ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
وﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﮫ وﻓﻲ إﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﻄﻄﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ﺗﺨﺪم ﺑﮫ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .
وﻣﺎ ﯾﺠﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت وﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ﻛﺎﻣﻠﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
و اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﯾﻀﺎ ً أن ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻻدارة
ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ :
أﻧﺸﺎءات اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ
ﺗﻘﻮدھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻻرﺑﺎح ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮﯾﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﺗﻨﻔﻘﮫ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺠﺰء اﻻﻛﺒﺮ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )  ( FM1وﻏﯿﺮھﺎ و اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار اﻧﺸﺎءھﺎ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻻھﺪاف و
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
 -1ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﻘﺮار :ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﯾﺔ ؟؟ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ .
 -2ﺻﻨﺪوق اﻻدﺧﺎر ﻟﻼﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  :ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﺻﻮل اﻟﺘﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ أﺻﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 -3ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﺗﮭﺪف ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻣﻮال اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺰﯾﺎدة
اﻟﺪﺧﻞ.
ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﺻﻨﺎدﯾﻖ إﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت طﻮارى اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  :ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ أي ﻗﺼﻮر ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ.
اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ:
 -1اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺼﯿﺐ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ًﻟﻼﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺎطﻦ اﻻرض ﻟﮭﻢ.
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﻨﺒﻲ وﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺪر أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ
ﺗﺠﻤﯿﺪ أﺻﻮﻟﮭﺎ.
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اوﻻ  /اﻟﻨﺮوﯾﺞ:
ﻻ داﻋﻲ ﻟﺴﺮد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ و اﻻﯾﺮادات ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم  1990اﻧﺸﺎء اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻐﺮض اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻻﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وأن ھﺬا اﻟﺠﯿﻞ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻌﺮف أن اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز ﻣﺼﺪر طﺒﯿﻌﻲ ﻧﺎﺿﺐ .ﺑﺤﯿﺚ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻮدع ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﯾﺤﺎل ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ و ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻھﺪاف واﻻدوار و اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺎت و ﺑﺎدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎطﺎﺗﮫ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻓﻘﻂ ،
ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺤﻔﻈﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺑﻌﺎد
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﮭﺎ.
واﻟﺘﺰم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻌﺪى ﻧﻘﻞ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %4ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ ﺗﺘﻌﺪى إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻦ .%50
أن اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺪ اﻟﻘﺼﯿﺮ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ
ﻧﻀﻮب اﻟﻨﻔﻂ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻼﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ,و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻟﺼﻐﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ.
واﺳﺘﻘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻻن ﺗﻜﻮن  %60أﺳﮭﻢ  %35,ﺳﻨﺪات  %5,ﻋﻘﺎرات ,وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﺣﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﺟﻌﻠﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت اﻻوﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻻدارة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﯿﮫ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺴﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﺴﺨﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،وﻗﺪ ﺳﻠﻜﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻔﺲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻏﯿﺮ أن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ  ،واﻻﻧﻔﺎق ﻣﻨﮫ ﺑﺪون ﺣﺪود وﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﯿﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺤﺖ ادارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %4ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﮫ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺼﺔ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اھﺘﻤﺖ ﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﻨﺮوﯾﺞ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻼﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﻛﯿﻒ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻌﮭﺎ وﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﻘﻠﺐ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وذﻟﻚ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  ،وﻻ ﯾﺴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻄﺮح ﻣﺎﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﺪول
اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ﻟﻠﺠﯿﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺼﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
وﻋﻠﯿﺔ ﻓﺈن دوﻟﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺞ رأت أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺸﻌﺒﮭﺎ ورﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ إﻟﻰ
اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﻢ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺨﺪم اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻀﻮب اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ
اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ راﺋﺪة وﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺪى ﺑﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪره ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل واﻻﯾﺮادات داﺧﻠﯿﺎ ً وﺧﺎرﺟﯿﺎ ً ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮫ واﻟﺼﺮف ﻣﻨﮫ ﺑﻨﺴﺒﮫ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ  ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻨﺮوﯾﺞ واﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﺳﺘﯿﺮاد .
ﻏﯿﺮ أن ھﻨﺎك ﺗﺠﺎرب ﻓﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻌﻤﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺑﮭﺎ ،ﻓﺎﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﮫ ﻛﺎﻟﻨﺮوﯾﺞ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻛﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﻣﺜﻞ ﻓﻨﺰوﯾﻼ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻛﺎﻟﯿﻤﻦ وﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ.
ﻓﺎﻻوﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اذا اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮارد و إطﺎﻟﺔ
ﻋﻤﺮھﺎ ھﺬا ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ﻣﻤﺎ زاد اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺸﺄﺋﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ روﻣﺎ اﻟﺬي أﻓﺎد أن ﺑﺎﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻗﻠﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء و اﻟﺘﻠﻮت اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻧﻀﻮب ھﺬه اﻟﻤﻮارد ﺳﻮف
ﻟﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ .
و اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﮫ ان ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ دراﺳﺎت وطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺨﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﺰﯾﺎدة
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و اﻟﺠﺰء اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ دون اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ دون اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﻨﯿﺎت
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف و اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺘﻰ ﺳﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ذات ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
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ﻗﺪ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ان ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺣﺪﺗﺚ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻗﺪ ﯾﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز  1959ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ دﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻨﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ وﺟﻮه اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻠﺸﻌﻮب ﺳﻤﯿﺖ ھﺬه اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺮﯾﻌﯿﺔ.
و ادى ھﺬه اﻟﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﺐ اﻟﮭﯿﺌﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻟﮫ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و اﻟﺘﺠﺎذب ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻻﻧﻔﺎق ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻻ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﺈﯾﺠﺎد دﺧﻮل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻨﺎﻓﺲ ﯾﺨﺪم ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺪول ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻨﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري و اﻟﻤﺎﻟﻲ
و اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻻﻓﺮاد و اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﺘﺸﺎوري ﻓﻲ اﺗﺨﺎد اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .وان اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮرد طﺒﯿﻌﻲ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺮوب اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻤﺎ
ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﮭﺎ و ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻣﺤﻮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
دول اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺑﯿﺒﺰ ﻓﻜﺴﻲ .
ﺛﺎﻧﯿﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ :
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﺜﻒ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺟﮭﻮده ﻟﻠﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻜﺎن اول ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ  ،1952اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺤﺘﻞ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﯾﺤﺘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﺒﺔ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ أن إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  %87.5ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﯾﺮادات ﻋﺎم
2013
ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  %0.70ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ﻓﻲ  %2ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺬي ﺣﺪث ﻋﺎم  1986ﻻﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﯿﻞ اﻟﻰ  20دوﻻر ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ رﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻤﺎ
ادى اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ  %0.4ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ  %6.4وذﻟﻚ ﻹﻋﺘﻤﺎده اﻻﯾﺮاد اﻟﻮاﺣﺪ وھﻮ اﻟﻨﻔﻂ وھﺬا أﯾﻀﺎ ً أدى إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺠﺎز ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ  %29ﻋﺎم  1994وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم  27,095 1989ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر
ھﺬه اﻻزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﺖ اﺿﻄﺮت اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح إﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ وﺻﻞ  %6.2ﻋﺎم  .1998وذﻟﻚ ﺑﺨﻔﺾ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة أن
إﯾﺮادات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻐﺖ  71,66ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم . 2011
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم  2006ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻏﯿﺮ أن اﻻزﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎدت ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎم  2013وذﻟﻚ ﻟﻼزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ .
وذﻟﻚ ﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %90اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ.
ﻏﯿﺮ أن ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﻻﯾﺮادات ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ و
اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻻﻧﺸﺎءات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم  2000و أن اﻟﺮﺻﯿﺪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻻﯾﻘﻞ ﻋﻦ  740ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
و اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈن اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ:
ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺘﮭﺎج إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺣﺴﺐ ظﺮوف ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﺣﺴﺐ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة وﻛﻼھﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪا
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮھﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ .وﻋﻠﯿﮫ ﻧﻮد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺗﻲ:
 _1ﺳﺎھﻤﺖ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺴﺒﺔ  %22ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎھﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  %36ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
 _2ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات إﺣﺘﻞ اﻟﻨﻔﻂ  %98ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪى  %50ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً.
 _3إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻠﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً إﻟﻰ  %68ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %12ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ وھﺬا
اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺑﻔﺮض ﻧﻈﺎم ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻔﻂ.
 _4ﺳﺎھﻢ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1.52ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %0.59ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  /اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ :
وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ھﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ﻓﻤﻦ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ .وأﺧﺮى إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﺪود واﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﻧﻲ
واﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻔﻨﺎدق واﻻﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻻﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮطﺔ.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻔﺘﺎح ﺟﺎءت ﺑﻜﻞ ﻣﺎﺗﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﻣﻌﺪات وﻋﻤﺎﻟﮫ
ﻣﺎھﺮه ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ وﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ وﻛﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
ﺷﺮﻛﺎت ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺒﺮه ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻀﻌﻒ ﺧﺒﺮة اﻟﻜﺎدر اﻟﻮطﻨﻲ .وﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﯿﻤﻦ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق وﻟﯿﺒﯿﺎ
وﺳﻮرﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻷﺧﺮى
ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻓﯿﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮى .و أﯾﻀﺎ ً وﻓﻲ ﺗﻔﺸﻰ
ظﺎھﺮة اﻟﺮﺷﺎوي واﻟﮭﺪاﯾﺎ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ واﻷﺛﺮاء اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺸﺮوع.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرا ً طﺒﯿﻌﯿﺎ ً و ھﻮ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق و أن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺮﯾﺎح وﻏﯿﺮھﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻜﯿﻠﻮ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر وﻟﻜﻨﮫ ﻻﯾﺰال ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺪول اﻟﻔﻘﯿﺮة ,وأن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ إزدﯾﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ وأن اﻟﺪول اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻻ ﻣﻠﺠﺎء
ﻟﮭﺎ اﻻ ﷲ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وأن اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﻀﻮب ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪره ﻟﻠﻨﻔﻂ ,وأن اﻻﺳﺘﺮداد اﻻﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﮫ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎھﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً وﯾﺤﺘﺎج اﻻﻣﺮ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة و ﺿﺦ أﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ
ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻄﺮق اﻻﺳﺘﺮداد اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﮫ.
اﻟﺰراﻋﺔ :
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﮫ ﻟﮭﺎ رﻗﻌﮫ زراﻋﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة واﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﺟﺪاد ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺴﻮق  ،ﺑﻞ ﺧﻠﺼﺖ أن اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﺰرع
أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻧﺘﺎج وﻓﯿﺮ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺄﺳﻤﺪة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﺑﺒﺬور ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺛﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ظﮭﻮر
اﻻﺑﻞ واﻟﺤﻤﯿﺮ ﻓﻲ زراﻋﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ وﻗﺪرة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ إﻻ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺘﻤﻮر واﻟﺰﯾﻮت ﻓﮭﻲ
ﻗﻮت اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﯿﻂ طﻮل اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﺗﻜﺎﺛﻒ إﺳﺮى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع واﻟﺨﻮف.
ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺪﻓﻘﺖ اﻻﯾﺮادات .ﺗﺮك اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺰراﻋﺔ وذھﺒﻮا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ رﺧﯿﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﮭﺎرات ﺗﺬﻛﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﺳﻮاﻗﯿﻦ أو ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺎت ,وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻨﻔﻂ.
وﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘﺼﺮت ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﻟﻢ ﯾﻘﺪرو ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻔﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻣﻦ ﺣﺒﻮب وﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺨﺎت وﻏﯿﺮ ﻹﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﺎﺟﺮ  ،ودﺧﻠﺖ اﻟﺒﺬور اﻟﻤﮭﺠﻨﺔ .ﻓﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰارع اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺘﻘﻠﺼﺖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺒﺬور اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وأﺳﺘﺪﻣﺖ اﻟﻤﻀﺨﺎت ﻓﻲ اﻟﺮي وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .واﺳﺘﻨﺰﻓﺖ
اﻟﻤﯿﺎه وﻗﻄﻌﺖ اﻻﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻤﺪن ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰارع ﻟﻠﺘﺠﺎر وإﺳﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻘﻮم .ﻓﺘﺼﺮﺣﺖ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وزﺣﻔﺖ
اﻟﺼﺤﺮاء .ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺰارع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﺎ أن ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼد.
ﻓﻌﺎدت اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ طﺎرد ﻻﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﻓﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﮫ اﻟﺬي ﯾﺘﻘﻀﺎه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن وﻟﻮ ﺣﺎرس
ﻋﻤﺎرة .
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ:
اﻗﯿﻤﺖ اﻟﻤﺪراس ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻدارة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎت ﻣﺤﺪوده ﺣﺘﻰ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻠﯿﺎت ذات
ﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻏﯿﺮھﺎ .واﺳﺘﺠﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج أﻓﻀﻞ اﻻﺳﺎﺗﺪة ﻟﻠﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮا وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻏﯿﺮ ان اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ وﺳﺎﺣﺎت ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﮫ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻛﺘﻀﺖ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وزاد ﻋﺪد اﻟﺨﺮﺟﯿﻦ وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﻌﺎﺑﮭﺎ وﻛﺜﺮة
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻌﺪم وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪه واوﺻﺖ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ :
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ﻋﻤﺎﻟﮫ زراﻋﯿﺔ ورﻋﻮﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﺠﻠﺪﯾﺔ واﻟﺼﻮﻓﯿﺔ واﻟﺤﺪﯾﺪة واﻟﻨﻘﺶ وأﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺻﯿﺪ اﻻﺳﻤﺎك واﻟﻔﺮص
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ اﻟﻨﻔﻂ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻓﻘﺖ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ.
ﻓﻀﻌﻔﺖ ﻛﻞ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه وﺑﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ اﻧﻘﺮض ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻮص ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻻﺳﻤﻨﺖ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺘﯿﺮاد و اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ راﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮى .ﻓﮭﺬه ﻏﯿﺮت ﻧﻈﺎم وﺑﻨﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻓﺎﻧﺤﺴﺮت ﻓﻲ اﻻﺑﻮﯾﻦ
وھﺠﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﺮى ﻟﻮﺳﻌﻰ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﺮك اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﺮى
واﺗﺠﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﺠﯿﺶ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ھﺠﺮة
اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎھﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻻﻧﺸﺎءات واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺘﺠﺎرة
وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻻﻏﺬﯾﺔ وأﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﯿﺮاد وﻏﯿﺮھﺎ .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﮫ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %70وﻟﯿﺒﯿﺎ  %25ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎذت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت واﻻراﻣﻞ واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻘﻠﺖ اﻻﺳﺮة ﻓﺴﻜﻨﺖ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﻔﺮد
ﻣﻮاﻛﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻀﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى .اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺘﻘﺎﺿﻮا رواﺗﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ إﺳﻮة ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻋﺮاق اﻷﺧﺮى .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻛﻮﻧﺖ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ طﺒﻘﺎت ﺛﺮﯾﺔ ﻧﺮى أﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
إﺗﺨﺎد اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ  ،إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻗﺘﻨﺎء
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﯾﺔ اﻻطﻔﺎل ﻣﻦ دول أﺧﺮى ذات ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﺼﺤﺔ :
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺟﯿﺪة وﻣﺤﺪودة اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮه ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ إدارة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺷﺎرة ﻟﮭﺎ .ﻏﯿﺮ أن ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻻﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ظﮭﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ
ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺪن ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺴﺮاﯾﺎ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻧﺸﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
وﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻢ اﺳﺘﯿﺮاد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺪات واﻻطﺒﺎء واﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ اﻻﻛﻔﺎء ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﺘﺤﺖ أﻗﺴﺎم اﻟﻄﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺗﺨﺮج
ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﺘﯿﺮ وارﺳﻠﺖ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ .ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺄت ﻟﻸطﺒﺎء واﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﻮطﻨﯿﻦ ﺑﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ اﻻطﺒﺎء واﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﻌﺸﺮات اﻻﺿﻌﺎف ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
وھﺠﺮﺗﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻻوروﺑﯿﺔ وﻛﻨﺪا واﻣﺮﯾﻜﯿﺎ ﻓﻀﺎﻋﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎھﺮه اﻟﺠﯿﺪة وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺮك
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﺗﺠﮫ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﺘﻰ ارﻏﻢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﻮال واﺿﻄﺮت اﻟﺪول ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺟﻮر اﻻطﺒﺎء واﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﺠﯿﺶ:
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮطﺔ واﻟﺠﯿﺶ وﻣﺮاﻓﻘﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءه ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﺖ إدارة اﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﺎﻧﻮ ﯾﺘﺪرﺑﻮن ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻌﻠﻤﻮ اﻟﺠﻨﺪﯾﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
وﺑﻌﺪ ظﮭﻮر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺪﻓﻖ اﻹﯾﺮادات ﺣﺴﻨﺖ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮطﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﺮاﻛﺰ وأﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات و
اﻟﺘﺤﺮي و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻧﺸﺎءت اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ وﻏﯿﺮھﺎ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮور واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ وﺟﺒﺎﯾﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻗ ُﺪم ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻟﯿﺎت و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ وﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
واﺳﺘﺤﺪث ﺟﮭﺎز اﻟﺠﻤﺎرك وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺿﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻌﺪات واﻷﻟﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ ﻓﻘﺪ إﺳﺘﻤﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻠﮫ وإﻣﺪاده ودﻋﻤﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ اﻷﻟﯿﺎت وإﻧﺸﺎء اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإرﺳﺎل
اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺠﯿﺶ وﺗﺪرﯾﺒﮫ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﺪات واﻷﻟﯿﺎت واﻟﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮطﺔ ھﻤﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮان اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﮫ
ﻟﺪﻋﻤﮭﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷھﻤﯿﺔ ﺗﻮاﺟﺪھﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻢ ﺑﮫ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﯿﺪ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻘﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺰراﻋﻲ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺴﻮق .وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺎﻓﺴﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
واﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻟﻤﺪ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺪاﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺗﺠﺎر وﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻔﺘﺎح ﻓﺎﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﻓﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﺼﺒﺮ وﻏﺎدر اﻟﺴﺎﺣﺔ ووأﻧﺘﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة .
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ إﺳﺘﺜﻤﺮت اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻣﺮدود إﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﮭﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ أﯾﻀﺎ ً وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻧﻘﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ
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اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻠﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻋﺎد ﺑﺈﺣﺘﺸﺎم ﻟﻠﺴﻮق وﻓﻀﻞ
أن ﯾﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﯾﺴﻮق ﻣﺤﻠﯿﺎ ً أو ﯾﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻧﺼﻒ ﺗﺼﻨﯿﻊ.
اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت :
وأﻛﺒﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺬ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﺸﯿﺪ وﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
واﻟﺴﺮﯾﻌﺔ وأﺻﺒﺢ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﺳﯿﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮫ وﻏﯿﺮھﺎ ﻷوﻻده وأﻛﺘﻀﺖ اﻟﻤﺪن ﺑﺬﻟﻚ  ،وإﻗﯿﻤﺖ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ أﯾﻀﺎ ً ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن .وﻛﺎن ﻟﺘﺸﯿﺪ اﻟﻄﺮق أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى إﻟﻰ اﻟﻤﺪن وﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ھﺠﺮة اﻟﻘﺮى واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪن ﻓﺎﺧﺘﻠﻄﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺑﺪأت اﻟﻤﺪن اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﺮﺻﺪت اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ وﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ
ھﺪر ﻓﻲ ﺗﺴﺮﺑﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺨﺎرج وﻓﺴﺎد اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﻮﻣﻠﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ .
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﻠﻄﺔ وظﮭﺮت اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻐﯿﺮة وإﻧﻔﺮد ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن دون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﻤﯿﺰات
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺎ ان ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﻓﻘﺖ اﻻﯾﺮادات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
واﻟﻤﻮاﻧﻲ وﻛﺎﻓﺔ اﻻدارات اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ .وﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺻﺮﻓﺖ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﻦ واﻧﺘﺸﺮت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع واﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻧﺘﻘﻞ ﻛﺒﺎر اﻻدارﯾﻦ واﻟﻤﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﮭﺎ
إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن ﻓﺎﻧﻔﺮطﺖ اﻟﻠﺤﻤﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﯿﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ إﻣﺘﻼك وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ
اﻟﺨﺎرج واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎھﺮ رﻓﺎھﯿﺔ وزاد ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ھﺬه اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼط ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وإﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﯿﺎن
اﻟﻌﺎدات اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ:
-1اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
 -2اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﯾﻦ.
-3اﻟﺘﻌﻠﻢ ھﻮ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ
 -4اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﮭﻤﮫ ﻟﻘﺮاءة ﻛﺘﯿﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
 -5اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 -6إﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮل
 -7ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﻦ ﺟﻨﺴﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻋﻦ اﻷﺧﺮ ﻓﻲ اﺻﻘﺎع اﻻرض
 -8اﻟﺘﻌﺮف واﻗﺘﻨﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﻦ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
 -9ظﮭﻮر ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺷﮭﺮﯾﺔ وﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺗﻨﻌﻜﺲ ھﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺎءات واﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
 -10اﺧﺘﻼط ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
 -11ﻓﺘﺢ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻰ اﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺨﺪم ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
 -12اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺎدة وﺣﺐ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ ﺣﺒﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﺰ أﻣﺎم اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
ﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ظﮭﺮت ﻋﺎدات ﺳﻠﺒﯿﺔ وﺟﺪﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﺘﺎھﻠﯿﺔ
واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺮﺑﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 -1ظﺎھﺮة اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
 -2ﺗﻔﺸﻲ أﻣﺮاض اﻟﺴﻜﺮ وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨﺪرات وﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل
 -3اﻻﺧﺘﻼط ﻣﻊ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﺧﺮى ظﮭﺮت اﻟﺰﻧﻰ وﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮج ﻣﻨﮭﺎ
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 -4ھﺬه وﺗﻠﻚ اﻧﺤﺴﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
 -5اﻟﺮﺿﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﯿﮫ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﻻﻧﮭﻢ أﺻﺤﺎب ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺎﻧﺤﺴﺮ اﻻﺑﺪاع وروح اﻟﻤﺒﺎدرة.
 -6ﻋﺪم اﻻﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎن اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
 -7ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﺘﻘﻠﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮه ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺪﻣﻲ ﻟﺴﻨﻮات
طﻮﯾﻠﺔ وھﺪا ﻻ ﯾﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إدارة ﻗﯿﺎدة ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎع
 -8ﺗﻌﻔﻒ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ واﻧﻔﺮاد ﺑﮫ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ
 -9ﻋﺪم ﺻﺒﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﺧﺬ ﺷﮭﺎدات ﺣﺮﻓﯿﮫ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﯿﺎﻧﮫ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﻓﻲ
اﻏﻠﺐ اﻻﺣﯿﺎن
 -10ﺗﻔﺸﻲ ظﺎھﺮة اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ و اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
 -12ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﮫ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺤﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺎﺋﯿﺔ ﻓﺰاد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ أھﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 -13ﺗﻔﺸﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﮭﺎ اﻻداره ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎﺳﺘﻘﻄﺎع ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮل ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت وﺳﮭﺮﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ,
وﺻﯿﺎﻧﺔ أﻟﯿﺎت ,واﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﺪاﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎع.
 -14ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وإﻧﮭﺎء اﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻟﺰﯾﺎدة دﺧﻠﮭﻢ واﺧﺘﺮاع اﻻﻋﺬار اﻟﻮھﻤﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ .
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Kültür Mirası ve Savaşlar: Orta Doğu Üzerinden Bir Değerlendirme

İlknur Türkoğlu*

Öz
Geçmişten günümüze kalan insan yapımı her şeyi kapsayan kültür mirası artık ülkelerin yeraltı
ve yerüstü kaynaklarından biri ve dünyanın ortak mirası olarak kabul edilmektedir ve bir
toplumu meydana getiren en önemli değerlerden biridir. Bu ortak değer, fiziki ve
sosyoekonomik faktörler nedeni ile zarar görebilmektedir. Bu faktörler içinde en önemlilerinden
ve en tahrip edicilerinden biri savaşlardır. Dünyanın kültür tarihi için çok önemli bir coğrafya
olan Orta Doğu’da süregelen savaşlar, bu bölgedeki kültür mirasına geri dönülmez zarar
vermeye devam etmektedir. Savaşlar sırasında kültür mirasının korunması konusunda
uluslararası alanda alınan tedbirlerin yeterli olmadığı, göz ardı edildiği görülmektedir. Bu
çalışmada Orta Doğu’daki son savaşlar, bu savaşlarda zarar gören en önemli bölgeler ve bölgenin
kültür mirasının korunmasına yönelik yapılan son çalışmalar üzerinde durulmuştur. Bu amaçla,
uluslararası alanda bölgedeki kültür mirasının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar ve
belgeler incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise ileriye dönük bir perspektif oluşturulmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Mezopotamya, Kültür Mirası, Arkeoloji
Abstract
The all-man-made cultural heritage from the past to the present is now recognized as one of the
countries' underground and surface resources and the world's common heritage and it is one of
the most important values that make up a society. This common value may be damaged due to
physical and socioeconomic factors. One of the most important and destructive of these factors is
wars. The wars in the Middle East, which is a very important geography for the cultural history
of the world, continue to irreversibly damage the cultural heritage of this region. It is seen that
the international measures taken for the protection of the cultural heritage during the wars were
not sufficient and were ignored. In this study, the recent wars in the Middle East, the most
important regions damaged in these wars and the recent studies on the preservation of the
cultural heritage of the region are emphasized. For this purpose, international studies and
documents on the protection of cultural heritage in the region were examined. At the end of the
study, a prospective perspective will be created.
Keywords: Middle East, Mesopotamia, Cultural Heritage, Archaeology

Kültür Mirası Nedir?
Kültür mirası, önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna
inanılan varlıklara verilen isimdir. “Miras” kavramı, geçmişten miras kalan bir şeyi ifade eder.
*
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Bununla birlikte, bu konuda yapılan pek çok akademik söylem, mirasın, geçmişten kalan
nesneler olarak değil, geçmişte kullanılan ve geçmişle ilişkili bir süreç olarak anlaşılması
gerektiğini vurgular. Kültür mirası, bizi geçmişe bağlar, kimliğimiz için bir temel ve bir bilgi
kaynağı olarak hizmet eder. Dahası, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya de
katkıda bulunabilir.
Kültür mirası, bir topluluk tarafından geliştirilen ve gelenekler, uygulamalar, yerler, nesneler,
sanatsal ifadeler ve değerler dahil olmak üzere kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçimlerinin bir
ifadesidir. Kültürel Miras, genellikle Maddi Olmayan veya Maddi Kültürel Miras olarak ifade
edilir (ICOMOS, 2002)1.
Kültür Mirasının Değeri
Kültür mirasının yönetimi ve aktif olarak ekonomiye ve toplumsal yaşama kazandırılması
konusunda yüzyılın başından beri birçok girişim yapılmış, kültür mirasının ekonomik amaçla
kullanılması üzerinde lehte ve aleyhte birçok görüş ileri sürülmüştür.
Ancak 1970’lerden itibaren özellikle kültür mirasının yeni bir anlayış içinde yönetimi gündeme
gelmiş ve gelişen tartışma ortamında bunların devlete yük olmadan ekonomiye ve topluma
kazandırılması, sivil toplum ve yerel yönetimlere bu konuda daha fazla sorumluluk yüklemesi
prensip olarak kabul edilmiştir.
Kültür mirasının ürettiği değer de günümüzde çeşitlenmiş ve kapsamı genişlemiştir. Bu
değerlerin başlıcaları:
Bilimsel
Arkeolojik
Coğrafi
Eğitsel
Etnolojik
Mimari
Kültürel
Ekonomik değerdir.
Kültür Turizminin Ekonomiye Katkısı
Turizm dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve her geçen gün büyümeye devam
etmektedir. İletişim ve ulaşım olanakları arttıkça dünya genelinde turist sayısı da hızla
artmaktadır. Turizm sektöründe giderek artan bir eğilim de kültür turizmidir. Günümüzde
turistler gittikleri ülke veya şehirlerin arkeolojik ve tarihi mirasına daha fazla ilgi
göstermektedirler. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli bir girdi
haline getirilebilir.
Turizmin yaygınlaşmasının bir etkisi de, sit alanlarını ziyaret eden kişi sayısının her geçen gün
artmasıdır. Örneğin; bir yılda Pompei’yi üç milyon kişi, Lascaux’yu ve Stonehenge’i yüzbinlerce
kişi gezmektedir.

1

ICOMOS 2002: Uluslararası Kültür Turizmi Tüzüğü (https:www.icomos.org/charters)
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Kültür turizmi dünya ekonomisini belirleyen sektörler arasında önemli bir yer tutmakta ve
ekonomik değeri giderek daha fazla önemsenmektedir. Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2000’li
yılların başında dünyada turizm türleri değerlendirmesinde kültür turizminin tüm turizm
sektörü içindeki oranını %37 olarak vermekte ve bu oranın sürekli artığını bildirmektedir (Eres
ve Özdoğan, 2016: 119).
Kültür mirası projeleri uygulanan pek çok yerde, iş imkanlarının arttığı yapılan araştırmalarda
ortaya çıkmaktadır. Turizmin bir bölgedeki diğer ekonomik sektörlerin canlanmasında bir
katalizör görevi gördüğü ve turizmin sebep olduğu ekonomik canlanmanın diğer sektörlere de
yayıldığı görülmektedir. Veriler, turizm gelirleri ile büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu
ve turizmde uzmanlaşmış ülkelerin, diğer tüm faktörleri eşit olmayan ülkelere göre daha iyi bir
ekonomik büyüme yaşadıklarını göstermektedir.
Efes Antik Kenti
Kültür varlıklarının yerel ekonomiye katkısını için Türkiye’deki örneklerden biri Efes Antik
Kentidir. Efes’e her yıl 2 milyon ziyaretçi gelmektedir, yani Türkiye’de turistler tarafından en çok
ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarından biridir. Kazıların başladığı 19. yüzyıl ortalarında ıssız
bir yer olan Selçuk ve civarı, arkeolojik kazılar sayesinde 150 yılda hızlı bir ekonomik kalkınma
yaşanmıştır (Ladstaetter, 2018: 255).
Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak
Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9 bin yıl
kesintisiz yerleşim alanı olarak kullanılmış ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman
kenti ve kültürel, ticari merkez olmuştur.
Efes, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.
Günümüzde Efes’in çevresinde yoğun bir turizm hareketliliği ve ticaret vardır. Otel, restoran,
hediyelik eşya gibi hizmetlerin yanı sıra Efes’te anıtlar, alanlar ve caddeler sosyal etkinlikler için
kiralanabilmekte, antik kentin bazı alanları, yemek ziyafetleri, düğünler ve konserler için mekân
olarak kullanılabilmektedir.
Göbeklitepe
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında Göbeklitepe’nin bulunduğu
Şanlıurfa’yı 806 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras
Listesi’ne alınmasıyla Göbeklitepe’ye ilgi daha da arttı ve 2018 Ağustos ayına kadar 1 milyon
turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekorunu kırdı. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 2 milyona
ulaşması beklenmektedir. (res. 3)
Kültür Mirasına Yönelik Risk Faktörleri
Her sit alanı kendine özgü risk faktörlerine sahiptir. Örneğin, deprem kuşağında olan bir alanda
depreme karşı önlemler, hava kirliliği olan bir alanda kalıntıların hava kirliğinden korunmasına
yönelik önlemler alınmalıdır. Risk faktörlerini gruplandıracak olursak:
Fiziki koşulların neden olduğu riskler:
. deprem, sel, toprak kayması, hava kirliliği, volkanik hareketler vb.
Sosyo-ekonomik koşulların neden olduğu riskler:
. definecilik, vandalizm, tarım, SAVAŞ, etnik seçicilik, dini seçicilik vb.
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Orta Doğu’nun Yeri
Orta doğu kavramı Britanyalıların 19. yüzyıla kullanmaya başladıkları bir kavramdır. Bu
tanımlamada İngiltere ve Avrupa ülkeleri merkez kabul edilmiş; doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu,
Orta Doğu gibi kavramlar buna göre tayin edilmiştir.
Bu tanıma göre Orta Doğu ülkeleri Suriye, Irak, Katar, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Kıbrıs, Ürdün, İsrail, Lübnan, İran, Batı Şeria ve Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır'dır (Res. 1)
19. yüzyıl sonrası Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğini ve topraklarını kaybetmesi
sonucunda Orta Doğu’nun büyük bölümünde 4 yüzyıl süren düzenin çöküşü yeni bir dönemin
başlangıcı olmuştur. Osmanlıların çekilmesiyle bölgenin hakimiyeti Batılı ülkelere geçince,
bölgedeki güç rekabeti de yeni bir şekil almıştır. Yazar Bernard Lewis bu dönemi şöyle özetler:
“Söz konusu rekabetlerin üç dönemi vardır. İlk dönemde büyük oranda İngilizler ve Fransızların
elindeydi ve ikisi arasındaki mücadele uluslararası ilişkilerin başlıca konusunu oluşturuyordu. İkini
dönemde, 1930’lar ve 1940’lardaki İngiliz-Fransız hakimiyeti öne Faşist İtalya’dan, sonra da Nazi
Almanya’sından yeni tehditlerle karşılaştı. Üçüncü dönemde, yani 2. Dünya Savaşı’nda Almanlar ve
İtalyanlar bertaraf edildiler. Sonrasında da güçlerini kaybeden Fransa ve İngiltere hakimiyetlerini
de kaybettiler. Bu gelişmelerin ardından, yeni bir mücadele daha uzaktaki yabancı devletler olan
Sovyetler Birliği ile Birleşik Devletler (ABD) arasında başladı” (Lewis, 2005:398)
Orta Doğu’nun Kültür Mirası Açısından Önemi
Dünyanın her yerinde kültürel birikim vardır ancak, Orta Doğu’nun farkı, uygarlığımızın
köklerinin burada olmasıdır. Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı bereketli
toprakların kuzeyden güneye uzandığı, kuzeyinde tarımın ve hayvancılığın ortaya çıkıp dünyaya
yayıldığı bir coğrafyadır. Mezopotamya’nın kuzeyi bu nedenle “Bereketli Hilal” adını alır (Res. 2)
Bilinen en eski destan olan Gılgameş'in kaynağı Mezopotamya'dadır. Yunan mitolojisinin ve
Homeros'un destanlarının köklerinin de yine buradadır. İlk kentleşme, ilk yazı, ilk uygarlık
Mezopotamya'da ortaya çıkmış, geometri ve matematik öğretilmesi, 60'lık sayı dizgesi bu
topraklarda geliştirilmiştir.
Dünya tarihine yön veren Sümer, Babil, Asur medeniyetleri de yine bu coğrafyada ortaya
çıkmıştır. Mezopotamya, arkeoloji biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Asurbilim,
Sümeroloji gibi pek çok bilim dalı bu topraklarda gelişmiştir2.
Orta Doğu’da Savaşlar ve Kültür Mirası
Orta Doğu jeopolitik konumunu nedeni ile tarih boyunca çatışmaların yaşandığı bir bölgedir.
Ancak petrolün öneminin anlaşılması ile bölge yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Dünyada
petrolün enerji kaynağı olarak önemi 19. Yüzyıl ortalarından itibaren anlaşılmıştır. Rus
Azerbaycanı’ndaki petrol sanayinin gelişimi ile ABD Pennslyvania’da petrol sanayinin gelişimi
aşağı yukarı aynı zamanda olmuş ve ilk petrol rafinerisi 1863 yılında Bakü’de inşa edilmiştir
(Lewis, 2005: 410)
Orta Doğu topraklarındaki petrol kaynaklarının keşfedilmesi ile Orta Doğu ülkelerini çeşitli
şekillerde etkilenmiş ve günümüze kadar süren savaş ve iç çatışmalara neden olmuştur.
2

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bottero: 2003
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Irak Savaşı- 2003
Irak pek çok Orta Doğu ülkesi gibi petrol yatakları açısından zengin bir ülkedir. 2003 yılında
bölgede bulunduğu iddia edilen kitle imha silahları neden gösterilerek ABD ve Birleşik Krallık
önderliğindeki Koalisyon Kuvvetleri Irak’a askeri hareket başlattı ve Saddam rejimini devirdi. 9
yıl süren savaşta yüzbinlere kişi hayatını kaybetti ve ülkedeki kültür mirası büyük zarar gördü.
Irak savaşı sürerken, 26 Ocak 2004 tarihinde Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İstanbul’da
''Mezopotamya'da Yağmalanan Dünya Kültür Mirası'' başlıklı açık oturum düzenledi. Açık
oturuma pek çok bilim insanı katılarak Irak’ta yaşanan savaşın kültür mirası üzerine verdiği
zarar hakkında bilgi verdiler (http://v3.arkitera.com/v1/haberler/2004/01/29/kimlik.htm)
UNESCO verilerine göre, Irak Milli Kütüphanesindeki 5.147 yazılı belgenin %40’ı yanmış ya da
yağmalanmıştır. 2003’de Bağdat’taki Irak Müzesinde 15 bin obje kaybolmuştur. (Moustafa,
2016: 331)
Bağdat Müzesi’nden çalınan, tanrıça İnanna olduğu düşünülen kadın başı yontusunun ve bir
metre yükseklikteki vazonun parçalanmış durumda da olsa bulundu, yaklaşık 5000 silindir
mühür ise yok olmuştur.
Yalnızca müzeler değil, hiç açılmamış höyükler de yağmalandı, çalınanların yanı sıra her şey
yakılıp yıkıldı. Bu nedenle kayıpların sayısının belirlenemiyor; değerli madenlerden, fildişinden
yapılmış pek çok süs eşyası da kayboldu. Amerikan askeri üssü olan Babil'deki müzenin yanı
sıra, Sümer kenti Girsu höyüğü ve Ninova'daki duvar kabartmaları da bombalandı, Nasıriye
Müzesi ise İngilizlerin yatakhanesi haline geldi.
M.Ö. 8. yüzyılda Asur Krallığı'nın başkenti olan Nemrut'ta 19. yüzyıldan bu yana yürütülen
kazılarda çok sayıda eser ortaya çıkarılmıştı. ABD ordusunun 2003'te düzenlediği saldırı, antik
kentin bulunduğu yerde büyük yıkıma yol açtı
Irak Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, IŞİD'in, Asurlular döneminden kalma antik Nemrut
şehrine saldırdığını ve buradaki eserlere zarar verdiğini duyurdu. (https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201503061014318147/)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, IŞİD militanlarının, Musul'un 35 kilometre güneydoğusunda yer
alan Asur döneminden (M.Ö 1244- 1373) kalma Nemrut şehrine saldırısı sonucu tarihi mekanın
enkaza döndüğü belirtildi.
Öte yandan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Hasan Salim, "IŞİD,
Musul'u kurtarmaya yönelik Irak ordusu ve uluslararası koalisyonun operasyonu başlamadan
önce bütün kültürel ve tarihi değerlere zarar vermenin derdine düştü" dedi.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Irak'taki tarihi ve kültürel mirasın IŞİD tarafından yok
edilmesi üzerine BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), uluslararası topluma çağrıda
bulunarak söz konusu eserlerin korunmasını istemişti.
Mısır- 2011
Mısır’da 2011’de gerçekleşen darbe sonucu oluşan iç karışıklık, ülkenin ekonomisinin en önemli
kaynağı olan turizme ağır darbe vurmuştur. Mısır Eski Eserler Bakanı Khaled el Anani’nin yaptığı
açıklamaya göre; Giza Piramitleri, Luksor Krallar Vadisi gibi pek çok tarihi yeri ziyarete gelen
turist sayısındaki azalmaya, turizm gelirlerinden büyük düşüşe neden olmuş ve Mısır bu kriz
nedeni ile müzelerini ziyarete açık tutmakta zorluklar yaşanmaktadır.
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2016 yılı itibari ile 20’den fazla müze kapatılmıştır. Bakan, devlet bütçesinden yeterli ödenek
alamadıklarını açıklamıştır. 2010 yılında ödenek 1,3 milyar Mısır poundu iken bu rakam 2015
yılında 275 milyon Mısır pounduna gerilemiştir. Turizm gelirleri olmadan Mısır’da ne var olan
tarihi eserlerin ayakta kalması ne de yeni araştırmaların ve projelerin yapılması mümkün
görünmektedir
(http://www.dailystar.com.lb/Arts-and-Ent/Culture/2016/Aug-26/368956egypts-economic-crisis-weighs-heavily-on-heritage.ashx).
Suriye İç Savaşı- 2011
Antik şehirlerden, üç büyük dinin kutsal mekanlarına, Roma ve Haçlı yerleşimlerinden, tarih
öncesi kalıntılara ev sahipliği yapan Suriye sayısız tarihi zenginliği ile Orta Doğu’nun ‘‘açık hava
müzesi’’ olarak nitelendiriliyordu.
Suriye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve çatışmalarla birlikte gelecekleri risk
altına giren 6 adet sembolik anıtı vardır. (Res. 4) Bunlar;
Halep Antik Kenti,
Şam Antik Kenti,Busra Antik Kenti,
Krak des Chevaliers Haçlı Kalesi ile Selahadin Kalesi,
Kuzey Suriye Antik Köyleri
“Çölün Gelini” lakaplı Palmira Kentidir.
Bunların dışında ülkede kayıt altına alınmış 10 binden fazla tarihi eser tespit edilmiştir.3
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, Suriye ordusu, Suriye hükümeti ve Suriyede’ki isyancılar
arasında başlamış, sonrasında İran, Rusya, ABD gibi küresel güçler de savaşa dahil olmuştur. 300
binden fazla insanın hayatını kaybettiği savaşta ülkenin kültür mirası büyük ölçüde tahrip
olmuştur.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye ve dünya tarihi için ölçülemez değeri olan en az 300 kültürel
alanın yok edildiğini söylerken uydular ile ulaşılan görüntüler durumun vahim olduğunu
vurguladı. BM Aralık ayında yayınladığı raporda kültürel miras alanlarından 24'ü tamamen
yıkıldı, 104'ü büyük zarar gördü, 85'inde de orta derece hasar oluştuğu açıklandı.
Çatışmaların dışında radikal örgütlerin tarihi eser kaçakçılığı da önemli bir sorun olarak ortaya
çıktı. BBC'den Simon Cox’un Suriye’den kaçırılan tarihi eserler üzerine yaptığı araştırmada
IŞİD’in satılan eserler için yüzde 20 vergi aldığını, ticareti kontrol ettiğini ve eserlerin en çok
Halep Müzesi’nden çalındığını belirtmişti.
(https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/07/140710 _suriye_tarihi_eserler)
Halep
Suriye’de tarihi yıkım en ağır olarak 7000 yıllık tarihi ile Suriye’nin en eski yerleşim
birimlerinden olan Halep’te gerçekleşti. BM’nin raporuna göre zarar gören 290 alanın 135'i
Halep'te bulunuyor. Hükümetin hava saldırılarının yanı sıra özellikle kültürel zenginliği ile
tanınan şehirde yer alan sinagoglar ve kiliseler radikal gruplar tarafından talan edildi. 2012

Bu yazıda Suriye’deki çatışmalarda kültür mirası tahribatı ve yağmalamaya en fazla maruz kalan
bölgelerdeki eserler öne çıkarılmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi için Suriye Kültür Bakanlığı’na bağlı
Antik Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (DGAM) resmi internet sitesine bakılabilir.
3
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yılındaki şiddetli çatışmalarda Halep El Medine Çarşısı’nın büyük bölümü tahrip edildi (Res. 56).
Halep-Ulu Camii
Kuzeye doğru Halep'te 8'inci yüzyılda inşa edilen Ulu Camii yoğun ateş altında kalan bir diğer
tarihi eser. Ulu Camii'nin, 1095 yılının zarafetini yansıtan 50 metre yüksekliğindeki Selçuk
minaresi, Orta Çağ Suriye'sinin en önemli eserleri arasında gösteriliyordu. (Res. 7) Minare, 6'ıncı
yüzyılda Aziz Helena Katedrali'nin bulunduğu yerde, 'Vaftizci Yahya' nın babası Zekeriya
Peygamber'in mezarının içine inşa edilmişti (Darke, 2014)
Muhaliflerin yüksekliğinden dolayı etrafı kolaçan etmek ve keskin nişancıların konuşlanması için
kullanılan minare, 2013 yılı Mart ayındaki bombardımanın sonucunda çöktü.
Palmira- 2016
İç savaş öncesinde sadece arkeologların ve tarihe ilgi duyanların bildiği kentin özellikle antik
tiyatro sahnesinde düzenlenen vahşi infaz görüntüleri büyük endişe yarattı. Ardından Bel
Tapınağı’nın da dahil olduğu tapınak ve mezar yapıları, herhangi bir inançsal-dini
bağlamı olmayan kemer gibi yapı ögeleri dinamitlendi. Mart 2016’nın sonunda Suriye güçlerince
tekrar kontrol altına alınarak güvenliği sağlanan binlerce yıllık antik kent günümüze değin iyi
korunmuş birçok yapı ögesini 10 ay gibi bir sürede kaybetti.
Palmira'daki Bel Tapınağı da saldırıların hedefi oldu ve kolonlarından ikisi yıkıldı. Roma ile
Antik Yunan-Pers-Babil mimarisinin bir sentezini sunan tapınak, Orta Doğu'da dönemin dini
anlamı açısından en önemli yapılarından biriydi. (Res. 8) Ağustos’ta Palmira’daki Baal Şamin
tapınağı patlayıcılarla havaya uçuruldu.
Suriye Arkeoloji Koruma Derneği'nde görevli gönüllüler, genç Suriyeli akademisyenler ve
arkeologlardan oluşan grup, eserlerin korunması için uğraş verdi. Grup, hasar tespiti ve tehlike
altındaki bölgelerin saldırılardan, topçu ateşlerinden korunabilmesi için bariyerler kurdu
(Darke, 2014)
Yıkım sadece islam öncesi kültür mirasına yönelik değildi. Kültürel mirasa yönelik bir diğer
yıkım da ülkenin kuzeyinde Fırat Nehri üzerinde yer alan Rakka’da gerçekleşmiştir. 2013 yılında
El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi tarafından Ammar Bin Yasir türbesi top atışıyla yıkıldı. Türbe,
mezar, minare ve heykel gibi yapıları dini açıdan kabul etmeyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD),
şehirde bulunan Veysel Karani türbesinin minaresini 2014 Mart ayında tahrip etti ve kısa zaman
içinde türbenin tamamını yıkacağını açıkladı. Haziran ayında IŞİD’in türbeyi havaya uçurduğu
görüntüler ortaya çıkmıştır (Yücel, 2014:85)
Suriye’nin kültürel mirası sadece çatışmalardan kaynaklanan yıkımla değil, kaçak kazı ve
yağmalarla da tehlike altındadır. Ülkede Yunan, Roma, Bizans ve erken İslam dönemlerine ait
çok sayıda tarihi eser, antik kazı alanlarından veya müzelerden çalınarak ülke dışına
çıkarılmıştır. Özellikle Kuzey Suriye antik köyleri (İdlib), Mari antik kenti (Deyr ez Zor), Apamea
antik kenti (Hama), Palmira antik kenti (Humus), Tel el-Karamel antik sitesi (Halep), Tel elAshari antik sitesi (Dera), Tel el-Bayah antik sitesindeki (Rakka) kazı alanlarından ve Rakka
Müzesi, Halep Folklor Müzesi, İdlib Müzesi ve Maaret Müzesi’nden çok sayıda anıt talan
edilmiştir.Time dergisinde yer alan habere göre muhalifler yağmaladıkları bu paha biçilemez
tarihi eserleri, silah satın alabilmek için ucuz fiyatlara satmaktadır (Yücel, 2014: 85)
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Yemen Bombardımanları- 2015
Yemen, kuzey sınırı boyunca Körfez ve Arap Denizi’ne kıyısı olduğu için stratejik açıdan önemli
bir ülkedir. Yemen’de siyasi nedenler ve mezhep ayrılıkları gibi nedenlerle 2015 yılında
başlayan savaşta Suudi Arabistan, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin
desteği ile Yemen’i aralıklarla bombalamaya devam ediyor. Yemen, kültür mirası açısından çok
zengin bir ülke. Özellikle başkent San’a, tarihi kent dokusu ile UNESCO Dünya Miras Listesinde
yer alan bir kent. Fakat kent bombardımalarda ağır hasar almaya devam ediyor.
Savaşlarda Kültür Mirasının Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’daki pek çok tarihi kent yoğun bombardımanlarla yerle bir
edilmiş, müzeler, anıtlar yok olmuş, sanat eserleri yağmalanmıştır. Varşova, Berlin, Dresden gibi
Avrupa tarihi ve mimarisi için çok önemli olan bazı tarihi kent dokuları tamamen yok olmuştur.
Savaşın bitiminden sonra Avrupa ülkeleri bir araya gelerek ortak kültür mirasının savaşlarda
korunması konusunda kararlar almıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 1954’de kabul edilen
Hague (Lahey) Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi (1954
Hague Sözleşmesi)4
Lahey Sözleşmesinin genişletilerek kabul edilen ikinci Protokolü (1999), çatışma yönetimi
stratejileri oluşturulduğunda miras yöneticilerine yasal destek sağlar. Özellikle, insanlık için en
büyük öneme sahip kültürel varlık, yerel yasalarla yeterince korunmadığı ve askeri amaçlar için
kullanılmadığı veya askeri sahaları korumadığı sürece, daha fazla koruma altına alınabilir.
Ancak, birçok ülke bu sözleşmeyi henüz onaylamamıştır.
Blue Shield- Mavi Kalkan
Mavi Kalkan, silahlı çatışma durumunda korunacak kültürel mülkiyeti ve uluslararası hukukta
tanımlandığı şekilde korunmasından sorumlu olanları tanımlayan bir koruma sembolüdür.
Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi
logoyu açıklar ve kullanım şartlarını ortaya koyar. Amblemin kötüye kullanımı, 1954 tarihli
Lahey Sözleşmesinin 17. Maddesinde ve daha genel olarak, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne
göre, uluslararası hukukun altında yasaktır. (https://theblueshield.org/download/the-hagueconventions-emblems-of-protection/)5
Avrupa Birliği- Savaştan Korunan Kentler Projesi
Avrupa Birliği ortak kültür mirasının korunması konusunda çeşitli toplantılar yapmakta ve proje
desteği vermektedir. Bu projelerden biri 2012- 2013 yılları arasında yürütülen Savaştan
Korunan Dünya Mirası Listesi Kentleri Projesi’dir (War Free World Heritage Listed Cities).
(http://www.eyeonculture.net/wfwhlc/)
Hem Byblos (Lübnan) hem de Mtsheta (Gürcistan), yakın zamanda savaşın tahribatından tehdit
edilen Dünya Mirası Listesindeki (WHL) şehirlerdir.
WHL sahalarının ülkelerin ve yerel ekonomilerin imajı üzerinde önemli bir etkiye sahip
olmasına rağmen, hem sivil hem de askeri makamların farkındalık eksikliği nedeniyle onları
korumak için çok az önlem alınmaktadır. Bu, büyük ölçüde, uygun politikalar geliştirmek ve risk

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Moustafa: 2016
Dip not: Blue Shield hakkında daha fazla bilgi için: The Blue Shield Logo - Guidance for Use
(https://theblueshield.org/download/the-hague-conventions-emblems-of-protection/)
4
5
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yönetimi planlarını hazırlamak ve uygulamak için yapıların, kılavuzların ve kapasitenin
bulunmamasından kaynaklanmaktadır.
Bu bağlamda, 2007 yılında Lahey Sözleşmesinin ikinci protokolünün uygulanması için yeni
kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu, bir WHL kentinden önce karşılanması gereken bazı ön koşulların
Gelişmiş Koruma Altında bir Miras Alanı olarak sınıflandırılmasını gerektirir. Bir başvurunun ve
ilgili Risk Hazırlık Planlarının hazırlanması, geniş bir yelpazede paydaşların ve yüksek kalifiye
teknisyenlerin (politika yapıcılar, yerel yetkililer, askeri, şehir planlamacıları) tümüyle
desteklenmesini gerektirir.
Türkiye ve İtalya'daki ortakların desteğiyle, bu proje iki Gelişmiş Koruma uygulaması ve diğer
şehirler için örnek teşkil edecek ilgili planlar hazırlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda
kültürel mirasımızı korumak için yerel ve uluslararası toplulukların desteğini artıracaktır.
Orta Doğu’nun Kültür Mirasının Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar
UNESCO’nun Aldığı Kararlar
Dinci teröristlerden büyük ölçüde temizlenen Palmira kent ve kırsalı için şu sıralar mayın
tarama ve temizleme gibi zorunlu güvenlik aşamaları/faaliyetleri işletiliyor. Suriye hükümeti
gelecekteki bir başka olası işgali seçenekler arasından kaldırıp Palmira’da çok ortaklı ve kalıcı
bir çalışma başlatacak. Halihazırda Suriye’deki kültürel miras için Unesco’nun organize ettiği
projeler var (bkz: The Emergency Safeguarding of The Syrian Heritage Project) (Sezer, 2016)
Yıkım sonrası yapılacaklar konusunda tartışmalar yapılmaya başlandı
“Bu nedenle yaşadığı tahribat ile birlikte korunması, restore etmek yerine mevcut olanın teşhir
edilmesi ve toplumsal hafızaya bu şekilde kaydedilmesi önemli. Yapı ve yapı ögeleri için, işgal
öncesindeki dokümantasyon (mimari plan, fotoğraflandırma vb) kullanılarak lazer tarama
yöntemi ile 3D modellerin oluşturulması ve sonra ışıklandırma ile ayağa kaldırılması, Palmira’nın
gece ve gündüz, yani, en görkemli hali (veya işgalin hemen öncesindeki hali) ve dinci fanatizm
sonrasındaki hali olarak her kesimden insanın istediği şekilde korunmasına/restore edilmesine
olanak sağlayabilir.
Ayrıca, yakın bir lokasyona replikalar ve belki işgali ve işgal esnasında yaşanan tahribatı anlatan
canlandırmalar inşa etmek, geçmiş görsellik ile toplumsal hafızanın bir arada
yaşatılmasını destekleyen diğer unsurlar olabilir” (Sezer, 2016)
Avrupa Birliği, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından 22 Şubat 2019’da başlatılan
Musul Ruhu'nu Canlandır girişimi çerçevesinde tarihi şehir manzaralarının restorasyonu ve
yeniden yapılandırılması yoluyla Irak'ta sosyal uyumu ve uzlaşmayı teşvik etmek için 20 milyon
Euro tutarında taahhütte bulundu. (https://en.unesco.org/news/european-union-contributeseu20-million-unescos-flagship-initiative-revive-spirit-mosul)
AB'nin Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü (DEVCO) Genel Direktörü, Stefano
Manservisi ve UNESCO Kültür Genel Müdür Yardımcısı, Ernesto Ottone R. tarafından 21 Şubat
2018’de Brüksel'de imzalanan üç yıllık proje sözleşmesi ile Irak'ın Basra kentinin
rehabilitasyonunu finanse etmek için kullanılacak.
Her iki şehirde de, özellikle genç insanlar arasında, ülke içinde yerinden olmuş kişiler ve geri
dönenler arasında ciddi iş fırsatlarının bulunmamasına çözüm olarak, kentsel imar projeleri, iş
yaratma ve beceri geliştirme ile birlikte uygulanacaktır. Yaklaşık 1.500 gence, yarı vasıflı ve
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vasıfsız gençlik çalışanlarına yönelik meslek içi eğitim ile birlikte tanınmış eğitim sağlayıcılar
tarafından eğitim verilecektir.
Bu faaliyetler, her iki şehirde de hedeflenen toparlanma çabalarını besleyecek ve böylece eski
Musul ve Basra kentlerindeki yerlilere, evlerini yeniden inşa etmek için gereken kaynaklar
sağlanacaktır. Diğer proje faaliyetleri arasında kentsel mirasın dijital dokümantasyonu ve bir
Kurtarma ve Yeniden Yapılanma Planı oluşturulması yer almaktadır.
Sosyal uyumu güçlendirmek ve kentsel miras çevresindeki kültürel kimlikleri güçlendirmek için
restore edilmiş arkeolojik alanların çevresinde kültürel etkinlikler de düzenlenmesi planlanıyor.
Proje, sivil toplum ve yerel topluluklarla, Irak ulusal ve yerel makamlarla, özellikle Kültür
Bakanlığı, dini bağış ofisleri, Ninova ve Basra Valiliği ile işbirliği içinde uygulanacaktır. Özellikle,
gençlik ve kadın grupları, proje uygulamasının yöntemlerini ve önceliklerini tanımlamak için
istişarelere katılacaktır.
UNESCO-AB: Suriye Mirası Projesinin Acil Durum Korumasının Başlatılması
Avrupa Birliği'nin finansmanı altında ve UNESCO ve diğer stratejik ortaklarla işbirliği içinde,
Suriye Mirasının Acil Durumlarda Korunması Projesi 1 Mart 2014'te üç yıl süreyle resmen
başlatıldı.
Suriye Mirası projesinin Acil Durum Korumasının genel amacı, kültürel mirasın korunması
yoluyla sosyal bütünlüğün, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın geri kazanılmasına katkıda
bulunmaktır. Gün geçtikçe artan yıkım ve kültürel miras kaybı göz önüne alındığında, projenin
amacı, devam etmekte olan yıkımı ve kültürel miras kaybını izlemek, yıkımını ve kaybını
azaltmaktır diyebiliriz.
Bilinçlendirme kampanyaları, mevcut durumdaki anlayışın iyileştirilmesi, kültürel miras
uzmanlarının, gümrük memurlarının ve bilgi sahiplerinin teknik kapasitelerinin
güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası ve ulusal çabaların koordine edilmesi yoluyla bu
tehditlerin etkisinin azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunabilir.
Proje üç aşamalı bir yaklaşım benimsemiştir:
1. Suriye'deki Uluslararası Kültürel Miras Gözlemevi'nin kurulmasıyla, güncellenmiş ve sürekli
bilgi ve belgeler yoluyla Suriye'deki kültürel miras durumunu izlemek ve değerlendirmek. Bu
çevrimiçi platform, kültürel mirasın korunması ve korunması için devam eden projeler ve
girişimlerin yanı sıra, sitelerin ve yapıların zarar görmesi ve yağmalanmasına ilişkin bilgi
sağlayacaktır. Buna paralel olarak, proje bir uzmanlar veritabanı oluşturacak ve kurtarma
faaliyetleri için en uygun koşulları yaratabilmek için Suriye'deki kültürel mirasa ilişkin mevcut
belgeleri bulacaktır.
2. Ulusal ve uluslararası bilinçlendirme çabalarıyla Suriye kültürel mirasının yok edilmesi ve
kaybolmasının önüne geçmek. Uluslararası, bölgesel ve ulusal medya ve sosyal ağları kullanan ve
video kliplerin yayını, bir belgesel ve Suriye kültürel mirasına ilişkin bir yayın içeren bir
multimedya bilinçlendirme kampanyası. Ayrıca, çocuklar ve eğitimciler için kültürel miras ile
ilgili eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca, kültürel miras uzmanlarını, UNESCO ortaklarını ve
Suriye mirasının Acil Durumlarda Korunması Projesi hakkında bilgi sağlamak ve gelecekteki
önerileri ve eylemleri koordine etmek üzere Suriye'deki kültürel mirasın korunmasında ve
korunmasında aktif olan ulusal ve uluslararası varlıkları bir araya getiren uluslararası bir atölye
çalışması.
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3. Ulusal kültürel paydaşlar ve yararlanıcılar için teknik yardım ve kapasite geliştirme yoluyla
Suriye kültürel mirasını korumak.
Proje, Lübnan’ın Beyrut’taki UNESCO Saha Ofisi’nde bulunan ve Suriye’ye coğrafi yakınlık ve
saha misyonlarını üstlenmeye hazır olmasının yanı sıra ulusal ortaklarla hızlı iletişim ve Suriye
paydaşlarına erişimin sağlanması için Proje Yönetim Birimi tarafından yönetiliyor.
(http://www.unesco.org/new/en/safeguarding-syrian-cultural-heritage/internationalinitiatives/emergency-safeguarding-of-syria-heritage/)
Barış için Kültür Mirası (Heritage for Peace)
2013 yılında İspanya’nın Girona kentinde kurulmuştur. Suriye, Avustralya, Avusturya, Kanada,
Çin, Almanya, Türkiye, İspanya gibi pekçok ülkeden akademisyenler, gönüllüler ve
araştırmacılardan oluşan uluslararası bir ağ. Suriye’nin kültür mirası ve savaşlarda kültür
mirasının korunması konusunda çalışmalar yürütüyor. Heritage for Peace önderliğinde 2014
yılında İspanya’nın Santander kentinde Kültür Mirası ve Çatışma başlıklı bir konferans
düzenlendi.
Cantabria Üniversitesi ile birlikte, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIS / IMF) ve Cantabria
Uluslararası Prehistorik Araştırma Enstitüsü, Barış İçin Miras, kurumların ve akademik
kurumların uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan uluslararası bir konferans düzenledi.
Siteleri çatışma içinde koruma. Konferansın amacı, elde edilen deneyimleri paylaşmak, en iyi
uygulamaları incelemek ve Suriye’nin mirasını daha iyi korumanın yollarını bulmak için bundan
ders çıkarmaktır.
23- 25 Nisan 2014 tarihleri arasında Santander’de bir konferans düzenlenmiş ve sonucunda bir
deklerasyon yayınlanmıştır
(http://www.heritageforpeace.org/wp-content/uploads/2014/05/Santander-Statement-andOutcomes.pdf)
2014, 2015 ve 2017 yıllarında Suriye kültür mirası konusunda raporlar hazırlanmış ve
elektronik ortamda yayınlanmış, ayrıca 23 Şubat 2014- 12 Nisan 2019 tarihleri arasında
elektronik ortamda 110 newsletter yayınlanmıştır (http://www.heritageforpeace.org/syriaculture-and-heritage/damage-to-cultural-heritage/previous-damage-newsletters/)
Sonuç
Kültür mirası tüm insanlığın ortak malıdır, siyasi sınırları yoktur. Evrensel bir değer olan kültür
mirasının korunması tüm ülkelerin sorumluluğundadır.
Kültür mirası yok olduğunda yerine konabilir bir değer değildir. İkinci Dünya Savaşı’nda
Avrupa’da meydana gelen büyük yıkım sonucunda Avrupa ülkeleri ve uluslararası kamuoyu,
kültür mirasının savaşlar sırasında korunması konusunda kararlar almıştır. Tüm bunlar
olmasına rağmen, yerel sorunlar yerel çözümler gerektirir.
Dünyada daha önce yaşanan benzer olaylardan ders çıkarıp çözümler aranmalıdır. Bu konuda
bölge ülkeleri mutlaka bir araya gelip Orta Doğu’nun kültür mirasını korumak adına kararlar ve
önlemler almalıdır.
Kültür mirası, bir toplumu bir arada tutan en önemli değerlerden biridir. Kültür mirasının salt
maddi değeri değil, toplum için önemli olan bu değeri üzerinde durulmalıdır. Bu konuda Orta
Doğu ülkelerinde topluma yönelik farkındalığı arttırıcı eğitimler verilmelidir.
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Resim 1: Orta Doğu haritası (https://www.sozialismus.info/2014/02/historische-bewegungvon-fluechtlingen-in-israel/)
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Resim 2: Bereketli Hilal (https://www.sozialismus.info/2014/02/historische-bewegung-vonfluechtlingen-in-israel/)

Resim 3: Göbeklitepe tanıtım broşürü (Avrupa Olay Gazetesi)
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Resim 4: Suriye kültür mirası

Resim 5: Halep Çarşısı, savaş öncesi (Zorlu:2015)
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Resim 6: Halep Çarşısı, savaş sonrası (Zorlu:2015)

Resim 7: Halep Ulu Cami, savaş öncesi- savaş sonrası (Chulov:2014)
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Resim 8: Palmira Bel Tapınağı savaş öncesi- savaş sonrası (Chulov:2014)
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“Arap Baharı” Öncesi ve Sonrasında Rus-Arap İşbirliği

Teymur Gasımlı*

Öz
Makalede, Rus-Arap ekonomik işbirliğinin 1990'ların başlarından bu yana ana aşamaları
tartışılıyor. Şimdiye kadar, Rus dış politikasının “Orta Doğu vektöründeki” değişim. Makale,
Rusya’nın Arap Doğu bölgesinde dış politika doktrini geliştirirken karşılaştığı sorunları analiz
ederek Sovyetler Birliği’nin halefi oldu; Irak, Suriye, Libya ile ikili ilişkiler kurma konusunda
zorluklar ve Rusya’nın Orta Doğu’da uzlaşma sürecinin eş sponsoru olma rolü. Ayrıca, 2000'li
yıllarda dış politikadaki değişiklikler göz önünde bulundurulur. ve Rusya’nın Büyük Orta
Doğu’ya dönüş süreci; Etkili bir Rus-Arap etkileşimini önleyen sorunlar analiz edildi. Arap
Yarımadası ülkeleriyle ikili ilişkilerin güçlendirilmesine özel dikkat gösteriliyor, Çeşitli alanlarda
ortak projeler yapılması ve Irak'ın yeni hükümeti ile yapıcı bir diyalog kurulması ve karşılıklı
ilişkilerin daha sağlam bir yasal tabanının kurulması. 2000'li yıllarda Rus dış politikasının bir
diğer önemli alanı. İslam Konferansı Örgütü ile ilişki kuruyor. Aynı zamanda, Hamas ve Hizbullah
grupları ile daimi temaslar kuruluyor. Makalenin son kısmı, 2011 Arap Baharı olaylarından
sonra modern siyasi ve ticari ve ekonomik işbirliğinin özelliklerini incelemektedir. Rusya'nın
Tunus, Mısır, Libya, Suriye'de meydana gelen süreçlerle ilgili olarak Rusya'nın konumuna özel
dikkat gösterilmektedir. Suriye'deki kriz, çözümüne Rusya ve Batı tarafından temelde farklı
yaklaşımlar göstermiştir. Sonunda Rusya'nın Suriye konusundaki sert pozisyonu, Orta Doğu
bölgesindeki önemli bir politik oyuncunun rolünü sağlamıştır. Genel olarak, 2011’in bölgesel
dönüşümleri, Rus-Arap ekonomik işbirliğinin olumsuz sonuçlarına rağmen, Rusya
Federasyonu’nu Arap ülkelerinin pazarlarına tanıtmak için yeni fırsatlar da yarattı.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Rus Dış Politikası, “Arap Baharı”.

Giriş
Sovyetler Birliği'nin yasal halefi haline gelen Rusya, Arap Doğu bölgesinde dış politika doktrinini
geliştirirken, bu sürekliliği sağlama sorunu ile karşı karşıya kaldı. Rusya'daki sosyo-ekonomik
kriz ve iç siyasi mücadele bağlamında yeni bir dış politika stratejisinin oluşumu
gerçekleşti. Bölgedeki SSCB'nin iki ana stratejik müttefiki ile ilişkiler hakkında ciddi bir tartışma
vardı: Sovyet silahlarının en büyük alıcısı olan Irak ve Suriye ve borçları yaklaşık 20 milyar
dolardı.Ciddi bir finansal kaynak kıtlığı yaşayan Rus liderliği, son derece zor bir uluslararası
durumda olmalarına rağmen bu ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesinin uygun olmadığını
belirtti. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in (ilk olarak İran'la uzun süre savaştıktan sonra
Kuveyt'i işgal etti) sürdürdüğü maceracı dış politika, dünya toplumundan sert bir olumsuz tepki
doğurdu.
1.1990'larda Orta Doğu'da Rus politikası
Sovyetler Birliği'nin “yaşamının” son yıllarında, onunla Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler zor
zamanlar geçirdi. Bu, Gorbaçov ve onun “perestroyka” döneminde idi, böylece Arap ülkeleri
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yavaş yavaş SSCB'den aldıkları desteği kaybetmeye başladı. Sovyetler Birliği’nin yaşadığı
huzursuzluğun canlı bir kanıtı, 1982’de İsrail’in Lübnan’a saldırması konusundaki zayıf
konumuydu. Sovyet sisteminin çöküşünden sonra, Rusya iç ve dış problemler karşısında yalnız
kaldı.1 Uluslararası yaptırımların getirilmesi ve daha sonra BM bayrağı altındaki çokuluslu
kuvvetlerin Kuveyt'i serbest bırakma eylemleri, Irak rejimini felaketin eşiğine getirdi ve tüm BM
şartlarını kabul etmeye zorladı. Yeni Rusya'nın diplomasisi, Güvenlik Konseyi kararlarının
getirdiği katı yükümlülükler bağlamında Irak yönündeki çizgisini oluşturmak zorunda
kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Irak yönünde temel görevlerin hızlı barışçıl çözümü ve
yaptırımların kaldırılmasını kolaylaştırmak olduğu gerçeğinden hareket etti. Yaptırımlar
rejimindeki gecikmenin Irak'taki insani krizin üstesinden gelmesine izin vermediği ve Irak
toplumunun bozulmasına yol açtığı iddia edildi. Rus diplomasisi de ülkemizin ekonomik
çıkarlarını dikkate aldı.2 Ancak, onun tüm çabaları Irak’tan uluslararası yaptırımları kaldırmayı
ve dünya toplumunun tam üyelerine geri döndürmeyi amaçlayan, başarısız olmuş ve diğer
şeylerin yanı sıra, Rus diplomasisinin tüm çabalarını torpido eden Saddam Hüseyin’in
eylemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, Irak ile ilgili sürekliliği sürdürme girişimi başarısız
oldu ve ciddi bir ekonomik fayda getirmedi Suriye'ye gelince, “uluslararası terörizmi
destekleyen” (İran'la yakınlaşması ve Filistinli direniş hareketinin aşırıcı kanadına destek olması
nedeniyle) bir devlet olarak seçildi ve ABD ve Batı ülkeleri buna karşı ekonomik yaptırımlar
uyguladı. Buna ek olarak, Suriye'deki iç durum komşu ülkelerle Türkiye, Ürdün ve Irak'la
çatışmaların yanı sıra Körfez ülkelerinin Suriye askeri harcamasının büyük kısmını karşılayan
mali yardım sağlamayı bırakması ile karmaşıktı. Suriye’nin Kuveyt’e kayıtsızca yol açtığı ve BM
çokuluslu kuvvetlerinin bir parçası olarak birliklerinin birliğini gönderdiği Kuveyt krizi,
Suriye’nin zorlu uluslararası durumundan kurtulmaya yardımcı oldu. Bundan sonra, terörle ilgili
suçluluk suçlamalarından vazgeçildi, yaptırımlar kaldırıldı ve dış borçlar yeniden
yapılandırıldı. Bu, Rusya'nın Suriye ile oldukça dostane ilişkiler kurmasına ve 1994'ten
başlayarak askeri-teknik işbirliğini sürdürmesine izin verdi. Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın
1999’da Moskova’ya yaptığı ziyarette, büyük bir askeri teknik işbirliği ve stratejik ittifakın
restorasyonuna duyulan ihtiyacı doğrudan Rus liderliği ile arttırdı. Bununla birlikte, jeopolitik
durumdaki bir değişiklik, Rusya’nın, Batı’ya ve ABD’ye olan ilişkilerinde çıkarlarına halel
getirmeksizin, özellikle de 1991’de diplomatik olarak restore edildiğinden beri, Rusya’nın
destekleyemediği tutumunu, Rusya’nın destekleyemeyeceği, İsrail’in destekleyemeyeceği
tutumunu tam olarak geri getiremedi İsrail ile ilişki.Rusya silahlarının bir diğer önemli ithalatçısı
olan Libya ile siyasi ve diplomatik ilişkiler de oldukça karmaşıktı. 1992'de BM Güvenlik Konseyi,
Libya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Rusya, dışişleri bakanının ısrarı üzerine, bu ülkedeki
konumunu sert bir şekilde sıkılaştırdı ve Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Libya'ya karşı yaptırdığı
yaptırımların başlatılması için oy kullandı. Moskova, askeri-teknik işbirliği ve petrol üretimi de
dahil olmak üzere, tek taraflı olarak Libya ile temaslara son verdi. Sovyetler Birliği'nin bölgedeki
bir diğer önemli müttefiki Y. Arafat başkanlığındaki Filistin Kurtuluş Örgütü'dür (FKÖ). Ancak,
1990'ların başında. Orta Doğu yerleşimi ile ilgili olarak, sert bir İsrail karşıtı yönelimden yoksun,
daha esnek bir strateji için bir kurs belirlendi. 3 [1, s.371]. Temelde, bölge tarihinde ilk kez, bu
tür sorunların tartışıldığı çok taraflı bir mekanizma kuruldu. Aksi halde, ikinci ortak sponsor
Najah Abdalla Suleiman https://inosmi.ru/politic/20180110/241157093.html 24 Şubat 2019
А. Ч. Салахов, Взаимоотношения России со странами Ближнего и Среднего Востока на рубеже XX–
XXI вв. http://www.idmedina.ru/books/materials/rmforum/3/umma_salahov.htm 24 Şubat 2019
3 Торкунов А.В. Проблема урегулирования палестино-израильского конфликта
https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/problema-uregulirovaniya-palestinoizrailskogo-24590.html 25 Şubat 2019
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olarak Rusya müzakere sürecine katılım oldukça pasifti, ancak Rusya Filistinliler ile İsrailliler
arasında ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek için yardım sağlamıştır.Orta Doğu
çatışmasının daha da gelişmesi, Orta Doğu'daki barış sürecinin yaşadığı zorluklar ve sorunlar,
Rus diplomasisinin aynı anda farklı yönlerde hareket etmesini sağlamıştır. Arap-İsrail
çatışmasının çözümünün kapsamlı olması gerektiğine göre, geleneksel yaklaşıma bağlı kalarak,
Rusya barış sürecini "Madrid çerçevesine" geri vermeyi ve müzakere sürecine bir bütün olarak
yeni bir ivme kazandırmayı savundu 1990'ların ikinci yarısında, durgunluk döneminin ardından,
Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler giderek karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve ekonomik
ilişkilerin tek bir kalkınma stratejisinin temeli haline geldiği yeni bir düzleme girmeye
başladı. İdeolojik determinizmi terk eden Rusya, öncelikle ekonomik çıkarlara dayanan ilişkiler
kurmaya başladı. Aynı zamanda, ortak çıkarlar yeni tarihsel gerçekliklerin etkisi altında
gelişti. Bunların arasında büyük bir rol, ekonominin küreselleşmesi, yeni pazarların ortaya
çıkması ve Arap devletlerinin daha esnek ekonomik büyüme modellerini deneme niyetleri ile
ilişkili süreçlere mensuptu. Dünya ticaretinin ve ekonomik mekanizmaların işleyişine ilişkin
değişen koşullar, Doğu ve Rusya arasındaki ilişkilerin temelini attı.Sovyetler Birliği'nin
dağılmasından sonra, Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri sürdürmek
için yeni bir sözleşme ve yasal çerçeve oluşturma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacın uygulanmasının
bir parçası olarak, Rusya, Arap ülkelerindeki geleneksel ortaklarından bazılarıyla ekonomik,
bilimsel ve teknik işbirliğine ilişkin anlaşmalar yürüttü.On yıllardır Rus-Arap ekonomik
işbirliğinin üzerinde, karşılıklı çıkarların gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu elenmeden
birçok çelişki ortaya çıktı.4 Her şeyden önce, büyük mutlak değerlere ve milyarlarca dolara
ulaşan borçlar hakkında (bazı tahminlere göre, yalnızca Cezayir ve Libya'nın toplam borçları
yaklaşık 10-12 milyar dolardı) Bu bağlamda, 1990'larda hükümetler arası anlaşmalar. karşılıklı
borcun uzlaştırılmasına dair anlaşmalar ile desteklenir. Çifte vergilendirme olasılığını önleyen,
yatırımların korunmasını sağlayan ve işbirliğinin diğer temel koşullarını belirleyen belgelere de
önemli bir rol verilmiştir.İşbirliği için yeni bir yasal çerçevenin oluşturulmasıyla eş zamanlı
olarak, ülkenin orta kesiminde ve Sinai'de petrol gelişimi için Mısır ile Lukoil ve Komineft
şirketleriyle sözleşmeler imzalandı. 1994 yılında, Tunus parlamentosu, hidrolik yapıların
inşasında işbirliği konusunda Rusya ile bir anlaşma onayladı. Mart 1995’te, Rusya ile Lübnan
arasında ticaret ve ekonomik işbirliği konularında hükümetler arası bir anlaşma imzalandı. Eylül
1997’de, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Rusya ziyareti sırasında, iki ülke arasında düzenli
olarak istişarelerde bulunmak üzere, Rusya-Mısır komisyonunun ekonomik işbirliği
konusundaki çalışmalarının sürdürülmesi, bilimsel ve teknik işbirliğine ilişkin anlaşmalarRus
diplomasisinin 1990'larda tarihsel müttefikleri ile bağları yeniden canlandırmaya yönelik
girişimlerinin yanı sıra, dış politikada yepyeni bir yönelim ortaya çıkıyor: sözde ile bağların
kurulması. Körfez ülkelerinin "muhafazakar" rejimleri. Zengin petrol üreten monarşiler,
öncelikle finansal yetenekleri nedeniyle Rusya için ilgi çekiciydi. Suudi Arabistan'la diplomatik
ilişkilerin kurulması 1990’daki Kuveyt krizi ile kolaylaştırıldı. Bunlardan biri, Kuveyt’te Irak’ın
saldırganlığına yönelik Rus-Amerikan işbirliğinin bir parçasıydı. Her iki taraf da - ve ortak bir
açıklamada etkili silahını o aşamada başlattı. ABD, Irak ve Kuveyt’in bankacılık varlıklarını
dondurdu. Amerikalıların talebine cevap veren Sovyetler Birliği, silahlarını Irak’a taşımayı
dondurdu (Irak’ın silahlarının yaklaşık 4 / 4’ü Sovyet yapımıydı). Moskova’nın bu adımı yalnızca
pratik değil, aynı zamanda politik olarak da önemliydi Sovyetler Birliği’nin küresel yüzleşme
dönemindeki Irak Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nda kalmasına rağmen, saldırganlığın mağduru
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oldu.Birleşik Devletler, hız ve ölçek bakımından emsalsiz olan silahlı kuvvetleri Basra Körfezi
bölgesine aktarmaya başladığında ve Irak'a karşı askeri harekata hazırlanmaya başladığında,
zayıflamış Sovyetler Birliği ile işbirliğinin basit bir şekilde gerekli olduğu ortaya çıktı. Bu
işbirliğinden,dünya topluluğunun Irak saldırganlığına karşı bir fikir birliği sağlaması ve konsey
kararları alınması sağlandı.Saldırganlığı azaltma önlemleri için uluslararası yasal dayanağı
oluşturan BM güvenliği. Sovyetler Birliği, Kuveyt’e verilen destekten dolayı teşekkür ederek,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’ten 2 milyar dolar tutarında ve 759 milyon
dolar tutarında Suudi kredisi aldı.Sovyet’in İran Körfezi’ndeki krize dedeolojik olarak yaklaşan
yaklaşımının sonucu, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin restorasyonu oldu. 1992 yılının
Nisan ayında, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ilk resmi ziyareti Basra Körfezi ülkelerini
ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı başkanının Kral Fahd bin Abdülaziz ile ilk toplantısı Suudi
Arabistan'ın başkenti Riyar'da gerçekleşti. 1992'den 1994'e kadar olan dönemde, Rusya'nın ve
dünyanın bu bölgesiyle temaslarının yoğunlaştığını doğrulayan sorumlu kişilerin yer aldığı
Rusya ve Körfez ülkeleri temsilcileri arasında bir dizi toplantı gerçekleşti.Oldukça sağlam bir
yasal dayanak oluşturduğu Rusya-Umman ilişkilerinde gözle görülür bir düzelme gözlendi. Bu
dönemde Rusya, Basra Körfezi'nin Arap Ülkeleri (GCC) İşbirliği Konseyi ülkeleriyle askeri-teknik
işbirliği kurmaya çalıştı. 1993 yılının sonunda, Rusya ve Kuveyt,tarafından Rus silahlarının satın
alınmasını ve ortak askeri tatbikatların yapılmasını sağlayan on yıllık bir askeri işbirliği
anlaşması imzaladı. Ancak, Rus tarafının tam olarak uygulamak için yeterli mali kaynağa sahip
olmadığından, bu anlaşmanın daha fazla uygulanması gerçekten dondurulmuştur.Araplar,
Rusya'nın Boris Yeltsin’in cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında, ülke ekonomisini ve Sovyetler
Birliği’nin süper güç olarak statüsünü belirleyen her şeyi tahrip ettiği dönemlerinde büyük ilgi
görmedi. Amerikan zekası ve Yeltsin taraftarları, o zamanki komünist Rusya'nın sistematik
yıkımında rol oynadı.
1.1. Putin döneminde Rusya'nın Arap Dunyasına dönüşü
2000 yılının Haziran ayında, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya dış politikasının öncelikleri
bağlamında, Orta Doğu’nun Rusya’nın çıkarları çevresi tarafından kenetlendiği “Rusya
Federasyonu Dış Politikası Kavramı” nı onayladı. Görev, her şeyden önce ekonomik olanları, bu
bölgede daha önce kaybedilen pozisyonları restore etmek ve güçlendirmekti.5Bununla birlikte,
yeni binyılın başlangıcı, tüm uluslararası ilişkiler sistemine yeni tehditlerin ve tehditlerin ortaya
çıkmasıyla ve New York ve Washington’daki tüm olayların ve her şeyden öte, 2003’ün askeri
operasyonunun ortaya çıkmasıyla ilişkili olan dünyanın birçok devletinin dış politikasında bazı
düzenlemeler yaptı.ABD’deki terörist saldırıların ardından, Arap bölgesi, ABD’nin ilan ettiği
uluslararası terörizme karşı bir savaş sahnesiydi. Müslüman ülkelerdeki yönetici rejimler, İslami
aşırılıkçılıkla mücadele bahanesi altında, dinsel kurumların köklü bir reformunu
gerçekleştirmeye ve aynı zamanda Batı'nın düzenine göre halk yaşamını demokratikleştirmek
için adımlar atmaya davet edildi. Bölgedeki iç ve dış politikalarının bölgeye önerilen reformların
genel kapsamına uymadığı bölgedeki rejimleri itibarsızlaştırmak için geniş bir kampanya
başlatıldı.Rusya, Irak’taki bir Amerikan askeri harekatını önlemeye çalıştı. Öyleyse, 2002'de
Putin çeşitli uluslararası forum ve toplantılarda 2003'ün ilk yarısı Irak’ın Afganistan’dan farklı
olduğunu ve tek taraflı bir ABD askeri eyleminin nesnesi olmaması gerektiğini ve “Irak
sorununun” yalnızca BM himayesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.ABD, 20 Mart 2003’te, BM
Tüzüğünün aksine, tek taraflı olarak Irak’a yönelik bir askeri saldırı başlattı. Rusya
cumhurbaşkanı derhal askeri hareketi kınadı ve bölgedeki durumu önemli ölçüde
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karmaşıklaştıramayacak aynı zamanda tüm dünya için de en ciddi sonuçları doğurabilecek ciddi
bir siyasi hata olarak gördü.Rusya, birliklerini Irak'a gönderme olasılığını temel olarak
reddetti. Aynı zamanda, hem BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde hem de Birleşik Devletler dahil
olmak üzere tüm ilgili ülkelerle istişarelere devam etmekte olan Irak sorununun adil bir şekilde
çözüme kavuşturulmasına hazır olduğunu hemen belirtti.6 Rusya, Irak’taki geçici hükümetle
(Irak Dışişleri Bakanı H. Zebari, Temmuz 2004’te Moskova’ya geldi ve geçici hükümet başkanı A.
Allavi) Moskova’ya geldi ve Irak’ın ekonomik iyileşmedeki liderliğini desteklemeye hazır
olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Irak'ta Rus uzmanlarınca başlatılan çalışmalar, o ülkedeki
askeri-politik durumdaki sert bozulma nedeniyle zorla azaltıldı.Aynı zamanda, Rusya'nın Arap
Yarımadası ülkeleriyle ikili ilişkilerinde göze çarpan kaymalar başladı, mevcut gerilimler ve
karşılıklı korkuların aşamalı olarak üstesinden gelindi ve bölgesel ve uluslararası düzeylerde
etkileşim kuruldu. Arap Yarımadası ülkeleriyle ilişkilerde Rus diplomasisinin yeniden
canlandırılması için ilave bir teşvik, Rusya dış politikasının bağımsızlığını, pragmatizmini ve
ekonomik bileşenini güçlendirmek için bir rehberdi.2002-2003’te Rusya ile Suudi Arabistan
arasındaki siyasal diyalog, 11 Eylül 2001 olaylarından sonra ABD ile karmaşık ilişkileri olan ve
dış politika bağlarını çeşitlendirme gereği duyduğu artan bir şekilde gelişiyordu.Uluslararası
terör sorununun gündeme gelmesiyle, terörle mücadele sektöründe yakın işbirliği konusu,
Rusya-Suudi diyaloğunun merkezi yerlerinden birini aldı. Genel olarak, Rusya’nın politikası,
Arap Yarımadası’nın stratejik olarak önemli bir petrol üreten bölge ve Müslüman dünyasının en
önemli köprülerinden biri olarak sürekli ilgi görüyordu. Bu durum, Basra Körfezi ülkelerinin
bölgedeki istikrarsızlaştırma bağlamında dış ilişkilerini çeşitlendirme arzusuyla çakıştı. Yeni
durumda, Rusya bu ülkeler için o zamanki ekonomik ve askeri yeteneklerinden çok daha önemli
bir uluslararası rol aldı. Rus şirketlerinin,Suudi Arabistan’ın pazarlarına girmesine izin verilmesi
önemliydi. 2003-2006 arasında daha pragmatik bir Rus-Suudi gündemi belirlendi.ana noktalar:
petrol, terörle mücadele ve askeri-teknik alanda işbirliği. Bununla birlikte, Rusya-Suudi işbirliği
her iki ülke için de önemli değildir ve öncelikli olarak küresel boyuttaki sorunların çözümüne
katılımları bağlamında görülebilir.2000'li yıllarda Rusya politikasında "Orta Doğu vektörünü"
tanımlayanların, "Hamas" ve "Hizbullah" grupları ile kalıcı temaslar kurduğu
belirtilmelidir.7 Nisan 2005’te, V.Putin Orta Doğu’yu İsrail’e, Mısır’a ve Filistin’e yaptığı ziyaretin
yanı sıra, Hamas heyetinin Mart 2006'da Moskova'ya ziyareti, medyada ve Rusya ile İsrail'in
uzman topluluğunda, bu İslami hareketle temas halinde olan Rusya'nın umutları ve
uygulanabilirliği hakkında yapılan sıcak tartışmaların arka planına karşı gerçekleşti. Bununla
birlikte, müzakereler oldukça yapıcıydı. Dışişleri Bakanı S. Lavrov, sonuçlarını çok takdir etti ve
Moskova'da tartışılan ve karşılıklı olarak olumlu bir değerlendirme alan birçok prensip noktasını
vurguladı. Böylece, Rusya, Hamas'ın mevcut tüm Filistin-İsrail anlaşmalarını tanıdığını ve
Filistinliler ile İsrail arasındaki bir uzlaşmada müzakere sürecinin sürekliliğini sağlamasında
ısrar etti.bölge bir bütün olarak. Orta Doğu’ya yaptığı ziyarette Vladimir Putin, Moskova’da Orta
Doğu’da dört sponsor da dahil olmak üzere tüm ilgili tarafların katılımıyla büyük bir uluslararası
konferans düzenlenmesi fikrini dile getirdi. Fikir, küresel politik ve uzman çevrelerde canlı bir
tartışma başlattı. Ancak, 2005 yılının ortalarında, önerilen formattaki konferansın gerçekleşmesi
muhtemel olmadığı çoktan belliydi.Cezayir ile ilişkiler, özellikle Başkan Vladimir Putin’in bu
ülkeye Mart 2006’da ziyaretinden sonra yoğunlaşmaya başladı. Cezayir borcunun iptali ve Rus
silahlarının Cezayir'e geniş bir şekilde ulaştırılmasıyla ilgili paket sözleşmesinin yanı sıra,
Gazprom ile Sonatrak arasında petrol ve gaz sahalarının keşfi ve geliştirilmesi, hidrokarbonların
Ачкасов В. А., Ланцов С. А.. Мировая политика и международные отношения. 2011
Образ России в арабском мире: от советско-арабской дружбы до проблемы поиска нового образа
http://www.iimes.ru/?p=16683 26 Şubat 2019.
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taşınması, mevcut gaz iletim tesislerinin modernizasyonu ve onarımı konusunda işbirliği
anlaşmaları imzalanması konusunda anlaşmalar imzalandı ve Cezayir'deki kuyular. Rusya devlet
başkanının bir bütün olarak ziyaret edilmesi, büyük Rus firmalarına Cezayir pazarında yer
kazanmak için bir şans verdi.Rusya, Cezayir borç sorununa en uygun çözümü bularak, askeriteknik işbirliği ve gaz sektöründeki iki ülke arasındaki işbirliği olasılığını ortaya koyuyor. Askeri
sözleşmeler, sıvılaştırılmış gazın Avrupa'ya net bir şekilde ortak ihracatı için umutlarla
bağlantılıydı. 2000'lerde. Irak ile işbirliği devam etti.2005 yılında Suriye borç sorunu çözüldü ve
bu da işbirliğinin önündeki ciddi bir engeldi. Ocak 2005’te, Suriye Devlet Başkanı B. Esad’ın
Moskova’ya resmi ziyareti sırasında, özellikle askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirme fırsatını
öngören Rus-Suriye Dostluk ve İşbirliğini Güçlendirme Bildirgesi imzalandı. Borçları kapatmak
için Suriye, Rusya’ya bir dizi proje teklif etti: Suriye petrol ve doğal gaz sahalarının Rus şirketleri
tarafından geliştirilmesi; hidroelektrik santralleri ve sulama sistemlerinin yapımı; Suriye
limanlarının ve diğerlerinin modernizasyonu 2005 yılında, Rusya Federasyonu ile Suriya
arasında kapsamlı ve uzun vadeli bir askeri teknik işbirliği programı imzalandı.8Rusya devlet
başkanının Kahire ziyaret etdi.Ancak, Rusya’nın Mısır’a ikili ve bölgesel konularda işbirliği için
daha kapsamlı bir platform sunmasına rağmen, Amerika’nın finansal ve ekonomik fırsatları Mısır
için çok daha cazip kaldı.Genel olarak, 2000'li yıllarda. Modern teknolojiler, yatırım faaliyetleri
ve malzeme temini alanında Rusya ve Arap ülkeleri arasında en cazip ve umut verici işbirliği
alanları ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde, Rus fırlatma araçlarının yardımı ile Suudi
Arabistan'ın altı ticari uydusu, iki Cezayir ve bir Fas uydusu açıldı. Genel olarak, Rus-Arap
ticareti ve ekonomik işbirliğinin önemli ölçüde yoğunlaşmasına rağmen, bu ilişkilerin seviyesi
düşük kalmıştır ve 2011’de En büyük projeler Cezayir (baraj inşaatı), Fas (hidrolik yapılar),
Ürdün (yüksek voltajlı elektrik hatları inşaatı), Suriye (petrol depoları inşaatı, pompa
istasyonları), Kuveyt (petrol terminali ve gemi kanalı inşaatı) alanlarında yoğunlaşmıştır.
2.“Arap Baharı” 2011'den sonra Rus politikası
“Arap Baharı” muhtemelen hem Batı hem de Rus hükümetleri dahil tüm dünya topluluğunu
şaşırttı. “Arap Baharı” nın ayrıntılı nedenleri, kitlesel tartışmalardan ve bölgedeki sorunların
listesinden çok önce açıklandı: yolsuzluk, yoksulluk, makroekonomik istikrarsızlık, otoriter bir
siyasi rejim, toplumun klanlara bölünmesi, yetkililerden iş baskısı, İslamcıların gittikçe artan
etkisi vs. Bu liste, Basra Körfezi'nin Arap ülkelerinde, Libya ve Yemen'e özgü Şii topluluklarının
ve Sünni otoritelerin ilişkilerine ilişkin tuhaf bölgeler arası çatışmaları ve uyuşmazlıkları
içermelidir.Ancak, Arap ülkelerindeki iç gerilimi bilen Rusya Dışişleri Bakanı S.Lavrov, Mart
2011 ortasındaki röportajında, “beklenen bir sürpriz” olarak ne olduğunu anlattı. “Arap Baharı”
tahmin edilemez hale geldi; “öncelikle bunun çok hızlı olduğu ve birkaç ülkeye aynı anda
yayıldığı”. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü V.Naumkin, "dış
etkilerden ilham almayan, çoğunlukla eğitimli ve liberal düşünceli gençlerin kendiliğinden
seküler bir kitle hareketi, Mısır ve Tunus'ta özellikle yeni hale geldi" dedi.2011 yılının sonuna
kadar, Rusya’nın Arap ülkelerindeki olaylar konusundaki konumu her zaman tutarlı ve net bir
şekilde ifade edilmedi ve Dışişleri Bakanlığı’nın resmi bilgileri genellikle, özellikle de Arap
medyasında ciddi eleştirilere neden olan yetkililerin ifadelerine katılmıyordu. 2011'de, Tunus,
Mısır, Yemen, Bahreyn ve muhalefet eylemlerinin gerçekleştiği diğer devletlerde, Moskova
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gözlemci olarak hareket etti.9 Libya’daki çatışmanın şiddetli bir doğaya büründüğü ve yabancı
devletlerin dahil olduğu olaylarda, Rusya Federasyonu tarafsız bir pozisyon almaya
çalıştı. Bununla birlikte, Moskova bütün olaylarda, yabancı devletlerin herhangi bir kimsenin
tarafındaki çatışmaya katılmasına ve iç politik mücadelede şiddet kullanımına karşı kategorik
olarak karşı çıktı. Aynı zamanda, Rusya protestocuların taleplerinin adaletini tanıdı, radikal
İslamcı çevreleri harekete geçirme olasılığı konusunda endişelerini dile getirmesine rağmen,
yeni hükümet organlarının oluşumunu, sosyal ve siyasi yaşamın serbestleşmesini memnuniyetle
karşıladı. Moskova, daha sonra NATO tarafından muhalefet tarafındaki Libya ihtilafına müdahale
etmek için kullanılan 17 Mart 2011 tarihli 1973 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararına oy
vermekten kaçındı. Bununla birlikte, Rusya sadece durumu değerlendirmekle kalmadı, aynı
zamanda çatışma durumlarına da kendi çözümlerini önerdi. Bu nedenle, Eylül 2011'de Rusya ve
Çin, Suriye’yi değiştiren durumu yansıtacak şekilde güncellenen Suriye’nin ortak bir taslak
kararını sundu. Bu belge şiddeti, “nereden geliyorsa” sona erdirmeyi amaçlıyordu: tüm taraflara
çatışmaya baskı koymak; siyasal muhalefeti aşırılık yanlılarından açıkça ayırmak; Arap Birliği
misyonunu desteklemek ve derhal tüm Suriye gruplarının katılımıyla ulusal bir diyaloga
başlamak. Ancak, bu fikirler uluslararası toplum tarafından desteklenmedi. Zaten Ocak 2012'de,
Rusya taslak kararını güncelledi, Gelecekte, Rusya’nın Suriye’nin iç ilişkilerine müdahale etmek
için cezai işlemlere katılmayı reddetmesi kategorik reddi, önde gelen Batılı ortaklar ve bir grup
Arap devleti ile ilişkilerde ciddi bir tahriş edici hale geldi ve ülkemizde diplomatik
misyonlarımıza karşı şiddetli saldırı ve vandalizm dalgasına neden oldu (özellikle Libya’da ve
Lübnan). Moskova üç kez (Ekim 2011, Şubat ve Ağustos 2012'de) Suriye Güvenlik makamlarının
eylemlerini kınayan BM Güvenlik Konseyi kararlarında engelledi. Bu oylama ve Rus siyasetiyle
ilgili diğer tüm açıklamalar ve yorumlar (genellikle açıkça saldırgan) şüphesiz kaldı.Rusya ve
Batı ülkelerinin, yalnızca bölgede barışı sağlama konusunda değil, aynı zamanda içinde
gerginliğin artmasının temel nedenleri konusunda da temelde farklı görüşleri olduğu
söylenebilir. Buna rağmen, Rusya çatışmaya girmekten kaçınmayı başardı ve güçlü bir tutum
sergileyen Orta Doğu bölgesinde önemli bir politik oyuncunun rolünü üstlendi. Birleşmiş
Milletler Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi, Rusya'nın Suriye krizini barış planı ve Cenevre
anlaşmaları temelinde çözme ihtiyacı konusundaki tutumunu kabul etti. Rusya'nın Suriye
çatışmasına ilk başlarda popüler olmayan yaklaşımı pratik önemini kanıtladı. Rus diplomatların
Suriye liderleri ve Suriye muhalefetiyle temasları, BM’deki faaliyetleri, Suriye meselesinin en
yüksek siyasi düzeyde tartışılması, Rusya’nın en iyi yolunu bulma niyetine tanıklık etti. Daha
sonra belli oldu Bölgesel oyuncuların Suriye ile ilgili kararlı eylemlerde bulunmaya ve durumun
daha da geliştirilmesi için sorumluluk almaya hazır olmadıklarını ve bu durum Rusya’ya
Suriye’nin çatışmasının barışçıl bir çözümünü daha kararlı bir şekilde başlatmak için iyi bir şans
verdi. 28 Eylül 2013 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın girişimi sırasında Suriye'deki
kimyasal silahların uluslararası kontrol altında devri, birliğini göstermesi ve durumu
uluslararası hukuk alanına aktarması konusunda bir karar aldı. 2013’te, Moskova’nın Arap
bölgesindeki diplomatik etkinliği önemli ölçüde arttı. Böylece Şubat ayında, Cezayir'de RusyaCezayir Uluslararası Terörle Mücadele Çalışma Grubu toplantısı yapıldı ve Rusya Federasyonu
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cezayir'i ziyaret etti. 19 Şubat'ta V. Putin, Ürdün Haşimi
Krallığını. Aynı gün, Rusya-Arap Bakanlar İşbirliği Forumu'nun ilk oturumu yapıldı.Aynı
zamanda, Rusya hem Suriye muhalefetiyle temaslarını kurmaya başladı hem de kendisini H.
Esad'a düşman Arap rejimleriyle aynı hizaya soktu ve bunlar Arap dünyasında politik ve
Александр Демченко «Арабская весна» и политика России в ближневосточном регионе
http://www.perspektivy.info/book/arabskaja_vesna_i_politika_rossii_v_blizhnevostochnom_regione_201
2-09-15.htm 26 Şubat 2019.
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ekonomik olarak en güçlü ülkeler. “Arap baharının” ekonomik sonuçlarına gelince, olumsuz
etkileri Libya’nın kaybedilmiş sözleşmeleriyle sınırlı kalmamakta ve Mısır ile etkileşimlerinde
gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. Suriye krizi, özellikle enerji meseleleri ve altyapı
projelerinin uygulanması ile ilgili olarak Basra Körfezi'ndeki monarşilerle ekonomik ilişkilerin
gelişmesi ihtimalini doğrudan etkiledi. 2010 yılında bir paket anlaşma imzalandığı Libya'da,
satılmayan sözleşmelerden Rusya Federasyonu'nun kaybı 4 milyar dolardan fazla oldu.Suriye ile
ekonomik diyalog devam eden düşmanlıklarla engelleniyor; Yemen'deki siyasi ve ekonomik kriz,
büyük sözleşmelerin uygulanmasının askıya alınmasına yol açtı. Öte yandan, 2011'in bölgesel
dönüşümleri, Rusya Federasyonu'nun Arap ülkelerinin pazarlarına tanıtılması için yeni fırsatlar
yarattı.10 Bu nedenle, Irak'ta süregelen istikrarsızlığa rağmen, başta Lukoil olmak üzere Rus
enerji şirketleri, 2012 yılının sonuna kadar tüm petrol tekliflerinin yarısını kazanan başarılarını
gösterdiler. Cezayir ile Rusya Federasyonu, petrol ve gaz sektöründe ve askeri-teknik işbirliği
alanında stratejik bir ortaklık geliştirmeye devam ediyor. Rusya-Arap ticareti ve ekonomik
ilişkilerinin düşük düzeyde olmasına rağmen, bölge, Rusya ekonomik bağlarının çeşitliliği ve
çeşitliliğine yönelme perspektifinden ve Orta Doğu'daki durumun küresel hidrokarbon
piyasasının devleti üzerindeki etkisine göre önem taşıyor. Bu nedenle, Arap ülkelerinde olan her
şey, kısmen İslam medeniyetini ifade eden ve dini aşırılığa maruz kalan Rusya Federasyonu'nun
iç güvenliğine yansıyor. Arap ülkelerindeki sosyo-politik gelişme ve büyük huzursuzluk,
kuşkusuz, diğer dış politika güçlerinin (Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Fransa, Çin)
Orta Doğu bölgesinde ve İran’ın Arap monarşilerinde aniden canlanmasından kaynaklanıyor.
siyasal doktrinler Mısır'daki önceki rejimlerin yerini alan Libya, Tunus, dış politikanın yönünü
değiştirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle, Orta Doğu'da Rusya Federasyonu'nun kapsamlı bir dış
politika kavramı oluşturulmaktadır. Sovyet rotasını devam ettiren Rusya dış politikasının kilit
rotasının prizması ile açıklanması gerekir. Rusya’nın bölgedeki bölgedeki “Arap baharı” olayları
ışığında stratejisinde üç ana unsur açıkça göze çarpıyor: Moskova’nın bazı ülkelerde direnişe
tepkisi; yeni koşullarda Rus-Arap ilişkilerinin oluşumu; bölgedeki durumun Rusya içindeki
duruma etkisi. Rusya, Arap ülkelerinin içişleri konusunda rasyonel bir tarafsızlık konumuna
sahipti ve ayrıca ılımlı İslamcılarla işbirliği yapma girişimi de vardı. Rusya, bölgenin Doğu’nun
zor zamanlarla karşı karşıya kalacağı gerçeğini kabul ederek, Arap Doğu’daki ilişkilerin
durumunu “idealleştirme” niyetinde değil. Böyle bir görüş, bölgede meydana gelen değişiklikler
dolaylı olarak iç durumu etkileyebileceğinden, devletin en alakalı yanlış hesaplardan
korunmasını mümkün kılar.Genel olarak, farklı Arap ülkelerinde üç tür Rusya'nın yetkililerin
muhalefetine ve muhalefete tepkisini belirtebilirsiniz. Tunus, Mısır, Yemen, Bahreyn ve
muhalefetin konuştuğu diğer devletlerle ilgili olarak, Rusya kendisini “gözlemci” olarak
tanımladı. Özellikle Rusya’nın seyirci olmadığı, yönetmelikte bir otorite olduğu için Yemen’deki
durum dikkat çekmeli. Moskova, mevcut cumhurbaşkanının istifasını desteklerken, güvenlik
güvencesi istedi. Rusya, Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyelerinin,
Saleh'e ve muhaliflerine arabulucu olarak hizmet sunan çabalarını destekledi. Rusya
Federasyonu’nun, ABD’nin desteklediği Arap ülkelerinin müdahalesine hazırlığı aşağıdaki
nedenlerle açıklanabilir. Rusya ve Tunus yaklaşımları, Suriye meselelerinin dış istilalarının
reddedilmesi ve egemenliğini korumanın zirvesini kabul etti. Ancak Suriye konusunda kesin bir
oybirliği kurulmamıştır. Mısır’da Cumhurbaşkanı Mübarek’in istifasıyla sonuçlanan hükümet
karşıtı eylemler, Rusya’nın bölgedeki duruma olan dikkatini artırdı. Son yıllarda, Arap
dünyasının dış politikasını etkileyen, ileri bir Arap devletinin başkanının gücünden bir çıkarılma
olmuştur. Suriye’deki iç savaş nedeniyle, Rusya Federasyonu aktif olarak kendisini yetkililerin
10
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destekçisi olarak gösterdi ve Batı’yla ve Arap dünyası devletleriyle olan çatışmayı
şiddetlendirme kararı aldı. Suriye hükümet karşıtı mesajların başlamasından bu yana, Rusya
Federasyonu, Şam'la dayanışmayı aktif olarak ifade etti. Rus liderliğinin Suriye'deki çatışmaya
karşı karakteristik özelliği şöyle yorumlanabilir. Rusya'nın kilit önemi, uluslararası hukukun
uygulanmasına olan bağlılığı ile açıklanmaktadır. Rusya’nın Arap Dunyasına gösterdiği siyasi
ilgiden dolayı, bölgenin giderek daha fazla görünüşte tezahür eden Çin ve Hindistan’ın eklendiği
büyük sayıdaki oyuncuların aktif rekabet alanına dönüşmesi durumundan uzak kalamayacak
olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, Arap ülkeleri11 2008 yılında kabul edilen Rusya Dış
Politikası Kavramından takip edildiği gibi, Rusya’nın bölgesel öncelikleri arasında değildir ve
BDT, Avrupa, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya’nın ardından yer almaktadır. Ancak çok kutuplu bir
dünya inşa etme politikası çerçevesinde, Rusya'nın Arap ülkeleriyle ilişkilerini sürdürmesi
önemlidir. Bunların arasında en önemlileri - Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Libya. İlişkilerin
gelişimi tarafından tercih edilmektedir Rusya ve çoğu Arap devletinin, bölgedeki ve dünyadaki
siyasi durumun kilit meselelerindeki konumlarının, dünya düzeninin tek kutuplu modelinin her
iki tarafının da kabul edilemezliği de dahil olmak üzere aynı olduğunu ifade
etmektedir.Rusya’nın Arap dünyasının küresel bölgesel (Orta Doğu) sorunlarını çözmeye katılan
ve (pek çok etkili uluslararası kuruluşun üyesi olarak) Arap dünyasının çıkarlarını koruyan bir
güç olarak taleplerini önceden belirlemektedir. Rusya’nın Arap Doğu’daki ana hedefi, askeripolitik durumun gelişmesinde istikrar ve öngörülebilirliği sağlamak, barış ve güvenliği
sağlamaktır. Bu arada, Arap bölgesinin çeşitli bölgelerinde durum istikrarsız olmaya devam
ediyor ve çatışma için büyük bir potansiyel içeriyor. Bu nedenle ülkemiz BM Güvenlik
Konseyi’nin daimi bir üyesi ve Orta Doğu’daki uluslararası arabulucular Dörtlüsü’nün bir üyesini
kullanarak, Arap-İsrail ihtilafının kapsamlı ve uzun vadeli bir çözümü için ortaklaşa yer alan
bağımsız bir Filistin devletinin kurulması dahil olmak üzere tüm yönleriyle uluslararası olarak
tanınan bir temel elde etmek için ortak çabalar yoluyla bir hedef belirledi. İsrail ile barış ve
güvenlik. Aynı zamanda, Rusya, diğer uluslararası arabuluculara kıyasla eşsiz bir fırsat sağlayan
Fetih ve Hamas ile temaslarını sürdürmektedir. Bu çizgi mevcut durum için uygun gözükse de,
bölgedeki durumun değişmesi durumunda revize edilebilir. Toplu çabalarla, İsrail ile barış ve
güvenlik içinde bir arada bulunan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak
üzere, Arap-İsrail çatışmasının kapsamlı ve uzun vadeli bir çözümü için uluslararası kabul
görmüş bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Rusya, diğer uluslararası
arabuluculara kıyasla eşsiz bir fırsat sağlayan Fetih ve Hamas ile temaslarını sürdürmektedir. Bu
çizgi mevcut durum için uygun gözükse de, bölgedeki durumun değişmesi durumunda revize
edilebilir. Toplu çabalarla, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada bulunan bağımsız bir
Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere, Arap-İsrail çatışmasının kapsamlı ve uzun
vadeli bir çözümü için uluslararası kabul görmüş bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı
zamanda, Rusya, diğer uluslararası arabuluculara kıyasla eşsiz bir fırsat sağlayan Fetih ve Hamas
ile temaslarını sürdürmektedir. Bu çizgi mevcut durum için uygun gözükse de, bölgedeki
durumun değişmesi durumunda revize edilebilir. Bu da diğer uluslararası aracılara kıyasla eşsiz
bir fırsat sunuyor. Bu çizgi mevcut durum için uygun gözükse de, bölgedeki durumun değişmesi
durumunda revize edilebilir. Bu da diğer uluslararası aracılara kıyasla eşsiz bir fırsat
sunuyor. Bu çizgi mevcut durum için uygun gözükse de, bölgedeki durumun değişmesi
durumunda revize edilebilir.

http://www.work5.ru/gotovye-raboty/56143?fbclid=IwAR1p97uGzBUfEkGzwkQGaN6NhxhoNa6C
eQD9-N_Dghvhf_nuWSiZy6o7m1A 21 Şubat 2019.
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Sonuç
Arap dünyasındaki değişikliklerin henüz tamamlanmamasına rağmen, Rus liderliğinin aklında
olması gereken gelişmelerin bazı özelliklerini belirlemek mümkün görünüyor.Orta Doğu
olaylarının sosyo-politik alandaki karakteristik özellikleri, İslam'ın artan siyasi etkisidir. Arap
monarşileri için son yıllardaki olaylar, İslam'ı Arap ülkelerini yöneten bir yöntem olarak görme
fırsatı sunuyor. "Arap Baharı" ülkeleri, iktidarın İslamcıların elinde olduğu Türkiye ve İran'ı
yönetmeye çalışıyorlar.Rusya Federasyonu, Suriye ve Irak'tan gelen mültecilere insani yardım
sağlıyor. Ayrıca, Irak makamlarına askeri teknik destek sağlıyor ve katılıyor. Beşşar Esad
komiserleri ile muhalefet arasında bağlar kurma çalışmaları da devam etmektedir.Rus liderliği,
İran İslam Devleti ile yüzleşme, İslam Devleti'nin finansmanının mali kontrolü, Suriye ve Irak
sınırlarının Türk tarafından ve Körfez monarşilerinden kontrolünün güçlendirilmesi girişimini
desteklemektedir. İslami bir devletin kabiliyetlerinde önemli bir sınırlama dış izolasyonla
sağlanabilir. Günümüzde, uluslararası durumun normalleşmesine katılan tüm tarafların ortak
katılım ihtiyacı acil hale gelmektedir. Rusya Federasyonu'nun Yakın ve Orta Doğu ülkeleriyle
ilişkileri gelişmeye devam edecektir. İran ile karşılıklı işbirliği, Rusya’nın nükleer program ve
Suriye’nin gevşemesi ayrıca, Rus liderliğinin İsrail ile işbirliği yapma olasılığı daha
yüksektir. Tel-Aviv’in Türkiye ve Mısır ile ilişkileri soğuduktan sonra, Yunanistan, Kıbrıs,
Bulgaristan ve Azerbaycan ile işbirliği yapmaya çalıştı. Rusya Federasyonu'nun devlet çıkarları
ve tercihleri, Orta Doğu ihtilafını ortak çabalarla ve mutlaka barışçıl bir şekilde çözmenin
yollarını bulmayı amaçlıyor. Rus liderliği, çatışmayı çözen taraftarlar listesinden çıkarılmasını
önlemeyi, ayrıca Orta Doğu'daki konumunu savunmayı ve mevcut sorunları çözme zamanında
yerini almayı hedefliyor. Rus devletinin ekonomik çıkarları var.
1. Arap dünyası, hem dış politika ağırlığı hem de ekonomik önemi bakımından önemli bir
stratejik bölgedir. Bu bölgenin pazarları sadece kapsamlı değil, aynı zamanda ve en
önemlisi çözücüdür. Bu nedenle, endüstriyel komplekslerden gıda ve tüketim mallarına
kadar çok çeşitli ürünlerin satışı için son derece çekicidirler. Arap bölgesindeki
pazarların kapasitesi hakkındaki bazı fikirler, örneğin, inşaat faaliyetlerinin ölçeği
hakkında veri verebilir: yalnızca Körfez ülkelerinde inşaat projelerinin toplam maliyeti
şimdi 1 trilyon dolara ulaşmıştır.
2. Şu anda Devlet dış politikadaki önceki ideolojik tutumlardan ayrıldığında ve iç
alandaki ana kriz durumlarıyla başa çıkabildiğinde, Rusya bu bölgeye tekrar yeni bir
kapasitede dönme şansına sahip oldu. Hem ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin
geliştirilmesinin sürdürülmesi hem de uzun süredir müttefikler için ve bölgedeki yeni
ortaklarla bu ilişkilerin derinleşmesi için iyi önkoşullar vardır.
3. Arap bölgesinin Rusya için önemli bir pazar olarak önemi günümüzde de devam
ediyor. Rus işletmelerinin Arap pazarlarındaki çalışmalarının bir parçası olarak, hem Rus
ürünlerinin doğrudan ihracatı hem de daha esnek işbirliği biçimleri için pek çok
potansiyel proje var. Ortak girişimlerin organizasyonu ve yatırım işbirliğinin
geliştirilmesi gibi.
4. Ürünlerin ihracat satışları alanında, bu bölgedeki talebin dinamiklerini ve
değişikliklerini dikkate almak da dahil olmak üzere, Arap bölgesi ithalatında ürün
yelpazesini işgal eden ve büyük miktarda bulunan bu sektörlerin Rus şirketleri için
potansiyel olarak iyi beklentiler bulunmaktadır.
5. Üretim yapısının ve pazarlama politikasının iyileştirilmesi alanında daha aktif bir
konuma sahip olan Rus işletmeleri, yalnızca Arap dünyasının pazarlarındaki belli niş
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alanlarını işgal etmekle kalmaz, aynı zamanda zaman içerisinde diğer üreticilerle
pazarda başarılı bir şekilde rekabet edebilir.
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21. Yüzyılda İran Nükleer Meselesi’ne Türkiye ve Rusya’nın
Yaklaşımlarının Bölge Dinamiklerine Olası Etkileri
Sina Kısacık

Öz
Şah Rıza Pehlevi döneminde Batı Bloku’nun en önemli müttefiklerinden birisi olan İran, o
dönemde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf olmak suretiyle barışçıl
amaçlarla nükleer enerji geliştirme hakkına sahip olmuştur. Fakat 2002 senesinden bu yana ABD
ve İran İslam Cumhuriyeti arasında nükleer programın içeriği ve de nihai amacı konusunda
büyük uzlaşmazlıklar yaşanmaktadır. ABD, İran’a yönelik sert yaptırımlar uygulamaya
çalışırken, İran mevcut konumundan geri adım atmayacağını vurgulamaktadır. 2015 senesindeki
Nükleer Anlaşma’nın ABD dışında tarafı olan ülkeler, Washington’un Nisan 2018’de bu
anlaşmadan çekilerek sert güç yöntemlerini tercih etme politikalarını şiddetle eleştirmişler ve
bunun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinin altını çizmişlerdir. Öte yandan İran’ın nükleer
programının bugünkü halini almasında sağladığı kapsamlı teknoloji yardımı ile çok önemli bir
yere haiz olan Moskova ve Tahran’ın en önemli bölge komşularının başında gelen Ankara,
mevzubahis yaptırım ve sert güce başvurma tehditlerinin meselenin çözümüne yardımcı
olmayacağını ve sorunun diplomatik yollarla çözülmesinin Avrasya Jeopolitiği’ne olumlu
yansımaları olacağını savlamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: İran Nükleer Program, Rusya, Türkiye, ABD, Nükleer Anlaşma.
Abstract
Iran has had the privilege to develop a nuclear program for peaceful purposes by being a party
to Non-Proliferation Treaty during the Cold War era. However, since 2002, there has been a
great confrontation between the U.S. and Iran on the content and final target of the latter’s
nuclear program. When the former tries to apply sanctioning program, Tehran underlines not to
backward from its current stance. On the other hand, after Washington’s decision to withdraw
from the 2015 Nuclear Deal, the rest of the parties have been underlining that this may result in
unwanted results. In that sense, Moscow, the foremost nuclear technology supplier of Tehran
and also Ankara as a significant neighbor of Tahran have been opposing the sanctioning policy of
Washington and they have been underscoring the peaceful resolution of this issue which might
bear positive consequences for the Eurasian geopolitics.
Keywords: Iran Nuclear Program, Russia, Turkey, USA, Nuclear Deal

Giriş
Avrasya coğrafyasında çok önemli bir konuma haiz olan İran İslam Cumhuriyeti günümüzde hem
yarattığı bölge dışı etkiler hem de yürüttüğü nükleer programından ötürü günümüz uluslararası
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ilişkileri bağlamında çokça tartışılan bir ülke konumundadır. Soğuk Savaş döneminde 19451979 arasında Batı Bloku’nun en önde gelen müttefiklerinden birisi olan İran, 1979’da Ayetullah
Ruhollah Humeyni’nin önderliğindeki Mollalar Rejimi’nin Şah Rıza Pehlevi’yi devirmesi
neticesinde yeni bir yönetim sistemine geçiş yapmıştır. Bununla birlikte Soğuk Savaş döneminde
başlatılan nükleer program İran’ın yeni rejimi tarafından askıya alınmıştır. Fakat yaşanan İranIrak Harbi, İsrail ve ABD arasındaki büyük anlaşmazlıklardan ötürü güvenliğini sağlamak ve de
caydırıcılık kazanmak amacıyla nükleer programın geliştirilme çalışmaları hızlandırılmıştır.
Washington ve Tel-Aviv tarafından yapılan tüm engellemelere rağmen Tahran, başta Moskova
olmak üzere nükleer enerji teknolojisine sahip diğer güçlerle yakın ilişkiler kurmuştur. Kremlin
tarafından yapılan nükleer teknoloji transferi çok ciddi bir düzeye ulaşmıştır. Hem Tahran hem
de Moskova, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olmalarından
ötürü bu teknolojiden barışçıl bir biçimde yararlanma hakkı olduklarını savunmaktadırlar.
Ayrıca İran halkının önemli bir bölümü de nükleer teknolojinin geliştirilmesi taraftarıdır. ABD
önderliğindeki Batı ülkelerinin önemli bir bölümü ise Tahran’ın nükleer programının ana
hedefinin nükleer silah geliştirmek olduğunu iddia ederek yaptırımlarla bu süreci durdurmaya
çalışmaktadırlar. Öte yandan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkeler meselenin
yaptırımlar ve sert güç kullanma tehditleri yoluyla çözüme kavuşturulamayacağı düşüncesinden
hareketle NPT’ye taraf bir ülke olan İran’ın barışçıl nükleer program geliştirme hakkını saklı
tutarak sorunu diplomatik yollardan çözülmesini öncelemektedirler.
Yukarıda çizilen bu çerçeve doğrultusunda ilgili çalışmada günümüzde yaşanan İran nükleer
meselesine özellikle mevzubahis ülkenin en önde gelen bölgesel müttefikleri olarak görülen
Türkiye ve Rusya’nın yaklaşımlarının bölgesel düzlemde etkileri ele alınacaktır. Bu doğrultuda
çalışmanın ilk bölümünde İran nükleer meselesinin tarihsel boyutu irdelenecektir. İkinci
bölümde ise iki binli yıllarda meselenin hâlihazırda hangi aşamada olduğu açıklanacaktır.
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise Türkiye ve Rusya’nın ilgili meseleye yaklaşımları
detaylandırılacaktır.
İran Nükleer Programı’nın Tarihçesi (1957-2002)
İran tarafından nükleer teknoloji elde edinilmesine yönelik girişimleri 1950’li yılların ortalarına
kadar götürmek mümkündür. 1957 senesinde Tahran ve Washington nükleer enerjinin barışçıl
amaçlarla kullanılmasına yönelik olarak işbirliği geliştirilmesi hususunda bir anlaşma
akdetmişlerdir (Erdal, 2018, ss. 39-51). Bunu takiben İran, Tahran Üniversitesi’nin içerisinde bir
Nükleer Araştırma Merkezi kurarak küçük bir araştırma reaktörü tedarik etmiştir. Soğuk Savaş
dönemindeki NPT’yi, 1 Temmuz 1968’de imzalayarak 2 Şubat 1970’de onaylayarak taraf olan
İran, barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiden yararlanma hakkını elde etmiştir (Kibaroğlu, 2012,
ss.195-196). 1979 İslam Devrimi sonrasında Şah’ın devrilmesini takiben Ayetullah Ruhollah
Humeyni, nükleer programı sonlandırmıştır. Devrimcilere göre Şah tarafından Batı’dan sipariş
edilen nükleer santraller, bir despotun akılcı olmayan planlarından birisiydi. İran, zaten büyük
miktarlarda hidrokarbon kaynaklarına sahip olmasından ötürü herhangi bir biçimde güç
santrallerine ihtiyacı bulunmamaktaydı. Devrimcilere göre güç santralleri inşası bahanesiyle
kendi çölleri Batı’nın nükleer atıklarının döküm yeri haline gelecekti. Buna ek olarak devrimi
yapanlar, mevcut sözleşmeleri iptal ederek ülkeyi nükleer yakıt üretimi için Fransa önderliğinde
kurulan şirketler birliğinden çıkartmıştır. Bu kapsamda İran Atom Enerjisi Kurumu çalışmalarını
büyük bir oranda askıya almıştır (Kibaroğlu, 2012, s.201).
Öte yandan, 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı’nın ertesinde caydırıcılık elde etme amacıyla
bu programın sürdürülmesine yönelik çabalar da olmuştur. Bu savaşın sonucu İranlı yetkililer
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açısından tam bir aşağılanmaydı (BİLGESAM, 2010, s.5). 1988 senesinde İran Cumhurbaşkanı
Haşimi Rafsancani, “Kendimizi savunmak ve saldırı amaçlı olarak kimyasal, biyolojik ve
radyolojik silahlarla donatmalıyız” açıklamasında bulunacaktı. Aynı sene içerisinde Humeyni,
ateşkesi benimser benimsemez İran, nükleer gizli silah programını başlatmış olacaktı. Yine bu
dönemde Büyük Plan kod ismiyle 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip bulunan gizli bir nükleer
silah programı yürürlüğe sokulacaktı. Söz konusu gizli bütçede her sene artış yaşanacaktı. Bir yıl
içinde Humeyni hayatını kaybedecek ve onun yerine gelen Ayetullah Ali Hamaney ise yeni
Cumhurbaşkanı Rafsancani tarafından bir nükleer program geliştirilmesine dönük kararlılığı
desteklemekten memnuniyetini ifade edecekti.
İran, 1989 senesinde Gorbaçov Yönetimi ile nükleer mevzuda işbirliğini kararlaştırmış fakat
Sovyetler Birliği’nin parçalanma sürecinden ötürü söz konusu kararın tatbiki gecikmiştir.
Parçalanan Sovyetler Birliği’nin ardılı niteliğindeki Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile yapılan
görüşmelerin müspet netice vermesi neticesinde işbirliği dönemi başlamıştır. 8 Ocak 1995
tarihinde ise Rusya Atom Enerjisi Bakanı Mihaylov ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
Amrollahi, Buşehr’de tamamlanmamış durumdaki nükleer santrallerin Uluslararası Atom
Enerjisi Kurumu kontrolünde bitirilmesi amacıyla Moskova’da sekiz yüz milyon dolarlık geniş
ölçekli bir nükleer işbirliği anlaşması akdedilmiştir. Tahran ve Moskova, Uluslararası Atom
Enerji Kurumu’nun kurallara bağlılık taahhüdünde bulunarak çalışmalara başlamışlardır. 8 Ocak
1995 tarihindeki imzalanan söz konusu anlaşma kapsamında İranlı nükleer bilimciler ve
uzmanlar, Moskova’nın en önemli nükleer araştırma merkezlerinden birisi olan
Novovoronezh’de eğitime başlamışlardır. Bir başka deyişle, Moskova, Washington’un bütün
muhalefetine karşın işbirliğini durdurmamıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere Moskova, Batılı
başkentlerin destek vermeyi durdurmasından sonra nükleer alandaki boşluğu kısa sürede
kapatma konusunda başarılı olmuş ve İran-Irak Harbi esnasında çok ihmal edilmiş olan
Buşehr’deki iki nükleer reaktörün yapımı hususunda Tahran’a yardımcı olmuştur. Moskova’nın
1990’lı senelerden beri Tahran’ın nükleer teknoloji alanındaki baş tedarikçisi konumunda
olduğu aşikârdır. Moskova’nın Tahran nükleer programının olmazsa olmazı durumundan
hareketle Tahran’ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olmasının haklı ve meşruiyet içerdiğini
benimseyen biricik beynelmilel aktördür. Söz konusu destek, Moskova’nın Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin daimî üyesi olarak veto yetkisini elinde bulundurduğu göz önünde
tutulduğunda Tahran açısından kritik derecede öneme haizdir (Erdal, 2018, s.69). Moskova
yaptırımlar konusuna temkinli yaklaşmaktadır ki söz konusu uygulamanın İran’daki sertlik
yanlılarını güçlendirip faydacı politika izlenmesini savunanların cesaretini kıracağını ifade
ederek Tahran’a yönelik askeri harekâtlara tamamen karşı çıkmaktadır. Rusya, İran’a yönelik bir
kararın bu ülkenin egemenliğine saygı, çıkarlarının kabulü ve uluslararası gözetim altında
barışçıl nükleer faaliyeti içermesi gerektiğini savunmaktadır. Öte yandan İran’ın nükleer
programı, Kremlin’e birtakım ana ekonomik ve stratejik faydalar sağlamaktadır ki bunları şöyle
listelenebilir:


Buşehr Nükleer Reaktörü’nün kullanılmış yakıtının kendisine geri dönmesi,

 Buşehr Nükleer Güç Tesisi’nde yıllık değişiklikler yapılması ve güvenlik anlaşmalarına
gözetmenlik yapılması,
 Rus AtomStory Export firmasının sorumlu olduğu tesiste denetleme ve kontrol
yapılması,


İranlı mühendislerin ve teknikerlerin eğitilmesi,
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Tahran için yeni tesislerin inşa edilmesi ve nihai olarak;

 Nükleer işbirliği konusunda bölgesel pazarların edinilmesidir ki söz konusu durumun
karşılığında bölgesel ve uluslararası nükleer endüstrinin geleceğinde Rusya’nın konumunun
güçlendirilmesidir (Kısacık, 2015, s. 226).
2002-2015 Arasındaki Dönemde İran’ın Nükleer Programı Bağlamında Yaşanan Bazı
Önemli Uluslararası Gelişmeler
Söz konusu çerçevede nükleer programını geliştiren Tahran’a yönelik olarak Washington
tarafından 1999 senesinde ambargo uygulanmaya başlanmıştır. 2002 senesinde ise İran’da
rejime muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü’nün birtakım gizli tesisler konusundaki bilgileri
kamuoyu ile paylaşmasıyla İran Nükleer Krizi gündemde yer almaya başlamış ve hâlihazırda
sıcaklığını muhafaza eden mevzubahis mesele ortaya çıkmıştır. Mevzubahis bu paylaşıma göre
İran, Natanz ve Arak bölgelerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bildirmediği
nükleer programla alakalı tesisler inşa etmişti. 2005 senesine kadar ılımlı-liberal kişiler olan Ali
Ekber Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi’nin cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği
İran’da bundan sonra 2005 ve 2009 senelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini radikal
eğilimli bir kişi olan Tahran’ın belediye eski başkanı Mahmut Ahmedinejad kazanacaktı (Kısacık,
2015, ss. 211-212).
Nükleer İran kendisini İsrail ile eşitleyebilecek ve bölgesel politikalar bağlamında İsrail’i
dengeleyebilecektir. İran nükleer kulübün bir üyesi olarak kendi nüfusunun enerji talebini
karşılayabilecektir. İranlılar aynı zamanda Batı ülkelerinin kendilerini bağımlı hale getirme ve
vesayet altında tutma isteğinde olduklarına inanmaktadırlar. İranlılar, ilişki içerisinde
olmadıkları insanlar tarafından kendilerine ne yapmak zorunda olduklarının dikte
ettirilmesinden hoşlanmamaktadırlar. İran kamuoyu her zaman ABD’nin gerçek niyetleri
konusunda şüphe duymuşlar ve BM’ye ilaveten UAEK’yı Washington’ın araçları olarak
görmektedirler. ABD’nin politikası genellikle “Ghodrat Talabi veya Power Mongering (korku
salıp toplumu istenilen yöne sürükleme)” örneği olarak görülmektedir. Bu kavram genellikle güç
kullanma konusunda ahlaki yetkileri olmayan insanların bu tavrı göstermeye çalışmaları
durumunda kullanılmaktadır. İranlı karar alıcılara göre İsrail ve ABD tarafından tırmandırılan bu
krizin üstesinden gelmenin tek yolu faydacı ve Batı yönelimli politikalar izlememek aksine krizi
daha da tırmandırmaktır. Bu dönemde Ahmedinejad tarafından konu hakkında yapılan bir
açıklamada şu ifadeler kullanılmıştır:
“Ben, nükleer krizin ülkemiz açısından bir kriz yaratmış olduğunu söyleyenlerle aynı fikirde
değilim. Ne krizi? Nükleer teknoloji bizim hakkımızdır ve hiç kimse bizi bundan mahrum
edemez. Çok ilerleme kaydetmiş durumdayız ve Allah’ın izniyle buna ulaşmak için sadece
bir hamleye ihtiyacımız olacaktır” (Kısacık, 2015, s.213).
İranlıların UAEK ile işbirliği yapmamaları ve ABD’nin baskıları sayesinde Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) önüne İran dosyasının getirilmesinden sonra BMGK, 2010
senesine değin bahse konu durumla ilgili olarak 1696, 1737, 1747, 1803 ve 1835 sayılı kararları
kabul etmiştir (Erdal, 2018, ss. 118-135; Patrikarakos, 2012, ss.216-238). Genel olarak bu
kararlarda BMGK, İran’dan ağır su reaktörlerinin inşası ve uranyum zenginleştirme
faaliyetlerinin askıya alınmasını, NPT’nin Ek Protokolü’nün kabul edilmesi ve UAEK ile
işbirliğinin artırılmasını talep etmiştir. Kasım 2007’de ABD’nin Ulusal İstihbarat Konseyi
tarafından bir Ulusal İstihbarat Öngörüsü yayımlanacaktı. Mevzubahis rapora göre İran, 2003
Sonbahar itibariyle nükleer silahlanma programını durdurmuş ve o tarihten itibaren buna
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yönelik olarak herhangi bir faaliyette bulunmamıştı. Yine bu rapora göre İran nükleer silahlar
için gerek duyulan yüksek seviyeli uranyum zenginleştirme teknolojisine en iyi ihtimalle 2009
senesinin sonunda ulaşacağı öngörülmesine rağmen nükleer silahlar elde etmek için yeterli
seviyede uranyum zenginleştirme kapasitesine ulaşmasının 2010-2015 zaman aralığında
olamayacağı ve bunun 2013 senesinden önce gerçekleşmesinin ihtimal dışı olduğu
vurgulanmaktaydı (USA National Intelligence Council, 2007).
Türkiye Cumhuriyeti’nin İran Nükleer Programı Meselesi’ne Yönelik Bakışı
Türkiye, nükleer silahların yayılmasının ortaya çıkarabileceği yüksek risklerin olduğu bölgelerin
yakınında bulunması hasebiyle küresel ölçekte silahsızlanma yanlısıdır. Ankara’nın ulusal
güvenlik politikasının önemli unsurlarını silahların kontrolü, silahlanmanın yayılmasının
engellenmesi ve silahsızlanmayla ilgili uluslararası anlaşmalara uyulması ve bunların tam
anlamıyla yerine getirilmesi oluşturmaktadır (Kısacık, 2015, s.214). Türk yetkililere göre
nükleer silahlara sahip bir Tahran bölgesel istikrara doğrudan meydan okuyacaktır. Bir nükleer
silahlanma yarışının tamamen dikkate alınmama olasılığı bulunmasına rağmen nükleer silahları
elinde bulunduran Tahran kendi dış politika hedeflerine erişme çerçevesinde daha girişken bir
hale gelebilecektir. Aynı zamanda nükleer silahlı bir Tahran özellikle Ankara’nın Orta Doğu
bölgesinde oynamak istediği etkin role meydan okuyabilir. Nihayetinde Tahran ve Tel-Aviv
arasındaki bir çatışma tüm bölge için çok istikrarsızlaştırıcı sonuçlar doğurabilir.
Söz konusu doğrultuda Türkiye, İsrail’in nükleer silahların neden bu zamana kadar
sorgulanmamış olduğu konusunun üzerinde de durmaktadır (Kısacık, 2015, ss.214-215).
Ankara’nın bakış açısına göre diğer ülkeler tarafından sınırsız uranyum zenginleştirme hiçbir
şekilde bir mesele teşkil etmezken Tahran’ın aynı yöndeki girişimlerinin suç olarak
değerlendirildiğini vurgulamaktadır. Türkiye, bu yaklaşımın bölgesel ve uluslararası barışa katkı
sunmadığını belirterek nükleer teknolojinin barışçıl bir biçimde kullanımı ve geliştirilmesi için
bir çerçeve oluşturan NPT’nin Tel-Aviv tarafından asla imzalanmadığının altını çizmektedir.
Bunun sonucunda İsrail’in nükleer silahları, UAEA’nın denetleme yetkisi dışındadır. Prensip
olarak Türkiye, her devletin barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanması düşüncesini
desteklemekte ve Büyük Güçler’in bu teknolojiye erişme bağlamında tekelci bakış açıları
izlememesi gerektiğini savunmaktadır. Yine bu çerçevede Ankara, nükleer enerji aynı zamanda
nükleer silahların elde edilmesi anlamına gelmemekte olup NPT’nin imzacı devletlerinden ve
UAEA’nın üyelerinden birisi olan İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiden istifade
hakkının olduğunu savlamaktadır.
Nitekim 2007-2010 döneminde Türkiye, İran’ın nükleer programından kaynaklanan sorunun
barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulmasına yönelik arabuluculuk / kolaylaştırıcılık
temelinde konuyla ilgili taraflar arasındaki diplomatik girişimlerine hız vermiştir (Kısacık, 2015,
ss.217-221).Ankara bu noktada Tahran’ın nükleer programından kaynaklanan sorunun barışçıl
yöntemlerle çözüme kavuşturulması maksadıyla özellikle 2010 senesinde iki çok kritik girişimde
bulunmuştur. 17 Mayıs 2010’da Türkiye, Brezilya ve İran dışişleri bakanlarının iştirakiyle
Tahran’da gerçekleştirilen bir toplantı esnasında üzerinde ulaşılan kararlar gerek nükleer
mesele bağlamında gerekse de Türk dış politikasının genel çerçevesi özelinde çok önemli bir
kırılmayı göstermiştir. “Tahran Bildirisi” (Borger, 2010) olarak uluslararası ilişkiler literatürüne
geçen mevzubahis kararlar Tahran ve Ankara arasında bir uranyum takasını içerirken, Rio de
Janeiro da sürece verdiği desteği göstermiştir. Bu kapsamda 1,200 kilogram düşük seviyede
zenginleştirilmiş uranyum Tahran tarafından Ankara’ya yollanacak ve bunun karşılığında İran
Araştırma Reaktörü için gereken 120 kilogram nükleer yakıt ise Viyana Grubu’nca Türkiye
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vasıtasıyla İran’a yollanacaktı (Erdal, 2018, ss. 138-142). Bu nükleer takas anlaşması, Ankara ve
Rio de Janeiro’nun diplomatik çözüm yöntemlerine yönelik inancının görünür bir kanıtı ve
muazzam bir diplomatik başarı olarak gündeme gelmişken, BMGK söz konusu anlaşmanın
üzerinden henüz iki ay bile geçmemesine rağmen Tahran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulamak
için bir araya gelmiştir. 9 Haziran 2010’da BMGK’da geçici üyeler olan Türkiye ve Brezilya’nın
“Hayır” oyu vermelerine ve Lübnan’ın da “Çekimser” oy kullanmasına karşın 1929 (United
Nations Security Council Resolution, 2010) sayılı yaptırım kararı 12 “Evet” oyuyla
benimsenmiştir. Türkiye’nin bu noktadaki diplomatik girişimleri ve Tahran Bildirisi ile başlattığı
süreç, bölge devletlerinin kendi gelecekleri konusunda karar verici olmalarını, coğrafyanın barış
ve güvenlik atmosferine sahip olmasını ve de ilgili coğrafya dışındaki küresel güçlerin
müdahalesi olmaksızın bağımsız davranabilmesini göstermiştir. Brezilya gibi “üçüncü dünya”
ülkelerinden birisinin de mevzubahis girişime aktif iştiraki dünya politikasında hâkim
durumdaki büyük güçlerin egemenliğine bir muhalefet ve onlar olmaksızın da bir “düzen tesis
edilebileceği” tezini göstermeyi amaçlamıştır. Fakat Tahran Bildirisi’ne karşı alınan 1929
numaralı Güvenlik Konseyi Kararı küresel güçlerin kendi istekleri haricinde oluşturulacak bir
sisteme olur vermeyeceklerini ortaya koymuştur. Tahran ile iyi münasebetleri bulunan
Moskova’nın Güvenlik Konseyi’ndeki oylama esnasında yaptırım taraftarı olması bunun açık bir
kanıtıdır. Washington, Moskova, Londra ve Paris başta gelmek üzere büyük güçler, “Eğer bir
barış yapılacaksa o bizim barışımız olmalıdır” savıyla Ankara, Tahran ve Rio de Janeiro’nun
girişimlerini göz ardı etmişlerdir (İnat & Caner, 2017, ss. 250-251).
Nitekim bundan sonraki dönemde 2013 senesine kadar İran ve Batı dünyası arasında nükleer
program kaynaklı karşılıklı sert açıklamalar ile devam ederken 2013 senesinde İran İslam
Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini reformcuların ve ılımların adayı Hasan
Ruhani kazanmıştır. Seçilmesinin ertesinde Ruhani’nin önündeki en önemli konu, nükleer
programdan ötürü ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılması olmuştur. Söz konusu
çerçevede 24 Kasım 2013 günü P5+1 ülkeleri1 ve İran arasında Cenevre’de yapılan nükleer
program konusundaki görüşmeler çok önemli bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Geçici anlaşmaya
göre İran aşağıdaki konularla ilgili olarak taahhütlerde bulunmuştur:


Yüzde 3,5lik stokunun daha fazla zenginleştirmeyi durdurmak,



Kendi santrifüjlerinin kullanımını ve tesisini sınırlandırmak,



Yüzde beşin üzerindeki uranyum zenginleştirmesini durdurma,



Yüzde beşin üzerinde zenginleştirme için gerekli olan donanımın sökülmesi,



Yüzde 3,5lik stokunun daha fazla zenginleştirmeyi durdurmak,



Yüzde yirmi oranındaki zenginleştirilmiş uranyum stokunu azaltmak,



Kendi santrifüjlerinin kullanımını ve tesisini sınırlandırmak,



Arak Nükleer Reaktörü’nün inşasını sona erdirmek ve



UAEK denetçilerinin Natanz ve Fordo tesislerine günlük erişimini düzenlemektir.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bu anlaşmayı büyük bir başarı olarak tanımlayarak Tahran’ın
UAEK ile işbirliğini devam ettireceğini vurgulamıştır. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise
Cenevre’de varılan anlaşmanın dünya güçlerinin İran’ın nükleer haklarını benimsemiş
P5+1 Ülkeleri: BMGK’nın beş daimî üyesi olan ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik
Krallık, Fransa ve Federal Almanya Cumhuriyeti’dir.
1
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olduklarını gösterdiğine dikkati çekmiştir. Bu bildirgeden sonra Ruhani, Twitter’dan şu ifadeyi
kullanmıştır: “Müzakere takımları arasındaki yapıcı ilişkiler ve bitmek bilmeyen çabalar yeni
ufuklara açık olacaktır” (Kısacık, 2015, s.233). Yakınlaşma politikasının bir sacayağı olarak
nükleer program ile ilgili P5+1 ülkeleri ile müzakereler yürütülmüş ve bu süreç 14 Temmuz
2015’te nükleer anlaşmayla sonuçlanmıştır. Mevzubahis anlaşmaya göre:
 Tahran, anlaşma çerçevesinde nükleer silah elde etmek hedefine dönük ihtiyaç duyulan
aşamalara geçmeme taahhüdünde bulunmaktadır. Mesela zenginleştirme işlemi hiçbir zaman
yapılmayacak, nükleer tesislerinin bazılarının kapılarına kilit vurulacak ve yeni nükleer tesis
inşası söz konusu olmayacaktır (Erdal, 2018, ss. 157-162).


Tahran 15 sene süreyle yüksek zenginleştirilmiş uranyum üretimi gerçekleştiremeyecek,



10 yıl süresince gelişmiş santrifüjler kullanmasına izin verilmeyecek,



15 sene süresince de ağır su reaktörü yapılamayacak,

 Bütün bu süreçte BM denetçileri tarafından istenilen dönemde kontroller yapılacak olup
Tahran bu konuda tam bir işbirliği göstermekle yükümlüdür ve Tahran, anlaşma çerçevesinde
nükleer silah elde etmek hedefine dönük ihtiyaç duyulan aşamalara geçmeme taahhüdünde
bulunmaktadır. Mesela zenginleştirme işlemi hiçbir zaman yapılmayacak, nükleer tesislerinin
bazılarının kapılarına kilit vurulacak ve yeni nükleer tesis inşası söz konusu olmayacaktır (Erdal,
2018, ss. 157-162).
2015 Nükleer Anlaşması’ndan Sonra Bölgesel Güvenlik Algılamaları Bağlamında Yaşanan
Önemli Gelişmeler: Uzlaşmadan Gerilime
Tahran ve Batı Dünyası arasında yukarıdaki anlaşmayı takiben birçok yakınlaşma girişimi
görülmüştür. Ancak burada dengeleri kökünden değiştiren olay, 2010 senesinde Tunus’ta
başlayıp yakın coğrafyasındaki diğer ülkelere de sıçrayan Arap Baharı olmuştur. Halk
ayaklanmalarının sonucunda Tunus, Libya ve Mısır gibi ülkelerde rejimler değişmesine karşın,
bölgede halen istikrarsızlıklar devam etmektedir. Söz konusu halk ayaklanmalarının sıçradığı en
önemli Orta Doğu ülkelerinin başında ise Suriye gelmektedir. İç savaşın başından bu yana,
Moskova ve Pekin ile beraber, Şam rejiminin en önemli ve güçlü destekçisi Tahran yönetimidir.
Esad rejimine her türlü siyasi, ekonomik, askeri ve lojistik destek İran tarafından sağlanmaktadır
(Kısacık, 2017). Burada Suriye’de Şii bir rejimin yönetimde kalmasını sağlamak kadar, bu
ülkenin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve terörle mücadele gibi faktörler de İran’ın siyasi
hedeflerinde ön planda yer almaktadır. Ruhani yönetimi, Rafsancani’nin “hem Doğu-hem Batı,
hem Kuzey-hem Güney” politikası kapsamında Batı düzleminde ABD ve Avrupalı devletlerle
münasebetlerini yumuşatma arayışında bulunurken, Doğu düzleminde ise Moskova ve Pekin ile
ortaklık münasebetlerini daha da sağlamlaştırmayı sürdürmüştür. Tahran, Hazar Denizi’ni Batılı
güçlere kapatma hususunda Moskova ile arasındaki uzlaşıyı devam ettirmek suretiyle 2014
senesinde nükleer enerji işbirliğini ve ikili ticareti arttırma doğrultusunda imzaladığı
anlaşmaların ertesinde, Ocak 2015’te Moskova ile geniş ölçekli bir askeri işbirliği anlaşması
yapmıştır. Bunu müteakip Kremlin, Tahran’a uyguladığı S-300 savunma sistemlerinin ihraç
edilmemesi yasağını sona erdirerek S-400’lerin satışı Putin tarafından onaylanmıştır. Ayrıca
Ruhani, İran’ın en büyük ticaret ortağı ve enerji piyasası durumundaki Pekin ile münasebetlere
de ayrı ehemmiyet atfetmiş ve bu zaman içinde Çin savaş gemilerinin ilk kez Basra Körfezi’nde
boy göstermesine ek olarak, iki ülke donanmaları körfezde ortak askeri tatbikat yapmışlardır.
Tahran, Irak merkezi yönetimi ve bu ülkede ABD işgali sonrasında meydana getirilen ordu ve
polis teşkilatı üzerindeki etkisini IŞİD tehlikesiyle beraber daha da sağlamlaştırmıştır. Ayrıca
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Tahran, bu ülkede kurduğu eğitim merkezleriyle Iraklı Şii milisleri (Haşdi Şabi) yetiştirmiş, Irak
sınırları içerisindeki IŞİD’e karşı gerçekleştirilen operasyonlarda Irak güvenlik kuvvetlerinden
ziyade Devrim Muhafızları’nın sınır ötesi harekâtlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü ön planda
yer almıştır. Mevzubahis duruma benzer şekilde, Tahran, Ruhani döneminde de aynen
Ahmedinejad dönemindeki gibi Suriye iç savaşında Esad rejiminin devrilmesini engelleme
politikasını daha aktif bir biçimde icra etmiştir (Kısacık, 2017 & Yegin, 2017, ss. 57-146).
Kasım 2016’da yapılan Başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti’nin adayı Hillary Rodham
Clinton’a karşı yarışan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ünlü iş insanı Donald Trump, herkesi
şaşırtarak ABD’nin yeni Başkanı olmuştur. Trump’ın en öncelikli gündem maddelerinin başında
ise İran Nükleer Anlaşma’sı gelmiştir. Söz konusu anlaşmayı iptal edeceğinin sinyallerini veren
Trump’a karşı, Tahran yönetiminden buna asla izin verilmeyeceği yönünde açıklamalar
yapılmıştır (Erdal, 2018, ss. 187-190). ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı bir
açıklamayla ülkesinin Temmuz 2015’te İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer
anlaşmadan çekildiğini ilan etmiştir. Trump bu açıklama esnasında şu ifadeleri kullanmıştır:
“Anlaşma, ABD için büyük bir utançtır. İran’a yönelik yaptırımlar yeniden yürürlüğe sokulacaktır”.
Bu iptal kararını ABD’nin mevcut Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise şöyle değerlendirmiştir:
“İran tehdidine gerçek, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için müttefiklerimizle çalışıyor
olacağız. Bu küresel çabayı verirken yaptırımlar tam olarak yürürlükte olacak ve İran rejimine
dikkatsiz ve zararlı hareketlerinin diplomatik ve ekonomik izolasyona neden olduğunu
hatırlatacak” (BBC News Türkçe, 2018a). Bahse konu çekilme kararına İsrail, Suudi Arabistan,
Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri hariç hem anlaşmanın taraf ülkeleri hem de çeşitli
uluslararası örgütler tarafından şiddetli tepkiler gösterilmiştir (Anadolu Ajansı Dünya, 2018 &
Energy Reporters, 2018). RF Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler şöyledir:
“ABD, bir kez daha uluslararası hukuk kurallarını kaba bir şekilde çiğnemiştir. Böylelikle birçok
ülkenin görüşünün aksine hareket etmiştir” (Sputnik Türkiye, 2018).Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın tarafından bu çekilme kararına karşı şöyle
tepki gösterilmiştir:
“Amerika Birleşik Devletleri’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir.
Bu, bölgede yeni istikrarsızlıklara, gerilimlere ve çatışmalara yol açma riskini taşımaktadır.
Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek
taraflı olarak kaldırılması ya da iptal edilmesi, elbette Amerika Birleşik Devletleri’nin
güvenilirliğini de sarsmaktadır. Bu konuda biz diğer, çok taraflı bir anlaşma olduğu için
diğer ülkelerle birlikte bu anlaşmanın aynen devam etmesi tarafındayız. Nitekim dün de
çeşitli Avrupa ülkelerinin bu konuda ortak açıklamaları oldu. Biz bölgede hiçbir ülkenin
nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bölgemizin tamamen sahibi kim olursa olsun
bütün nükleer silahlardan arındırılması bizim öncelikli hedefimizdir. Buna bölgede nükleer
silah sahibi olduğu bilinen ülke ya da ülkeler de dâhildir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bizim
de temaslarımız, girişimlerimiz devam edecek, konuyu yakından takip edeceğiz” (Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2018a).
20 Temmuz 2018 itibariyle ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet,
Türkiye’ye ziyarette bulunmuştur. Washington’ın Tahran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018
tarihi itibariyle geri çekildiği vurgulanarak Tahran’a yönelik geliştirilen yaptırım kararının
“müttefiklik” ilişkisi bağlamında Ankara tarafından da kabul edilmesi zorunluluğuna dikkat
çekilmiştir. Söz konusu heyetin Ankara’dan bu konuda bir “uygulama takvimi” talebinde
bulunduğu ifade edilmiştir (Deutsche Welle Türkiye, 2018). Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
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Çavuşoğlu, 24 Temmuz 2018’de Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında konuyla ilgili
olarak şu açıklamaları yapmak suretiyle Ankara’nın resmi politikasını ortaya koymuştur:
“Türkiye, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına karşıdır. Birleşmiş Milletler’in (BM)
yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka
bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda
değiliz. Türkiye, önceden AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına da katılmamıştır.
Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı
değildir”(Sputnik Türkiye: Türkiye Haberleri, 2018).
İran ile Temmuz 2015’te P5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer anlaşmadan ABD’nin 8 Mayıs
2018 tarihinde imzasını çekmesi ve Tahran’a yönelik yeni yaptırımların uygulanmasının yanı
sıra bu yaptırımlara Washington’dan müttefiklerinin de katılımı yönünde gelen talepler söz
konusudur. Bu talepler karşısında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 25 Temmuz
2018 tarihinde aşağıdaki değerlendirmelerde bulunularak Ankara’nın resmi pozisyonunun altı
bir defa daha çizilmiştir:
“Yaptırımlarla ilgili her şeyden önce şunu bilmemiz lazım: Yani bizim ABD nasıl bir
stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim dünyada diğer stratejik
ortaklarımızla olan ilişkilerimizde de onlarla ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler
arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz olacak, bunun yanında
stratejik ortaklığımız olacak, çünkü onlardan öyle ürünler biz alıyoruz ki, bu ürünleri
almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Aynı şekilde burada ‘kazan-kazan’
esasına göre birçok gelişmeler var, bunları nereye koyacağız? Biz bunları Sayın Obama
döneminde de zaten ABD’ye açık, net söyledik. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz ve bunları
farklı yerlerden ulaşmak suretiyle bizlere iletmek, bu da tabii bizleri ayrıca üzmektedir. Ve
bu konuda gerek Senato’nun gerek Temsilciler Meclisi’nin içindeki siyasi noktadaki
rekabetler de Türkiye üzerinden olması bizi ayrıca üzmektedir. Fakat şu ana kadar Sayın
Başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bu duruşunun bundan
sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Gelen heyetler bizim buradaki
arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde gerekli olan bizim düşüncemizi almışlar ve bu
şekilde dönmüşlerdir. Temenni ederim ki, yanlış adımlar atılmamış olsun” (Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2018b).
Bu konu hakkında 2 Kasım 2018 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan
açıklamaya göre 5 Kasım 2018’de İran’a yönelik uygulanmaya başlanacak olan yaptırımlar
dizisinden sekiz ülkenin muaf tutulacağı ilan edilmiştir (Sputnik Türkiye: ABD Haberleri, 2018a).
Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğalgaz konusunda ise Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından 8 Ağustos 2018 tarihinde şu açıklamalarda
bulunulmuştur: “Türkiye’nin İran’dan doğalgaz ithalatının uzun vadeli kontrata bağlıdır. İran ile
ticaret arz güvenliği için çok önemli. İran ile ticaretin meşru olup doğal gaz ithalatı devam
edecektir” (Enerji Günlüğü, 2018). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez
daha “İran'dan gaz alımında kararlıyız" açıklaması yapılmıştır. ABD’nin İran'a yönelik petrol ve
doğalgazı da kapsayan ve 4 Kasım'da başlayacağı yaptırımlarına Türkiye'den gelen bu en üst
seviyedeki karşı çıkış, İran basınında da dikkat çekici bir yere sahip olmuştur. Ulusal Kanal İran
Temsilcisi Yakup Aslan, söz konusu hususta Rus Sputnik Haber Ajansı’na şu değerlendirmelerde
bulunmuştur:
“İran, Türkiye'nin gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan bir ülke, yüzde 50'sini de
Rusya karşılıyor. Önümüzdeki günlerin kış olması sebebiyle, Türkiye'nin doğalgaz
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tedarikçilerinde bir değişiklik yapması, Türkiye'yi de olumsuz etkileyecekti. Bununla beraber
Türkiye, elektriğin yüzde 40 ila 50 oranındaki kısmını gazla çalışan santrallerden elde
ediyor. Dolayısıyla elektriğimiz de bir anlamda gaza bağlı durumda. Bu anlamda da
Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına dönük bir tutum zaten bekleniyordu. İran, Türkiye'yle hem
siyasi, hem askeri, hem terörle mücadele hem de Suriye'nin geleceğine ilişkin çok ciddi
işbirliği içerisinde. Bu işbirliğinin ekonomik olarak da perçinlenmesi son derece olumlu.
Bölgedeki siyasi istikrarın da devamı anlamına geliyor bu açıklama. Türkiye başka
konularda İran'la ciddi ayrışmalar yaşasa da özellikle son aylarca ciddi bir işbirliğine
tanıklık ediyoruz. Bu işbirliği hem başka alanlardaki işbirliğine etki edecek hem de İran'ın
siyasi olarak elini rahatlatacaktır” (Sudagezer, 2018).
Öte yandan 12 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Fatih Dönmez
tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından yüzde 25
oranında bir muafiyet almıştır. Dönmez, yüzde 25’in sadece bir tahmin olduğunu ve kesin
rakamın henüz kendilerine ulaşmadığını ifade etmektedir. Buna ilaveten Dönmez, Türkiye’nin
gelecek beş veya altı yılda İran doğalgazını almayı sürdürebileceğinin altını çizmektedir. Burada
unutulmaması gereken konu Türkiye’nin 1995 senesinde İran İslam Cumhuriyeti ile doğalgaz
ithalatı anlaşmasını imzalamasının ertesinde 20 yıllık anlaşmanın 1997 senesinde tatbik edildiği
ve Türkiye’nin İran doğalgazını 2022 senesine kadar ithalat etmeyi sürdürecek olmasıdır
(Neftegaz RU, 2018). Nitekim bu çerçevede ABD tarafından 5 Kasım 2018 itibariyle yeniden
faaliyete geçirilen İran ambargolarının petrol bölümünde geçici muafiyet tanınan ülkeler
Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya’dır (BBC News
Türkçe, 2018b). ABD tarafından İran’a yönelik olarak kapsamlı yaptırımların 5 Kasım 2018
tarihi itibariyle yeniden devreye alınacağının açıklanması, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, Çin,
Almanya ve Avrupa Birliği tarafından kınanmıştır. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr
Novak tarafından açıklamada ABD yaptırımlarının yasa dışı olarak görüldüğü ve ülkesinin 5
Kasım 2018 tarihinden sonra da İran ile yaptığı petrol ticaretini geliştirmeyi sürdüreceğinin altı
çizilmiştir (Culhane, 2018).
Sonuç
Soğuk Savaş döneminde ABD önderliğindeki Batı Bloku’nun en önemli müttefiklerinden birisi
olan İran, 1979’daki İslam Devrimi’ne kadar Batılı ülkelerden nükleer teknoloji konusunda
yardım almıştır. Ancak mevzubahis devrim sonrasındaki dönemde yönetimi ele geçiren Mollalar
tarafından nükleer enerjiye ulaşma çabaları gereksiz olarak görülmüş ve bu yöndeki girişimler
askıya alınmıştır. Ancak 1980-1988 arasında yaşanan İran-Irak Savaşı ve İsrail kaynaklı tehdit
algılamalarından ötürü nükleer programın caydırıcılık amacıyla geliştirilmesine yönelik
girişimlere ağırlık verilmiştir. Ancak dini inançlar gereğince kitle imha silahlarının
geliştirilmesine karşı bir hava bulunmasına rağmen yönetici sınıf ve halkın çok önemli bir
bölümü NPT’ye taraf olunmasından ötürü nükleer enerjinin geliştirilmesi konusunda
destekleyici bir tutum takınmışlardır. İran’ın nükleer programı geliştirmesine yönelik ABD
önderliğindeki birtakım ülkelerce yaptırımlar uygulanması Tahran’ı nükleer teknolojiye sahip
özellikle Moskova gibi diğer başkentlerle yakın ilişkiler geliştirmeye yöneltmiştir. Bunun
neticesinde Rusya, İran’a nükleer santral inşası konusunda kapsamlı destekler sunmuştur.
Ayrıca İran’a yönelik bu konuda kapsamlı baskı yöntemlerinin uygulanmasının işe
yaramayacağını vurgulamayı sürdürmektedir. Bahse konu çerçevede İran ve Rusya aralarındaki
işbirlikleri alanlarını her geçen gün artan bir biçimde genişletmektedirler.
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Türkiye açısından konuya baktığımızda ise Ankara, kitle imha silahlarının yayılmasının
önlenmesine yönelik tüm girişimlere taraf olarak bölgesinde nükleer silahların olmadığı bir
pozisyonu savunmaktadır. Nükleer silahlara sahip bir İran’ın bölgenin jeopolitik ve jeostratejik
dengelerinde üstün bir konuma gelerek dengesizliklere ve istikrarsızlıklara yol açan savından
hareket eden Ankara, Tel-Aviv’in nükleer kapasitesinin neden gündeme getirilmediğini
sorgulamakta ve İran nükleer meselesinin diplomatik yollardan çözülmesine yönelik bir politika
takip etmektedir. Nitekim Nisan 2018’de ABD’nin 2015 senesindeki İran Nükleer
Anlaşması’ndan imza geri çekmesi sonrasında yaşanan süreçte özellikle Moskova ile beraber
yaptırımlara karşı bir politika izlemeye başlayarak sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini sıklıkla
vurgulamaktadır. Türkiye-Rusya Federasyonu-İran arasında özellikle Suriye Krizi’nin diplomatik
yollarla çözüme kavuşturulmasını önceleyen bir süreçte ilerlemeler yaşanırken nükleer
meseleden ötürü gerginlikler yaşanması hiç kimse tarafından istenilen bir durum değildir. ABDİsrail-Suudi Arabistan cephesinin sertlik yanlısı politikalarına karşı Moskova-Tahran-Ankara
arasında gelişen işbirliğinin özellikle bölge sorunlarının bölge başkentleri tarafından barışçıl
yollarla çözüme kavuşturulmasına öncelik veren bir tutum içermesinin önümüzdeki dönemde
tarafların ortak çıkarları doğrultusunda yeni işbirliği alanlarının vücut bulmasına yol açacağı
öngörülebilir.
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Suriye İç Savaşına Çözüm Arayışları (Annan Planı) ve Rusya’nın Veto
Etme Sebepleri
Elçin Neciyev

Öz
Bugün, Suriye probleminde tam olarak bir çözümden bahsetmek mümkün değildir. Suriye
krizinin asıl başlama tarihi Dera kentinde iki bayan doktor arasında geçen konuşma ve bu
konuşma esnasında biri diğerine “Mübarek devrildi”, diğer doktorun ise ona karşılık “darısı
bizimkisinin başına” demesi ile görüşmelerinin istihbarat dinlemelerine takılmasıyla gün
yüzüne çıktı. Telefonları dinlenen bayan doktorların tutuklanarak işkenceye tabi tutulması,
akrabalarından olan 15 çocuğun Dera sokaklarının duvarlarına “Halk rejimin düşmesini istiyor”
yazıları yazmasına yol açmıştır. Nitekim söz konusu çocuklar tutuklanarak ağır işkencelere tabi
tutuldular. Bu işkenceleri müteakip, çocukların bağlı bulundukları aşiretlerin devleti protesto
etmeye başlaması ile günümüze dek yüzbinlerce Suriyeli çocuk-genç-yaşlı hayatını kaybetti. Bu
krizin, çözüme kavuşturulması ile alakalı defaten görüşmeler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen
bir sonuç alınamadı. Peki, sonuç alınamamasına sebep neydi? Biz burada bu konu üzerinde
durmaya çalışacak, Suriye’de iç savaşın başladığı günden, Annan Planına kadar yapılan zirvelerizirvelerde alınan kararları ve Rusya ve Çin’in veto etmesine kadar süreci, kronolojik olarak
irdelemeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Suriye, Suriye Krizi, Dera, Mübarek Devrildi, Telefon, Doktor, Annan Planı,
Rusya, Çin, Veto
Abstract
Today, it is not possible to talk about a solution in the Syrian problem. The actual start of the
Syrian crisis was the conversation between two female doctors in the city of Deraa, and during
this speech one of them came to the other day when Mubarak was overthrown, and the other
physician told him that his response was ild per ours. The arrest and torture of the female
doctors whose phones had been heard had brought the 15 children of their relatives to the walls
of the Dera streets with the writing of the People wants the regime to fall Telefon.
As a matter of fact, the children in question were arrested and subjected to severe torture.
Hundreds of thousands of Syrian children, young and old, have lost their lives until the day
following the torture. Although the negotiations were carried out about the solution of this crisis,
no results were achieved. What was the reason for no results. Here we will try to focus on this
issue, the days of the civil war in Syria, the Annan Plan until the summits-summit decisions and
the veto of Russia and China have tried to chronologically examine.
Keywords: Syria, Syrian Crisis, Dera, Mubarak Overturned, Telephone, Doctor, Annan Plan,
Russia, China, Veto.



Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, E-posta:
eneciyev@yahoo.com
454

Giriş
Şubat-Mart 2011’de Suriye genelinde bir iç savaş başlamış ve günümüze kadar ki süreçte,
şiddetini artırarak devam etmektedir. Söz konusu savaşın, hem Batı hem de Doğu blokunda
ilgiyle takip edildiği bir gerçektir. Savaş etkisini tüm dünyada hissettirmektedir. Sosyo-politik,
sosyo-ekonomik etkileri ise en çok Suriye’ye komşu olan ülkelerde görülmektedir.1
Her ne kadar Suriye’deki problem, ilk başlarda “Arap Baharı”nın Suriye ayağı olarak görülse de
zamanla daha büyük yani bölgesel olduğu anlaşılmıştır. Suriye’de rejim yanlıları ve muhalif
kanat, daha derinlemesine araştırıldığında problemin ne kadar büyük olduğu çok rahatlıkla
görülmektedir. Suriye krizinin temel sebebi ise; Suriye’de Fransız manda2 dönemiyle başlayan ve
günümüze kadar devam eden despotik yönetimlerin sivil halk üzerinde etkisinin günümüze
kadar devam etmiş olmasıdır. Bu halk etkileşimi ise Suriye’de daha çok Sünni-Alevi çatışmasını
doğurmuştur. Çünkü halkın büyük ekseriyeti, bu dönemde Sünni’dir. Aleviler ise azınlık olarak
batıda yaşamakta ve çiftçilikle uğraşmaktırlar. Ne zaman ki, Aleviler özerklik ve güvenlik
noktasında söz sahibi olmaya başlamışlarsa, o zaman söz konusu durum sıkıntıya sebebiyet
vermiştir. Çünkü bu dönemde askeriyede daha çok Sünni kanat etkin idi. Ama Alevilerin
askeriyede güç elde etmeleri hem iki kanat (Sünni, Alevi) arasında hem de Sünni kanadın kendi
arasında çatışmaya başlamışlardır. Sünni kanadın kendi aralarında çatışmaya başlaması onların
zayıflamasına, Alevi kesimin ise güçlenmesine imkân vermiştir.
Daha sonra, yani 1947 yılında kurulan ve her ne kadar ilk başta asker kökenli, Sünni ve
Alevilerin bir arda bulunduğu Baas Partisi3, zamanla Alevi yönüyle evrilmeye başlamasına yol
açmıştır. 1970’de Alevi kökenli asker olan Hafız Esad’ın başkan olması, durumun vahametini bir
kat daha artırmış ve Sünni kesimde “Müslüman Kardeşler” adı altında muhalif gurubun ortaya
çıkması ile sonuçlanmıştır. Her ne kadar muhalif kanadın gönlünü yapmak adına bazı kararlar
alınmış olsa dahi ayaklanan halkı yatıştırmaya, bu çaba yetmemiştir. Söz konusu ayaklanmalar
yönetim tarafından çeşitli yöntemlerle bastırılmaya çalışılmış, ülke genelinde “olağanüstü hal”
ilan edilmiştir.
Bu durum 2000’li yılların başına kadar devam etmiştir. Baba Hafız Esad’ın vefat etmesiyle oğul
Beşar Esad devletin başına geçmiştir. Beşar’ın başa geçmesi aslında halkta bir nebze de olsa
umutla karşılanmıştır. Çünkü oğul Esad halka birçok konuda söz vermiş ve bazılarının
uygulamasını gerçekleştirmiştir. Ancak kısa zaman sonra o da Baba Esad’ın izinden gitmeye
başlamıştır. Bu durum halkın yeniden ayaklanmasına neden olmuştur. Nitekim ilk olarak Dera
(2011yılı) bölgesinde başlayan ayaklanmalar, Suriye geneline yayılmış ve zamanla iç savaşa
dönüşmüştür.

Dimitrii Trenin, Rossiya i Krizis v Sirii, (Rusya ve Suriye’deki Kriz), raboçie Materialı Karneqi, Fevral
(Şubat) 2013, s. 5-7.
21920 yılında Emir Faysal Suriye kralı ilan edilmiştir. Krallığı Suriye’nin doğal sınırlarını, yani Lübnan’ı da
içine alan büyük bir alanı kaplayan Faysal’ın hükümdarlığı çok kısa sürmüştür. San Remo Konferansıyla
birlikte bölge İngilizler ve Fransızlar arasında paylaşılmış, Suriye’nin kontrolünü ellerine alan Fransızlar
çok geçmeden Kral Faysal’ı ülke dışına kaçmaya zorlamışlardır. Bu olay aynı zamanda Suriye’de Fransız
Mandasının başlangıcına da işaret etmiştir. 26 sene boyunca Suriye’de hâkimiyetini sürdüren Fransız
mandası Suriye’yi üç özerk parçaya bölmüştür (Abboushi, 1971: 303-311).
3 Baas Partisi 1947 yılında Şam’da Michel Aflaq ve Salah-Al-Din Al-Bitar tarafından kurulmuştur. Partinin
temel ideolojisi Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizmi, Pan-Arabizm ve militarizmin bir birleşimden
oluşmuştur. 1963’te gerçekleştirdikleri darbe sonrasında Baas Partisi Suriye’deki tek resmi siyasi parti
olarak başa geçmiştir. Küçük bir askeri grubun bir araya gelmesiyle kurulan Baas partisi başta ordu-parti
simbiyozu olarak ortaya çıkmıştır (Rabinovich, 1972)
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Dera bölgesinde başlayan ve ülke genelini saran ayaklanmalar, bu ayaklanmalara katılanlardan
tutukluların serbest bırakılması amacıyla Beşar Esad bir kanun çıkararak, tutukluların serbest
bırakılmalarını sağlamıştır. Ayrıca 48 yıl kadar devam edegelen “olağanüstü hali” kaldırmış,
hükümeti de feshetmiştir.
SURİYE’DE ORTAYA ÇIKAN İÇ SAVAŞ VE ONUN SEBEPLERİ
1.EKONOMİK SEBEPLER
Yukarıda da belirtildiği üzere Beşar Esad, babasının 2000 yılında vefatından hemen sonra iktidar
koltuğuna oturmuştur. Koltuğa oturur oturmaz ilk işi halkın refah seviyesini düzeltmek amacıyla
özellikle ekonomi alanında reform düzeyinde yeniliklere imza atacağının sözünü vermek
olmuştu. Nitekim söz konusu yenilikler arasında yabancı yatırımcıyı piyasaya çekmek söz
konusu yeniliklerin en önemlileri arasında idi. Bu bağlamda yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek
için bazı girişimlerde bulunmuştur. Nitekim Fransız mandası, bu alanda da kendini ön plana
çıkara bilmiş ve etkinliklerini artırmışlardır. Fransız frankı Suriye’nin merkezine yerleşmiş,
Kuzey Afrika’da uyguladıkları yönetim şeklinin bir benzerini Suriye’de uygulamaya
başlamışlardır. Bu uygulama tekniği ile Araplar üzerinde hâkimiyetlerini pekiştirmişlerdir.
Ayrıca Osmanlı Devletinin de ekonomik açıdan zayıflaması ve bölgede güç kaybetmesi de
Fransızların önünü açmış, Osmanlı’dan geriye kalan yatırımları, Fransızlar tekeline almıştır.4
Ekonomik olarak, Suriye’nin merkezi konumundaki Şam ve Halep, Osmanlı’nın zayıflaması ve
çökmeye yüz tutmaya başlaması ile birlikte ekonomik güçlerini kaybetmişlerdi. Özellikle
Halep’in Irak ve Güneydoğu Anadolu ile irtibatı çok sağlamdı. İskenderun limanı Halep’in
Akdeniz’e açılan kapısı konumunda idi. Osmanlının güçlü olduğu zamanlarda söz konusu
şehirler, İstanbul ile doğrudan doğruya ticari ilişkiler kurmakta idiler.
Bu meyanda, Osmanlı Devleti’nin zayıflaması genelde bölge üzerinde, özelde de Suriye üzerinde
Fransa’nın elini güçlendirmiş, Osmanlıdan geriye kalan yatırımları tekeline almak için ortam
hazırlamıştır. Şöyle ki, ipek ve tütüne yapılan yatırımların yanı sıra Beyrut-Şam demiryolu hattı
ile Şam-Halep’i birbirine bağlayan yolu, Fransızlar inşa etmeye başlamışlardır. Yani söz konusu
güzergâh üzerinde taşımacılık Fransızların tekeline geçmiştir.5
Ancak daha önce yani baba Esad döneminden kalan ve çözümlemeyen (tarım, endüstri, turizm)
ve bir anlamda politize olan ekonomi, oğul Esad döneminde iç savaşın da etkisiyle artarak
devam etmiştir. Ayrıca, ekonominin kötüye gidişinde en büyük etkenlerden biri de kuraklık
olmuştur. Bu durum, halkın ekseriyetinin tarımla uğraştığı Suriye’de ekonomi çökme noktasına
getirmiştir.
2.ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI
Suriye’de iç savaşın bir diğer önemli sebebi, hiç şüphesiz mezhepsel anlaşmazlıktır. Bu
anlaşmazlığın, diğer olaylardan farkı ise etnik ve dini farklılıkların, kanlı ve jeopolitik sonuçları
doğurmasına yol açmasıdır. Söz konusu, iç savaşın sebeplerinden olan Şii-Sünni savaşı, zamanla
Aleviliğin güç kazanmasına sebebiyet vermiş, Aleviler Suriye’de etkin olan Fransız mandasından
diğer gruplara göre daha fazla nemalanmış ve bunun sonucu olarak ülkede mezhepsel olarak
etkin olan Sünni ekolün etkisinden kurtularak bağımsız hareket etme mekanizmasını
kazanmışlardır. Buna örnek olarak Suriye’de Fransa hamiliğinde “özel levant” birliklerinin

Mehmet Akif Okur, “Emperyalizmin Orta Doğu Tecrübesinden Bir Kesit: Suriye’de Fransız
Mandası”, Bilig, Kış 2009, sayı 48, s. 137-156.
5 Okur, a.g.mak, s. 143.
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oluşturulmuş olması gösterilebilir. Levant birliklerinin zamanla güç kazanmış olması Sünni
cenah açısından tedirginlik yaratmıştır. Şunu da ifade etmek gerekir ki, bu birliğin (aleviler)
önem kazanması ilk önce orduda güç elde etmelerine ve Baas Partisi’nin onlara verdiği
destekten kaynaklanmaktadır.6
Suriye’de ortaya çıkan söz konusu tedirginlik, Fransızların azınlıklar konusunda politikasında
değişikliğe gitmesine sebep olmuş, bölgede güçlü Arap milliyetçiliğini zayıflatmak için
çalışmaların hızlanmasını sağlanmıştır. Çünkü Fransızlar, her an İngiliz güdümündeki Arap
milliyetçiliğinin kendilerine karşı kullanabileceği endişesini taşımakta idiler. Bu endişelerini
gidermek amacı ile Suriye’de mezhebe dayalı üç ayrı devlet oluşturma planını hazırladılar. Plana
göre, Kuzeyde Aleviler, merkezde Sünniler, güneyde ise bir Dürzi Federe devleti oluşturulacaktı.7
Ancak bu planları tutmadı, bunun yerine beş ayrı otonom bölge kurulması kararlaştırıldı. Karara
göre, otonom bölgeler Cebel-i Duruz, Halep, Lazkiye, Şam ve İskenderun’dur.8 Bunu
yapmalarındaki asıl amaç ise kendi istekleri doğrultusunda bir Suriye oluşturmaktan ibaret idi.
Nitekim bu planları kısa zamanda tutmuş olacak ki, askeriyede Sünni subaylar arasında iktidar
mücadelesini alevlendirmiş ve sonuç olarak söz konusu kanadın etkinliği gün geçtikçe
zayıflamıştır. Sünni kanadın zayıflaması, yerini Alevi subaylar bırakmıştır. Mevcut durum
zamanla Alevi Baas Rejiminin ortaya çıkmasına getirip çıkarmıştır.
Alevi Baas rejiminin 1960’larda ortaya çıkması ise modern Suriye tarihinde bir dönüm noktası
olmuştur. Siyasi elitin kırsal bölgeden gelen Alevi subaylar tarafından domine edilmesi, Sünni
çoğunluk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Her ne kadar Suriye Anayasası din-vicdan
özgürlüğünü sağlama almış olsa da, Suriye hükümeti bu konu üzerine sınırlamalar getirmekten
çekinmemiştir.9 Bu durum, Sünni cenah ile Aleviler arasında ciddi bir çatışmanın ortaya
çıkmasına da ortam hazırlamıştır. Sünnilere göre, Alevilerin silah gücüyle azınlıklar üzerinde
etkinlik oluşturması kendilerini hem dini hem de ekonomik olarak güçsüz kılacağının kanıtıydı.
Bu durum domino etkisini Hafız Esad (1970) döneminde az da olsa yitirmiş olsa da daha sonra
yani Beşar Esad döneminde etkisini artırarak devam etmiş, zamanla bu karşı durmalar yerini iç
savaşa bırakmıştır. Zamanla Sünni ve Alevilerin birlikte kardeşçe yaşadıkları bölgelerde
mezhepsel çatışmalara dönüşmüştür.10
3.KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLER
Suriye probleminin ortaya çıkmasından günümüze dek bölgede iki farklı kutbun rol oynadığı
görülebilir. Bu kutuplardan birincisi, Şii destekli ve batı karşıtı gruptur ki, bu gruba İran, Irak,
Rusya ve Lübnan dâhil edilebilir. İkinci grup ise Sünni destekli grubudur. Bu grupta ise Suudi
Arabistan, Katar, Ürdün ve Türkiye gibi ülkeler bulunmaktadır.
Şii destekli gurubun en önemli ayağını hiç şüphesiz İran (İslam Cumhuriyeti) oluşturmaktadır.
1979 İran devriminden günümüze kadar en karmaşık ilişki Suriye ile İran arasında olan ilişkidir
denebilir. Söz konusu ilişki ta Irak’ın İran’ı işgal etmesiyle başlamış ve gümümüze kadar da
devam etmektedir. Her iki ülke Lübnan’da Hizbullah’ın, Filistin’de ise Hamas’ı desteklerken,
ABD’nin ise Irak’ı işgaline ise karşı çıkmışlardır. İran’ın asıl hedefi ise bölgede önemli güç
konumunu sağlama alarak devam ettirmek, ABD’nin ve onun güdümündeki İsrail’i bölgeden
Okur, a.g.mak, s. 137-156.
Acar, İrfan C, Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu. Ankara 1989, Türk Tarih kurumu, s.25-26.
8 Ahmet Bağlıoğlu, “Suriye’de Mezhep Hareketlerinin Güncel Siyaset Üzerinde Etkileri”,e-makâlât
Mezhep Araştırmaları, VI/2 (Güz 2013), s. 495-523.
9 Çağatay Özdemir,”süriyede iç savaşın sbepleri”. Bilgi (33), 2016 Kış / Winter, s. 81-102.
10 Özdemir, a.g.mak, s.92-93.
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uzaklaştırmaktan ibarettir. Nitekim bu konuda İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in
danışmanı Ali Ekber Velayeti tarafından yapılan açıklama; “Suriye’yi kırmızı çizgileri olduğunu,
buraya yapılacak olan saldırını kendilerine yapılmış” olarak telakki edileceğini
vurgulaması11,teyit etmektedir.
Ayrıca İran’ın, mezhepsel faktörü de göz önüne alındığında, Suriye’den vazgeçmesi
düşünülemez. Çünkü İran, Suriye’yi şiiliğin bir kolu ve müttefiki olarak görmektedir. Bundan
dolayı Beşar Esad’ın iktidarı kaybetmesi demek bölge üzerinde deruni bir hedefi olan İran’ın güç
kaybetmesi anlamına da gelmektedir. İran’ın Rusya’yı Suriye’de müttefik olarak telakki etmesi
sırf bu sebeplerden kaynaklıdır diye düşünmekteyiz.
Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiye gelince, bu ilişkinin SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliği) dönemine kadar eski olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Rusya’nın Suriye krizine
dört aşamada analiz etmek mümkündür. Birincisi, Uluslararası düzlemde vuku bulan
değişimleri, ikincisi Arap Baharının sonuçları, üçüncüsü, Rusya’nın Suriye’deki maddi çıkarları,
dördüncüsü ise Dindir. 12
Birincisinde, özellikle BM Güvenlik Konseyinin uluslararası arenada huzur, barış ve güvenliğin
sağlanmasına ilişkin konulara odaklanması, dış mihrakların Suriye’nin iç işlerine müdahale
etmemesi gerektiği,
İkincisi, Arap Bahar’ının ülkeler nezdinde ağır sonuçlar doğuracağını düşünen Putin
yönetimindeki Rus yetkililer, Orta Doğu’da vuku bulan söz konusu “Bahar”ın seçim arifesinde
bulunan Rusya’da da patlak verebileceğini ve bunun adının da “Rus Baharı” olacağından şüphe
duyması,
Ayrıca Esat karşıtı muhalif kanat içerisinde cihatçıların olduğunu Dağıstan Mahaçkale ile (şunu
da belirtelim ki Mahaçkale’de ciddi anlamda radikal vahabiler bulunmaktadır) Şam arasında
sadece 1600 km mesafe bulunduğunu, bu sebeplerin de Rusya için tehlikeli olduğu,
Üçüncüsü, Suriye geçmişten günümüze kadar askeri araç-gereçlerini SSCB’den karşılamaktadır.
Ayrıca Rusya’nın burada çok ciddi bir askeri üssünün olduğunu da söylemek gerekir.13 1980
yılında imzalanan “dostluk ve birlik” anlaşmasına dayanan ilişkilerin olmasına rağmen
Suriye’deki yönetim hep yüzünü batıya doğru yöneltmiştir. Ancak şunu da belirtmekte fayda
vardır . Batıya güdümlü ilişki serüveni 2000 yılların başından bil-itibar yerini Putin
yönetimindeki Rusya’ya yönelmeye itmiştir. İlişkiler genellikle ekonomik, sosyal ve politik
ağırlıklıdır. Şimdi bile Rusya’yı temsilen bir dizi askeri danışman Suriye’de, Tartus Limanı
yıllardır SSCB Deniz Donanması hala bölgede faaliyetlerine devam etmektedir.
Dördüncüsü ise, bugün Kremlin ana akımı haline gelen Rus vatanseverliğinin asıl sürümü olan
muhafazakârlıktır. Söz konusu muhafazakârlık ise, Ortodoks Hristiyanlık ile ilintilidir. Dinler,
artık Rus ulusal kimliği bakımından önemli bir yer tutmakta ve dış politikanın da temellerini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda Rus Ortodoks Kilisesi başkanı Patrik Krill, 2011 yılında Suriye’yi,
bir yıl sonra İsrail’i, Filistin’i ve Ürdün’ü ziyaret etti. Söz konusu ziyaretle birlikte Rus yetkilileri
NTV NTVMSNBC (2013) 'Suriye'ye saldırı İran'a saldırı sayılır', 10 Eylül 2014.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25417072/ (21.01.2019)
12 Trenin, a.g. e, s.12-15.

Dağıstan Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlı, özerk bir devlettir. Kafkas devletleri arasında nüfus bakımından en
kalabalık ve 50.278 km yüzölçümü ile en büyük devlettir.Ali Asker, Halklar ve Diller Labirenti Dağıstan,
https://media.turuz.com/, (erişim tarihi, 13.02.2019)
13 Talal Nizamettin, “Russia and Syria, The Reasons Behınd Putin’s Support For Bashar Al-Assad’s
Regime”, Cicero Foundatıona Great Debate Paper No. 12/05 July 2012, s. 1-10.
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radikal İslam’ın yeniden canlanmasının Hristiyan azınlıklar üzerinde etkisinin çok büyük olacağı
konusundaki endişelerini açıkça dile getirmeye başladılar. Rus yönetimine göre, Mısır ve
Tunus’ta iktidara gelen İslamcı rejimler, aynı zamanda Suriye muhalefetinin de ideolojik
destekçileridir. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Katar’ın iktidar rejimlerinin hayatta kalma stratejileri,
Radikal İslam’ın çeşitli ülkelere ihracına dayanmaktadır.
Sonuç olarak Rusya tarafının söz konusu endişeleri, uluslararası yapının endişelerinden
kaynaklanmaktadır.
ABD ve Suriye ilişkileri ise, yarım asırdır ki gereğini bir seyir içerisinde olduğunu söylemek
mümkündür. Özellikle İsrail-Arap çatışmaları ve bu çatışmalar esnasında ABD’nin İsrail’den yana
politik duruş sergilemesi de sebep olmuştur diyebiliriz. ABD, Suriye problemi konusunda ilk
başta bölgesel önceliklerin geliştirilmesi diplomatik çabalara öncelik verilmesini desteklerken,
İran’a karşı ise sert önlemlerin alınmasını savunmuştur. ABD’nin Suriye konusunda polidiplomatik davranmasına sebep ise, soğuk savaş öncesinde olduğu gibi soğuk savaş sonrası da
Suriye’nin Rusya güdümlü politika izlemiş olmasının büyük etkisi vardır. Ancak, İran
Devriminden sonra Suriye’nin önemli müttefiki konumuna İran’ın yerleşmeye başlaması söz
konusu diplomatik çabalar yerini “terörü destekleyen haydut” devlete bırakmıştır. Diğer yandan
ABD’nin Irak’ı işkâl etmesi ve Suriye yönetiminin Irak’ı destekler mahiyette duruş sergilemesi
ABD yönetimi tarafından “şer ekseni” ülkeleri sınıflamasına dâhil etmiştir.14 2005 yılında Lübnan
başbakanı Hariri’nin öldürülmesi olayı da (ABD-Suriye) ülkeler arasındaki ilişiklerin sekteye
uğramasına sebep olmuştur. Söz konusu 2009 yılına kadar devam etmiş, ancak Türkiye’nin
arabuluculuğu sonucunda ABD Suriye’ye yeniden Büyükelçi görevlendirmiştir. Büyükelçinin
atanmış olmasına rağmen Mart 2011 yılında Suriye’de başlayan protestolara kadar da ABD ile
Beşar Esad yönetimi arasında güvensizlik devam etmiştir. Halk ayaklanması esnasında da ABD,
Esad’ı sivil halka karşı şiddetin son vermesi noktasında uyarmıştır. Ancak Esad söz konusu
uyarıları göz ardı etmiş ve halka karşı çok ciddi manada kıyım gerçekleştirmiştir. Ağustos 2011
yılında olayların zirve yaptığı bir dönemde ABD Esad’ın koltuğu bırakması gerektiğini açıklamış,
Şubat 2012’de de diplomatlarını geri çekmiştir.15
ABD’nin Suriye’de asıl yapmak istediği ise, hiç şüphesiz Esad yönetimini İran hegemonyasından
kurtarmak olmuştur. Tüm uğraşı bu yönde olmuş ve söz konusu politikası çerçevesinde hareket
mekanizması oluşturmuştur. Nitekim ABD’nin asıl amacı, Suriye’yi İran’dan kurtararak
demokrasi cephesine katılmasını sağlamak olmuştur. 16
Türkiye ve Suriye ilişkileri bağlamında ise çok şey söylenebilir. Ancak biz burada daha özet
mahiyetinde düşüncelerimize yer vermeye çalışacağız.
Bilindiği üzere II. Dünya savaşından sonra Suriye bağımsızlığını elde etmiştir. Bu süreçten 1998
yılında imzalanan “Adana Mutabakatı’na’’ kadar geçen zaman diliminde Türkiye ile Suriye’nin
arası tabiri caizse sıkıntılı geçmiştir. Ancak AK Parti’nin (2002) iktidara gelmesiyle birlikte bir
yumuşama yaşanmıştır. Her iki ülke açısından sosyal, politik, ekonomik işbirlikleri yaşandığı
dönem, 2011 yılına kadar artarak devam etmiştir. Ancak bu yılda Orta Doğu ülkelerinde yaşanan
Arap Baharı’nın, Suriye’ye de sirayet etmesi iki ülke arasında var olan ilişkilerin devamı

Birol Akgün, “ABD’nin Suriye Politikası”, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü), Haziran 2012, s.10-15.
Akgün, a.g.mak, s.10-15.
16 Akgün, a.g.mak, s.10-15.
14
15

459

noktasını sekteye uğratmıştır. Türkiye bundan sonra kendine muhatap olarak muhalifleri
seçmiştir.17
Ayaklanmaların başlangıç sürecinde Şam’ı ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, Suriye yetkilileri ile
birer görüşme gerçekleştirmiş ve onlara ülkede mevcut olağanüstü hal durumuna ivedilikle son
verilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun akabinde Esad ülkede bazı reformların yapılacağının
sözünü vermiştir.18 Ancak Esad’ın sivil halka karşı acımasızca davranması Türkiye tarafının
Suriye ile ilişkileri kesmesine ve yaptırım kararı almasına sebep olmuştur. Söz konusu
sebeplerden dolayı 2011 yılının sonlarına doğru Dönemin Başbakanı Erdoğan Esad rejiminin
geri çekilmesi gerektiğini ifade etmiş ve bu süreçten sonra bölgede tansiyon hızlıca artmıştır.
2012 yılına gelindiğinde ise Türkiye “tampon bölge” talebiyle ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda
BM, NATO ve ABD’ye Suriye’ye müdahale etmek noktasında teklif götürmüş, ancak söz konusu
teklifi karşılık bulmamıştır.19 Aynı yıl Türkiye -Şam Büyükelçiliği de kapatılmıştır.20
4. ARAP BİRLİĞİ BARIŞ PLANI
I. Dünya Savaşının son bulması ile birlikte Orta Doğu yeniden şekillenmeye başlamış, bu
şekillenme ile bazı önemli kırılmalar da beraberinde ortaya çıkmıştır. Söz konusu kırılmalar;
1. II. Dünya savaşından sonra bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarına,
2. Kırılma anı 1979’da İran Devrimine,
3. Soğuk Savaşın son bulmasına sebep olmuştur.
Özellikle Soğuk Savaş ile birlikte ABD’nin dünyada tek kutuplu bir güç olarak Orta Doğu’da varlık
göstermesi diğer güçlü ülkelerin rahatsız olmasına yol açmıştır. Ayrıca, otoriter Arap
yönetimlerinin Batı politikaları çerçevesinde liberal ekonomik reformlarının halkta yarattığı
olumsuz etki “Arap İsyanlarına” zemin hazırlamıştır. Nitekim halk sokaklara çıkarak, tek aile
yönetimlerinin baskıcı tutumlarına, sıkıyönetime başkaldırarak haklarını talep etmeye
başlamışlardır. Nitekim Kasım 2010 Tunus’ta başlayan protestolar zamanla Mısır, Libya, Yemen
ve son olarak ta Suriye’de şiddetini artırarak devam etmiştir.21
Arap Baharı olarak nitelendirilen süreç sadece Mısır’da Hüsnü Mübarek iktidarının devrilmesi
ile sonuçlanmadı hiç şüphesiz, aynı zamanda bölge halklarını da derinden etkiledi.22 Orta Doğu
bölgesinin genelinde çok ciddi anlamda bir hareketlenmeye de sebep oldu. Söz konusu
hareketlenme ile gelen değişim, Arap Birliği’ni harekete geçmeye itti. Diğer bir sebep ise Libya
ve Suriye’de olan problemler konusunda sorumluluk almaya yöneltti. Bundan mündemiç Arap
Birliği Suriye’de devam eden savaşın sona erdirilmesi konusunda Suriye yönetimi ile birçok kez
Cengizhan Çelik,”Suriyede İç savaş Nasıl Başladı”, Vatan Gazetesi, 15 Mayıs 2013,
www.gazetevatan.com › Gündem, (erişim tarihi,23.01.2019)
18 Aljazeera Türk, Türkiye- Suriye İlişkileri: İnişler ve Çıkışlar, 6. Ocak 2014, www.aljazeera.com.tr/dosya
/turkiye-suriye-iliskileri-inisler-ve-cikislar (erişim tarihi, 23.01.2019)
19 Özdemir, a.g.mak, s.94-95.
20 Aljazeera Türk, Türkiye- Suriye İlişkileri: İnişler ve Çıkışlar, 6. Ocak 2014.
21 Osman Ağır, Zehra Aksu, “Birleşmiş Milletlerin Suriye Krizine Yönelik Politikalarının
Değerlendirilmesi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)ASSAM International Refereed
Journal, Cilt 4, Sayı 9, Aralık 2017, s. 49.
22 Cengizhan Çelik, “Suriye’de İç Savaş Nasıl Başladı”, gazetevatan.com, 15 Mayıs 2013.

Birliğin temeli 1936 yılında Suudi Arabistan ile Irak arasında yapılan ittifakla atılmış, 31 Mayıs 1943’de
Mısır Başbakanı Mustafa El Nahhas’ın Suriye, Yemen, Irak, Suudi Arabistan, Libya devlet temsilcilerinin
davet etmesiyle ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. 22 Mart 1945 yılında Ürdün’ün de katılması ile resmen
kurulmuştur. Gökhan Dönmez, “Arap Birliği, Siyasi ve Hukuki Niteliği”, http://hukuk.deu.edu.tr/wpcontent/uploads/2016/02/GOKHAN-DONMEZ.pdf (erişim tarihi, 13.02.2019)
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görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmelerden olumlu bir netice alamayan Birlik, Suriye
yönetimi üzerinde baskı kurma kararı aldı. Bunun için 12 Kasım 2011’de23 toplanan Birlik
üyeleri Suriye’nin üyeliğini askıya aldığını duyurdu. Bu askıya alma sürecinden sonra yani 27
Kasım tarihinde Suriye’ye hem siyasi hem de ekonomik alanda yaptırım kararı almıştır. Bu karar
Şam yönetimi tarafından olumlu karşılanmamış olacak ki, 19 Aralık tarihinde Kahire’de SuriyeArap Birliği arasında yeniden görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerden alınan sonuç karara
göre “Arap gözlemcilerin Suriye’de görev yapmalarına müsaade edilmiştir. Ancak karar, hem
bölgede etkin olan ve olmaya çalışan küresel güçler tarafından hem de Suriye muhalefeti
kanadından itirazlara sebebiyet vermiştir.
Söz konusu itirazlara rağmen Arap Birliğinden 60 kişilik gözlemci grubun Suriye’ye
gönderilmesi kararlaştırılmış, bu gözlemci grubuna daha sonraları 13 ülke ve 6 farklı kuruluş
olmak üzere 170’den fazla üye 24 Aralık’ta Suriye’ye gitmiştir. Gözlemci heyeti başkanlığına
Sudanlı General Mustafa El-Dabi getirilmiştir. Fakat E-Dabi’nin bu göreve getirilmesi çok ciddi
tepkilere sebebiyet vermiştir. Buna sebepte Generalin Sudan’da katliama karıştığı iddiası
gelmekteydi. Karşı çıkan ülkeler arasında Katar; “Gözlemci heyetinin Suriye’de bulunmasının
problemin çözümünde katkı sağlamayacağını” savunmakta ve bundan sebep çözüm önerisi
olarak “Arap Barış Gücü”nün oluşturulması ve bölgeye gönderilmesini teklif etmiştir. Ancak,
Arap Birliği tarafından Suriye’deki problemin çözüme kavuşturulmasını bazı Arap ülkelerinin
yanı sıra birçok devlet tarafından da destek görmemiştir. Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı
19 Ocak 2012’de Arap Birliğinin gözlemci heyetinin görevi son bulmuştur.24
Arap Birliği tarafından gözlemci heyetin gönderilmesinin yanı sıra diğer bir girişimi ise Suriye
için “barış planı” oluşturmaktan ibaretti. Nitekim bu konuda da girişimler yaparak Mısır’da
Dışişleri Bakanları seviyesinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda “Barış Planı”
çerçeve metni açıklanmıştır. Söz konusu planda, Esad’ın iki hafta içerisinde muhalefet kanadıyla
görüşme gerçekleştirerek mutabakat sağlaması, uluslararası gözlemcilerin denetiminde çok
partili bir seçimin yapılması ve iki ay içerisinde de “Ulusal Birlik Hükümeti” ni oluşturması
istenmiştir. Arap Birliği, mevzu bahis konuda kendi planını ortaya koymak isterken diğer
taraftan problemi yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kendilerine kindar tavır takınan Birleşmiş
Milletlere götürmek kararına gelmiştir. Ancak Arap Birliğinin bu kararı Esad rejim yönetimi
tarafından reddedilmiştir. Bu reddetmeden sonra Arap Birliği 26 Ocak 2012 tarihinde
toplanarak Suriye’de bulunan gözlemci heyetin faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştır.25 Bunun
hemen akabinde Suriye problemi konusunda hazırlanan ikinci taslak BM’ye taşınmıştır. Taslak
31 Ocakta BM’de görüşülmeye başlanmıştır. Söz konusu taslağın hazırlanması ve onaylanması
sürecinde özellikle Fransa’dan yardım alınmıştır. Ancak Fransa’dan yardım talebi Rusya’yı
kaygılandırmaya başlamış ve söz konusu kaygıyı gidermek adına bazı önemli kararlar alınmıştır.
Bu kararlar;
1.

Esad’ın görev ve yetkisinin yardımcısına devretmesi

2.

Geçici ulusal bir hükümetin kurulması

3. Geçici hükümet tarafından bir seçim takviminin hazırlanması, erken seçimlerin yapılması
için diyalog ortamının hazırlanmasından ibaretti.
Neil Mac FARGUHAR, Syria’s Suspension From Arab League is Urged by Protesters, Nov. 11.2011.
Müjge Küçükkeleş, “Arap Birliğinin Suriye Politikası”, SETA | Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı, Mart 2012, s. 10-13.
25 Nabil el-Arabi, “Arab leagua suspends Syrıa mission, BBC News, www.bbc.com/news/worl-middle-east16774171. (18.01.2019).
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Ancak söz konusu taslağın görüşüldüğü esnada, Rusya ve Çin Esad’ın istifasının problemin
çözüme kavuşturulması için ön şart olarak dayatılamayacağını, başka önlemler ifadesinin de
ülkeye askeri müdahale yolunun açacağını ileri sürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde
(BMGK) söz konusu tasarıyı “veto” edeceklerini açıklamışlardır. Çin ve Rusya tarafından veto
edileceği açıklanan kararlar bazı Arap ülkelerini kaygılandırdığı için Fas söz konusu kararların
yeniden düzenlenerek BMGK’nın gündemine getirmiştir. İlk metinde yer alan “Esad’ın görevi
yardımcısına devretmesi ve seçimlere gitmesi” tamamen kaldırılmış yerine, “Suriye’ye silah
gönderilmesinin önünün kesilmesi” getirilmiştir. Yapılan değişikliğe rağmen 4 Şubat’ta
görüşülen kararlar Çin ve Rusya tarafından veto edilmiştir.26 Taslağın Çin ve Rusya tarafından
veto edilmesi uluslararası camiada çok ciddi tepkiyle karşılanmıştır. ABD, söz konusu vetonun
utanç verici olarak görürken, İngiltere ise dehşete düştüğünü belirtmiştir.27 Çin ve Rusya’nın
veto kararı Suriye rejiminin elini güçlendirdiğini söylemek mümkündür. Zira veto kararından
hemen sonra Esad rejim güçleri Humus’ta operasyonların yoğunlaştırmıştır.
Aslında bu süreçten sonra, özellikle Putin önderliğindeki Rusya’nın Suriye’nin içişlerine
müdahale ettiğini söylemekte fayda görmekteyiz. İki kutuplu dünya düzeninde kendinin doğu
blokunun belirleyici gücü olarak gören Rusya’nın tavrı özellikle batı blokunun iki süper gücünü
rahatsız etmemesi mümkün değildir. Nitekim söylediklerimizi tasdik eder mahiyette Humusta
başlatılan katliam ve baskı siyasetinin hemen akabinde ABD ve Fransa’nın girişimi ile “Suriye’nin
Dostları” grubunun kurulduğunu görüyoruz. Tabi ki, bu gruba Arap birliğinden de sıcak
bakılmaya başlandı.
Nitekim 11 Şubatta Kahire’de Arap Birliği tarafından bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda
Suriye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı alınmış, bölgeye BM ve Arap Birliği ortaklaşa
“Barış Gücü”nün gönderilmesi, muhaliflerine de destek verilmesi kararlaştırılmıştır. Rusya söz
konusu gücün gönderilmesinin erken olduğunu, Suriye’de çatışmaların bittiği zaman
gönderilmesinin daha mantıklı olacağını belirtmiştir.
17 Şubat tarihinde toplanan BMGK, Arap Birliğinin de desteğini alarak, Esad’ın görevi bırakarak
devretmesi ve rejiminin muhalefete karşı zor kullanmasını kınayan tasarıyı görüşmüştür. Bu
tasarıya 137 ülke evet oyu verirken, 12 ülke ( Rusya, Çin, Venezuela, Küba, Kuzey Kore) ise hayır
oyu kullanmıştır.28
2. KOFİ ANNAN BARIŞ PLANI
Rusya ve Çin’in karar tasarısını veto etmesi Esad’ın elini güçlendirmiş olacak ki sivil halka karşı
uygulanan baskının şiddetini artırmıştır. Bundan dolayı suçsuz birçok insan hayatını
kaybetmiştir. Bu problem Suriye’nin sınır komşusu olan Türkiye Cumhuriyetini de rahatsız
etmemesi mümkün değildi.29
Nitekim Rejim karşıtı gösterilerin de devam ettiği şu günlerde Türkiye, Arap Birliği ve Birleşmiş
Milletler nezdinde Suriye problemine çözüm yollarını aramaya başladı. Bu manada 23 Şubat
2012’de BM Genel Sekreteri Ban Kİ-MUN ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El-Arabî
tarafından ortak yapılan açıklamada, Suriye’deki krizin çözüme kavuşturulması amacıyla Kofi

Trenin, a.g.e, 17-27.
Küçükkeleş, a.g.mak, s.14-15.
28 Nebi Miş, “Çözüm Arayışları: Bölgesel ve Uluslararası Girişimler”, SURİYE 2012, Orta Doğu Yıllığı, Açılım
Kitap, İstanbul 2012, s.221-223.
29 Miş, a.g.e, s. 223-226.
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Annan’ın BM-Arap Birliği ortak özel temsilcisi olarak atandığı duyuruldu. Annan 12 Mart 2012
tarihinde Şam’ı ziyaret etmiş ve Esad’la bir görüşme gerçekleştirmiştir.30
16 Mart 2012’de Suriye’deki krizin çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap
Birliği’nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan tarafından bir “Barış Planı” hazırlandığı açıklandı.
Annan, söz konusu bildirinin yayınlamasının hemen akabinde Rusya’ya giderek yetkililerle birer
görüşme gerçekleştirdi. Haziran 2012’de Meksika’nın Los Cabos kentinde düzenlene G-20
zirvesinde Obama ile Putin bir araya geldi ve plana sadık kalacaklarını yinelediler.31 Bu
görüşmeden altı maddelik barış planı konusunda Esad’la anlaşıldığı açıklandı. Mutabakata
varılan maddeler şunlardır.
1. BM gözetim ve denetiminde Suriyeliler tarafından “geçiş hükümetinin” oluşturulması,
söz konusu hükümetin çalışmalarının Annan ile müşterek yürütülmesi
2. Ateşkesin yapılması, rejimin elinde bulunan silahların şehir merkezlerinden çekilmesi,
muhaliflerin saldırılarını durdurması, ateşkes ortamının BM tarafından denetlenmesi
3.

Tutuklu bulunan Suriyelilerin serbest bırakılması

4.

Çatışma bölgelerinde zarara uğrayan insanlara insani yardımın ulaştırılması

5.

Batı basınına uygulanan akreditenin kaldırılması

6.

Barışa yönelik yapılan toplantılara, yürüyüşlere izin verilmesi32

Annan planına özgü altı maddelik “Barış Planı” 27 Mart 2012 tarihinde kabul edildi. 10
Nisan’dan itibaren ülke genelinde, bir gün sonra da Suriye tamamında tüm silahlı birliklerin
ateşkese uyacağı geçerli olacaktı. BM Suriye’ye 250 kişi gözlemci heyetinin atanması
kararlaştırıldı. 16 Nisan tarihinde söz konusu gözlemci heyetinden 30 kişilik ilk gözlemci heyeti
gönderilmesi kararlaştırıldı ve onaylandı. Daha sonraki tarihlerde 250 kişi gözlemci sayısı 300’e
çıkartılacaktır.33 Kabul edilen plana hem rejim tarafından hem de muhalefetten uyulması
beklenmektedir. Çünkü bu plana kadar birçok seçenek sunulmuş ama bir ilerleme olmamıştır.34
Mayıs ayının son haftası Hama yakınlarındaki Hule’de 108 kişi ölmüş ve 300 kişi de
yaralanmıştır. Bu olay üzerine Annan 28 Mayıs tarihinde bir kez daha Suriye’ye giderek Şam
yönetimi ile görüşme gerçekleştirmiştir. Ancak bu görüşmeden de bir sonuç alınamamıştır.
Esad’ın barışa yaklaşmak istememesi üzerine Annan, Rusya’nın da sıcak bakabileceği “geçiş
hükümetinin” önerisini ortaya atmıştır. 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre’de BM Güvenlik
Konseyinin beş daimi temsilcisi Arap Birliği, Irak, Kuveyt, Katar ve Türkiye’nin de içinde
bulunduğu “Eylem Gurubu” oluşturuldu. Eylem gurubu şiddeti kınadığına dair açıklama yaptı.
Akabinde de gerçekleştirdikleri görüşmede aldıkları kararları açıkladılar. Açıklamada,
çatışmaların sulh yolu ile çözüme kavuşturulması, mevcut hükümet ve muhalefet temsilcilerinin
de bulunacağı bir “Geçiş hükümetinin” oluşturulması konusu ele alındı.35 Ancak toplantıya
katılan bazı ülke temsilcileri acil ve pratik adımlar konusunda anlaşamadılar. Bu minval üzere

Ali Semin, “Suriye’de Bölgesel ve Küresel Güç Mücadelesi”, BİLGESAM(Bilge İnsanlar Stratejik
Araştırmalar Merkezi), 10 Mayıs 2012.
31 Trenin, a.g. e, s. 27-29.
32 BBC Türkçe, Suriye Annan Planı’nı Kabul Etti, 23 Haziran 2014,
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/03/120327_syria_annan.shtm (21.01.2019)
33 Miş, a.g.e, s. 224-226.
34 Semin, A, a.g.makale.
35 BM, Action Group for Syria Final Communique, 30.06.2012,
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGrou pfor Syria.pdf
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Annan 10 Temmuz’da yeniden Esad’la görüşmüştür. Annan bu arada İran ile de bir görüşme
gerçekleştirmiş, Tahran yönetiminin desteğini talep etmiştir.
18 Temmuz günü Putin ile Erdoğan Suriye problemini görüşmüş ve Cenevre Toplantısının
öneminden bahsetmişlerdir.
BM 19 Temmuz tarihinde Esad yönetiminin ağır silahları bırakması bağlamında ağır yaptırımlar
uygulamayı içeren karar tasarısını görüşmeye açmıştır. Ancak Rusya ve Çin bu kararı veto
etmiştir.36
Bu plana Arap Birliğinden de destek geldi. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bin Hill
ve Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari tarafından yapılan ortak açıklamada; “Suriye problemine
seyirci kalamayacaklarını, soruna çözümü bulmaya çalıştıklarını, ancak muvaffak olamadıklarını,
Arap çözümünün uygulanması ya da Güvenlik Konseyine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak,
Suriye yönetiminin Annan Planını kabul etmesinin çok önemli olduğunu” vurgulandı.37
Suriye’de devam eden sorunu üzerine bir açıklama da ABD Beyaz Saray sözcüsünden geldi.
Sözcü açıklamasında; “Esad’ın Annan planın kabul etmesini temkinli karşıladıklarını, Annan
planını kabul etse dahi, ABD’nin Esad’ın iktidarı bırakması gerektiği görüşünü
değiştirmeyeceğini” söyledi. Aynı minvalde bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü
Victoria Nuland’dan geldi. Nuland yaptığı açıklamada; “Esad’ın bugüne kadar verdiği sözlerini
tutmadığını, Esad’ın sözünde durması için baskı yapılması gerektiğini” belirtti.
Ancak bu plan Esad’ın rejimin elinde bulunan silahların şehir merkezlerinden çekilmesi”
maddesini tehdit olarak görmesinden dolayı uygulanamadı, tam tersi bu durumu fırsata
dönüştüren grupların şehir merkezlerinde güçlenmesine sebebiyet verdi.38
2012 yılında hem ABD’de Obama’nın hem de Rusya’da Putin’in başkan olması ile birlikte Suriye
krizinin çözümlenmesi noktasında yeni yol arayışlarının bulunacağına kanaati oluşturdu.
Nitekim bu dönemde Kofi Annan görevinden istifa etti ve yerine Lakhdar Brahimi getirildi.
Brahimi göreve gelir gelmez ilk iş olarak krizin çözümü noktasında ABD ve Rusya ile diyalog
sürecini başlattı.39 Ancak o gün başlayan diyalog süreci hala devam etmektedir. Netice
Suriye’deki krizin çözümü yerini çözümsüzlüğe tevdi etmiş durumdadır.
SONUÇ
Suriye’de ortaya çıkan iç savaş’ın sebeplerinin sadece sosyo-politik veya halk ayaklanması gibi
nedenlere dayandırmanın doğru olmadığını görmek mümkündür. Söz konusu savaşın elbette
içte cereyan eden olayların yanı sıra dış etkenlerinin de olduğu aşikârdır. Bunun yanı sıra
mezhep farklılıklarının da iç isyanlara ve karşı durmaya sebep olduğu da başka bir gerçektir.
Özellikle Hafız Esad döneminden başlayarak ülke genelinde güçlü bir muhalefet oluşmuş, bu
muhalif guruplar şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışılmıştır. Bu durum Beşar Esad döneminde
de devam etmiş, Hafız Esad döneminde uygulanan yıldırma politikası aynen devam etiğini
müşahede etmek mümkündür. Ancak ilk başta Orta Doğu ilkelerinde benzeri isyanların ortaya
çıkması “Arap Baharı”nı ortaya çıkartmış, olayların halkların isyan etmesine getirip çıkarmıştır.
Nitekim mevzubahis isyanlar ülke geneline yayılmasına sebebiyet vermiştir. Belki bu isyanları
bastırmak adına çeşitli önlemler alınmıştır, doğrudur, fakat halkın özellikle ekonomik-sosyalpolitik yönden “baskı siyaseti” altında kendilerini hissetmelerine çözüm olamamıştır. Nitekim
Miş, a.g.e, s. 224-226.
Arap Birliğinden Suriye Planına Destek, Orta Doğu sayfası, Aljazeera Türk, 29 Mart 2012,
38 Hürriyet Gazetesi, “Annan’ın altı maddelik Suriye planı” Gündem, 10.04.2012,
39 Trenin, a.g.e, s.30-31.
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Suriye’de Rejim ile muhalefet arasında anlaşmazlık uluslararası boyuta taşınmasına sebep olmuş
ve söz konusu ülkelerin Suriye’de varlıklarını artırmasına getirip çıkarmıştır. Başlayan olayların
şiddeti gün geçtikçe artmış ve söz konusu güçlü devletler birlikte hareket etmek adına karar
vermişlerdir. Arap Birliği ülkeleri ile başlayan ve BM’e kadar uzanan çözüm arayışları bir türlü
sonuç vermemiş veya çeşitli ülkelerin veto etmesiyle yarıda kalmıştır. Çünkü söz konusu
devletlerin her birinin Suriye Krizini kendi politik malzemesi haline getirmiş olduklarındandır
diye açıklayabiliriz. Bunu Annan Planı’nın uygulama sürecinde çok net bir şekilde görmek
mümkündür. Özellikle alınan kararların Rusya ve Çin tarafından veto edilmesi süreci dâhil,
birçok alanda Esad’ı desteklemeleri rejimin elini güçlendirmiş ve problemin günümüze kadar
devam etmesine katkı sağlamıştır.
Sonuç olarak Suriye’de hala devam eden olayları sadece bir iç savaş olarak değerlendirmek
mümkün olamadığı gibi doğru da değildir. Bunun politik gelişmelere, bölgesel ve küresel
güçlerin özelde Suriye’de, genelde de bölgede siyasetlerinin bir sonucu olarak görmek ve
değerlendirmek gerekmektedir.
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Borsa Endeksleri Arasındaki Finansal Bulaşıcılık Etkisi:
Suriye ve Türkiye Örneği
Hakan Yıldırım*, Saffet Akdağ**

Öz
Teknolojik gelişmeler ve uluslararası ilişkilerin daha yakın olması sebebiyle ülkelerin finansal
piyasaları birbirleri ile daha büyük etkileşim içine girmiştir. Yapılan ticaret anlaşmaları, coğrafi
yakınlık ve takınılan karşılıklı tavır ülkelerin finansal piyasalarını karşılıklı veya tek yönlü
etkileyebilmektedir. Mart 2011 tarihinden bu yana Suriye’de devam eden iç savaş uluslararası
anlamda doğurduğu sonuçlar bakımından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Özellikle yakın
coğrafyalarda çok belirgin hissedilebilecek düzeye gelen durumlar Türkiye gibi komşu ülkelerin
finansal piyasalarına da etki edebilmektedir. Çalışmada finansal bulaşıcılık kavramı ile ilgili
yapılan ampirik çalışmalara ait literatür taramasının yanı sıra 2010:1 ile 2019:3 dönemi
arasındaki günlük BIST100 ile DWX borsa endekslerinin kapanış verileri kullanılmış ve
aralarındaki karşılıklı kısa ve uzun vadeli ilişkileri test edilmiştir. Kısa vadeli ilişkiyi test etmek
için Granger (1969) nedensellik testi kullanılırken, uzun vadeli ilişki için ise Johansen
eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Granger (1969) nedensellik testi için durağan olan fark
serileri kullanılırken, Johansen eşbütünleşme testi için düzey seriler kullanılmıştır. Analiz
sonucunda uzun dönemde endekslerin birlikte hareket ettiği kısa dönemde ise BIST100
endeksinden DWX endeksine doğru tek yönlü bir nedenselliğin var olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Bulaşıcılık, Ülke Borsa Endeksleri, Granger Nedensellik Testi,
Johansen Eşbütünleşme Testi
Abstract
Due to technological developments and closer international relations, the financial markets of
countries have entered into greater interaction with each other. The trade agreements,
geographical proximity and the mutual attitude can affect the financial markets of the countries
mutually or unilaterally. Since March 2011, the ongoing civil war in Syria has become an
interesting subject in terms of its international consequences. coming close to levels that can be
felt very evident in geography can influence the situation on the financial markets of neighboring
countries such as Turkey. In the study, besides the literature review of the empirical studies
related to the concept of financial infectiousness, the closing data of the BIST100 and DWX stock
indexes between 2010: 1 and 2019: 3 periods were used and the mutual short and long term
relations between them were tested. In order to test the short-term relationship, Granger
Causality test was used and Johansen Cointegration test was used for long-term relationship.
Since the series need to be stationary for the Granger Causality test to be stable, the series that
are stationary for the Granger Causality test are used, while the series are used for the Johansen
Cointegration test. The results obtained indicate that the short-term causality is one-way
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towards the DWX index from the BIST100 index and the long-term relationship is mutually
positive for both variables.
Keywords: Financial Infectivity, Syria, Stock Market Indices, Granger Causality Test, Johansen
Cointegration Test

Giriş
Küreselleşen dünya ile ülkeler arasında uluslararası ticaret ve uluslararası ilişkilerde daha yakın
bir ilişki söz konusu olmuş ve bundan ekonomiler ve finansal piyasalarda nasibini almıştır.
Ortaya çıkan herhangi bir teknolojik buluş veya yeni bir ürün hızla dünyaya yayılabilmekte ve
evrensel bir kullanıma konu olabilmektedir. Tıpkı tüketime konu olan ürünler gibi piyasaya
sunulan finansal araçlarda dünyaya hızla yayılmakta ve yatırımcılar tarafından kısa bir süre
içinde alışılagelmiş bir yatırım aracı olabilmektedir. Bu durumda finans kavramını ve finans
kavramının konularından biri olan finansal yatırım araçlarının evrensel hale geldiğinin en güzel
örneğidir. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların elektronik ortamdan alım ve satım yapmaları
ülkeler arasındaki mesafeleri kaldırmış olup yatırım araçlarındaki çeşitlilik ise farklı ülkelerin
piyasalarını büyük bir ilişki içine sokmuştur. Böylelikle ülkelere ait endeksler, para birimleri ve
çeşitli yatırım araçları birbirleri ile büyük etkileşime girmiştir. Bu durumun finans literatürün de
bilinmesinin yanı sıra finans bilgisi zayıf bireysel yatırımcılar tarafından da bilinen bir
durumdur. Özellikle birbirine yakın olan ve benzer ekonomi ve finansal piyasalara sahip
ülkelerden birinde veya bir kaçında olumlu bir hava söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası
yatırımcılar o ülkelere yatırım yapma arzusu içine girmektedirler. Bu sayede olumlu havanın
benzer ülkelerde de hissedileceği algısı içinde yatırım kararı veren yatırımcılar gelir elde etmek
amacıyla yatırımlarını yapmaktalar veya var olan yatırımlarını devam ettirmektedirler. Benzer
şekilde olumsuz durumların olması durumunda yatırımcıların yatırım kararlarını olumlu
havadaki etkiden daha belirgin bir şekilde etkilemektedir. Mevcut yatırımları olan yatırımcılar
benzer ekonomik büyüklükteki ülkelerde yaşanan ekonomik problemlerin olduğunu
hissettikleri vakit yatırımlarını hızlı ve kararlı bir şekilde çekmeyi tercih etmektedirler. Bu
durumun en büyük sebebi finansal bulaşıcılık kavramının gelişen finansal piyasalarda baş
göstermesi ve her geçen gün yatırımcıların kararlarında ciddi bir role sahip olmasıdır. Bu sayede
ekonomik sorunların yaşandığı ülkenin ekonomik ve finansal piyasasına benzer piyasalara sahip
diğer ülkelerden geri çekilen yatırımlar söz konusu ülkelerin ekonomisinde ve finansal
piyasalarında benzer sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu duruma en güzel örnek
2008 küresel krizdir. ABD merkezli başlayan küresel kriz gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeleri de
içine alarak çığ gibi büyüyerek dünyayı etkisi altına almıştır. Ülke borsa endeksleri, para
birimleri ve makroekonomik değişkenler üzerinde kuvvetli sarsılmalara sebep olan kriz küresel
bir krize dönüşmüş ve finansal bulaşıcılık kavramını resmen kanıtlamıştır.
Söz konusu çalışmada finansal bulaşıcılık kavramı Suriye ile coğrafi ve Ticari ilişkiler anlamında
yakın olan Türkiye arasında kısa ve uzun vade de iki ülke borsa endeksi günlük kapanış verileri
kullanılarak test edilmiştir.
1. Literatür Taraması
Eun ve Shim (1989) çalışmasında 9 farklı ülkenin borsa endekslerinin 1979-1985 yılları
arasındaki kapanış verilerini kullanarak aralarındaki ilişki test edilmiştir. Uygulanan VAR analizi
sonucunda Amerika Borsa endeksinin diğer ülke piyasaları üzerindeki etkisinin çok güçlü
olduğu tespit edilmiştir.
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Ghosh ve diğ. (1999) çalışmasında, Granger nedensellik testi uygulanarak Endonezya, Filipinler,
Singapur, Tayland, Hong Kong, Kore, Tayvan, Malezya ve Hindistan gibi ülkelere ait borsa
endeksleri ile Japonya ve Amerikan Borsasının 1997:3 ile 1997:12 dönemi günlük kapanış
verilerini kullanarak borsalar arasındaki ilişki test edilmiştir. Analiz sonucunda Kore, Malezya,
Hong Kong ve Hindistan borsalarının ABD borsası ile Filipinler, Singapur ve Endonezya
borsalarının ise Japon Borsası ile ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir
Antoniou ve diğ. (2001) çalışmasında, DAX100, CAC40 ve FTSE100 borsa endekslerinin
aralarındaki ilişki 1990:12 ile 1998:12 arasındaki günlük verileri kullanarak ölçülmeye
çalışılmıştır. Uygulanan VAR-GARCH yöntemi neticesinde vadeli işlem ile spot piyasaları
arasında ülke içi ve ülke dışı geri besleme etkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sheng ve Tu (2000) çalışmasında, 12 farklı borsa endeksini 1996 ile 1998 dönemi günlük
kapanış fiyatlarını kullanarak aralarındaki ilişki Johansen Eşbütünleşme analizi ile test
edilmiştir. Analiz sonucunda Asya krizi sonrasında Kuzey Doğu Asya ülkelerinin borsaları
arasındaki ilişkinin, Güney Doğu Asya ülkelerinin borsalarındaki ilişkiye nazaran daha zayıf
olduğu ifade edilmiştir. Kriz öncesi aralarındaki ilişki test edildiğinde ise borsalar arasında
anlamlı bir ilişkinin söz konusu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Çıtak ve Gözbaşı (2007) çalışmasında, 10 yıllık temel borsa endeksine ait aylık kapanış verilerini
kullanılarak, 7 farklı ülke endeksi arasındaki ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile ölçülmüştür.
Analiz sonucunda ABD, İngiltere, Almanya ve Hindistan temel borsa endekslerinin Türkiye’ye ait
temel borsa endeksi ile eşbütünleşik olduğu diğer bir ifade ile uzun dönemde birlikte hareket
ettiği tespit edilmiştir.
Sarıtaş (2007) çalışamasında, 15 AB ülkesi ile Türkiye’ye ait menkul kıymet piyasalarının aylık
verilerini kullanılarak 1988 – 2006 dönemi için korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz
sonucunda AB ülkelerinin borsa endeks getirileri ile Türkiye’nin borsa endeks getirisi arasında
pozitif yönlü bir korelasyonun olduğu ifade edilmiştir.
Diamandis (2009) çalışmasında, Johansen Eş bütünleşme Testi ile haftalık veriler kullanarak 7
farklı ülkenin borsa endekslerinin aralarında eşbütünleşme olup olmadığı test edilmiştir. Analiz
sonucunda Latin Amerika ülkelerine ait borsa endeksleri ile ABD’ye ait borsa endeksi arasında
eşbütünleşmenin var olduğu ifade edilmiştir.
Vuran (2010) çalışmasında BİST100 endeksi ile birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
borsa endeksleri arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile test edilmiştir. Ocak 2006 ile
Ocak 2009 tarihleri arasında günlük verilerin kullanıldığı analiz sonucunda BİST100 endeksi ile
BOVESPA, DAX, FTSE100, IPC ve MERVAL endeksleri uzun dönemde birlikte hareket ettiği tespit
edilmiştir.
Yorulmaz ve Ekici (2010) çalışmasında, GARCH modeli ile Türkiye, Arjantin ve Brezilya menkul
kıymetler borsaları aralarındaki ilişki test edilmiştir. Analiz sonucunda Türkiye ve Brezilya
menkul kıymet piyasaları arasında karşılıklı bir ilişkinin, Arjantin menkul kıymet piyasasından
Türkiye menkul kıymet piyasasına doğru ise tek yönlü bir ilişkinin var olduğu ifade edilmiştir.
Boztosun ve Çelik (2011) çalışmasında BİST100 endeksi ile Avrupa ülkelerinin borsa endeksleri
arasındaki ilişki Johansen-Juselius eşbütünleşme analizi ile test edilmiştir. Ocak 2000 ile Aralık
2009 tarihleri arasında aylık verilerin kullanıldığı çalışma sonucunda BİST100 endeksi ile
Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Norveç’in borsa endeksleri arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu ifade edilmiştir.
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Bulut ve Özdemir (2012) çalışmasında BİST100 endeksi ile Dow Jones Industrial endeksi
arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme ve Granger (1969) nedensellik analizi ile test edilmiştir.
Ocak 2001 ile Aralık 2010 tarihleri arasında haftalık verilerin kullanıldığı çalışma sonucunda
uzun dönemde endekslerin birlikte hareket ettiği kısa dönemde ise Dow Jones Industrial
endeksinden BİST100 endeksine doğru bir nedenselliğin var olduğu ifade edilmiştir.
Çelik vd., (2013) çalışmasında BİST30 endeksi ile İspanya, İtalya ve Portekiz borsa endeksleri
arasındaki ilişki Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Granger (1969) nedensellik analizi ile test
edilmiştir. Ocak 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında günlük verilerin kullanıldığı çalışma
sonucunda endeksler arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığı, kısa dönemde ise BİST30
endeksinden İspanya ve Portekiz borsa endekslerine doğru bir nedenselliğin var olduğu ifade
edilmiştir.
Yıldız ve Aksoy (2014) çalışmasında BİST100 endeksi ile Morgan Stanley gelişmekte olan ülke
piyasa endeksi arasındaki ilişki Engle-Granger ve Hata Düzelme Modeli ile test edilmiştir. Ocak
1990 ile Aralık 2011 tarihleri arasında aylık verilerin kullanıldığı çalışma sonucunda endeksler
arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişki olduğu ifade edilmiştir.
Akel (2015) çalışmasında Türkiye, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan borsaları
arasındaki ilişki Johansen Eşbütünleşme ve Granger (1969) nedensellik analizi test edilmiştir.
Kasım 2000 ile Aralık 2013 tarihleri arasında haftalık verilerin kullanıldığı analiz sonucunda
borsalar arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişki olduğu ifade edilmiştir.
Şimşek (2016) çalışmasında, Borsa İstanbul ve BRICS ülkelerine ait 2008:1 ile 2015:1
dönemindeki günlük hisse senedi gösterge endekslerinin kapanış verilerini kullanarak
aralarındaki ilişkiyi ölçülmeye çalışılmıştır. ARCH VE GARCH analizleri sonucunda değişkenler
arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir.
2. Veri Seti ve Metodoloji
Bu bölümde BIST100 ile DWX (Weighted Price Index of Damascus Securities Exchange) endeksi
arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiyi test etmek için kullanılan veri seti ve uygulanan
ekonometrik modeller hakkında bilgi verilmiştir.
2.1. Veri Seti
Türkiye ve Suriye arasındaki finansal bulaşıcılık etkisinin ölçülmesi için 2010:1 ile 2019:3
arasındaki günlük borsa kapanış verileri kullanılmıştır. Toplamda analizde 1600 günlük veri
kullanılmıştır. BİST100 endeksine ait veriler Borsa İstanbul internet sitesinden DWX endeksine
ait veriler ise Suriye resmi borsası Damascus Securities Exchange internet sitesinden alınmıştır.
2.2. Metodoloji
BIST100 ile DWX değişkenleri arasındaki kısa vadeli ilişki Granger (1969) nedensellik testi ile
test edilmeden önce serilerin durağan olup olmadığını belirlemek amacıyla literatürde en sık
kullanılan Genişletilmiş Dickey Fuller (1981) (ADF) ile Philips ve Perron (1988) (PP) birim kök
testleri kullanılmıştır. ADF testi hata terimlerinin sabit varyansa sahip olduklarını ve istatistiksel
olarak birbirine bağımlı olmadıkları varsayımına dayanır (Asteriou ve Hall,2011:345). PP testi
ise hata terimleri ile ilgili daha esnek varsayımlara sahip bir ADF sürecini temel almaktadır
(İskenderoğlu ve Akdağ, 2017:628). Durağan olan fark serilerine Granger (1969) nedensellik
testi, düzey serilere ise uzun değişkenler arasındaki uzun vadeli ilişkiyi test etmek için Johansen
Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Granger (1969) nedensellik testi, iki veri seti arasındaki
karşılıklı veya tek yönlü bir ilişkinin var olup olmadığının test edilmesi temeline dayanır.
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Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) çalışmalarında geliştirilen Johansen
eşbütünleşme testi aynı düzeyde durağan olan serilerin düzeyini ve gecikme değerini kapsayan
VAR analizine dayanmaktadır (Tarı ve Yıldırım, 2009:100). Endeksler arasındaki ilişkini yönünü
belirlemek için FMOLS, DOLS ve CCR testleri uygulanmıştır.
3. Bulgular
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler Ortalama

Maksimum Minimum

Standart Hata

lnDWX

7.438466 8.757255

6.644271

0.642915

lnDWX

0.001127 0.056248

-0.039564 0.008504

lnBIST100

11.25886 11.70227

10.81651

lnBIST100

0.000408 0.070005

-0.126367 0.016971

0.203877

Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde BIST100 endeksin ortalama günlük logaritmik getirisinin
DWX (DSE (Damascus Securities Exchange) Weighted Index) endeksinin getirisinden yüksek
olduğu görülmektedir. Ancak ilgili dönemde BIST 100 endeksindeki oynaklığında DWX
endeksindeki oynaklıktan yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 2’de değişkenlere ait birim kök
test sonuçları verilmiştir.
Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler ADF

*%

PP

Sabitli

Sabitli ve Trendli Sabitli

Sabitli ve Trendli

lnDWX

1.135490

-0.750587

-0.943000

lnDWX

-21.03255* -21.15338*

-22.81266* -22.85139*

lnBIST100

-1.891682

-1.857740

lnBIST100

-40.55203* -40.54045*

-3.348073

0.655343

-3.375773

-40.58023* -40.56848*

1 önem seviyesinde anlamlıdır.

Birim kök test sonuçlarına göre düzeyde her iki değişkeninde birim kök içerdiği fark serilerinde
ise serilerin durağan olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre düzey serilerde eşbütünleşme
fark serilerinde ise Granger (1969) nedensellik analizi gerçekleştirilebilir. Değişkenler
arasındaki Granger (1969) nedensellik sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: Granger Nedensellik Sonuçları
T istatisği Sonuç
lnDWX → lnBIST100 0.05161
lnBIST100→ lnDWX
*%

3.43475*

Granger nedensellik yoktur.
Granger nedensellik vardır.

5 önem seviyesinde anlamlıdır.

Tablo 3’te yer alan Granger (1969) nedensellik analizi sonucunda BIST100 endeksindeki
değişimden DWX endeksindeki değişime doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu
sonuca göre Türkiye’de borsa meydana gelen değişmelerin Suriye borsasındaki değişimin
nedeni olduğu ve finansal bulaşıcılığın Türkiye borsalarından Suriye borsalarına doğru olduğu
ifade edilebilir. Endeksler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ortaya koyması bakımından
gerçekleştirilen Johansen eşbütünleşme analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Sonuçları
Değişkenler

Hypothesized

Trace

Max-Eigen

No. of CE(s)

Statistic

Statistic

lnDWX ↔ lnBIST100 H0: r = 0
H0: r <= 1
*%

20.71913* 15.96880*
4.750327

4.750327

5 önem seviyesinde anlamlıdır.

Tablo 4’te yer alan eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre ise DWX endeksi ile BIST100 endeksi
arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak endeksler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve uzun dönemde endekslerin birinde artış ve veya
azalışın diğer ülkenin endeksinin de değişimine neden olmaktadır. Dolaysıyla iki ülkenin borsa
endeksleri arasında finansal bulaşıcılığın olduğu ifade edilebilir. Endeksler arasındaki ilişkini
yönünü belirlemek amacıyla gerçekleştirilen FMOLS, DOLS ve CCR test sonuçları Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5: FMOLS, DOLS ve CCR Analiz Sonuçları
= +

+

Değişkenler

FMOLS

DOLS

CCR

lnBIST100

2.422463*

2.403814*

2.422438*

c

-19.83470*

-19.62576*

-19.83441*

= +

+

Değişkenler

FMOLS

DOLS

CCR

lnDWX

0.236596*

0.237470*

0.236559*

c

9.495139*

9.490035*

9.495404*

*%

1 önem seviyesinde anlamlıdır.

Tablo 5’teki test sonuçlara göre her iki ülkenin borsa endeksleri arasında doğrusal bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. FMOLS, DOLS ve CCR test sonuçlarının benzerlik göstermesi
katsayıların doğruluğunu güçlendirmektedir. Bu test sonuçlarına göre BIST100 endeksindeki
bir birimlik artışın DWX endeksinde ortalama 2.4 birimlik bir artışa neden olduğu, DWX
endeksindeki bir birimlik artışın ise BIST100 endeksinde ortalama 0,24 birimlik bir artışa neden
olduğu söylenebilir.
Sonuç
Ülke ekonomileri ve finansal piyasalar risk ve belirsizlik gibi kavramlara dayanarak yön
bulmaktadır. Olumlu bir havanın olması durumunda ülkedeki reel ve finansal sektör risk ve
belirsizlik kavramından uzaklaşırken tersi bir durum söz konusu olduğunda ise riskli ve
belirsizliğin hâkim olduğu bir atmosfere dönüşür. Suriye’de son yıllarda meydana gelen olaylar,
ülkenin sosyal düzeninin yanı sıra ekonomik ve finansal alanda bir çöküşe sebep olmuştur. Bu
durum yakın coğrafyalarda hissedilebilir bir hal almış ve söz konusu ülkeleri de etkisi altına
almıştır. Coğrafyaların yakın olması, ticari ilişkilerin sıkı olması veya benzer ekonomi ve finansal
piyasalara sahip olması sebebiyle merkezi Suriye olan finansal çöküş söz konusu benzer ülkelere
sıçramıştır. Bu durumda finansal bulaşıcılığın gelişmekte olan yakın ekonomilere kolaylıkla etki
edebileceği göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir araştırma konusu halini almıştır.
Bu çalışmada son yıllarda Suriye’de meydana gelen karmaşa neticesinde ekonomik ve finansal
anlamda ortaya çıkan belirsizlik ve olumsuz fiyat hareketlerinin Türkiye gibi yakın bir
coğrafyaya etkisi kısa ve uzun vadede test edilmiştir. Uygulanan Granger (1969) nedensellik
testi ve Johansen eşbütünleşme testleri sonucunda elde edilen bulgular kısa vadeli nedenselliğin
BIST100 endeksinden DWX endeksine doğru tek yönlü, uzun vadeli ilişkinin ise her iki değişken
için karşılıklı olarak pozitif yönlü olduğu yönündedir. Elde edilen kısa ve uzun vadeli ilişkiye ait
sonuçlar Çıtak ve Gözbaşı (2007), Sarıtaş (2007) ve Diamandis (2009) gibi benzer çalışmaları
doğrular niteliktedir.
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Her iki ülkenin yatırımcıları ve piyasa yapıcıları açısından pozisyon alırken komşu ülkenin
finansal piyasalarındaki hareketleri de takip etmesi önerilebilir. Bundan sonraki yapılacak
benzer çalışmalarda diğer komşu ülkelerinde analize dahil edilmesi ve daha sofistike
yöntemlerin kullanılması sonuçların genelleştirilmesi anlamında faydalı olacaktır.
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The Balance of Current Account and Its Sustainability in the Shadow of
Oil Curse: The Middle East Case
Gülgün Çiğdem*

Abstract
The current account balance is a crucial indicator which is important for the sustainability of
economic stability, is considered on a preferential basis in crisis analysis, and is sensitively dwelt
on since it enhances fragility against external shocks. As a matter of fact, numerous crises
experienced (including those in Argentina, Brazil, East Asia, Mexico and Turkey) have proved
that large current account deficits in emerging economies are a precursor of financial and
currency crises.
Sustainability of the current account deficit or surplus is more significant for economies than the
imbalances in the current account and the dimension of the figures. However, research focuses
mostly on the sustainability of the current account deficit. Current account deficit, which, in a
sense, also refers to the sustainability of external debt, is financed by the funds from the current
surplus countries. Therefore, it is important to question the sustainability of current account
surplus as well as that of current account deficit.
Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, which are
exposed to the Curse of Natural Resources, are among the countries with current account surplus
due to they export oil. The aim of this study is to question the sustainability of the current
account surpluses of these countries - which finance the deficits of the countries with current
account deficits.
Keywords: Current Account Balance, Current Account Deficit, Current Account Surplus,
Sustainability of Current Account Balance, The Curse of Natural Recources.
Öz
Cari işlemler dengesi, iktisadi istikrarın sürdürülebilirliği açısından önemli olan, kriz analizinde
öncelikle ele alınan ve dışsal şoklara karşı kırılganlığı artırması nedeniyle üzerinde hassasiyetle
durulan oldukça önemli bir göstergedir. Çünkü yaşanılan birçok krizler (Arjantin, Brezilya, Doğu
Asya, Meksika, Türkiye dahil olmak üzere), büyük cari işlemler açıklarının, gelişmekte olan
ülkelerde finansal ve döviz krizlerinin öncü bir göstergesi olduğunu kanıtlamıştır.
Cari işlem hesaplarındaki dengesizlikler ve rakamların büyüklüğünden ziyade cari açık veya
fazlanın sürdürülebilirliği, ekonomiler açısından çok daha önemlidir. Ancak yapılan araştırmalar,
daha çok cari açığın sürdürülebilirliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Bir anlamda dış borcun
sürdürülebilirliği anlamına da gelen cari işlemler açığı, cari fazla veren ülkelerin fonları ile
finanse edilmektedir. Bu nedenle, cari açığın yanısıra cari fazlanın da sürdürülebilirliğinin
sorgulanması önemlidir.
Doğal Kaynak Laneti (the Curse of Natural Recources)’ne maruz kalan Orta Doğu Ülkeleri’nden
Bahreyn, Iran, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol
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ihracatçısı olmaları nedeniyle cari işlemler fazlası veren ülkelerdendir. Bu çalışmanın amacı, bu
ülkelerin -cari açık veren ülkelerin açığını fonlayan- cari fazlalarının sürdürülebilirliklerinin
sorgulanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Dengesi, Cari Açık, Cari Dengenin Sürdürülebilirliği, Cari
Fazla, Doğal Kaynak Laneti.

Introduction
The financial crisis processes that were experienced (Chile in 1981, Finland in 1991, Mexico in
1994, Thailand in 1997, USA in 2007, Ireland in 2008, Greece in 2010) have shown that the
current account deficit/gross domestic product rate which may pave the way for a perturbed
environment should be monitored. Current account, which is such an important indicator,
measures the net borrowing or lending of a country against the rest of the world in a certain
period of time (Sachs, 1982: 148) and is therefore a consequence of savings and investment
decisions (Obstfeld, 2012:2)(Sachs, 1981). Current account balance is the difference between the
total payables and total receivables of the countries' current accounts. In case the savings are
greater than the investments, there occurs current account surplus, otherwise there occurs
current account deficit. A country's current account deficit should be the current surplus of some
other country or countries (Edwards, 2007: 1). According to Bernanke (2005), the primary
cause for the US current account deficit is the savings glut in the rest of the world. Current
account balance is important for measuring the dimension and destination of international
borrowing. A country, which has a current account deficit, must increase its net external debt by
the amount of deficit. A country with a current account surplus, on the other hand, finances its
trade partners' current account deficits by lending them. Current account balance of a country
equals to the change in net external wealth (Krugman et al., 2012: 330-331). Today, the
sustainability of current account deficit rather than the current account deficit itself is one of the
most debated issues. However, in addition to the studies on the sustainability of current account
deficits in the literature, it is crucial to test whether the current account surpluses are
sustainable as well.
1. CURRENT ACCOUNT BALANCE, ITS IMPORTANCE AND SUSTAINABILITY
The most important account in the balance of payments is the current account. Goods and
services exported and imported by the economy are recorded in this account. The difference
between the receivables and payables of the current account is expressed as the current account
balance (current transactions balance). When the sums of receivables and payables is equal to
each other, current balance of accounts is in balance. The balance of international payments
manifests imbalances as either external surplus or external deficit. If the total payer sum is
greater than the sum of the debtor, this represents the excess of the balance sheet and vice
versa. The current account deficit may indicate a country's fragility or economic power.
The current account balance is an significant indicator in the crisis analysis which shows the
health of an economy. Any imbalance occurring in the form of deficit or surplus is a accepted to
be the reflection of an underlying problem, indicating the underlying symptoms of the national
economy (Blanchard & Milesi-Ferretti, 2010: 3). It is for the benefit of the country and even of
the global economy to remove these distortions and reduce imbalances (Blanchard & MilesiFerretti, 2011: 4). Moreover, the current account balance is also important because it involves
information on crises that have yet to be met. Current account, which is such an important
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indicator, measures the net borrowing or lending of a country against the rest of the world at a
certain term of time, and thus current transactions is the difference between savings and
investments or exports and imports of goods and services, and current transactions have a
crucial role as a component of the aggregate demand of an economy.
Moreover, current account balance is also important for measuring the dimension and
destination of international borrowing. A country, which has a current account deficit, must
increase its net external debt by the amount of deficit. A country with a current account surplus,
on the other hand, finances its trade partners' current account deficits by lending them. The
current account balance of a country equals to the change in its net external wealth (Krugman &
Obstfeld, 2003: 302). Therefore, in addition to the studies on the sustainability of current
account deficits in the literature, it is important to test whether the current account surpluses
are sustainable as well.
Current account balance is the differentiation between the total payables and total receivables of
the countries' current accounts. In case the savings are greater than the investments, there
occurs current account surplus, otherwise there occurs current account deficit. A country's
current account deficit should be the current surplus of some other countries The sum of the
world's current account balance equals to zero (Bernanke, 2005); in other words, a surplus in
the current account balance of an economy equals to the current account deficit of others. The
current account deficit of the US, the country with the highest deficit, accounts for the current
account surpluses of China, the country with the highest surplus, Germany, Japan (Obstfeld &
Rogoff, 2005: 67) and the oil exporting countries (Figure 1)(Table 1).

Figure 1: Current Account Balances for Selected Countries (in percent of GDP).
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013.
Notes: Estimates start after 2011 for the United States and after 2011 for the United States and
after 2012 for the remaining countries.
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Sustainability is defined as the state of external disequilibrium that does not generate economic
power or non-dynamic, which may cause a trajectory change in the system of economic
structure and relations (Ekren, 2011: 37). Sustainability of current account deficit means the
sustainability of external borrowing and is a very important issue for countries with high
external debt. Another factor enhancing the importance of the issue is that the sustainability of
current account deficits is among the Maastricht Criteria (Karatay, 2008). The solvency of a
country affects the sustainability of the current account deficit (Tiryaki, 2002: 8). According to
the simple definition developed by Zanghieri (2004) and Labonte (2010), current account
positions are sustainable as long as foreign investors are willing to finance. Although the current
account deficit and its sustainability is the issue that attracted the great chunk of scholarly
interest, it is also important to analyze the sustainability of current surpluses of the countries
wich fund the current account deficit. Because, a problem that may be experienced in countries
with current surpluses may cause problems in the funding of the countries with current deficits.
Table 1: Country Comparison: Current Account Balance (As of 2018)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
23
30
32
137
141
176
179
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Country
Germany
Japan
China
Netherlands
Korea
Taiwan Province of China
Switzerland
Singapore
Russia
Iran
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Bahrain
Kuwait
Oman
Iraq
France
Argentina
Mexico
Australia
Brazil
India
Turkey
Canada
United Kingdom
United States

Current Account Balance
304,330,000,000
191,116,000,000
151,984,000,000
89,081,000,000
86,195,000,000
81,888,000,000
66,968,000,000
61,917,000,000
48,356,000,000
23,437,000,000
8,455,000,000
2,815,000,000
1,817,000,000
-1,472,000,000
-1,714,000,000
-9,932,000,000
-13,595,000,000
-21,424,000,000
-23,914,000,000
-25,236,000,000
-35,055,000,000
-39,150,000,000
-40,541,000,000
-41,468,000,000
-51,194,000,000
-86,575,000,000
-528,685,000,000

Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database.
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2. CURRENT ACCOUNT BALANCE IN THE MIDDLE EAST
In this section, the current account balance of Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia and United Arab Emirates that are oil exporting countries in the Middle East, will be
examined. These countries have very rich natural resources. And, oil, which accounts for 32.9%
of global energy demand, is the most important revenue source for these economies. Table 2
shows the course of oil production in these economies, which are dependent on oil. Table 3
shows the lowest and highest levels of the current account balance of these countries in the
1980-2018 period, based on IMF data.
As can be seen from Table 2, as of 2016, daily production in these countries is 31.5 million
barrels, that corresponds to 34% of global production which is 92.15 million barrels per day.
Table 2: Oil Production (2000-2018)
Thousand

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

74934

75174

74962

77676

81012

81908

82519

82330

83067

81284

83325

84027

86229

86570

88721

91547

92023

92649

Iran

3852

3825

3618

4085

4217

4218

4293

4359

4421

4292

4430

4472

3820

3617

3724

3862

4602

4982

Iraq

2613

2522

2116

1344

2030

1833

1999

2143

2428

2446

2469

2773

3079

3103

3239

39786

4423

4520

Kuwait

2244

2186

2028

2370

2520

2668

2735

2660

2784

2499

2560

2913

3169

3129

3101

3065

3145

3025

Oman

955

956

897

820

780

774

738

710

757

813

865

885

918

942

943

981

1004

971

Qatar

853

858

803

949

1082

1151

1241

1267

1438

1421

1638

1834

1939

2002

1985

1958

1970

1916

Saudi

9470

9188

8907

10141

10458

10931

10671

10268

10663

9663

10075

11144

11635

11393

11505

11994

12402

11951

2660

2561

2439

2722

2836

2919

3098

3094

3113

2783

2915

3285

3430

3543

3599

3873

4020

3935

barrels
daily
Total
World

Arabia
United
Arab
Emirates

Source: Bp.

Table 3: Current Account Balance in Middle East (1980-2017)(%GDP)
Country
Bahrain
Iran
Iraq
Kuwait
Oman
Qatar
Saudi Arabia
United Arab
Emirates

Year
(Minimum)
1992
1992
2004
1991
1998
2016
1991
1994

Minimum (%)
-15,189
-14.932
-24.047
-242,19
-22,3
-4.92
-20.833
0.05

Year
(Maximum)
2007
2011
2008
2012
1981
1982
2005
1980

Maximum (%)
13,381
10,57
12,69
45,460
17.8
106.836
27.449
25

Source: International Monetary Funf (IMF), World Economic Outlook Database.
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The dates in Table 3 and the breakage dates determined in the analyses of the sustainability of
these countries are significant when compared with the dates of Savings and Loan Crisis (the
1980s), Stock Market Crash (1987), Junk Bond Crash (1989), Tequila Crisis (1994), Asia Crisis
(1997-1998), Dotcom Bubble (1999-2000), Global Financial Crisis (2007-2008 and General
Recession in Commodity Prices (1980-2000) (Çiğdem, 2018: 186).
2.1.BAHRAIN
The breakages in Bahrain's current account in 1987, 1992, 1998, 2002 and 2009, 2016 between
1980 and 2018 are noteworthy (Figure 2). Current Account to GDP rate in Bahrain recorded
13.38% in 2007 with the highest level of all time and -15.19% in 1992, the lowest level of all
time. Bahrain is ranked 137th in the current balance ranking between countries. (Table 1).
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Figure 2: Current Account Balance in Bahrain (%of GDP)(1980-2018).

2.2.IRAN
Current Account to GDP rate in Iran recorded 10.57 % in 2011 with the highest level of all time
and -14.93 % in 1992, the lowest level of all time (Figure 3). According to Fotourechi et al.
(2015), the current account balance in Iran is defined by political and external factors such as
war, political agreements, 2006 nuclear plans, oil prices, economic and political embargoes
rather than economic agents (households, firms and state). Iran is a country which is dependent
on oil revenues, and this has been the best reason for the West to impose sanctions on Iran's oil
exports, in order to put more pressure on Iran's people and government (Aghazadeh, 2014: 38).
Iran, seems to have a surplus of current transactions after 1994, and is ranked 14th among the
countries with current surplus (Table 1).
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Figure 3: Current Account Balance in Iran (%of GDP) (1980-2018).
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2.3.IRAQ
Data on Iraq between 1980 and 2001 could not have been accessed. Based on the available data;
Current Account to GDP ratio in Iraq recorded 12.69 % in 2008 with the highest level of all time
and -24.05 % in 2004, the lowest level of all time (Figure 4). The breakages in 2004, 2007, 2009
and 2016 are remarkable. When the current account balance between countries is observed,
Iraq is ranked 179th (Tablo 1).
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Figure 4: Current Account Balance in Iraq (%of GDP) (2002-2018).

2.4.KUWAIT
Kuwait is a country with a current account surplus in general. Current Account to GDP ratio in
Kuwait recorded 54.6 % in 1981 with the highest level of all time and -242.19 % in 1991, the
lowest level of all time (Figure 5). As can be seen from Table 1, Kuwait is ranked 141st in the
current balance ranking of countries.
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Figure 5: Current Account Balance in Kuwait (%of GDP) (1980-2018).

2.5.OMAN
Current Account to GDP rate in Oman recorded 17.8 % in 1981 with the highest level of all time
and -22.3 % in 1998, the lowest level of all time (Figure 6). Oman is ranked 186th in the current
account balance ranking of countries (Table 1).
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Figure 6: Current Account Balance in Oman (%of GDP) (1980-2018).

2.6.QATAR
Current Account to GDP ratio in Qatar recorded 106.8 % in 1980 with the highest level of all
time and -27.3 % in 1997, the lowest level of all time (Figure 7). Qatar is ranked 32nd among
countries with current account surplus (Table 1).
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Figure 7: Current Account Balance in Qatar (%of GDP) (1980-2018).

2.7.SAUDI ARABIA
Current Account to GDP rate in Saudi Arabia recorded 27.4 % in 2005 with the highest level of
all time and -20.8 % in 1991, the lowest level of all time (Figure 8). As can be seen from Table 1,
Saudi Arabia is ranked 30th in the list of countries that have current account surplus.
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Figure 8: Current Account Balance in Saudi Arabia (%of GDP) (1980-2018).
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2.8.UNITED ARAB EMIRATES
Current Account to GDP rate in United Arab Emirates recorded 25 % in 1980 with the highest
level of all time and -0.05 % in 1994, the lowest level of all time (Figure 9). The United Arab
Emirates is another country with current account surplus. As it can be seen from Table 1, it is
ranked 23rd in the list of current surplus countries.
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Figure 9: Current Account Balance in United Arab Emirates (%of GDP) (1980-2018).

3. SUSTAINABILITY OF CURRENT ACCOUNT BALANCE IN THE MIDDLE EAST
Since Adam Smith and Ricardo, there is a positive view that economies "blessed" with natural
resources such as oil can achieve their reconstruction and sustainable growth through these
resources. However, the lower growth and worse development rates- when compared to
countries with less natural resources - witnessed in Africa, Latin America, and the Middle East in
recent years can be associated with “the curse of natural resources” paradox which refers to the
negative correlation between natural resources and growth suggested by Auty (1993). To put it
more specifically, as a consequence of the "oil curse" suffered by the countries whose economies
are dependent on oil production, natural resources lead to lower growth, contrary to
expectations, in these countries. Angola, Congo, Nigeria, Venezuela and some Middle East
countries are examples of low or minus GDP and prevalent poverty rates despite the opulent
natural resources these countries have (Badeeb et al., 2016: 3-7).
Khan and Knight (1983), Milesi-Ferreti and Razin (1998), Bagnai and Manzocchi (1999),
Calderon et al. (2000), Kandil and Greene (2002), Patrikh and Stirbu (2004), Herrmann and
Jochem (2005), Erbaykal (2007), Pacheco-Lopez and Thirlwall (2007), Telatar and Terzi (2009),
Yılmaz and Akıncı (2012) found a causality relationship from growth to current account deficit.
Tarı and Kumcu (2005) found that current account deficits increase in the periods of high
growth rate whereas current account surpluses were experienced in the recession periods.
Bitzis et al. (2008) also found that the increase in national income enhance the current account
deficit. Lebe et al. (2009) determined that growth is the most significant cause of the current
account deficit. In his study using 1971-2005 data from 17 Middle East and North Africa
countries, Aristovnik (2007) found that a 1% increase in growth is associated with 0.44% to
0.63% improvement in the current account balance.
There are various researches on the wealth of natural resources - growth - current account
balance paradox. However, in the literature review, it is observed that there is no ampirical
study on the sustainability of the current account balance in the Middle East.
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It is surprising that no such studies were conducted on the region which export oil, has a pivotal
place in the financing of the global current transactions deficit, and suffer from the "curse of
natural resource". From this point of view, Çiğdem (2018) has empirically questioned the
sustainability of the current account balances of Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia and United Arab Emirates, which are the oil exporting countries of the Middle East. For
this purpose, the CAD (current account deficit) to GDP (gross domestic product) data was used
for the 1980-2016 period obtained from IMF (International Monetary Fund). In the analysis, she
first applied the ADF and PP unit root analyses that is the first and mandatory step, and
following this, she administered the two break unit root test. The analyses showed that there
was a stationary process in Bahrain, Iran, Kuwait and United Arab Emirates. In an other words, it
is empirically established that the current surplus of these countries is sustainable.
DISCUSSION
In today's world, where the sustainability of the current account deficit, which is an important
precursor of crises, is questioned intensively, it is also substantial to question the sustainability
of the current account surplus, which contributes to the funding of this gap, by approaching the
current global outlook from a different perspective. In particular, it is obligatory to test the
sustainability of the current account balance of the Middle East countries which generally
achieve a current surplus yet have a fragile economy because their income is based solely on oil.
Econometric analyses conducted moving from this point of view revealed that the current
account surplus of Bahrain, Iran, Kuwait and the United Arab Emirates is sustainable. However,
the fact that oil is the only source of revenue for these countries is dangerous in terms of the
fragility of their economies. There are three important reasons that make these countries'
economies fragile; a) Declines in oil prices leading to a reduction in oil revenues. b) Slowdown in
global growth, mainly in China and India. Economic growth means more energy consumption, a
slowdown in growth, or a process of recession, which is being discussed and evidenced by data,
leads to a decrease in energy demand. c) The fact that renewable energy sources are started to
be preferred in substitute for oil. Nuclear, hydroelectric and renewable resources are expected
to account for a half of the growth in energy supply over the next two decades. This constitutes
an important development that will reduce global energy demand. Despite all these possibilities,
oil, which is the most important source of revenue for the Middle East countries, will continue to
rise, but the growth rate will gradually diminish.
It should also be noted that oil reserves are "exhaustable". Therefore, the dependence of these
economies on oil should be reduced; for this purpose, the oil revenues should be used wisely and
the contribution and variety of non-oil sectors to the GDP should be enhanced in the economies
of these countries that depend solely on oil revenues and that suffer from the "curse of the
natural resources", or more specifically, from the "oil curse".
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Does Total Factor Productivity Play A Significant Role in Sustainable
Growth? A Panel Data Analysis for Selected Middle East Countries
Kemal Erkişi*, Semra Boğa**

Abstract
In this research, the long-term and the short-term relationships between total factor
productivity (TFP), physical capital (PC), human capital (HC) and economic growth (GDP) were
investigated. The data set includes 495 observations composed of GDP, TFP, PC and HC of
selected 11 Middle East countries, between 1970-2014. Primarily, (i) cross-section dependency
between the units, (ii) stationary of the series and (iii) homogeneities of the parameters were
discovered to choose right test methods so as to produce correct results. Then, Westerlund ECM
Panel Co-integration and PMG Estimator were employed to reveal the short-term and long-term
relationships among the variables. As a result of the long-term analysis, (i) a 1% raise in TFP
cause to a 1 % increase in GDP, (ii) a 1% raise in HC cause to a 0.35% increase in GDP, and (iii) a
1% raise in PC cause to a 0.88% increase in GDP. The short-term analysis revealed that: (i) a 1%
raise in TFP cause to 0.95 % increase in GDP, (ii) a 1% raise in PC cause to 0,87 % increase in
GDP, (iii) approximately 11% of the imbalances in a period, because of a shock, can be recovered
in the next period. TFP, HC and PC plays a significant role in GDP in both the short-term and the
long-term and therefore, should be considered in sustainable economic growth.
Keywords: Economic Growth, Total Factor Productivity, Physical Capital, Human Capital, Middle
East Countries.
Toplam Faktör Verimliliği Sürdürülebilir Büyümede Önemli Bir Rol Oynar Mı? Seçilmiş
Orta Doğu Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi
Öz
Bu araştırmada, toplam faktör verimliliği (TFP), fiziksel sermaye (PC), beşeri sermaye (HC) ve
iktisadi büyüme (GSYİH) arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler incelenmiştir. Veri seti, seçilen
11 Orta Doğu ülkesinin, 1970-2014 yılları arasındaki GSYİH, TFP, PC ve HC verilerinden oluşan
495 gözlemi kapsamaktadır. Doğru test yöntemlerinin seçilmesi ve doğru sonuçlar üretilmesi
için öncelikle (i) birimler arasında yatay kesit bağımlılığı, (ii) serilerin durağanlığı ve (iii)
parametrelerin homojenliği incelenmiştir. Daha sonra, değişkenler arasındaki kısa ve uzun
dönemli ilişkilerin analizinde Westerlund ECM Panel Eş-bütünleşme Testi ve PMG Tahmincisi
kullanılmıştır. Uzun dönemli analizler sonucunda: (i) TFP' de % 1'lik bir artış GDP’de % 1'lik bir
artışa neden olmakta, (ii) HC' de % 1'lik bir artış GSYİH’de % 0,35'lik bir artışa neden olmakta ve
(iii) PC' de % 1'lik bir artış GSYİH’de % 0,88'lik bir artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kısa dönemli analiz sonuçlarına göre: (i) TFP’de % 1 artış, GSYİH’de % 0.95 artışa neden
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olmakta, (ii) PC’ de % 1 artış, GDP’de % 0,87 artışa neden olmakta, (iii) Beklenmedik bir şok
nedeniyle oluşacak bir dönemdeki dengesizliklerin yaklaşık % 11'lik kısmı bir sonraki dönemde
düzelebilmektedir. TFP, HC ve PC, GDP üzerinde gerek kısa dönemde gerekse de uzun dönemde
önemli bir etkiye sahiptir ve bu nedenle sürdürülebilir büyüme ile ilgili politikaların
belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme, Toplam Faktör Verimliliği, Fiziki Sermaye, Beşeri
Sermaye, Orta Doğu Ülkeleri.

1. Introduction
The concept of economic growth, which is directly related to increasing the welfare level of the
society by creating employment, is one of the most important considerations for policy makers
in all economies. While catching high growth rates is the primary target for almost all
economies, high growth periods have been hampered by economic crises, which has led to the
need to focus on sustainable growth rather than on high growth. The Middle East region with its
energy resources, geographical location, population and developing markets has a high potential
for economic growth. However, from a long-term perspective, it is observed that the long-term
growth rates of the region remain well below both the world and the developing countries
average.
The Middle East countries, which were among the countries that showed the lowest level of
socioeconomic development in the world before 1950, showed strong economic growth
performance in the 1960s and 1970s. High growth rates caused by the increase in physical
capital investments have led to significant increases in per capita income. High oil prices in the
1970s were expected to continue the growth cycle in the region, but the GDP growth per worker
was slowed down and the factor productivity growth turned to negative. In the 1980s and
1990s, GDP per worker fell to less than 1%, and the effect of moderate gains in human capital
was largely eliminated with a continuous decline in total factor productivity. The growth
slowdown in the Middle East has been explained by many different factors. Structural economic
imbalances, the natural resource curse, deficiencies in the political system, wars, conflicts and
even cultural structure are seen as the reasons for the decline in growth. The effect of these
factors on growth varied by period and country (Yousef, 2004: 91-92).
Conflicts that require large military expenditure and lack of strong economic management have
caused severe economic and social losses in this region. The challenges of the business
environment, poor governance, and poor economic integration with the rest of the world
weakened the region's significant economic growth potential and, in particular, its ability to
create jobs which could prevent young unemployment and ensure women's participation in the
workforce. The limited integration of the region into the global economy, the lack of
diversification of production and low productivity made it difficult to accelerate economic
growth, especially in times of declining commodity prices.
Political and economic crises have shaken large sections of the region since 2011, causing
serious human and economic losses. As a whole, the region continues to experience instability
and low growth rates due to the negative impact of regional conflicts and low oil prices on oil
exporters in the region. As a result, real GDP growth, which was 4% on average in the last 20
years, has been 2.8% per annum since 2012, far below the average of 5.5% in emerging and
developing countries. This deceleration since 2012 has further weakened the already fragile
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economic structure, leading to an increase in poverty and youth unemployment. Given the
political instability and poor economic performance, the continuation of developments in the
region could lead to a deeper economic stagnation and the danger of chaos and destruction
leading to negative global consequences (Fardoust, 2016: 1-2).
Although high growth rates have been achieved in some periods in the region, it has been
observed that these rates could not be sustained. Therefore, the concept of productivity, which is
the most important element of economic growth, has seen as a crucial component in terms of
establishing sustainable growth. In traditional growth theories, economic growth is explained by
the increase in production factors such as capital and worker whereas in sustainable growth
approach, productivity increase in all inputs that contribute to production is considered as the
basis of growth.
The literature studying the relationship between economic growth and total factor productivity
is basically composed of two main headings: identification of the factors that contribute to
economic growth and contribution of the total factor productivity to economic growth. The
Middle East region with its crucial energy resources and geopolitical position represents a
significant share of world population. Therefore, the growth dynamics of the Middle East
countries are critical not only for the region countries but also for the neighbouring countries
and the rest of the world. Although there exist studies analyzing the relationship between total
factor productivity and economic growth, the lack of research for the Middle East countries
constitutes the main motivation of this study.
Economic growth is defined as an increase in the productive capacity of the economy due to an
increase in production factors such as capital, labour and technological level in an economy.
Briefly, economic growth can be expressed as an increase in the output level of an economy.
According to supply-side economics view, the main sources of economic growth are capital
(physical and human), capital accumulation and technological progress. The literature on
economic growth mostly explores the sources of growth. In the studies, it is tried to reveal
whether the growth is caused by technological development, physical or human capital
accumulation. The researchers seek to find an answer to the question why some countries are
growing rapidly while others do not perform the same. There exists a large literature analyzing
the high and sustainable growth of countries. However, the main difficulty of the research has
been the evaluation of the contribution of capital accumulation and technological progress to
growth process separately. In light of this problem, the sources of growth should also be
explored for the Middle East countries. This study, which aims to reveal the sources of growth in
the Middle East countries, will contribute to the discussion on whether growth is due to
technological progress, physical capital accumulation or human capital accumulation in these
countries. In the following section, the findings of the existing literature will be given.
2. Literature Review
When the literature investigating the main sources of economic growth is analyzed, it can be
seen that the factors such as capital accumulation, physical and human capital and total factor
productivity vary depending on the countries and regions and even the periods examined. Table
1 provides a summary of the studies conducted in this area.
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Table 1: Literature Review
AUTHOR
Limam & Miller
(2004)

PERIOD
1960-1989

SAMPLE
80 Countries

METHOD
Stochastic Frontier
Analysis

Baier et al. (2006)

1900-2000

145 Countries

Growth Accounting

Serranito (2007)

1970-2011

32 African and
Middle
Eastern
Countries

Growth Accounting

AbuBader & AbuQarn
(2007)

1960-1998

10 Middle
Eastern and
North African
Countries

Johansen
Cointegration Test

Adak (2009)

1987-2007

Turkey

Least Square Method

Açıkgöz & Mert (2015)

1970-2011

Turkey

Cepeda & Ramos
(2015)

1991-2011

Mexico

Autoregressive
Distributed Lag
Model (ARDL), Fully
Modified Least
Squares (FM-OLS)
Growth Accounting
(Single Granger
Causality)

Khadimee (2016)

1981-2013

Iran

First-difference
Method

Işık (2016)

1990-2014

Turkey

Linear Least Squares
Method

Açıkgöz et al. (2016)

1970-2011

15 Middle
Eastern and
North African
Countries

Yalçınkaya et al.
(2017)

1992-2014

G-7, G-12, G20 Countries

Malik & Masood
(2018)

1971-2014

Bozkurt & Toktaş
(2018)

1991-2014

15 Middle
Eastern and
North African
Countries
31 MiddleIncome
Countries

Autoregressive
Distributed Lag
Model (ARDL), Fully
Modified Least
Squares (FM-OLS)
Common Correlated
Effects Mean Group
Estimates (CCEMG)
Growth Accounting
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Malmquist Index
Method, Fixed
Effects Model

FINDINGS
Factor Accumulation is
the main source of the
output
growth
Physical and human
capital accumulation are
the main source of the
output growth
Capital accumulation
and technological
progress are the main
sources of economic
growth
Physical capital
accumulation and
labour quality are the
main sources of
economic growth
A significant linear
relationship between
TFP and Economic
Growth Rate
Capital accumulation is
the main source of
economic growth

There is a clear positive
Association between
TFP and output growth,
their causality is not
clear.
Labour and capital
accumulation are the
main sources of
economic growth
A significant linear
relationship between
TFP and Economic
Growth
Capital accumulation is
the main source of
growth (Except in Saudi
Arabia and Israel)
TFP is the main source
of economic growth
Capital and labour
accumulation are the
main source of
economic growth
Increases in capital and
labour are the main
source of economic
growth

3. Econometric Analysis
3.1. Data Sets, Variables, Methodology
The data set includes 495 observations composed of GDP, Total Factor Productivity (TFP),
Physical Capital Stock (PC) and Human Capital (HC) of 11 Middle East countries1, between 1970
-2014. Data set was compiled from the web based statistical sources of “World Bank”.
As Methods, primarily (i) the functional, (ii) the statistical and (iii) the VAR models will be
established. Then, the significance of the variables and the model will be investigated. In order to
produce correct results; (a) cross-section dependency between the units, (b) stationary of the
series and (c) homogeneities of the parameters will be discovered. Then, Panel Causality
Analysis will be conducted for short-term causality and Panel Co-integration Test will be
employed to reveal the long-term relationships among the variables.
3.2. Modelling
The functional model can be described as it is seen in equation (1), which shows GDP the
economic growth is the function of total factor productivity, physical capital stock and human
capital.
GDP =f (TFP, PC, HC )

(1)

•

GDP : Real gross domestic product.

•

TFP : Total factor productivity.

•

PC : Physical capital stock.

•

HC : Index of human capital per person

The functional model should be converted to Statistical form as it is seen in Equation 2.
=

+

+

+

+

(2)

In equation (2), represents fixed term and ,
parameters are the coefficients of
the regression and reflect the change in GDP corresponding with per unit change in TFP, PC and
HC respectively. represents time trend.
is the error term, while ( = … ) displays
countries. However, Equation 2 a static model. By taking the delayed values of the series (i), the
dynamic equations of the VAR system can be described as it is seen below;
=
∑
=
+∑
=
+∑

1

+∑
+

+ ∑

+ ∑

+

(3)

(4)
+ ∑

+ ∑

+∑

+∑

+ ∑

+∑

+

These countries are Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, S.Arabia, Turkey
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(5)

+∑

=
∑

+ ∑

+∑

+

+

(6)

VAR Model is a system of equations in which each variable is a linear function that covers lagged
values of both itself of the dependent variables and other variables in the system. Where d
displays “the first differences”, “u” indicates the “error terms” and n is “the number of laglengths”.
3.3. Findings
First of all the statistical equation was re-described in Logarithmic Form as "
= +
+
+
+
" ( ). To test the significance of the variables and
the model, PLS Test Method was implemented and the results were summarized in to Table (1).
Table 1: Pooled Least Squares (PLS) Test
Number of obs

=

495

Source

SS

df

MS

F(3, 491)

=

2115.98

Model

1048.08077

3

349.360257

Prob > F

=

0.0000

Residual

81.0704976

491

.16511303

R-squared

=

0.9282

Total

1129.15127

494

2.28573131

Adj R-squared

=

0.9278

Root MSE

=

.40634

LnGDP

Cof.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

LnTFP

.6998439

.0591502

11.83

0.0000

.5836252

.8160625

LnHC

-.6940787

.0715579

-9.70

0.0000

-.8346761

-.5534813

LnPC

1.065504

.0134464

79.24

0.0000

1.039085

1.091924

_cons

-1.240916

.1763609

-7.04

0.0000

-1.587431

-.8944007

The bottom part of the table called coefficient table and covered coefficients of the variables,
Standard Errors, t-statistics calculated, and p-values. When we look at the p-values of the
variables, it is seen that all of them are lower than 5%, therefore, are significant. R-square and
the Adjusted R Square are approximately 0,93 which is significantly high and the F probability
value is equal to 0.0000 and lower than 0.05. that’s why it can be said that the model is
significant to carry on the analysis further.
3.3.1. Cross-section (CD) Test
Since the causality analysis is performed with station series, for this purpose, primarily the
existence of the unit root will be investigated. On the other hand, the existence of a correlation
between the units is critical to define the proper unit root test. If there is no correlation between
the units, first-generation panel unit root test, otherwise, the second-generation panel unit root
test should be selected. "Pesaran (2004) CD Test and additionally Breusch Pagan LM Test are
employed to determine the correlation between the units.
493

Table 2: Pesaran CD Test

Table 3: Breusch Pagan LM Test

Variable

CD-test

p-value

Corr.

Abs(Corr)

Test

Statistic

p-value

LnGDP

42.15

0.000*

0.847

0.847

LM

489

0.000*

LnTFP

3.79

0.000*

0.076

0.446

LM adj*

150.8

0.000*

LnPC

47.00

0.000*

0.945

0.945

LM CD*

11.23

0.000*

LnHC

47.75

0.000*

0.960

0.960

Model

11.23

0.000*

0.226

0.394

Table 4 shows the results of Pesaran (2004) CD-Test and covers the CD test statistics,
probability values, correlation coefficients and the absolute value of the correlations. The Null
hypothesis that represents “there is no correlation between the units”, has been tested. Because
of the p-values of all variables are lower than 5%, “H0 is rejected”. Breusch Pagan LM Test
results which are seen in Table 5 produce the same results with Pesaran CD Test. Therefore it is
concluded that there is a correlation between the units.
3.3.2. Stationary Test
When there is a correlation between the units, it is necessary to choose the second-generation
panel unit root tests. For this reason, it is decided to employ “Pesaran CADF Test” and ImPesaran-Shin (IPS) Unit Root Tests and the results of both method are presented in Table 6.
Table 4: Unit Root Tests
Pesaran’s CADF Test
I(0)

Im-Pesaran-Shin (IPS) Test
I(1)

I(0)

I(1)

Stat.

p-value

Stat.

p-value

Stat.

p-value

Stat.

p-value

LnGDP

-0.110

0.456

-8.237

0.000*

2.8932

0.9981

-10.5723

0.0000*

LnTFP

-0.644

0.260

-8.571

0.000*

-0.4141

0.3394

-10.6053

0.0000*

LnHC

-1.766

0.505

-3.820

0.000*

7.4075

1.0000

-12.7087

0.0000*

LnPC

0.579

0.719

-2.765

0.003*

1.0860

0.8613

-3.2150

0.0007*

Notes: CADF Panel Statistic Unit Root Critical Values, -2.440 (1%), -2.250 (5%) and -2.140 (10%)
IPS Panel Statistic Unit Root Critical Values, -2.050 (1%), -1.890 (5%) and -1.810 (10%)
Table 6 shows the Pesaran’s CADF and IPS Unit Root Test results revealing the stationarity of the
series at the level and first differences. The test results of the p-value of the series at the level are
higher than 0.05. Therefore, the series are not stationary at the level. When the first-order
differences of the series are taken, the p-value of the series became lower than 0,05. It means
both of series are stationary, in another word, the integration orders of the series are I(1).
Before conducting the VAR analysis, the proper lag-length value should be identified. For this
purpose, “Hansen J Test” was employed, and the results were presented in Table 5.
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Table 5: Hansen J Test
lag

CD

J

p-value

MBIC

MAIC

MQIC

1

.9999175

66.66505

.3854742

-312.4873*

-61.33495

-161.054

2

.9999498

33.12161

.9496811

-251.2427

-62.87839*

-137.6677*

3

.9994111

9.946638

.9999351

-179.6295

-54.05336

-103.9129

4

.992575

.0002857

1

-142.1819

-47.99971

-85.39436

Because of the values of the lag-length which performed the minimum of the selection criteria of
MAIC and MBIC are 2, the appropriate lag-length is selected as 2.
3.3.3. Homogeneity Tests
Homogeneity Test is performed to determine whether the homogeneous or the heterogeneous
Panel VAR models should be employed. For this purpose, Swamy S Homogeneity Test is
performed.
Table 6. Homogeneity Test
Reg.
=

+

=

+

+
+

=

+

+

+

=

+

+

+

χ2 (50)

Prob > χ2

+

+

+

400.98

0.0000*

+

+

+

105.80

0.0000*

+

565.10

0.0000*

+

1130.12

0.0000*

+
+

According to the results of Swamy Test, the probability values of χ2 of each of equations are less
than 0.05. The Null hypothesis which represents “parameters are homogenous” is rejected, and
it is decided that the parameters are heterogeneous. Therefore, Dumitrescu and Hurlin (2012)
Granger Panel Causality Test, which considers the heterogeneity, will be employed for VAR
Causality Analysis.
3.3.4. Panel Co-Integration Analysis
Westerlund ECM Panel Co-integration
Panel cointegration analyses are employed to reveal the long-term relationship between the
variables. For this purpose “Westerlund ECM Panel Cointegration Test” was conducted. “H0:
there is not a cointegration” hypothesis was tested and the results presented in Table 8.

495

Table 7: Westerlund ECM Panel Co-integration Test
Statistic

Value

z-value

P-value

Robust P-value

Gt

-3.552

-4.038

0.000*

0.000*

Ga

-21.118

-3.387

0.000*

0.000*

Pt

-10.311

-3.020

0.001*

0.042**

Pa

-18.943

-4.149

0.000*

0.000*

Note: Results for H0: no cointegration. ** and * indicate cointegration at the 5% and 1%
significance level respectively.

The robust p-values which are considered for heterogeneous panel cointegration, are less than
0.05. Therefore, the “H0 hypothesis is rejected” and It was concluded that there is co-integration
between GDP, TFP, PC and HC.
PMG Estimator
To look in detail both in the short-term and the long-term Pool Main Group Estimator, which
takes into account correlation and heterogeneity, was conducted and the outcomes are
presented in Table 8.
Table 8. PMG Estimator Results
dLnGDP

Coef.

Std.Err.

z

P>|z|

[%95 Conf. Interval]

L.LnTFP

1.00471

.0069431

144.71

0.000*

.9911018

1.018318

L.LnHC

.3453086

.0144261

23.94

0.000*

.3170339

.3735833

L.LnPC

.883345

.0082906

106.55

0.000*

.8670956

.8995943

_ec

-.111133

.05661

-1.96

0.050

-.2220864

-.0001795

d.LnTFP

.9542879

.0419465

22.75

0.000

.8720742

1.036502

d.LnHC

.0904846

.3683042

0.25

0.806

-.6313784

.8123477

d.LnPC

.8655827

.0832168

10.40

0.000

.7024807

1.028685

d.L.LnGDP

.3712303

.1342249

2.77

0.006

.1081542

.6343063

d.L.LnTFP

-.3744407

.1289447

-2.90

0.004

-.6271677

-.1217137

d.L.LnHC

.4419991

.6088502

0.73

0.468

-.7513254

1.635324

d.L.LnPC

-.3202584

.0863341

-3.71

0.000

-.48947

-.1510467

_cons

.0432518

.0532178

0.81

0.416

-.0610533

.1475568

_ec

SR
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The results of PMG estimator, which takes into account correlation and heterogeneity, are given
in the table. Long-term error correction parameters are positive and significant. There is a longterm relationship between variables. In the long term, To look in detail, Pool Main Group
Estimator was conducted.
The upper part of the table shows the long-term relationships. There are coefficients, Standard
Error, z-statistics calculated, p-values. Because of the p-values are lower than 5%, it’s concluded
that long-term coefficients are significant. By taking the value of the coefficients it is concluded
in long-run that
(a) a 1% raise in TFP cause to a 1 % increase in GDP
(b) a 1% raise in HC cause to a 0.35% increase in GDP,
(c) a 1% raise in PC cause to a 0.88% increase in GDP. In addition,
As a result, Total Factor Productivity, Human Capital and Physical Capital have an impact on
Economic growth in the long- term
The bottom part of the table represents the short-term relationship. P-value of error correction
coefficient, TFP and PC are lower than 5% and significant, but HC is not. Therefore,
(d) a 1% raise in TFP cause to 0.95 % increase in GDP,
(e) a 1% raise in PC cause to 0,87 % increase in GDP,
(f) Although HC itself is not significant in the short term; because of the interaction between
the TFP, PC and HC variables, the effect of the variables on economic growth in the shortterm is positive and significant.
(g) approximately 11% of the imbalances in a period, because of a shock, can be recovered
in the next period.
Although HC itself is not significant in the short term; because of the interaction between the
TFP, PC and HC variables, the effect of the variables on economic growth in the short-term is
positive and significant.
Table 9: PMG Long-term Analysis at Country Level
Country

Coeff.

Std. Err.

z-Value

P>z

Bahrain

-.0513923

.0179444

-2.86

0.004*

Cyprus

-.1471487

.0487155

-3.02

0.003*

Egypt

-.0137894

.0241747

-0.57

0.568

Iran

-.0460432

.0224321

-2.05

0.040**

Iraq

-.637171

.1532496

-4.16

0.000*

Israel

-.2322285

.0587711

-3.95

0.000*

497

Country

Coeff.

Std. Err.

z-Value

P>z

Jordan

-.0195751

.0224676

-0.87

0.384

Kuwait

-.0248253

.0110553

-2.25

0.025*

Qatar

-.0148403

.0071578

-2.07

0.038*

S. Arabia

-.0165994

.007198

-2.31

0.021*

Turkey

-.0188495

.0098736

-1.91

0.056***

Note : *, **, *** shows a long-run relationships at %1, %2 and %10 significance level respectively

Table 9 shows the long-term relationships at the country level. Accordingly except the results
indicated a long-term relationship except for Egypt and Jordan.
4. Conclusion
In this research, it is investigated a long-term and the long-term relationships between total
factor productivity (TFP), physical capital (PC), human capital (HC) and economic growth (GDP).
The data set includes 495 observations composed of GDP, Total Factor Productivity, Physical
Capital Stock and Human Capital of 11 Middle East countries, between 1970-2014. Data set was
compiled from the web base statistical sources of “World Bank”.
As Methods, primarily (i) the functional, (ii) the statistical and (iii) the VAR models were
established. Then, the significance of the variables and the model were investigated. In order to
produce correct results; (a) cross-section dependency between the units, (b) stationary of the
series and (c) homogeneities of the parameters were discovered. Then, Westerlund ECM Panel
Co-integration and PMG Estimator were employed to reveal the short-term and the long-term
relationships among the variables.
As a result of the long-term analysis, (i) a 1% raise in TFP cause to a 1 % increase in GDP, (ii) a
1% raise in HC cause to a 0.35% increase in GDP, and (iii) a 1% raise in PC cause to a 0.88%
increase in GDP.
The short-term analysis revealed that (i) a 1% raise in TFP cause to 0.95 % increase in GDP, (ii)
a 1% raise in PC cause to 0,87 % increase in GDP, (iii) Although HC itself is not significant in the
short term; because of the interaction between the TFP, PC and HC variables, the effect of the
variables on economic growth in the short-term is positive and significant and (iv)
approximately 11% of the imbalances in a period, because of a shock, can be recovered in the
next period.
Total factor productivity, human capital and physical capital plays a significant roll in economic
growth and therefore, should be considered in economic growth in both the short-term and the
long-term.
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Türev Ürünlerinin Karlılığa Etkisi: Katılım ve Mevduat Bankaları
Üzerine Türkiye’de Bir Uygulama
Hülya Yılmaz*, Tayfun Timuray**

Öz
Günümüzde birçok sektörde uluslararası ticaretin yaygınlaşması, finansal piyasalardaki
belirsizlikler ve fiyatlarda görülen dalgalanmalar, risklerden korunma ihtiyacını da
arttırmaktadır. Bu durum gerek fon arz edenlerin ve gerekse de fon talep edenlerin bu bakımdan
gelecekte oluşması muhtemel dalgalanmalara karşı bu günden pozisyon almaları gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada mevduat ve katılım bankalarının türev ürünleri kullanımının
karlılığa etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren yedisi mevduat beşi katılım
bankası olmak üzere toplam on iki bankanın 2010 ve 2017 arası yıllık bilançolarından alınan
veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken bankaların karlılık oranları olup bankaların karlılık
oranları özkaynak ve aktif karlılık (ROA ve ROE) ve net kar olmak üzere üç farklı şekilde
ölçülmüştür. Bağımsız değişkenler ise bankaların kullandıkları swap, opsiyon, future, forward,
riskten korunma amaçlı ve diğer türev ürünlerinin toplam aktiflere oranı ve toplam türev olmak
üzere 7 farklı şekilde ölçülmüştür. Bulgular türev ürünü kullanımının karlılığı araştırdığını
göstermiştir. Ancak türev ürünü kullanımının asıl olarak kredi riskini azaltmak olduğu
düşünüldüğünde ileride yapılacak çalışmalarda risk değişkeninin de çalışmalara dâhil edilmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
Abstract
The spread of international trade in many sectors, uncertainties in financial markets and
fluctuations in prices increase the need for protection from risks. The risk necessitates taking a
position against the possible fluctuations in the future for both the fund suppliers and the fund
demanders. This study examines the impact of derivative use of trade and Islamic banks on
profitability. To this end, we collected data from 5 Islamic and 7 trade bank from their balance
sheets from 2010 to 2017. Dependent variable measures the profitability of banks and measured
as return on asset, return on equity, and net income. Independent variables measure the use of
derivates and measured as the ratio of various derivates (swap, option, future, forward, risk
protection, and others) to total asset and the total use of derivates. Findings indicated that the
use of derivates increases profitability. However, considering that the use of derivative products
is primarily to reduce credit risk, it is considered that the risk variable should be included in
future studies.

Giriş
Bankalar mevduat ve fon sahiplerinin çıkarlarını gözeterek ve basiretli bir tüccar gibi
davranarak müşterilerine hizmet etmeyi amaçlayan ve bu hizmetin karşılığında ana hatları ile
faiz ve komisyon geliri sağlayarak kar elde etmeyi amaçlayan işletmelerdir. Ülkemizde halen
faaliyet gösteren bankalar, özel sermayeli mevduat bankaları, kamu sermayeli mevduat
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankaları olarak dört sınıfta kategorize
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edilebilir. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu kategoriyi üçe ayırmıştır:
Mevduat Bankaları, Yatırım Bankaları ve Katılım Bankaları.
Neredeyse tüm bankalar sadece öz kaynakları ile değil, müşterilerden toplamış oldukları
mevduatlar ile piyasayı fonlamaktadır. Bankaların bu özelliği gereği kredi verirken kendi öz
kaynaklarından çok, toplanan fonlar ile kredi verdiğini gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizde bankaların topladığı mevduat ile verilen kredi arasındaki vade uyumsuzluğu
düşünüldüğünde bankaların faaliyetleri sırasında bir takım risklerle karşı karşıya kaldığı gerçeği
kaçınılmaz olmaktadır.
Bankaların bu risklerden kaçınabilmesinin bir yolu olarak türev araçların etkin kullanımı önem
arz etmektedir. Türev ürünler, günümüzün finansal piyasalarının artık en önemli
enstrümanlarından biri haline gelmiştir. Fiyatı bir diğer ürünün fiyatına bağlı olan bu ürünlerin
dört temel çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Forward, Swap, Opsiyon ve Futures sözleşmelerdir.
Ülkemizde son yıllarda bankalarda bu ürünlerin önemli kullanıcılarından biri haline gelmiştir.
Zira bankalar mevduat toplayarak kredi veren kuruluşlar olduğu için bu faaliyetlerinde çeşitli
risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çeşitli finansal risklere maruz kalmamak ve gelecekteki
aktif pasif pozisyonlarını sağlıklı görebilmek adına bankalar bu risklerini finansal veya ticari
faaliyetleri sırasında oluşabilecek fiyat hareketlerine karşı korumanın yani hedge edebilmenin
yollarını türev ürünler ile bulabilmektedir.
Katılım Bankaları
Katılım bankacılığı, toplanan fonlar açısından müşterilere herhangi bir getiri taahhüdü
vermeyen kar ve zarar paylaşımı esasına göre çalışan, kullandırılan fonlar açısından ise mal
alımına esas olmak üzere fonlama yapan bankacılık sistemidir. Ülkemizde 1980’li yıllardan
sonra finans kurumu olarak kurulan bu tarz işletmeler daha sonra bankalar kanunu kapsamına
alınmış ve katılım bankaları olarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. Halen ülkemizde 5 katılım
bankası mevcut olup bunlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,
Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’dır. Kuruluş
iznini alan ancak henüz ticari olarak faaliyetine başlamamış olan Emlak Katılım Bankası ise
incelenmemiştir.
Katılım Bankacılığı Nedir?
Katılım Bankacılığı; faizsizlik prensibine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık
faaliyetini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve
finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandırılan bir bankacılık modelidir.1
Katılım bankaları, fon toplama işlemini özel cari hesaplar ve katılma hesapları yoluyla
gerçekleştirir. Özel cari hesaplar, katılım bankalarında açılabilen, istenildiği takdirde her an
kısmen veya tamamen geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi
bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır. Katılma hesabı ise katılım bankalarına
yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucunu
veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve
anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade
etmektedir. Katılım bankalarında açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma
hesaplarında yer alan paraların tamamına Katılım Fonu adı verilmektedir.2
1
2

TKBB, Katılım Bankacılığı; Nedir? Nasıl Çalışır? Tanıtım Broşürü, TKBB Yayınları.
Katılım Bankacılığı, Albaraka Türk yayınları, İstanbul, 2017, s.9
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Katılım Bankacılığı modeli ile süregelen finansal modellere alternatif bir seçim oluşturulmuştur.
Klasik bankacılıkta mevduatını yatırmak için bankaya gelen bir müşteri vade ve faiz konusunda
bankayla anlaştıktan sonra süre sonunda alacağı faizi net olarak bilmekte iken bu model de,
yatırılan paraya vade sonunda ne getiri elde edileceği bilinmemekte ve hatta zarar etme olasılığı
bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizde ilk kuruluş yıllarında faiz hassasiyeti olan yatırımcı
kesime hitap etmiş ve bu yatırımcıların bankacılık sistemi dışında bulunan iktisadi değerlerinin
ekonomiye katılımını amaçlamıştır. Günümüzde gelinen nokta da ise faiz hassasiyeti olsun
olmasın birçok gerçek ve tüzel kişinin Katılım Bankaları ile çalıştıkları görülmektedir.
Katılım Bankacılığının Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi
Faizsiz bankacılık kavramı 1970’li yıllarda tercüme edilerek yayınlanan birçok eserle birlikte
ülkemizde etkili olmaya başlarken, bu sistemin temelleri yine bu yıllardan itibaren özellikle
Avrupa’ya çalışmaya giden ve burada elde ettiği gelirini değerlendiremeyen kişilerin, bu
taleplerinin karşılanması amacı ile kurulan işçi şirketleri ile atılmıştır. Bu işçi şirketleri, faiz
hassasiyeti nedeni ile birikimini bankaya yatırmayan insanların birikimlerini, kurdukları
şirketlere ortak ederek ekonomiye katma ve ortaklara gelir vaadinde bulunmuşlardır. Kurulan
bu şirketler aslında bölgesel kalkınma sanayileşme ve istihdam gibi alanlarda yatırımcıların
paralarını faize bulaştırmadan değerlendirmeyi amaçlamışlardır. O dönemlerde binlerce şirket
kurulmuş, ancak birçoğu batmıştır. Günümüze kadar gelen az sayıda güzel örnek olmakla
birlikte başarısızlık oranı çok yüksektir. Bu başarısızlık aslında önemli bir tecrübe edinilmesine
vesile olmuş, dini inanışları nedeni ile varlıklarını ekonomiye katmayan insanların fark
edilmesini sağlamıştır. Bu durumu fark eden siyasi iktidar boşluğu doldurmak amacıyla 1975
yılında (DESİYAB) Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası’nı kurmuştur. Kurulan bu banka kar
ortaklığı esasına dayanmış ancak faaliyeti üç yıl sürmüştür. İslami bankacılık modelinin
ülkemizde ki gelişimi Türkiye’nin İKB (İslam Kalkınma Bankası)’nın kurucuları arasında olması
ve ilerleyen yıllarda hissesini arttırması ile sürmüştür. Yurt içinde DESİYAB ve yurt ışında İKB ile
tecrübesini iyice arttıran Türkiye 1983 yılında faizsiz bankacılık alanında ilk düzenlemesini
yapmış ve bir yıl sonra Özel Finans Kurumları kurulmuştur. Bu ilk kurumlar Albaraka Türk ve
Faisal Finanstır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise özel finans kurumları BK (Bankalara Kanunu)
kapsamına alınmış ve 2005 yılında Katılım Bankası olarak adlandırılmışlardır.3
Katılım Bankacılığının Ortaya Çıkış Nedenleri
Katılım bankacılığının Türkiye’ye gelişi Dünyadaki diğer ülkelere göre geç olsa da, ortaya çıkış
nedenleri benzerlik göstermektedir. Dini nedenler, ekonomik nedenler ve sosyal nedenler.
Dini Nedenler
Semavi dinlerin tamamında faizden uzak durulması vurgulanmış ve faiz yasaklanmıştır. Ancak
faizin tanımı ile ilgili farklılıklar, zaman içerisinde faizin meşrulaşmaya başlamasına neden
olmuştur. Hıristiyanlık ve Yahudilikte göze çarpan bu hususa karşın, İslamiyet doğduğu günden
bu yana faize karşı olan duruşunu kaybetmeyen tek din olarak karşımıza çıkmaktadır. 4
Ülkemizde Katılım Bankacılığının kurulmasında en önemli dini etkenlerin başında İslamiyet’te
faizin yasak oluşudur. Bu yasak ülkemizde yaşayan halkın bir bölümünün faiz geliri elde edilen
kurumlardan uzak durmasını doğurmaktadır. Hatta öyle ki bu para sahiplerinin bir kısmı faizle
çalışan bankalarda vadesiz hesap dahi açmamaktadırlar. Bu fiili durum gerek tasarruf sahibi
Mustafa CANBAZ, Katılım Bankacılığı, Beta Yayınları, İstanbul, 2016, s.170-171-172
Yunus KUTVAL, Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Türkiye Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.25
3
4
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açısından ve gerekse de ülke ekonomisi açısından kaynak israfı anlamına gelmektedir. Yastık altı
olarak tanımlanabilen bu kaynağın ekonomiye kazandırılması ise mevcut katılım bankaları ile
olmaktadır. Katılım Bankacılığı sayesinde dini inanışları doğrultusunda paralarını mali sisteme
sokmayan tasarruf sahipleri, gerek bireysel ve gerekse de makroekonomik açıdan sahip
oldukları varlıklarını saklama ve atıl kalma maliyetini de ortadan kaldırabilmektedirler.
Ekonomik Nedenler
İslam ülkeleri gelişmişlik durumuna göre üç sınıfa ayrılabilir. Birinci sınıfta; Yemen, Sudan gibi
geri kalmış ülkeler (tarıma dayalı ekonomi), ikinci sınıfta; Türkiye, Mısır, Pakistan gibi
gelişmekte olan ülkeler (sanayileşme tarım sektörüne göre daha yüksek), üçüncü sınıfta; Kuveyt,
Katar, Suudi Arabistan gibi ekonomileri petrol gelirlerine bağlı ülkeler.5
Petrol kaynağına sahip zengin ülkeler elde ettikleri büyük kazançları değerlendirememekte ve
bu yüksek montanlı paraları batı kaynaklarına yatırmaktadırlar. Bu nedenle kaynak fazlası olan
Müslüman ülkeler ile kaynak sıkıntısı çeken Müslüman ülkelerin aralarında yapacakları işbirliği
açısından katılım bankaların kurulması önemli bir faktör olmuştur.6
Diğer taraftan piyasada faaliyet gösteren ticari bankalar yatırıma yönelik uzun vadeli yatırım
kredilerine sıcak bakmamakta, bunun yerine çok daha kısa vadeli ve karlarını daha çabuk realize
edebilecekleri kredileri tercih etmektedirler. Bu durum ülkelerin gelişimleri ve yatırımların
gerçekleşmesi açısından olumsuz bir durum yaratmaktadır. Katılım bankaları ise bu tür
yatırımları fonlamakta ve bu yönde ülkede görülen açığı kapatmaktadır.7
Bir başka neden ise şudur. Klasik bankacılığın ana hedefi faiz ve komisyon gelirleri üzerinden
kar elde etme isteğidir. Bu hedef doğrultusunda öncelik kendi çıkarlarıdır ve kredi
kullandırdıkları firmaların verimli çalışıp çalışmadığını genellikle denetlemezler. Dolayısı ile
ticaretin ortağı konumunda olmazlar. Katılım Bankaları ise ticaretin bir ortağı olarak fonlama
yaptıkları için, ilişkide bulundukları firmaları verimlilikleri açısından da denetler ve ortaklık
esasına göre kredi kullandırırlar. Böylece bir taraftan ticaretin finansmanı sağlanırken, diğer
taraftan ülke ekonomisinin kayıt altına alınmış olmasına da yardımcı olurlar. Bu çalışma şekli
kullandırdıkları kredileri de denetledikleri anlamına gelmektedir.
Sosyal Nedenler
Toplum, çeşitli sınıflara mensup birçok insandan oluşmaktadır. Bu kadar çok ve farklı grupların
ise sosyal barışı sağlamaları da bir o kadar zor olmaktadır. Bu sosyal gruplar arasında ki iyi
ilişkiyi tesis etmek sosyal barışı beraberinde getirecektir. Sosyal devlet anlayışının birinci kuralı
her türlü adaletsizliğinin ve tabi gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Günümüz az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde görülen gelir dağılımı adaletsizliği, servet sahibi olan
zümrenin elde ettiği faizle daha zengin olduğu, orta ve alt gelir grubu zümrenin ise giderek daha
fakirleştiğini göstermektedir. Servet sahiplerinin elde ettiği faiz ile daha zengin olduğu fakirin
ise daha fakirleştiği bu sistemin alternatifi olarak katılım bankaları bu düzenin önünü
kapatmaktadır. 8

Feridun KAYA, Katılım Bankacılığı, Beta Basım, İstanbul, 2017, s.16
Ahmet TABAKOĞLU, İslam ve Ekonomik Hayat, Ankara, Diyanet İşleri Yayınları, 1988, s.149 ve Feridun
KAYA, a.g.e. s.17
7 Feridun KAYA, a.g.e. s.18
8 Selvi SUİÇMEZ, Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002, s.27 ve Feridun KAYA, a.g.e. s.19
5
6
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Katılım Bankacılığının Dayandığı İlkeler
Ülkemizde faaliyet gösteren Katılım Bankaları açısından bakıldığında faaliyetleri sırasında
olmazsa olmaz üç ana ilkeleri vardır. Bunlar; Faizsizlik İlkesi, Ticaretle Bağlantılı Olma İlkesi,
Yatırımların Ahlaki Kurallara Uygunluğu İlkesi.
Faizsizlik İlkesi9
Faizin ortaya çıkışından bu yana toplumların vicdanı, din milliyet, kültür farklılıklarına
bakmaksızın faiz konusunda rahatsızlık duymuştur. Bu rahatsızlık halen de devam etmektedir.
Bu nedenle, faiz sorunu bir din sorunundan ziyade toplumsal bir sorundur. Bu sorunun var
olmasına rağmen İslamiyet dışında ki diğer dinler Müslümanların duyduğu duyarlılığa
ulaşamamışlardır. Bu duyarlılık sayesinde faizsiz bankacılık İslam ülkelerinde doğmuş ve
gelişmiştir. Katılım Bankalarının kuruluş amacı faizsizlik üzerinedir ve bu prensibin özünde;


Fon toplarken ‘’sabit bir getiri’’ taahhüt etmemek,



Fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, malı ‘’peşin alıp vadeli satmak’’ veya
‘’ortaklık’’ yapmak,



Her türlü bankacılık hizmetinde faizin her çeşidinden kesinlikle kaçmaktır.

Katılım Bankalarında para bir mübadele aracıdır. Ticari bir mal değildir.
Ticaretle Bağlantılı Olma İlkesi
Katılım Bankaları müşterilerinin kredi taleplerini değil, mal alım taleplerini karşılarlar. Bu
nedenle katılım bankasından fon talep eden bir müşterinin elle tutulur, gözle görülür bir malı
almak istemesi ve bunun için katılım bankasından fon talep etmesi gerekir. Katılım Bankası bu
malı peşin alarak, müşterisine vadeli olarak satar ve böylece ticaret gerçekleşmiş olur. Dolayısı
ile Katılım Bankalarından yapılan her bir fonlama mutlak surette ticaretle bağlantılıdır. Her bir
işlem faturalandırıldığı için banka açısından işlem güvenliği sağlanmış ve fonlamanın gerçek bir
ticaret ilişkisinden olduğu ispatlanmış olur. Varlığa dayalı olmak esastır. Faaliyet alanı reel ve
gerçek ekonomi alanıdır. Diğer bir yandan Katılım Bankalarında fonlamanın dayanağı fatura
olduğu için kamu maliyesi bakımından da vergi gelirlerinin arttırılması gibi bir misyonuda
yerine getirmektedir.10
Yatırımların Ahlaki Kurallara Uygunluğu İlkesi
Katılım Bankaları birebir ticaretin içinde oldukları için basiretli tüccar gibi davranmak
durumundadırlar. Mal alım satımına aracılık ettikleri fonlama işlemlerinin genel ahlak kuralları,
halk sağlığı, toplumun örf ve adetlerine uygunluğu gibi kıstasları göz önünde bulundurarak işlem
yaparlar. Öncelik para kazanmak değil, faizsiz işlemler ile etik ve ahlaki kavramlara azami
dikkatle işlem yapmaktır. Dolayısı ile insanlığın kabul etmiş olduğu genel ahlak ve etik kuralların
dışındaki hiç bir fonlama yapılmamaktadır. Ahlakın temel alındığı bir iktisadi ilişki esastır. Suni
müdahale, haksız kazanç, belirsizlik, karaborsacılık gibi her türlü işlem yasaktır. Ayrıca risk
paylaşımı esastır ve riskler taraflar olarak birlikte üstlenilir.

Katılım Bankacılığı Sistemi, Çalışma Esasları ve Uygulamaları, Albaraka Türk Yayınları, İstanbul,
2016, s. 6
10 Mustafa CANBAZ, Katılım Bankacılığı, Beta Yayınları, İstanbul, 2016 s.189-193
9
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Katılım Bankaları İle Ticari (Mevduat) Bankalar Arasındaki Farklar
Bu farklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 6 Katılım Bankaları İle Ticari Bankalar Arasındaki Farklar11
Katılım Bankaları

Ticari bankalar

Özel cari hesap ve katılma hesapları yoluyla fon
toplarlar.

Ticari hesap ve mevduat hesapları yoluyla fon
toplarlar.

Toplanan fonlar, fon ihtiyacı olan müşterilerin ticari
faaliyetlerinin finansmanında kullandırılır.

Faiz esası ile fonlama yapılır.

Fon toplarken hesap sahipleriyle kar zarar ortaklığı,
fon kullandırırken vadeli satış, finansal kiralama,
kar zarar ortaklığına dayanan işlemler yaparlar.

Parayı bir ticari ürün gibi alıp sattıklarından
dolayı paradan para kazanırlar.

Nakit kredi kullandırmazlar.

Nakit Kredi kullandırırlar.

Fon kullandırışları kar/zarar yönetimiyle fon
kullandırma ve ortak yatırımlara dayanır. Bu
nedenle, teminat ve ipotek kadar ile girilen riskte,
projenin sağlamlığı önemlidir.

Ortaklık söz konusu olmadığı için müşterinin
göstereceği teminatlar daha önemlidir.

Finansal Kiralama yapma yetkileri vardır.

Finansal kiralama yapma yetkileri yoktur.

Katılma hesaplarında kar ve zarara katılım söz
konusu olduğundan vade tarihinden önce kar ve
zarar belli değildir.

Vadeli mevduat hesapları faize dayalı olduğu için
vade sonunda ele geçecek paranın tutarı bellidir.

Fon kullanan müşterinin vade sonunda ödeyeceği
tutar bellidir. Yaşanan ekonomik krizler sonucu
etkilemez.

Ekonomik değişiklikler fon kullanan müşteriyi
ödeyeceği tutar açısından etkiler.

Kar ve zarara katılma esasına göre toplanan fonlar,
faizsiz yöntemlerle ticari faaliyetlerde
değerlendirilir.

Toplanan fonların bir kısmı faaliyetlerde
değerlendirilirken, geri kalan kısmı faizli finans
enstrümanlarında değerlendirilir.

Türk Bankacılık Sistemindeki Katılım Bankaları
Halen ülkemizde faaliyet gösteren beş katılım bankası vardır. Bunlar, Albaraka Türk Katılım
Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Ziraat
Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Bu bankaların üyesi olduğu Türkiye Katılım Bankaları Birliği ise ülkemizdeki katılım
bankalarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için uygun mevzuat ve düzenlemeleri
geliştirmek üzere faaliyet göstermektedir.

11

Katılım Bankacılığı Sistemi, Çalışma Esasları ve Uygulaması, Albaraka Türk Yayınları s.13
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
‘’TKBB bankacılık kanunu gereği kurulmuş tüzel kişiliğe haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur.’’12
04.10.2001 tarihinde faaliyetine başlamış olan kuruluşa faaliyet izni alan katılım bankalarının,
faaliyet iznini aldıktan sonra bir ay içinde üye olmak ve TKBB’nin aldığı kararlara uymak ve
uygulamak zorunlulukları vardır.
‘’TKBB’nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık
düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini
savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin
gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortam
yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak, uygulamak ve
uygulanmasını talep etmektir.’’13
TKBB ülkemizdeki katılım bankacılığı sektörünün genel bankacılık sektörü içinden aldığı payın
arttırılması yönünde bir vizyona sahiptir. Halen toplam bankacılık sektörü içinde %5’lik bir paya
sahip olan katılım bankacılığının, 2025 yılında %15’lik bir paya ulaşması hedeflenmiştir.
TKBB’nin üye olduğu kuruluşlar arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul
Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve General Councıl For Islamıc Banks And Fınancıal Instıtutıons
(CIBAFI) bulunmaktadır.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk, 1984 yılında kurulmuş ve 1985 yılında aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Kurulduğu yıllarda özel finans kurumu olan ve daha sonra çıkan yasa ile banka olan kurum, Orta
Doğu’nun güçlü sermaye gruplarından ABG (Albaraka Bankacılık Grubu), IDB (İslam Kalkınma
Bankası) ve ülkemizin önde gelen yerli sanayi grubunun öncülüğünde kurulmuştur.14
31.12.2017 tarihi ile ortaklık yapısına bakıldığında, yabancı ortakların %65,87, yerli ortakların
%9,00, halka açık olan kısmın ise %25,13 olduğu görülmektedir.15 Ülkemizde ilk kurulan faizsiz
banka olma özelliği ile sektörün öncülerindendir. 31.12.2017 tarihi itibari ile biri yurt dışında
olmak üzere 220 şube ve 3.899 personeli bulunmaktadır. Ana ortağı olan ABG’ nin faaliyet
gösterdiği Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerinde geniş muhabir ağı sayesinde,
ülkemizdeki ithalat ve ihracatçılara finansal ürün ve hizmet sunmaktadır.16
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt merkezli Kuwait Finance House’un 1989 yılında ülkemiz pazarına girmesi ile Kuveyt
Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. unvanı ile faaliyetine başlamış ve daha sonra 2006 yılında
katılım bankası unvanını almıştır.17 31.12.2017 tarihi ile ortaklık yapısına bakıldığında, Kuveyt
Finans Kurumu’nun %62,24, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün %18,72, Kuveyt Devlet Sosyal
Güvenlik Kuruluşu’nun %9, İslam Kalkınma Bankası’nın %9, geriye kalan %1,04’lük kısmın ise

http://www.tkbb.org.tr/tarihce
http://www.tkbb.org.tr/tarihce
14 https://www.albaraka.com.tr/albarakayi-taniyin.aspx
15 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31.12.2017 Faaliyet Raporu,
16 Katılım Bankacılığı, Albaraka Türk Yayınları, 2017
17 https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/kuveyt-turk-hakkinda/gecmisten-bugune-kuveyt-turk
12
13

506

diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olduğu görülmektedir.18 Ülke genelinde 399 şubesi olan
bankada 2017 yılı sonu ile 5749 personel istihdam edilmektedir.19
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
İlk tam yerli sermayeli olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile Family Finansın
birleşmeleri ile kurulmuştur. 2008 yılında The National Commercial Bank (NCB) tarafından
çoğunluk hisseleri satın alınmıştır. Suudi Arabistan’ın ilk ve en büyük bankalarından olan NCB
%67,03 lük hisseye sahiptir. Kalan %10,57 hisse Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,
%22,40 hisse ise diğer ortaklara aittir.20 Bankanın 31.12.2017 tarihi ile 287 şubesi ve 3767
personeli bulunmaktadır.21
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
2014 yılında tamamı T.C. Hazinesi tarafından ödenmiş sermaye ile kurulan banka 2015 yılında
faaliyet izni almıştır. Halen kayıtlı sermayesinin neredeyse tamamı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne
aittir. 2017 yılı sonu ile 63 şubesi olan bankada 890 personel istihdam edilmektedir.22 Ülkemizin
ilk kamu katılım bankası olma özelliğine sahiptir.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 2015 yılında kurulmuş ve 2016 yılında faaliyet izni alarak ticari
hayatına başlamıştır. Sermayesinin %99,00’lık bölümü T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne ait olup kalan %0,25’lik kısım Beyazid Han-ı Sani (II. Beyazit) Vakfı, %0,25’lik
kısım Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, %0,25’lik kısım Mahmud Han-ı
Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel (II.Mahmut) Vakfı, %0,25’lik kısım ise Murad Paşa Bin
Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı’na aittir. 2017 yılı sonu ile 63 şube ve 724 personel ile hizmet
vermektedir. 23
TÜREV ÜRÜNLER
Türev ürünler, fiyatı başka bir mal veya hizmetin varlığına bağlı olan ürünlerdir. Türev ürün,
vade sonundaki veya vade içindeki değeri, sözleşmeye konu varlığın fiyatı tarafından belirlenen
bir finansal varlıktır.24
Başlıca Türev Ürünler
Türev ürünler organize piyasalarda ve organize olmayan, diğer bir ifade ile tezgâh üstü
piyasalarda işlem görebilir. Dört temel türev türü vardır. Bunlar;
-

Swap Sözleşmeleri,

-

Opsiyon Sözleşmeleri,

-

Forward Sözleşmeleri,

-

Futures Sözleşmeleridir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 31.12.2017 Faaliyet Raporu
https://www.kuveytturk.com.tr/hakkimizda/kuveyt-turk-hakkinda/gecmisten-bugune-kuveyt-turk
20 https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/Sayfalar/ortaklik-yapisi.aspx
21 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 31.12.2017 Bağımsız Denetim Raporu
22 Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 2017 yılı Faaliyet Raporu
23 Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 2017 yılı Faaliyet Raporu
24 Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınları, Bursa 2018,
s.73.
18
19
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Swap Sözleşmeleri
‘’Swap (takas), iki tarafın belirli dönemlerde gerçekleşecek olan nakit akışlarını belirli koşullar
çerçevesinde el değiştirmek sureti ile oluşturduğu türev ürünlerdir.’’ 25 Swap sözleşmeleri tek
bir sözleşme ile farklı vadelerdeki nakit akışlarını belirli şartlarla el değiştirmesine olanak
sağlar. Bu tür işlemlerde alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesi aracı kurumlar ile
sağlanmaktadır. Faiz swabı ve döviz swabı olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Ancak mal swapı,
itfalı swap, basamaklı swap, makro swap, baz swap gibi çeşitleri de bulunmaktadır.26
Opsiyon Sözleşmeleri
İleri vadeli bir varlığın, vade sonunda daha önce belirlenmiş fiyattan alma ya da satma hakkı
veren sözleşmelere opsiyon sözleşmeleri denmektedir. Bu tür sözleşmelerde vade geldiği zaman
alma ya da satma zorunluluğu yoktur. Yani cayma hakkı vardır. Ancak bu cayma hakkı cayma
bedeli olarak niteliklendirilecek olan bir bedeli satıcıya ödenmesini gerektirir.27
Forward Sözleşmeleri
Fiyatı ve tutarı bugünden belli bir varlığın ileri bir tarihte alınması veya satılmasını sağlayan
türev üründür. Gelecek bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir varlığın fiyatı, vadesi ve miktarı
bugünden belirlenmekte ve sözleşmeye bağlanmaktadır. Alıcı, sözleşmeye konu varlığı
belirlenen fiyattan almak, satıcı ise bu varlığı belirlenen fiyattan teslim etmek zorundadır.28
Future Sözleşmeler
Belirli nitelikteki ve miktardaki finansal ya da fiziki bir varlığı, ileri bir tarihte, sözleşme
tarihinde belirlenmiş fiyat üzerinden satın alınması ya da satılmasını hükme bağlayan
sözleşmelerdir. Alıcı ve satıcının hesapları borsa yönetimi tarafından izlenmekte ve bu nedenle
temerrüt halinin oluşması engellenmektedir. 29
KATILIM BANKALARI İLE MEVDUAT BANKALARININ PAZAR PAYLARI
Mevduat bankaları ile katılım bankaları arasındaki gerek personel ve gerekse de şube sayısı
bakımından oluşan bu fark her iki bankacılık faaliyetinin toplam sektör içinde aldıkları paylara
da yansımaktadır. Katılım ve mevduat bankacılığının 2013 ve 2017 yılları açısından sektör
içinde ki payları aşağıda gösterilmiştir.
2013 yılı sonu itibari ile sektörün toplam aktif büyüklüğü 1.732.420,0 TL olup, katılım
bankalarının bu pay içindeki hacmi 96.086,0 TL olarak gerçekleşmiş ve %5.5’lik bir pay
alabilmiştir.30

Burak SALTOĞLU, Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi, İstanbul, 2018, s.9
Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, a.g.k., s.90
27 Burak SALTOĞLU, a.g.k., s.9
28 Nurgül CHAMBERS, Türev Piyasalar, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 1998, s.42
29 Rob DİXON ve Phil HOLMES, Financial Markets: An Introduction, Chapman&Hall, London, 1995,
s.123 aktaranlar, Adem ANBAR ve Lale KARABIYIK, Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin
Yayınları, Bursa 2018, s.106
30 www.bddk.org.tr
25
26
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SEKTÖR PAYI
5,5

94,5

KATILIM

MEVDUAT

Şekil 1 Katılım bankaları ile mevduat bankalarının 2013 yılı aktif büyüklükleri

2017 yılına gelindiğinde ise sektörün toplam aktif büyüklüğü 3.257 Milyar TL, katılım
bankalarının payı 160 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve %4.9’luk bir pay alabilmiştir.31

SEKTÖR PAYI
4,9

95,1

KATILIM

MEVDUAT

Şekil 2 Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının 2017 yılı aktif büyüklükleri

VERİ
Bu araştırmada yedisi mevduat beşi katılım bankası olmak üzere toplam on iki bankanın yıllık
bilançolarından alınan veriler kullanılmıştır. Veri setinde Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş
Bankası, Vakıf Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası, Türkiye Bankacılık Sistemi’ne dâhil
olan otuz dört mevduat bankasının yaklaşık %21’ini temsil etmektedir. Öte yandan, bu yedi
banka mevcut mevduat bankalarına ait toplam 10,288 şubenin 7,263’üne sahiptir. Bu açıdan
bakıldığında, veri setinde bulunan mevduat bankaları tüm mevduat bankalarına ait şubelerin
%70’ine sahiptir. Veri setinde bulunan Albaraka, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve
31

www.bddk.org.tr
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Ziraat Katılım bankaları ise Türkiye’de bulunan katılım bankalarının tamamını içermektedir.
Ziraat ve Vakıf Katılım bankaları hariç diğer mevduat ve katılım bankalarına ait veriler 20102017 yıllarına ait bilançolardan elde edilmiştir. Ziraat ve Vakıf Katılım bankaları 2015 yılında
faaliyete geçtiğinden dolayı, bu bankaların verileri 2015-2017 yıllarını kapsamaktadır (Tablo 2).
Toplam gözlem sayısı seksen altıdır (N=86).
Tablo 7 Katılım ve Mevduat Bankalarına Ait Gözlem Sayıları
GRUP

BANKA

GÖZLEM

Albaraka

8

Kuveyttürk

8

Türkiye Finans

8

Vakıf Katılım

3

Ziraat Katılım

3

Toplam

30

Akbank

8

Denizbank

8

Garanti Bankası

8

İş Bankası

8

Vakıf Bankası

8

Yapı Kredi Bankası

8

Ziraat Bankası

8

Toplam

56

KATILIM

MEVDUAT

Tablo 3’de de görüldüğü üzere, mevduat bankalarının ortalama 307 milyar lirayı bulan toplam
aktifleri katılım bankalarının ortalama 32 milyar lirayı bulan toplam aktiflerinin yaklaşık 10
katıdır. Toplam aktifler dikkate alındığında, en büyük katılım bankası 57 milyar lira ile
Kuveyttürk iken, en büyük mevduat bankası 434 milyar lira ile Ziraat bankasıdır. 2017 yılı itibari
ile katılım bankalarının yıllık net karı ortalama 317 milyon lira, mevduat bankalarının yıllık net
karı ortalama yaklaşık 5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak karlılığına bakıldığında ise
katılım bankaları ortalama %11, mevduat bankaları ise ortalama %15 oranında bir karlılığa
sahiptir. Aktif karlılık oranları ise her iki banka grubu için ortalama %1,5 civarında
gerçekleşmiştir. Kar ve karlılık ile ilgili her üç değişken (net kar, özkaynak karlılığı ve aktif
karlılık) bir arada değerlendirildiğinde, katılım bankalarından Kuveyttürk, mevduat
bankalarından ise Ziraat bankasının öne çıktığı görülmektedir. Son olarak, bankaların toplam
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türev ürünü kullanımlarına bakıldığında, katılım bankalarının aktiflerinin yaklaşık %21’i,
mevduat bankalarının ise aktiflerinin yaklaşık %79’u oranında bir kullanım oranına sahip
oldukları görülmektedir. Bununla beraber mevduat bankalarından Akbank, Garanti Bankası ve
Yapı Kredi Bankası’nın toplam aktiflerinin üzerinde bir toplam türev ürünü kullanımına sahip
oldukları göze çarpmaktadır.
Tablo 8 Tanımlayıcı İstatistikler
GRUP

BANKA

TOPLAM
AKTİF*

NET

ÖZKAYNAK
KARLILIĞI

AKTİF
KARLILIK

TOPLAM
TÜREV*

Albaraka

36.229.077

237.093

0,090

0,028

1.079.733

Kuveyttürk

57.123.095

673.991

0,150

0,010

15.219.011

Türkiye Finans

39.080.897

375.360

0,090

0,012

12.042.211

Vakıf Katılım

13.210.145

138.132

0,120

0,025

3.554.023

Ziraat Katılım

14.350.143

158.902

0,110

0,003

1.264.078

Toplam/Ortalama

31.998.671

316.696

0,112

0,015

6.631.811

Akbank

316.030.868

6.039.069

0,150

0,016

486.371.571

Denizbank

121.048.284

1.879.792

0,150

0,012

100.977.939

Garanti Bankası

325.232.274

6.343.920

0,150

0,016

354.808.252

İş Bankası

362.352.525

5.307.905

0,120

0,013

181.106.727

Vakıf Bankası

270.571.710

3.723.383

0,160

0,019

60.733.519

Yapı Kredi
Bankası

320.066.118

3.614.081

0,120

0,014

423.846.532

Ziraat Bankası

434.274.509

7.940.121

0,170

0,023

95.661.889

Toplam/Ortalama

307.082.327

4.978.324

0,146

0,016

243.358.061

KAR*

KATILIM

MEVDUAT

*2017 yılı rakamları dikkate alınmıştır.

DEĞİŞKENLER
Bu çalışmada bankaların kullandıkları türev ürünlerinin karlılıkları üzerine herhangi bir
etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bağımlı değişken bankaların karlılık oranları olup
bankaların karlılık oranları özkaynak ve aktif karlılık (ROA ve ROE) olmak üzere iki farklı şekilde
ölçülmüştür. Ancak her iki karlılık oranının da kendi içinde çok düşük bir varyasyona sahip
olması, bu iki değişken üzerinden kurgulanacak istatistiki bir modelin test edilmesini
zorlaştırmıştır. Bu nedenle de karlılık değişkenlerine ek olarak net kar değişkeni bağımlı
değişken olarak araştırmaya eğelenmiştir. Bağımsız değişkenler ise bankaların kullandıkları
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swap, opsiyon, future, forward, riskten korunma amaçlı ve diğer türev ürünlerinin toplam
aktiflere oranı olmak üzere 6 farklı şekilde ölçülmüştür. Bu değişkenler ek olarak, net kar
değişkeninin bağımlı değişken olarak kullanılması ile toplam türev değişkeni de bir bağımsız
değişken olarak araştırmaya dâhil edilmiştir (Tablo 4).
Tablo 9 Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
BAĞIMLI DEĞİŞKENLER

ÖLÇÜM

Aktif Karlılık (ROA)

Net Kar / Toplam Aktifler

Özkaynak Karlılığı (ROE)

Özkaynaklar / Toplam Aktifler

Net Kar (NETKAR)

Net Kar

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER

ÖLÇÜM

Swap Kullanım Oranı (SWTA)

Swap / Toplam Aktifler; Swap

Opsiyon Kullanım Oranı (OPSTA)

Opsiyon / Toplam Aktifler; Opsiyon

Future Kullanım Oranı (FTRTA)

Future / Toplam Aktifler; Future

Forward Kullanım Oranı (FWTA)

Forward / Toplam Aktifler; Forward

Riskten Korunma Amaçlı Türev Kullanım
Oranı (RPPTA)

Riskten Korunma Amaçlı Türev / Toplam
Aktifler; Riskkoruma

Diğer Türev Kullanım Oranı (OTHERTA)

Diğer Türev / Toplam Aktifler; Diğer

Toplam Türev (TOPTUR)

Toplam Türev

İSTATİSTİKSEL MODEL
Bu araştırmada türev ürünlerinin bankalarının karlılıklarına pozitif katkıda bulunduğu hipotezi
test edilecektir. Bu bağlamda, aşağıdaki istatistiksel modeller kurgulanmıştır:
=∝ +

+

+

+

+

+

+

=∝ +

+

+

+

+

+

+

=∝ +

+

Yukarıdaki modellerden de anlaşıldığı gibi türev ürünleri ve toplam türev oranı ile karlılık ve kar
oranları arasında doğrusal ve pozitif bir ilişki olduğu varsayılmıştır. Bu modeller bankaların tüm
faaliyetlerinin karlılık odaklı olduğu varsayımından hareketle oluşturulmuştur.
BULGULAR
ROA ve ROE istatistiksel modelleri birden fazla bağımsız değişkeni içermektedir. Ancak, bağımsız
değişkenlerin kendi aralarındaki korelasyonlar yüksektir (Tablo 5).
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Tablo 10 Korelasyon Matrisi
SWTA

OPSTA

FTRTA

FWTA

RPPTA

SWTA

1

OPSTA

,745**

1

FTRTA

,244*

,499**

1

FWTA

,741**

,734**

,508**

1

RPPTA

,678**

,468**

0,180

,545**

1

OTHERTA

,843**

,671**

,308**

,668**

,777**

OTHERTA

1

Bu durumun bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı ve korelasyon katsayılarında
yanlılık sorunlarına neden olması olasıdır. Dolayısı ile bütün türev değişkenlerinin bir arada
olduğu ROA ve ROE modellerini kullanarak araştırma sorusunun cevaplanması mümkün
gözükmemektedir. Bu nedenle tüm türev ürünlerinin toplamından oluşan toplam türev
(TOPTUR) değişkeni ile net kar (NETKAR) değişkeninden oluşan üçüncü bir modelle araştırma
sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır.
Tablo 11 Net Kar Regresyon Modeli
DEĞİŞKEN

T

P

MODEL
(MEVDUAT)
SABİT

8,081

0,000

2201132,080

TOPTUR

3,946

0,000

0,007

MODEL
(KATILIM)

F

DF

P

ADJ.R2

15,573

1,54

,000

0,209

1,28

,000

0,613

47,023

SABİT

6,289

0,000

141762,666

TOPTUR

6,857

0,000

0,021

Tablo 6’da da görüldüğü üzere, hem mevduat hem de katılım bankaları için test edilen regresyon
modelleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Toplam türev değişkeni mevduat bankalarının net
karındaki varyasyonun yaklaşık %21’ini, katılım bankalarının net karındaki varyasyonunun
yaklaşık %61’ini açıklamaktadır. Her iki banka grubu karşılaştırıldığında, türev ürünlerinin
katılım bankalarındaki kara etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada mevduat ve katılım bankalarının kullandıkları türev ürünlerinin karlılıklarına
etkisi araştırılmıştır. Bulgular araştırma sorusunu kısmen cevaplamaktadır. Bunun birkaç
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nedeni vardır. Öncelikle, türev ürünleri ile ilgili bağımsız değişkenlerin kendi aralarındaki
ilişkinin yüksek olması bu değişkenlerin kullanıldığı bir modeli kullanışsız hale getirmiştir. Bu
nedenle araştırmaya sadece toplam türev değişkeninin kullanıldığı bir model ile devam
edilmiştir. Toplam türev değişkeni bankaların kullandığı toplam türev miktarı üzerinden
hesaplandığından, bağımlı değişken olarak net kar ve özkaynak karının toplam aktiflere
oranından oluşan karlılık değişkenleri yerine direkt olarak net kar değişkeni kullanılmıştır. Net
kar değişkeni ise karlılıktan daha ziyade karı ölçmektedir. Bu anlamda hem bağımlı değişken
hem de bağımsız değişken araştırma sorusunun tam olarak cevaplanmasına elverişli değildir.
İkinci olarak, katılım bankalarının türev ürün kullanımları sadece forward ürünü ile sınırlıdır. Bu
durum her iki banka grubu arasında tam olarak bir karşılaştırma yapılmasına engel teşkil
etmektedir. Son olarak, bankalar türev ürünlerini karlarını artırmaktan daha ziyade kredilerden
kaynaklanan riskleri azaltmak amacıyla kullandığı bilinmektedir. Bu anlamda türev ürünlerinin
kullanımının riski azaltması, azalan riskin ise karı artırması beklenir. Dolayısı ile türev ürünleri
ile karlılık arasındaki ilişki direkt bir ilişki olmaktan daha ziyade endirekt bir ilişkidir. Bu
bağlamda modellerin net kardaki varyasyonu açıklama oranı risk ile karlılık arasındaki ilişkiden
bağımsız değildir. Türev kullanımının karlılığı ne ölçüde etkilediğinin net olarak ortaya
konabilmesi için risk değişkeninin de içinde olduğu bir modelin kurgulanması faydalı olabilir.
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Orta Doğu’da Bölgesel Güçten Daha Fazlası: Fırat Kalkanı ve Zeytindalı
Operasyonları Sonrası Güç Odağı Olarak Türkiye
Kaan Kutlu Ataç*

Öz
Bu çalışma Orta Doğu sisteminin anlaşılması, gelişmelerin öngörülmesi ve formülasyonu
açısından realist temelli jeopolitik teorinin geçerli olacağı iddiasındadır. Jeopolitika bu anlamda
merkezkaç ve merkezcil iki gücün etkisiyle şekillenir. Merkezkaç güçler doğal olarak
ayrımlaştırıcı etki yaratırken merkezcil güçler birliği arttırıcı tesire sahiptir. Milli seviyede her
iki güç birbirleriyle iç içe geçmiş toprağa bağlılık hissiyatı üzerinden hareket ederler ve çoğu
zaman bir dengede de bulunmazlar. Merkezkaç ve merkezcil güçler parçalanmış Orta Doğu
coğrafyasında Saul B. Cohen’in kavramına uygun olarak, “parçalanmış kuşak” (shatterebelt)
hatları yaratmıştır. Türkiye tam da bu “parçalanmış kuşak” hattı üzerinde stratejik bir konumda
yer almaktadır. Türkiye’nin gerek iç gerekse de yakın coğrafyasına ait güvenlik politikaları
küresel büyük güçlerin jeostratejik etki alanlarının çatışma noktalarında kalmaktadır. Bu durum
yaklaşık iki asırlık tarihsel bir sürecin devamıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, Parçalanmış Kuşak, Sınır Ötesi Operasyonlar, Güç Odağı
Abstract
This study claims that “reality based geopolitical theory” has been and will continue to be a
valuable tool for understanding, predicting, and formulating the structure and direction of the
world system. Geopolitical structures are shaped by two forces – the centrifugal and the
centripetal. The centrifugal forces drive for separation by nature while the centripetal forces
drive for unity. At national level both are linked to the psychobiological sense of territoriality
and are intertwined, not always in balance. Turkey’s security policy has been strategically
oriented in such a region that its homeland and surrounding sub-regions are deeply divided
internally and caught up in the competition between great powers of the geostrategic realms
since at least last two centuries.
Turkey has been by far comparing other regional countries affected by the Syrian civil war since
2011. What two cross border military operations have shown the world is that the operations
have two important factors which are dependent in their inter-relations. First, Turkish
government has demonstrated the fact that it had an efficient political will and determination
over its armed forces. Second, no less important than this political assertiveness, the Turkish
Armed Forces had a higher capacity of planning, organizing and executing stages of the
operations.
Keywords: Turkey, Syria, Shatterbelt, Powerhouse, Crossborder Operations
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Giriş
Orta Doğu ve Parçalanmış Kuşak (Shatterbelt) Jeopolitiği
Saul Bernard Cohen günümüz jeopolitik haritasının özelliklerinden birisinin parçalanmış kuşak
(shatterbelt) olduğunu belirtir. Parçalanmış kuşak, iç çatışmalarla yıkılmış bir bölgenin harici
büyük güçlerin müdahalesiyle bölünmüşlüğü artmış olan bir alanı ifade etmektedir. Müdahaleci
güçler askeri, siyasi ve ekonomik yardımlar vasıtasıyla bölgedeki “client”ları üzerindeki nüfuz
alanlarını arttırırlar. Bu tür jeopolitik bölgelerin içerisindeki veya aralarındaki daha dar alt
alanlarında ise “sıkışmış sahalar” (compression zones) yer alır. Bu aşırı basınç gerginlik altındaki
sahalar gerek iç savaşlar gerekse de komşu ülkelerin müdahaleci eylemlerinin birleşmesiyle
parçalanırlar. Geleneksel jeopolitik bir kavram olarak shatterbelt yerel karışıklığın bölge dışı
büyük güçler arasında ciddi çatışmalara dönüştüğü bir coğrafi alanı tanımlar. Büyük güçler yerel
karışıklıklara müdahale ederler çünkü bu bölgelerde ciddi çıkarları olduğu yönünde bir
düşünceye sahiptirler. Öte yandan yerel karışıklıklar büyük güçlerin özellikle karmaşanın
hüküm sürdüğü alana komşu ülkelerle ittifaklar kurasına da zemin hazırlar (Kelly: 1986: 161). 1
Dolayısıyla çatışmaların şiddetlenmesi yönündeki artan ihtimal aynı zamanda büyük güçlerin de
kendi aralarında sonucu savaşa varabilecek gerginlikleri de bünyesinde taşır Cohen bu nokta da
Orta Doğu’nun parçalanmış kuşak olarak daha da fazla parçalanmaya başladığına dikkat çeker.
Sıkışmış sahaların bir ucu İran-Irak-Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın doğu bölgesine uzanırken
diğer ucu da Suriye ve Güney Lübnan hattı boyunca uzanır (Cohen: 2015: 9, 33).2
Yöntem
Çalışmada Cohen’in jeopolitiğin sorunlu bölgeleri tanımladığı “parçalanmış kuşak” (shatterebelt)
ve “sıkıştırılmış saha” (compression zone) kavramlar üzerinden Türkiye’nin Suriye’ye
düzenlediği iki askeri operasyonun Türkiye’yi nasıl bir “güç odağı” (powerhouse) yaptığı açık
kaynaklar ve literatür taraması kullanılarak gösterilecektir.
Sonuçlar
Türkiye parçalanmış kuşak içerisinde yer alan Suriye’nin yaşadığı istikrarsızlığın güvenlik
boyutunu sınırlarının ötesinde muhafaza edebilmek için sınır ötesi askeri operasyonlar
gerçekleştirmiştir. Türkiye başarılı olan bu operasyonlarla parçalanmış kuşağın sıkıştırılmış
sahasını sınır ötesine taşıyabilmiş ve istikrarsızlık coğrafyasında bölgesel güç olmanın ötesinde
bir güç odağı olabilmiştir.
Tartışma: Parçalanmış Kuşak Olarak Orta Doğu
Daha fazla demokrasi, insan hakları ve özgürlük talepleriyle Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan
Arap Baharı, Mart 2011’de Suriye’ye ulaştığında Esad rejimine karşı çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu bir grubun Şam’da düzenledikleri barışçıl protestolar olarak başladı.3 Gösteriler
Kelly, P.L. (1986, April), Escalation of regional conflict: testing the shatterbelt concept. Political
Geography Querterly, Vol. 5 (2), 161-180.
2 Cohen, S. B. (1973). Ceograpby and Politics in I WorldDivided, 2nd ed. New York: Oxford University
Press. 9, 33.
3 Flock, E. Syria revolution. (15 March 2011). A revolt brews against Bashar al- Assad’s regime.
Washington Post. Erişim tarihi: 25 Şubat 2019. https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/
post/syria-revolution-revolt-against-bashar-al--assads-regime/2011/03/15/ABrwNEX_blog.html?
noredirect=on&utm_term=.447aa701835a. Bir twitter kullanıcısı eylemi şu şekilde duyurdu: “yes we did
it guys.. we had protest for freedom in Damascus we following your steps in #Egypt #tunisia #Syria
#15marchless than a minute ago”
1
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ülke genelinde hızla yayıldı ve Esad’ın iktidardan çekilmesini talep etmeye başladı. Rejime
yönelik ülkesel boyuttaki baskı ABD’nin Nisan ayında sınırlı yaptırımlar uygulaması Mayıs
ayında da Başkan Obama’nın 18 Mayıs’ta Esad ve altı üst düzey yöneticiyle ilgili 13573 sayılı
başkanlık kararnamesiyle bölge dışı aktörün rejim değişikliğiyle ilgili siyasetini
netleştirdi.(White House: 18 Mayıs 2011, 18 Ağustos 2011) 4. Süreç Temmuz 2011’de muhalif
grupların siyasi ve askeri platformlarda örgütlenmesiyle devam etti ve bu dönemde rejim
güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. Çatışmalar hızla yayıldı ve ülke şiddetli bir
iç savaşa sürüklendi. Orta Doğu’daki parçalanmış kuşağın kuzey ucundaki Suriye’deki
merkezkaç ve merkezcil güçlerin gerginliği altında bu gelişme tam da Cohen’in parçalanmış
kuşaktaki sıkıştırılmış saha tanımlamasına uyuyordu. Bölge dışı küresel aktörler ABD ve
Rusya’nın Suriye iç savaşına direkt ve indirekt müdahalelerine yol açtı. Rejim muhalifleri de
2011 yaz aylarında Türkiye’de düzenledikleri toplantılarla siyasi ve askeri çatı örgütlerini
kurmaya başladırlar. Muhalifler 01-02 Haziran 2011’de Antalya’da, ‘Değişim Konferansı’ adıyla
ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.5 İkinci toplantı “Suriye İçin İstanbul Buluşması” adı altında
16-17 Temmuz’da İstanbul’da 300’ün üzerinde muhalefet mensubunun katılımıyla düzenlendi.
23 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan diğer bir toplantıda Suriye’de da ‘Suriye Ulusal Konseyi’nin
kuruluşunun yakın gelecekte kurulacağı belirtildi. 29 Temmuz’da ise muhaliflerin askeri
kanadını teşkil eden Özgür Suriye Ordusu Türkiye’de kuruldu (El-Jezeera:7 Şubat 2012).6.
Nihayetinde 15 Eylül’de de muhaliflerin ‘Suriye Ulusal Konseyi’ çatısı altında birleştiği ilan edildi
(Milliyet: 16 Eylül 2011).
İç savaşın bölgesel ve küresel güçlerce siyasi ve askeri etki alanı olarak telakki edilmeye
başlanması Suriye’de rejime yönelik baskıların farklı bir boyutunu oluşturur. Siyasi ve askeri
muhalif yapılanmaların Türkiye üzerinden Şam’a baskı aracı olarak filizlenmeye başladığı bir
dönemde (tam da muhaliflerin 16-17 Temmuz 2011’de İstanbul’da bir araya geldiği günlerde)
Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışişleri Başkanı Hillary Clinton da İstanbul’da
bir araya geldi.7 Clinton muhalefetin toplantısıyla ilgili olarak “Suriye halkının yaptıklarından
cesaretlendik. Bu Amerika'nın yaptığı bir şey değil, bu Suriyelilerin attığı bir adımdır. Muhalefet
oluşturmaya çalışıyorlar ve hükümetle barış içinde olacakları bir gelecek kurmaya çalışıyorlar,"
değerlendirmesinde bulundu. Davutoğlu ise,
“Suriye’de halkın taleplerini göz önüne alan bir reform sürecini gerekli görüyoruz,” dedi
ve bu sürecin şiddetten uzak ve sivil kayıplarına yol açmadan işlemesi gerektiğini
Yaptırım listesinde şu isimler yer aldı (kararnamede belirtildiği şekli ile): Bashar AL-ASSAD [President
of the Syrian Arab Republic, born September 11, 1965], 2. Farouk AL-SHARA [Vice President, born
1938], 3. Adel SAFAR [Prime Minister, born 1953], 4. Mohammad Ibrahim AL-SHAAR [Minister of the
Interior, born 1950], 5. Ali Habib MAHMOUD [Minister of Defense, born 1939],6. Abdul Fatah QUDSIYA
[Head of Syrian Military Intelligence, born circa 1950],7. Mohammed Dib ZAITOUN [Director of Political
Security Directorate, born circa 1952]. Obama 18 Ağustos tarihli 13582 sayılı başkanlık kararnamesiyle
de ABD’deki Suriye’ye ait tüm malvarlıklarının dondurulduğunu ilan etti.
5 Yazar tesadüf eseri bu tarihlerde toplantının yapıldığı otelde kalıyordu. Toplantılar “Ulusal Kurtuluş
Konferansları” adıyla düzenleniyordu.
6 “Özgür Suriye Ordusu 29 Temmuz 2011 tarihinde Suriye Ordusu’ndan ayrılmış Albay Riyad Musa Riyad
El Esad komutası altında kuruldu. Esad, yeni ordunun doktrinini ‘vatanın, bütün mezhep ve dinlerden
vatandaşların savunulması’ olarak belirledi ve başkan Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası ‘geleceğin
Suriyesinin kurulacak özgür ve demokratik devletinin gerçek ordusunun nüvesi’ olduğunu belirtti.”, ElJezeera. (7 Şubat 2012). Özgür Suriye Ordusu. Erişim tarihi: 25 Şubat 2019.
http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/ozgur-suriye-ordusu
7 “Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dahil olmak üzere 30'dan
fazla ülke temsilcisinin katıldığı Libya Temas Grubu'nun dün yine İstanbul'da düzenlenen toplantısından
bir gün sonra yapıldı.”Amerika’nın Sesi. (16 Temmuz 2011)
4
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vurguladı. Davutoğlu, Suriye reformları biran önce başlatmalı dedi ve sivillere karşı aşırı
güç kullanmaktan kaçınmalarını telkin etti. Davutoğlu Suriye’de muhalefetin
gelişebilmesi gerektiğine dikkati çekerken bu toplantının Türkiye’de yapılmasının
Suriye’nin içişlerine müdahale gibi algılanmasını arzu etmediklerini söyledi. Bakan
“Türkiye demokratik bir ülke, burada herkes toplantı yapabilir’ dedi. (Amerika’nın Sesi,
16 Temmuz 2011).
Muhaliflere ev sahipliği yapmasının ardından Kasımda Türkiye Suriye’ye bir dizi yaptırım
kararını açıkladı. Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu rejimin yolun sonuna geldiğini belirterek
halkıyla barışık bir yönetim işbaşına gelinceye değin yaptırımların devam edeceğini belirtti
(Hürriyet: 30 Kasım 2011).8 Öte yandan iç savaşta muhaliflerin Türkiye ve Amerika tarafından
özellikle askeri donanım ve eğitimle desteklenmesi İstanbul süreçlerinin ardından başladı.
Ancak Suriye iç savaşında muhaliflerin yapısında yaşanan hızlı bir dönüşümle farkı bir evreye
girildi. Mayıs 2013’de Irak İslam Devleti Suriye’de faaliyet gösteren El Nusra ile birleşti ve ismini
Irak –Şam İslam Devleti (İŞİD) olarak değiştirdiğini ilan etti. İŞİD sonrası gelişmeler Suriye iç
savaşının seyrini dramatik olarak farklılaştırdı: Ocak 2014’te Irak’ın Felluce, Suriye’nin Rakka
Haziran’da da Musul’u şehirleri İŞİD tarafından ele geçirildi. Örgüt lideri Eyman el Zevahiri 29
Haziran’da Musul’da halifeliğini ilan etti. 10 Eylül ise artık aşırı basınç altındaki Suriye’ye
ABD’nin direkt askeri müdahalede bulunacağı sinyali Başkan Obama tarafından verildi. 22
Eylül’de İŞİD Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlara bulundukları ülkede saldırılar
gerçekleştirmeleri talimatı verdi. İŞİD’in bu talimatının ardından aralarında örgütün başkenti
konumundaki Rakka olmak üzere Suriye’eki farklı İŞİD hedeflerine ABD ilk hava saldırısını
gerçekleştirdi (BBC: 23 Eylül 2014).
Bugünden sonraki süreç büyük güçlerin parçalanmış kuşağın Suriye’de sıkışmış sahasındaki
çıkar rekabetini farklılaştırdı: ABD yalnızca rejim değişikliği politikasıyla Şam’a değil kendine ve
Batıya tehdit olarak gördüğü, İŞİD üzerinden de sahaya müdahale etmişti. ABD sıkışmış alandaki
çıkar mücadelesine bölgesel ve küresel bir ittifak yapısını da dâhil etmiştir: İŞİD’le Mücadele
Küresel Koalisyonu (Global Coalition; U.S. Department of State). Bu koalisyonda 74’ü devlet 4’ü
uluslararası örgüt olmak üzere 79 ortak bulunmaktadır. Koalisyonun coğrafi dağılımı ise
şöyledir: Afrika 13 ülke; Amerika 3 ülke; Asya Pasifik 10 ülke; Avrupa 39 ülke; Orta Doğu 9 ülke.
Uluslararası örgütler: Arab Ligi, CEN-SAD, Interpol ve NATO. ABD’nin askeri ittifak üzerinde
yürüttüğü bu mücadele aslında Soğuk Savaş’ın tipik ittifaklar yapısını andırıyordu. ABD’nin
Soğuk Savaş’ta fazlaca tecrübe ettiği diplomasi-askeriye ilişkisinde açık ve örtülü faaliyetlerin
hem askeri müdahale boyutuna hem de sıkışmış sahanın komşuları başta olmak üzere küresel
bir ittifak yapısına iç savaşının Bundan sonraki “Donat-Eğit Programı” aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu ülkelerde özellikle ABD ordusunun açık CIA’in ise örtülü faaliyetleri kapsamında
hayata geçirildi (Amerika’nın Sesi: 18 Şubat 2015). Bölgesel ve küresel iki gücün Orta Doğu
İlan edilen yaptırımlar şu şekildeydi: 1- Suriye'de halkıyla barışık meşru bir yönetim işbaşına gelene
kadar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının askıya alınması.2- Suriye'de temel
liderlik kadrosu mensubu olup, haklarında halka karşı şiddete ve hukuk dışı yöntemlere başvurduklarına
dair iddialar bulunan bazı yetkililere seyahat yasağı konulması ve bu kişilerin ülkemizdeki mal
varlıklarının dondurulması. Suriye rejiminin kuvvetli destekçisi konumundaki bazı işadamlarına da
benzer tedbirlerin getirilmesi.3- Suriye ordusuna her türlü silah ve askeri malzemenin satış ve tedarikinin
durdurulması. 4- Türkiye toprakları, hava sahası ve karasuları kullanılmak suretiyle üçüncü ülkelerden
Suriye'ye silah ve askeri malzeme transferi yapılmasının uluslararası hukuka uygun olarak engellenmesi.
5- Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin durdurulması.6- Suriye hükümetinin Türkiye'deki finansal mal
varlıklarının dondurulması.7- Suriye hükümeti ile kredi ilişkilerinin durdurulması.8- Mevcut işlemler
hariç Suriye Ticaret Bankası ile işlemlerin durdurulması.9- Suriye'deki altyapı projelerinin finansmanı için
imzalanan Eximbank kredi anlaşmasının askıya alınması.
8
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parçalanmış kuşağındaki “compression zone”daki Suriye’de iç savaşın seyrini dramatik bir
şekilde değiştirdi. İki ülkenin muhaliflere desteği açık operasyonların yanı sıra örtülü istihbarat
operasyonlarıyla pekiştirildi (Rueters: 2 Ağustos 2012). Suriye’de oynan bu aktif rol değişik
veçhelerde ortaya çıktı. Ancak farklı boyutta: ABD daha önce Libya’da Kaddafi yönetiminde
sergilediği zorla rejim değişikliği formülünü bu kez Esad rejimi üzerinde uygulamaya başladı.
Ilımlı rejim muhaliflerine askeri, diplomatik ve ekonomik destekle bu politikasını fiiliyata
geçirdi. Ancak ılımlı muhalefet olarak üzerinden yürütülen rejim değişikliği projesi çok kısa
sürede aşırı grupların etkinlik kazanmasıyla seyir değiştirdi. İç savaşın kaotik yapısında Şam
karşıtı bu güçler hızla Afganistan ve Irak’ta örneklerinin yaşandığı şekliyle aşırı Sünni silahlı
grupların etkinlik kazanmasına yol açtı. Cohen’in belirttiği gibi,
Bölgelere göre milli gerginliklerin ve gerilimlerin yoğunluğunu ölçersek Orta Doğu
hepsinin önüne geçer. Tek bir Orta Doğu devleti yoktur ki bütün komşularıyla huzur
içerisinde yaşasın. Gerçekte Orta Doğu’nun jeostratejik çevresi bir jungıldır. (Cohen:
1973: 85, 259, 273-274)
Parçalanmış kuşaklar bu anlamıyla iki katmanlı bir yapıya sahiptir. İlkinde yerel siyasi karmaşa,
sosyal ve ekonomik baskı ve bölünmüşlük hâkimdir. İkincisi katman ise uluslararası boyuttadır.
Bölgesel devletlere müdahaleye zemin hazırlayan bu karmaşa, baskı ve bölünmüşlükten
ziyadesiyle istifade eden uluslararası aktörlerin sahneye çıkması. Nitekim ABD ve onunla birlikte
eden bölge ülkelerinin rejim muhaliflerinin yanında yer almasının ardından bir diğer küresel güç
Rusya da çok geçmeden rejimin yanında Orta Doğu’nun bu sıkıştırılmış sahasına müdahil oldu.
Rusya Ocak 2012’de rejime sağladığı askeri malzeme desteğini arttırmaya başladı ve zorla rejim
değişikliğine karşı olduğunu belirtti: Rusya Libya’da ABD desteğiyle gerçekleşen rejim
değişikliğinin bu kez Suriye’de yapılmasına engel olma kararlılığındaydı. (NYT: 31 Ocak 2012)9.
ABD’nin aktif askeri müdahalesinden bir yıl sonra 30 Eylül 2015’te bu kez de Rusya Suriye’deki
ilk askeri harekâtını gerçekleştirdi (Rueters: 30 Eylül 2015). Ancak bu askeri müdahalenin
ABD’ninkinden bir farkı vardı: Rusya Şam rejiminin resmi davetiyle harekâtlara başlamıştı. Eylül
2015 itibariyle parçalanmış kuşak üzerindeki sıkıştırılmış Suriye’de, Çin hariç küresel güçlerin
hepsi en sert siyasi yöntem olan askeri müdahale sürecine girmiş oldu. Suriye 30 Eylül 2015
itibariyle yerel merkezkaç ve merkezcil güçlerin kontrol çıktıktan sonra küresel çıkar
çatışmalarının nasıl şekilleneceğinin tipik bir örneğini oluşturdu.
Türkiye-Suriye Sınır Hattında İki Farklı Terör Örgütü: İŞİD ve YPG/PYD
Türkiye 2011’de başlayan Suriye iç savaşının etkilerini kendi merkezkaç ve merkezcil güçleri
üzerinden yoğun olarak hissetti. Suriye iç savaşı Türkiye’yi “sıkıştırılmış saha”nın komşusu
yapmıştı. Gerçekte bu kaçınılmaz bir sürece de işaret etmektedir. Komşusundaki gelişmelerin
yakıcı etkisi Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminin mirası olan etnik-ayrılıkçı terör hareketini
21.yy’ın ilk on yılında çözümleyememesinin maliyetini daha da arttırdı. 2015 itibariyle büyük
güçlerin aktif müdahalesiyle Orta Doğu’nun kaotik coğrafyasına çekilmiş oldu. Komşusundaki
gelişmelere eş zamanlı olarak iç siyasetindeki toplumsal gerginliklerin yarattığı merkez kaç
güçler Türkiye’yi bir süre sonra bu sıkıştırılmış sahanın tam göbeğinde sınır ötesi askeri
operasyonlar yapmaya zorlayacaktı.
11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen iki ayrı bombalı terör saldırısında
53 kişi öldü 150’ye yakın kişi de yaralandı. Bu saldırılar o güne değin Türkiye’de en fazla can
alan terör eylemleri olarak kaydedildi. 2014 sonbaharına gelindiğinde İŞİD ve ABD’nin İŞİD’le
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Ocak 2012’de Rus politikasının kimseye görevden uzaklaşmasını
istemek olmadığını söylerken “rejim değişikliğinin Rusya’nın uğraşı olmadığını” vurgulamıştı.
9
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mücadelesinde kara cephesini oluşturan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki mücadele
şiddetini arttırdı ve iç savaşın sıcak görüntüleri Türkiye sınırının sıfır hattına taşındı. Ayn el
Arab kasabası için verilen savaş Türkiye’de neredeyse bir futbol maçı izlenircesine takip edildi.
Sıkıştırılmış sahadaki yerel savaşın Türkiye’ye sıçrayıp sıçramayacağı hem ülke hem de
uluslararası gündemin üst sıralarına oturdu. Tam da bu günlerde 20 Temmuz 2015’de Ayn el
Arab’taki çatışmalara SDG güçleri saflarında yer almak üzere toplanan kalabalığa İŞİD canlı
bomba ile saldırdı. 31 kişinin öldüğü saldırı Haziran ayında Türkiye’nin Başkanlık sistemi
referandumunun yarattığı siyasi atmosferin sonucu merkezkaç ve merkezcil güçlerin şiddetini
arttırdığı bir döneme işaret etmişti. Sınırın ötesindeki İŞİD ve SDG arasındaki savaş Türkiye
içerisine taşındı. Takip eden aylar Türkiye için 30 yıldan fazla süredir devam eden PKK
terörünün ve Suriye iç savaşının simbiyotik ilişkisine tanıklık etti. Bu simbiyotik ilişki PKK
terörünün şehir bazında daha önce emsali görülmemiş bir şiddette ve metotta Türkiye’de
yaşanmasına neden oldu. PKK Ağustos ayı itibariyle Güneydoğu merkezli birçok yerleşim
yerinde otonom alan ilanı iddiasıyla eylemlere başladı. Çukur operasyonları olarak kayda geçen
güvenliğin yeniden tesisi silahlı kuvvetler, jandarma ve polis teşkilatının ortak harekâtlarıyla çok
yüksek can ve maddi kayıpla sağlanabildi. Çukur operasyonlarının devam ettiği bir süreçte,
Türkiye bu kez de 10 Ekim’de Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşa yönelik tutumunun protesto
edildiği Ankara’daki mitinge düzenlenen canlı bomba saldırılarıyla sarsıldı. Ankara Garı saldırısı
kayıtlara 107 ölü 500’ün üzerinde yaralıyla Türkiye’deki en büyük terör eylemi olarak kaya
geçti. Sınırındaki savrulmanın etkileri başkentine kadar gelen Türkiye kendi içerisindeki
savrulmayı ise 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle yaşayacaktı. Merkezkaç güçlerin dinamiği
cumhuriyetin kuruluşundan beri “toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlık” tehdidini her daim
hisseden siyasi otoritenin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında milli
bütünlüğün pekiştirilmesi için kuvvetli bir araç bulunuyordu: Komşusundaki sıkıştırılmış
alanında güvenliğini tehdit eden iki terör varlığına yönelik askeri müdahale. Böylece Türkiye
merkezkaç güçlerinin sarsıcı etkilerini sınırının ötesine taşıyabilecekti.
Sıkıştırılmış Sahaya Sınır Ötesi Askeri Harekât
15 Temmuz süreciyle birlikte Türkiye’yi daha da çetrefilli bir döneme taşıdı. Sınırındaki çok
katmanlı sıcak çatışmalar 15 Temmuz’un beraberinde getirdiği merkez kaç güçlerin
savrulmasıyla birlikte Türk karar alıcılarını “parçalanmış kuşak”ta (statteredbelt)10 kritik bir
karar almaya zorladı. Askeri olarak Suriye iç savaşına müdahil olma. Suriye iç savaşının başladığı
andan itibaren Türkiye aktif olarak siyasi ve istihbari çalışmalarla Şam yönetimine karşı net bir
tutum takınmış olsa da askeri operasyona konu olan bölgeler iki terör örgütünün hâkimiyet
kurduğu alanlardı.
Ancak Türkiye özellikle Ağustos 2016 Fırat Kalkanı ardından Ocak 2018 Zeytindalı Harekâtları
ile hem merkezkaç hem de merkezcil güçler11 kapsamında, birbirileriyle ilişkili olarak, dünyaya

Cohen, S. B. (2015). Geopolitics: The Geography of International Relations. Third Edition. Lanham:
Rowman & Littlefiled, s.9.
11 “Centripetal” (merkezcil) ve “centrifugal” (merkezkaç) güçler siyasal coğrafyacı Richard Hartshorne’un
geliştirdiği kavramlardır. Bir devletin coğrafi alanının bütünlüğün ve siyasi bağımsızlığının devam edip
edemeyeceği birbirleriyle çatışma içerisinde bulunan merkezcil ve merkezkaç güçlere bağlıdır. Dolayısıyla
bu iki gücün birbirleriyle denge içerisnde bulunması gereklidir. Hartshorne merkezkaç güçler toplumu
ayrımlaştırıcı etki yaratırken merkezcil güçler toplumu bir arada tutmaya çalıştığını iddia eder. Buna göre
merkezcil güçler: milliyetçilik, güçlü bir milli lider, etkin ve üretken bir ekonomi, sosyal devlet
programları uygulayabilen etkin bir hükümettir. Merkezkaç güçler ise etnik, ırksal ve dini farklılıkla ve
çatışmalar, siyasal yozlaşma, kötü ekonomik performans, tabi afetler veya savaştaki yenilgilerdir.
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iki önemli mesaj vermiş görünmektedir. Birincisi Türk siyasi iradesi silahlı kuvvetler üzerindeki
etkin siyasi erkini net bir şekilde kullanıyordu. Siyasi iradenin bu etkisinden daha az olmamak
üzere ikinci mesaj silah kuvvetlerden gelmiştir. Silahlı kuvvetler müşterek kuvvet harekâtını
planlama, organize etme ve icra edebilme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyordu.
Bu noktada dikkat çeken husus ise, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekâtlarını gerçekleştirdiği anda general/amiral düzeyindeki komuta
kademesinin yaklaşık yüzde 40’ı (Anadolu Ajansı: 23 Temmuz 2017) 12, kurmay sınıfının da
yüzde 59’nun (NTV: 6 Ağustos 2018)13 tasfiye edilmiş olmasıdır. Harekâtlar Türkiye’nin önce
merkez kaç ardından da merkezcil güçlerin sarsıcı tesirlerini bertaraf etme siyasetidir. Bu
şekliyle her iki harekât da stratejik bir karardır.
Sınır ötesi operasyonlarının hatırlattığı bir gerçek Türk milli güvenliğini tehdit eden DAEŞ ve
PYD/YPG gibi iki farklı terör yapılanması üzerinde savaşabilme kapasitesini gösterebilmiş
olmasıdır. Askeri kapasitesinin yanı sıra Türkiye, insani yardım ve idari organizasyonuyla da
sınır ötesinde dengeleyici bir etki yaratmıştır. Türkiye sınır ötesi operasyonlarıyla Suriye
topraklarının yaklaşık 2,2%’ne tekabül eden 4.000 km2’lik alanda 800.000 kişi için istikrarlı bir
güvenlik alanı yaratabilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin, Orta Doğu’nun parçalanmış kuşağında
güvenlik sarkacının dengesinin bozulduğu bir dönemde Suriye gibi yakın yakın coğrafyasında
hem ülke hem de bölgesel güvenliği düzenleyici bir rolünden bahsetmek mümkündür.
Türkiye, merkezkaç ve merkezcil güçlerin etkisiyle sınır bölgesinde yaratılmış olan yarı-otonom
ve yarı-devletimsi yapılarla etkin mücadele iradesiyle Orta Doğu coğrafyasının parçalanmış
kuşağında hem sert güç hem de yumuşak gücü uyumlu bir şekilde kullanabilmiştir. Bu durum
Türkiye için güvenlik ve istikrar sağlanması bağlamında Rubicon Nehri’nin geçilmesine işaret
etmektedir. Sınır ötesi operasyonlar Türk dış politikası açısından da “ön alıcı manevra” olarak
tanımlanabilir. Bu manevra Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren gelişmeler karşısında “Ben
de oyundayım” demektir. Türkiye coğrafyasındaki merkezkaç ve merkezcil güçlerin olumsuz
etkisinin yarattığı aşırı stres şartlarında dahi milli çıkarlarının korunmasındaki dirayeti de
göstermiştir. Ve daha da önemlisi ön alıcı siyaset gerek bölge dışı büyük güçlere gerekse de
bölgesel aktörlere Suriye’de istikrarın Ankara merkezli bir bakış açısından nasıl okunması
gerektiğini de işaret etmektedir.

Hartshorne, R. (1950, June). The Functional Approach in Political Geography. Annals of the Association of
American Geographers, Vol. 40 (2), 95-130.
12 15 Temmuz sonrası silahlı kuvvetlerdeki general/ amiral sayısı Temmuz 2017’de 326’dan 196’ya
düşmüştü. “Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişi öncesinde 10 orgeneral, 23 korgeneral,
50 tümgeneral ve 115 tuğgeneral olmak üzere 198 general görevde bulunuyordu. Darbe girişiminin
ardından komutanlıkta orgeneral sayısı 7, korgeneral sayısı 14, tümgeneral sayısı 21 ve tuğgeneral sayısı
76 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 15 Temmuz'da 2 oramiral, 4 koramiral, 12 tümamiral, 38
tuğamiral görev yaparken, darbe girişiminin ardından komutanlıktaki oramiral sayısı değişmedi.
Koramiral sayısı 5'e yükselirken, tümamiral sayısı 6, tuğamiral sayısı 21'e düştü. Hava Kuvvetleri
Komutanlığında ise darbe girişimin ardından 2 orgeneral, 6 korgeneral, 3 tümgeneral ve 33 tuğgeneral
görev yapıyor. 15 Temmuz öncesinde komutanlıkta 2 orgeneral, 8 korgeneral, 17 tümgeneral ve 45
tuğgeneral görevde bulunuyordu.”
13 15 Temmuz sonrası silahlı kuvvetlerdeki 1894 kurmay subaydan 119’u ihraç edildi. “Kara Kuvvetleri
Komutanlığındaki 921 kurmay subayın 617'si ihraç edilirken, komutanlıkta ihraç edilen kurmay subay
oranı yüzde 67 oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 545 kurmay subaydan 295'i ihraç edildi. Hava
Kuvvetleri Komutanlığındaki kurmay subayların ihraç oranı yüzde 55 olarak belirlendi. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 48 oldu. Deniz Kuvvetlerinde görev yapan 428
kurmay subaydan 207'sinin kuvvet komutanlığıyla bağı kesildi.”
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Cihâdî Selefi İdeolojinin Teşekkülünde “Afgan Cihadı” Evresinin Rolü
Nurullah Çakmaktaş*

Öz
Cihâdi Selefî İdeoloji, bağımsızlık sonrası dönemde Müslüman ülkelerde kurulan yeni ulus
devletlerin takip ettiği lâdini politikalara bir tepki olarak üretilen İslamcılık düşüncesinin ve
aksiyon kazanan İslami hareketin bir sapması olarak altmışlı yıllarda tezahür etmeye başlayan
ve günümüze kadar evrilerek gelen cihâdî hareketin ürettiği düşünceyi ifade etmektedir. CihâdîSelefi ideoloji, bu süre zarfında İslam dünyası içinde cereyan eden dâhili veya harici kaynaklı
birtakım dini, siyasi, askeri ve sosyal gelişme ve olgularla bağlantılı olarak, Mısır cihâdî
düşüncesi ile Suudi Selefi (Vehhabilik) düşüncenin birbirine eklemlenmesi neticesinde zaman
içinde peyderpey teşekkül etmiştir. Sovyetlerin Afganistan’ı işgal etmesinin akabinde patlak
veren “Afgan Cihadı” da cihâdî düşüncenin oluşumuna doğrudan etki eden söz konusu
olgulardan bir tanesidir. Öyle ki o döneme kadar ulus devletlere karşı silahlı mücadeleyi
önceleyen cihat anlayışı, Afganistan tecrübesi ile birlikte ulus ötesi bir hüviyet kazanmıştır. Bu
tebliğimiz Afgan cihadı evresinin cihâdî düşüncenin oluşumu üzerinde oynadığı rolü incelemeyi
hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Cihâdî Selefilik, Afgan Cihadı, Abdullah Azzam.
The Role of the “Afghan Jihad” Period in the Formation of the Jihadi Salafi Ideology
Abstract
Jihadi-Salafi ideology represented the idea created by the Jihadi movement which traced back to
sixties sixties as a deviation from Islamist thought and movement to be reactionary against the
non-Islamic policies of the newly established post-colonial and independent Muslim nation
states. It refers to Jihadi movement’s thought which has also constantly evolved up-to-date.
Within this period, jihadi-salafi ideology has been formed in the context of harmonization of
Egyptian Jihadi and Saudi Salafi (Wahhabi) thoughts by external and internal developments in
the Islamic world, including, certain religious, politics, military and social dimensions. The
“Afghan Jihad” is also one of the direct facts to influence and shape the jihadi thought which
emerged just after the Soviet invasion of Afghanistan. Prioritization of anti-nation state armed
struggle of jihadist perception until the eighties has gained the transnationalist identity after the
Afghan Jihadi experience. This presentation aims to examine the role of the Afghan jihad period
in the formation of jihadist thought.
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Giriş
Cihâdi Selefî İdeoloji, bağımsızlık sonrası dönemde Müslüman ülkelerde kurulan yeni ulus
devletlerin takip ettiği lâdini politikalara bir tepki olarak üretilen İslamcılık düşüncesinin ve
aksiyon kazanan İslami hareketin bir sapması olarak altmışlı yıllarda tezahür etmeye başlayan
ve günümüze kadar evrilerek gelen cihâdî hareketin ürettiği düşünceyi ifade etmektedir. CihâdîSelefi ideoloji, bu süre zarfında İslam dünyası içinde cereyan eden dâhili veya harici kaynaklı
birtakım dini, siyasi, askeri ve sosyal gelişme ve olgularla bağlantılı olarak, Mısır cihâdî
düşüncesi ile Suudi Selefi (Vehhabilik) düşüncenin birbirine eklemlenmesi neticesinde zaman
içinde peyderpey teşekkül etmiştir.
Kanaatimiz odur ki cihâdî düşüncenin oluşumunu, bağımsızlık sonrası dönemde İslam dünyası
içinde cereyan eden ve Müslüman toplumlara doğrudan temas eden söz konusu dini, siyasi,
askeri ve sosyal gelişme ve olgularla ilişkilendirmeden sağlıklı bir şekilde anlayabilmek mümkün
değildir. Zira gerek cihâdî düşüncenin ilk ortaya çıkışı ve gerekse de sürekli farklı seviyelere
evrilmesi genelde İslam dünyası içinde zuhur eden bir olguyla alakalı olarak gerçeklemiştir.
Mesela Müslüman toplumların kahir ekseriyetinin neredeyse 20. yüzyılın ortalarına dek
sömürgeciliğe maruz kalması, Filistin toprakları üzerine İsrail devletinin kurulması, bağımsızlık
sonrası dönemde ulus devletlerin inşası ile birlikte sert seküler politikaların benimsenmesi,
1967 yılında İsrail karşısında alınan hezimet ve akabinde Camp David Antlaşmasının
imzalanması, Sovyetlerin Afganistan’ı işgali, I. Körfez savaşında Amerikan askeri güçlerinin
Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine askeri üsler kurmak suretiyle
konuşlanması, 11 Eylül olaylarının akabinde ABD’nin Afganistan’a saldırması ve Irak’ı işgal
etmesi gibi olay ve olgulardan her biri Cihâdî Selefi ideolojinin oluşumunda bir “dönüm noktası”
vazifesi görmüştür. Öyle ki bu olay ve olgular ya cihâdî düşünce ve hareketin ortaya çıkmasına
ya olgunlaşmasına ya da genelde daha şiddet yanlısı bir mecraya doğru evrilmesine ve
savrulmasına sebebiyet vermiştir. İşte Sovyetlerin 1979 yılında Afganistan’ı işgal etmesiyla
başlayan “Afgan Cihadı” evresi de cihâdî düşüncenin oluşumunda önemli bir dönüm noktası
olma özelliği taşımaktadır.
Altmışlı yılların ortalarında ana akım İslami hareketin bir sapması olarak şekillenen cihâdî
düşünce ve hareket, seksenli yılların başına gelindiğinde düşünce ve hareketin merkezi olan
Mısır başta olmak üzere hiçbir Müslüman ülkede, “tağutî rejimler” olarak tanımladıkları yerel
iktidarları silahlı mücadele yoluyla devirip onların yerine İslam hukukunun kâim olduğu
devletler inşa etme hususunda başarı sağlayamamıştır. Cihâdî hareketin ulus devlet karşısında
söz konusu hedefe ulaşma konusundaki başarısızlığı bir tarafa, uzun emekler sonucu inşa
ettikleri örgütler de tam anlamıyla yıkıma uğramıştır. Cihâdî hareket müntesibi pek çok kimse
sürekli takibat ve tahkikata uğramış, uzun süreli mahkumiyetlere çarptırılmış ve birçok öncü
isim idam edilmiştir. Fakat büyük zarara uğrayan, itibar ve kan kaybeden cihâdî düşünce ve
hareketin sona yaklaştığı düşünülürken, seksenli yılların başında cereyan eden yeni bir gelişme
cihâdi düşünce ve harekete can simidi olmuş ve yeni açılımlar sağlaması noktasında ona imkân
tanımıştır.
1979 yılında Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı işgal etmesinin akabinde ülke içinde bulunan bir
takım dini grup ve liderlerin bir taraftan Sovyetlerin desteklediği hâkim iktidara ve diğer
taraftan da işgalci Sovyetlere karşı “cihat” ilan etmeleri1, kendi ülkelerinde tıkanıklık yaşayan
Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ve işgal sonrasında ülkedeki bazı Afgan gruplar tarafından başlatılan
direniş hakkında geniş bilgi için bkz.: Roy, O. (1990). Islam and Resistance in Afghanistan. 2nd ed. New
York: Cambridge University Press.
1
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cihâdî grupların bu ülkeye mobilize olmasına fırsat sunmuştur. Soğuk savaş döneminin sağladığı
imkanlarla birçok ülkeden binlerce cihâdî hareket müntesibi seksenli yıllarda Afganistan’a akın
etmiştir. Tam bir tükeniş sürecinde olan cihâdî hareketin kendisine yeni bir mecra bulması
hasebiyle Afgan cihadı tecrübesi, cihâdî düşünce ve hareket açısından önemli bir dönüm noktası
olma özelliği taşımaktadır. Zira Afgan cihadı ile birlikte cihâdî hareket yerel ve bölgesel bir
mesele olmaktan çıkmış ve ulus ötesi bir hüviyet kazanmıştır. Öyle ki Afgan cihadının akabinde
cihâdî hareket müntesiplerinin Bosna, Çeçenistan ve Keşmir gibi bölgelerde de cihada iştirak
etmeleri Afgan cihadı tecrübesinin sağladığı kazanımlarla gerçekleşmiştir.
Afgan cihadı tecrübesinin cihâdî hareket açısından pek çok önemi bulunmaktadır. Öyle ki
muhtelif ülkelerdeki cihâdî gruplar aynı toprak üzerinde bu dönemde buluşup tanışmış, büyük
cihâdî networkün ilk halkaları bu dönemde örülmüş, hareket tarihinin en önemli örgütü kabul
edilen el-Kaide’nin temelleri bu dönemde atılmış ve cihâdî hareket Sovyetlerin ülkeden
çıkarılmasına yaptığı katkıyla tarihinin en önemli başarısını bu dönemde Afganistan toprakları
üzerinde elde etmiştir. Diğer taraftan cihâdî hareket, Afgan cihadını uzun süredir özlemini
duydukları İslam devletini kurma hususunda bir fırsat olarak da görmüştür. Sovyetlere karşı
savaş kazanıldığı taktirde Afganistan toprakları üzerinde “dâru’l-İslam”ın kurulabileceği
düşüncesi Afgan cihadına katılımın önemli motivasyonlarından biri olmuştur.
Cihâdî hareket açısından yeni bir dönemin başlangıcı olan Afgan cihadı her ne kadar ulus aşırı
bir olgu olsa da cihâdi hareketin varoluşsal meselesi olan Müslüman ülkelerdeki “tağuti”
rejimlerle olan hesaplaşmasını sona erdirmemiş, bir başka ifade ile hareketi temel hedefinden
uzaklaştırmamıştır. Öyle ki cihâdî hareket öncüleri Afgan cihadı evresini yeniden toparlanma ve
yerel iktidarlara karşı cihat için bir hazırlık aşaması olarak görmüşlerdir. Bu öncü aktörler
altmışlı ve yetmişli yıllarda karşılarında başarısız oldukları rejimlerin ulaşamayacağı bir yerde
askeri üs (kâide) kurmak üzere Afganistan’a gittiklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu döneme
hâkim olan temel cihâdî fikriyat da Mısır cihâdî hareketinin önceki yıllarda çerçevesini çizdiği
anlayış olmuştur. Hatta seksenli yıllar öncesinde herhangi bir cihâdî hareketin içinde olmayıp da
Sovyetlere karşı savaşmak üzere bu dönemde Afganistan’a giden pek çok genç bu ideolojiden
etkilenmiş, eve döndüğünde ise ülkesindeki rejime karşı cihâdî hareketi başlatan kimseler
olmuşlardır. Cezayir ve Suudi Arabistan bu örneği en belirgin yaşayan ülkeler arasındadır. Diğer
taraftan Arap ülkelerindeki cihâdî grupların Afganistan’a mobilize olması cihadın küreselleşmesi
anlamına da gelmemektedir. Cihâdî hareketin öncelikli düşman tanımlamasını ve strateji
değişikliğini ifade eden “küresel cihat” fikri doksanlı yılların sonunda başka bir konjonktür
içinde teşekkül etmiştir. Özetle bu dönemi “ulus ötesi cihat”2 kavramı ile tanımlamak daha uygun
görülmektedir.
Diğer taraftan Afganistan’da cihada katılanlar arasında daha önceki hayatında cihâdî hareket
içinde bulunmamış ve cihâdî ideolojiyi benimsememiş pek çok kimse de bulunmuştur. Bunun
temel nedeni ise gerek bazı Müslüman ülkelerdeki din adamlarının ve gerekse de resmi
makamların Afganistan’daki cihada katılım hususunda gençleri teşvik etmesi, buradaki cihadın
Müslüman bir toprağın gayri Müslime karşı savunulması ve bir farz ibadetin ifası olarak
sunulmuş olmasıdır. Diğer taraftan Fawaz Gerges’e göre modern dönemde Müslümanların ilk
kez saldırgan bir devletle hesaplaşma özlemi de cihada katılım hususunda bir başka teşvik edici
unsur olmuştur. Dolayısıyla Sovyetlere karşı Afgan cihadı aynı zamanda büyük kitle için safiyane
dini duyguların motive edici faktör oynadığı bir cihat tecrübesi de olmuştur. Fakat Afgan
Bu kavramsallaştırmayı konu ile alakalı müstakil bir kitabı olan Fawaz A. Gerges’in “transnationalist
jihadis” ifadesinden mülhem kullanmayı tercih ettik. (Gerges, 2005: 12).
2

527

cihadına saf dini motivasyonla katılan bu kitlenin de Afganistan’daki etkileşim ortamının
tesiriyle zaman içinde cihâdî ideolojiden etkilendiği, radikalleştiği ve Afgan cihadı sonrasında bir
cihâdî hareket müntesibine dönüştüğü de iddia edilmektedir. (Gerges, 2005: 80-82, 84).
Afgan cihadına katılım hususunda en fazla propagandayı Suudi Arabistan’ın yapmış olması,
Körfez ülkelerinden Selefi-Vehhabi doktrini benimsemiş pek çok kimsenin cihat için Afganistan’a
gitmesine yol açmıştır. Bu durum ise Mısır cihâdî düşüncesinin içine Vehhâbi düşüncenin
eklenmeye başlamasına ve sonraki yıllarda da cihâdî selefi ideolojinin oluşmasına sebebiyet
vermiştir. Nitekim Gerges’e göre de Afgan cihadı evresi, el-Kaide’nin ve doksanlı yıllarda
şekillenecek onun küresel cihat düşüncesinin oluşmasında iki güçlü ideoloji olan Mısır cihadi
düşüncesi ile Suudi Vehhabililiği düşüncesinin gübrelendiği bir tecrübe olması hasebiyle önem
arz etmektedir. Zira el-Kaide, ez-Zevahiri liderliğindeki Mısır cihadi hareketi ile Usame b. Ladin
öncülüğündeki Suudi ve Yemenli gönüllü savaşçıların ittifakı sonucu oluşan evliliğin akabinde
tezahür etmiştir. Bu ilişkinin temellerinin atıldığı dönem ise Afgan cihadı evresi olmuştur.
(Gerges, 2005: 82, 86; 2011: 34).
Cihâdî Öncü İsimler Gözünde Afgan Cihadı ve Onun Cihâdî Hareket Açısından Önemi
Arap ülkelerinden cihada katılanlar -ki onlara “Arap Afganlar” denilmiştir, başta olmak üzere
birçok Müslüman ülkeden binlerce cihâdî hareket müntesibi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi
Afganistan’a cihada iştirak etmek için yola çıkarken, doğup büyüdükleri memleketlerinde
yıllarca mücadelesini verdikleri davalarını da unutarak bir kenara atmış değillerdir. Nitekim
cihâdî hareketin öncü isimlerinden Eymen ez-Zevahiri de Sedat suikastının akabinde üç yıl
tutuklu kaldıktan sonra 1985 yılında Afganistan’a gitmeye niyetlendiğinde bu düşüncelerle yola
çıktığını belirtmiştir. O, daha önce dava arkadaşları ile yerel iktidara karşı mücadelede
planlamasını yaptığı stratejiye binaen rejimin elinin erişemeyeceği bir yerde bir cihat üssü
(kâide) kurmak üzere Mısır’ı terk ettiğini ifade etmiştir. Ez-Zevahiri Afgan cihadını altın bir fırsat
olarak görmüş ve Afganistan’daki cihadın, İslam dünyasının kalbi olarak kabul ettiği Arap
dünyasındaki ve özellikle Mısır’daki cihat için ana kanalı besleyen yan bir kol olma ve bir askeri
üs oluşturma imkânı sunduğunu dile getirmiştir. Zira ona göre Mısır’ın kolay kontrol edilebilir
coğrafi yapısı ve İslami hareket üzerindeki sıkı güvenlik önlemleri cihâdî eylemler için Mısır
içinde bir üs inşa etmeyi imkânsız kılmıştır. Suyun ve ekinin olmadığı iki çölün arasından geçen
Nil Nehrinin etrafındaki iki dar vadi rejime karşı gerilla savaşını olanaksız hale getirmiştir.
Dolayısıyla Mısır’daki cihadı devam ettirebilmek adına Afganistan’da bir üs kurabilmek için
Afgan cihadı çok önemli bir fırsat sunmuştur. Afgan cihadının bu öneminden dolayı olsa gerek
tıpkı Abdullah Azzam’da olduğı gibi ez-Zevahiri de Afganistan’ı İslam’ın kalesi olarak görmüştür.
(ez-Zevâhîrî, tarihsiz: 59-60, 136, 177)
Ez-Zevahiri’ye göre Arap ülkeleri başta olmak üzere binlerce Müslümanın cihat için Afganistan
topraklarına gelmesinin şüphesiz ortak nedeni bu kimselerin cihada niyet etmiş olması ve dini
bir vecibe olan cihat ibadetini yerine getirme arzusudur. Bu temel neden dışında diyor ezZevahiri, binlerce cihâdî hareket müntesibini bu topraklara çeken iki farklı stratejik neden daha
bulunmaktadır. Bunlardan ilki cihâdî grupların ve oluşumların ekseriyeti bizzat kendi
ülkelerindeki davaları için kadrolar hazırlama, onları eğitme, düzene sokma, tefrikaları giderip
birleştirme ve kadrolar arasında genel bağlar inşa etmek niyeti ve arzusudur. Bütün bunlardan
maksat ise kendi ülkelerindeki mürtet iktidarları devirerek onların yerine Allah’ın ahkamının
uygulandığı İslami hükümetler inşa etmektir. Bu hedef diyor ez-Zevahiri, hepsi olmasa da Afgan
cihadına katılan cihâdî kadroların çoğunun hedefleri arasında olmuştur.
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İkinci stratejik neden ise Afganistan’ı işgalden kurtarıp özgürleşmesini sağlamak ve o topraklar
üzerinde Allah’ın şeriatının tatbik edileceği bir İslam devleti kurmaktır. Ayrıca bu devlet, Filistin
meselesi başta olmak üzere Müslümanların bütün meselelerinde İslam düşmanlarına karşı cihat
için bir üs ve güvenilir bir sığınak görevini de ifa edecektir. (ez-Zevâhîrî, tarihsiz: 69-70)
Diğer taraftan ez-Zevahiri’ye göre Araplar başta olmak üzere muhtelif diyarlardan Müslüman
gençlerin Afgan cihadına iştirak etmesi, cihat sahasının yerel ve bölgesel bir mesele olmaktan
çıkıp bütün ümmetin kendisine katıldığı evrensel bir mesele haline dönüşmesine katkı
sağlamıştır. Böylece İslam ümmeti Afganistan’da, Keşmir’de, Bosna’da ve Çeçenistan’da
savaşmak suretiyle yokluğunu hissettiği cihat farzını dirilterek yeni bir olguyu inşa etmiştir. (ezZevâhîrî, tarihsiz: 62-63)
Diğer bir önemli cihâdî öncü isim olan Ebû Musab es-Sûrî’ye göre ise Sovyetlere karşı yapılan
Afgan savaşı modern cihâdî hareket için en önemli merhaleyi ifade etmektedir. Es-Sûrî, tıpkı ezZevahiri gibi cihâdî hareket müntesibi mücahitlerin Afganistan’da savaşa katılma hususunda
onlara motivasyon kaynağı olan birtakım hedeflerin olduğunu ifade etmiştir. Bunların başında
şüphesiz ortak bir hedef olan dini bir vecibenin yerine getirilme niyeti ve Allah yolunda şehadet
arzusudur. Bu ortak hedefin dışında Afgan cihadına katılma hususunda iki hedef daha
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, cihâdî oluşumların, grupların ve kadroların kahir ekseriyeti,
bizzat kendi ülkelerinde İslami devrim gerçekleştirebilmek adına Afgan cihadını, örgütlere üye
bireylerin eğitimi, grupların birleştirilip safların sıklaştırılması, umumi ilişkilerin kurulması ve
cihâdî hareket için bağış toplanması gibi konularda fırsat olarak görmüş olmalarıdır. Ben de
dahil diyor es-Sûri, mücahitlerin birçoğunun zihninde Afgan cihadında kazanılan tecrübe ile
kendi topraklarında İslam devleti kurma düşüncesi her daim canlı kalmıştır. İkinci hedef ise
Afganistan’ın özgürleştirilip şer’î hükümlerin uygulandığı bir İslam devleti kurmak suretiyle tüm
İslam beldelerine bir örnek modelin sunulmasını, mücahitler için güvenilir bir sığınağın inşa
edilmesini ve Filistin meselesi başta olmak üzere Müslümanların tüm sorunlarında bu İslam
ülkesinin düşmana karşı cihat için bir üs vazifesi görmesini sağlamaktır.
Ebu Musab es-Sûri’ye göre Afgan savaşının cihâdî harekete sağladığı en önemli katkı hem
düşünce ve hem de hareket düzleminde cihâdî akımın evrenselleşmesini sağlamış olmasıdır.
Yine Afganistan topraklarında mücahitler arasında fikir ve tecrübe mübadelesinin
gerçekleşmesi, muhtelif ülkelerdeki cihâdî kadroların birbirleri ile tanışması ve bu böylece
cihadın tüm bölgelere yayılması Afgan cihadının en önemli kazanımlarındandır. Ayrıca
Müslümanların modern tarih içinde işgalcilere karşı en büyük zaferini elde etmiş olması İslam’ın
ve Müslümanların kısıtlı imkanlara rağmen büyük güçlere karşı kudretinin ispatı olmuş ve bu
durum içinde bulunulan yenilmişlik psikolojisine de bir cevap niteliği taşımıştır. (es-Sûrî, 2004:
707-709)
Ebu Musab es-Suri Arap-Afganların Afganistan’da tam anlamıyla zuhur etmeye başlamasının
başlangıcı olarak 1984 yılına işaret etmektedir. Ona göre her ne kadar savaşın başladığı tarih
olan 1979’dan itibaren Arap dünyasından cihada iştirak edenler olmuş olsa da bu kimseler çok
cüzi bir kemiyeti aşamamıştır. 1984 senesinde ise Afgan cihadına katılım hususunda rağbeti
attıran kişi olarak es-Sûri Abdullah Azzam’a işaret etmektedir. Onun Afgan göçmenlere ve
mücahitlere ulaştırılmak üzere yapılan yardımları organize etmek amacıyla Hizmet Bürosu’nu
(Mektebu’l-Hadamât) kurması, Afgan cihadının propagandasını yapmak üzere Cihat Dergisini
(Mecelletu’l-Cihâd) çıkarması, Pakistan-Afganistan sınırında cihada katılacak Arap gençler için
Sadâ’ Kampı (Mu’askeru’s-Sadâ’) adında bir eğitim kampı kurması, cihada katılımı teşvik etmek
amacıyla onlarca ülkeyi ziyaret ederek hutbe ve vaazlar vermesi, İbn Bâz gibi Suudi ulemadan
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isimler başta olmak üzere, Ezher şeyhlerinden, İhvan-ı Müslimin’in önde gelen alimlerinden ve
bazı Pakistan ulemasından müteşekkil toplam seksenin üzerinde din adamından “Afganistan’da
cihat etmenin her Müslüman üzerine farz-ı ayn” olduğuna dair fetvası için imza toplayabilmiş
olması 1984 yılından itibaren cihada katılımı ciddi oranda attırmıştır. Öyle ki Abdullah Azzam’ın
ses kayıtlarından dinlediklerini aktardığını ifade eden es-Suri, 1984 senesinde Sadâ’ Kampı’nda
sadece 12 kişi eğitim alırken 1986 yılına gelindiğinde bu rakamın 200 kişiye ulaştığını ve 1990’lı
yılların başında ise bütün kamplarda toplamda 40 bin savaşçının bulunduğunu söylemiştir. (esSûrî, 2004: 716-717)
Afganistan’a cihat için hicret eden binlerce kişi muhtelif ülkelerin vatandaşlığına müntesip
kimselerdir. Mısır’da Sedat suikastından sonra özellikle Cihat Örgütü ve Cemaati İslamiye
gruplarına karşı hükümet tarafından icra edilen sert güvenlik tedbirleri bu gruplara intisap eden
üyelerin Mısır’ı terk etmesine ve aynı dönemde Afganistan’dan gelen cihat haberleri de bu
kimselerin yönlerini Peşaver’e çevirmelerine neden olmuştur. Yine 1975-1982 yılları arasında
devam eden ve başarısızlıkla neticelenen Suriye cihâdî devrim hareketi müntesiplerinden de
hayatta kalıp ülke dışına çıkabilenler aynı topraklara doğru yol almışlarıdır. Abdullah Azzam’ın
arkadaşlarından ve talebelerinden olan bazı Filistinlilerin de istikameti bu dönemde Peşaver
olmuştur. 1986 yılında başarısızlıkla sonuçlanan Libya’daki cihâdî kalkışmayı yapan kadrolar,
Lübnan’daki iç savaşın akabinde Suriye istihbaratı tarafından takibata uğrayan Lübnanlı Sünni
İslami hareket mensupları ve Irak Kürtlerinden bazı İslamcılar da bu dönemde yönlerini
Peşaver’e çevirmişlerdir. Öyle ki es-Sûri’ye göre 1986-1992 yılları arasında Peşaver,
ıslahatçısından politik olanına davetçisinden cihatçısına kadar neredeyse İslami uyanışın bütün
cemaatlerini, gruplarını, organizasyonlarını, akımlarını; resmi veya gayri resmi birçok yardım
kuruluşunu ve hayır kurumunu bir araya toplayabilen hakiki bir cemiyete ve birliğe
dönüşmüştür. (es-Sûrî, 2004: 715-717)
Es-Suri’ye göre fikri ve yöntemsel olarak sahaya hâkim olan ve etki eden bakış açısı ise Mısır
cihâdî hareketinin benimsemiş olduğu tasavvurdu. Bunun yanında bazı selefi davetçi ilim
talebelerinin görüşleri, hakimiyet ve el-velâ’ vel’l-bera’ gibi bazı cihâdî fikirlerin savunuculuğunu
yapan ve Surûri olarak bilinen kimselerin görüşleri, eğitim, sağlık ve yardım kuruluşları
noktasında sahada güçlü olan geleneksel selefi grupların, Tebliğ Cemaatinin ve İhvan
Müslimin’in görüşleri, resmi veya yarı resmi Suudi dini müesseslerin görüleri de Peşaver’de
temsil edilmekteydi. Dolayısıyla diyor es-Sûri, Peşaver aynı zamanda fikri temasın, diyaloğun,
etkileşimin ve çatışmanın da merkezi olmuştur. Bu atmosfer içinde varlığını sürdüren cihâdî
akımın fikri çatışma içinde olduğu iki ana cephe bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi İslamlaşma
projesi için siyaseti ve İslami demokrasiyi savunan İhvan-ı Müslimin; ikincisi ise hakimiyet
fikrini kabul etmeyen ve ulemaya saygıya davet eden resmi Suudi selefi ekoldür. Fakat es-Sûri’ye
göre bir taraftan bölgeye hâkim olan cihat atmosferinden ve diğer taraftan da cihâdî düşüncenin
hakikati temsil etmesinden olsa gerek farklı İslam ülkelerinden gelen binlerce genç yavaş yavaş
da olsa cihâdî düşünceyi benimse hususunda ikna olmuştur. Böylece cihâdî akım içinde, daha
sonraları kendilerine “Arap Afganlılar” denilecek olan yeni bir cihâdî ekol tebellür etmiş ve
olgunlaşmıştır. (es-Sûrî, 2004: 717-718)
Diğer taraftan es-Sûri’ye göre selefi akide ile cihâdî düşünce arasındaki etkileşim her ne kadar
Mısır İslami hareket ortamında yetmiş ve seksenli yıllarda Abdusselam Ferec gibi isimlerin İbn
Teymiyye’den birtakım fetvaları nakletmeleri suretiyle başlamış olsa da bu minvalde yazılan
eserlerin Peşaver’de tekrardan basılması ve Afgan cihadının etkileşim ortamı selefi akide ile
cihâdî düşüncenin birbirine eklemlenmesini kolaylaştıran bir etken olmuştur. İşte Afgan cihadı
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ortamında muhtelif fraksiyonlardaki İslami hareket müntesipleri arasındaki fikri çatışmalar
sonucunda selefi akide ile mezc edilen cihâdî selefi ideoloji tebellür etmeye başlamıştır.
Farklı diyarlardan Afgan cihadına katılmak üzere gelen birçok genç diyor es-Sûri, daha
öncesinde kendi ülkelerinde cihâdî hareket ile bir iltisakları olmamasına rağmen Afganistan’da
cihâdî düşünceye intisap etmiş ve böylece vatandaşı oldukları ülkelerde cihat fitilini ateşleyecek
yeni cihâdî kadrolar teşekkül etmeye başlamıştır. Öyle ki bu kadrolar Libya, Cezayir, Tunus, Fas,
Ürdün, Irak, Lübnan, Filipinler ve Endonezya gibi Afgan cihadı öncesinde cihâdî hareketlerin hiç
olmadığı veya çok zayıf olduğu İslam topraklarında yeni cihâdî organizasyonların ilk çekirdeğini
oluşturmuşlardır. Özetle es-Sûri’ye göre Afgan cihadı, kendilerine “Arap Afganlılar” denilen ve
düşünce, yöntem ve aksiyon olarak seçkin bir cihatçı neslin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Es-Suri Afgan cihadının uzun vadede cihâdî hareket üzerindeki muhtemel etkisini
şu sözlerle ifade etmiştir: “Afgan kardeşlerimiz ile birlikte doğu bloğunun lideri Sovyetler
Birliğini devirmeyi başarabildik. Bizi takip eden nesil ise Allah’ın izniyle Haçlı batı bloğunun
lideri olan Amerika’yı devirecektir.” (es-Sûrî, 2004: 718-720)
Cihâdî hareketin ikinci evresi olarak incelemeye tabi tuttuğumuz ve 1980-1990 arası olarak
tarihlendirdiğimiz “Afgan Cihadı” döneminin şüphesiz en önemli ismi Abdullah Azzam’dır.
Yediden yetmişe neredeyse bütün cihâdî hareket ve hatta İslami hareket müntesipleri nezdinde
saygın bir yer edinen Azzam, başta Arap dünyası olmak üzere doğudan ve batıdan binlerce
Müslümanın cihat amacıyla Afganistan’a hareket etmesinde etkili olmuştur. Özellikle onun
“Müslüman toprakları savunmak farzların en önemlisidir” adıyla neşrettiği fetva cihadın
Afganistan’a mobilizasyonunda çok büyük bir etkiye sahip olmuştur. Bu sebepledir ki Abdullah
Azzam cihâdî düşüncenin oluşumunda Afgan cihadı evresinin en önemli ideoloğu olarak kabul
edilmektedir.
Cihadı Ulus Ötesine Taşıyan İdeolog: Abdullah Azzam
Abdullah Azzam 1941 senesinde Filistin’de Batı Şeria sınırları içinde kalan Cenin şehrinde
doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini o dönemde Britanya mandası altında bulunan bölgede okuyan
ve ilk gençlik yıllarını İngiliz mandası atmosferinde ve “felaket” (Nekbe’) olarak adlandırılan
İsrail’in kuruluş döneminde geçiren Azzam 1959 yılında Ziraat Meslek Lisesi’nden mezun
olmuştur. Lise eğitimin akabinde Şam Üniversite İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlayan
Azzam 1966 yılında buradan mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi’nde mastır ve doktora
eğitimini tamamlamış ve 1973 senesinde Ürdün Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hoca olarak
göreve başlayan Azzam 1979 yılına kadar bu görevini devam ettirmiştir. Ürdün hükümetine
karşı yaptığı sert eleştiriler neticesinde üniversitedeki görevinden uzaklaştırılan Azzam 1980
yılında Suudi Arabistan’a gitmiş ve Cidde’de Kral Abdulaziz Üniversitesi’nde görev almıştır.
Cidde’de geçirdiği bir yılın akabinde İslamabat’taki Uluslararası İslam Üniversitesi’nde son resmi
görevini yapmak üzere Pakistan’a gitmiştir. (Hassan, 2004: 17-20; Kandil, 2016: 432-433)
İslamabad’da eğitim öğretim faaliyetine devam eden Azzam bir yandan da Afgan savaşının yakın
takipçisi olmuştur. Özellikle “Afganistan Mücahitleri İslam Birliği” grubunun lideri olan ve Afgan
cihadının en önemli komutanlarından kabul edilen Abdu Rabbirresul Seyyaf başta olmak üzere
Afgan komutanlarla yakın ilişki içinde olmuştur. Savaş iyice şiddetlendikten sonra
üniversitedeki görevini bırakan Azzam bütün mesaisini Afgan cihadı için geçirmek üzere
Pakistan’ın kuzeybatı bölgesinde Afganistan sınırına yakın bir şehir olan ve yabancı savaşçıların
buluşma noktası Peşaver’e gitmiştir. İlk olarak Afganlılara destek olmak için Suudi destekli
Rabıtatu’l-‘Âlemi’l-İslâmî organizasyonunda çalışmış, fakat daha sonra 1984 senesinde
Peşaver’de, bazı araştırmacılara göre el-Kaide’nin öncüsü kabul edilen, özellikle Arap
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dünyasından Afgan cihadına adam devşirmeyi misyon edinen Mektebu’l-Hadamât’ı (Hizmet
Bürosu) kurmuştur. Savaşa gönüllü gençler kazandırmak için seferber olan Azzam’ın bürosu,
İslam ülkelerinden aldığı mali yardımlarla aynı zamda savaş meydanındaki mücahitlere lojistik
destek sağlama görevini ifa etmiş, savaştan kaçan mültecilere sağlık ve gıda yardımı vazifesini
üstlenmiş ve mücahitlere ve sivillere dini eğitim vermek üzere programlar düzenlemiştir.
Uluslararası yardım organizasyonlarını ve savaş için eleman teminini bir düzene koymuş, medya
faaliyetleri üzerine yoğunlaşmış ve bu vesileyle Müslüman dünyada Afgan cihadına karşı
farkındalığın oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Öyle ki bu büronun kurulmasının özellikle
Arapların Afganistan’daki savaşa dahil olmasında çok önemli bir dönüm noktası özelliği taşıdığı
ifade edilmektedir. Arapların Afganistan’a cihat için olan seferlerinin 1984 yılından itibaren kat
be kat arttığı dikkate alındığında Mektebu’l-Hadamât’ın bu konudaki kilit işlevi daha iyi
anlaşılacaktır. Azzam Mektebu’l-Hadamât faaliyetlerinin yanı sıra cihadın basın yüzü olması
amacıyla aylık Risaletü’l-Cihat dergisi ile savaş meydanından son haberleri duyurmak üzere
haftalık Lehîbu’l-Ma’reke bültenini çıkarmıştır. Ayrıca bizzat kendisi birçok dile tercüme edilmiş
ve geniş okuyucu kitlesine ulaşmış Afgan cihadına odaklanan kitaplar yazmıştır. Cihat için
sadece savaş bölgesi ile sınırlı kalmayan Azzam resmi ve gayr-i resmi destekler almak üzere ülke
ülke dolaşmış ve bu ülkelerde cihat için ofisler kurmuştur. Bu ülkeler içinde ABD gibi İslam
dünyası dışında kalan ülkeler de bulunmakta ve Azzam’ın ABD’nin farklı eyaletlerinde Afgan
cihadı için yardımları toplamak üzere 38 ofis kurduğu iddia edilmektedir. Bu dönemde 20 ülke
gezdiği söylenen Azzam’ın İslam ve Batı dünyasından 16.000 ile 20.000 arasında savaşçıyı cihat
için Afganistan’a getirdiği rivayet edilmektedir. Afganistan’da bizzat kendisi de sıcak çatışmalara
katılmış, gerçekleştirdiği söz konusu faaliyetler sebebiyle gerek Afgan savaşçılar arasında ve
gerekse de Afganistan’a gelen Araplar arasında son derece saygın bir konum elde etmiş ve
Afganlılar ile yabancı savaşçılar arasında bir köprü vazifesi görmüştür. (el-‘Akîl, 2008: 541-546;
Kepel, 2001: 164-167; Hassan, 2004: 20-23)
Cihadı İslam ülkeleri sınırları dışına taşıyan ve özellikle batılı kaynaklarda “cihadın babası”
olarak tanımlanan Abdullah Azzam 24 Kasım 1989 tarihinde, cuma günleri sürekli hutbe verdiği
camiye arabasıyla giderken bombalı saldırıya uğramış, o esnada arabada bulunan büyük ve
ortanca oğlu ile birlikte Peşaver’de hayatını kaybetmiştir.
Cihat Görüşü
Tıpkı Abdusselam Ferec gibi Abdullah Azzam da cihat için “Yitik Farz – el-Farîdatu’l-Ğâibe”
nitelemesini kullanmaktadır. Ona göre cihat kaybolup unutulan en önemli görevlerden ve hayati
değerlerden bir tanesidir. Bu önemli farz Müslümanların gündelik yaşamından silindiğinden bu
yana Müslümanlar sel suyuna kapılmış saman çöpü durumuna dönüşmüştür. (Azzam, 1989: 19)
Ona göre günümüzde Müslümanların başına gelen musibetlerin yegâne sebebi, dünyayı sevip
ölümden tiksinmeleri nedeniyle cihadı terk etmiş olmalarıdır. Zira küffar sadece savaştan
korktuğu için, cihadın olmadığı bir ortamda Müslümanların başına musallat olup onlara
zulmetme cüretini gösterebilmektedirler. (Azzam, 1997: 45)
Abdullah Azzam’a göre iki tür cihat söz konusudur. Bunlardan ilki, Müslümanlar için herhangi
bir tehdit arz etmeyen küffar topraklarına karşı onlardan talepte bulunmak ve onlara hamle
yapmak amacıyla yapılan cihattır. Bu tür cihat farz-ı kifaye olup devlet yöneticisinin üzerine
vecibedir. Yılda bir kez korku salmak amacıyla devlet başkanının o topraklara asker göndermesi
gerekir.
İkincisi ise İslam topraklarına saldıran küffarı ülkeden çıkarmaya yönelik olan cihattır ki bu tür
bir cihat her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Hatta bu tür bir cihat Müslümanın icra etmesi
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gereken en önemli farzlardan bir tanesidir. Şayet kafirler Müslümanların yaşadığı ülkeye
girerlerse veya iki ordu savaşmak üzere karşı karşıya gelirse veya yönetici askeri topluluğa
katılmayı halka zorunlu tutarsa veya Müslüman bir topluluk kafiler tarafından esir alınırsa cihat
her Müslüman üzerine farz olur. (Azzam, 2007: 319-321, 762-764)
Azzam’a göre kafirlerin Müslüman bir beldeyi işgal etmesi durumunda bu işgale karşı cihat
etmek eski yeni bütün ulemaya göre kesin delillerle farzdır. Bu farziyet ilk olarak işgal
topraklarında yaşayan halkı kapsamaktadır. Fakat işgal toprakları içinde yaşayan halk yetersiz
kalırsa veya cihat konusunda duyarsız davranırsa bu farziyetin kapsamı işgal topraklarına en
yakın bölgeden başlamak üzere halka halka diğer diyarlarda yaşayan Müslümanlara doğru
genişler. Öyle ki bu farz-ı ayın çemberi bütün yeryüzünü kapsayacak bir büyüklüğe de ulaşabilir.
Bu aşamayı gelindiğinde çocuk velisinden, kadın kocasından izin istemeden ve borçlu
alacaklısının onayını beklemeden cihat hareketine katılmalıdır. Şayet bir Müslüman beldenin
herhangi bir toprak parçasının kafirlerin denetimi altında kalması vebali yeryüzündeki bütün
Müslümanların omuzları üzerindedir. Cihat hususundaki farziyet tıpkı namaz ve oruçta olduğu
gibidir. Nasıl ki namaz vecibesi müminin omuzundan o öldüğü zaman sakıt olursa cihat da aynı
şekilde mümin öldüğü zaman ondan düşer. (Azzam, 1989: 20-21,29; 1989b: 167-168)
Azzam cihadın bütün Müslümanlar üzerine farz olmasının tarihini Endülüs’ün düşüş tarihi olan
1492 yılına kadar geri götürmektedir. Ona göre Endülüs Hıristiyanların eline geçmesinden
günümüze kadar cihat tüm Müslümanların omuzlarına yüklenmiş bir vecibedir. Buhara,
Semerkant, Kafkasya, Endülüs ve Filistin geri alınıncaya, küffardan temizleninceye, yaklaşık iki
yüzyıl Müslümanlara cizye ödeyen Moskova tekrardan cizye ödeyinceye ve Bulgaristan,
Yunanistan, Macaristan, Avusturya ve Yugoslavya tekrardan İslam idaresine dönünceye dek
cihat tüm Müslümanlar için farz-ı ayın hükmündedir. Hatta bu topraklar günümüzde
Müslümanların eline geçmiş dahi olsa Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelere yılda en az bir
kez düşmana korku salmak almacıyla bir grup Müslüman savaş açmak zorundadır. Bu farz-ı
kifaye olan bir cihat türü olup şayet bir grup bu cihadı gerçekleştirmezse bunun vebali tüm
Müslümanların üzerinde kalır. (Azzam, 2007: 321, 627-628)
Azzam’a göre cihat denildiğinde şayet herhangi bir kayıt yoksa anlaşılması gereken ilk anlam
silah ile savaşmaktır. Kalem ile cihat, söz ile cihat vb. cihat olarak öne sürülen eylemler şer’i
anlamıyla cihat demek değildir. Şer’i anlamıyla cihat savaşmaktır. “Küçük cihattan büyük cihada
dönüyoruz” şeklinde dillere pelesenk olan ve nefisle mücadelenin savaşmaktan daha hayırlı
olduğunu ima eden bu ifade hadis olmayıp uydurulmuş batıl bir sözdür. Üstelik cihat konusunda
varit olmuş nasslara da mugayirdir. Cihat İslami emirlerin en üstünüdür. Cihadı terk etme
hususunda iki gözü kör olanlar, sakatlar ve buluğa ermemiş çocuklar hariç Allah hiç kimseyi
mazur görmemektedir. (Azzam, 2007: 326-327, 491-492)
Afgan Cihadına Davet
Abdullah Azzam Afgan cihadına katılmanın öneminden bahsettiği “ed-Difâ’ ‘an Arâdi’l-Müslimîn”
isimli kitabında, Filistin de dahil olmak Müslümanların işgale uğradığı diğer beldelerin kendine
has bazı durumları olduğu için cihada Afganistan’dan başlamak gerektiğini ifade etmiştir. Zira
ona göre Afgan cihadının şüpheye mahal bırakmayacak netlikte İslami bir mefkuresi
bulunmaktadır. Bu ülküye göre Afgan cihadının amacı düşmanı ülkeden tart ettikten sonra
ülkede bir İslam devleti kurmak ve onu yaşatmaktır. Yeryüzünde bir İslam devleti kurmak için
Afganistan cihadı çok önemli bir fırsattır. Diğer taraftan Afganistan’da cihat hareketinin
öncülüğünü yapan kadro İslami hareket müntesiplerinden ve ulemadan oluşmaktadır. Bu
kimseler savaşın sevk ve idaresini diğer gruplardan önce kontrol altına almışlardır. Oysa
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Filistin’de savaşın kontrol mekanizması çok farklı ideolojilerden kimse ve grupların elinde olup
karmaşık bir yapı arz etmektedir. Üstelik bu kimseler laik devlet anlayışını şiar edinmişlerdir.
Bunun yanında Afganistan’da sınır kapıları hiçbir siyasi otoriteye baş eğmeyen kabileler elindeki
bölgede bulunduğu için mücahitlere tamamen açıktır. Filistin’de ise tüm bu sınır kapıları kapalı
olup etraftaki tüm gözler ise bu kapıları aşmaya çalışan mücahitlerin üzerindedir. Dolayısıyla
cihada Afganistan’dan başlamak gerekmektedir (Azzam, 1989: 31-32). Bununla birlikte Abdullah
Azzam, “Âyâtu’r-Rahmân fî Cihâdi’l-Afgân” adlı eserinde Afganistan’daki cihadın mücahitlere her
daim Filistin’i hatırlattığını ifade etmektedir. Ona göre Afganistan’da savaşa iştirak eden her bir
mücahidin gönlündeki hedef, savaş zaferle sonuçlandıktan sonra Beyt-i Makdis’in
özgürleştirilmesidir. (Azzam, 1989b: 14)
Abdullah Azzam cihada katılma hususunda anne babanın rızasını alma meselesi üzerine özellikle
durmaktadır. Ona göre bir gencin cihada katılmak için ebeveynin rızasını alma zorunluluğu
katılacağı savaşın mahiyetine göre değişiklik arz etmektedir. Şayet içinde yaşanılan topraklar
işgal altında değilse cihat farz-ı kifayedir. Dolayısıyla ebeveyne itaat farz-ı ayın olduğundan
savaşa katılmak için anne babadan izin almak gerekir. Fakat eğer İslam beldesi için bir işgal söz
konusu ise bu durumda gencin cihada katılmak için anne babasının iznini alması gerekmez. Zira
cihat hareketi bizzat dinin korunmasına matuf bir ameliye olduğu için anne babaya itaatten daha
öncelikli bir vecibedir. İşgalciler İslam beldesi topraklarından çıkarılıncaya dek bu ruhsat devam
eder. Keza bu tür bir cihada katılmak için öğrencinin hocasından ve müridin de şeyhinden izi
almasına hacet yoktur. (Azzam, 1989: 37-40)
Bazı kimseler diyor Abdullah Azzam, bir imamın, yani bir devlet başkanının başta olmaması
durumunda cihat ilan edilebilmesine itiraz etmektedirler. Azzam’a göre bazı zamanlar ümmetin
başında bir lider bulunamayabilir. Ama bu durum Müslümanların düşmanlarına karşı
topraklarını savunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bunun gerçekleşmesi için bir imamı
beklemek caiz değildir. Bunun yanında hiçbir alim etrafında birleşecek bir lider
bulunamadığında cihadın farziyetinin ortadan kalkabileceğine dair bir fetva da vermemiştir.
Aksine gerek Haçlı seferleri esansında ve gerekse de Moğol istilası döneminde Müslümanlar
parçalanmış haldeyken, tek başlılık bulunmazken ve her yörede bir emirin olduğu bir ortamda
Müslümanlar cihattan taviz vermemişleridir. Hatta bir imamın veya bir halifenin ortaya
çıkmasının en sağlam yolu cihattır. (Azzam, 1989: 50-51)
Azzam’a göre savaş konusunda içinde yaşadığımız dünya iki kısma ayrılmaktadır. Bir yerleşim
alanı ya Dâru’l-İslam’dır ya da Dâru’l-Harb’tir. Dâru’l-İslam, siyasi otoritenin Müslümanların
hakimiyetinde olduğu ve içinde hukuk sistemi olarak Allah’ın kanunun uygulandığı yerleşim
alanıdır. Bu yerleşim alanı içinde yaşayan halkın çoğunluğu gayr-i Müslüm olsa bile durum
değişmemekte, orada şeri hukuk icra edildiği için o topraklar Dâru’l-İslam kabul edilmektedir.
Dâru’l-Harb ise, içinde yaşayan halkın çoğunluğu Müslüman olsa da Müslümanların
hükmetmediği ve şeri hukukun uygulanmadığı toprak parçasıdır. Şayet bir beldede daha önce
uygulanıp da daha sonra İslam hukuku uygulanmamaya başlarsa o ülke Dâru’l-İslam’dan Dâru’lHarb’e dönüşür. Azzam’a göre Dâru’l-İslam’ı aynı zamanda Dâru’l-‘Adl (adalet diyarı) olarak
isimlendirmek de mümkündür. Zira adalet ve eşitliği tesis edebilecek yegâne nizam İslam
kanununun uygulandığı sistemdir. Başka bir beşerî hukuk sisteminin bunu başarması mümkün
değildir.
Azzam’a göre bir Müslüman’ın ana vatanı içinde doğup büyüdüğü topraklar değil Allah’ın
hükmünün tatbik edildiği topraklardır. Zira bir Müslüman için vatan Dâru’l-İslam’dır. Şayet bu
topraklarda İslami düzen uygulanmamaya başlarsa her bir mümin o vatanı müdafaa etmekle
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sorumludur. Yine içinde yaşadığı beldede Allah’ın hükmü geçerli değilse şeriatın tatbik edildiği
bir Dâru’l-İslam’a hicret etmek her Müslüman üzerine vecibedir. Saldırıya uğrayan bir
Müslüman beldeye cihat için yapılan hicret için de aynı hüküm geçerlidir. İşte Afganistan’a cihat
için hicret etmek tam da bu kabildendir. (Azzam, 1990: 66-71)
Sonuç
Gerek Afgan cihadı ve gerekse de doksanlı yıllardaki Bosna, Çeçenistan ve Keşmir savaşları
esnasında cihâdî hareketin ortaya koyduğu özveri aslında nerdeyse tüm Müslüman toplumlar
nezdinde sempatiyle karşılanmıştır. Şüphesiz bunun en önemli nedeni işgalciye karşı Müslüman
toprakları savunmak amacıyla verilen mücadelenin klasik İslam anlayışı içindeki cihat fikriyle
uyum içinde olmasıdır. Bu yüzden olsa gerek, söz konusu bölgelerdeki savaşlara cihat amacıyla
iştirak edenler arasında, daha önce kendi ülkelerindeki cihâdî hareketlerle organik bağı olmayan
büyük bir kesim de bulunmuştur. Dolayısıyla Afgan cihadı evresi, cihâdî hareketin tarihinde en
fazla popülerliğe kavuştuğu ve Müslüman toplum tarafından teveccühe mazhar olduğu bir
dönem olarak dikkat çekmektedir.
Seksenli yıllarda Afganistan’daki cihat ortamı cihâdî düşüncenin yeni fikirlere maruz kalmasına
da sebebiyet vermiştir. Özellikle Suudi Arabistan’ın Soğuk Savaş atmosferinde Batı bloğu ile
birlikte hareket etmesi, sahip olduğu maddi ve dini imkanlarını da kullanarak Afgan cihadına
katılım noktasında Müslüman halkları teşvik misyonunu üstlenmesine neden olmuş ve bu
durum özellikle Körfez ülkelerinden pek çok gencin cihat için Afganistan’a akın etmesiyle
sonuçlanmıştır. Her ne kadar bu kimseler Afgan cihadı ortamında Mısır cihâdî düşüncesinden
etkilenmiş olsalar da söz konusu cihâdî düşünceyi sahip oldukları kendi selefilik akidesiyle
etkilemeyi de başarabilmişlerdir. Öyle ki bu etkileşim Mısır cihâdî düşüncesinin cihâdi-selefi
ideolojiye doğru evrilmeye başlamasına katkı sağlamıştır. Zaten kanaatimiz odur ki siyasal şuur
bağlamında cîhâdî hareketin beslendiği temel kaynak olan İslamcılık düşüncesinin “saf İslam”,
“Asr-ı Saadet” ve “ana kaynaklara dönüş” gibi bizzat özünde var olan “selefilik” vurgusu, cihâdî
düşünce ile selefiliğin birbirine eklemlenmesini kolaylaştıran bir etken olmuştur.
Öte yandan Afgan cihadı kendi düşünce sistemini de oluşturabilmiştir. “Ulus ötesi cihat fikriyatı”
diye isimlendirebileceğimiz bu düşüncenin oluşumunda şüphesiz en önemli katkıyı Abdullah
Azzam sunmuş ve bu dönemin en önemli cihâdî ideoloğu olarak kabul görmüştür. Özellikle onun
kitap olarak da basılan “Müslüman Toprakları Savunmak Farzların En Önemlisidir” adıyla
neşrettiği fetva ve “Kervana Katıl – İlhak bi’l-Kafile” gibi kitapları cihadın mobilizasyonunda çok
büyük bir etkiye sahip olmuştur. 1984 senesinde özellikle Arap dünyasından Afgan cihadına
adam devşirmeyi misyon edinen Mektebu’l-Hadamât’ı (Hizmet Bürosu) kuran Azzam, cihada
teşvik amacıyla yaptığı yayınlar ve yürüttüğü organizasyonlar sebebiyle bütün cihâdî hareket ve
hatta İslami hareket müntesipleri nezdinde saygın bir yer edinmiş ve belki de Seyyit Kutup’tan
sonra cihâdî düşünce ve hareketin en muteber ismi haline gelmiştir.
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Milli Kimliğin Tahayyülünde Modern-Gelenek Gerilimi

Gökberk Yücel*

Öz
Milliyet olgusu, 20. yüzyılın toplumsallaşma ve bir arada yaşama pratiği olarak ulus devletin
sosyolojisini teşkil etmektedir. Bu sosyoloji, tarihi/kolektif hafızanın bir coğrafya tasavvurunda
bütünleşme sürecinin de önemli bir sacayağını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, gelenek, geçmişin
bilgisinin statik (durağan) yansımasından ziyade; inanç ve değerler siteminde milliyet
sosyolojisinde dinamik bir rol üstlenmektedir. Gelenek, coğrafyanın tasavvurunda, kimliğin
tahayyülünde ve kültürün teşkilinde gizli bir özne olarak moderniteyle gerilim halindedir. Bu
bağlamda, moderniteyle beraber toplumsal ve siyasal sistemin ötekisi olarak konumlanan
gelenek, hangi kanallar aracılığıyla ve nasıl bir şekilde milliyet sosyolojisine eklenmiştir? Bu
eklemlenme sürecinde ortaya çıkan modern-gelenek geriliminden milliyet prensibi nasıl
etkilenmektedir? Bu sorularla birlikte bu çalışmada, modern bir sosyoloji olan milliyet
olgusunun, gelenek ile kurduğu ilişkinin imkân, fırsat ve çıkmazları teorik bir çerçevede
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Milli Kimlik, modernite, gelenek.
Abstract
In respect of socialization and coexistence in the 20thcentury, the phenomenon of nationality
constitutes the sociology of nation-state. For the geographic contemplation in the historical
memory, the nation-state sociology becomes a significant trivet of the consolidation course. In
this sense, tradition does not mean a static reflection of the past knowledge or historical
background rather it plays a dynamic role in both nationhood sociology and belief-values
system. Considering the geographic contemplation, envisagement of the identity and the
formation of culture, tradition as a null subject contradicts with modernity. Beside modernity,
tradition is labeled as otherof the social and political systems. On that account, it must be asked
that tradition, through which channels and by which way, has been incorporated into the
nationhood sociology. The second question may be asked as follows, in the course of this
incorporation, how is the principle of nationality affected by the tension between modernity and
tradition? This paper therefore looks for answers for above questions and theoretically analyses
opportunities, chances and predicaments deriving from the relationship between the tradition
and the phenomenon of nationality as modern sociology.
Keywords: National identity, modernity, tradition
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1. Giriş
İbn Haldun, eşyanın tabiatına uygun düşünce ve muameleden hikmetin doğacağını ifade etmiştir.
Bu husus, yaşadığımız dönemi ve sosyolojiyi idrak etmek ve hakikatini kavramak adına önemli
bir düsturu da ortaya koymaktadır. Milliyet olgusu, siyasi ve sosyolojik cihetiyle yaşadığımız
dünyanın zihinsel ve kurumsal hakikatine tekabül etmektedir. Mamafih, ulus devlet ve onun
sosyolojik tezahürü olan milliyet prensibi, dünya siyasetinin belirleyici aktörü olarak halihazırda
etkisini ve gücünü muhafaza etmektedir.
Bununla beraber milliyet sosyolojisinin ana unsurlarının ne olduğu ve nasıl bir zeminde teşkil
ettiği, milliyetçilikle beraber tartışma konusudur. Bu tartışmalar, her coğrafyanın kendi
dinamikleri ve tarihi/kültürel hafızasıyla ortaya çıkan toplum yapısının çeşitliliğinden ve
farklılıklarından da kaynaklanmaktadır. Muhakkak ki milliyet olgusu, modern bir örgütlenme
biçimi olsa da muhtevasını teşkil eden unsurlar, her toplumun kendi biyografik hikayesine göre
değişiklik göstermektedir. Bu husus, aynı zamanda modern bir yapı olan milli kimlikler ile
gelenek arasında gerilimi veya dikotomiyi de ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada, birbirinin tenakuzunu içeren modern ile gelenek arasındaki gerilimin, milli
kimliğin tahayyülünde nasıl zuhur ettiği incelenecektir. Bu noktada, modernitenin ötekisi olarak
kalın bir parantez içine alınan gelenek, kimliğin tahayyülünde kendisini yeniden var edebilir mi,
ederse de bunu hangi yöntemlerle gerçekleştireceği, modern dünyaya entegre sürecinde hangi
araçları kullanacağı yine bu çalışmanın kapsamı içerisinde yer alacaktır.
2. Kimliğin Ontolojik Yönelimi: Modernite, Akıl ve irade
Modernite kavramı, merkezine aklın yerleştirildiği yeni bir evren tasavvurunu ve bilimsel
zemini, bu zemin üzerinde yükselen ve evrensel standartlarla tanımlanan siyasi, iktisadi ve
içtimai düzeni teşkil etmektedir. Bu bağlamda, insanlığın bir daha geriye ve karanlığa
dönmemesi adına özgürleşmesi ve ilerlemesi referans alınırken, siyasi ve içtimai düzen,
modernliğin yeni paradigması üzerinden inşa etmiştir. Dolayısıyla siyasi ve içtimai
örgütlenmeler, modern değerlere intibak ettiği sürece meşruiyet kazanmıştır.
Moderniteyle birlikte gelenekli olanın hükmü, kurumsal ve kültürel birikimleriyle parantez içine
alınırken, kimlik olgusunun, ontolojik anlamını yeniden kurgulanmıştır. Kimlik kavramı, yerel ya
da dini meşruiyet formlarından kurtularak, ulusal ve ülkesel bir zeminde inşa edilmiştir. Bu
sürecin teşkilinde, 1648 Westphalia Barışıyla birlikte ulus devlet kavramının oluşması, 1789
Fransız İhtilali’yle ise milli egemenliğin yeni ulus devlete ruhunu kazandırması önemli olmuştur.
Bu bağlamda, modern kimlikler, iradi, territoryal (ülkesel) ve vatandaşlık kavramları üzerinden
teşkil etmiştir.
Gelenek ile bağlantısını koparma saiki üzerinden, milli kimliğin yeni endemik sahası,
modernliğin süzgecinden geçirilerek tasarlanmıştır. Ulus devlet merkezine oturtulan milli kimlik
anlayışı “verili” bir takım unsurlardan ziyade, topluma sunulan “kategorik kimliklerin”
hiyerarşik olarak en üstünde yer almıştır (Calhoun, 2012: 60). Bu bağlamda, Feodal Avrupa
geleneksel toplumun içerisinde değerlendirilmiş ve iç dinamiği icabı akrabalık ve soy temelli,
devlet olamamış bir yapı olarak modern kimliklerin karşısında konumlandırılmıştır (Calhoun,
2012: 61). Bu noktada, uluslar, feodal yapıların ve Hristiyanlığın organik doğasından ayrılan,
özgürleşen ve daha sonrasında çeşitli kültürel atıflar temelinde kategorik bir örgütlenmeyle bir
araya gelen bireylerden müteşekkil olarak konumlandırılmıştır (Calhoun, 2012: 62). Bu noktada,
kendi kaderini kendisi belirleme hakkına sahip özgür bireyler üzerinden ortak düşünce ve
davranış standartları ve bir arada yaşama pratiği teşkil edilmiştir. Mamafih, bireyin kendi
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kendine yeten, hareket edebilen biçimindeki özerkliği ve özgürlüğü modern millet kavramına
tahvil edilmiştir. Mamafih, milletlerin biricikliği ve marifeti, bireysellikten mülhem ve bireylerin
iradesinin bir tezahürü olarak kabul edilmiştir. Diğer bir tabirle ideal bir millet, iradi bir
topluluktur (Calhoun, 2012: 63-64). Bu yönüyle, milli kimliğe aidiyet, aile, bölge ve sınıf gibi
aracı yapılar aracılığı olmaksızın doğrudan kazanılan ve tasarruf yetkisinin bireye ait olduğu,
bireyle özdeşleşmiş bir form içerisinde değerlendirilmiştir (Calhoun, 2012: 65). Bu
özdeşleştirme, bireyin egemenliği ile ulusun egemenliğini, bireyin kaderiyle ulusun kaderini,
bireyin menfaatleriyle milletin menfaatlerini aynı zeminde birleştiren bir formülü de bir tür el
çabukluğuyla faaliyete geçirmiştir.
Birey ile millet arasındaki iradi bağ, bir coğrafyada kaderdaşlık ve sadakat duygusuyla
perçinleşmektedir. Bir coğrafyanın üzerinde kurulan ülkenin üzerinde söz sahibi olma, menşei
ve kökenden mülhem fırtîliğe karşı; kapsamlı ve iradi bir yüksek aidiyet ve sadakat duygusuyla
tahkim edilmiştir (Hayes, 2010: 21). Bu noktada vatandaşlık bağı ve sevgisi, aynı vatan ve o
vatanı paylaşan toplulukların muhayyilesini beraberinde getirmektedir. Bu muhayyilenin en
belirgin vasfı, endüstriyel topluma geçiş sürecinde milletin fertlerini aynı paydada oluşturacak
enstrümanların tedavüle sokulmasıdır. Bu enstrümanlar aynı zamanda, coğrafi ve kimliğe ilişkin
bir sınırlamayı da beraberinde getirir (Anderson, 2007: 21).
Siyasi bir tahayyülün çıktısı olarak milli kimliğin mutfağını oluşturan sivil toplum, milliyetçiliğin
modernliğine ilişkin bir diğer vurguyu ortaya çıkarmaktadır. Mamafih, milliyetçi reflekslerin
totaliter ve rijit bir siyasi kurgudan ve yönetim biçiminden azade olması, bir diğer tabirle faşist
ve ırkçı tutumlardan ayrıştırılması, toplum tabanlı siyasi araçların çeşitliliğine bağlıdır. Bu
noktada, demokrasi ve milli egemenlik, milliyetçiliğin toplumsal cihetinin tahkim edilmesi
açısından mütemmim cüzi olmuştur. Bu noktada, milliyetçilik, toplumun bütün renk ve
tonlarının zenginlik olarak kabul edildiği ve “vatandaşlık” kimliğiyle bütünleştirildiği bir kimlik
tasavvuru ortaya koymaktadır (Nairn, 2015: 151). Ulus devletin, her vatandaşla doğrudan ve
tekelden ilişki kurmasını bakımından sivil tonları güçlü bir milliyetçiliğin aynı zamanda milli
aidiyeti ve bağlılığı arttıracağı öngörülmüştür (Durgun, 2010: 47). Çünkü; Egemen birey
üzerinden tanımlanan sivil toplum anlayışının güçlü olması, bir taraftan siyasi katılımı geniş bir
tabana yayarken diğer taraftan vatandaşlık zemininde teşkil eden milli kimliğin de psikolojik
olarak benimsenmesiyle neticelenecektir.
3. Milli Kimliğin Geleneksel Kodları
Gelenek, insanların iradelerinden ve eylemlerinden bağımsız olarak siyasi hayatı ve onun işleyiş
şekillerini tayin eden, onu idare eden, tarihi/kültürel/toplumsal kanunlardır. Dolayısıyla
geleneğin vurgusunda, tarihi yaşanmışlığın ortak mirası, ahlaki normların standartlığı ve
kültürel birikimin ortak kabulü vardır. Bu bağlamda gelenek, müşterek kimliğin değerler
toplamı olarak modern milli kimliklerin muhtevasını belirlemektedir.
Moderniteyle beraber gelenek ve onun temsil ettiği değerler ve kurumlar dizisi her ne kadar
parantez içine alınsa da, milli kimliğin tahayyül sürecinde birer enstrüman olarak kullanıma
açılmıştır. Bu bağlamda gelenek vurgusu, her kimliğin terkibinde ölçüsü toplumun kendi
dinamiklerine matuf olarak yerini almıştır. Diğer bir tabirle, siyasi bir kategori olarak
kurgulanan, self determinasyon ve demokrasi ilkeleriyle tahkim edilmeye çalışılan milli
kimliklerin, tarihi ve kültürel tonları geleneğin yardımıyla belirginleşmiştir. Milli kimliğin
gelenek eklemlenmesi, modernitenin bariyerlerine ve şerhlerine karşı tabiri caizse arka
bahçeden dolanarak olmuştur. Bir nevi gelenek, modern bir karakterle milletlerin zamansal
derinliğinde ontolojik; kültürel veya folklorik zemininde epistemolojik; lisani ve iletişim
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yönünde ise terminolojik olarak yeniden var edilmiştir. Bu husus, Hobsbawn tarafından
geleneğin yeniden icat edilmesiyle açıklanırken, Gellner, yerelden ulusala geçiş sürecinde
egemen ve üst kültürün tesis edilmesi şeklinde izah etmektedir. Gellner ve Hobsbawn’dan farklı
olarak Anthony Smith ise, milli kimliğin terkibindeki geleneğin sahiciliğine vurgu yaparak, etnosembolizm bağlamlı bir görüş ifade etmektedir.
Gelenek, nosyonu icabı tarihi/kültürel birikim ve tecrübenin hülasası olarak, toplumda ihtiyaç
halini alan köklülük hissine tekabül etmektedir. Bu yönüyle, modern dünyanın ürünü olarak
milletler, muhtevasına ilişkin bütün talep ve ihtiyaçlarını geleneğe başvurarak karşılama yoluna
gitmişlerdir. Milli kimliklerin tahayyülünde geleneğe sık başvurunun altında yatan bir diğer
etken ise, geleceğe yönelik güven ve sadakat hissinin perçinleştirilmesi olmuştur. Bu bağlamda,
gelenek milletlerin ne zaman ortaya çıktığına ilişkin tarihi/miladi; nerede ortaya çıktığına ilişkin
mekânsal/coğrafi; nasıl ortaya çıktığına ilişkin olarak da kültürel bir izah getirmektedir ve
modernitenin eksik bıraktığı noktaları tamamlamaktadır.
3.1. Tarihi/Sosyal Hafıza
Hafıza, bedenin işlevselliği açısından gelen komutların kurucu ve idame ettirici kodlarını
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, hafıza, fail/fiil ilişkinde anlamlı bütünselliğin tesis edilmesinde,
kavram, olgu, sembol, simge ve ritüellerin kayıt merkezi görevi üstlenmektedir. Bireyin
biyografik hikayesinde, hafızadan mülhem tecrübe ve birikimlerin şuur düzeyinde bir düşünce
ve davranış biçimi olarak tekabülü, ontolojik güvenliğin ve kültürel tamlığın tesis edilmesi
bağlamında kilit bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, anımsama ve unutma ritüelleri, sağlıklı bir
ruh-beden bütünlüğüne delalet etmektedir.
Milli kimliğin tahayyülü sürecinde hafıza, tarih ve kolektif bir zeminde toplumun umumiyetine
şamil bir biyografik hikayenin yazılmasına dayanamktadır. Bu bağlamda, Durkheim (2005), “The
Elementary Forms of the Religious Life” adlı eserinde, toplumsal hafızadan bağımsız bireysel bir
hafızanın oluşamayacağını ve toplumun bireysel hafızayı kültürel kodlarıyla belirlediğini ifade
etmiştir. Durkheim’in bu görüşünden mülhem Halbwasch da bireysel hafızanın öznel zihni bir
nitelik taşımadığını ve toplum içerisinde gelişerek ortaya çıktığını vurgulamıştır. Hafızanın
toplumsallığına yapılan bu vurgu, bireyin toplum içerisinde olay ve olguları rafine ederek
hareket ettiğini ve kendisini konumlandırdığı iddiasını barındırmaktadır (Halbwasch, 1992: 38).
Kolektif hafıza, kişilerin geçmişe dayalı otobiyografik hafızası ile tarihi/kültürel hafızanın
terkibinden teşkil etmektedir. Kolektif hafızanın bu noktada somut bir şekilde tecessüm ettiği
alan kurumlardır. Dolayısıyla, tarihi/kültürel hafızanın bireysel hafızayı şekillendirme süreci
mit, sembol ve ritüelleriyle gerçekleşmektedir. Otobiyografik hafızanın silinmemesi anma ve
törensel eylemlerin, geçmişe atfen tekrar tekrar yapılmasıdır. Böylece bireyler, geçmişteki
kahramanlıklara, zafer ve sevinçlere ya da acı ve elem verici mağlubiyetlere, savaşlara, göçlere
müdahil olarak hafızasını tazelemiş olacaktır.
Bu bağlamda, maziye dayanan bu deneyimler, kimliğe ilişkin kavrayışı da oluşturur; benliğe ait
bilme ve keşfin kahir ekseriyesini geçmişe yapılan yolculuk oluşturmaktadır. Bu yolculuk kişisel
kimliğik ile zihni geçmişimiz arasında çeşitli tutum, tavır ve davranış kalıplarını da beraberinde
getirir. Pişmanlık duygusu, şuçluluk duygusu gibi. Bunlar aynı zamanda mazimizi bugünümüze
tanık göstererek yapılması gereken ya da yapılmaması gereken davranış kalıplarını da ortaya
çıkartır (Connerton, 2014: 42). Bu noktada, geçmişe doğru gidildikçe kökene ilişkin bilgi azalır
ve bugün ile köken arasında bir boşluk meydana gelir. Bu boşluğu Assmann (2015: 56), “kayan
boşluk” olarak ifade etmektedir. Köken ile an arasındaki ilişki toplumsal açıdan varlıklarını ve
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kimliklerini pekiştirici bir nitelik taşırken, ilaveten ahlak, gelenek, töre gibi sosyal normların;
aile, akraba, mahalle gibi sosyal yapıların ontolojik zeminini oluşturmaktadır. Nesillere ilişkin
bilgi ve davranış aktarımlarında köken ve mazi mesnedi sosyal varlık, norma ve yapılara
meşruluk kazandırmaktadır. Düşünce ufukları ve davranış kalıpları kökene ve maziye dair
referans ihtiyacı duymaktadır. Bu bağlamda soyağacı kavramı, mitolojik öğretiler, törenler,
ayinler ve ritüeller bu referans ihtiyacının bir uzantısı olarak da tarihi kodları içermektedirler.
Hafızayı teşkil eden, yazılı-sözlü kayıtlarla birlikte, mitsel, törensel kökene ilişkin unsurları da
bugüne taşıyan ve bugünden geleceği yönlendiren bir bellek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
noktada, hem iletişimsel belleğin barındırdığı ve bir toplum tarafından paylaşılan, dönemsellik
ifade eden trajedileri, acıları, çöküşleri ya da zaferleri, sevinçleri kuşaktan kuşağa aktarılmasına
bir katkı sağlayacak şekilde içerisine alırken hem de toplumun bugünü ile geçmişi arasındaki
gerilimli boşluğu yani kayan boşluğu da doldurmaktadır.
Geçmişte yaşanan bir olayın toplumsal bir olguya dönüşmesinde sembolik figürlere yoğunlaşır.
Örneğin, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı ve kendisine vaat edilmiş topraklara yönelişi, Yahudi
tarihi açısından bir miladı oluşturmaktadır. Çölün aşılması, yerleşme, sürgün; bayramlarda,
törenlerde ritüel olarak anılan ve her defasında anı izah eden bir anımsama figürüdür. Kültürel
belleğin bu anımsama metodu, tarihi gerçekler bağlamından çıkararak efsaneleştirir. Efsane
kurucu bir tarih olarak, mitolojik kodlarla biçimlendirilir (Assmann, 2015: 61). Bu kültürel
belleğin muhtevasını oluşturmaktadır. Tarihini hatırlayarak ve kökenine ait figürleri yaşamında
canlandıran toplum, kimliğinden de emin olur. Toplumun kimliği, iletişimsel belleğin
gündeliğinden ve dar kalıplarından sıyrılarak daha özellikli, sahip olana ululuk kazandıran
törensel bir nitelik kazanır. Bu durumun toplumun katılım yapısını da etkiler. Bütün toplumun
mutabık kaldığı ve bütün toplumun yaşamını sembolize eden figürler toplumun yine bütünü
tarafından kabul görür.
Kültürel bellek, gündelik olmayan hadiseleri hatırlama organıdır (Assmann, 2015: 67). O’na göre
kültürel belleği, iletişimsel bellekten ayıran en temel unsur, toplumun kültürel bellek sayesinde
nesneler dünyasına giriş yapmasıdır ve daha sonrasında bu dünyayı biçimlendirerek
zenginleştirmesidir. Kültürel bellek, gündelik hayata dair kaybettiklerini nesneler üzerinden
yeniden üretir ve kültür yaşamına kazandırır (Assmann, 2015: 66).
3.2 Din/Kültür
Dinî kimlikler, iletişim ve toplumsallaşma alanlarında doğan, gelenekler ve ritüeller içerisinde
kodlanmış değerler, semboller, mitler gibi kültürel türevleri yansıtan sistemler içerisinde
konumlanmışlardır. Her ne kadar Aydınlanma dönemi ve modernleşme ile kilisenin siyasi gücü
kırılsa da milli kimlik denklemlerinde din kuvvetli bir motivasyon aracı olarak kabul edilir. Bu
husus, birbirine özdeş olmasa da yakın duran ve birbirini besleyen; Yahudi toplumunda olduğu
gibi etno-dinsel, Almanlarda görüldüğü üzere etno–linguistik kimliklerin terkibine işaret
etmektedir (Smith, 2010: 21-23).
Dinî inanç sistemleri, somut pratikleri, ayinleri ve ritüelleriyle birlikte insanların belirli bir
mekânda, bir arada faaliyette bulunmayı emreder. Bu husus, dünyayı ve kendileri var eden Aşkın
Varlığa diğer bir tabilerle İlaha karşı minnet ve şükranlarını bildirme ve isteklerde bulunma
biçimini ortaya koyar (Durkheim, 2005: 51-53). Dolayısıyla insanlar bir arada yaşama ve
birbirinin kimliklerini değer sistemleri bağlamında onaylamada anahtar bir rol oynamaktadır.
Din, bütün toplumlarda mitlerden, dogmalardan, ayinlerden ve törenlerden teşekkül bir sistem
olarak farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar toplum içerisinde kolektif beni pekiştirirken, diğer
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taraftan öteki algısının belirgin tonlarda varlığına salık verir. Bu bağlamda Eliade (1991), Kutsal
ve Din Dışı adlı kitabında dini, bağlamlarıyla birlikte kutsal olan ile din dışı olarak ontolojik bir
ayrıma tabi tutar. Kutsal olan, Aşkın bir varlığı yani İlahı işaret edebileceği gibi; tabiat, ağaç, taş,
su kaynağı, mağara, ev gibi kutsal bir mekânı da sembolleştirebilir. Kutsal olan, şeref ve kuvvet
açısından varlıklar arasında bir hiyerarşi tayin ederken, din dışı olanın da çerçevesini belirler.
Dolayısıyla insan, kendini, kutsal olandan daha aşağı ve aciz bir şekilde konumlandırdığından
dolayı hem şahsi maneviyatı açısından hem de sosyal normların tatbik edilmesi bağlamında din
dışılıktan kutsal olana geçişi şiar edinmiştir (Durkheim, 2005: 57). Dolayısıyla dışsal dünyanın
nesneleri ve insanın kendi düşünce ve eylemleri, tam anlamıyla özerk, kendine ait bir değer
kümesinden ziyade kutsal olandan menkul ve tezahür eden gerçekliğe tekabül eder (Eliade,
1994: 18). Dolayısıyla insan gündeliği, aynı zamanda arkaik bir ontolojinin aynası olarak zuhur
etmektedir. Yeme-içme pratikleri ya da evlilik ve üreme içgüdüsü salt fizyolojik esaslardan
ziyade arkaik bir yapının tesirini ortaya koymaktadır. Mamafih, İlah’ın emir ve yasakları, ataların
uygulamaları ve kahramanların mücadeleleri, gündeliğin sıradanlığından daha aşkın bir anlam
kümesiyle insan zihninde yer edinmektedir (Eliade, 1994: 19).
Dinî kimlikler, en başta da ifade edildiği üzere milli kimliklerin harcında değer sistemlerini
kuvvetlendirici bir tesire haizdir. Yani, dinî mekânlar, milletlerin ortak mirasını ve değerlerini
temsil etmek bağlamında milli mücadelelerin ana motivasyonu, yaşamsal gayesi haline gelebilir.
Hatta, bir milletin, tahayyül ettiği kimlik ve milli sınırların belirlenmesinde kurucu ve olmazsa
olmaz ülküyü teşekkül edebilir. Örneğin, İsrail’in bu gün politik hedeflerinin temelinde Vaad
Edilmiş Topraklar diğer adıyla Arz-ı Mevud’un hem milli hem de dinî motivasyonu mevcuttur.
Keza, Yunan toplumu için Ayasofya, İstanbul’u anlamlandıran hatta Kostantiniyye olarak
isimlendirilmesine sebebiyet veren ana motivasyonlardan birini teşkil etmektedir. Bu bağlamda,
kutsal mekânların işgal fikri aynı zamanda kutsal olan değerlerin öteki tarafından tacizine
delalet etmektedir. Meselenin diğer bir boyutu ise, din için verilen mücadelenin tarihi misyona
tekabül etmesidir. Din de toplumların, atalarından alınan bir mirasın idamesi ve yükseltilmesi
anlamını taşımaktadır. Kurucu coğrafyaya ata vatan üzerinden yapılan atıf, aynı zamanda etnodinsel zaviyeden, atalarının din için zamanında vermiş oldukları mücadelenin bugün için
sahiplenilmesi anlamını/gayesini taşımaktadır. Dinler, aynı zamanda kutsal mekân üzerinde,
bireye ve topluma normatif bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçevenin ana hatlarını bugün
milliyetçilik üstlense de ahlakî ve etik normların, örf ve geleneklerin belirlenmesinde din ile
dirsek temasında bulunulmaktadır. Yüksek ve insanî vasıflara sahip toplum hayali, aile
mefhumundan devlet olgusuna kadar pek çok sosyal ve resmi müesseslerin nizamının şuuraltı
kodlarını oluşturmaktadır.
3.3. Mekân/Coğrafya
Her bellek tekniğinin ilk aracı mekânlaştırmadır. Toplumların belleklerini tazelemesi ve yeniden
üretebilmesi için hafıza yerlerine ihtiyaç vardır. Pierre Nora (1989), bunu “lieux de memoire”
yani “hafıza mekânları” olarak ifade etmektedir. Nora’ya göre modern toplumların bugünü ile
mazi arasındaki bağı kuracak olan araç bellektir ve bunu hatırlayarak yapar (1989: 7-8). Nora
hafıza mekânlarını, üç anlamda şekillendirmiştir (1989: 18-19): -tarihi- materyaller, semboller
ve fonksiyonlar. Görünüşte sadece fiziki bir mekân olan bellek yerleri, sembolik bir ifade gücü
vermesi açısından toplumu tarihi bir çağrıya cevaba davet eder. Bu çağrı, bir miras gibi, bir tarih
okuma kılavuzu gibi veya tarihi aktörlerle buluşma gibi hatıralara konsantre olmayı, dikkat
kesilmeyi tınısında barındırmaktadır. Bu, aynı zamanda bellek mekânlarının fonksiyonel yönünü
ortaya çıkarır. Örneğin; tarihsel nesil kavramını ele alalım. Kendisi tarafından bizzat
paylaşılmasa da mensubu olduğu toplum tarafından tecrübe edilmiş, kristalize edilerek nesilden
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nesle aktarılan hadiselerle ve sembollerle yoğrulmuş kimlik, tarihi neslin demografik içeriğinin
ana malzemesini teşkil eder. Hatırlama kültürü, doğal mekânlara koyulan işaretlerle
çalışmaktadır. Bu bağlamda bir coğrafya, kültürel belleğin aracı olarak kullanılabilir. Bu mekân
üzerindeki müesses kurum ve yapılar, tarihe ait referansların somut göstergesi olan anıtlar,
heykeller veya meydanlar kadar bütün bir coğrafyanın tamamının da bir işaret derecesine
yükseltilmesi yoluyla da kullanılabilir (Assmann, 2015:69). Mekân, toplum nezdinde yarattığı
kutsiyet ile canlı bir tarih anlatımını görselleştirerek sunar. Hassaten, mekâna ilişkin kutsallık ve
yeganelik, canlı bir tarihin kalıntıları haline dönüşebilir. Onu kutsal yapan tarihi, toplumun
estetiğinden sanat ve kültür unsurlarına; acılarından sevinçlerine kadar pek çok duygudaşlığı da
beraberinde getirir. Bu aynı zamanda kimliğin tahayyül edilmesinde de kolektif inancı pekiştirir.
Mekânın varlığına yönelik yüklenen anlam toplumun varlığı ile bağdaştırılır. Toplum, varlık
sebebini, o mekâna sahip olmakla ve bundan sonra da var olmak istiyorsa aidiyetle bağlandığı
mekâna sahip çıkarak bunun mümkün hale geleceğine inanır. Neticesinde zaman ve mekânla
gurup tarafından sınırlandırılmış olur. Çizilen çerçeve, ananeler, âdetler, normlar ve hayat
pratiklerini kapsayan bir kültür havzasıyla doldurulur ve nesilden nesle devri sağlanır. Anıtlar,
mezar taşları, tapınaklar, ideoller gibi sadece kullanış amacına yönelik olmayan aynı zamanda
topluma bir anlam yükleyen semboller, ikonolar, temsiliyetler gibi içe dönük zaman ve kimlik
dizininin dışa çevrilmesi bir gelenek dahilinde gelişmektedir (Assmann, 2015: 28). Hatıralar bir
mekâna dayanır. Aile için ev, kırsal kesim için köy ya da vadi, kentliler için şehir, bir coğrafi
alanda yaşayanlar için ilgili coğrafya kültür, gelenek ve kimliğe dair kodlamaların merkezlerini
oluşturur, hatırlamanın çerçevesini çizerek bir bağ oluşturur. Bu bağ aynı zamanda bir vatan
duygusunu veren çerçevedir. Mekân aynı zamanda toplumun varlığına yönelik süreklilik ve
istikrar duygusunu perçinlemektedir. Toplumun zamansal bir derinliğe ulaşması bağlamında
mekân, içsel iletişim biçimleri sahnesi olmasının yanısıra; topluma ait kimliklerin sembolü ve
hatırlama kültlerinin dayanak noktasını oluşturmaktadır. Bellek her daim bir mekâna ihtiyaç
duyar ve kendini bir mekân bağlamında var eder. Toplum, mekân ile ortak bir yaşam alanı
kurmakla birlikte, mekândan ayrı düşülse de birlikteliği, kutsal mekânları sembolik olarak
yeniden üreterek yaşatır (Assmann, 2015: 47).
Seçilen mekânda hafızaya yerleşmesi istenen normatif değerler yaratılır ve sonrasında normatif
değerler ile mekân arasında bir ilişki tesisi edilir (Assmann, 2015: 37). Misal olarak, tarihi birer
vesika olan kitabeler/yazıtlar, toplumların tarihi açısından ilk yazılı metin olmasının yanı sıra;
nasıl bir siyasal sistemden evrildiği, siyasal sisteme meşruluğunu sağlayan etmenlerin ne
olduğu, nasıl bir sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıda ihtiva ettiği, değer-inanç sistemi ile
birlikte kutsiyet atfettiği kavram ve olguların ne olduğu, uyulması gereken kuralların ve
izlenmesi gereken yolun nasıl bir yol olduğu, izlenilmezse toplumu bekleyen akıbetin ne olduğu,
toplumun öteki/düşman olarak sınıflandırdığı toplulukların kim olduğu ve nasıl bir taktik
izlediklerini anlatmak bağlamında tarihi bir öğreti niteliği taşımaktadır. Ayrıca kitabelerin dikili
olduğu yer ile toplum arasında bir bağ kurmaktadır. Böylece ata kültü, uzak bir mekân
bağlamında, kolektif hafızada yeniden anımsanmakta ve canlandırılmaktadır. Yine bir örnek
verecek olursak, eski Türk toplumlarında kurganların başına dikilen Balballarda (mezar taşları),
hem mezarda yatan kişinin kahramanlığını temsil edilirdi hem de kişinin karakterini simgeleyen
hasletler, kullandığı araçlar resmedilirdi. Anımsamanın toplumun uzamlarında somut bir şekilde
tezahürü gelenek bağlamında ortaya çıkmaktadır. Gelenek, geçmişi oluşturan kopuşu gizlemekle
beraber, süreklilik ve devamlılık durumunu da hatırlama denkleminin içerisine katmaktadır
(Assmann, 2015: 44). Aynı zamanda, bireysel belleğin toplumsallığının anahtar kelimesini de
gelenek mefhumu oluşturmaktadır. Bu noktada bir mekâna aidiyetimiz, bu aidiyetimizin ana
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kapılarını oluşturan mahalle/komşuluk ilişkileri, akraba ilişkileri, dinsel ve sınıfsal
bağlılıklarımız toplumsal anımsamanın kilidini açan anahtar işlevini üstlenmektedir. Çoğu
zaman bize bir soru sorulduğunda ya da olası sorulma ihtimalinde, yanıt verirken denediğimiz
yol kendimizi onlar gibi görmemiz ve/veya onlarla özdeşleştirmemizdir. Bu da aslında bir
gurubun bir parçası olduğumuz düşüncesini de beraberinde getirmektedir. Kolektif bellek, tekil
belleğin yardıma gelir veya tekil bellek, kolektif bellekten her daim destek alır. Ne kadar kişisel
olunursa olunsun her anımsama ve bu anımsamayla ortaya çıkan duygu ve düşünceler, başka
birçok kimsenin de sahip olduğu bir düşünceler kümesiyle ilişki içerisinde olur: Mekânlar,
sözcükler, tarihler, dil biçimleri. Yani, parçası olduğumuz ya da edildiğimiz toplumların, maddi
ve manevi tüm yaşantıları/yaşamlarıyla birlikte gerçekleşir (Connerton, 2014: 65-66).
4. Sonuç
Gelenek, milli kimliğin ontolojik yapısına mündemiç temel unsurları, modernitenin açık bıraktığı
ya da izahta zorlandığı noktalarda doldurmaktadır. Bu bağlamda, milli kimlikler her ne kadar
modern bir örgütsel yapıya ve sosyolojiye tekabül etse de muhtevasını geleneğin birikim ve
tecrübelerinden istifade ederek doldurmaktadır.
Milliyet olgusuna ilişkin, kimlik, kültür ve coğrafi aidiyetin köklülük ve kadimlik sorunsalına
cevaplar, geleneğin modern zamanda yeniden tahayyül edilmesiyle kendini göstermektedir.
Mamafih, lokal ya da yerel bir hafızanın ürünü olarak ortaya çıkan geleneksel tecrübe ve birikim,
modern dönemle beraber hakim ve üst iletişim/aidiyet formu olarak ortaya çıkmaktadır.
Bununla beraber, kimliğin, zamansal derinliğine, coğrafi tecrübesine ve kültürel birikimine dair
eksik kalan hususlar için geleneğin modernleştirilmiş formuyla kimliğe eklemlenmiştir. Milli
kimliğin tahayyülünde bu husus, tarih yazımında, coğrafya tasavvurunda ve kültür inşasında
kendisini göstermektedir.
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Öz
Din; teolojinin çalışma alanı dışında, içinde yaşanılan toplumun ekonomik, siyasal, kültürel,
toplumsal ve tarihi unsurlarından etkilenen ve aynı zamanda bu unsurları etkileyen sosyolojik
bir olgudur. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dinin toplumsal hayattan ayrıştırılarak dizayn
edilmesi ve İslam’ın toplumsal işlevinin baskılanması, dinin sosyolojik etki alanını dışarıda
bırakmıştır. Göçle ve kentleşmeyle birlikte modernleşme sürecinin toplumsal dinamikler
bağlamında işlemeye başlamasıyla birlikte din ve dini kurumlar zamanla modern toplumsal
yapılara entegre olmaya, kamusal alan da ise Müslümanlar giderek modernleşmenin aktörleri
olarak boy göstermeye başlamışlardır. 1980’li yıllardan itibaren din Müslümanların dünyasında
giderek sekülerleşen, dünyevi hayatın giderek kutsandığı bir toplumsal hareket olarak gelişme
göstermiştir. Kent yaşamıyla birlikte İslam, ev ve özel alanlardan dışarıya çıkmaya, kamusal
alanda ticaretten siyasete, eğitimden turizme birçok alanda kendi anlayış ve yorum tarzıyla
sosyolojisini şekillendirmiştir. Bu çalışma dinin modernleşme sürecinin toplumun kendi
dinamikleri üzerinden işlediğinde dini anlayış, dini pratikler ve dindarlık durumlarının Türk
toplumunda ortaya çıkan farklılaşmaları üzerinde durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din, Dindarlık, Toplumsal Değişme, Modernleşme, Sekülerleşme.
Between Modernity and Tradition, Changing Understanding of Religion and Religiosity in
Turkey
Abstract
Religion, outside the field of theology is a sociological phenomenon that is influenced by the
economic, political, cultural, social and historical elements of the society and which affects these
elements. In the early period of the Republic, the separation of religion from the social life and
the suppression of the social function of Islam have excluded the sociological domain of religion.
With the migration and urbanization as well as the modernization process in the context of
social dynamics, religious and religious institutions have gradually begun to integrate into
modern social structures, and Muslims in the public sphere have begun to appear as actors of
modernization. Since the 1980s, religion has evolved as a social movement, which is increasingly
secularized in the world of Muslims and where worldly life is increasingly blessed. Islam, with
urban life has shaped its sociology with its own understanding and interpretation style in many
fields from trade to politics, from education to tourism in the public sphere. This study focuses
on the differentiations of religious understanding, religious practices and religiosity in Turkish
society when the modernization process of religion operates through the dynamics of society.
Keywords: Religion, Religiosity, Social Change, Modernization, Secularization.
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Giriş
Din toplumsal hayatta sadece bir inanç alanı değil, insanın inanma ihtiyacının psikolojik,
sosyolojik, kültürel ve iktisadi vb. yönleriyle çeşitlenen ve tüm bu alanlarda etkileyici gücüyle
varlığını ortaya koyan bir olgudur. İç içe geçen kurumlarıyla karmaşık ilişkiler ağına sahip olan
toplumsal yapıda din, özellikle de modernleşme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet
tarihinin yaklaşık yüzyıllık sürecinde devlet toplum ilişkisinin gerilimli gündem maddesi olan
İslam, yapılan devrimler ve uygulamalarla belirli bir kalıp içerisine çekilmeye, kontrol edilerek
yönlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak dinin sınırlandırılmaya çalışılması bir müddet sonra çeşitli
siyasal ve toplumsal sonuçlara neden olmuş, devlet ve toplum ilişkisinin gerilim konusu
olmuştur. Toplumsal yapının yöneten yönetilen ilişkisinde yönetilen kesimin kendini ifade ediş
ve kimliğini inşa ediş sürecinin geri planını oluşturan İslam, 1960 sonrasında siyasal bir yapıya
bürünmüş, toplumsal alanda da muhafazakâr-dindar toplumsal kesimin kendini tanımlama aracı
olmuştur. Bu konuda hızlı bir mesafe kat eden siyasal İslam ve muhafazakâr toplumsal gelişme
trendi laik Kemalist ideolojinin keskin ideolojik uygulamalarına karşı bir tepki olarak gelişme
göstermiş, devlet toplum farklılaşmasında din devletin ideolojik tahakkümünün odağına
yerleştirilmiş, toplumun ise kimliğini inşa etmeye çalıştığı kaynak rolü olarak vazife görmüştür.
Dinin bu çatışmanın temel aracı olarak öne çıkması İslam’ın sosyolojik ve siyasal olarak yükselen
fonksiyonunu ortaya koymuştur. Tüm bu gelişmeler karşısında İslam teolojik yönü dışında
yeterince anlaşılamamış ve toplumsal yapı içerisindeki rolüyle yorumlanamamıştır. Belki de bu
yüzden 1980 sonrası ortaya çıkan küresel ekonomik ve kültürel gelişme sürecinin etkisiyle
şekillenen yeni toplumsal gelişmeler gerçek boyutlarıyla idrak edilememiştir. Daha çok Şerif
Mardin, Kemal Karpat gibi isimlerle dinin ilahiyatın dışındaki boyutlarının etki alanını
aralamaya çalışan çalışmalar yeni toplumsal gelişmelerde dinin yerini farklı yönleriyle
açıklamaya ve anlamaya çalışmıştır.
İslam’ın modernleşme sürecinin sorun kaynağı şeklinde belirlenen yerinin 1970’li yıllardan
sonra Müslümanların modernleşmenin önemli aktörleri olarak boy göstermesi İslam ve
modernite tartışmasında kimliğini yeniden inşa eden dindar-muhafazakâr toplumsal kesimin
geçirdiği değişimi şekillendirmiştir. Başta sekülerleşme olmak üzere, başörtüsü, ticaret, eğitim,
eğlence, turizm vb. birçok konuda şekillenen gelişmeler Müslümanların modernleşmeyle birlikte
geçirdiği değişim sürecinin sosyolojik olarak yorumu teolojik çalışma ve yorumlardan daha da
zorunlu hale gelmesine yol açmış, dinin sosyolojik yönünün analizine ihtiyaç duyulmuştur.
1. Din Devlet İlişkisi
Türkiye’de İslam konusuna odaklanan çalışmaların büyük çoğunluğu konuyu daha çok
modernleşme çabaları bağlamında ele almaktadır. Çünkü İslam ve modernleşme arasındaki ilişki
genellikle çatışmacı ve gerilimli bir ilişki olarak algılanmış, yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.
Bunun nedeni ise dinsel hareketlerin merkeze alınan ve ona bağlı bir şekilde değerlendirilen
Cumhuriyet projesine karşı bir tepki olarak (Ocak, 2003:8) görülmesindendir. Bu yüzden dinsel
hareketlerin özgün dinamiklerinin açıklanması sosyolojik anlamda sorunlu olmuştur. Bunda
Cumhuriyetin dini özel alana ilişkin bir pratik olarak kurgulamasının rolü büyüktür. Çarkoğlu ve
Toprak’a (2000:1-2) göre bu durum “Cumhuriyetin kurucuları için İslamiyet’in özel alana
indirgenmesi gereken ve kişisel yaşamla sınırlı bir inanç sistemi” olarak görülmesinden
kaynaklanmaktadır (Akşit vd., 2012:44).
Türk kültüründe önemli bir unsur olan din, Türkiye’de önemli bir eylem aracıdır. Sonradan
sonraya dinin Türkiye’de karşısında durulmaz bir varlık olduğunu anlayan laik kesim (Kemalist
ideoloji) daha derin bir düzeyde laik Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’de fertlerin
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kişilik ve kimlik krizlerini şekillendirmekte ciddi zorluk çekmiştir (Mardin, 1999a:38). Hatta bu
durum zamanla dindar muhafazakâr kesimle laik-Kemalist rejim arasında büyüyen bir
çatışmanın önce siyasal sonra ekonomik ve toplumsal bölünmenin temeli olmuştur. Halbuki din
toplumun minyatürleştirilmiş şeklini veren bir kurumdur. Dini ritüellerde o toplum içinde
yaşayan insanların, zaman zaman kendi yapılarının sosyal anayasasını hatırlamalarını mümkün
kılan bir toplum değerleri doğrulamasıdır (Mardin, 1999a:47). Bu yüzden din özel alana
indirgenerek ve kişisel yaşam alanlarına sıkıştırılarak yaşanılacak bir durumun ötesine geçerek
kamusal alanda sosyolojisini ortaya koymuştur. Çünkü din toplumun devamını sağlayan
duyguları oluşturabilen bir unsurdur (Mardin, 1999a:51). Bu yüzden Mardin’in de belirttiği ve
üzerinde önemle durduğu din olgusunun yansımaları doğru anlaşılmazsa Türkiye’nin siyasal,
sosyal ve ekonomik gelişme süreçleri de doğru bir şekilde anlaşılamayacaktır (Akşit vd.,
2012:84).
Kemalizm, tarihi misyonunu çoktan tamamlamış Osmanlı’nın ardından geri kalmışlığının
sebebini saltanatı ve İslam’ı sorumlu tutarak batıcı bir reform programını uygulamaya
sokmuştur (Ocak, 1999:117). Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan ve belirleyici bir ağırlığa
sahip olan Kemalizm’in bu dönemde toplumsal yapıyı dönüştürmek ve şekillendirmek
konusundaki yaklaşım ve uygulamaları çok partili hayata geçişle ve demokrasinin zaman
içerisinde içselleştirilmesiyle birlikte bir değişim sürecine girmiştir. Laik-Kemalist ideolojiyle
dindar muhafazakâr yapının bu çekişmesi 1980’lerden itibaren yeni bir İslam’i kimliğin
şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Laikliğin bastırdığı bu yeni İslam’i kimliğin mensupları
modernleşmenin yıktığı gelenekleri yeniden keşfederek (Göle, 2000:122), toplumsal alanda
görünürlüğünü belirginleştirip zaman içerisinde varlığını hissettirmeye başlamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarının ve Tek parti döneminin uygulamalarının edilgen kesimini oluşturan
bu sessiz halk çoğunluğu, bu süreçte artık sesini çıkarmaya ve camide kalmaya razı olmamaya,
siyasal, ekonomik ve kültürel haklarını talep ederek kararlı hatta inatçı bir tavır içine girmiştir.
Böylece bu çoğunluk artık camiden çıkmış, kamusal alanın bütün sektörlerinde yer edinmiştir.
Bugün ise bu muhalif halk kimliği sinemadan tiyatroya, edebiyattan müziğe, sivil mimariden dini
mimariye kadar popüler bir İslam kültürünü üretmiş, kamusal alanda varlığını
belirginleştirmiştir. Ancak bu yeni İslami kimliğin mensupları Osmanlı’nın gerek kalite gerek
estetik ve nitelik bakımından epey gerisinde bir görüntü vermektedir. Hatta bu Türk
Müslümanlığı köylü, (arabesk)leşmiş görüntüsünü bütün alanlarda sergilemektedir (Ocak,
1999:116). Dinin toplumsal düzlemde devlet ve toplum arasındaki gerilimli ilişkinin malzemesi
olması, ardından dindar muhafazakâr kesimin dini referanslı şekillenen sosyolojisi son otuz
yıllık toplumsal tarihimizin kırılma noktasını ve tartışma konularını oluşturmuştur.
2. Dinin Toplumsallaşması
Dini toplumsal bir olay olarak gören Şerif Mardin, dinin bir toplum olayı olmasaydı din
sosyolojisi adını taşıyan bir bilim dalının ortaya çıkmayacağını ifade eder. Din sosyolojisi, dini
teolojide olduğu gibi dinsel inancın gerekleri yönünden ele almaz. Din sosyolojisi dini yaşandığı
gibi inceler. Dinin yaşanması demek de din olayının coğrafi, sosyal, kültürel değişkenlere göre
değişmesi demektir (Mardin, 1999b:238-239). Teolojik yaklaşımın dışında dinin sosyolojik yönü
toplumsal değişimin hızlandığı bu modern zaman diliminde yeni tartışmaları beraberinde
getirmiştir. Bu tartışma konusu sekülerizmdir.
Dünyanın farklı bölgelerinde deneyimlenen farklı modernleşme süreçleri yaşanıyor olsa da
sekülerleşme modernleşme sürecinin önemli sonuçlarından birisi olarak gelişme gösterir. Çünkü
modernleşmenin üç ana ayağını oluşturan bilimsel gelişmeler, kapitalizm ve kentleşme
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süreçlerinin sekülerleşme özelinde ortaya çıkardığı sonuçlar toplumdan topluma
değişmemektedir. Çünkü modernleşen toplumlar sekülerleşirler (Ertit, 2019:320).
Sekülerleşme, dünyanın herhangi bir coğrafyasında yer alan bir toplumda bilimsel gelişmeler
yoluyla gündelik yaşama nüfuz eder, özel teşebbüse dayanan endüstriyel kapitalizm baskın
ekonomik model haline gelir ve kentleşmeyle birlikte o toplumun sekülerleşmesinin yolu açılır.
Yani bu üç dinamiğin etkisiyle, toplumsal hayat içerisinde başta din olmak üzere doğaüstü
değerlerin ve öğretilerin önemi giderek azalır, ruhani şeylere karşı kayıtsızlık artar ve doğaüstü
alanla ilgili kimlikler toplumsal alanda daha az belirleyici bir role sahip olur. Avrupa
sekülerleşmesinin başat aktörü olan bu üç unsur deneyimlendikleri diğer ülkelerde de
olağanüstü alanın toplumsal prestijinin ve gücünün azalmasına sebep olmuşlardır. Bu nedenle
“modernleşme sekülerleştirir” iddiasını taşıyan sekülerleşme teorisinin modernleşme ayağında
bu üç dinamik özellikle öne çıkar (Ertit, 2019:120-121).
Kapitalizm modernleşmenin diğer öncülleriyle birlikte cemaatten cemiyete bir dönüşümü,
uzmanlaşmanın, bireyselleşmenin, rasyonelleşmenin ve daha gelişmiş üretim, ulaşım, iletişim
ağının olduğu toplumlara dönüştürür. Kapitalizmin bu etkisi karşısında inançlı kapitalistler dini
ritüellerini eski sıklıkla yerine getirebilirler ancak sözkonusu para kazanmak olduğunda seküler
bir düşünce sisteminin içine girmek zorunda kalırlar. Çünkü kapitalizmin kuralları herhangi bir
ruhani öğretinin piyasada tutunmasına izin vermez (Ertit, 2019:190). Kapitalizmin bu
sistematiği ve sonucunda sağladığı refah, bireylerin yaşam standartlarını değiştirirken onların
gün içerisinde din ile kurulan ilişkilerinin sıklığının azalmasına, eğitim, alışveriş, müzik, seyahat,
kıyafet, yeme-içme gibi yaşamın diğer alanlarında seküler bir sürece girmesine yol açar. Bu
durum dine inanmanın biteceği şeklinde yorumlanmamalıdır (Ertit, 2019:191). Sekülerleşme,
dinin ve doğaüstü alanın toplumsal gücünün geçmişe göre azalmasıdır. (Ertit, 2019:319). Yani
sekülerleşme teorisi modernleşmenin ateistleştireceğini iddia etmez (Ertit, 2019:226) ancak
dünyevi olanın baskınlığı ve belirleyiciliğini ön planda tutar. İslam üzerinden
değerlendirildiğinde ise dünya ahiret dengesinin bozulup dünyevi olana bağlılık arttığında din
ve modernlik arasındaki gerilimlerin ve çelişkilerin başladığı görülmektedir (Avcı, 2012:49).
3. Modernite ve Din Gerilimi
Bugün İslam dünyasını saran hastalık seviyesindeki en büyük sorun doğunun batı karşısındaki
aşağılık duygusudur. Ne yazık ki batının etkisi onun meydan okuyuşlarına en fazla tepki ve
eleştiri getirmesi beklenenleri pençesine almıştır (Nasr, 2012:190). Batının son iki yüzyılda
İslam dünyası üzerinde elde ettiği üstünlük daha çok modern yaşam tarzı yoluyla olmaktadır
(Nasr, 1995:313). Modern yaşam tarzının içine düştüğü en büyük sorunlardan bir tanesi ise
yaşamın anlamının yitirilmesidir (Nasr, 1995:319). Daha çok genç neslin toplumla bütünleşme
sorunu bir kimlik krizine dönüşerek İslam’ı hangi kalıplar üzerinden kabul edeceği ve yaşayacağı
konusuna indirgenmiştir. Kimlik bunalımını çözemeyen Müslümanlar çözümü yine İslamiyet’in
kendisine sağladığı alternatif imkanlarda yani dini tarikatlar ve cemaatlerde aramıştır (Mardin,
1999a:88). Modernleşmenin önemli ayaklarından birisi olan kentleşme süreciyle artan
cemaatsel yapılar uhrevi amaçlı dünyevi birliktelikler olarak şekillenmekte ancak modernleşme
sürecinin etkileri bu yapıları da etkisi altına almaktadır. Zaman içerisinde modernleşmenin diğer
unsurlarının da etkisiyle uhrevi-dünyevi denge bu yapıları dünyevi özellikleriyle ön plana
çıkarmakta, sekülerleşmenin emarelerinin taşıyıcısı olmaktadırlar. Dinsel kimlik ve
argümanların hissedildiği ancak dünyevi unsurların giderek yoğunlaştığı bu yapılar seküler
organizasyonlar haline gelmektedirler.
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Bu durumda neyin İslami olduğuna kim karar verecek, gerçek müslüman kimdir sorularının
cevabı daha çok İslam’ın kriterler dışında bu yapıların kriterlerinin belirleyiciliği üzerinden ve
rekabeti hatta eleştirileri ile yorumlanmaya başlar. Bu durum hayal edilen cemaati baskıcı bir
cemaatçiliğe dönüştürebilir. İslami kimlik ile batı modernliği arasındaki bu hayati ilişki söylem
düzeyinde modernliğin sürekli eleştirilmesini gündeme getirirken, bireysel davranışlar, siyasal
çekişme ve toplumsal pratik düzeyinde İslam ve modernlik arasındaki etkileşim her geçen gün
daha da derinleşir ve karmaşıklaşır (Göle, 2000:125).
Derinleşen ve karmaşıklaşan bu durumu yönetme ve ulaşılması hayal edilen noktaya taşımak
metodolojik bir kararı beraberinde getirmektedir. İslam şimdiye değin, edep göstermek için 2
kere 2’nin 5 ettiğinin kabul edilmesi gerektiğini öğretmedi. Gerçekte edeb, her zaman ve her
durumda, her ortamda hakikatı algılayıp ortaya koymada tamamlayıcı bir öğe olmuştur. Kuzey
Afrikalı seçkin bir manevi otoritenin “edeb nedir bilir misiniz? Bedenden bir organın kesilmesi
gerektiğinde, acıtıp, incitmemesi için kılıcınızı bilemek, keskinleştirmektir edeb” şeklindeki
cevabı bugün İslam’a yönelik meydan okuyuşlara ve batının yaklaşımına yönelik ihtiyaç duyulan
tavrı göstermektedir. Hakikatın yalnızca İslam toplumlarının hayatı ve varlığı üzerinde hakkı
yoktur, kendisini batının da duymasını sağlamayı isteme önceliği vardır. Bugün, Kantçı manada
değil ama İslami manada eleştirel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır hem de olabildiğince katı biçimde.
Çünkü böylesi bir tavır az rastlanan ama bir o kadar gerekli bir durumdur (Nasr, 2012:186-187).
İslam toplumları modernleşmenin olumsuz yönlerinden kendilerini koruyabilmek için, modern
dünyanın taşıdığı yanlışlıkları ve eksiklikleri, tam bir zihni eleştiriden geçirerek aynı çıkmaz
sokağa girmeden temkinli ve eleştirel bir yaklaşımla psikolojik ve kültürel aşağılık duygusunda
sıyrılarak hareket etmelidir. Yani İslam’ın zihni bir savunması yapılmalıdır. (Nasr, 2012:212213). Bu konuda İslam toplumlarının referansı geleneğin hikmetinde aranabilir. Belki de bu yolla
günümüz dünyasının tüm yönlerinin ve ideolojilerinin değerlendirebileceği geleneğin (Danner,
1994: 35) yeniden keşfi, modernleşmenin bozucu ve olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi
sağlayabilir.
4. Modernleşme Sürecinde Dini Pratikler
1970 ve 80’lerde kentleşme süreciyle birlikte büyük şehirlerde oluşmaya başlayan İslami
burjuvazi, yeni bir Müslüman kimliğin ve buna paralel bir İslami tüketim anlayışının da
doğumunu hazırlamıştır (Akşit vd. 2012:58). 1980 sonrasında Türkiye’de sadece politik kültür
değişmemiş, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda da büyük bir değişim sürecine girilmiştir.
Bu değişim, siyasal sistem ve partiler boyutunda kalınarak değil, ancak toplum zaviyesinden
bakıldığında anlaşılacaktır. Çünkü politik kültürün yenilenmesinde partilerin olduğu kadar
toplumsal aktör ve hareketlerin de etkisi vardır (Göle, 2000:37). Değişen sadece siyasal yapı
değil toplumsal yapı ve dinamiklerdir de.
Toplumsal alanda yaşanan gelişmeler belki de siyasal alanda yaşanan gelişmelerden daha da
fazla olmuştur. Hatta siyasal alanın yapısı toplumsal alanda meydana gelen değişimlerin daha da
çok etkisinde kaldı. Toplumsal alanda yaşanan değişim unsurlarından en önemlilerinden birisi
ise dinin toplumsal hayatta yaşanan algılanış, yaşayış ve yorumlayışında meydana geldi. Artık
sadece dini metinlerin, kutsal olarak kabul edilen kişilerin ve olayların incelenmesinin dışında
dinin sosyolojik boyutlarını ele alan çalışmalar artmaya başladı. Klasik çalışma alanları dışında
dindarlık ve bunun ölçütleri; dini gelişim ve eğitim; dinin kültürel öğelere etkileri, semboller ve
ritüeller; dinin politik tercihlerdeki önemi, laiklik ve dünyevi hareketlerle ilgili konular, dinin
sigara, alkol ve şiddet gibi çeşitli davranış biçimleriyle ilişkileri (Akşit vd., 2012:25) gibi konular
ve sorunlar din eksenli sosyolojik çalışmaları gündeme getirdi. Yani yaşanan sosyo-ekonomik
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gelişmeler dindar bireylerin ortaya çıkmaya başladığı, toplum devlet ilişkisi ve bireyin konumu
yeni bir toplumsal yapılanmayı ve bunun içinde dinin yeri ve önemini, etkisini yorumlamayı
gerektirdi.
İnançlı bireylerin ibadet etme oranlarındaki, evlilik dışı ilişkilerin yaygınlaşma süreci,
boşanmalar, İslam dışı/içi halk inançları, günlük kıyafet kodları, din adamlarının prestijleri,
bebek isimlerindeki dönüşümler, dindar siyasetçilerin kamuoyunu etkilemek için kullandıkları
seküler söylemler, medyanın değişen dili, mezheplerin yeni kuşakların yaşamına yansıyan
yüzleri gibi tartışma konuları türemiştir. Yapılan araştırmalar, modernleşme sürecinin aynen
Batı Avrupa ve Amerika’da olduğu ve sekülerleşme teorisinin iddia ettiği gibi Türkiye’de de
sekülerleşmeye sebep olduğunu ortaya koymuştur. (Ertit, 2019:321). İnsanlar bu dünyada bu
dünyanın işleyiş mantığı ve dayatmalarının daha da farkına vardığı ve hayatlarını buna göre
dizayn edip yönetmeleri gerektiği fikrini hâkim ekonomik ve ideolojik kültürün belirleyiciliğini
hissettikçe ona göre yaşamaya zorlanmaktadırlar. Örneğin dindar bir müşteri kendi
hassasiyetlerini ve dünya görüşünü taşıyan benzer bir işletmeden bu hizmeti almak yerine ateist
veya başka bir dinden bir işletme sahibinin iş ya da hizmetinden memnun kaldığı veya kalacağı
için tercih edebilir. Daha da detaylandırılacak olursa başında hıristiyan birinin olduğu bir evlilik
organizasyon şirketi, bir Müslümanın düğününü “İslam”a uygun şekilde organize edebilir (Ertit,
2019:213). Bu durum seküler anlayışın yaygınlaşması rasyonalitenin temel kriter olarak öne
çıkması şeklinde yorumlanabilir.
Sekülerleşme sürecinin giderek arttığı bu süreçte dini değerler gündelik yaşamdan uzaklaşırken
metalaşabilmektedir. Örneğin Hazreti Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında
Medine’deki Müslümanlar tarafından peygamberi karşılarken söylenen Dala’al Bedru ilahisinin
tesettür defilesinde fon müziği olarak kullanılması (Ertit, 2019:324) içerik, mana ve niyet
açısından farkı anlamlara gelmekte, dini değer, sembol ve ritüeller maddeleştirilebilmektedir.
Bir başka konuda örneğin bedenin sıhhati için yapılan spor, bugün batıda bir din haline
gelmiştir. Spor yapmanın beden ve hatta karakter eğitimindeki merkezi rolünün ötesinde
modern batı yaşamının olumlu bir yönü olarak ticarileşerek aşırı önemsenmesi, değerini aşan
bir önem kazanmasına ve hatta bazı dini faaliyetlerin yerini almasına neden olmuştur. Spor
kahramanlarının ilahlaştırılması ve bedene gösterilen aşırı ilgi bunun sadece bir boyutudur.
Aynı eğilimin yıkıcı olan yönünde ise alkol, serbest cinsellik ve benzerlerini de içeren uyuşturucu
madde kullanımı bedenin ilahlaştırılması düşüncesinin zıt iki örneğini ifade etmektedir. Bütün
bu alışkanlıklar nefsin, bedeni ve hissi tatminde kaybolmak işleyişinin göstergeleridir. (Nasr,
1995:316-317). Modernliğe aydınlanmadan, müspet ilimden daha garantili erişme yolunun
iktisadiyattan geçtiğinin, kısacası kapitalizmin önemini ve bilincini hisseden sağ muhafazakâr
kesim kendi siyasal meşruiyetinin ve iktidar mücadelesindeki gücünü maddi refah arzusuna
ulaşmakta bulur. İşte muhafazakâr-liberal sentezin kökeni ve Türk liberalizminin en ciddi kökü
burada yatar (Bora, 2017:13-14). Daha çok inşaat üzerinden belirginleşen bu yaklaşım kültürel,
estetik ve sanatsal yönlerden aynı gelişmeleri gösterememiş, çaba sarfetse de nitelikten yoksun
eserler vermiştir.
Bu çerçevede Çarkoğlu ve Toprak’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de laikliğin tehdit altında
olduğu ve şeriat temelli bir dinsel rejimin kurulacağı gibi düşüncelerin halk arasında pek de
itibar görmediği yönünde ortaya konulan (Akşit vd. 2012:71) yorum Türkiye’nin modernleşme
sürecinin kendi toplumsal dinamikleri üzerinden gerçekleştiğinde nasıl da normalleştiği ve
içselleştirildiğini göstermektedir. Bu analizin bir diğer ayağı ise toplumun kendi halinde
sınırlandırılmamış bir çerçevede hareket edildiğinde birlikte yaşama kültürünün ve
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etkilenmelerin kurgulanan ve idealize edilen düşünceleri nasıl yönlendirdiği ve şekillendirdiğini
ortaya koymaktadır.
Sonuç
Türkiye’de toplumsal bir kurum olarak dinin siyasal ve ideolojik gerekçelerle yönlendirilip
yönetilmesinin sonuçları ağır olmuş, devlet ve toplum arasındaki ilişki gerilimli bir süreç
izlemiştir. İslam’ın özel alana indirgenerek sınırlandırılması karşısında modernite ve İslam
arasındaki ilişki de yeni bir kimlik arayışı ve inşası içine giren dindar ve muhafazakâr kesim,
dünyevi hayatın içinde giderek seküler yaşamın aktörleri olmuşlardır. Modern hayat içerisinde
kendi iktidarını maddi refah arzusunu gerçekleştirme üzerine sağlamaya çalışan bu kesim,
toplumsal hayatın her alanında görünürlüğünü artırmış kendi dinamiklerini devreye sokmaya
çalışmıştır. Siyasal ve ekonomik sınırlandırmalarla merkeze ilerleyişi önlenmeye çalışılan bu
kesimin zaman içerisinde elde ettiği güç dinin toplumsal yönünü göstermektedir.
Modern hayatın kendi dinamikleriyle işlemediği Türkiye’de, bireyin ortaya çıkışı ne kadar
muğlak olsa da daha çok ekonomik gelişme sürecinin belirginleştiği son otuz yılda şekillenmiştir.
Kendi tecrübesi üzerinden moderniteyi okuyan Türkiye’nin, kendisini ve dünyayı anlayıp
yorumlaması ise farklı durumları ortaya çıkarmıştır. Yaşam tarzından, eğlence anlayışına,
ibadetlerdeki yeni yorumlardan arzu ve isteklere kadar inşa edilen yeni hayat yorumu
sekülerleşen bireyi daha doğrusu seküler dindarlığı gündeme getirmektedir. Toplumun kendi
değerleri ve inançları üzerinden devlet ve toplum arasında yaşanan gerilimli ilişkinin değişime
uğradığı son yıllarda, yaşanan değişim sürecinin sosyolojik yorumu dinin toplumsal ilişkiler ağı
içerisindeki ağırlığı ve etkinliği hesaba katılarak yorumlanmalıdır.
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Hukuk Felsefesi Perspektifinden Dinsel/İslami Hukuk Kavramına
İlişkin Bir Değerlendirme
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Öz
Günümüz İslam/doğu toplumlarının temel sorununun din-bilim uzlaşısı konusuna ilişkin olduğu,
objektif bir bilimsel yaklaşım sergilendiğinde açıkça gün yüzüne çıkmaktadır. Hukuk, ekonomi,
demokrasi, kamu yönetimi vb. gibi çağdaş bilim/bilimsel alan ve ilkeleri din/İslamiyet’in dışında
ve ona karşıt alternatif olgular olarak algılamak bu sorunların temel zeminini oluşturmaktadır.
Hukuk bilimi açısından, ifade ettiğimiz temel soruna bakacak olursak, ülkemiz ve diğer İslam
ülke ve toplumlarının daha temel ve ciddi bir algı bozukluğu/karmaşası içerisinde olduğu
realitesiyle yüz yüze kalmaktayız. Bu bağlamda “İnsanlığın hukuku / beşeri hukuk” ile
“dinsel/İslami hukuk”, özü itibariyle, çakışan/çakışabilen kavram ve olgular olarak
değerlendirilebilir mi?
Kanımızca hem dinin temel değerlerinin kavranıp realize edilmesinde ve hem de diğer tüm
bireysel/toplumsal davranış modellerinin/biçimlerinin belirlenmesinde temel kriterin,
çağdaş/günümüz ifadesiyle objektif bilimsel/hukuksal değerler olduğu, İslam dininin temel
buyruğu olarak algılanmalıdır. Günümüz İslam dünyasının içinde bulunduğu olumsuz konumdan
kurtuluşunun yegâne yolunu da yansıtmaktadır bu yaklaşım aynı zamanda.
Anahtar Sözcükler: Dinsel, İslami Hukuk Kavramı, İnsanlığın Hukuku, Beşeri Hukuk, Evrensel
Hukuk, Günümüz İslam dünyası, Din-Bilim Karşılaştırması
A Study on Religious/Islamic Law From the Perspective of Philosophy of Law
Abstract
With an objective scientific approach, reconciliation of the religion and science is the
fundamental problem of contemporary Muslim/Eastern world. This is essentially due to
considering modern science and scientific fields and principles (i.e. law, economy, democracy,
public administration) as non-religious/Islamic, and moreover, as an alternative to the
religion/Islam. In particular, regarding jurisprudence, our country and other Islamic countries
and societies have a more fundamental and serious perception confusion. In this context, could
man-made law and religious/Islamic law be considered as fundamentally consistent concepts
and facts?
In our opinion, objective scientific and juridical facts should be the principal criteria for
understanding the essential values of the religion and for determining all other models/forms of
individual/social behavior. This approach should be perceived as the fundamental command of
Islam. In addition, this approach may reflect the only way for contemporary Muslim world to
liberate from its current negative position.
Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı,
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I- Giriş
Aydınların ve bilim insanlarının temel ödevinin yaşadıkları dünyanın barış ve esenlik dolu
olması için doğru bildiklerini haykırmak olduğu bir hakikattir. Açığa çıkarılıp çözümlenmesi
gereken temel sorunlar, görmezden gelinerek ertelenir/ötelenirse bu şekilde zamanla artık
çözümlenmesi olanaksız bir hal ve niteliğe bürünebilir.
Günümüz İslam/doğu toplumlarının temel sorununun din-bilim uzlaşısı konusuna ilişkin olduğu,
objektif bir bilimsel yaklaşım sergilendiğinde açıkça gün yüzüne çıkmaktadır. İslam dininin
gerçekte tek temel kriterinin akıl/ilim/bilimsellik olma, bununla uyumlu olma kriteri olduğunun
vurgulanması bu noktada büyük önem taşır. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve
İslam peygamberinin uygulamalarının temel esprisine bakıldığında, dinin ana vurgularının ve
bununla birlikte tüm bireysel ve toplumsal sorunların çözümlenmesinin temel kriterinin
tefekkür/akletme/fıkhetme yani akıl/ilim/bilimsellik olduğu açıkça görülmektedir. Başka bir
anlatımla hem dinin temel değerlerinin kavranıp realize edilmesinde ve hem de diğer tüm
bireysel/toplumsal davranış modellerinin/biçimlerinin belirlenmesinde temel kriterin,
çağdaş/günümüz ifadesiyle objektif bilimsel/hukuksal değerler olduğu, İslam dininin temel
buyruğu olarak algılanmalıdır. Günümüz İslam dünyasının içinde bulunduğu olumsuz konumdan
kurtuluşunun yegâne yolunu da yansıtmaktadır bu yaklaşım aynı zamanda.
Konunun asıl önemi ve belirleyiciliği, toplumun hukuk algısının iradi ve sağlıklı olmaması
durumunda hukukun toplumsal barış ve esenliği sağlama temel ödevini gerçekleştirememesinde
yatmaktadır. Toplumun hukuku ‘meşru’ addetmesi toplumsal barış ve esenlik için büyük önem
arz eder kuşkusuz. Peki, bu nasıl sağlanabilir? Başka bir anlatımla “İnsanlığın hukuku / beşeri
hukuk” ile “dinsel/İslami hukuk”, özü itibariyle, çakışan/çakışabilen kavram ve olgular olarak
değerlendirilebilir mi? Toplumsal yaşam açısından, adil ve esenlikli bir dünyanın kurulabilmesi
açısından, yaşamın insanileştirilmesi açısından, toplumsal ahlak ve hukuk açısından önemli olan
ve aynı zamanda dinin/İslamiyet’in temel değerlerinden birisini oluşturan “adalet” kavramı,
teorik ve olgusal olarak hayatımızda yeterince ve bihakkın işlevselleşebilmiş midir?
II- GENEL OLARAK
Günümüz İslam toplumlarının çağdaş bilim ve bilimsel kavramlar ile din/islamiyet inancını
karşılaştırma bağlamında çok ciddi bir çıkmaz içerisinde olduğu önemle teslim edilmelidir
kanımızca. Hukuk, ekonomi, demokrasi, kamu yönetimi vb gibi çağdaş bilim/bilimsel alan ve
ilkeleri din/İslamiyet’in dışında ve ona karşıt alternatif olgular olarak algılamak ve geçmiş
yüzyıllardaki zaman/mekân sınırlarında toplumsal sorunların çözümüne yönelik o günün
bilginlerinin ve bilimsel çabalarının sunduğu yaklaşımları din/İslamiyet’in değişmez temel
yaklaşımı olarak görmek bu sorunların temel zeminini oluşturmaktadır.
İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’e anlamsal vurgu/bütünsellik açısından
bakıldığında, bireysel ve toplumsal yaşam bağlamında adaletseverlik, yardımseverlik, dürüstlük,
sevgi, saygı, iyiniyet, tevazu, haksızlık yapmamak, zulmetmemek vb. gibi temel etik ve hukuksal
değerlerin1 bir temel anlayış/yaklaşım ruhu olarak vurgulandığı ve içinde bulunulan somut
Bu bağlamda etik ve hukuksal değerlere ilişkin örneklendirme olarak Kur’an-ı Kerim’deki şu ifadelere
dikkat edilebilir: 42/40 (Sure No / Ayet No); 2/151;22/30; 90/12-17; 51/56; 2/225; 3/134; 25/63;
1
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koşullar/sorunların bu temel anlayış/yaklaşım kriter alınarak çözümlenmesi gerektiğinin2
önerilmekte / ifade edilmekte olduğu anlaşılacaktır. Diğer yandan yine Kur’an-ı Kerim’e
anlamsal vurgu/bütünsellik açısından bakıldığında, tüm bu etik (bireysel) ve hukuksal
(toplumsal) değerlerin akıl ve bilgi doğrultusunda bilinip kavranması ve pratize edilmesi
gerektiğinin önemle vurgulanıp ifade edildiği görülmektedir. Bu belirttiğimiz hususun en önemli
kanıtı/göstergesi, Kur’an-ı Kerim’de nicelik olarak ta en çok tekrar edilen ve “bilmek, tefekkür
etmek, akletmek, görmek, duymak, kavramak, düşünmek, ders çıkarmak” gibi benzer kavram ve
ifadelerle yinelenen temel vurgunun akıl ve bilime ilişkin temel vurgu olması hususudur3.
Dolayısıyla son tahlilde bireysel ve toplumsal yaşamın değerli kılınmasının biricik yolunun, etik
ve hukuksal temel değerleri bilim ışığında kavramak ve uygulamaktan (Aral, 2014: 44-45) başka
hiçbir yol olamayacağı, Kur’an-ı Kerim’e anlamsal vurgu/bütünsellik açısından bakıldığında
açıkça anlaşılmaktadır kanaatimizce.
III- MEŞRU/EVRENSEL HUKUKUN TEMEL UNSURU
Hukuk bilimi açısından, ifade ettiğimiz temel soruna bakacak olursak, ülkemiz ve diğer İslam
ülke ve toplumlarının daha temel ve ciddi bir algı bozukluğu/karmaşası içerisinde olduğu
realitesiyle yüz yüze kalmaktayız.
Aynı zamanda meşru / evrensel ve nesnel olarak savunulabilir bir hukuk anlayışının (HIRSCH:
1987, s. 42-45) en temel ve belirleyici öğesi ‘adalet’ kavramıdır. Soyut adalet düşüncesi etik bir
değer olarak nesnel ve salt bağlayıcı olma özelliğine sahipken; bu soyut adalet değerinin
içeriğinin oluşması ve ayrıntılarının belirlenmesi, belli uzay ve zaman koşullarıyla ilintilidir.
Böylece soyut adalet düşüncesi nesnel, yani somut koşullara bağlı değilken; adaletin içeriği
somut koşullarla ilişkilidir. Başka bir deyimle, somut uzay ve zaman koşulları ya da toplumsal
koşullar; nesnel, salt bağlayıcı ve soyut olan adalet değerinin içeriğinin bulgulanmasında,
algılanmasında ve yaşantılanmasında belirleyici olma anlamında büyük bir öneme sahiptir.
Bütün bunlardan sonra, “evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin” soyut adalet düşüncesinin
içeriğini oluşturdukları; bu evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin, bir yandan nesnel ve soyut
etik değerlere dayanmakla aynı zamanda kendilerinin de nesnel ve soyut bir boyutlarının
bulunduğu, diğer yandan ise, bunların somut içeriksel öğelerinin ayrıntılarının oluşması
açısından somut koşullara bağlı oldukları söylenebilir.
Böylece hukuk bir bakıma adalete yönelik bulunan, en son ve nihai amacı adaleti sağlamak olan,
idesi ve ideali ‘adalet’ olan, bir toplumsal yaşam sistematiği bütünüdür. Hukukun ideal ya da
olması gerekene ilişkin temel öğesi olan ‘adalet’ kavramı ise, bir yandan böylece hukukun nihai
amacı ve ereği olmakla, ‘hukuksal bir değer’ olma özelliğindeyken; diğer yandan ise, sübjektif
(kişisel) ‘adaletseverlik duygusu’ anlamında, ‘ahlaksal (etik) değerler’ alanına ilişkin
bulunmaktadır (İBN MESERRE: 1999, s. 20-21). ‘Adaletseverlik, yardımseverlik, dürüstlük,
iyiniyet vb.’ ahlaksal değerlerin en temel özellikleri ise, tüm zaman ve mekân koşullarında tüm
insanları kesin olarak bağlayıcı olmalarıdır (ARAL: 1992, s. 101) . Hangi zaman ve mekânda,
hangi koşulda, hangi özellik ve nitelikte olursa olsun tüm insanlar, ahlaksal değerlerin bağlayıcı
buyruklarını bilmek, içselleştirmek ve yaşantılamak sorumluluğundadırlar çünkü.

9/107-109; 33/5; 25/72-76; 2/264; 87/14; 91/1-10; 2/151; 35/18; 68/4; 80/3, 7; 92/18; 96/6-7; 4/58;
5/8, 42; 6/152; 7/29; 16/90; 21/47; 57/25; 60/80.
2 Örnek olarak şu ifadelere dikkat edilebilir: 2/177, 189, 282; 5/87.
3 Örnek olarak şu ifadelere dikkat edilebilir: 96/4; 45/20; 6/119; 35/19-20; 39/9; 6/104; 10/43; 50/8;
2/44, 73, 164, 170, 171,179, 242; 3/65; 5/58; 6/32, 151; 8/22; 10/16; 12/109, 111; 13/4; 14/52; 19/67;
20/53-54; 21/67; 22/46; 23/80; 25/44; 26/28; 29/35, 43; 38/29; 39/9, 18; 40/54, 67.
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IV- HUKUK FELSEFESİ PERSPEKTİFİNİN ÖNEMİ
Konuya hukuk felsefesi açısından baktığımızda (RUSSEL; 1963, S. 91), esenlikli/adil bir
toplumsal yaşamın kurulabilmesi adına, tüm insanlık tarihi için geçerli olmak üzere şu önemli
soruları objektif/bilimsel bir yaklaşımla tefekkür etmek durumunda olduğumuzu görmek
zorundayız
İnsan olarak varlığa, bireysel ve toplumsal yaşama, değerlere ilişkin iyi niyetli bir çaba hangi
noktada “dinsel”, hangi noktada “felsefi” ya da hangi noktada “dinsel/islami hukuksal” ve hangi
noktada “(beşeri) hukuksal” olarak nitelendirilmekte ve değerlendirilmektedir? Bunun ayrımı ve
belirlenmesi nasıl ve hangi ölçütle yapılmaktadır?
Kanaatimizce sorunun özü ya da olay aynı ya da benzer olmakla birlikte yalnızca bunlarla ilgili
yapılan adlandırma ve nitelendirmelerde bir farklılık söz konusudur. İnsanlık tarihine
bakıldığında bazı medeniyet ya da toplumlarda bu bağlamdaki fikir, sorgulama, irdeleme ve
uğraşılara “felsefe / (beşeri) hukuk”; diğer bazı medeniyet ya da toplumlarda ise “din / dinsel
hukuk” adı verildiği görülmektedir. İnsanlık tarihi bu tezi destekleyen önemli tarihsel
göstergeler ve olgularla dolu bulunmaktadır. Söz gelimi Eski Yunan ve Avrupa’da’, bu
bağlamdaki yani insana, varlığa, bireysel ve toplumsal yaşama, değerlere ilişkin düşünsel
sorgulama ve değerlendirmelere “felsefe/normativizm” adı verilmişken; doğu ya da islam
toplumlarında bu kavramlar yerine “hikmet/irfan/fıkıh/şeriat (yasa)” vb. kavramlarının yerleşik
ve kabullenilmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Avrupalı düşünürlerin birçoğunun, kendilerine
“filozof/hukukçu” dendiği ve yaptıkları iş “felsefe/hukuk” olarak nitelendirildiği halde,
yaptıkları, bütünüyle dinsel kaynaklı ya da en azından dinsellikle ilgili sorgulama ve
değerlendirmelerdir4. Diğer yandan, Doğu ve İslam medeniyet ve toplumlarında, yine
kendilerine “hakim/arif/fakih (hukukçu)” ve düşünsel aktivitelerine de “hikmet/irfan/fıkıh
(hukuk)” denilmiş olduğu halde, birçok düşünür/bilge, genel olarak ya da o günün egemen
‘dinsel’ anlayışına aykırı ya da karşıt olduğu ileri sürülen görüş ve düşünceler ileri
sürebilmişlerdir. Trajik olarak, bu ‘aykırı’ düşün şahsiyetlerinden bazıları; günün egemen
güçlerince “dinsellikle savaş açma” ile itham edilerek öldürülmüş, sürgün edilmiş,
cezalandırılmış oldukları halde yine de düşünce ve ilim literatüründe “hakim/arif/fakih
(hukukçu)” olarak nitelendirilmiş ve düşünsel aktiviteleri de “hikmet/irfan/fıkıh (hukuk)”
olarak değerlendirilmiştir.
V- HUKUK FELSEFESİ PERSPEKTİFİNDEN DİNSEL/İSLAMİ HUKUK
Hukuk felsefesi perspektifinden Dinsel/İslami hukuk kavramına bakıldığında şu önemli
hususları tespit etmemiz mümkün görünmektedir.
İslam dininin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim’de dinin üç temel vurgusu/ilkesi olarak
inanç/inanma, anma/ibadet ve adalet değerleri açık ve net olarak sunulmaktadır. Bu bağlamda
diğer temel vurgular için de geçerli olduğu gibi, dinselliğin temelini yansıtan ‘adalet’ kavramının
Kuran-ı Kerim ve peygamberin uygulamalarında yalnızca temel öz ve espri olarak yer almış
olduğunu; yalnızca, adalet değerinin gözetilmesi gerektiğinin vurgulandığını ve adalet değerinin,
ayrıntıları itibariyle somut biçimlerle sınırlandırılmadığını yani içinde bulunulan somut zamanmekân koşullarının belirleyiciliğine aralanmış bir kavrayış yaklaşımının sergilendiğini
görmekteyiz.

4

Bu konuda örnek olarak bkz: PLOTINUS: 1996, s. 205-206.
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Yukarıda da değinildiği gibi islam dininin bu üç temel vurgusunun kavranması ve yaşantılanması
açısından tek temel kriterin akıl/ilim/bilimsellik olma, bununla uyumlu olma kriteri olduğunun
vurgulanması bu noktada büyük önem taşır. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve
İslam peygamberinin uygulamalarının temel esprisine bakıldığında, dinin ana vurgularının ve
bununla birlikte tüm bireysel ve toplumsal sorunların çözümlenmesinin temel kriterinin
akıl/bilgi/tefekkür kriteri olduğu açıkça görülmektedir. Başka bir anlatımla hem dinin üç ana
vurgusunun kavranıp realize edilmesinde ve hem de diğer tüm bireysel/toplumsal davranış
modellerinin/biçimlerinin belirlenmesinde temel kriterin, çağdaş/günümüz ifadesiyle objektif
bilimsel/hukuksal değerler olduğu, İslam dininin temel buyruğu olarak algılanmalıdır. Günümüz
İslam dünyasının içinde bulunduğu olumsuz konumdan kurtuluşunun yegâne yolunu da
yansıtmaktadır bu yaklaşım aynı zamanda.
Toplumsal yaşam açısından önemli olan, dinselliğin üçüncü ana vurgusu yani ‘adalet’ değeridir.
Adalet kavramının insanlar arası ilişkileri, toplumsal yaşamı, toplumsal ahlak ve hukuku
ilgilendiren boyutu insani ve evrensel bir önem taşır ve bu yönüyle sosyal bilimler, özellikle
hukuk açısından açıklanmak, anlaşılmak durumundadır. Tersi durumda ‘hukukun meşruluğu’
sorunsalının sağlıklı bir öze ve işleve kavuşturulması olanaksızlaşacaktır (O’CONNOR: 1973, s.
6). Hukukçu olarak, insanımıza ya özü itibariyle hukukun aynı zamanda ‘dinsel / dinin temel
özüne uygun’ bir mahiyet içerdiğini söylemek durumunda kalacağız ya da ‘din dışı, dinselliğe
karşıt bir şey’ olduğunu ifade etmek durumunda kalacağız ki bu durumda da ”dinsel hukuk”
teori ve pratiğine, bu yönlü uğraş ve çabalara bir yanıt verme sorunu ila karşı karşıya
kalınacaktır.
Önemle vurgulamak gerekir ki hukuk felsefesi açısından dinsel/islami hukuk kavramına ilişkin
yapılacak değerlendirmelerin belirtilen bu temel zemin üzerine kurulması toplumsal yaşamın
insanileşmesi bağlamında büyük değer ve belirleyicilik taşımaktadır (JHERING: s.9; ÖZBİLGEN:
s. 79).
Yukarıda belirtildiği gibi hem İslam dininin üç ana vurgusunun kavranıp realize edilmesinde ve
hem de diğer tüm bireysel/toplumsal davranış modellerinin/biçimlerinin bu ana vurgular
ışığında belirlenmesinde temel kriterin, çağdaş/günümüz ifadesiyle objektif bilimsel/hukuksal
değerler olduğu, İslam dininin temel buyruğu olarak algılanmalıdır. Günümüz İslam dünyasının
içinde bulunduğu olumsuz konumdan kurtuluşunun yegâne yolunu da yansıtmaktadır bu
yaklaşım aynı zamanda.
Günümüz İslam toplumlarında toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin hukuku ‘meşru’
(nesnel doğruya dayanan ve aynı zamanda dinin özüyle çelişmeyen) olarak görmeleri, toplumsal
barış ve esenlik açısından büyük önem arz etmektedir. Peki, bu nasıl sağlanabilir? “İnsanlığın
hukuku” ile “dinsel/İslami hukuk” özdeş anlamlı şeyler mi, farklı ya da karşıt şeyler mi; bunun
açıkça anlaşılır kılınması gerekir. Bu amaçla bir tez olarak denilebilir ki, dinin üçüncü vurgusu
olan ‘adalet’ kavramı, kadim insanlığın ortak temel kabullerini yansıtan ve somut olarak ‘nesnel
ve evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’ dediğimiz değersel kazanımları ifade eder. Dolayısıyla
“insanlığın hukuku” ile “dinsel hukuk” bu noktada çakışmaktadır. Hukukun ve hukukçunun
amacı ‘adalet’ dışında bir şey değildir ve olamaz; dinin vurgusu da adalettir. Dolayısıyla soyut
adalet idesinden kaynaklanan nesnel ve evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin, özünü
oluşturduğu bir hukuk kavrayışının aynı zamanda ‘dinsel (dine uygun) hukuk’ olarak
nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi olanaklı olsa gerektir.
Hukuk felsefesi açısından dinsel/İslami hukuk kavramına bakıldığında en önemli husus,
din/İslamiyet’in temel üç vurgusunun en önemli özelliğinin, bu vurguların somut ayrıntılarına
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ilişkin kesin bir netliğin, belirlenimin ya da sınırlamanın söz konusu olmayışı hususudur. Bu
bağlamda, üçüncü temel vurgu olan ‘adalet ilkesine’ bakıldığında, ‘adalet’ kavramının
kaynaklarda yalnızca temel bir espri ve düşünce olarak belirtildiği, adalet değerinin gözetilmesi
gereğinin vurgulandığı ve bunun ayrıntılarının somut biçimlerle sınırlandırılmadığı dikkat
çekmektedir. ‘Adalet’ kavramının insanlar arası ilişkileri, toplumsal yaşamı, toplumsal ahlak ve
hukuku ilgilendiren boyutu insani ve evrensel bir önem taşır ve bu yönüyle açığa çıkarılmak,
anlaşılmak konumundadır. Bu bağlamda şu söylenebilir: Dinselliğin üçüncü vurgusu olan ‘adalet’
kavramı, insanlığın ulaştığı ve somut olarak ‘evrensel hukuksal değerler’ ya da ‘evrensel hukuk
normları’ dediğimiz değersel kazanımları yansıtmaktadır. Dolayısıyla ‘insanlığın hukuku’ ile
‘dinsel hukuk’ bu noktada çakışmakta ve aynı tarihsel süreci barındırmaktadırlar. ‘Evrensel
Hukuksal Değerler’ (GÜRBÜZ: 2013, s. 119 vd.) ya da evrensel hukuk normları, insanlığın,
iyiniyetli ve başka bir deyimle ‘Tanrısal ya da dinsel’ adalet özünün ayrıntılarının ortaya
konmasına yönelik çabalarıdır.
VI- SONUÇ
‘Adalet’ kavramı özü itibariyle temel/soyut/ideal/nesnel bir söylem niteliğini ve görünümünü
arz eder. Bu soyut ve asli kavramın içeriksel olarak ayrıntılarda belirlenmesi, içinde bulunulan
somut toplumsal koşullar doğrultusunda olabilir ancak. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi,
hukuk devleti, insan hakları, sosyal adalet, eşitlik, özgürlük vb. biçimindeki somut içeriklerden
oluşan ‘nesnel ve evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’; insanlığın, iyi niyetle ‘Tanrının adalet
dediği şey’in içeriksel ayrıntılarının zaman ve mekân koşulları doğrultusunda ortaya konmasına
yönelik uğraşılarının sonuçlarının bütününü yansıtmaktadır gerçekte.
Sonuç olarak hukukun özsel niteliğine hukuk bilimi ve felsefesi perspektifinden bakıldığında;
hukukun özü itibariyle bir ve aynı olduğu / olması gerektiği, hukukun özünü oluşturan
amaçsal/asli/etik temel değerlerin bir ve değişmez olduğu, hukukun özsel yapısının tezahür
biçimini ifade eden araçsal/tali/teknik normların ise içinde bulunulan somut zaman-mekân
koşulları çerçevesinde oluşum kazandığı hakikatiyle yüz yüze kalmaktayız. Bu hakikat ışığında
algılanması ve savunulup yaşantılanması durumunda ancak hukuk kendisinden beklenen
anlamda varlık ve işlerlik kazanabilir.
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Göç, Orta Doğulu Mülteciler ve Avrupa’nın Geleceği
Veyis Güngör*

Öz
Tarihin birçok dönemlerinde olduǧu gibi, 20. yüzyılda ve içinde yaşadıǧımız 21. yüzyılın ilk
çeyreǧinde insan hareketliliklerinde hızlanma oldu. Genelde iç savaş, çatışma, işgaller
veistikrarsızlıkların sebep olduǧu zorunlu göçler neticesinde milyonlarca insan doǧduǧu ülkeyi
terketmek zorunda kaldı. Bu çerçevede Orta Doǧu ve Afrika’nın bazı ülklerinden iki milyonu
aşan insan, mülteci statüsünde Avrupa ülkelerine geldi. Özellikle düzensiz göç esnasında,
Akdeniz sularında bazıları vefat etti. Bazıları da kayboldu. Çocuklar kaçırıldı.
Özellikle 2015 yılında yoǧun bir şekilde Avrupa’ya gelen mülteciler Avrupa’yı ciddi şekilde
korkuttu. Avrupa karar vericileri şaşkınlık yaşadı. Liderler arasında fikir ayrılıkları yaşandı.
Avrupa halkının büyük bölümü mütecilere önyargılı yaklaştı ve mültecileri tehdit olarak algıladı.
Bazı ırkçı partiler, mültecilerin varlıǧını iç politikaya alet ettiler. Avrupa Birliǧi, Brüksel merkezli
bir göç ve mülteciler politikasında birlik saǧlayamadı. Mültecilerle ilgili geleceǧe yönelik somut
bir politika geliştiremedi, adımlar atamadı.
Avrupa, gündeminde olan Brexit meselesi, kimlik meselesi, savunma ve egemenlik sorunu gibi
göç ve mülteci sorunuyla da yüzleşmeye devam edecek.
Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteciler, Avrupa, Avrupa Birliǧi, Irkçılık, Orta Doǧu.

Giriş
Göç ve mülteciler dünya gündeminin en önemli konularından birini oluşturdu. Bir çok ülkede
sayısız toplantılar ve zaman zaman gösteriler yapılıyor. Avrupa liderleri biraraya geldiklerinde
göç ve mültecileri konuşuyorlar. Liderler arasında görüş farklılıkları yaşanıyor. Avrupa
neredeyse bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Göç ve mülteciler yönetimi artık Avrupa siyasi
partilerinin ajandalarında yer alıyor. Bu yönde çözüm önerileri veya önlemler teklif sunuluyor.
Politikalar üretiliyor. Bazı siyasi partiler göçmenleri ve mültecileri iç siyasete alet ediyor.
Seçimlerde göçmen ve mülteciler karşıtlıǧını savunanlar oy kazandırıyor. Bu şekilde, esasen
küresel bir mesele olan göç ve mülteciler artık Avrupa’nın ana sorunları arasında yerini almış
durumda.
Avrupa, Göç ve Mülteciler
Avrupa Birliǧi, İkinci Dünya Savaşı esnasında, Ventotene adasında ele alınan ‘Özgür ve Birleşmiş
Avrupa manifestosu’ile şekillenmeye başladı. Ve “Atmış yıl önce, herkesin paylaştığı barışçıl bir
gelecek hayalinden ilham alan kurucu üyeler, benzersiz ve tutkulu bir Avrupa bütünleşmesi
yolculuğuna çıkmıştı. Anlaşmazlıklarını savaş alanları yerine masada çözümlemeye karar
verdiler. Silahlı kuvvetlerin yerini kanunun gücü aldı.”(1) İlerleyen yıllar içinde, sorunlu bir
*

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı.
560

geçmişi geride bırakıp, barış, refah, kalkınmayı önceleyen 500 milyon insanın yaşadıǧı bir
Avrupa ortaya çıktı.
Geride kalan altmış yıl içinde, dört milyon kareye ulaşan Avrupa Birliǧi’ne üye ülkeler ve dış
ülkelerden farklı kültürlere de sahip olan kitleler göç ettiler. Avrupa’nın başkentlerinde,
büyükşehirlerinde çok kültürlü bir toplum oluştu. Çok kültürlülük sadece sokaklarda yürüyen
insanların dış görünümlerinde deǧil, aynı zamanda kurumlarda, eǧitimde, girişimcilikte,
mimaride, siyasi alanda da kendini gösterdi. Bu süreçte, Avrupa’da serbest çalışma, serbest
seyahat, serbest eǧitim önemli rol oynadı. “Buna rağmen, pek çok Avrupalı, Birliğin günlük hayat
anlamında çok uzak veya çok engelleyici olduğunu düşünüyor. Çok fazla kişiye göre AB, savaş
sonrası dönemde yaşanan en kötü finansal, ekonomik ve sosyal krizle mücadele ettiği için
beklentileri karşılayamamış durumda.”(2)
Avrupa Birliǧi kısa tarihi geçmişinde krizlerle karşı karşıya geldi ve konuşarak, anlaşarak bu
krizleri yönetti. Küresel finans kriziyle karşılaştı. Başkentlerde terör saldırılarına şahit oldu.
Farklı tarihlerde kabul ve ret kararlarının alındıǧı referandumlar yapıldı. Bunlardan en önemlisi,
İngiltere’nin Birlikten ayrılma kararıydı. Avrupa Birliǧi, çevresindeki bölgelerde yaşanan
istikrarsızlıklar ve savaşlardan da etkilendi. Kurulduǧu tarihten bu yana ilk kez, büyük bir
mülteci kriziyle karşı karşıya gelen Avrupa Birliǧi’nin geleceǧinde göç ve mülteciler politikası
önemli rol oynamaya devam edecek.
Avrupa Birliǧi üye ülkelerine, uluslararası koruma, sahiplenme çerçevesinde başlayan iltica
başvuruları 2015 yılında en yüksek orana ulaşmıştır. Sonraki yıllarda devam eden iltica talep
edenlerin sayısı 3,2 milyonu aşmıştır(3). Bunların önemli bir bölümünü Suriye savaşında
ülkelerini terk edenlerden, bir bölümü de diǧer Orta Doǧu ve Afrika ülkelerindeki çatışmalardan
kaçanlardan oluşmakta.
ORTA DOĞU’DAN AVRUPA’YA GÖÇ YOLLARI
Ülkelerinde yaşanan savaş, çatışma ve istikrarsızlıktan dolayı Batı Avrupa ülkelerine gelen
göçmen ve mültecilerin kullandıkları iki ana yol bulunmakta. Bunlar:
- Türkiye-Balkanlar-Almanya yolu
- Libya-İtalya-Almanya yolu
Birinci yol, Turkiye-Balkanlar-Almanya, deniz yolu olarak diǧer seçeneǧe göre daha kısadır.
Yarım saatten iki saate kadar süren bir deniz yolculuǧudur. Ama ilk varılan ülke ve sonrakileri
geçmek kolay olmamaktadır. Bu ülkeleri geçiş, yedi veya ondört gün sürebilmektedir. İkinci yol,
daha uzun ve tehlikeli, altı – oniki saat süren bir deniz yolculuǧudur. Daha sonra ulaşılan ülkeyi
geçmek bir gün sürmektedir.
Orta Doǧu ülkelerinden (Suriye, Irak, Lübnan v.d.) başta olmak üzere Güney ve Orta Aysa
ülkelerinden (Pakistan, Afganistan, Bangladeş) hareket eden mülteciler genellikle birinci
güzargahı kullanarak, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaktalar. İkinci güzergah, Libya
- İtalya güzergahı ise daha çok Afrika ülkelerinden gelen mülteciler tarafından kullanılmakta.
Mültecilerin son dört yılda en çok kullandıkları yol İzmir’den hareket eden ve deniz yoluyla 1020 kilometre sonra Avrupa Birliǧi üyesi Yunanistan’a ulaşan güzergah olmuştur. Mülteciler
devamla, Makedonya, Sırbistan ve diǧer ülkelerden geçerek Almanya’ya ulaşıyorlar.
Avrupa’ya Gelen Mülteci Sayısı
Avrupa’ya gelen mültecilerin önemli bir bölümünü Orta Doǧu ve Afrika ülkelerinden gelen
mülteciler oluşturmakta. 2015 yılındaki olaǧanüstü göç hareketliliǧine kıyasla, 2016’dan
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itibaren mültecilerin Avrupa’ya gelişlerinde önemli bir düşme görülmektedir. Bunun sebebi
2016’da Türkiye ile yapılan anlaşma başta olmak üzere, Balkan ülkelerinde yeni sınır kapılarının
tesisi ve İtalya-Libya anlaşmasıdır. Buna raǧmen, kontrollü geçişlere raǧmen, her gün binlerce
mülteci kaçak yollardan Avrupa’ya ulaşmayı denemekte ve bazı kayıplarla bir Avrupa ülkesine
gelebilmekte.
Uluslararası Mülteciler Kuruluşu (UNHCR) verilerine göre 2018 yılında deniz yoluyla 56.200
illegal göçmen İspanya’ya giriş yaptı. Bu sayı Yunanistan’da 28.700 iken İtalya’da ise 22.500 kişi
oldu. Geçen yıla göre Yunanistan’a gelen mültecilerin sayısında 14.000 artış gözlemlendi.(4)
2014 – 2018 yıllarında Avrupa’ya gelen mültecilerin sayısı şöyle:
Yıl
2018
2017
2016
2015
2014

Deniz yoluyla
113.482
172.301
362.753
1.015.078
216.054

Ölenler/Kaybolanlar
2.262
3.139
5.096
3.771
3.538

2015 yılı, mültecilerin Avrupa’ya en yoǧun olarak geldiǧi yıl olarak görülmektedir. Sonraki
yıllarda, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı önemli bir azalma kaydedilmiştir. Buna raǧmen,
Avrupa göçmen ve mültecilerin gözdesi olmaya devam etmektedir.
2018 yılında Avrupa’ya gelen göçmenlerin gelmiş oldukları ülkelere göre daǧılımı şöyledir:
Gine
Fas
Mali
Suriye
Afganistan
Irak
Cezayir
Fildişi Kıyıları
Tunus
Diǧer ülkeler

13.086
12.745
10.347
9.839
7.621
7.333
6.154
6.041
5.483
4.926

Mülteciler Yüksek Komiserliǧinin verilerine göre, 2018 yılında Avrupa’ya gelen mültecilerin
çoǧunluǧu bir Afrika ülkesi olan Gine’den gelmesine raǧmen, Avrupa medyasında en çok sorun
olarak Suriyeliler gündeme taşınmıştır.
2014 – 2018 yılları arasına Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısı 1,9 milyona yaklaşmıştır. Bunların 1
milyondan fazlası 2015 yılında gelirken, bu yıllarda talep edilen iltica sayısı 3,2 milyon olarak
belirtilmektedir.
MÜLTECİLER VE SORUNLAR
Mültecileri, zorlu deniz yollarını aşarak ya da dikenli telleri zorluklarla geçerek kara yoluyla
ulaştıkları Avrupa ülkelerinde zorlu bir hayat beklemektedir. Kimse, onları ellerinde çiceklerle
karşılamıyor. Çoǧu Avrupalı, onların bir savaş ortamından çıkıp geldiklerini, ülkelerinde can
güvenliǧi olmadıǧını da düşünmüyor. Bunun tam tersi, önyargıların yaygın olduǧu bir Avrupa
sözkonusu. Önyargılar, başlı başına, mültecileri kabullenmede önemli bir sorun. Diǧer taraftan,
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mültecileri bekleyen sorunların başında mesken bulma, gıda, saǧlık, güvenlik, dolandırılma,
kandırılma, çocuklarının kaçırılması geliyor. “Resmi rakamlara göre Almanya’da kaybolan çocuk
sayısı 10 binin üzerinde. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyalarının eline düştüğü tahmin
ediliyor. Sığınma taleplerinin kabulünü din değiştirmeleri konusunda şart koşan Avrupa ülkeleri
de bulunuyor.”(5)
Avrupa’da mültecileri bekleyen ortam böyleyken, neden mültecilerin yönünün Avrupa’ya dönük
olduǧu sorusu oldukca anlam kazanıyor. Mültecileri istemediklerini baǧıranların seslerini
belkide, isteyenlerden daha fazla duyurmasına raǧmen, mülteciler bir Avrupa ülkesini tercih
etmekte ısrar ediyorlar. Türkiye – Suriye sınırına yakın bölgedeki ve Lübnan’daki Suriyelilerin
‘neden Avrupa ülkelerine gelmek istiyorsunuz sorusuna verdikleri cevap şu şekilde:
“Geleceǧimizi Avrupa ülkelerinin birinde kurmak istiyoruz. Çünkü bu ülkelerin sosyal hizmetleri
mükemmel. Aylık ödenek alıyorsun. Ev veriyorlar.”(6)
Tabiiki, Orta Doǧulu mültecilerin Avrupa ülkeleri için kurdukları bu hayal, o kadar da kolay
saǧlanabilecek hayaller deǧildir. Karşılaştıkları muameleler insan onurunu kırar niteliktedir.
Konuşlandırıldıkları kamplar, kaldıkları kazerneler yaşanacak gibi deǧildir. İş bulmaları, kabul
görmeleri zordur. İltica taleplerinin deǧerlendirilmesi, karar verilmesi uzun zaman almaktadır.
MÜLTECİLER VE AVRUPA SİYASETİ
Mültecilerin gelişi Avrupa’da göçmen karşıtı duyguların ve düşüncelerin gelişmesini arttırdı. Bu
sadece, son yıllarda hükümetlerde aǧırlıklarını hissettiren İtalya’da Matteo veya Avusturya’da
Özgürlük partisi ile sınırlı deǧil. Örneǧin 2015 yılında 1 milyon mülteci kabul eden Almanya’da,
göçmen politikası gündemiyle büyüyen saǧcı AfD Partisi oylarını arttırmakta. Her ne kadar
Şansölye Merkel, göçmen ve mültecilere sempatiyle yaklaşsada, ‘Merkel Ana’ olarak anılsa da,
ırkçı hareketlerin yükselişini durdurulamıyor. Aynı gelişmeleri diǧer Avrupa ülkelerinde de
görmemiz mümkündür.
Çok daha yeni bir gelişme, 20 Mart 2019 tarihinde Hollanda’da yapılan İl Genel Meclisi
Seçimleri’nde ki aynı zamanda Birinci Meclisi belirliyor, saǧcı söylemleri, göç, İslam karşıtı ve
iklim politikalarıyla iktidar partileri kadar oy aldı. Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde hızla
gelişen ve özellikle gençlerin gözdesi olmayı başaran bu ve benzeri partiler Avrupa Birliǧi
karşıtıdırlar. Eski para birimlerine geçilmesini savunurlar. Göçmen ve mülteci karşıtıdırlar.
Avrupa’da göçmen ve mülteci karşıtları yanısıra, Avrupa’nın son dört beş yıldır yaşadıǧı mülteci
krizinin kronik hale dönüştürüldüǧünü ve bunun gereksiz olduǧunu düşünenlerde var.
Mülteci politikaları üzerine siyasi bir birliǧin oluşmamasından endişe eden bilim insanlarının da
olması, bize birçok konuda olduǧu gibi mülteciler konusunda da tek Avrupa’nın olmadıǧını
hatırlatıyor. Hollanda doǧumlu ve Newyork Bard College’da demokrasi, insan hakları ve
gazetecilik üzerine çalışmalar yapan Ian Buruma’ya göre Avrupa, göç ve mülteciler meslesine tek
taraflı ve olumsuz bakıyor. Mültecilerin bir zenginlik olduǧu göz ardı ediliyor. Buruma’ya göre
‘Avrupa’nın göçmenlere tahmin edildiǧinden daha fazla ihtiyacı var’. (7)
MÜLTECİLER POLİTİKASI VE AB’NİN GELECEĞİ
Geçtiǧimiz yıllarda, Avrupa’nın farklı merkezlerinde göç ve mülteci politikaları için toplanan
liderler maalesef netice alamadılar. Toplantılarda, görüş farklılıkları İtalya-Fransa ve Almanya
anlaşmazlığı, Doğu Avrupa ülkeleri ile diğer Birlik üyesi ülkeler arasındaki görüş farklılıkları
olarak öne çıktı. Göç uzmanı Ian Buruma, Avrupa’nın ülke liderlerini zorlamadan, üye ülkelerin
göç ve mülteci politikalarında bir consensus etrafında buluşmaları gerektiǧine dikkat çekiyor.
Avrupa Birliǧi üye ülkelerinin bölünmüşlüǧünden ortak bir politika ortaya konulamadıǧını
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belirten Buruma, bunun ancak federal bir metodla Brüksel tarafından yapılmasını öneriyor.
Almanya Başbakanı Merkel, “Avrupa’nın geleceǧi, Birlik üye ülkelerinin göçmen sorunlarından
kaynaklanan hayati sorulara cevap bulmalarıyla mümkündür” (8) görüşünde.
Avrupa Birliǧi’nin 60. kuruluş yıldönümünde (2017) Roma’da liderler Avrupa’nı geleceǧi ile ilgili
5 senaryo üzerinde durdular. Bunlar, "aynen devam", "sadece ortak pazar", "daha fazlasını
yapmak isteyenler", "daha azını daha verimli yapmak" ve "birlikte daha fazlasını yapmak"
başlıkları altında sıralandı.(9) Mülteciler meselesi, ele alınan beş senaryonun dördünde,
ekonomik sonuçlarına deǧinilmeden öne çıkan siyasi bir rol olarak geçiyor. Burada en önemli
gelişme ise Avrupa İltica Ajansı’nın (10) kurulmasıdır. Ajansın kurulması aynı zaman da Avrupa
mülteciler politikasının geliştirilmesine ivme kazandıracaktır.
Diǧer taraftan, Avrupa’nın mülteci sorununu çözümde üzerinde durduǧu önemli bir proje ise,
göçmen ve mültecilerin Avrupa sınırları dışında karşılanmaları ve orada tutulmaları. Buna göre,
Cezayir, Libya, Mısır, Fas, Nigerja ve Tunus’da bölgesel kabul platformları kurulmalı. Ancak şu
ana kadar bu ülkelerden birlikte çalışma sinyali gelmediǧi gibi bazı ülkeler bu teklifin tamamen
yanlış olduǧunu belirttiler.
SONUÇ
Göç ve mülteciler Avrupa’nın karşı kaşıya kaldıǧı en önemli sorunlar arasında yerini alıyor.
Avrupa’nın, üye ülkleri tarafından kabul edilebilir bir göç ve mülteciler politikasından
bahsetmek oldukca zor. Eski Doǧu Avrupa ülkeleri Macaristan, Romanya, Almanya ve Fransa ile
birbirinden farklı görüşler savunmaktalar. Göç ve mülteciler sorunu Avrupa’daki birçok popülist
siyasi parti tarafından araçsallaştırılmıştır. Avrupa halklarının önemli bir bölümü göç ve
mültecilere önyargılı bakmaktadır. Bu önyargıları bir kısım medya ve siyasiler beslemekteler.
Avrupa, küresel ve bölgesel gelişmelerden, özellikle sınırlarına yakın olan ülkelerde yaşanan
savaşlar, çatışmalar ve istikrarsızlıklardan etkinlenmektedir. Orta Doǧu ülkeleri ve Afrika
ülkelerinde yaşayanlar için Avrupa cazip bir kıtadır. Göç ve mülteciler sorununun uzun vadede
çözümünde bu ülke ve bölgelerde istikrarın hakimiyetinin saǧlanması, refah ve yaşam
kalitesinin arttırılması ve gelir daǧılımında adaletin saǧlanması en önemli etkenler olacaktır.
Geçmişte olduǧu gibi, Orta Doǧu ve Afrika’da baskıcı rejimlerin desteklenmemesi gerekmektedir.
Diǧer taraftan dikkate alınacak bir başka mesele de, Avrupa’nın güvenlik ve mülteciler
meselesinde Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doǧu ülkelerine muhtaç olmasıdır.
Avrupa’da göç ve mülteciler meselesinde, bu görüşü destekleyen bir bakış açısı da şöyle:
‘sorunların yani yoksulluk, çatışma, terör, göç, iklim deǧişikliǧi ve nüfus artışının, Batı ve Kuzey
Afrika olmak üzere, Sahil bölgesi, Afrika Boynuzu ve Orta Doğu’da çözülmesdir.’ Bununla uzun
vadede, gençlerin kendi ülkelerinde daha fazla gelecek perspektifine sahip olmaları saǧlanırken,
Arupa’ya göç etmelerinde de azalma olacaktır.
Buradan da anlaşılan Avrupa’nın geleceği, içe kapanma politikalarıyla değil. Avrupa’nın geleceği,
dış dünya ile sağlıklı bir iletişim, işbirliği ve paylaşım politikasına bağlıdır.
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Orta Doğu’da Bölgesel Yeniden Dengeleme Hamleleri ve Çin’in
Güncellenen Orta Doğu Stratejisi: “Savaşma, Ticaret Yap”
Figen Aydın*

Öz
Çin Halk Cumhuriyeti dünyaya açıldığı 1978 yılı sonrası pek çok ekonomik kalkınma
stratejilerini hayata geçirmiştir. Çin’in kalkınma stratejileri, bölgesel mahiyette, bölgelerin
yeniden kurulan denklemlerini etkilemeyi başarmıştır. Çin’in hayata geçirdiği en kapsamlı
ekonomik kalkınma stratejisi ise 2013’de başlattığı “Kuşak Yol Projesi”dir. Proje, kara
güzergâhında, Orta Doğu’nun dâhilinde, yatırımların Avrasya’ya akmasını sağlamaktadır. Basra
ve Umman Körfezleri sayesinde ise Çin’in, bir deniz gücü olmak yolunda ilerlediği
görülmektedir. Çin, bu nedenle Orta Doğu ülkeleri ile ekonomik sıcak temasta bulunmaktadır.
Soğuk Savaş mücadelesinde yer alan Orta Doğu, şimdi yeni jeopolitik değişimlere tanık
olmaktadır. Bu makalede ilk olarak Çin büyümesinin tetiklediği Pekin ve Washington arasında
yaşanan uluslararası rekabetten söz edilecektir. İkinci olarak Çin’in “savaşma, ticaret yap”
strateji ile Orta Doğu ülkelerine yönelik pivotu değerlendirilecektir. Son başlığımızda ise Çin
ortaklığı ile Orta Doğu ülkeleri ve bölgede baskın büyük güçler arasında yaşanma ihtimali olan
bölgesel dengeleme sürecine işaret edilecektir. Nitekim, Çin’in ekonomik katılımı ile Orta
Doğu’nun sofistike yapısını yeni bir güç geçişinin/çekişmesinin beklediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Çin, Uluslararası Rekabet, Bölgesel Yeniden Dengeleme, Güç
Geçişi
Abstract
The People's Republic of China launched many economic development strategies after the year
1978 when it was opened to the world. China's development strategies have succeeded in
influencing the re-established equations of the regions. The most comprehensive economic
development strategy implemented by China is the Belt Road Project is launched in 2013. The
project enables the investments, to flow to Eurasia in the land route, and Middle East. Thanks to
the Basra and Oman Gulf, China is on the way to becoming a maritime power. China, therefore, is
in hot economic contact with Middle Eastern countries. The Middle East, which took part in the
Cold War struggle, is now witnessing new geopolitical changes. In this article, will first talk about
the international competition between Beijing and Washington, triggered by Chinese growth.
Secondly, China's "don't war, do trade“ strategy and the pivot for Middle Eastern countries will
be evaluated. In the last chapter, will point to the regional balancing process, which is likely to be
experienced among the dominant major powers in the Middle East countries and the region by
the Chinese partnership. As a matter of fact, with the economic participation of China, it is
thought that the Middle East's sophisticated structure is waiting for a new power
transition/contention.
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ÇİN BÜYÜMESİNİN TETİKLEDİĞİ ULUSLARARASI REKABET
Çin Halk Cumhuriyeti dünyaya açıldığı 1978 yılından bu yana pek çok ekonomik kalkınma
stratejilerini hayata geçirmiştir. Söz konusu girişimleri sayesinde, bugün, dünyanın en büyük
ikinci ekonomisine sahip olmuştur. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olan Çin, aynı
zamanda en büyük ölçekli üretim merkezlerine de ev sahipliği yapmaktadır.
Pekin’in dünyaya açılma süreci sonrası kimi uzmanlar, Çin’in kaçınılmaz olarak piyasa
demokrasisi haline geleceğine inanmışlardır. Ancak bu, Soğuk Savaş sonrası yeni bir küresel
barış çağının güçlendirdiği bir düşünce olmuştur. Ve kimi ekonomi uzmanlarına göre Çin'e
büyümek için eşsiz bir fırsat ve zaman kazandırmıştır (Lewis, 2018).
Pekin, büyümesini bölgesel genişleme çalışmalarına yahut askeri gücüne değil, ekonomisinde
yaşanan revizyona bağlı kılmıştır. Odağına aldığı ekonomik revizyon, ülke kalkınmasının
anahtarı olmuştur. Fakat yinede Çin’in batı bölgelerinde bulunan kara kilitli özerk bölgelerinin
kalkınması yeterince sağlanamamıştır.
Bununla birlikte küresel ticarete bağlılığını devam ettirebilmek için uygulamaya aldığı ekonomi
stratejileri Çin’e istediği asıl ekonomik ivmeyi kazandıramamıştır. Dünyanın geri kalanından çok
uzakta konumlanan jeopolitiği, küresel ticarette istediği payı alabilmesine de ayrıca bir engel
yaratmaktadır. Nitekim milyarı aşkın nüfusuyla Pekin, yer altı kaynaklarına da devamlı halde
ihtiyaç duymaktadır. En kısa sürede, en kısa mesafe ile ve en güvenlikli yoldan ulaşmaya çalıştığı
doğal kaynaklar, Çin’i, ekonomik büyüme namına yeni girişimlerde bulunmaya mecbur etmiştir.
Dünyanın en büyük ekonomisi olması adına kilit faktör haline gelen jeopolitik handikapını
aşmak ve doğal kaynaklara direkt ulaşmak isteği ile Çin, yerli sanayiyi tekrar ülke dışında
canlandıracak olan Kuşak ve Yol Projesi’ni uygulamaya almıştır.
Çin’in 2013 senesinde ilan ettiği ve ‘asrın projesi’ olarak nitelediği ‘Kuşak ve Yol Projesi’,
uluslararası sistemin mevcut yapısını etkileyecek güçte görünmektedir. Proje, tarihi İpek
Yolu’nun yeniden canlandırılması olarak tasarlanmıştır. Kara ve deniz güzergâhına sahip olan
girişim, Çin’den başlayan kara güzergâhında Orta Doğu’nun da dâhilinde yatırımların Avrasya’ya
akmasını sağlamaktadır. Basra ve Umman Körfezleri sayesinde ise Çin’in, bir deniz gücü olmak
yolunda ilerlediği görülmektedir.
“İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” olarak iki kapsamlı planla
yürütülen proje, Başkan Xi tarafından Kazakistan ve Endonezya ziyaretleri sırasında dünyaya
tanıtılmıştır. 2016'dan 2020'ye kadar sürecek olan Çin'in 13. Beş Yıllık Planında öne çıkan Kuşak
Yol, Pekin’in ulusal yatırım stratejisini yönlendirmektedir. Proje’nin kara kuşağı, karayolları ve
demiryolları, petrol ve doğal gaz boru hatları ve diğer altyapı projelerinden oluşan bir yatırım
ağıdır. Kara kuşağı Xian’dan Orta Asya’ya uzanmakta Moskova, Rotterdam ve Venedik’e kadar
devam etmektedir. Deniz İpek Yolu ise Güneydoğu Asya'dan Doğu Afrika'ya ve kuzey Akdeniz'e
ulaşan bir liman ve diğer kıyı altyapı projeleri ağıdır (Parker, 2015).
Çin devlet başkanı Xi, projesi ile küresel ticaret ve yatırım ortamında Pekin’in en etkili
aktörlerden biri olacağını ifade etmiştir. Bu yüzyılın küreselleşme sürecine Çin’in katkıda
bulunacağını belirten Başkan, Kuşak Yol ile bölgeler arası ticaretin ve yatırımın geliştirilmesini
hedeflemektedir. Dahası Avrupa, Asya ve Afrika’ya çok daha az gümrük bedelleriyle hızlı bir
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şekilde ulaşım sağlanmasıyla Çin, kendi ihracat hacmini genişletebilecektir (Politicon World,
2019:28).
Çin stratejisi, ülkenin küresel sorumluluğunun hedeflerini ve engellerini ortaya koyması
nedeniyle ‘dünyaya açılmanın yeni yolunun’ önemli bir unsuru olarak görülmektedir. Çünkü
tarihi İpek Yolu, güzergâhında bulunan pek çok kişi için barışçıl bir ticaret öyküsü, dinler arası
iletişim ve kültür alışverişini çağrıştırmaktadır. Kuşak ve Yol Projesi, bu miras ile doğrudan
bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Proje, kültürel ve ekonomik irtibatların şüpheleri azaltırken
ortak refahı arttırdığına dair tarihi bir hafıza üzerinde kurulmaktadır. Girişim, küresel vizyona
sahip bir jeopolitik planlamaya dayanmaktadır (Aydın, 2018:37)
Başlangıçta bir bölgesel altyapı projeleri ağı olarak faturalandırılan proje için, kapsamının
genişlemeye devam etmesi, Avrasya kıtasının tamamını finansal entegrasyon içerisine alması ve
ticaretin serbestleştirmesi amacını taşıması nedeniyle kritik bölgelerin ekonomik mimarisi
üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı değerlendirme bulmaktadır (Parker, 2015). Çin’in temel
motivasyonu, kendisi açısından güvenli kılacağı güzergâh üzerinden dünya sisteminin önemli
merkezi olan Avrupa’ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya daha kolay ulaşma isteğidir (Okur, 2017:46).
İnisiyatif, egemenliği ve müdahaleyi vurgulamayan Çin diplomatik dilinin, yüksek standartlara
ve uluslararası normlara uyma konusundaki retorik odağı ile dikkat çekmektedir. Girişimin
yönlendirilmesinde pazar ve endüstrinin “belirleyici” rolünün olması ayrıca dikkate değer
görülmektedir. Pekin, Orta Doğu’nun da dâhil olduğu, azgelişmiş güney ve batı ülkeleri ile
etkileşimi arttırarak bu ülkelerle arasındaki bağlantıyı geliştirmektedir (Parker, 2015).
Çin’in kalkınma hamlelerini olumlu karşılamayarak egemenliği adına tehdit olarak yorumlayan
Amerika, Kuşak Yol Projesi’nin dünyanın her kıtasından paydaş bulması neticesinde, Çin’i
revizyonist güç olarak ilan etmiştir. Pekin ile Washington arasında yaşanan siyasi gerginlikler
karşılıklı olarak gümrüklerin yükseltilmesi ile yerini siyasi-ticari mahiyete bırakmıştır.
Zira Çin’in kalkınma stratejileri, bölgesel mahiyette, bölgelerin yeniden kurulan denklemlerini
etkilemeyi başarmıştır. Amerika’nın müttefiki olan ve kontrolü altında tutulan bölgelerden biri
olan Orta Doğu bölgesi bunlardan biridir. Çin hükümeti, Kuşak Yol vasıtası ile Orta Doğu
bölgesinde ekonomik entegrasyonunu artırmayı ve bölge üzerinde kendisinin rehberliğinde
daha dengeli bir büyüme sağlamayı ummaktadır. Stratejistlere göre Pekin adımları, Çin’i
dünyanın yeni egemen gücü olmaya hazırlamaktadır.
Çin’in ekonomik başarıları, Pekin'i kendinden emin ve uluslararası ilişkilerde iddialı hale
getirmiştir. Çin’in ekonomik dönüşü, ABD ve Batı müttefikleri tarafından ikinci dünya savaşı
sonrası oluşturulan küresel kural ve kurumların tartışmalı zamanlarına denk gelmektedir.
Çünkü 1945 sonrası kurulan uluslararası düzenin artık küresel gücün dağılımına uymadığı ve
yükselen güçler arasındaki statükoda memnuniyetsizlikler yarattığı düşünülmektedir. Dahası
Pekin, kurulan uluslararası yapıların ABD'ye ekonomik ve güvenlik avantajı sağlamak için
tasarlandığına inanmaktadır. Çinli liderlerin açıklamaları, Pekin’in uluslararası alanda “yol
gösterici” bir rol üstlenmeleri gerektiğini ve bu yapıları değiştirmek istediklerini ifade
etmektedir (Lewis, 2018).
Uzmanlara göre Çin'in nüfuz için en etkili araçlarından biri finansal gücüdür. Ancak finansal güç
ve teknolojik avantaj, küresel liderliği garanti etmemektedir. Uzmanlar Çin’in hedefinin eğer
ABD’nin hegemonyasını aşmak olduğu iddia edilirse, bunun farklı jeopolitik noktalarda
birbirinden çok farklı engellerle karşılaşacağını ifade etmektedirler. Amerikalı uzmanlara göre,
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Çin politikaları, parti egemenliğini koruma ve Çin egemenliğini savunma taahhüdüyle ve giderek
küresel baskınlığa dönüş beklentileriyle şekillenmektedir (Lewis, 2018).
Pekin, Kuşak Yol Projesi ile uluslararası sistemi etkilemeye devam edecek görünmektedir. Ancak
oynayacağı büyük rolün aksi istikametinde, küresel mahiyette takipçisi olacak ülkelerin zamanla
azalacağına dair yorumlar getirilmektedir. Finansal güç ile Kuşak Yol’un uluslararası düzende
yeni bir siyasi dinamik oluşturacağına ise kesin gözüyle bakılmaktadır. Uzmanlar Kuşak ve
Yol’un küresel ticarette Çin’e istediği avantajı sağlaması için Pekin’in dış politikasında bazı
tutumlarını değiştirmesi gerektiğine inanmaktadırlar.
Nitekim Washington-Pekin hattında Kuşak Yol’un ve Çin’in ekonomik büyümesinin tetiklediği
rekabet orta ve uzun vadede kaçınılmaz görülmektedir. Son yıllarda Amerika ile sürdürülen
ticaret savaşı ise uzmanlara göre, yakın gelecekte sıcak bir çatışmaya dönüşmeyecektir. Ancak
orta ve uzun vadede Pekin ve Washington arasında güç değişiminin yaşanması ihtimaller
dâhilinde bulunmaktadır. Zira ticaret savaşı, bir varsayıma göre, Çin’in lehine sonuçlanacaktır.
Söz konusu tezi destekleyen Pekin’in en önemli adımı ise, bir zamanlar Amerika’nın müttefiki
olan bölge ve ülkeler ile ekonomik yakınlaşmasıdır. Bu yakınlaşmaların en önemlisi Çin’in Orta
Doğu ülkeleri ile ekonomik sıcak temasta bulunmasıdır. Pekin, bir zamanlar Washington’un sıkı
müttefiki olan ülkelerle ekonomik yükselişini destekleyen Kuşak Yol kapsamında uzun vadeli
ortaklıklara imza atmaktadır. Söz konusu ortaklıklar Amerika’nın çift kutuplu sistemde
Sovyetler Birliği’ne uyguladığı ‘çevreleme’ politikası ile örtüşmektedir.
Çift kutuplu sistemin değişmesi sonrası ise uzmanlara göre, Pekin ve Washington ekonomileri
küresel ticarette perçinlenmiş durumdadır. İki ülke arasında ekonomik bir rekabet olduğu ve söz
konusu rekabetin siyasi nüfuz alanları üzerinden devam ettiğini iddia etmek doğrudur. Ancak
perçinlenen ekonomik ilişkiler son derece karmaşık görünmektedir. Başka bir açıdan Çin
büyümesinin tetiklediği uluslararası ekonomik rekabetin tek tarafın lehine bitmesi, küresel
ekonomiye vurulacak bir darbe olarak görülmektedir.
ÇİN’İN GÜNCELLENEN ORTA DOĞU STRATEJİSİ: “SAVAŞMA, TİCARET YAP”
Orta Doğu bölgesi Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kurulan doğal köprü olmak görevinin
yanı sıra zengin enerji kaynaklarına sahip oluşuyla da mütemadiyen Çin’in dikkatini çekmiştir.
Bu nedenle Pekin, kurulduğu yıllar itibariyle bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek namına
adımlar atmıştır. Bilhassa Sovyetlerin dağılışı ve Körfez savaşlarının son bulması ile bölgenin
derinden değişen siyasi yapısı, uluslararası sistemi etkilemeyi başarmıştır.
Sovyet döneminde Birliğin ve ABD’nin etki sınırları içerisine almak istediği Orta Doğu bölgesi,
Sovyetler ile Çin’in sık sık bozulan ilişkileri nedeniyle Pekin’in nüfuz alanının dışında kalmıştır.
Orta Doğu’nun dünyanın en önemli petrol kaynaklarını barındırıyor olması ve Çin’in gittikçe
petrole artan bağlılığı, Pekin diplomasisinin, Orta Doğu’ya yakınlaşmasını gerektirmiştir.
Ancak Çin, işçi ihracatı ve silah satışı gibi ekonomik ilişkiler dışında bölge ile 1985 yılına kadar
yakın bir ekonomik işbirliği içerisinde olamamıştır. 1985 yılına kadar, Çin ile Orta Doğu ülkeleri
arasındaki toplam ticaret hacmi sadece 1.7 milyar dolar olmuştur. Bölge ile ticaret ve ekonomik
bağlantıların güçlenmesi dış politikada önemli görüldüğü için Pekin, 1992 yılına kadar tüm bölge
ülkeleri ile sağlam siyasi temellere dayanan diplomatik ilişkiler kurmayı başarmıştır (Zhang,
1999).
Pekin dış politikasında daima önemli yer tutmakta olan gelişmekte olan ülkelerle ve bölgesel
etkiye sahip ülkelerle ekonomik işbirliklerini arttırmak stratejisi, girilen yeni yüzyılla beraber
569

daha fazla ilerletilmiştir. Küresel ticaretin geliştirilmesinde jeopolitiği ile ön plana çıkan Orta
Doğu Çin’in ekonomik ilişkilerini iyileştirmek istediği bölgeler içerisinde yer almaktadır.
Çin diplomasisin istikrarlı artışı ve küresel konulara duyulan ilgi, Çin’in Orta Doğu’ya katılımını
ayrıca hızlandıran başlıklar içerisindedir. Çin’in Orta Doğu ile ilişkilerinin temelinde ise
uzmanlara göre, emperyalizm ve sömürgecilik baskıları ve ekonomik gelişmeyi devamlı kılmak
gibi ortak gayeler bulunmaktadır. Bölgenin getirdiği jeopolitik avantajlara kayıtsız kalmayan
Pekin diplomasisi, Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini yeniden geliştirmenin hem yükselen Çin için
hem de ekonomisi ve altyapısı zayıf bölge ülkeleri için kazançlı olacağını öngörmektedir.
Bölge uzmanlarının yorumları, Çin hükümetinin, Orta Doğu ülkeleri ile ortaklık kurmasının,
ekonomik yatırımlarını bölgeye yöneltmesinin ve ilişkilerini ‘stratejik ortaklık’ seviyesine
yükseltmesinin arkasında Çin’in nüfuz politikalarını içeren büyük hırsları olduğu yönündedir.
Yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir yapıya sahip olan uluslararası sistemin büyük güçleri içerisinde
yer alan Çin, bu vizyonu ile gelişmekte olan bölgeleri etkileyebilecek güce haiz görünmektedir.
Çin'in, ekonomik önceliklerinin gittikçe artan siyasi çıkarlarıyla iç içe geçmesi neticesinde Orta
Doğu’da “savaşma, ticaret yap” stratejini harekete geçirdiği, söz konusu stratejinin de bölgenin
yeniden dengeleme adımlarına ivme kazandırdığı düşünülmektedir. Çin, Orta Doğu ülkeleri ile
son yıllarda karşılıklı olarak arttırılan ziyaretleri dışında enerji ve yatırım anlaşmaları ile Orta
Doğu’nun yeni/yeniden ancak en güçlü ortaklarından biri olmaya hazırlanmaktadır. Pekin, Orta
Doğu ortaklıklarının pergel bir adımı olarak tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırdığı Kuşak ve
Yol Projesi’ni ileri sürmektedir.
Zira Orta Doğu’nun pek çok bölgesi altyapı ve ulaşım yatırımları noktasında zayıf ancak doğal
kaynak bakımından zengin ülkelerden oluşmaktadır. Bu nedenle enerjiye güvenlikli yoldan
ulaşım ve altyapı yatırımlarının ilerletilmesi Pekin ve Orta Doğu ülkelerinin Kuşak Yol
Projesi’nde işbirliği yapmaları adına yüksek potansiyele sahip oldukları alanlardır.
Ancak Pekin’in Orta Doğu bölgesine altyapı yatırımları ve stratejik ortaklıkları ile müdahil
olması pek çok strateji uzmanına göre, Washington’un bölgede var olan jeostratejik alanını
daraltmaktadır. Washington’un jeostratejik alanının daralması ise Pekin’in bölgedeki ekonomi
yelpazesini daha da genişletmektedir (Aydın, 2018:173).
Bununla birlikte Çin’in Orta Doğu pivotu, Amerika’nın Marshall Planı ile benzerlikler
göstermektedir. Söz konusu görüşe göre Çin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için bölgesel bir
Marshall Planı’nı yürürlüğe almıştır. Bunun nedeni ise Çin’in bölgedeki güvenlik ve insani
sorunların çoğunun çözümü için ekonomik gelişmeyi öngörüyor olmasıdır. Ayrıca Pekin, Orta
Doğu için vazgeçilmez bir ortak olmak maksadıyla bölge adına başarılı bir ekonomik büyümeyi
otoriter bir rejimle birleştirecek iktisadi bir dünya modeli hayata geçirmeye çalışmaktadır (Lehr,
2018).
Pekin’in Batı’ya ulaşmasındaki önemli bir merhaleyi içeren Orta Doğu, ciddi aşamalardan biri
haline gelmektedir. Pekin, kendi askeri gücünün yansıması ve bölge ülkeleriyle kurduğu ticari
ilişkileri sayesinde Orta Doğu'nun bölgesel ve askeri alanını yeniden şekillendirmeye
çalışmaktadır (Daniels, 2018).
Esasen Çin, Orta Doğu bölgesini de içeren politik sıcak noktaların güvenliğini sağlayarak
dünyanın polis memuru olmak görevini ABD’ye bırakmıştır. Ancak uzmanlara göre bu durum
Çin’in revize ettiği ekonomik reformları ile yüz değiştirmektedir. Zira Çin’in gittikçe artan siyasi
çıkarlarıyla ekonomik öncelikleri iç içe geçmiştir. Ve bu noktada Çin, ticaretini arttırmak ve
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yatırım alanlarını genişletmek için gelişmekte olan ülkelerde kendisine yeni fırsatlar
yaratmaktadır (Lehr, 2018).
Pekin’in Orta Doğu ülkeleri ile ortaklıklarını geliştirmesinin ve Orta Doğu stratejisini
güncellemesinin temelin başka nedenler de mevcuttur. Bunlar hem ekonomik hem de politik
nedenler olarak sınıflandırılabilmektedir. İlk olarak ekonomik nedenler detaylandırıldığında
Çin’in milyarı aşkın nüfusu ve gelişmiş sanayisi ile doğal kaynaklara gittikçe artan
bağımlılığından söz etmek mümkündür.
Ekonomi başlığı içerisinde 2013 yılında hayata geçirilen Kuşak ve Yol Projesi’ne de ayrıca
değinmek gerekmektedir. Çin, Projesi ile Avrupa pazarlarına kendi tahsis ettiği güzergâhlar
üzerinden ulaşırken aynı zamanda yatırım yaptığı ülke ve bölgeleri de kendisine bağlamaktadır.
Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak Çin’in yatırım yaptığı ülkelerde siyasi nüfuzunun
gelişeceği ifade edilmektedir.
Ayrıca Orta Doğu’nun yıllardır süren savaşlarla yıkılmış altyapı ve ulaşım güzergâhlarının son
süreçte Çin tarafından yapılması Pekin’in uluslararası imajına artı puan getirmektedir. Bununla
birlikte yeniden yapılandırılmasına katkı sağladığı her ülke Çin için yeni pazarlar yaratacaktır.
Orta Doğu bölgesi ile yapılacak ticaretin Çin merkezli sürdürülmesi Pekin için bölgede
diplomatik kaldıraç görevi görecektir. Bölgesel ekonomik entegrasyonun derinleşmesi ile
finansal akışın artması Çin’in 2019 yılında zayıflaması öngörülen ekonomisine ayrıca destek
olacaktır.
Asya Kalkınma Bankası'na göre, Asya'nın tamamında altyapı harcamalarına yönelik arz ve talep
arasında 800 milyar dolarlık bir fark mevcuttur. Altyapı yatırımlarının Kuşak Yol Projesi’nin
temelinde olduğu göz önüne alındığında, girişimin bölgesel ekonomik mimaride yapıcı bir rol
oynayacağı öngörülmektedir. Dahası Proje, bölgede sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi
sağlayabilirse, bölgenin siyasi kurumlarının güçlendirilmesine ve terörist hareketlerin
zayıflatılmasına da katkı sağlaması beklenmektedir (Parker, 2015). Orta Doğu’da yapılan ve
yapılacak olan yatırımların çatışmalar nedeniyle riske girdi görülmektedir. Çin’in bölgeden
yaptığı enerji ithalatının zayıflamaması için bölgede varlığı daim olan bir Pekin görüntüsünün
barışçıl bir rol oynayarak riskleri minimize edeceği de düşünülmektedir (Hughes, 2018).
Ancak bu durumun aksini düşünen uzmanlarda mevcuttur. Çin’in sorun çözücü ve bölgesel
güvenlik sağlayıcısı olmaktan çok fırsatçı ticaret ortaklıklarına ilgi duyduğuna dair yorumlar
getirilmektedir. Zira Çin’in bölgenin yer altı kaynaklarına ve bilhassa hidrokarbon kaynaklarına
ilgisinin devam edeceğine kesin gözüyle bakılmaktadır.
Öte yandan Çin’in projesi kapsamında Orta Doğu yatırımlarının bölge dinamikleri göz önüne
alındığında Pekin hanesine zarar yazılmasına neden olabileceği öngörülmektedir. İç savaşlar
nedeniyle gergin bir bölge olan Orta Doğu’da Çin projesinin jeopolitik gerginlikleri
körükleyebileceği düşünülmektedir. Yatırım yapılan bölge ülkelerinin ekonomik zayıflıkları
nedeniyle Çin’in sağladığı kredileri zamanında geri ödeyememe ihtimali Çin ekonomisini kısmen
zayıflatmaya neden olabilecektir (Parker, 2015).
Orta Asya jeopolitiğini analiz eden uzmanlar gerçekçi bir dış politikada Orta Asya ve Orta Doğu
bölgelerinin birbirinden ayrılmasını doğru bulmamaktadır. Bu nedenle Batı Asya ve Orta Asya'yı
da içeren daha büyük bir Orta Doğu bölgesinin ortaya çıkması muhtemel görünmektedir (Zhang,
1999). Söz konusu jeopolitik mantıkla hareket ettiği farz edilen Çin’in bugünkü Orta Doğu
ortaklıkları yarın kuzeye doğru bir genişleme göstererek Orta Asya ülkeleri ile ayrıca bir ortaklık
kurulmasını sağlayacaktır.
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Orta Doğu’nun zengin petrol yataklarına sahip oluşu Çin’in bölge ile ilişkilerini ilerletmesinde bir
diğer önemli başlıktır. Çin petrol üreten bir ülke olmasına karşılık dünyanın en büyük petrol
tüketicisidir. Önümüzdeki yıllarda büyüyen nüfusu nedeniyle Çin’in petrol talebinin daha fazla
olması beklenmektedir. Ancak uzmanlara göre petrol üretimi kademeli olarak azalacaktır.
Daqing, Shengli ve Liaohe gibi mevcut petrol sahalarının kuruduğu ifade edilmektedir. Çin’in
güneydoğu kıyısındaki denizaltı petrol sahası ve yeni keşfedilen bölgeler petrol talebini
karşılamada önemli adımlar olarak görülsede Çin’in petrol ihtiyacını derhal karşılayacak alanlar
olarak görülmemektedirler. Bu nedenle 21. Yüzyılın ilk çeyreği biterken Çin’in petrol ithalatına
bağlı ciddi bir enerji krizinin üstesinden gelmek zorunda kalacağı öngörülmektedir. 1993’de
petrokimya ürünleri ithal eden ve 1996'da ham petrol ithalatçısı olan Çin, enerji kaynaklarını
çeşitlendirmek ve petrol temini için uluslararası işbirliğini son yıllarda geniş bir yelpazeye
yaymayı başarmıştır (Zhang, 1999). Orta Doğu bölgesi ise hem karadan hem denizden Çin’in
petrol talebine cevap verebilecek ülkelere sahiptir. Çin’in ilerleyen yıllarda ucuz ve güvenlikli
enerjiye ulaşması adına Orta Doğu bölgesi, Pekin için vazgeçilmez bir ortak olacaktır.
Çin, 2010 yılından bu yana geçen sürede Orta Doğu petrolünün en büyük ithalatçısı olduğu gibi
bölgenin en büyük mal ihracatçısı olmayı da başarmıştır (Vakil, 2018). Ayrıca Washington’un
Arap ülkeleri ile iyiye gitmeyen ilişkileri ve İran’a olan yaptırımlarını azaltmaması bölgede
ABD’nin barışçıl bir rol oynayabilmesinin önüne geçtiğine inanılmıştır. Rusya’nın ise Suriye iç
savaşına katılımı bölgenin iyileştirilebilmesinde Moskova’nın da barışçıl bir yaklaşımının
olamayacağını göstermiştir (Hughes, 2018). Bölgenin iki başat gücünün barışçıl ve tarafsız rolü
üstlenememesi Çin’in bölge ülkeleri ile ilişkilerini tarafsız bir şekilde barışı sağlamak adına
ilerletebilmesi için kapı açmıştır. Dolayısıyla Pekin, Orta Doğu’da barış taraftarı olan siyasi bir
güç olarak bölge ülkeleri ile ilişkilerini genişletebileceği siyasi bir avantajda elde etmiş
olmaktadır. Bu durumda, Washington’un hala bir adım gerisinde olan Pekin’in siyasi nüfuzuna
katkı sağlayacaktır.
Çinli uzmanlar, Çin’in siyasi varlığının Orta Doğu için uzun vadede daha önemli ve daha kalıcı
olacağına inanmaktadırlar. Zira Çin, Orta Doğu’nun çözülmesi gereken problemleri için enerji
harcamıştır. Pekin, bölge içerisindeki ekonomik ve politik profilini arttırdıkça, ekonomik
bağlarını da derinleştirerek güçlendirmiş ve kendisini bölgenin kritik politik altyapısına
yerleştirmiştir.
Çin, 17 milyon Müslüman azınlığa sahiptir. Bu nedenle Pekin, Halk Cumhuriyeti içerisinde
varlığını idame ettirmeye çalışan Müslüman devletlerin varlığını ve etkisini görmezden
gelememektedir. Dahası dünya nüfusu içerisinde ve kapsadığı coğrafi bölgeler de hesaba
katıldığında Müslüman ülkeler, uluslararası ilişkilerde önemli bir güç oluşturmaktadırlar. İslami
köktencilik yaygınlığı Müslüman ülkelerin istikrarını büyük ölçüde yıpratmıştır. Pek çok Batılı
uzman ve devlet adamı ise İslami köktenciliğin komünizmden sonra Batı için ciddi bir tehdit
oluşturduğuna inanmaktadır (Zhang, 1999).
Çin, Orta Doğu ve Orta Asya'dan gelen İslami köktenciliğin ve politik ideolojilerin, Çin'deki
Müslümanları etkilediğine inanmaktadır. Buna göre, dini ideolojiler azınlıkların ayrılıkçı
düşünceleriyle birleşirse, Kuzeybatı Çin'deki sosyal istikrar ve ekonomik kalkınma için ciddi bir
tehlike yaratacaktır. Bu nedenle, Çinli uzmanlara göre, Çin hem dış politikasında hem de iç
ilişkilerinde, İslam’ın kendi politikalarını zedelememesi için İslam'ın kilit bölgesi olan Orta Doğu
ile ilişkilerinde daha politik-stratejik bir güzergâh belirlemektedir (Zhang, 1999).
Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’nde Türk ve Müslüman olan nüfusa karşı sert muamelesi Pekin’in
uluslararası imajını zedelemektedir. Çin, Uygur Türklerine devamlı isyan edebilecek potansiyele
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sahip bir halk gözüyle bakmaktadır. Çin’in bu yanlış muamelesi uluslararası alanda da yankı
bulmuştur. Pek çok uzmana göre, Çin, Müslüman azınlıklarına zulmederek İslam'ın temellerine
saldırmaktadır (Hughes, 2018).
Çin’in yakın tarihlerde yaptığı Orta Doğu ziyaretlerinin kapsamını geniş tutması, Pekin’in
Müslüman ülkelerle olan bağlarını stratejik olarak güçlü tutmak isteği ile örtüştüğü ifade
edilmiştir. Uzmanlara göre Devlet Başkanı Xi’nin bölge ziyaretleri, Pekin’in Müslüman ülkelere
karşı olumlu tutumlara ve iyi niyetli bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etmek içindir.
ORTA DOĞU’DA ÇİN ORTAKLIĞI İLE BÖLGESEL YENİDEN DENGELEME HAMLELERİ
Çin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan ve İran gibi Orta Doğu’nun önemli
ülkeleri ile son yıllarda stratejik mahiyete sahip ekonomik ortaklıklar kurmuştur. Uzmanlara
göre, söz konusu ortaklıklar hem ticari hem de siyasi olarak atılan adımları içermektedir.
Pekin’in bilhassa Kuşak Yol Projesi ile Orta Doğu ülkelerine altyapı yatırımları yapması Çin’i Orta
Doğu ülkelerinin uzun vadede ortağı olarak göstermektedir.
Ekonomi uzmanlarına göre, Çin ile ortaklıklarını arttıran Orta Doğu ülkelerinin ilerleyen
dönemlerde siyasi ve ekonomik yapıları daha sofistike bir hal alacaktır. Asya ile Orta Doğu
arasında kurulan stratejik ortaklıklar, bir varsayıma göre, ekonomik ve ticari nedenlerin
tetiklemesi ile Orta Doğu’nun, ABD’nin elinden kaymasına kapı aralayacaktır.
Bu nedenle ABD ile Çin’in Orta Doğu’da çıkar çatışmasına düşeceği öngörülmektedir. Ticaretini
geliştirmesini deniz yollarına borçlu olan Çin’in nakliye gemileri, Malakka Boğazı güzergâhında
boğaza hâkim olan ABD tarafından, olası bir ihtilafta risk altına girmektedir. Böyle bir durumda
ABD’nin, hem Güney Çin Denizi ticaretini hem de Çin’in enerji akışını kesebilecek olan Tayvan
Boğazı’nı kullanması ihtimaller arasındadır. Söz konusu ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda
Pekin, Malakka Boğazı’nı devre dışı bırakmak durumunda kalacaktır. Malakka Boğazı’nın
boşluğunu doldurabilecek olan İran ise Çin için, bir anlamda, Orta Doğu’daki stratejilerinin
kesiştiği en önemli enerji tedarikçisi ülke olmaktadır (Aydın, 2018:176).
Körfez ülkesi olan Tahran, Pekin’e hem karadan hem de denizden enerji sağlayabilecek nadir
ülkeler arasında bulunmaktadır. Son yıllarda İran üzerindeki yaptırımların azaltılması ile
Tahran-Pekin ticaretinin arttığı görülmüştür. Bununla birlikte İran, Çin projesi Kuşak Yol’un
güney güzergâhı için önem arz eden bir jeopolitiğe sahiptir. Uzmanlara göre, tüm bu
nedenlerden ötürü İran ve Çin’in son süreçlerde geliştirilen ortaklıkları stratejik olarak
okunabilmektedir.
Çin, İran Petrol Bakanlığı'na bağlı olan İran’ın en büyük rafineri projesi için Abadan şehrine
1200 milyon dolarlık finansmanı 2017 Şubat ayında vermiştir. Çin, aynı zamanda, İran’da pek
çok işkolunda faaliyet göstermektedir. İran pazarlarında Çin ürünlerinin hızlıca arttığı tespit
edilmiştir. Tahran-Pekin işbirliği siyaset ve ekonomi ortaklığının ötesinde askeri işbirliklerine
kadar uzanmıştır. 2017 yılında iki stratejik ortak Basra Körfezi’nde ortak askeri tatbikat
düzenlemiştir (Aydın, 2018:173).
İran, Birleşik Arap Emirliği ve İsrail, Orta Doğu’nun en sofistike yapısına sahip ülkeleri olmasının
yanı sıra bölgenin üç keskin gücüdür. İran üzerindeki uluslararası yaptırımların azaltılması
sonrası Tahran-Pekin ortaklıklarının gün geçtikçe ilerletilmesi diğer Orta Doğu güçlerinin de
Çin’e yakınlaşmasını sağlamıştır. Strateji uzmanlarına göre, Çin’in dünyanın en büyük ekonomik
gücü olmaya en yakın aday olarak görünen konumu, Orta Doğu ülkelerini Asya’ya
kaydırmaktadır. Buna göre bölgelerinin en büyük baskın gücü olmak adına Orta Doğu ülkeleri
Çin ile ortalıklar kurmakta, Çin ekonomisinin büyüklüğünden fayda görmek istemektedirler
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(Aydın, 2018:174). Söz konusu yarış, Çin’in Orta Doğu ortaklıkları ile bölgede elini hem siyasi
hem ekonomik olarak güçlendirirken, Orta Doğu ülkelerini de Avrasya kıtasında bir adım öne
çıkarmaktadır.
Çin’in İran ortaklığının yanı sıra Orta Doğu’daki bir diğer önemli ortaklığı Katar İle
yürütülmektedir. İki ülke arasındaki işbirliğinin ana mekanizması enerji sektörü olmaktadır.
Zira Katar, Çin'in en büyük ikinci doğal gaz sağlayıcısı olarak ihtiyacının %20'sinden fazlasını
karşılamaktadır. Bununla birlikte 2018'in ilk çeyreğinde, 2017 yılının aynı dönemine nazaran,
Katar ile Çin arasındaki ticaret hacminde %45'lik bir artış yaşanmıştır. Böylece Çin, Katar'a
yapılan toplam ihracatta ABD’yi aşmayı başarmıştır (Iqtait, 2018).
Çin, Katar'daki altyapı çalışmalarını son derece hızlı yürütmektedir. 2022 FIFA Dünya Kupası’nın
oynanacağı Lusail Stadyumu başta olmak üzere Doha’da bulunan Hamad Limanı ve ülkedeki
çeşitli altyapı çalışmalarına katkı sağlamaktadır (Iqtait, 2018). Askeri olarak da işbirliğine
gidilmekte olduğu gözlemlenmiştir. Pekin’de 2017 yılında gerçekleştirilen INTERPOL zirvesinde
bir araya gelen Katar ve Çinli bakanlar, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgesinde terörist gruplara
karşı ortaklıklarını arttırmışlardır. Çin’in Körfez İşbirliği Konseyi’nde (GCC) yaşanan kargaşa
sürecinde güvenlik ortaklıklarını ve terörle mücadele işbirliğini Katar’la ilerletme kararı çok
daha stratejik bir adım olarak görülmektedir (Ramani, 2017).
Pekin, Orta Doğu'da “kalkınma yoluyla barışı teşvik etme” eylemlerini içeren bir yönetişim
yolunu benimsediğini ifade etmektedir. Kalkınma temelli stratejisi, eski İpek Yolu'nun bir
parçası olan Arap Yarımadası ortaklıklarını zorunlu hale getirmektedir. Suudi Arabistan ve Çin
arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, Çin’in Kuşak Yol Projesi ve Suudi Vizyonu 2030 ortaklığı
çalışmaları ile son yıllarda ciddi şekilde hızlandırılmıştır (China.org.on, 2019).
Çin nazarında pragmatik olarak ifade edilen işbirliği, Suudi Arabistan’ın Çin’in ulusal güvenliğini
koruması adına attığı terörle mücadele ve aşırılık yanlısı önlem alma adımlarını
desteklemesinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte ticari ilişkileri arttırmak adına Çin,
Temmuz 2018'de serbest ticaret anlaşması müzakeresi için 21 Arap ülkesinin katıldığı Arap
Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştır. İki ülkenin 2017'de yaptıkları en büyük ticaret anlaşması ise 65
milyar dolar değerinde olmuştur (Vakil, 2018).
Afrika, Avrupa ve Orta Doğu pazarları için doğal köprü oluşturan İsrail ise enerji tedarikçisi
olmasının yanı sıra jeopolitiği ile Çin’in ortaklıklarını arttırdığı Orta Doğu’nun keskin
güçlerinden birisidir. Bununla birlikte İsrail, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu güzergâhı üzerinde
konumlanmaktadır. Bu nedenle Çin, Ashdod şehrinde yeni bir liman inşa etmektedir.
The Economist’te yayınlanan bir rapora göre, Çinli nakliye şirketi Shanghai International Port
Group, İsrail’in ülkenin en işlek limanı olan Hayfa’da yeni bir ticari nakliye tesisi inşa etmektedir.
İsrail Merkez İstatistik Bürosu raporlarına göre, İsrail’in Çin’e ihracatı, 2018’in ilk sekiz ayında,
geçen yıla göre %62 artış göstermiştir. Çin'den İsrail’e yapılan ithalat ise 2017’de 4.45 milyar
dolardan %10 artarak 2018'de 4.9 milyar dolara çıkmıştır (Ähren, 2018). Jeopolitiği ile Çin’e
Orta Doğu’da büyük katkısının olacağı muhakkak olan İsrail’i, Pekin’in önümüzdeki yıllarda çok
daha büyük bir ortak olarak değerlendireceği öngörülmektedir.
Orta Doğu bölgesinin savaşlarla en çok yıpranan ülkelerinden birisi Suriye’dir. 2011 yılında
başlayan iç savaş, pek çok can kaybına mal olduğu gibi bölgeyi enerji, işsizlik, açlık, altyapının
yıkılması gibi başlıklar altında yaşanamaz kılmıştır. Çin, 2018 yılı Şubat ayında Suriye’nin
yeniden yapılanmasına katkı sağlamak istediğini ifade etmiştir. Ancak Çin, Suriye’ye katkılarını
askeri gücüyle değil, finansal desteğiyle sağlamaktadır. Pekin, Orta Doğu’daki varlığını Suriye’nin
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ekonomik ve kalkınma adına yeniden yapılanmasına katkı sağlayarak hızlandırmaktadır. Kimi
uzmanlara göre, Suriye’nin inşası Çin için tam anlamıyla ekonomik bir fırsattır. Yolların
medeniyet demek olduğuna inanan Çin, Suriye ile hem Orta Doğu ekonomik ortaklıklarını
genişletecek hem de bölge üzerinde istediği farz edilen nüfuz alanını yaratacaktır.
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre yedi yılı aşan iç savaş Suriye’ye yaklaşık 400 milyar ABD
dolarında zarar vermiştir (Zhen, 2018). Çin, Suriye kalkınması için gerekli olan finansman
desteğini sağlayabilecek ender ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu nedenle Şam için Pekin,
finansal gücü ile bir adım öne çıkmaktadır. İç savaş başlaması ile bazı Çinli firmalar Suriye’de
ticaretini sürdürmüş olsalar dahi, çoğu Çinli firma ticaretine ara vermek durumunda kalmıştır.
Çin’in Suriye yapılanmasına ilgisinin olmasının bir nedeni de iki ülke arasındaki ticareti yeniden
geliştirebilmek adınadır (Zhen, 2018).
Suriye’nin Türkiye ile sınırdaş olması ise Çin için ayrıca bir jeopolitik avantajdır. Çin’in Türkiye
ile ticaretine Suriye ile bir kanal daha eklenmiş olmaktadır. Avrasya uzmanları Suriye’nin
yeniden yapılanmasını Avrasya için ayrıca bir avantaj olarak değerlendirmektedir. Kuşak Yol
Projesi ülke içerisinde iç istikrara ve barışa ekonomik olarak katkı sağlayabilirse Suriye’nin yanı
sıra hem İran ve Türkiye gibi bölge ülkeleri hem de Avrasya’nın büyük güçleri olan Çin ve Rusya
kazanacaktır. Ayrıca Avrasya’nın avantajına gelişecek olan yeniden yapılanmanın Orta Doğu’da
ABD’nin jeopolitik etki alanını daraltacağı öngörülmektedir. Çin, Suriye pazarına entegre olmak
adına adımlarını hızlı atmıştır. 2018 yılında Pekin’de ‘Suriye Yeniden Yapılanma Projeleri Fuarı’
düzenlenmiştir. Ayrıca Suriye’de 150 şirket kapasiteli bir sanayi sitesi inşası için 2 milyar
dolarlık bütçe belirlemiştir (Zhen, 2018).
Çin, 2019 yılı başında Irak’ın Kerkük kentine de yatırım yapmak istediğini ifade etmiştir. Altyapı,
enerji, taşımacılık, sanayi, ulaşım gibi yatırım alanlarına ihtiyaç duyan Kerkük, Çin adına
ekonomik yatırımları ile Orta Doğu’da kendini bölgeye dâhil edebilmesi için önemli bir adımı
teşkil etmektedir. Uzmanlar Irak’ın bölge içerisinde önemli bir konumunun olması ve yatırıma
ihtiyaç duyması nedeniyle Çin’in öncelikleri arasında olduğunu düşünmektedir.
Ancak kimi uzmanlar Pekin siyasetinin komünist rejimi nedeniyle Orta Doğu yatırımlarının
kazan-kazan stratejisinden çok uzakta olduğunu ifade etmektedirler. Uzmanlara göre, Çin,
Türkistan ülkeleri üzerinde sürdürdüğü siyasi nüfuz arayışını bölge yatırımları ile Orta Doğu’da
da ortaya çıkarmak niyetindedir. Amerika ve Rusya bölgenin güvenliği ile meşgul olurken, Çin,
yatırımları ile Orta Doğu bölgesini kendisine ekonomik ortak olarak belirlemiş olacaktır.
Ekonomik yatırımların getireceği ekonomik bağlılık zamanla, siyasi nüfuza evrilebilecektir.
SONUÇ
Asya, Avrupa ve Afrika bölgelerini birbirine ticaret yollarıyla bağlayarak yatırımların Avrasya’ya
akmasını sağlayacak olan Kuşak Yol Projesi’nin önemli ortaklıklarından birisi de Orta Doğu’dur.
Bölge, ticaret ve enerji havzalarının birbirine bağlandığı kavşakta konumlanmaktadır. Jeopolitiği
kilit bir bölge olan Orta Doğu ülkeleri ile Çin’in, bilhassa, son yıllarda ortaklıklarını arttırdığı
görülmektedir. Çin’in yeniden yapılanma ile Orta Doğu barış sürecine yapıcı bir şekilde dâhil
olmak, bununla birlikte Pekin ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini
güçlendirmek istediği gözlemlenmektedir. Ayrıca sağlayacağı krediler ve yapacağı yatırımlarla
Çin’in bölge ülkeleri ile siyasi ilişkilerinin gelişme göstereceği bunun da küresel diplomaside
Pekin’e katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Temelde yatan sorunların daima kalkınma kaynaklı
olduğunu ifade eden Çin, gelişmekte olan ülkelere sağladığı ekonomik fırsatlarla ve beraberinde
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getireceği siyasi ve ekonomik risklerle Orta Doğu ülkeleri için hem avantaj hem de dezavantaj
olmaktadır.
Bununla birlikte önde gelen Orta Doğu ülkelerinin Çin ile ortaklıklarını arttırması sonrası diğer
Orta Doğu ülkeleri de ekonomilerini Asya ticaretine kaydırmaya başlamıştır. Bu durum Çin’in
Orta Doğu’da ekonomik gücünü pekiştirdiği gibi, bölge ülkeleri arasında da örtülü bir rekabeti
gün yüzüne çıkarmaktadır. Orta Doğu ülkeleri, bölgenin en büyük ekonomik gücü olmak adına
Çin ile ortaklıklarını geliştirmektedir. Söz konusu ortaklıklar, Orta Doğu ülkeleri ve bölge
üzerinde baskın olan büyük güçler arasında ‘yeniden dengeleme’ sürecini beraberinde
getirmektedir. 20. Yüzyıl’ın Soğuk Savaş sürecinde Doğu ve Batı mücadelesi arasında kalan Orta
Doğu bölgesi, 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği biterken yeniden jeopolitik ve jeoekonomik rekabetlerin
ana kavşağı olmaktadır. Bu nedenle sofistike yapıya sahip Orta Doğu’yu yeni bir güç
geçişinin/çekişmesinin beklemesi ihtimaller arasındadır. Jeoekonomik kaynakları değerli ve
jeopolitik getirileri yüksek olan Orta Doğu ülkeleri için ‘güçlü’ ülkelerin ekonomi, güç ve
hegemonya mücadeleleri devam etmektedir.
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Diplomatik Aktör Olarak Avrupa Birliği’nin Orta Doğu’daki Rolü
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Öz
Günümüzde Orta Doğu’da birçok devlet-içi ve devletler-arası çatışma yaşanmaktadır. Özellikle
2011’den itibaren bölgede yaşanan dinamikler Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu
ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi büyük güçlerin bölgesel hegemonyacı yaklaşımla Orta Doğu’ya
yönelmelerine imkân sağlamıştır. Birçok uluslararası örgüt ise bölgesel sorunlara kapsamlı
çözümler sunmak amacıyla bölge politikalarında revizyona gitmiştir. Buna karşın, Avrupa Birliği
(AB)’nin Orta Doğu’daki mevcut diplomatik eylemlerini uyumlu ve etkin bir bölgesel stratejiden
yoksun bir biçimde yürüttüğü; bölge özelinde proaktif bir diplomatik aktör olarak yer almaktan
çok uzakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda AB’nin Orta Doğu’ya yönelik diplomasi
açılımının, bölgenin jeopolitik gerginliklerini dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve
diplomatik tesir gücünün arttırılması gerekmektedir. Bu çalışma, diplomatik bir aktör olarak
AB’nin Orta Doğu’ya yönelik bölgesel stratejisini; Küresel Strateji hedefleri, bu stratejiye bağlı
olarak izlediği diplomatik eylemler ve dış politika alanında üye devletler arasında yaşanan
mevcut fikir ayrılıkları gibi önemli iç ve dış faktörleri de göz önüne alarak analiz etmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Diplomasi, Orta Doğu, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası,
Küresel Strateji
The Role of the European Union As A Diplomatic Actor in the Middle East
Abstract
At the present time, there are numerous intra-state and inter-state conflicts in the Middle East.
Particularly since 2011, the regional dynamics allowed for major powers such as the United
States of America, Russian Federation, and the Republic of China to direct their attention to the
Middle East with a hegemonic stance. Besides, various international organizations have
overhauled their regional policies in order to find comprehensive solutions to the regional
problems. However, the European Union (EU) has been carrying out its current diplomatic
actions in the Middle East deprived of coherent and effective regional strategies; and it is far
away from serving as a proactive diplomatic actor in the region. In this context, the diplomatic
initiative of the EU is required to be improved and its diplomatic impact to be strengthened. This
study aims to analyze the EU’s regional strategy in the Middle East as a diplomatic actor by
taking into the consideration of various internal and external factors such as the EU’s Global
Strategy objectives, diplomatic initiatives in relation to this strategy and current disagreements
among member states.
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Giriş
Avrupa Birliği (AB)’nin bir aktör olarak uluslararası sistemdeki yeri ve önemi 1970’li yıllardan
itibaren akademik çalışmalara konu olmuş ve ağırlıklı olarak aktörlüğünün niteliği ve etkinliği
mercek altına alınmıştır. “Diplomatik kişiliği” (diplomatic persona)’nin (Jönsson, 2018: 24; Koops
ve Macaj, 2015: 1) 1993’de yürürlüğe giren AB Kurucu Maastricht Antlaşması (Maastricht
Antlaşması) ile oluşturulan “Ortak Dış ve Güvenlik Politikası” (ODGP) ile üye devletlerinden
bağımsız olarak gelişmeye başlaması sebebiyle AB’nin uluslararası diplomatik bir aktör olarak
analiz edilmesi ise ancak 1990’ların sonunda gerçekleşmiştir (Gstöhl, 2012; van Rompuy, 2010;
Reçber, 2013; Spence, 2009; Ginsberg, 1999; Cremona, 1998; Smith, 1996a, 1996b; Allen ve
Smith, 1990). Zira uluslararası sistemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak özellikle Soğuk Savaş
Sonrası Dönem’de ortaya çıkan yeni güvenlik tehditleri, AB’nin hem bölgesel hem de küresel
düzeyde etkin bir diplomasi anlayışı geliştirmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluğa karşın,
Avrupa bütünleşme sürecinin dış politika alanında oldukça yavaş ilerlemesi sebebiyle AB’nin
diplomatik kişiliğinin gelişmesi, diplomatik bir aktör olarak görünürlüğünün artması ise 2009’da
yürürlüğe giren Lizbon (Reform) Antlaşması ile gerçekleşmiştir.
Bu nedenle diplomatik aktörlüğü çerçevesinde AB’nin başarılı / başarısız olduğu alanlar ile buna
sebep olan iç ve dış dinamikleri analiz etmek için özellikle Lizbon Sonrası Döneme bakılması
gerekmektedir (Koehler, 2010: 57-58; Zielonka, 2011: 281, Manchke, 2011: 15-17, Gstöhl, 2011:
181). Zira Lizbon Antlaşması’nın getirdiği yenilikler, AB’yi diplomatik aktör olarak çözümlemek
için ihtiyaç duyulan etkenleri daha belirgin hale getirmiştir. Bu etkenler Lizbon sonrası dönemde
öncelik verilen: i) politika alanları ii) temel aktörler iii) karar alma süreçleri iv) kurumsal yapılar
(ve ilgili değişiklikler) v) uluslararası politika ve küresel diplomasi kapsamında AB’nin iç ve dış
zorluklara verdiği tepkiler ve vi) AB’nin kolektif eylem sonuçları olarak özetlenebilir (Koops and
Macaj, 2015: 1). Ayrıca Lizbon Antlaşması ile Petersberg Görevleri’nin genişletilmiş listesi de ilk
kez AB Kurucu Antlaşması kapsamına alınmıştır (Özdal, 2013: 192).
Bu bağlamda çalışmada gelişmekte olan bir diplomatik aktörü olarak AB’nin uluslararası
sistemdeki rolünü, Orta Doğu coğrafyası üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır. Tarihten
günümüze pek çok büyük gücün kontrol etmeye çalıştığı stratejik bir konuma sahip olan Orta
Doğu, günümüzde birçok devlet-içi ve devletler-arası çatışmaya ev sahipliği yapmaktadır (Arı,
2018: 3; Stivachtis, 2018: 1; Harunoğulları, 2017: 123-125; Beck, 2014: 2). Bununla birlikte,
2011’de Tunus’ta başlayan ve kısa bir süre içerisinde Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya ve Suriye’yi
de kapsayan bir sarmal yapı olarak karşımıza çıkan “Arap Baharı” ve sonrasındaki süreç, Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve daha geniş çerçevede Akdeniz’de sistematik analiz gerektiren
öngörülmemiş bir değişim ve dönüşüm süreci başlatmıştır (Arı, 2017; Makdisi vd., 2017;
Bremberg, 2016; Holmquist ve Rydqvist, 2016; Seeberg ve Shteiwi 2014; Asseburg, 2013;
Dalacoura, 2012).
İlk başta bölgesel istikrarsızlaşma olarak seyreden ancak kısa bir süre içerisinde küresel bir
boyut kazanan gelişmeler, Orta Doğu’daki ekonomik, siyasi ve güvenlik yapılarını doğrudan
etkilemiş; bunun neticesinde de uluslararası örgütlerin gündeminde öncelik kazanmıştır. Lakin
uluslararası örgütlerin Orta Doğu’daki varlığı gerek bütünsel ve çok boyutlu yaklaşım gerekse
güvenlik kompleksi açısından farklılık göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise
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mevcut çatışmaların veya istikrarsızlıkların dış faktörlerden ziyade iç faktörlere bağlı olarak
meydana gelmesidir. Zira Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik bölünmeler ve akabinde gelişen
bölgelerarası ilişkiler; siyasi rejimler, kültürel yönelimler ve kalkınma farklılıkları gibi iç
faktörlere bağlı bir seyir izlemektedir. Silahlı çatışmalar ise devletler-arası boyuttan, devlet-içi
boyuta dönüşüm göstermektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu gidişat uluslararası faktörlerin her
geçen gün önem kaybetmesine, iç faktörlerin ise daha belirleyici olmasına neden olmaktadır. Bu
nedendendir ki tarihte şimdiye kadar bölgede varlık gösteren Batı Avrupa Birliği (BAB), Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), NATO gibi bölgesel ve uluslararası örgütler “tamamlayıcı
ek” (collateral appendix) aktörler olmaktan öteye gidememiştir (Aliboni, 2001).
Tarihsel süreçte AB’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Middle East and North Africa – MENA)’ya
yönelik diplomasi açılımı ise ağırlıklı olarak ikili ilişkiler temelinde yürütülen ve bölge
devletlerinde siyasi ve ekonomik reformların gerçekleştirilmesini temel alan bir nitelikte
seyretmiştir. Güncel gelişmeler ışığında diplomatik aktör olarak AB’nin Orta Doğu açılımının
bölgenin jeopolitik gerginliklerini dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve hâlihazırda
sınırlı olan etki gücünün de farklı diplomasi yöntemleriyle arttırılması gerekmektedir. Zira yakın
geçmişe bakıldığında AB’nin Orta Doğu’daki diplomatik eylemlerinin uyumlu ve etkin bir
bölgesel stratejiden yoksun bir biçimde yürütüldüğü; bunun neticesinde bölge özelinde proaktif
bir diplomatik aktör olarak yer almaktan çok uzakta olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda çalışmada diplomatik bir aktör olarak AB’nin Orta Doğu’ya yönelik bölgesel
stratejisi analiz edilecektir. İlk olarak AB’nin çok taraflı diplomasi yaklaşımı teorik olarak üç
düzeyli oyun modeli üzerinden; kavramsal olarak ise Lizbon Antlaşması’yla beraber oluşan
kurumsal değişiklikler ve diplomasi yapım sürecine ilişkin temel parametreler ele alınarak
irdelenecektir. İkinci olarak AB’nin Orta Doğu özelinde yürüttüğü diplomatik eylemler, Birliğin
Küresel Strateji hedefleri, üye devletler arasında yaşanan fikir ayrılıkları ve Brexit’in yaratacağı
olası etkiler gibi önemli iç ve dış faktörler üzerinden incelenecektir. Sonuç kısmında ise
diplomatik aktör olarak AB’nin Orta Doğu’daki rolü ve etkisine yönelik tespit ve önerilere yer
verilecektir.
1. Diplomatik Aktör Olarak Avrupa Birliği: Beklentiler ve Gerçekler
Teorik olarak AB’nin diplomasi anlayışını üç düzeyli oyun modeli üzerinden açıklamak
mümkündür. Bu oyun modeli temelde “ulusal”, “ulus-üstü” ve “uluslararası” olarak ayrılan “çok
düzeyli” ve her bir düzeyde sırasıyla “üye devletler”, “AB kurumları” ve “diğer devletlerle
uluslararası örgütleri” kapsayan “çok aktörlü” bir yapıya işaret etmektedir. Model öncelikli
olarak farklı düzeylerde yer alan aktörlerin karşılıklı etkileşimini, diğer bir değişle birbirine tesir
etme durumunu yansıtmaktadır. Bu bağlamda üç düzeyli oyun modeli, özellikle ulus-üstü
düzeyde yer alan AB kurumlarının karar alma ve politika yapım sürecine ilişkin dinamikleri
açıklamak için uygun bir analitik zemin yaratmaktadır (Patterson 1997; Collinson 1999; Falkner,
2002; Hubel, 2004; Larsén, 2004; 2007). Zira hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki
(f)aktörler, ulus-üstü bir örgüt olarak AB’nin özellikle dış politika alanındaki etki yaratma
potansiyeli ile mevcut kapasitesini i) müzakere etme ve ii) dış angajman alanlarındaki yetenek
ve yetkileri açısından doğrudan etkilemektedir.
AB’nin diplomatik aktör olarak dış etkinliğini büyük oranda azaltan sorunların başında politika
belirleyiciliği açısından etkili olan güçlü üye devletlerinin ( örneğin Almanya, Fransa ve Birleşik
Krallık) “asimetrik tesir” (asymmetrical influence) (Voigt, 2018: 39) yetileri ve kolektif
eylemlerin tercihen dışında kalmaları (Baltag ve Smith, 2015: 3) yer almaktadır. Bu açıdan, AB’yi
etkileyen güç konstellasyonları/gruplaşmalarının Birliğin dış politika uygulamalarına ve
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diplomasi açılımına tesir etkisini değerlendirmek için ilk aşamada AB kurumları ile AB özelinde
Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi büyük devletler olarak tanımlanan üye devletler
arasındaki kolektif eylem dinamiklerini ele alan (birinci ve ikinci düzey); ileriki aşamada ise AB
ile dış aktörler (ikinci ve üçüncü düzey) arasındaki karşılıklı etkileşimi ilişkilendiren bir teorik
çerçeve seçilmelidir.
Bu bağlamda, 28 üye devlete sahip olan AB’nin ulus-üstü düzeyde tek bir diplomatik aktör
olarak hareket edebilmesi, Birliğin devlet-merkezli diplomasi anlayışından farklı olarak devlet
aktörlerinin yanı sıra devlet-dışı aktörlerin yer aldığı, kolektif eyleme dayalı bir diplomasi
anlayışına sahip olmasına bağlıdır (Bátora, 2003: 6). Bunun yanı sıra mevcut küresel yapıda
gerek ulus devletlerin gerekse AB’nin diplomatik başarı elde edilebilmesinin, öncelikli olarak
küresel şartların, geleceğe yönelik olasılıkların ve uluslararası ihtiyaçlar sebebiyle oluşan
beklentilerin yönetilebilmesine bağlı olduğu ileri sürülebilir (Stanzel, 2018: 11). Bu açıdan
problemleri zamanında tespit edebilen, problemlere yönelik eylem planlarını zamanında
oluşturabilen ve buna bağlı olarak “hedef odaklı” (target-oriented) dış politika araç ve
yöntemlerini uygulayabilen bir diplomasi yaklaşımı başarılı olarak değerlendirilmektedir (Voigt,
2018: 41).
Öte yandan, üye devletlerin dış politika alanında işbirliğini ilerletebilecekleri bir ortamın
yaratılmasının yanı sıra üye devletlerin yeterlik ve kabiliyetlerinin ortak bir tutum çerçevesinde
yeniden düzenlenmesinin AB’nin diplomasi kapasitesinin arttırılması açısından önem arz
etmektedir (Baltag ve Smith, 2015: 3). Hiç şüphesiz bu nitelikte bir diplomasi anlayışını hayata
geçirilebildiği takdirde AB, dış politika alanında güçlü bir aktör olacaktır. Fakat bu beklentiye
karşın AB’nin günümüze kadar geçen süreçte söylemsel ve eylemsel açıdan kolektif diplomasi
anlayışını bütünüyle hayata geçiremediği görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında
ise ulusal egemenliklerinden feragat etme konusunda yeterli adım atamamış olan üye devletler
ve bunun neticesinde AB düzeyinde ortaya çıkan hükümetlerarası yapılaşmanın yer aldığı
düşünülmektedir (Duke, 2009: 211-212). Zira ulus-üstü düzeyde Birliği temsilen yürütülmesi
beklenen AB diplomasisi, bugüne kadar geçen süreçte üye devletler düzeyinde süregelen ulusal
diplomatik temsiliyet üzerinden ilerlemekte; üye devletler arasındaki asimetrik tesir etkisi
sebebiyle de beklenen gelişmeyi kaydedememektedir.
1.1.

Lizbon Antlaşması Öncesi Avrupa Birliği’nin Diplomatik Aktörlüğü

1950’lerin başından itibaren ODGP’nin oluşturulması ve AB’nin bir diplomatik aktör haline
gelmesi adına gerçekleştirilen “Avrupa Savunma Topluluğu” (AST) ve “Avrupa Siyasal Birliği”
(ASB) girişimleri çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle başarısız olmuştur. Buna karşın, 1970’lerde
temeli atılan “Avrupa Siyasi İşbirliği” (ASİ) süreci, üye devletlerin dış politikalarının
koordinasyonunun sağlanması adına önemli bir kırılma noktası olarak kabul edilmektedir. Zira
ileriki dönemlerde görüleceği üzere ASİ, işbirliği ve dayanışma üzerine kurulu olan bir
hükümetlerarası yapı olarak ODGP’nin temellerini oluşturmuştur (Özdal, 2013: 90-93; Kızıltan
ve Kaya, 2005: 206). Bu kapsamda geliştirilen ortak dış politika fikrinin de AB’nin diplomatik
aktör olarak küresel düzeyde belirleyiciliğinin artması adına “hayati bir gereklilik” niteliği
taşıdığı (Efe, 2008: 69); buna bağlı olarak AB’nin uluslararası sistemde tek bir vücut olarak
hareket etmesi gerektiği doğrulanmıştır.
1993’de yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması yani AB Kurucu Antlaşması ile birlikte Ekonomik
ve Parasal Birlik (Avrupa Toplulukları), ODGP ile Adalet ve İçişlerinde İşbirliği üzerinden
oluşturulan üç sütunlu yeni kurumsal yapı hayata geçmiştir. Bu yapı içinde ikinci sütunda yer
alan ODGP, o güne kadar üye devletlerin münhasır yetki alanlarında bulunan savunma, dış
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politika, güvenlik ve diplomasi gibi “yüksek politika” alanlarının, bunlara ilişkin ilke ve
prensiplerin “ortak” politika kapsamında ulus-üstü düzeye taşınması; üye devletler arasında
ortak tutum ve ortak eylem anlayışının geliştirilmesi; karar-alma mekanizmalarının üye
devletlerden AB kurumlarına devredilmesi ve üçüncü aktörlerde siyasi diyalog süreçlerinin
başlatılması fikri üzerine tasarlanmıştır. Buna karşın, üye devletlerin belirtilen konuları “temel
ulusal egemenlik” alanları dahilinde değerlendirmeyi sürdürmeleri sebebiyle ODGP, ASİ’de
olduğu gibi hükümetlerarası işbirliği temelinde yürütülmeye devam edilmiştir (Yiğittepe, 2017:
15; Özdal, 2013: 124-128).
2001’de gerçekleşen 11 Eylül Saldırıları ABD başta olmak üzere Batılı güçlerin uluslararası
düzeyde barış ve istikrarın korunması, çatışma ve savaşların önlenmesi ile terörle mücadelenin
yer aldığı güvenlik odaklı yeni küresel stratejiler geliştirmelerine neden olmuştur. Bu kapsamda
2003’de “Daha İyi Bir Dünyada Güvenli Bir Avrupa” temasıyla “Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi”
(AGSB) kabul edilmiştir (European Union, 2003). AGSB’nin, AB’nin uluslararası düzeydeki
diplomatik görünürlüğünü belirgin bir biçimde arttırdığı düşünülmektedir. Zira 21. yüzyılın
değişen güvenlik algı, tehdit ve gerçeklikleri doğrultusunda AB’nin kendi güvenliğini
sağlayabilmesinin ön koşulunun küresel düzeyde sağlanabilecek barış ve istikrar ortamı olduğu
AGSB ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda, AB’nin kriz yönetimlerinde “yumuşak güç” unsurunu ön
plana çıkaran “önalıcı angajman”larda (pre-emptive engagement) bulunması yönünde beklentiler
artmıştır (Özdal, 2013: 299).
Bunun yanı sıra yeni güvenlik tehditlerinin uluslararası nitelik taşıması sebebiyle devletlerin tek
taraflı olarak bu tehditlerle mücadele edemeyeceği (İşyar, 2008: 31) aksine, diplomatik
girişimlerle çok taraflı işbirliği süreçlerinin takip edilmesi gerektiği daha belirgin hale gelmiştir.
Bu sebepten ötürü AGSB’de AB’nin uluslararası düzeydeki diplomatik görünürlüğünü daha etkin
hale getirmek amacıyla “önalıcı angajman”dan diplomasi, insani yardım ve yaptırımların ön
plana çıktığı “önleyici angajman”a (pre-ventive engagement) yönelik bir tutum değişikliği
öngörülmüştür (Özdal, 2013: 299; Manchke, 2011: 20; Longo, 2010: 76; Toje, 2008: 131).
1.2.

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği’nin Diplomatik Aktörlüğü

2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’na kadar geçen süreçte AB’nin diplomatik aktör
olarak parçalanmış ve tutarsız bir yapıya sahip olduğu, bu sebeple de dış politika alanında “etken
çatı” (common voice) niteliği taşıyamadığı düşünülmektedir (Koehler, 2010: 67). Buna karşın,
AB’ye etken çatı niteliği kazandırılması ve dış politika bağlamında uluslararası aktörlüğüne yön
verilmesi açısından Birliğe uluslararası düzeyde hukuken tüzel kişilik kazandıran Lizbon
Antlaşması ile AB’nin diplomatik görünürlüğünü arttıracak bir takım aktörel ve kurumsal
değişiklikler yapılmıştır (Boşilca, 2014: 23). İlk olarak, ODGP’nin yürütülmesinden sorumlu olan
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi makamı Lizbon Antlaşması ile oluşturulmuştur
(Şahin, 2013: 1). Bu değişiklikle AB’nin uluslararası sistemdeki diplomatik etkinliğinin söylemsel
düzeyden eylemsel düzeye taşınması koşuluyla özellikle dış politika kapsamında üye devletler
arasında diplomasisinin daha uyumlu, koordineli ve etkili bir biçimde yürütülmesi
hedeflenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi ise Yüksek Temsilci’nin AB üye devletlerinin
direktiflerini sadece toplayan (receiver) bir merci olmaktan öte uygulayıcısı (implementer)
olması büyük önem arz etmektedir (Manchke, 2011: 15).
Kurumsal bazda yapılan değişikliklerin başında ise Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (European
External Action Service / EEAS) gelmektedir (Demirel, 2018: 92; Ftaklaki, 2017: 3-4; Özdal, 2013:
188-190). EEAS temelde AB düzeyinde yürütülen dış ilişkiler alanında yaşanan yetki
karmaşasının ortadan kaldırılmasını, tüm görev ve yetkilerin tek bir çatı altında toplanarak uzun
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vadede AB ve üye devletlerinin dış politika alanında uyumlu, tutarlı ve bir bütün olarak hareket
etmelerini hedeflemektedir (Özdal, 2013: 190; Şahin, 2013: 3). AB diplomasisi açısından ele
alındığında EEAS, ulusal düzeyde üye devletlerin diplomatik hizmetlerini ve ulus-üstü düzeyde
AB yetkililerinin diplomatik açılımlarını kapsayan “karma model” (hybrid model) niteliğinde bir
kurum olarak değerlendirilmektedir (Balfour vd., 2015; Smith 2015). Bu bağlamda EEAS’nin
hem üye devletlerin diplomatik açılımlarını hem de AB’nin uluslararası işbirlikçileriyle
yürüttüğü diplomatik angajmanları dengeli ve koordineli bir biçimde yürütmekle sorumlu
olduğu düşünülmektedir (Jørgensen, 2011: 105).
Söylemsel açıdan bakıldığında EEAS ile AB’nin çatışma veya kriz bölgelerine müdahale
üzerinden uluslararası diplomasi aktörlüğünün kuvvetlendirilmesi ve küresel bir aktör olarak
daha etkin bir rol alması hedeflenmiştir. Eylemsel açıdan bakıldığında ise beklenilenin aksine
EEAS’nin ulusal düzeyde üye devletlerin ulusal çıkarlarının koordinasyonunu sağlamanın
ötesine geçemediği; 28 farklı ulusal diplomasi açılımının uluslararası düzeydeki düzenleyicisi
olarak hareket ettiği görülmektedir (Ftaklaki, 2017: 4). Bu bağlamda, AB’ye stratejik diplomasi
anlayışını kazandırmayı hedefleyen Lizbon Antlaşması’nın AB diplomasisine ulus-üstü düzeyde
yapısal / kurumsal açıdan görünürlük kazandırmış olmasına karşın ulusal düzeyde süregelen
yetki karmaşasını ortadan kaldıramadığı düşünülmektedir (Smith, 2015: 23-24).
Bu kapsamda ele alınması gereken bir diğer önemli gelişme de 2016’da kabul edilen AB Küresel
Stratejisi (ABKS)’dir. Bölgesel ve küresel güvenlik mimarisinin günümüzde yeniden inşa
edilmesinde uluslararası aktör olarak Birliğin yeni bir strateji ile ilerlemesi gerektiğini ortaya
koyan ABKS, AGS’de belirtildiği gibi AB’nin “müreffeh, güvenli ve özgür” bir ortamda yer
almadığını aksine “çevresinde adeta bir ateş çemberi”nin oluştuğunu kabul etmektedir (Şahin,
2015: 1). Temelde diplomatik açıdan geniş bir stratejik çerçeve sunan ABKS, AB’nin çeşitli önlem
ve etki mekanizmalarını aktif hale getirerek uluslararası sorunlar ve zorluklarla mücadelede
ortak bir tutum sergilemek ve en iyi atfedildiği “yumuşak” güç unsurlarını ön plana çıkarmak
koşuluyla daha etkili ve uyumlu bir diplomatik aktör olması gerekliliğine işaret etmektedir. Bu
bağlamda ABKS öncelikli olarak Birliğin güvenliği, Doğu ve Güney sınırlarındaki ve ötesindeki
toplum ve devletlerin direnci, çatışmalara ve krizlere bütüncül yaklaşım, bölgesel işbirlikçi
yapılar ve 21. yüzyılda küresel yönetişim hedeflerini ortaya koymaktadır (European Union,
2016). Bu hedefler kapsamında AB’nin bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan sorunlara karşı
sadece normatif değerler üzerinden değil, aynı zamanda daha güçlü bir diplomatik aktör olarak
mücadele etmesi gerektiğinin de altını çizilmektedir.
Bu bağlamda gerek uluslararası sistemde yaşanan gelişmeler gerekse Orta Doğu özelinde
yaşanan çatışmalar ABKS’nin uygulamada test edilmesi ve üye devletlerin samimiyetlerinin
tespiti için uygun bir ortamı vermiştir.
2. Orta Doğu’da (Reaktif) Bir Diplomatik Aktör Olarak Avrupa Birliği
Orta Doğu tarihsel süreçte sayısız güç mücadelesinin meydana geldiği başlıca coğrafyalardan biri
olmakla beraber, yaşanan sayısız kriz, çatışma ve savaş sebebiyle aynı zamanda en istikrarsız
bölgelerden biridir. 2. Dünya Savaşı’nı takiben Arap - İsrail Savaşları, dış güçlerin bölgeye
müdahale ederek mevcut rejimleri değiştirme çabaları, İran’ın nükleer silahlanma sorunu, 11
Eylül Saldırıları ile ABD’nin izlediği işgalci politikalar, küresel güçlerin bölgedeki enerji çıkarları,
otoriter rejimlerin ve yerel halkın Batılı güçlerin politikalarına karşı gösterdiği direnişler gibi
başlıca olaylar Orta Doğu’nun küreselleşmenin de etkisiyle oldukça gergin ve yoğun bir değişim
geçirdiğini gözler önüne sermektedir (Arı, 2018; Karaoğlu, 2018; Arı, 2017). Bu sebeptendir ki
21. yüzyılın Orta Doğu’ya yönelik diplomasi açılımları, öncelikli olarak bölgenin güvenlik
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kompleksi ile bu yapıda aktif olarak yer alan dış aktörler üzerinden analiz edilmektedir. Zira
günümüzde dünyanın en kritik siyasi ve askeri krizlerine sahne olan Orta Doğu’da dış aktörlerin
ağırlıklı olarak dâhil olduğu diplomatik bir hareketlilik yaşanmaktadır (Arı, 2018; Arı, 2017;
Harunoğulları, 2017: 123).
Orta Doğu’da görülen diplomatik hareketlilik özellikle 2011’de ortaya çıkan “Arap Baharı” ile
daha belirgin hale gelmiştir. Arap Baharı ile gelişen süreçte Orta Doğu’daki güç mücadeleleri
daha da derinleşmiş; bölgesel düzeyde ilerleyen çatışmalar küresel düzeye sıçramış; ABD, Çin ve
Rusya Federasyonu (RF) gibi büyük güçler bölgede daha etkin olarak yer almıştır. Bu durum
akabinde AB, BM, NATO gibi uluslararası örgütlerin Orta Doğu stratejilerini gözden geçirilerek
yenilenmiş ve bu gelişmelere bağlı olarak söz konusu uluslararası örgütlerin bölgeye yönelik
politikaları daha belirgin ve ağırlıklı olarak güvenlik perspektifinden yürütülmeye başlamıştır.
Tarihsel açıdan incelendiğinde AB’nin Orta Doğu’ya yönelik geliştirdiği politikalar temelde
AB’nin “yumuşak güç” niteliğiyle ilişkilendirilen normatif unsurlara dayanmaktadır (Blockmans,
2016: 1-5; Smith, 2015: 24-25; Torun, 2012: 81; Panebianco, 2010: 183-184). Bu kapsamda
diplomatik aktör olarak AB’nin MENA Bölgesi’ne yönelik stratejileri sürdürülebilir “bölge
inşası”na (region-building) dayalı olarak gelişmiştir. Bu stratejinin birincil önceliği ise MENA
Bölgesi’ni istikrarsızlaştıran ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan sorunların yumuşak
güç unsurları ve normatif değerler aracılığıyla çözüme kavuşturulması olarak belirlenmiştir
(Blockmans, 2016: 1-5).
AB, hükümetlerarası yaklaşımın dış politika kapsamında oldukça yoğun bir şekilde hissedildiği
1960’lı yıllardan Soğuk Savaş’ın sonuna kadar geçen süreçte MENA Bölgesi’ne yönelik olarak
1972’de mali ve ticari unsurları içeren “Küresel Akdeniz Politikası”nı (A Global Mediterranean
Policy); 1989’da “Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası”nı (The Redirected Mediterranean Policy)
(Gomez, 2002: 341-342) ve akabinde yenilikçi bir güvenlik yaklaşımı taşıyan “Barselona
Süreci”ni hayata geçirmiştir (Lister, 1997). Bu girişimler temelde AB ile Akdeniz ve MENA
ülkeleri arasında ticari ilişkilerinin yanı sıra siyasi ve güvenlik odaklı diyalog süreçlerinin
başlatılması yoluyla bölgesel istikrarın sağlanmasını hedeflemiştir. Ancak bu girişimler her ne
kadar AB’ye bölgenin yeniden inşa edilmesi için gerekli etki mekanizmalarını oluşturmasında
yardımcı olmuş olsa da (Adler ve Crawford, 2004: 24-25), gerek AB üyesi devletlerinin bölge
ülkeleriyle ikili ve çok taraflı anlaşmalar imzalayarak farklı politika uygulamalarına devam
etmeleri (Pierros vd. 1999: 49); gerekse ulus-üstü düzeyde ortak bir tutum belirlenememesi
(Spencer, 2002: 136-137) sebebiyle AB bölge üzerinde etkili bir tesir gücü ve diplomatik etki
oluşturamamıştır. (European Commission, 2018)
2000’li yıllardan itibaren oluşmaya başlayan çok kutuplu uluslararası sistemde diplomatik
aktörlerin bölgesel ve küresel politikalarında “melezleşme” (hybridisation) sürecinin yaşandığı
görülmektedir. Değişkenlik ve esneklik unsurlarını barındıran bu süreç şüphesiz uluslararası
aktörlerin diplomasi yapım sürecini daha da zorlaştırmış, bu durum ise özellikle “sert güvenlik”
(hard security) konularını içeren diplomasi alanlarında daha da belirgin hale gelmiştir (Smith,
2015: 16). Bu çerçevede, AB’nin MENA’ya yönelik “etkili çok taraflılık” unsuruna dayanan “değer
odaklı” (value-driven) diplomasi anlayışının 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül Saldırıları’yla
başlayan süreçte artan güvenlik endişeleri sebebiyle “çıkar odaklı” (interest-driven) bir anlayışa
dönüştüğü görülmektedir. Bu durum aynı zamanda AB’nin dış ilişkilerinde güvenlik endişelerini
merkeze koyan pragmatik bir davranış biçimi benimsemiş olmasıyla açıklanmaktadır
(Panebianco, 2010: 183). Söz konusu güvenlik endişeleri sebebiyle AB, EUPOL COPPS (EU Police
Mission in the Palestinian Territories); EU BAM Rafah (EU Border Assistance Mission at Rafah
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Crossing Point in the Palestinian Territories; EUJUST LEX (EU Integrated Rule of Law Mission for
Iraq) misyonlarını uygulamıştır. (Özdal, 2014: 233)
Yukarıda ismen belirttiğimiz örneklerden de anlaşıldığı üzere realpolitik açıdan sert güvenlik
unsurlarının ön planda olduğu bu dönemde AB, önem atfettiği küresel yönetişim fikrinden
hareketle 2003’de Orta Doğu’yu da ilgilendiren diplomatik unsurları içeren AGSB’yi yayımlamış
ve Mayıs 2004’de “Avrupa Komşuluk Politikası / The European Neighbourhood Policy” (AKP /
ENP)’nı hayata geçirmiştir. Orta Doğu’nun da yer aldığı MENA bölgesinde “önleyici
angajman”ların ön plana çıktığı yeni bir güvenlik algısı yaratan AGSB, AB için tehdit oluşturan
terör, kitle imha silahları, bölgesel çatışmalar, başarısız devletler ve organize suçlar gibi güvenlik
sorunların “etkili çok taraflılık” çerçevesinde çözüme kavuşturulması hedefini taşımaktadır
(Karásek, 2007: 42).
AKP’nin ise Orta Doğu özelinde AB için bir güvenlikleştirme aracı olarak görüldüğü
düşünülebilir (Momani, 20007: 5). Zira AKP, çeşitli ekonomik teşvikler aracılığıyla bölgesel
düzeyde yapısal reformların gerçekleştirilmesini ve akabinde bölgenin istikrara
kavuşturulmasını kapsamaktadır. AB’nin bu diplomatik yaklaşımının altında ise istikrarın
sağlanmasıyla birlikte bölgesel güvenliğin inşa edilebileceği ve AB’ye yönelik güvenlik
tehditlerine karşı etkili önlemler alınabileceği görüşü yatmaktadır (ORSAM, 2009). Tüm
beklentilere karşın MENA ülkelerin değerler üzerinden AB ile bütünleşme ihtimalinin düşük
olması ve AKP kapsamında geliştirilen etki mekanizmalarının tesir gücünün yeterli olmaması
sebebiyle bu girişim de AB’nin bölgede yeteri kadar başarılı bir diplomatik aktör olarak
tanınmasını sağlayamamıştır (Bengtsson, 2008).
Özellikle “Eşleştirme / Twinning” ve “Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi / Technical Assistance
and Information Exchange (TAIEX)” gibi Avrupa Komisyonu’nun uyguladığı programlarla MENA
ülkeleri mali ve teknik yardımlarla desteklenirken, söz konusu ülkelerin Avrupa pazarında daha
çok yer almaları amaçlanmıştır (Alagöz, 2009). Fakat AB ile uyuma yönelik olarak bölge
ülkelerinin siyasi, iktisadi ve sosyal yapılarını modernize etmeyi hedefleyen bu programlar Arap
Baharı sürecinde görüldüğü üzere başarılı olamamıştır.
Diğer bir ifade ile, AB’nin diplomatik aktör olarak Orta Doğu’daki rolünün sorgulandığı en
önemli kırılma noktalarından biri şüphesiz “Arap Baharı”dır. Zira Lizbon Antlaşması ile dış
politika alanında diplomatik görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmaya yönelik oldukça önemli
aktörel ve kurumsal değişiklikler geçirmiş olsa da 2011 yılında Arap Baharı ile başlayan süreçte
AB’nin “beklenti-kapasite açığı”nın (expectation-capability gap) eskisine kıyasla daha da arttığı
düşünülmektedir. Nitekim AB üyesi devletlerin dış politika alanındaki fikir ayrılıkları sebebiyle
yaşanan asimetrik tesir sorunu ve buna bağlı olarak gelişen kolektif eylem zorluğuna ek olarak,
politika yapım ve karar alma süreçlerinde süregelen eksiklikler AB’nin MENA bölgesine yönelik
somut ve gerçekçi bir dış politika geliştirmesine engel teşkil etmektedir. Ayrıca bölgede yaşanan
sorunlar sebebiyle AB’nin ortaya çıkan yeni güvenlik tehditlerine karşı daha etkin bir güvenlik
stratejisi geliştirme ihtiyacını ortaya çıkmıştır (Söderbaum ve Stàlgren, 2010). Söz konusu yeni
güvenlik tehditlerine karşı verilebilecek en güncel örnek ise şüphesiz Orta Doğu’dan AB’ye
yönelik düzensiz kitlesel göçlerdir (Özdal, 2018: 232-234; Özdal ve Turan, 2018: 261-262, 267269).
Belirtilen örneklerden de anlaşıldığı üzere AB’nin ABKS kapsamında Orta Doğu’ya yönelik
diplomatik açılımının oldukça yetersiz düzeyde kaldığı düşünülmektedir. ABKS her ne kadar
Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin sebep olduğu güvenlik sorunlarının
çözümünü öncelikli konular arasında sıralamış olsa da AB’nin halen bölgeye yönelik uyumlu ve
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gerçekçi bir strateji benimseyemediği aşikardır. Bu bağlamda diplomatik aktör olarak AB’nin
proaktif olarak harekete geçme yerine reaktif olarak hareket etme yönünde bir eğilim sergilediği
görülmektedir (Osiewicz, 2019).
Diğer bir deyişle AB’nin Orta Doğu’ya yönelik diplomatik girişimlerinin, olayların gidişatından da
anlaşılacağı üzere sorunlara kesin ve kalıcı çözüm bulunması açısından başarısız olduğu
aşikardır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise sorunların giderek daha karmaşık bir hal
aldığı küresel ortamda ağırlıklı olarak Birlik yapısı çerçevesinde ulusal düzeyde meydana gelen
fikir ayrılıkları ve bunun ulus-üstü düzeyde diplomatik açıdan yarattığı yetki karmaşası ve
kolektif eylem zorlukları olduğu düşünülmektedir. Zira söz konusu yetki karmaşası, tüm
kurumsal değişikliklere rağmen, AB’nin gerek temsiliyet ile meşruiyet, gerekse tesir gücü ile
müzakere biçimleri bakımından konsolide olmasını engellemekte ve diplomatik aktör olarak
bölge üzerindeki etkisini zayıflatmaktadır (Smith, 2015: 25).
Sonuç
21. yüzyıl hem diplomasi yaklaşımlarını hem de uluslararası örgütlerin yeterliğini derinden
etkileyen değişimlere sahne olmaktadır. Günümüzde faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin
büyük bir çoğunluğu 20. yüzyılda kurulduğundan, 21. yüzyılda uluslararası sistemde meydana
gelen değişiklikler ve neticesinde ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmekte birçok açıdan
yetersiz kaldıkları düşünülmektedir. Uluslararası örgütleri etkileyen dış faktörlerin yanı sıra
bütünleşme süreçleri kapsamında daha fazla politika alanında söz sahibi olma talep ve istekleri,
artan üye sayısıyla birlikte karar alma ve politika yapım süreçlerinde yaşanan fikir ayrılıkları
onları etkileyen iç faktörler olarak görülmektedir. Dolayısıyla 20. yüzyılda karşılaşılan beklenti /
kapasite açığının 21. yüzyıla çeşitli sebeplerle daha da arttığı düşünülmektedir.
Bu bağlamda AB’nin uluslararası aktör niteliği her ne kadar takip etmiş olduğu politikalar ve
yaptırımlar çerçevesinde “yumuşak güç” niteliğinde ilerlemişse de özellikle Soğuk Savaş Sonrası
Dönem’de küresel güvenlik mimarisinde yaşanan değişimler sebebiyle AB’nin eskisine kıyasla
çok daha aktif, etkili ve yetkin bir küresel aktör olmasının gerekliliği doğrulanmıştır. Diğer bir
deyişle uluslararası sistemde yaşanan konjonktürel gelişmeler sonucunda AB’nin mevcut
diplomatik kişiliğini değiştirmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Çalışma kapsamında AB’nin diplomatik bir aktör olarak Orta Doğu’daki varlığı ve etkinli analiz
edildiğinde dönemsel olarak iki farklı evre olduğu tespit edilmiştir. Zira Lizbon Antlaşması
öncesi döneme kıyasla diplomatik aktör olarak AB’nin görünürlüğü Antlaşma’nın yürürlüğe
girmesiyle artmış olsa da Birliğin bu tarihten itibaren benimsediği diplomasi yaklaşımı ile farklı
bölge ve alanlarda yürüttüğü çeşitli müzakere yöntemlerinin gerek uyum gerekse tutarlılık ve
tesir gücü bakımından oldukça yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Bu eksiklik neticesinde Orta Doğu özelinde proaktif bir AB diplomasisi beklentisinin aksine
reaktif bir AB diplomasisi gerçekliği ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise
AB’nin dış ve güvenlik politika alanında bugüne kadar erişmiş olduğu bütünleşme seviyesi ile
ilişkilendirilmektedir. Zira AB, Lizbon Antlaşması sonrası dönemde dahi bu alandaki karar alma
süreçlerinde hükümetlerarası yaklaşım izlemekte ısrarcı olmaya devam etmektedir. Bu durum
AB’nin farklı ulusal çıkarlara sahip üye devletlerinin egemenliklerinden feragat ederek ulus-üstü
bir yapılanmaya gitmeyi tercih etmedikleri müddetçe bu şekilde devam edecektir.
İkinci olarak ise AB’nin diplomasi araçları, “yumuşak güç” kimliği ile bağlantılı olarak yeni
Petersberg Görevleri kapsamında ortaklık, işbirliği, demokrasi tesisi ve küresel yönetişim gibi
normatif bakış açısı taşıyan unsurlarla ile sınırlı kalmaktadır. Ayrıca AB Kurucu Antlaşması
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hükümleri itibarıyla bu görevlerin hedeflerini, kapsamını ve uygulanması için genel koşulları
belirleme yetkisi Konsey’e verilirken, Konsey bir görevin uygulanmasını istekli ve yeterli olan bir
grup üye devlete verebilmektedir. (Özdal, 2013: 192). Yani Konsey tüm üye devletler açısından
bağlayıcı olan ortak bir karar alamazken, hükümetler arası işbirliği kapsamında istekli üyeler
ayrı ayrı diplomatik aktörler olarak katılım gerçekleştirmektedirler.
Ayrıca Fransa, Almanya, Birleşik Krallık arasında yaşanan fikir ayrılıklarının ve Brexit sürecinin
gündeme gelmesinin, bölgeye yönelik uyumlu bir diplomasi açılımını daha da zorlaştırdığı; bu
durumun sonucu olarak da AB’nin Orta Doğu’da halen proaktif bir diplomatik aktör olamadığı
sıklıkla ileri sürülmektedir (Osiewicz, 2019).
Eski Yugoslavya’nın parçalanma süresinde Balkan coğrafyasında diplomatik bir aktör olarak
başarılı bir sınav veremeyen AB’nin gerek 11 Eylül Saldırıları sonrasında oluşan uygun
uluslararası konjonktürde gerekse Arap Baharı sürecinde Orta Doğu özelinde de etkili bir
diplomasi yürütemediği görülmektedir. AB’nin diplomatik bir aktör olarak Orta Doğu’daki
belirleyiciliği ve başarısı, şüphesiz ODGP ile ilgili olarak ulus-üstü düzeyde ortak bir tutum
benimseyebilmesine bağlıdır. Lakin bu durum sadece Orta Doğu özelinde değil tüm ODGP
alanları için geçerlidir. Zira AB üyesi devletler diplomasi başta olmak üzere ilgili alanları
egemenlik yetkileri içinde değerlendirmekte ve yüksek politika olarak algılamaktadırlar.
“Rebus sic stantibus” ilkesi saklı kalmak şartı ile kısa ve orta vadede Orta Doğu’da (reaktif) bir
diplomatik aktör olarak AB’nin yer alması mümkün gözükmektedir. Zira AB üyesi devletler
arasında Orta Doğu özelinde bir OGSP’nin etkin bir biçimde uygulanması olanaksızdır.
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Avrupa Birliği’nin Akdeniz Havzası ile İlişkileri: Orta Doğu Ülkeleri
Odaklı Bir Değerlendirme
Esra Erol Ergan*

Öz
Avrupa Birliği (AB), Akdeniz bölgesi ile gerek geçmişten gelen bağlarından dolayı gerek bölgenin
stratejik konumundan dolayı yakından ilgilenmiştir. Bölgeye yönelik ilk kurumsal politikasını
1995 yılında Avrupa Akdeniz Ortaklığı ile oluşturmuş 2004 yılında faaliyete geçen Avrupa
Komşuluk Politikası ile daha da ileriye taşımıştır. Çalışmanın amacı, AB’nin bölgeye yönelik
ortaya koyduğu politikaların gelişimini ve amaçlarını incelemek ve komşuluk politikası hedefleri
doğrultusunda Akdeniz’e kıyısı olup Orta Doğu bölgesi’nde yer alan ülkelerden Mısır, Lübnan,
İsrail’i; jeostratejik konumu nedeni ile politikaya dahil edilen Ürdün’ü karşılaştırmalı ve
istatistiki verilere dayanarak incelemektir. İnceleme sonucunda, geliştirilen politikaların bölgeye
yönelik ekonomik refah ve demokratik dönüşüm açısından önemli bir katkı sağlamadığı;
ekonomik özgürlük ve yönetişim kalitesi alanında, İsrail’den sonra Ürdün’ün iyi bir performans
gösterdiği; Mısır ve Lübnan’ın her iki alanda da düşük bir seviyede olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Komşuluk Politikası, Orta Doğu Bölgesi, Ekonomik Özgürlük,
Yönetişim Kalitesi
European Union Relations with the Mediterranean Basin: Middle East-Focused Approach
Abstract
European Union (EU) has always been interested in Mediterrenean Basin due to its past
relations and strategic position. EU launched its first official politics in 1995 by Mediterrenean
Partnership and carried it further by European Neighborhood Policy in 2004. The purpose of the
study is to analyze the development and the purposes of the EU’s regional policies, to analyze
Egypt, Lebanon, Israel and Jordan comparatively and statistically. As a result of the analyze, it
has been observed that the policies implemented in the region have not been successful for the
economic development and democratic transformation. And it has been observed that even
tough, after Israel, also Jordan had a good performance on economical freedom and governance
quality; Egypt and Lebanon both had poor performance on those issues.
Keywords: European Neighborhood Policy, Middle East Region, Economic Freedom,
Governance Quality

Giriş
Avrupa Birliği, kuruluşundan itibaren büyük oranda ekonomi konularına odaklanmış olup dış
politika konusunda 1980’li yıllardan itibaren Avrupa Siyasi İşbirliği adı altında üye ülkelerin
işbirliği yaptığı bir platform oluşturmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte, Avrupa
Dr., Bu bildiri, “Avrupa Komşuluk Politikası Kapsamında Avrupa Birliği’nin Komşu Ülkeler ile Dış Ticaret
İlişkisi: Ekonometrik Bir Uygulama” adlı doktora tezinden türetilmiştir.
*
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Birliği küresel bir aktör olarak ortaya çıkmak amacıyla 1993 yılında Maastricht anlaşmasıyla
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nı Birliğin üçüncü sütunu olarak yapılandırmıştır. Bu süreç
içerisinde, Avrupa Birliği, Akdeniz bölgesine yönelik ilk kurumsal politikasını ancak 1995 yılında
Avrupa Akdeniz Ortaklığı (AAO) adı altında oluşturabilmiştir. Bu ortaklıkta, ekonomik, sosyal ve
siyasi birçok amaç yer almakla birlikte hedeflenen amaca ulaşılmada yetersiz kalınmıştır. 2004
yılında faaliyete geçen Avrupa Komşuluk Politikası ise esasında Birliğin doğu komşuları için
tasarlanmıştır. Ancak, Birlik, doğu ve güney komşuları arasında denge sağlamak amacı ile
Avrupa Akdeniz Ortaklığı’nda yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunu Avrupa Komşuluk
Politikası’na dahil etmiştir. Euromed (Avrupa Akdeniz Ortaklığı) anlaşmaları komşuluk
politikasının temel anlaşmaları olarak kabul edilmiştir. İki politika arasındaki bu bağlantı,
birbirlerinin tamamlayıcı olduğunu göstermektedir.
Çalışmada, komşuluk politikası kapsamında hedeflenen ekonomik refah ve demokratik dönüşüm
amaçlarının İsrail, Lübnan, Ürdün ve Mısır’da gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna cevap
aranmıştır. Bu çerçevede, ekonomik özgürlük performansları ve yönetişim kalitesi analizinden
yararlanılmıştır.
1. AVRUPA AKDENİZ ORTAKLIĞI GELİŞİMİ VE AMAÇLARI
Kolonicilik dönemin sona ermesiyle birlikte AB ve Akdeniz ülkeleri ile ilişkiler 1970li yıllarda
ikili ticaret anlaşmalarına dayanmaktadır. 1964 yılında İsrail, 1972 yılında Mısır ile tercihli
ticaret antlaşması, 1965 Lübnan ile tercihli olmayan ticaret anlaşması yapılmıştır. Bu
anlaşmaların içerikleri, ilgili ülkelerin ürünlerine öncelik vermekte ancak teknik ve mali işbirliği
sağlamamaktadır (Kurtbağ, 2003: 75).
1973 yılında AB’nin ilk genişlemesinin gerçekleşecek olması (İngiltere, İrlanda, Danimarka)
ayrıca yaşanan petrol krizi ve bölgedeki istikrarsızlık Birlik (o zamanki adı Topluluk) içerisinde
ortak bir tutum takınmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu olayların sonucunda 1972 Paris
Zirvesi’nde Akdeniz ülkelerine (AÜ) yönelik Küresel Akdeniz Politikası (KAP) oluşturulmuştur.
Zirvede, daha önce Akdeniz ülkeleri ile yapılan sınırlı anlaşmaların küresel bir bakış açısı ile ele
alınması kararlaştırılmıştır (Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 1999: 4). Politikanın
amaçları arasında sanayi mallarında serbest ticaret, tarımsal ürünlerde sınırlı taviz ve teknik ve
mali yardımlar yer akmaktadır. KAP’ın geçmiş yıllarda uygulanan politikadan farkı ise ikili
ilişkilerden çok bölgelerdeki ülkeleri kapsamasıdır (Jawad, 1992, Pierros, 1999; aktaran
Kurtbağ, 2003: 76). Ancak ilerleyen yıllarda KAP beklentileri karşılamada yetersiz kalmıştır.
Bunun sebebi AB’nin ikinci ve üçüncü genişlemesi (Yunanistan, İspanya, Portekiz) ile Birliğe
katılan üye devletlerin KAP’ın uygulanmasında isteksiz olmasıdır. Tarım alanında taviz
verilmesine karşı çıkmaları ve Birliğin uyguladığı katı ortak tarım politikası bu sebeplerin
başında gelmektedir. Ayrıca Akdeniz bölgesindeki istikrarsızlık, bölgede artan işsizlik, tüm
dünyada görülen ekonomik daralma politikanın uygulanamamasının nedenleri arasındadır
(Balkır, 2007: 13). Politika 1990’lı yıllara kadar ikili ilişkiler çerçevesinde yürütülmüş ve
ülkelere yönelik mali yardımlar olarak devam etmiştir. Akdeniz ülkelerinin sanayi ürünlerinin
çoğunda ticari engeller kaldırılmıştır ancak bölgedeki ülkelerden gelen tarım alanında da taviz
verilmesi yönündeki istek ve ülke kayıplarının karşılanmasına yönelik talepler Akdeniz
bölgesine yönelik politikanın gözden geçirilmesine sebep olmuştur.
1991 yılında Soğuk savaşın sona ermesi ile değişen dünya düzeni ile birlikte AB, yeni komşuları
ile ilişkiler geliştirmeye başlamıştır. Doğu komşularına yönelik bu tutumu Akdeniz ülkeleri ile
olan ilişkilerini de gözden geçirmesine neden olmuştur. Stratejik önceliklerini yeniden gözden
geçiren Birlik, bu kapsamda 1992 yılında Yenilenmiş Akdeniz Politikasını (YAP) uygulamaya
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koymuştur. Politikanın amaçları, Akdeniz ülkelerine yönelik mali yardımlara devam edilmesi,
tarım ürünlerinde tarifelerin düşürülmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin sağlanması olarak
sıralanmaktadır (Turan, 2012). Ancak AB yardımlarının arttırılması dışında eski yıllara kıyas ile
kayda değer bir politika değişikliğine neden olmamıştır.
Başarısızlık ile sonuçlanan politikalar (KAP ve YAP) neticesinde AB, Akdeniz ülkelerine yönelik
daha kapsamlı inisiyatif alma hazırlıklarına başlamıştır. Bunun nedeni, Doğu komşuları ile
Akdeniz ülkeleri arasında dengenin kurulmasının gerekliliğindendir (Uzun, 2003: 11). Birlik ile
üye olmayan 12 Orta Doğu ve Akdeniz ülkesi arasında kalıcı ve kurumsal bir çerçevenin
oluşturulması amacı ile öncelikle 1992 Lizbon, 1994 Corfu ve Essen toplantılarını takiben, 1995
yılının Kasım ayında 12 Ülkenin (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün,
Türkiye, Güney Kıbrıs ve Malta) ve AB üye ülkelerinin dış işleri bakanları bir araya gelerek
Barselona bildirisini kabul etmişlerdir. Bildiri, Avrupa-Akdeniz ortaklığının anayasası
niteliğindeki belgesidir.
Barselona Süreci olarak da adlandırılan Avrupa-Akdeniz ortaklığının amaçları 3 temel çerçevede
sunulmuştur.
Tablo 1. : Avrupa Akdeniz Ortaklığı Amaçları
Siyasi Diyalog ve Güvenlik
Alanlarında Ortaklık

Ekonomik ve Mali Ortaklık

Sosyal, Kültürel ve İnsani
Boyutlarda Ortaklık

Siyasi diyaloğun ve
güvenliğin arttırılmasıyla
oluşacak ortak bir barış ve
istikrar alanı yaratmak

Ekonomik ve mali işbirliği
yoluyla ve Akdeniz ülkelerinin
zaman içinde, kendi aralarında
ve AB ile gerçekleştirecekleri
serbest ticaret bölgesi sayesinde
ortak bir refah alanı yaratmak

Sivil toplumlar arasındaki
kültür alışverişini ve anlayışı
teşvik edecek biçimde sosyal,
kültürel ve insani
dayanışmayı geliştirmek.

Kaynak: (Barselona Bildirgesi, 1995)
Bu amaçlardan öne çıkan başlık ekonomik ve finansal alanda ortaklık hedefidir. Bu kapsamda
yapılması öngörülen 2010 yılına kadar Akdeniz’de serbest ticaret alanının kurulması, imalat
sanayindeki ticarete engel teşkil eden bariyerlerin kademeli olarak ve tarım ürünlerinin
karşılıklı tercihli erişim yoluyla kaldırılması yer almaktadır (Barcelona Bildirisi, 1995: 5). Ayrıca
ekonomik işbirliğinin daha kapsamlı sürdürülmesi ve mali yardımların arttırılması da uzun
vadeli amaçlar arasında yer almaktadır.
İlerleyen süreçte periyodik olarak ilgili ülke temsilcileri ve AB üst düzey temsilcilerinin bir araya
gelerek Bildirge’nin uygulamasının takip edilmesi ve amaca yönelik eylem planlarının
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır (Ayvaz, 2009: 30). Gerçekleşen görüşmeler çerçevesinde
Kıbrıs, Malta ve Türkiye1 dışında ortaklık anlaşmaları imzalanmıştır.

* Kıbrıs ve Malta 2004 yılında Birlik üyesi olmuştur. Türkiye ise tam üyeliğe yönelik müzakere süreci
devam etmektedir.
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Tablo 2: Avrupa Akdeniz İşbirliği Anlaşmaları
Ülkeler

İmza Tarihi

Yürürlük Tarihi

Cezayir

2002

2005

Mısır

2001

2004

İsrail

1995

2000

Ürdün

1997

2002

Lübnan

2002

2006

Fas

1996

2000

Filistin

1997

1997

Suriye

-

-

Tunus

1995

1998

Kaynak: (Montalbano, 2006: 2)

Bu anlaşmalar 1970’lerde imzalanan işbirliği anlaşmaların yerine geçerek daha geniş çerçevede
ekonomik, sosyal, kültürel ve mali işbirliğini kapsamaktadır. Ortaklık anlaşmaları ile birlikte
tarife dışı engellerin azaltılması ve karşılıklı olarak standartların ve düzenlemelerin
uyumlaştırılması amaçlanmaktadır (Montalbano, 2006: 2). Anlaşmalar incelediğinde birçok
ortak hüküm içerdiği görülmektedir. Serbest ticaret bölgesinin oluşturulması ile ilgili öngörülen
hükümler şu şekildedir.
Tablo 3: Ortaklık Anlaşmalarının Ortak Hükümleri
12 yıllık süre içerisinde serbest ticaret alanının
oluşturulması

Akdenizli ortaklarda rekabet, devlet yardımları ve
tekellere ilişkin hükümler düzenlenmelidir.

Gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılması

AÜ’nin Birliğe yaptığı ihracat zaten vergiden muaf
olup, Birliğin AÜ’ye yaptığı sanayi ürünleri
ihracatına yönelik gümrük vergileri kademeli
olarak kaldırılacaktır.

Pazara tercihli giriş yoluyla tarım ürünlerinin
karşılıklı olarak serbestleştirilmesi

Birlik, tercihli ticareti mevcut düzenlemeler
doğrultusunda genişletirken, AÜ daha sınırlı
yapacaktır.

Fikri ve mülkiyet haklarının üst düzeyde korunması

Hizmet ticareti ile kamu alımlarındaki
düzenlemeler kademeli olarak kaldırılacaktır.

Kaynak: (Dündar, 2007: 120)
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Avrupa-Akdeniz ortaklığı, Birlik içerisinde yapılandırılan ticaret antlaşmalarının en alt seviyesini
oluşturmaktadır. Serbest ticaret alanı kurulmasını öngören ortaklık (Euromed) anlaşmalarına
yönelik eleştirilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir (Dreyer, 2012: 18).
Tablo 4: Ortaklık Anlaşmalarına Yönelik Eleştiriler
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
eksikliği.

Bunun nedeni ticareti önemli ölçüde serbest bırakan
DTÖ’nün belirlediği mal ve hizmet ticareti, devlet
ihaleleri, yatırımlar, teknik standartlar alanlarındaki
kural ve antlaşmaların uygulanmamış olmasıdır

Sadece sanayi mallarını içermesi.

Büyük oranda imalat mallarına yoğunlaşılmıştır. Uzun
geçiş dönemi karşılıklı olarak gümrük vergisini
indirmeyi hedeflemektedir. Ancak varolan Birliğin
Ortak tarım politikasından dolayı tarım ürünlerinde
karşılıklı liberelizasyon gerçekleşmemiştir. Sadece bazı
ürünlerde söz konusudur.

Menşe Kuralları

Birliğe mal ithal hususunda çok sınırlayıcıdır. Birlik
içerisinde FTA’lar genel olarak %50-60 olarak ürünün
yerel olarak üretilmesini zorunlu kılar.

Arap ülkeleri arasındaki serbest
ticaret bölgesinin eksikliği

Birlik ve Güney Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik
entegresyona katkıda bulunurken, Akdeniz ülkeleri
arasında böyle bir entegrasyonun bulunmaması
serbest ticaret bölgesinin oluşmasına izin
vermemektedir. (Agadir anlaşması 2007de yürürlüğe
girmiştir)

Liberalleşmeye karşı direniş

Özellikle imalat, tarım ve hizmetler konusunda
liberallaşmeye karşı direniş kırılamamaktadır. Bu
durum iki taraf( Birlik ve Akdeniz ülkeleri) için de söz
konusudur. Birlik tarım ürünlerine karşı tutucu iken
Akdeniz ülkeleri ise endüstriyel rekabet gücü
hususunda çabalamaktadır.

Kaynak: (Dreyer, 2005: 18)

Avrupa Akdeniz Ortaklığı çok kapsamlı ve iddialı amaçlar içermektedir. Ancak, Orta Doğu ve
Akdeniz bölgesinin bulunduğu istikrarsız ortamdan dolayı istenilen sonuçlara ulaşılmada
yetersiz kalınmıştır. Ekonomik açıdan bakıldığında ise hedeflenen 2010 yılında serbest ticaret
kurma amacı gerçekleşmemiştir. MEDA (Mediterranean Economic Development Area- Akdeniz
Ekonomik Kalkınma Alanı) programı altında yürütülen mali yardımlar ilgili ülkelerin
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinin kendileri için
önemli gelir kalemi olan gümrük vergilerinin kesilmesi bu ülkeler açısından gelir kaybı
yaşanmasına neden olmuştur ayrıca tarım alanındaki üstünlüklerine rağmen bu konuda sıkı
politika tutumunun AB tarafından devam ettirilmesi politikanın eksikliklerini öne çıkarmaktadır
(Kurtbağ, 2003: 91). Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerindeki makroekonomik göstergelerde bazı
olumlu değişimler gerçekleşmiş olmasına rağmen (enflasyon oranlarındaki düşüş, büyüme
oranlarındaki artış gibi) yapısal reformlar öngörülenden çok daha yavaş ilerlemektedir (Keskin,
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2007: 154). Avrupa Akdeniz Ortaklığı’nın ilk 10 yılında Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerindeki
ticaret artışı dünya ticaret artış oranının üzerinde olmasına rağmen hedeflenen ortak zenginlik
alanı gerçekleşmemiştir (Balkır, 2007: 24, 26). Ortaklığın artı olarak öne çıkan yönü ise daha
önceki yıllarda ikili anlaşmalar üzerinden ilerleyen ilişkinin bölgesel bir ortaklık olarak AB
tarafından ele alınması olmuştur (Gündüz, 2010: 158).
Avrupa Akdeniz Ortaklığı, 2008 yılında Paris Zirvesi’nde Sarkozy’nin girişimi ile Akdeniz için
Birlik adı altında son şeklini almıştır. Avrupa Akdeniz Ortaklığı (AAO)’na yönelik getirilen
eleştiriler ve başarısızlıklar sonucunda ortaklığın 10. yılını doldurması ile Birliğin bölgede daha
etkin olma çabasının sonucu olarak komşuluk politikası uygulamaya koyulmuştur (Keskin, 2007:
155).
2. AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI
Birlik, 2004 ve 2007 yılında Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri’nin Avrupa Birliği’ne katılımı ile
birlikte yeni ülkelere komşu olmuştur. Avrupa’da yeni bir demir perde’nin oluşumunu
engellemek ve refah ve zenginliği komşu ülkelere yaymak amacıyla Avrupa Komşuluk
Politikasını faaliyete geçirmiştir. Politika kapsamı içerisine alınması öngörülen ülkelerin seçimi
üye devletlerin teklifleri ile şekillenmiştir. Öncelikle İngiltere’nin teklifi ile daha geniş Avrupa
inisiyatifine doğu komşuları dahil edilmiş, daha sonra güney Avrupalı üye ülkelerin tercihleri
doğrultusunda Akdeniz ülkeleri de bu politikaya eklenmiştir (Sönmez, 2010: 116). Ayrıca
Komisyon’un önerisi ile Güney Kafkasya ülkeleri de politikaya dahil edilmiştir (European
Commission, 2004: 7). Sonuçta Birliğin doğu bölgesindeki ülkeler: Belarus, Moldova, Ukrayna,
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve güney bölgesindeki ülkeler: Cezayir, Fas, Filistin Ulusal
Yönetimi, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün olmak üzere 16 ülke komşuluk
politikası kapsamı içerisinde yer almaktadır. Politikada ortak sınır paylaşılmayan Birliğe
denizden veya karadan komşu ya da yakın çevrede bulunan ülkeler dahil edilmiştir. Öte yandan
Birlik ile ortak sınır paylaşan ancak üyelik perspektifi bulunan ülkeler politikada yer
almamaktadır. Örneğin aday ülke Türkiye ve ileride üyelikleri mümkün olan Batı Balkan
devletleri politika kapsamı dışında tutulmuştur (Samur, 2006: 170).
2.1. Avrupa Komşuluk Politikası İlkeleri
Komşuluk politikası, üç ilke üzerinden yürütülmektedir. Bunlar: Farklılaştırma ilkesi, Koşulluluk
ilkesi ve Sürece Ortak Sahip çıkma ilkesi’dir. Farklılaştırma ilkesi, AKP’nin en somut hali, eylem
planları ile karşımıza çıkmaktadır. Eylem planları 16 ülkeye yönelik önceliklerin ve reformların
yer aldığı raporlardır. Eylem planlarındaki politika öncelikleri her ülkenin ihtiyaçlarına,
kapasitesine ve ekonomik şartlarına, coğrafi konumuna, siyasi durumuna ve ikili ilişkilere göre
hazırlanmaktadır. Böylece her bir komşu ülkenin eylem planları farklılaşmış olmaktadır
(European Commission, 2004: 8).
Komşuluk politikası, Birlik tarafından komşu ülkelere teklif edilmiştir. Komşu ülkelerden de
geniş ilgi ve katılım görmüştür. Ancak Birlik, eylem planlarında yer alan öncelik ve koşulları tek
taraflı olarak ilgili ülkelere bir ihraç ya da bir zorlama olarak görünmesini istememektedir.
Birlik, Sürece Ortak Sahip Çıkma ilkesi gereği, ortak çıkarların ve değerlerin paylaşıldığı bir
farkındalık ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eylem planlarındaki öncelikler tek taraflı bir
dayatma değil aksine komşu ülkelerle birlikte farklılaştırma ilkesi doğrultusunda hazırlanan bir
dizi öncelikleri kapsamaktadır. Tanımlanan öncelikler ortak rıza ile hazırlanan, takibi AKP
ortakları tarafından yapılan ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteren metinlerdir (European
Commission, 2004: 8).
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Koşulluluk ilkesi, AB’nin genişleme stratejisi kapsamında uyguladığı en temel ilkedir. Kopenhag
siyasi kriterlerini yerine getirme karşılığında üye olmak isteyen ülkeler Birliğe girme şansı elde
etmişler, aynı şekilde ortak para sistemi içerisinde yer almak isteyen üye ülkelere Maastricht
kriterleri diye isimlendirilen şartlar ön koşul olarak sunulmuştur. (Bilici, 2012: 104). AKP
kapsamında da bu ilkenin önemi büyüktür. Eylem planlarında yer alan öncelikleri komşu ülkeler
ne derece yerine getirirlerse AB ile ilişkiler o kadar ilerleme sağlamaktadır. Ancak, genişleme
politikasından ayıran temel fark Birliğe girme durumunun olmamasıdır. Böyle bir itici gücün
olmaması politikanın uygulanmasında sıkıntı doğurabilmektedir. Birlik, AB’ye üye olma yerine
komşu ülkelere Birlik iç pazarından pay almaya, daha fazla entegrasyon, kişi-mal-hizmetsermayenin hareketini teşvik etmektedir.
2.3. Avrupa Komşuluk Politikası Amaçları
Komşuluk politikasının birçok amacı bulunmakla birlikte ana amaç 2004 genişlemesinin
yararlarını, istikrarı ve refahı komşu ülkelerle paylaşmaktır. Temelde üç alan çerçevesinde
yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Bunlar siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarıdır.
 Siyasi amaç: Ortak değerler ve çıkarlar çerçevesinde siyasi işbirliğinin sağlanması ile
birlikte özgürlük ve demokrasinin yayılmasını sağlamak.
 Ekonomik amaç: İleri boyutta ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirerek ve komşu
ülkelerin ekonomik reform süreçlerine destek vererek komşu ülkelerin refah düzeyini
arttırmak, ayrıca karşılıklı üretimin arttırılması ile ekonomik büyüme, dış ticaret, daha
fazla ekonomik entegrasyonu sağlamak.
 Güvenlik amacı: İstikrar, silahsızlanma, terör, uyuşturucu, insan kaçakçılığı olmak üzere
Birlik çevresinde güvenli alan oluşturmak.
Komşuluk politikasının çıkış amacının Birliğin çevresinde duyduğu güvenlik endişesinin
olduğunu belirtmek gerekir (Marchetti, 403). Birliğe katılan ülkelerin AB ile entegrasyonu
sayesinde Birlik içerisindeki güvenlik artmakla birlikte sorunlu bölgelere daha da yakınlaşma
gerçekleşmiştir. Bu yüzden Marchetti’ye göre en önemli görev AB’nin doğusunda ve güneyinde
iyi yönetilen ülkelerin olduğu ve bu ülkelerle işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmektir. İstikrar ve
güvenliği güçlendirmek ve çatışma ortamlarını çözüme kavuşturmak, daha ileri düzeyde sınır
ötesi işbirliğini sağlamak asıl amaçlar arasında yer almaktadır (European Council, 2003: 8).
Komisyon hemen her raporunda komşu ülkelere refah ve istihdam sağlama vurgusu
yapmaktadır. Ancak Samur (2006) ‘un iddiasına göre Birlik söz konusu görünür amaçların
altında gerçekte kendi güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Çünkü Birlik, göç, uyuşturucu
ticareti gibi tehditlerle ve enerji güvenliği gibi sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Samura göre
yapılmak istenen komşuluk politikası ile Birlik çevresine barışı ve refahı yaymak ancak bununla
birlikte altta yatan ana iki sorunu çözmek gelmektedir. Buna göre Birlik, kendi sorunlarının
çözümü için çevre ülkelerde uygun ortamın sağlanmasını istemektedir (Samur, 2006: 174).
Emerson (2004)’a göre komşuluk politikasının asıl amacı çevre ülkeleri “Avrupalılaştırmaktır”.
Birlik, üyelik perspektifi vermeden komşu ülkelere Avrupa normlarını ihraç etmeyi
amaçlamaktadır. Sönmez (2010: 118) politika amacını, 2004 genişlemesi ile birlikte yeni
komşulara genişleme etkisini asgari düzeye çekmek, Avrupa dışındaki ülkelere Avrupa
değerlerini ve Avrupa’ya ait siyasal örgütlenme ve yönetim modellerinin ihraç etmek olarak
ifade etmektedir.
Dodini, Fantini (2006, 511) ekonomik amacın komşu ülkeler açısından Birlik iç pazarından pay
almak, tercihli ticaret ilişkilerini genişletmek, AB politika ve programlarına katılımı arttırmak ve
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ayrıca teknik ve finansal yardımlar olarak sıralamaktadır. Birlik iç pazarından pay almak komşu
ülkeler için çok da yakın olmayan amaçları arasındadır. Ancak her ne kadar ilerici ve uzun vadeli
bir hedef olsa da sonuçta AB entegrasyonun yapı taşı olan malların, hizmetlerin ve üretim
faktörlerinin serbest dolaşımından yararlanma imkanı sunmaktadır. Dodini, Birlik belgelerinde
AB pazarından pay almak ile ilgili net bir tanımının yapılmadığını ancak iç piyasaya erişimin
tarife ve tarife dışı engellerin önemli ölçüde indirilmesi anlamına geldiğini ifade etmektedir.
Bunun için, iç pazarla ilgili düzenlemelerin yakınlaştırılması ve kurumsal düzenlemelerin Birlik
standartlarına uyarlanması gerekmektedir. Escribano (2005) ekonomik reformların komşu
ülkelerin ekonomik Avrupalılaşmasına yönelik olduğunu ifade etmektedir. Ancak, komşu
ülkelere Birlik iç pazarına girişin teklif edilmesini çok önemli bulmakla birlikte, bunun sadece
mallarla sınırlı kalacağını belirtmektedir (Escribano, 2005: 12).
Komşuluk politikası bir yandan Birliğin komşularıyla ilişkilerinde kararlı ve kapsamlı bir tutum
olarak öne çıkarken, diğer yandan çelişkili yönler ve zorlukları ile de dikkat çekmektedir.
Comelli (2004: 108) komşuluk politikasının uygulanmasında üç ana sorun olduğuna dikkat
çekmektedir. Birincisi, genişlemenin gölgesinde komşuluk politikasının uygulanmasını
sağlamak; İkincisi, komşu ülkelerin ciddi sorunlarla yüz yüze olması; Üçüncüsü ise, komşu
ülkeleri Birliğe bağlayabilme kapasitesinin yeterli olmaması olarak ifade etmektedir. Üyelik
perspektifinin bulunmaması en göze çarpan sorun olarak görülmektedir.
Politikanın, Akdeniz komşularına yönelik diğer bir girişim Güney Akdeniz ile Demokrasi ve
Refah Paylaşımı için Ortaklık inisiyatifidir. 2011 yılında başlayan Mısır, Tunus ve Libya’daki
öngörülemeyen değişiklikler ardından Yemen ve Cezayir’de önemli siyasi değişiklikler, Ürdün ve
Fas’da gerçekleşen anayasa değişiklikleri ve en son özellikle Suriye’deki iç savaş AB yüksek
Temsilci Catherine Ashton tarafından komşuluk politikası kapsamında Güney Akdeniz ile
Demokrasi ve Refah Paylaşımı için Ortaklık adı altında bir girişim teklifinde bulunmasına neden
olmuştur (Völkel, 2014: 1). Girişimin temel dayanağı reform taahhüdünde bulunan ülkeleri
teşvik etmektir. Temel amaç, dört alanda işbirliğini geliştirmek ve ilerletmektir. Bunlar; (i)
demokratik dönüşüm (ii) insanlarla ve sivil toplum ile ortaklık (iii) sürdürülebilir ve kapsayıcı
bir büyüme (iv) kapsamlı kurum oluşturma programıdır.
Komşu ülkeler, reformlara ne kadar bağlı olursa, Birlik, dış ilişkiler enstrümanlarını o kadar
açmakta isteklidir. Bu enstrümanlar özellikle kalkınma yardımı ve ticarettir. Komşuluk politikası
çerçevesinde uygulanan farklılaştırma ilkesi bu girişim içinde söz konusudur. “mor for more”
yaklaşımı ile komşu ülkeler politik ve ekonomik reformlar konusunda ne kadar hızlı hareket
ederlerse, Birlikten de o kadar yardım alabilirler ilkesine dayanmaktadır. (European
Commission, 2011).
Birlik tarafından Arap baharına yönelik aynı dönem içerisinde yayınlanan diğer bir önemli belge,
“Değişen Komşuluğa Yeni Bir Cevap” adlı rapordur. Sürdürülebilir demokrasi ve sivil toplum
kuruluşlarının desteklenmesi hedeflerinin yanı sıra ekonomik ve ticari alanda var olan
anlaşmaların hükümlerinin etkisinin arttırılması, tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve
düzenlemelerin uyumlaştırılması yolu ile mal ve hizmet ticaretinin arttırılması öngörülmektedir
(European Commission, 2011). Ancak söz konusu belgede komşuluk politikasının
güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmışsa da temelde önemli bir değişim olmamıştır. Daha
önceden vurgulanan konular olan daha yakın bir ekonomik bütünleşme, bölgesel çatışmaların
çözülmesi, demokratik yönetim konularıdır. Bu sayede ekonomik ve siyasi reformların devam
edilmesi ile birlikte ile ülkeler arası etkileşimin olması beklenmektedir (Gylfason vd, 2012: 21).
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Akdeniz ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanmalar, yukarıda değindiğim gibi Birlik içerisinde art
arda iki önemli belgenin yayınlanmasına neden olmuştur. Colombo ve Tocci (2016: 88)
belgelerin politikaya üç yeni katkısının olduğunu belirtmektedir. (i) komşu ülkelerde ekonomik
ve sosyal gelişimi desteklemesi açısından taahhütte bulunulan yardımların arttırılması, (ii) more
for more yaklaşımı ile koşulluluk ilkesinin gücü arttırılarak pozitif ve negatif koşulluğa dikkat
çekilmesi, (iii) Akdeniz ülkelerindeki sivil toplumlarla daha fazla işbirliği içerisinde bulunulması,
özellikle Birlik programlarını izleme, değerlendirme ve uygulama konusunda sivil toplum
örgütlerinin kapasitelerinin desteklenmesidir.
Yukarıdaki hedeflere ulaşmada AB’ye düşen görev daha fazla mali yardımdır. Özellikle kapsamlı
kurum oluşturma programının alanının genişletilmesi büyük ve masraflı bir girişimdir. Ancak bu
program için söz konusu ülkelerdeki reform sürecinin makul zamanda gerçekleşmesi
gerekmektedir. İkincisi, Akdeniz için Birlik (AİB) girişiminin etkinliğinin arttırılmasıdır. Bu
sayede AİB’nin siyasi rehberlik alanı arttırılmış ve ülkeye özgü ve sonuç odaklı bir adım atılmış
olacaktır (Gylfason vd, 2012: 22). Özellikle stratejik öneme sahip somut ekonomik projeler
Akdeniz ülkeleri için gerekli reformların gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Bu projeler özellikle
okul işbirliği, üniversite ortaklığı, kobi yardım, kırsal ve tarımsal kalkınma alanlarıdır.
3. POLİTİKALAR ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR
Avrupa Akdeniz ortaklığı ile Komşuluk Politikası arasında birtakım benzerlikler ve farklılıklar
bulunmaktadır. Her ikisi de Birlik ve ilgili ülkeler arasında barış ve refah ortamı yaratmayı
amaçlamakta, siyasi diyalog, ticari ve teknik iş birliği alanlarına vurgu yapmaktadır. Avrupa
Komşuluk Politikası, politikanın politik taahhüt niteliğinde olan eylem planları üzerinden
yürütülmektedir. Eylem planları ile Ortaklık anlaşmaları (Euromed) arasındaki farklılıklar şu
şekildedir.
Tablo 5: Eylem planları ve Ortaklık Anlaşmaları Arasındaki Farklar
Ortaklık Anlaşmalarında, demokrasi ve insan hakları ile ilgili gündem daha azdır.
Dış ve güvenlik politikası ile ilgili işbirliği ve uyuşmazlık çözümüne yönelik işbirliği
başlığı bulunmamaktadır.
Ticaret politikasına ilişkin başlıklar eylem planlarına kıyasla daha azdır.
İç Pazar ile ilgili düzenlemelere ilişkin başlıklar azdır. Eylem planlarında iç Pazar ile
ilgili düzenlemeler daha baskındır.
Ulaştırma ve enerji politikaları ile ilgili düzenlemeler azdır. Eylem planlarında
politikalarla ilgili düzenlemeler AB standart ve düzenlemelerine göre yer almaktadır.
Adalet ve iç işleri ile ilgili düzenlemeler azdır. Eylem planlarında bu başlıkla ilgili
düzenlemeler çok fazla gelişmiştir.
Kaynak: (Emerson, Noutcheva, 2005: 9)

Komisyon, iki politika arasındaki etkileşimin nedenini birbirine benzemelerinden kaynaklı
olduğunu belirtmiştir. Coğrafi kapsam açısından komşuluk politikası, Avrupa Akdeniz
Ortaklığı’ndan daha geniş bölgeye hitap etmektedir. Ancak KP, AAO’nun yerini almadığı gibi
birbirini tamamlayan politikalar olarak Komisyon tarafından değerlendirilmektedir (Moschella,
2007: 162). Diğer bir ifadeyle, komşu ülkelere yönelik politikalar arasında tutarlılığın
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sağlanması açısından komşuluk politikası AAO’yu tamamlamaktadır. Diğer yandan Comelli
(2004: 109) aralarında işlevsel ilişki bulunan bu iki işbirliği girişiminin ayrımının net
yapılmasını, tekrar ve çakışma risklerini en aza indirmeye dikkat edilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Ayrıca, AB kurumlarının komşuluk politikası sayesinde Akdeniz ülkelerine
yönelik finansal ve politik alanlara vurgu yapması Birlik ile Güney komşuları arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemlidir (Cardwell, 2008: 176). Öte yandan Akdeniz
ülkelerinin “Ortaklık”tan “Komşuluk” kapsamına alınması, daha yakın işbirliği anlamına
gelmektedir (Cardwell, 2008: 172). AAO’da “bölgeselcilik” kavramı üzerinde durulurken KP’da
bu kavrama yer verilmemiştir. Bunun yerine “çok taraflılık” kavramı yaygın olarak
kullanılmıştır. Her ülke ile Birlik arasındaki ikili ilişkiyi ve işbirliği seviyesini göstermek amaçlı
farklılaştırma ilkesi çok taraflılık yönünü yansıtması açısından önemlidir. Barselona Bildirisi’nde
kullanılan ifadelerde ortak ülkelerden neyi tam olarak kastettiği net değildir. KP’da ise kesin
ifadeler yer almaktadır. Örneğin Bildiri’de güvenlik ile ilgili yakın işbirliği ifadesi yer alırken KP
kapsamında yapılan eylem planlarında etkin sınır kontrollerinin sağlanması gibi net ve açıklayıcı
ifadeler yer almaktadır (See del sarto, Schumacher, 2005: 23).
Komşuluk politikası bölgesel ve alt bölgesel işbirliğini sağlamada ve ilişkileri daha ileri boyuta
taşımada Akdeniz ortaklığı için bir çatı oluşturmaktadır. Bununla birlikte her bir ortak ile
yapılan Euromed anlaşmaları komşuluk politikasının temelini oluşturmaktadır. Öte yandan,
Avrupa-Akdeniz ortaklığının 2008 yılında Akdeniz için Birlik adı altında yeniden işlevli duruma
getirilmesi ile komşuluk politikasının bölgesel yönü geliştirilmiştir. Sonuç olarak her iki politika
da iç içe geçmiş ve birbirini tamamlayan politikalardır. Birlik raporları incelendiğinde her iki
politikanın da birbirlerine hizmet ettiğini görmekteyiz.
4. AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI KAPSAMINDA ÜLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1 Genel Durum Analizi
Bu bölümde, Akdeniz Havzası’nda yer alıp Orta Doğu bölgesinde bulunan ülkelerden İsrail,
Lübnan, Mısır ayrıca Akdeniz ülkesi olmamasına rağmen jeostratejik konuımundan dolayı
komşuluk politikası kapsamında yer alması nedeni ile Ürdün, inceleme kapsamına alınmıştır.
Suriye ve Filistin Otoritesi veri eksikliğinden dolayı analiz kısmına dahil edilmemiştir. Komşuluk
politikasının temel hedefi ülkelerin demokratik dönüşümlerine ve ekonomik kalkınmalarına
katkı sağlamak ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Bu çerçevede, ekonomik performans, ekonomik
özgürlük ve yönetişim kalitesi analizleri yapılmıştır.
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Tablo 6: Ekonomik Göstergeler

İsrail

Lübnan

Tarımda
Çalışan
(%
istihdam)

Yıllar

($)

GSYİH
(büyüme İşsizlik
oranı%) (%)

2005

27.570

4,13

11,3

17,9

2

3,38

2010

30.642

5,2

8,5

14,3

1,7

2,98

2015

32.993

3,03

5,2

9,3

1,2

3,79

2005

6606

2,73

…

21,2

12,32

8,5

2010

8858

8,03

…

20,8

11,13

8

2015

7189

0,81

…

20

4,75

8,2

2005

3417

8,14

14,8

32,7

15,76

3,4

2010

3679

2,31

12,5

29,9

6,38

2

2015

3297

2,39

…

33,2

4,26

2

2005

2112

4,4

11,2

33

5,9

30,9

2010

2602

5,14

9

25,2

2,9

28,8

2015

2665

4,3

13

33,9

2,06

25,8

KBGSYİH
Ülkeler

İşsizlik
(% 1524)

Yabancı
Yatırım
(%
GSYİH)

Ürdün

Mısır

Kaynakça: (World Bank, 2017a)

İsrail: Tablo 8’e göre İsrail, 32.993 ile kişi başı gayri safi yurt içi hasıla ile politika kapsamı
içerisinde yer alan en zengin ülkedir. Küresel ticarete açıklığı ve gittikçe artan üretim çeşitliliği
sayesinde büyüme hızı artış göstermektedir (Heritage Foundation, 2016: 246). İşsizlik oranı
ortalama %3,5’dir. Birlik yatırımları 2016 yılı itibariyle 25.9 milyar Euro’dur (European
Commission, 2018). İsrail ekonomisi yüksek teknolojiye dayalı mal ve hizmetlerin hakimiyeti
altındadır. Tarımda çalışan nüfus oranı (%1,2) oldukça düşüktür.
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Grafik 1: İsrail- Ekonomik Özgürlük Göstergesi
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Kaynak: (Heritage Foundation, 2016: 246)

Ekonomik özgürlük kavramı tek bir tanımı olmayan 1980’li yıllarla birlikte literatüre giren bir
kavramdır. Bireysel tercihlerin belirleyici olduğu, mal, hizmet, sermaye ve emeğin serbestçe
dolaştığı, serbest piyasa, sınırlı devlet unsurlarının yer aldığı durumu ifade etmektedir. Ülkelerin
ekonomik özgürlük düzeyleri ile ilgili veriler ise Heritage Foundation tarafından
yayınlanmaktadır. Belirlenen 10 alan (mülkiyet hakları, yolsuzluk özgürlüğü, mali özgürlük,
kamu harcamaları, iş, işgücü ve parasal özgürlük, ticari, yatırım ve finansal özgürlük) ile ilgili
ülkelerin puanlaması yapılarak her ülkenin ekonomik özgürlük kapsamında ölçümü
yapılmaktadır. 80-100 puan arası “özgür” 70 – 79,9 arası “çoğunlukla özgür”, 60-69,9 arası
“kısmen özgür” 50-59,9 arası “çoğunlukla kısıtlanmış” 0-49,9 arası ise “kısıtlanmış” olarak
tanımlanmaktadır (Heritage Foundation, 2016: 2). Yukarıdaki grafik İsrail’in ekonomik özgürlük
indeksine ait puan değişimini göstermektedir. 70,7 puanla “Çoğunlukla özgür” kategorisinde yer
alan İsrail, 2013 yılındaki düşüşten sonra ekonomik özgürlük alanında artan bir grafiğe sahiptir.
Ticari, yatırım ve finans özgürlüğü taramasında dünya ortalamasının oldukça üzerindedir.
Puanlamayı düşüren alan ise mali özgürlük ve kamu harcamaları alanlarıdır. Bu alanlarda ise
dünya ortalamasının oldukça altındadır (Heritage Foundation, 2016: 246).
Grafik 2: İsrail – Birlik Dış Ticaret (Milyar Euro)
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Kaynak: (European Commission, 2017a)

AB, İsrail’in en büyük ticari ortağıdır. İsrail’in Birlik ile olan ticareti, 2016 yılı itibari ile 21,1
milyar Euro ithalat ve 13,2 milyar Euro ihracat olmak üzere toplam ticaret 34,3 milyar Euro’dur.
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Grafik 2’ye göre 2008 yılında gerçekleşen finansal krizin etkisi 2009 yılındaki İsrail dış ticaretine
yansımıştır. İlerleyen yıllarda İsrail ithalatı artış göstermekte, ihracatta ise istikrarlı gidişat
devam etmektedir.
İsrail, diğer Akdeniz ülkelerine göre oldukça gelişmiş olduğundan dolayı AB’nin bölgeye yönelik
mali yardımlarından neredeyse hiç faydalanamamıştır. (Çeşmecioğlu, 2003; aktaran Akçay,
2012: 14). İsrail ile Birlik arasındaki ticari ilişki 2000 yılında imzalanan ortaklık antlaşması ile
kurulmuştur. İsrail aynı zamanda Avrupa- Akdeniz ortaklığının en önemli paydaşlarından
biridir. Komşuluk politikası kapsamında İsrail ile eylem planı 2004 yılında yapılmıştır. Birlik ile
ilişkisi ayrıcalıklı ortaklık statüsündedir. Söz konusu eylem planının da İsrail’in işleyen bir
piyasa ekonomisine, iyi gelişmiş bir kamu yönetimine ve kamu hizmetine sahip olduğu
vurgulanmaktadır. Bu özelliği politika kapsamında Birlik ile ilişkisini daha da geliştirmek için bir
avantajdır.
Lübnan: Uzun yıllardır süren iç savaş, siyasi belirsizlik, mezhepsel gerilimler Lübnan’ın
istikrarsız oluşunda önemli rol oynamaktadır. 7189 kbgsyih ile yükselen üst orta gelirli bu grup
yer almaktadır. Tablo 8’e göre, doğrudan yabancı yatırım oranında %12 seviyesinden %5e
doğru düşüş gerçekleşmiştir. Birlik yatırımları 2016 yılı itibariyle 1.9 milyar Euro’dur (European
Commission, 2017b). 2014 yılında kurulan hükümete rağmen şiddet ve istikrarsızlık giderek
artmaktadır. Bu durum Lübnan ekonomisine de yansımakta olup ekonomisi kırılgandır. Bunun
sebebi, düzenlemelerin yetersiz oluşu, istikrarsızlık ve devam eden güvenlik tehditleridir. Buna
bağlı olarak özel sektör faaliyetleri son derece yetersizdir. Ayrıca devlet bürokrasisi ve
şeffaflıktan uzak olunması yatırımcılara cazip bir ortam sunmamaktadır (Heritage Foundation,
2016: 275).
Grafik 3: Lübnan - Ekonomik Özgürlük Göstergesi
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Kaynak: (Heritage Foundation, 2016: 275)

Grafik 3’e göre, 59,5 puan ile “çoğunlukla özgür olmayan” kategoride yer almaktadır. Ticari ve
parasal özgürlük alanında dünya ortalaması (78) ile hemen hemen aynı seviyededir. Puanlamayı
düşüren alan hukuk kuralları çerçevesinde yer alan mülkiyet hakları ve yolsuzluk alanlarıdır.
Her iki alanda da dünya sıralamasında oldukça düşük seviyededir (140. sıra) Elektrik ve
telekomünikasyon olmak üzere devlete ait işletmeler birçok sektörde aktiftir. Genel olarak yerli
ve yabancı yatırımcılar kanun önünde eşit muamele görürler. Bankacılık sistemi ise nispeten
bölge ülkelerine göre iyi durumdadır (Heritage Foundation, 2016: 276).
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Grafik 4: Lübnan- AB Dış Ticaret (Milyar Euro)
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Kaynak: (European Commission, 2017b)

Birlik ile gerçekleşen ticaret 2006 yılından itibaren %7,6lık oranla büyümeye devam etmektedir.
Lübnan ihracatı oldukça düşük olup 2016 yılı itibari ile 0,4 milyar Euro ithalat ise 6,7 milyar
Euro olup toplam ticaret 7,1 milyar Euro’dur. Grafiğe 4’e göre, 2006 yılından itibaren ithalatta
artış söz konusudur.
Grafik 5: Lübnan için Bütçe Tahsisi Ayrıntıları
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Kaynak: (European External Action Service, 2014a)

Lübnan ekonomisinin verimliliği ve sektörel çeşitliliği düşük olup ayrıca eğitim ve işgücü
piyasası arasındaki bağlantı zayıftır. Suriye’den gelen mültecilerde yerel ekonomileri
zayıflatmaktadır. Alt yapı eksikliği ve temel hizmetlerdeki yaşanan aksaklıklarda ekonomiyi
etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı yardımların önemli bir kısmı ekonominin kalkınmasına
ayrılmaktadır (European External Action Service, 2014a: 2). 2014-2020 dönemi için taahhüt
edilen kaynak 315-385 milyon Euro’dur.
Komşuluk politikasının temel anlaşması sayılan ortaklık anlaşması 2002 yılında imzalanarak
2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Birlik ile Lübnan arasında serbest ticaret alanı kurulmasını
öngören anlaşma ile birçok tarım ürününü de içeren sanayi mallarının Birliğe serbestçe girmesi
öngörülmektedir. 2014 yılından itibaren söz konusu anlaşma sonucu daha önce Lübnan’a verilen
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Birlik pazarına girmek için genelleştirilmiş tercihler sistemi hakkı sona erdirilmiştir. 1999
yılında başlayan DTÖ üyelik müzakeresi halen devam etmekte olup üyelik süreci içerisindedir.
Ürdün: Orta Doğu’nun en küçük ekonomilerinden biri olması aynı zamanda doğal kaynaklarının
yetersiz olmasından dolayı dışa bağımlı durumdadır (Al- Cezire, 2014). Ayrıca, Suriye’deki kriz
ve mülteci akını, büyük oranda ticareti, kamu maliyetini ve işgücü piyasasını etkilemektedir.
Bütün problemlere rağmen, Ürdün ekonomisi dayanıklıdır ancak büyüme oranı 2005 yılından
itibaren düşüş göstermektedir (tablo 8). Önemli ölçüde yapılan özelleştirmeler yeterli olmayıp
sistematik reformlar, hukuk kuralları ve şeffaflığı arttırıcı tedbirlerin uzun dönem kalkınma için
alınması gerekmektedir (Heritage Foundation, 2016: 253) .
Grafik 6: Ürdün- Ekonomik Özgürlük Göstergesi
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Kaynak: (Heritage Foundation, 2016: 254)

68,3 puanla “kısmen özgür” kategorisinde yer almaktadır. Grafik 6’ya göre, 2013 yılında artış
yaşanmıştır ancak ilerleyen yıllarda düşüş söz konusudur. Puanlamada büyük ölçüde, iş
özgürlüğü ve kamu harcaması, yönetimin yetersizliği alanı etkili olmaktadır. Ticari özgürlük
(73,4) puanla dünya ortalamasının altındadır. Yatırım ve parasal özgürlük alanlarında ise dünya
ortalamasının üstünde yer almaktadır. Gelişen finans sektörü ve özelleştirmeler istikrarlı
seyrine devam etmektedir (Heritage Foundation, 2016: 254).
Grafik 7: Ürdün- AB Dış Ticaret (Milyar Euro)
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Kaynak: (European Commission, 2017c)
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Birlik, Ürdün’ün en büyük ticari ortağı olup 2016 yılında Birliğe yapılan ihracat 0,3 milyar Euro,
ithalat ise 4,1 milyar Euro olup toplam ticaret 4,4 milyar Euro’dur. 2009 yılında ihracatta
%44lük düşüş gerçekleşmiştir (Grafik 7). Toplam ticaretinin %17sini Birlik ile yapmaktadır
(European Commission, 2017c). Birlik yatırımları 2016 yılı itibariyle 3.1 milyar Euro’dur
(European Commision, 2018).
Grafik 8: Ürdün için Bütçe Tahsisi Ayrıntıları
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Ürdün için yardımların büyük bir bölümü istihdam ve enerji alanlarına yoğunlaşmıştır. İşsizlik
ve özel sektörün az gelişmesi gibi ekonomiyi uzun dönemde etkileyen alanların geliştirilmesine
yönelik destek verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
enerji tasarrufuna yönelik mekanizmaların geliştirilmesi de ikinci önemli yardım payını
almaktadır (European External Action Service, 2014b: 2). 2014-2020 dönemi için 567-693
milyon Euro kaynak ayrılmıştır.
Birlik ile Ürdün arasında 2002 yılında yürürlüğe giren ortaklık anlaşması Akdeniz ortaklığı
kapsamında serbest ticaret alanı oluşturulmasını amaçlayan aynı zamanda komşuluk
politikasının temelini oluşturan anlaşmadır. Öte yandan tarım ürünlerindeki serbestleşmeye
ilişkin müzakereler 2005 yılında görüşülmeye başlamıştır. Ayrıca Birlik ile Ürdün arasındaki
ticareti kolaylaştırmak adına 2016 yılında menşe kurallarına ilişkin ortak bir girişimde
bulunulmuştur. Buradaki amaç, Ürdün ürünlerinin Birlik pazarına daha rahat girebilmesi, aynı
zamanda yatırımların teşvik edilmesidir. Diğer bir girişim, endüstriyel ürünlerin uygunluğunun
değerlendirilmesi ve kabulü hakkındaki anlaşmadır. Bu anlaşma ile birlikte seçilen sektörlerdeki
Ürdün ürünlerinin teknik kontroller yapılmaksızın Birlik pazarına girişinin sağlanmasıdır
(Liorgavas, 2013: 8).
Avrupa Konseyi, Birlik ile Ürdün arasında DKSTA yapılmasını öngören direktifi 2011 yılında
kabul etmiştir. DKSTA yapıldığı takdirde karşılıklı tarifeler sıfıra indirilecek ve ticaret ile ilgili
kural ve normlar Birlik düzenlemelerine uyumlu hale gelecektir (European Commission, 2017d).
Komşuluk politikası kapsamındaki eylem planı 2004 yılında hazırlanmıştır.
Mısır: Mısır, Avrupa Birliği’nin en fakir komşularından olup, 2011 yılında başlayan Arap
Bahar’ından etkilenen ülkelerden biridir. Siyasi devrim sonucu istikrarsızlık devam etmekte
olup 2014 yılında yapılan darbe sonucu yeni kabul edilen anayasa ile birlikte siyasi istikrar
nispeten sağlanmıştır. Bölgesindeki en büyük nüfus ve yüzölçümüne sahip olan ülkenin önemli
gelir sağladığı sektör turizm’dir. Tarım alanının azlığına rağmen tarımda çalışan nüfus %25
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civarındadır. Tablo 3.3’e göre GSYİH 2005 yılından itibaren hemen hemen aynı seviyede olup
(%4,3) işsizlik ise %13 civarındadır. Birlik yatırımları 2016 yılı itibariyle 44,1 milyar Euro’dur
(European Commission, 2018).
Grafik 9: Mısır - Ekonomik Özgürlük Göstergesi
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Kaynak: (Heritage Foundation, 2016: 188)

Mısır 56 puanla “çoğunlukla özgür olmayan” kategorisinde yer alarak ekonomik özgürlük
alanında dünya ortalamasının çok altında kalmaktadır. Grafik 9’a göre 2011 yılında başlayan
Mısırdaki devrimin ekonomik özgürlük alanında etkisi büyük olmuştur. 2012 yılından itibaren 1,2 puanlık ciddi bir düşüş gerçekleşmiş ise de son iki yılda puan artışı dikkat çekmektedir.
Puanlamayı düşüren birinci alan yolsuzluk ile mülkiyet hakları alanlarıdır. Yolsuzluk her alanda
hakim olmakla birlikte hukuk kurallarına uyum son derece kısıtlıdır. Ticari özgürlük (70,6) ve
yatırım özgürlüğü (55) alanları dünya ortalamasının altındadır. Ancak geçen seneye oranla
yatırım özgürlüğü alanında 5 puanlık artış söz konusudur. Mali özgürlük ve hükümet
harcamaları alanları nispeten diğer alanlara göre daha iyi durumdadır (Heritage Foundation,
2016: 188).
Grafik 10: Mısır- AB Dış Ticaret (Milyon Euro)
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Kaynak: (European Commission, 2017d)

Birlik, Mısır’ın en büyük ticari ortağı olup Mısır ticaretinin %31lik kısmını oluşturmaktadır.
2016 yılı itibari ile ihracat 6,7 milyar Euro, ithalat ise ortalama 20 milyar Euro’dur. İhracatta en
büyük düşüş 2009 yılında gerçekleşmiş (-%25) ilerleyen yıllarda toparlanma olmuşsa da son iki
yıldır düşüş devam etmektedir. İthalatta ise son iki senedir ortalama % 15 lik artış söz
konusudur (grafik 10).
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Grafik 11: Mısır için Bütçe Tahsisi Ayrıntıları
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Adalet ve Güvenlik Sosyal Uyumun
Sistemleri Reformu Güçlendirilmesi ve
Sürdürülebilir
Ekonomik
Kalkınmanın
Desteklenmesi

Sürdürülebilir ve Kapasite geliştirme
Şeffaf Enerji
ve Sivil Toplumun
Yönetimi
Desteklenmesi

Kaynak: (European External Action Service, 2014c)

Yardımlardaki en büyük pay, Mısır ekonomisinin kalkınması için ayrılmıştır. Özellikle ekonomik
büyüme, iş yaratma ve sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Diğer en
büyük pay ise Mısır sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması, temiz enerji ve temiz çevre ile
ilgili alanlara ayrılmıştır (European External Action Service, 2014: 1).
Birlik ile Mısır arasındaki ortaklık anlaşması 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. 2010 yılında
tarım ve balıkçılık konusunda ticaretin kolaylaştırılması için anlaşma imzalanmıştır. 2013
yılında başlayan DKSTA görüşmeleri ise hala beklemededir. Ortaklık anlaşmasından dolayı 2014
yılında Mısır genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanmayı bırakmıştır (European
Commission, 2018b).
4.2. Yönetişim Kalitesi Açısından Durum Analizi
1980’li yıllarla birlikte yönetişim kavramı literatürde önemli bir yer edinmiş olup, kamu
yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi olmak üzere çeşitli disiplinlerde kullanılmaktadır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yönetişim kavramını, bir ülkedeki ekonomik, siyasal ve
idari otoritenin her düzeydeki işlemleri yürütmesi olarak tanımlamakta aynı zamanda
vatandaşların ve grupların isteklerini dile getirmelerini, yasal haklarını kullanmalarını,
farklılıklarına arabuluculuk yapmalarını sağlayan süreç, mekanizma ve kurumları
kapsamaktadır. Ekonomik kalkınma ile yönetişim arasındaki bağlantıyı ise dünya bankası bir
ülkenin kalkınması için siyasi, ekonomik ve sosyal kaynaklarının hükümet (power) tarafından
etkin bir şekilde kullanılması olarak ifade etmektedir. (United Nations, 2006: 3). Yönetişim ve
demokrasi arasındaki ilişkiyi Aktan (2001) şu şekilde özetlemiştir. Halk, yönetileni temsil yolu
ile seçebilmeli ve böylece siyasal katılım sağlanmalı, yönetilen karar alma süreçlerine katılmalı
ve yöneticileri denetleyebilmelidir. Bu unsurların sağlanması ile birlikte, gerçek demokrasi
ortaya çıkmaktadır (Aktan, 2001: 1). Demokratik dönüşümün ön şart olarak sunulduğu
komşuluk politikasında bununla ilgili değerlendirmeyi yapabilmek için Dünya Bankası’nın
yayınladığı yönetişim kalitesi araştırmasından yararlanılmıştır. Araştırma, Kaufmann, Kraay,
Zoido ve Mastruzzi tarafından yapılmakta ve altı farklı gösterge ile ölçülmektedir (World Bank,
2018). Bu göstergeler:
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- Ses Çıkartabilme ve Hesap Verebilirlik
- Siyasi İstikrar ve Şiddetin Derecesi
- Hükümetin Etkinliği
- Düzenlemelerin Kalitesi
- Hukuk Kuralları
- Yolsuzluk Kontrolü

Tüm göstergeler, 0 ile 100 arasında değer almaktadır. Bu değerler tüm ülkeler arasındaki
sıralamayı göstermektedir. 0 en düşük sırayı gösterirken 100 en yüksek sırayı göstermektedir.
Tablo 7: Ses Çıkartabilme ve Hesap Verilebilirlik
Ülkeler/Yıl 2005

2008

2010

2013

2015

2016

İsrail

68,27

69,23

66,82

67,14

71,92

71,92

Mısır

21,15

13,46

13,74

16,90

14,78

14,29

Lübnan

40,38

34,13

36,02

35,21

31,03

32,02

Ürdün

32,21

26,92

27,01

24,88

25,62

27,09

Kaynak: (World Bank, 2017b)

Siyasi haklar, kişisel özgürlükler, ifade özgürlüğü, halkın karar alma mekanizmasına ne kadar
katılabildiğini ölçen göstergedir. Sıralamada Mısır en düşük olan ülke, İsrail en yüksek olan
ülke’dir.
Tablo 8: Siyasi İstikrar ve Şiddetin Derecesi
Ülkeler/Yıl 2005

2008

2010

2013

2015

2016

İsrail

13,11

11,06

10,43

15,17

11,43

19,05

Mısır

26,70

28,85

19,43

7,11

8,57

9,05

Lübnan

18,45

4,81

7,11

6,64

7,14

8,10

Ürdün

41,75

30,77

34,60

26,07

25,71

27,14

Kaynak: (World Bank, 2017b)

Terör de dahil olmak üzere, hükümetin istikrarı sağlamasını ölçen göstergedir. Sıralamaya göre
Lübnan ve Mısır en düşük, Ürdün en yüksek olan ülke’dir.
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Tablo 9: Hükümetin Etkinliği
Ülkeler/Yıl 2005

2008

2010

2013

2015

2016

İsrail

82,84

87,38

88,04

85,78

87,50

88,94

Mısır

40,69

43,20

42,11

20,85

22,12

27,88

Lübnan

48,53

41,26

44,98

42,65

37,02

35,10

Ürdün

56,86

62,14

58,85

53,55

59,13

59,13

Kaynak: (World Bank, 2017b)

Hükümetin iyi ve uygulanabilir politikalar üretmesi ve kamu hizmetlerinin kalitesini ölçen
göstergedir. Tablo 11’e göre, sıralamada en düşük ülke, Mısır, en yüksek ülke İsrail’dir.
Tablo 10: Düzenlemelerin Kalitesi
Ülkeler/Yıl 2005

2008

2010

2013

2015

2016

İsrail

73,04

85,44

84,69

85,78

86,06

87,50

Mısır

38,73

49,51

46,89

29,38

22,12

17,79

Lübnan

49,51

46,60

53,59

49,29

43,75

40,87

Ürdün

56,37

61,65

57,42

56,87

54,81

54,33

Kaynak: (World Bank, 2017b)

Hükümetin özel sektörün gelişimine izin vermesini ve teşvik etmesini ve uygulama kabiliyetini
ölçen göstergedir. Tablo 12’ye göre sıralamada en düşük olan ülke Mısır, en yüksek ülke
İsrail’dir.
Tablo 11: Hukuk Kuralları
Ülkeler/Yıl 2005

2008

2010

2013

2015

2016

İsrail

75,60

75,48

79,62

80,75

85,10

82,69

Mısır

52,63

51,44

49,76

33,33

31,25

32,69

Lübnan

43,54

28,85

29,38

25,82

21,15

19,23

Ürdün

60,77

62,50

61,14

62,91

67,79

61,06

Kaynak: (World Bank, 2017b)
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Sözleşme uygulamalarının, mülkiyet haklarının, polis ve mahkemelerin kalitelerini ayrıca suç ve
şiddet olasılığını ölçen göstergedir. Sıralamaya göre en düşük olan ülke Lübnan, en yüksek ülke
İsrail’dir (World Bank, 2018).
Tablo 12: Yolsuzluk Kontrolü
Ülkeler/Yıl 2005

2008

2010

2013

2015

2016

İsrail

79,02

78,64

74,29

78,67

79,33

84,62

Mısır

31,22

23,79

30,95

31,75

30,29

31,25

Lübnan

37,56

20,87

20,00

19,43

19,23

13,94

Ürdün

62,93

66,50

59,52

60,19

64,42

64,90

Kaynak: (World Bank, 2017b)

Küçük ve büyük yolsuzluklarının yanı sıra, devleti seçkinlerin ve özel çıkar gruplarının ele
geçirmesi de olmak üzere kamu gücünün özel kazanç amacıyla ne derecede kullanıldığını ölçen
göstergedir (World Bank, 2018). Sıralamada en düşük seviyede Lübnan, en yüksek seviyede ise
İsrail yer almaktadır.
SONUÇ
Avrupa Birliği, Akdeniz ülkelerine yönelik ilk kurumsal politikasını Avrupa Akdeniz Ortaklığı ile
oluşturmuş akabinde Avrupa Komşuluk Politikası ile devam ettirmiştir. AB, Komşuluk politikası
kapsamında koşulluluk ilkesi gereği ülkelerin gerçekleştireceği siyasi ve demokratik reformlar
karşılığında daha fazla mali yardım ve daha fazla ticaret teklifinde bulunmuştur. Ancak,
demokrasi ve siyasi reformlar vurgusu politika belgelerinde sınırlı kalmış somut birer
uygulamaya geçememiştir. Bununla birlikte ülkelere ayrılan mali yardımlar daha çok ekonomik
kalkınma, özel sektör ve istihdamın desteklenmesi gibi ekonomik alanlara ayrılmış, kapsamlı
kurum oluşturma, adalet ve güvenlik gibi alanlara daha az kaynak sağlanmıştır.
AB, Lübnan dışındaki ülkelerin birinci ticari ortağı durumundadır. Aynı zamanda bu ülkelere
ileri bir hedef olarak Birlik iç pazarından pay alma, daha fazla entegrasyon gibi teklifler
sunulmuştur. Sonuçta uzun vadeli bir hedef olsa da komşuluk politikası ile beraber, AB ile komşu
ülkeler arasında ileri bir ekonomik bütünleşmenin kapısı açılmıştır. Derin ve kapsamlı serbest
ticaret anlaşmaları bu amaca hizmet etmekte olup, bu konuda Mısır ve Ürdün ile müzakereler
başlamıştır. Diğer ülkelerle böyle bir anlaşma şu an için söz konusu değildir.
Sonuç olarak, 1995 yılından itibaren bölgeye yönelik sürdürülen kapsamlı politikalar, ülkeler
üzerinde önemli bir ekonomik kalkınmaya ve demokratik dönüşüme neden olmamıştır. İsrail
dışındaki ülkeler gerek ekonomik, gerekse demokratik yönetim açısından az gelişmiş ya da
gelişmemişlerdir. Ekonomik özgürlük ve yönetişim kalitesi açısından değerlendirildiğinde
İsrail’den sonra Ürdün iyi bir performans göstermekte; Lübnan ve Mısır ise düşük bir profil
sergilemektedirler.
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Avrupa Komşuluk Politikası ve Orta Doğu’daki Etkileri
Haydar Efe

Öz
Bölgeyle çok yakın tarihi, siyasi, ekonomik ve ticari bağları bulunan Avrupa Birliği, 2003 yılında
Akdeniz’e kıyısı bulunan Orta Doğu ülkelerini de içeren bir politika olarak Avrupa Komşuluk
Politikası’nı yaratmıştır. Avrupa Birliği’nin Avrupa Komşuluk Politikası’nın bölgeye yönelik
etkilerini ortaya koymaya amaçlayan bu çalışmada bölgede bazı ülkelerin Avrupa Birliği’yle
ilişkileri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Abstract
The European Union, which has very close historical, political, economic and commercial ties
with the region, has created the European Neighborhood Policy as a policy, which includes the
countries of the Middle East Middle East countries which have Mediterranean coast in 2003. In
this study, which aims to reveal the effects of the European Neighborhood Policy of the
European Union on the region, the relations of some countries with the European Union are
discussed in detail.

Giriş
Diğer uluslararası aktörlerle karşılaştırıldığında Avrupa Birliği’nin Orta Doğu bölgesiyle
ilişkileri çok daha eskilere dayanır ve çok daha derindir. Avrupa Birliği’nin bölgeye yakınlığının
yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya gibi bölgenin eski hegemon güçlerinin bölge ülkeleriyle
çok eskilere dayanan bağları da Avrupa Birliği’nin bölgeye ilgisinin diger nedenleri arasındadır.
Avrupa Birliği’nin bölgeye yönelik politikalar gerçekleştirmesinin bir diğer nedeni de bölgenin
enerji kaynakları yönünden zengin olmasıdır. Bölgenin enerji kaynaklarını kontrol etmek ve
kendi enerji güvenliğini sağlamak için Orta Doğu bölgesi, temel önemdedir. Avrupa Birliği,
Bölgeye yönelik Küresel Akdeniz Politikası’ndan Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası’na ve
Barselona Süreci’ne kadar bir dizi politikalar gerçekleştirmiştir.
Avrupa Birliği’nin Orta Doğu bölgesine yönelik en son ve en önemli politikası olan Avrupa
Komşuluk Politikası ise barışı, güvenliği, refahı, sınırları ötesine genişletmeyi amaçlamakta,
insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi Birlik değerlerini de başta Orta Doğu
bölgesindeki komşuları olmak üzere tüm komşularının benimsemesini teşvik etmektedir.
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AB’nin 16 komşu devletini kapsayan Avrupa Komşuluk Politikası, Ukrayna, Moldova,
Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Beyaz Rusya’nın yanı sıra Fas, Tunus, Cezayir, Libya,
Filistin Yönetimi, Lübnan, Suriye, İsrail ve Mısır gibi Akdeniz’e kıyısı bulunan Orta Doğu
devletlerini kapsamaktadır. 2004 yılında hayata geçirilen Avrupa Komşuluk Politikası, başta
ekonomik ve ticari konular olmak üzere enerji, eğitim, ulaştırma ve araştırma gibi konulardaki
pek çok girişimi destekledi ve Avrupa Birliği ile ortaklarının tüm politika alanlarında daha
güçlü ilişkiler geliştirmesine olanak sağladı.
Avrupa Komşuluk Politikasına dahil olan ülkelerde ekonomik refah ve barış ve istikrarın
egemen olmaması durumunda, bu durumdan en olumsuz etkilenen aktörün Avrupa Birliği
olacağı yakın zamanda yaşanan Suriye Krizi ve bunun sonucunda yaşanan düzensiz göç ile çok
net olarak görülmiş, bu yüzden, AB’nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği işbirliği içinde bu ülkelere
sağladığı mali yardımlar ve ekonomik işbirliği önemli bir yer tutar. Söz konusu çalışma, bu
kapsamda, Avrupa Komşuluk Politikası’nın bölge üzerinde etkilerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği’nin Orta Doğu Bölgesine Yönelik Önceki Politikalarına Genel Bir Bakış
Orta Doğu bölgesinde güven ve istikrarı sağlama hedefine, ancak barışçıl işbirliği ve bölge
devletleriyle imtiyazlı ilişkiler geliştirme yoluyla varılabileceğinin farkına varan Avrupa Birliği,
(Sulima, 2015; s.283) bölge ülkeleriyle 1960 ve 1970ler boyunca tercihli ve tercihciz ticaret
antlaşmaları yaptı. 1964 yılında AT ile İsrail arasında tercihli olmayan ticaret antlaşması
yapıldı. Başarısız olan bu antlaşmanın ardından, AT, İsrail ile daha fazla ticaret kolaylığı
sağlayan tercihli ticaret antlaşması imzaladı. Lübnan ile de 1965 yılında bir tercihli olmayan
ticaret antlaşması imzalandı. “Arap ülkeleriyle AT arasında ilk akdi ilişki” olan bu antlaşma
başarılı olamadı. 1972 yılında Lübnan ile tercihli ticaret antlaşması yapıldı. Ticari tavizlerin
yetersiz olması ve mali ve teknik işbirliği boyutunun olmaması nedeniyle Lübnan hükümeti
anlaşmanın yenilenmesini istemiştir. AT, 1972 Eylül’ünde Mısır ile de tercihli ticaret antlaşması
yapmıştır. Ancak, Mısır’ın AT ürünleriyle rekabet edememesi nedeniyle ticaret dengesi Mısır
aleyhine gelişmiştir (Kurtbağ, 2003, s.74-75).
Yukarıda bahsedilen tüm anlaşmaların, Orta Doğu ülkelerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını
karşılamaktan uzak olduğunun görülmesiyle beraber, 1972 yılında Avrupa Komisyonu, bu
antlaşmaların Orta Doğu ülkelerinin kalkınmasına çok az katkı yapabildiğini ifade ederek yeni
bir Akdeniz politikası önerdi: Küresel Akdeniz Politikası. Bölge devletlerinin iki super devletle
olan ilişkilerinden farklı olarak eşitlik ilişkisi içinde ve bu ülkelerin AT ile ilişkilerinde onlara
avantaj sağlayacak bir model kurulması hedeflendi. 1989 yılına kadar devam eden bu
politikayla AT, bölge ülkeleriyle ikili değil bölgesel çapta anlayış gelitirmeye çalıştı. Ancak, Arap
İsrail Savaşı ve sonrasındaki petrol ambargosuyla gerilen ilişkilerin bir sonucu olarak, AT
bütün Akdeniz ülkeleriyle tek bir anlaşma yapmak yerine ülkelerle tek tek ikili anlaşmalar
yapmayı amaçladı (Kurtbağ, 2003, s.76-77).
Avrupa Birliği’nin 1970’lerden itibaren bölgeye artan ilgisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan
Küresel Akdeniz Politikası, bölgeyle ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlamış, ancak beklenen
başarıyı sağlayamamıştır. 1970 yılında yayımlanan Davignon Raporu’yla hayata geçirilen
Avrupa Politik İşbirliği’nin (APİ) ilk test edildiği yer de Orta Doğu bölgesi olmuş, Arap-İsrail
çatışmasının ardından başlayan petrol krizi sonrası Avrupa Konseyi, yani zirve ilk defa de facto
toplanmıştır. Özetle, Avrupa Birliği, 1970’ler boyunca bölgeyle daha yakından ilgilenmiş ve
bölgeye yönelik politikalar tesis etmeye başlamıştır.
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AT, 1977 yılının başında Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün’le tercihli ticaret antlaşmaları
yapmıştır. Hepsiyle aynı yıl içinde yapılmasının sebebi, politikanın “Küresel” niteliğini ortaya
koymak ve bölgesel bir yaklaşımın benimsendiğini herkese göstermekti (Kurtbağ, 2003, s.77).
Avrupa Birliği’nin 1980 yılında yayınladığı Venedik Deklarasyonu ile Filistinlilerin self
determinasyon hakkı olduğu ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün görüşmelerde yer alabilmesi,
İsrail’in işgal ettiği topraklarda yerleşim yerleri açmaması ve Kudüs’ün statüsünün tek taraflı
olarak değiştirilmemesi gerektiği belirtilerek Orta Doğu bölgesine yönelik doğru adımlar
atmaya başlamıştır.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, Küresel Akdeniz Politikası yerine Yenileştirilmiş
Akdeniz Politikası (YAP) gündeme gelmiş, YAP ile mali protokollerin ötesinde, kalkınma
projelerine destek verilmesi ve bölgesel işbirliğini hedeflemiştir. Orta Doğu ülkelerine yapılan
yardımlar, iki katına varan oranda artırılmıştır. Ayrıca, 1992-1996 döneminde Mısır, Suriye,
Ürdün ve Lübnan ile mali protokoller yenilenmiştir. Bu ülkelere altyapılarını yenilemeleri için
mali yardım sağlanmıştır. İsrail’in 1975 anlaşmasının güncellenme talebini isteksizce kabul
eden AT, bu anlaşmayı barış sürecindeki ilerleme şartına bağlaması dolayısıyla görüşmeler,
1993 yılında tamamlanmıştır. Avrupa Komisyonu, İsrail ile bir ortaklık anlaşması yapılmasını
önermiştir. Sonuçta, YAP da Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine bekleneni verememiştir (Kurtbağ,
2003, s.79).
Soğuk Savaş sonrası dönemde AB’nin kapısını çalan Merkezi ve Doğu Avrupa Devletlerine
verilen yardımlar, güney komşularına verilenlerden çok fazlaydı. Bu durum özellikle güney
ülkelerinde rahatsızlık yaratmıştı. Dış ilişkilerde bir denge yaratmayı amaçlayan Birlik içinde,
özellikle, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler Akdeniz politikasına yeni bir ivme
kazandırılmasını istediler. Bunun üzerine, Kasım 1995’te Avrupa-Akdeniz İşbirliği Programı,
Barselona Deklarasyonu ile başladı. Bir tarafta 15 AB üyesi, diğer tarafta Türkiye, Kıbrıs ve
Malta’nın yanı sıra, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin Yönetimi
programa dahil edilmiştir (Cicioğlu ve Bal, 2017, s.48).
Söz konusu deklarasyon ile yeni bir bakış açısı, bilimsel, ekonomik, kültürel ve sosyal
işbirliğinin yanı sıra bir serbest ticaret alanı yaratılması ve son olarak demokratik değerlerin
geliştirilmesi amaçlanıyordu (Revel, 2016, s.3-4).
AB’nin Akdeniz Bölgesi ve Orta Doğu ülkelerine yönelik önceki politikalarla karşılaştırıldığında
Avrupa Akdeniz Ortaklığının getirdiği yenilikler şunlardı: ortaklığa ekonomik, mali, sosyal ve
kültürel nitelikte yeni boyutlar eklendi;iki taraflı anlaşmaların revise edilmesiyle bölgesel
işbirliğinin geliştirilmesi; bölge ülkelerine sağlanacak yardımlar, insan hakları ve demokrasi
alanında sağlanacak ilerlemelere bağlandı. Yani, önceki politikaların aksine, karşılıklılık, çok
taraflılık, siyasi diyalog, liberalizasyon ve koşulluluk ilkelerine dayanıyordu. Avrupa Akdeniz
Ortaklığı, bölgede ekonomik ve siyasi işbirliğinin gelişimine katkılarda bulunsa da Akdeniz’in
güneyinde istenilen hedeflere ulaşamamıştır (Kurtbağ, 2003, s.83).
1980’ler ve 1990’larda Filistin-İsrail Barış sürecine olumlu katkılarda bulunan ve iki taraf
arasında arabuluculuk yapan Avrupa Birliği, İsrail’le Kasım 1995’te Avrupa Birliği-İsrail
Ortaklık Antlaşmasını imzalamış ve söz konusu anlaşmayla tarımsal ürünler ve sanayi
ürünlerinin ticaretinin liberalizasyonu amaçlanmıştır. Anlaşma, ayrıca AB-İsrail siyasi
diyaloğunu da başlatmıştır.

619

Avrupa Komşuluk Politikası’nın Hayata Geçirilmesi ve Orta Doğu Bölgesi
Barselona Sürecinin 10. yıl dönümünde pek çok AB diplomatı, sürecin başarısız olduğunu, Orta
Doğu’da demokrasinin gelişmesi, ekonomik ve sosyal reformlar konusunda çok az mesafe
alındığını ve “Barselona Sürecinin Filistin Barış Sürecinin tutsağı” olduğunu iddia ediyorlardı.
Yani, Avrupa Komşuluk Politikası’nın hayata geçirilmesinin bir sebebi de Avrupa Akdeniz
ortaklığının başarısızlığına duyulan tepkidir. Avrupa Komisyonu eski başkanı Romano Prodi
“kurumlar dışında herşeyi paylaşmak” olarak ifade ettiği ilke kapsamında komşu ülkelerle
üyelik dışında her türlü işbirliğinin önü açılmıştır (Revel, 2016, s.5-6).
2003 yılında başlatılan ve 2004 yılında geliştirilen demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
haklarına saygı gibi Birlik değerlerine dayanan Avrupa Komşuluk Politikası, genişleyen Birlik
ile komşuları arasında yeni duvarlar oluşmasını engellemek amacıyla komşularında istikrarı,
refahı ve güvenliği güçlendirmeyi hedeflemektedir (European Neighbourhood Policy, 2016).
Avrupa Akdeniz Ortaklığı’nda tüm Orta Doğu ülkelerinin hepsine yönelik tek bir bakış açısı var
iken, Avrupa Komşuluk Politikası’nda her bir ortak ülkeyle Birliğin ayrı ayrı ikili ilişkiler
geliştirilmesi hedeflenmiştir (Revel, 2016, s.6).
Avrupa Komşuluk Politikası, güney komşuluk bölgesinde her bir ülke için o ülkenin kendi özel
durumu dikkate alınarak hazırlanan bölgesel ve sınır ötesi işbirliği programları vasıtasıyla
uygulanmaktadır. Bu AB işbirliği programları demokratik gelişme, iyi yönetişim, devlet kurma,
hukukun üstünlüğü, sosyal koruma ve göç gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır (Southern
Neighbourhood, 2018).
Avrupa Komşuluk Politikası’nın kilit kavramlarından birisi Eylem Planlarıdır. Komşuluk
Politikası kapsamındaki ülkelerle ilişkilerin en temel belgesi olan eylem planları, bu ülkelerdeki
sivil toplumun desteklenmesi anlamında da temel önemdedir.
2015 yılındaki gözden geçirme sonrasında Avrupa Komşuluk Politikası’nın bu ülkelerdeki iyi
yönetişim, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının yanı sıra sivil toplumun ve
reformların daha fazla desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, bir diğer önemli araç da 2014-2020 dönemi için tahsis edilen 15.4 milyar
Euroluk Avrupa Komşuluk Aracıdır (ENI). Avrupa Komşuluk Politikası’nın uygulanmasında
temel mali araçtır.
Avrupa Komşuluk Politikası’nın Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
Daha fazla karşılıklı hesap verebilirlik ve “daha fazla reform için daha fazla fon” yaklaşımıyla
AB ile komşuları arasında ikili ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan
canlandırılmış bir Avrupa Komşuluk Politikası oluşturulması hedeflenmiştir. AB Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Aston komşularının çoğunun demokratik
değişim süreci içinde olmaları dolayısıyla Avrupa Komşuluk Politikası’nın bu gözden
geçirmesinin daha önemli olduğunu, getirilen yeni yaklaşımın komşularının bulunduğu bölgede
demokrasiyi ve ekonomik refahın artırılmasını teşvik etmeyi amaçladığının altını çizmiştir
(Yeni ve İddialı bir Komşuluk Politikası, 2011).
Stefan Füle de yeni Avrupa Komşuluk Politikası yaklaşımı konusunda Orta Doğu bölgesinin
daha müreffeh ve daha demokratik olma yolunda bir dönüşüm içinde olduğunu ifade ederek,
yeni Avrupa Komşuluk Politikasının çok daha fazla farklılıklar içerdiğini ifade etmiştir. Her
ülkenin farklı amaçları, ihtiyaçları ve kapasitesi olduğu ve dolayısıyla her ülkenin AB ile
bağlarını ayrı ayrı kurması gerektiğine vurgu yapmıştır. Tüm bölgeye aynı yaklaşımın olmadığı
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ve bölge ülkelerine verilen yardımların demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki
ilerlemeye bağlı olarak verileceğinin altını çizmiştir (Yeni ve İddialı bir Komşuluk Politikası,
2011).
25 Mayıs 2011’de yayınlanan “Komisyon, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Ekonomik ve Sosyal
Komite ve Bölgeler Komitesi’nin Ortak Tebliği’nde” Orta Doğu’da ve diğer komşularında
meydana gelen gelişmelerin Avrupa Birliği’nin komşularıyla ilişkilerini yeniden gözden
geçirme ihtiyacını doğurduğu ifade edilerek, 2004 yılında devreye sokulan Avrupa Komşuluk
Politikası’nın bölge ülkelerindeki halkların tüm kesimlerine hitap edecek şekilde yeniden
gözden geçirileceği ifade edilmiştir. (A new response to a Changing Neighbourhood, Brussels,
25/05/2011 COM(2011) 303, s.1) Yine, Suriye Krizi’nin başlamasıyla birlikte Mayıs 2011’de AB
Suriye’yle resmi ikili işbirliği programlarını askıya aldı (Revel, 2016, s.6).
Lizbon Antlaşması’nın Birliğe dış politikasını geliştirme fırsatı verdiği, bu bağlamda Birliğin
komşularıyla tüm sorunları kapsayan etkili ve bütüncül işbirliğini genişletilmesi gerektiğinin
altı çizilmiştir. Bu durum, 2010 yazında Avrupa Komşuluk Politikasının gözden geçirilmesi için
önemli bir etken olmuştur. Öte yandan, Tunus’taki gelişmelere atıfta bulunularak, Doğu
Akdeniz’deki gelişmelerin, bu gözden geçirmeyi kolaylaştırdığının altı çizilmiştir.
Avrupa Komşuluk Politikası’na üye devletler ve toplumlarla Avrupa Birliği arasında ortaklığın
güçlendirilmesi için yeni bir yaklaşıma gereksinim duyulduğu belirtilerek, bu amaçla sağlıklı
demokrasiler inşa etmek ve güçlendirmek; sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sürdürmek ve
sınır ötesi bağlantıları yönetmek amaçlanmıştır (A new response to a Changing
Neighbourhood, Brussels, 25/05/2011 COM (2011) 303, s.1).
Avrupa Birliği, yeni yaklaşımın karşılıklı hesap verebilirliğe ve insan hakları, demokrasi ve
hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere dayanması gerektiğinin altını çizmiştir. İşleyen bir
demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü AB’nin komşularıyla ortaklığının temel
sütunlarıdır. Demokrasi standardını düşüren ve İnsan hakları ihlallerinde bulunan devletlerle
ilişkileri azaltacaktır. Birlik, ayrıca, Avrupa Komşuluk Politikasının her bir ortak ülkenin AB ile
kurmuş olduğu kendi özel bağları, ihtiyaçları ve kapasitelerine göre kendine özel bağlarını
geliştirmesine izin veren daha yüksek bir farklılaşma düzeyi içermesi kararlaştırılmıştır(A new
response to a Changing Neighbourhood, Brussels, 25/05/2011 COM(2011) 303, s.2).
Ortaklığın, her bir komşunun ihtiyaçları, kapasiteleri ve reform hedefleri temelinde gelişeceği
ifade edilmiştir. Komşulara verilecek artan AB desteğinin koşullu olduğu ve daha fazla ve daha
hızlı iç reformlar yapan ülkelere daha fazla yardım yapılması ilke olarak kabul edilmiştir (A
new response to a Changing Neighbourhood, Brussels, 25/05/2011 COM (2011) 303, s.3-4).
Reformlar, her ülkede farklı gerçekleşse de AB, derin ve sürdürülebilir bir demokrasiyi inşa
etmenin unsurları olarak, adil ve özgür seçimler; basın özgürlüğü, dernek, ifade ve toplanma
özgürlüğü; hukukun üstünlüğü; yolsuzlukla mücadele ve silahlı kuvvetler üzerinde demokratik
kontrolü saymıştır. Birlik, ayrıca, bu unsurlara dayalı reformların yalnız demokrasiyi
geliştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın koşullarını oluşturacağını
ve ticaret ve yatırımları artıracağını ifade etmektedir (Yeni ve İddialı bir Komşuluk Politikası,
2011).
Bu kapsamda, Ürdün ve Fas’tan yapılan anayasa reform açıklamalarının desteklenmesi gereken
önemli gelişmeler olduğuna vurgu yapılmakta, aynı zamanda, eğitim, sosyal koruma ve kadın
haklarının gelişmesinin Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında AB ile komşularının ortak
hedefi olan kapsayıcı büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine katkıda bulunağına vurgu
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yapılmaktadır (A new response to a Changing Neighbourhood, Brussels, 25/05/2011, COM
(2011) 303, s.2).
Avrupa Komşuluk Politikası, 2015 yılında yeniden gözden geçirilerek güncellendi. Üye
devletlere, AB kurumlarına, uluslararası örgütlere, sosyal ortaklara, iş dünyasına, düşünce
kuruluşlarına, sosyal ortaklara, üniversitelere ve sivil topluma danışılarak hazırlandı (Review
of the European Neighbourhood Policy, 2015, s.2). 2015 yılı Kasım ayında gözden geçirilen
Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası için Küresel
Stratejisi ile uyumlu olarak güney komşularında istikrar, güvenlik ve refah alanı oluşturmak
amacındadır.
Gözden geçirilmiş yeni Avrupa Komşuluk Politikası’nın temel önceliklerinden biri ekonomik
kalkınmadır. Bölge ülkelerindeki makro ekonomik istikrar ve ekonomik reformların
desteklenmesi ve öncelik olarak görülmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, bölge
ülkelerindeki ekonominin modernizasyonu, yeniliklerin teşvik edilmesi, istihdam yaratma ve
ekonomik ve sosyal uyum öncelikli konulardır (Review of the European Neighbourhood Policy,
2015, s.2).
Güney Komşuluğu kapsamında, Fas ve Tunus ile onların sürdürülebilir kalkınma ve reformları
desteklemek amacıyla, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı Antlaşmaları müzakereleri
devam etmektedir. Öte yandan, enerji güvenliği, düzenli ve düzensiz göç konularında artan
işbirliği, radikalleşmenin önlenmesi, terörizmle savaş, organize suçlarla ve siber suçlarla
mücadele, kriz yönetimi, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları konularında işbirliği gibi pek
çok konuda işbirliğine gidilmektedir.
Avrupa Birliği ile Güney Akdeniz ülkeleri arasında en önemli konulardan biri göç üzerine
diyalogdur. Bu kapsamda, özellikle düzensiz göçün önlenmesi Birlik açısından temel
önemdedir. Bir diğer konu ise güvenlik üzerine diyalogdur. 2015 yılında gözden geçirilmiş
Avrupa Komşuluk Politikası ile terörizmle mücadele, radikalleşmenin önlenmesi, çatışma
önleme, kriz yönetimi, güvenlik sektörü reformunun da içinde bulunduğu pek çok yeni işbirliği
alanları oluşturulmuştur.
Avrupa Komşuluk Politikası ve Orta Doğu Ülkeleri
Avrupa Birliği, 2005-2007 yılları arasında Fas, Tunus, Mısır, Ürdün ile Avrupa Komşuluk
Politikası kapsamında eylem planları gerçekleştirdi. Ayrıca, öncelikler belirlendi, genişletilmiş
siyasi diyalog, insan haklarının korunmasını teşvik, AB iç pazarına giriş, organize suçlarla
mücadele ve çeşitli ekonomik sahalarda işbirliği başlatıldı. Ortak işbirliği, her bir ortak ülkenin
ortak değerlere bağlı kalması şartına bağlandı. AB bu amaçla, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık
Aracı’nı hayata geçirdi (Revel, 2016, s.6).
AB’nin Orta Doğu’daki komşularının çoğunun ana ticaret ortağı Avrupa Birliğidir. Avrupa
Birliği, Mısır ile yapmış olduğu 2004 yılında yürürlüğe giren Ortaklık Antlaşması geçmişe göre
çok daha geniş bir alanda daha yoğun ve yakın ikili işbirliği
başlatmıştır (European
Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiation, Egypt, 2019). Ortaklık Antlaşması’yla AB
ile Mısır arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergileri kaldırılmış ve tarımsal malların ticareti
ise kolaylaştırılmıştır. Ortaklık Anlaşması, AB ile Mısır arasındaki ticaret hacmini çok
artırmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği, Mısır’ın en büyük ithalat ve ihracat ortağıdır. 2017 yılı
istatistiklerine göre, Avrupa Birliği, % 29.7’lik bir oranla, Mısır’ın ticaret hacmi içinde birinci
sıradadır. 2004 yılında AB-Mısır ticareti 11.8 milyar Avro iken, 2017 yılında 27.9 milyar Avroya
çıkmıştır (European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiation, Egypt, 2019).
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Ortaklık Anlaşmasının amaçları (Euro-Medıterranean Agreement Establishing an Associatıon
Between The European Communities And Their Member States, of The One Part, And The Arab
Republic of Egypt, of the Other Part, 2019): Taraflar arasında yakın siyasi ilişkilerin gelişmesine
izin verecek bir siyasi diyalog için uygun bir çerçeve sağlamak; mal, hizmet ve sermaye
ticaretinin serbestleşmesi koşullarını oluşturmak; Taraflar arasında dengeli ekonomik ve
sosyal ilişkilerin diyalog ve işbirliği yoluyla gelişmesini teşvik etmek; Mısır’ın ekonomik ve
sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak; Ekonomik ve siyasi istikrarın sağlamlaştırılması
amacıyla bölgesel işbirliğini teşvik etmek; Karşılıklı ilgisi olan diğer alanlarda işbirliğini teşvik
etmek şeklinde sayılmıştır. Ayrıca, Ortaklık Anlaşmasının oluşturulacak politik diyaloğun barış,
güvenlik, demokrasi ve bölgesel kalkınma gibi tüm konuları kapsaması kararlaştırılmıştır.
(mad.4)
Ortaklık Antlaşması, AB ile Mısır arasındaki ticarete ithalatta herhangi bir yeni kantitatif
kısıtlama veya eşdeğer etkiye sahip başka herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceğini (mad.17) ve
iki tarafın birbirine ihracat ve ithalatta uyguladıkları gümrük vergilerinin belli zaman
çizelgeleri içinde kaldırılması kararlaştırılmıştır.
Ortaklık Antlaşması’nı müteakip 2007 yılında benimsenen AB-Mısır Eylem Planı, siyasi, sosyal
ve ekonomik alanlarda artan işbirliğini temel alarak ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda
bulunmaktadır (European Commission, Egypt, 2019).
“Tarımsal ürünlerin, işlenmiş tarım ürünlerinin ve balıkçılık ürünleri üzerine anlaşma” da 1
Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Son olarak, AB ile Mısır arasında “Derin ve
Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması” üzerine görüşmeler, 1 Haziran 2013 tarihinde başlamış ve
halen devam etmektedir.
Öte yandan, Avrupa Birliği bölgeden kaynaklanan düzensiz göçü ve insan kaçakçılığını
engellemeye çalışırken, buna karşılık bölgeden AB’ye giden turistlerin ve öğrencilerin
hareketliliğini kolaylaştırmaya çalışmaktadır.
Ayrıca, revise edilen Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında AB-Mısır Ortaklığının öncelikleri,
Temmuz 2017’deki AB-Mısır Ortaklık Konseyi’nde kararlaştırılmıştır. “AB-Mısır Ortaklık
Öncelikleri 2017-2020” başlıklı belgede (EU-Egypt Partnershıp Priorities 2017-2020, 2017)
Ortaklığın öncelikleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ve insan haklarına saygı gibi evrensel
değerlere ortak bir taahhüte dayanır. “Mısır’ın Sürdürülebilir Modern Ekonomisi ve Sosyal
Kalkınması” başlığı altında, ekonomik modernizasyon ve girişimcilik, kapsayıcı gelişme ve
istihdam yaratma, özel sektörün rolünü güçlendirme ve kamu yönetimi reformu ve iyi yönetişim
konuları öncelik olarak ortaya konulmuştur.
“Ticaret ve Yatırım” başlığı altında varolan ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi; “Sosyal
Kalkınma ve Sosyal Adalet” başlığı altında sosyal güvenlik ağı ve sosyal koruma yoluyla
ekonomik reformların olumsuz etkilerinden marjinal grupları korumak; “Enerji Güvenliği, Çevre
ve İklim Eylemi” başlığı altında AB’nin Mısır’la yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesinde işbirliği yapılması hedeflenmektedir (EU-Egypt Partnershıp
Priorities 2017-2020, 2017).
İkinci önemli öncelik olarak “Dış Politikada Ortaklar” başlığı altında AB ve Mısır’ın ikili, bölgesel
ve uluslararası düzeyde dış politikada işbirliği sayılmaktadır. Bu kapsamda, Mısır ile AB
arasındaki ortaklığın Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika’da istikrar ve refah için önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Ayrıca, AB ile Mısır arasında kriz yönetimi ve insani yardımlar konusunda
işbirliği üzerinde durulmaktadır. “Güvenlik ve Terörizm” başlığı altında terörizm ve radikal
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akımlarla mücadeleye dikkat çekilmekte, “Karşılıklı Fayda İçin Göç Akışını Yönetme” başlığı
altında AB’nin Mısır’ın göç yönetimini güçlendirme çabalarına destek olacağı ifade edilmektedir
(EU-Egypt Partnershıp Priorities 2017-2020, 2017).
İstikrarsızlığın AB ve Mısır’ın karşılaştığı ortak bir güçlük olduğu belirtilerek, tüm insanlara eşit
derecede fayda sağlayan modern, demokratik bir devlet kurulmasının bunun için çok önemli
olduğunun altı çizilmektedir. AB ve Mısır’ın demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükleri,
bütün yurttaşların anayasal hakları olarak geliştirmeye kararlı oldukları, bu kapsamda, AB’nin
bu hakları kendi hukukuna dahil etmesi konusunda Mısır’a destek olacağının altı çizilmektedir.
Ayrıca, AB’nin etkili bir kamu sektörü reformu için Mısır’ın devlet kurumlarının kapasitelerinin
geliştirilmesi, yasa uygulayıcı kurumların herkese güvenlik sağlama görevlerini yerine getirme
kapasitelerini arttırma ve yeni Parlamentonun anayasal işlevlerini geliştirme çabalarına katkıda
bulunacağına vurgu yapılmaktadır. Son olarak, Mısır’da adalet sektörünün modernizasyonu ve
herkesin adalete ulaşma hakkı öncelikler arasında sayılmıştır (EU-Egypt Partnership Priorities
2017-2020, 2017).
Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Avrupa Komşuluk
Aracı (ENI), 2014-2020 dönemi için Mısır ile AB işbirliğinin kilit mali aracıdır. 2007-2013
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) yerine geçmiştir. Diğer finansman kaynakları ise
örneğin insan haklarına ve sivil topluma odaklanan tematik programlardır (European
Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiation, Egypt, 2019).
Avrupa Birliği’nin Orta Doğu’dayakın ilişki içinde olduğu bir diğer yönetim de Filistin
Yönetimidir. Avrupa Komisyonu, Filistinlilerin en büyük dış yardım sağlayıcısıdır. AB’nin
desteği, Ticaret ve İşbirliği Üzerine Geçici Ortaklık Anlaşması’na dayanan bir ortaklığa
dayanıyor. Filistin Yönetimi adına Avrupa Birliği ile FKÖ arasında 1997 yılında imzalandı.
(European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, Palestine, 2019). Ayrıca, AB
Nisan 2005’te İsrail ile Mayıs 2005 tarihinde de Filistin Yönetimi ile Eylem Planları imzalamıştır
(Cicioğlu ve Bal, 2017, s.51). AB ile ekonomik ve siyasi işbirliği gündemini belirleyen 2020 yılına
kadar yürürlükte kalacak yeni AB-Filistin Eylem Planı ise Mayıs 2013’te onaylanmıştır
(European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, Palestine, 2019).
Avrupa Komşuluk Aracı (ENI), AB’nin Filistin için temel finansman aracıdır. Yardımlar, çok yıllı
ikili işbirliği gündemi içinde dağıtılmaktadır. Hali hazırda, “2017-2020 Filistin’e Yardım Avrupa
Ortak Stratejisi Demokratik, Hesap Verebilir Filistin Devletine Doğru” başlıklı tek bir destek
programı çerçevesinde verilmektedir. 2017-2020 dönemi için, AB’nin ENI uyarınca Filistin’e
ikili desteği, şu öncelikli sektörlere odaklanmaktadır: Yönetişim reformu ve mali konsolidasyon;
hukukun üstünlüğü kuralı, adalet, vatandaş güvenliği ve insan hakları; sürdürülebilir hizmet
sunumu; su ve enerji hizmetlerine erişim; sürdürülebilir ekonomik kalkınma (European
Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, Palestine, 2019).
2017-2020 dönemine ilişkin çok yıllı finansal Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) tahsisi 1,11 milyar
Euro ile 1,356 milyar Euro arasındadır. AB, Filistin Yönetimine, ücretlerin ve emekli maaşlarının
ödenmesi, savunmasız Filistinli ailelere yardım, Doğu-Kudüs hastanelerinin borçlarının
ödenmesi ve kamu hizmetlerinin sunulmasına katkıda bulunarak, sürekli harcamaları
karşılanması için yardım etmektedir. Bu yardım PEGASE aracı yoluyla yapılmaktadır. 2018
yılında PEGASE’in Filistin Yönetimi’ne katkısı 152.5 milyon Euro’ya ulaşmıştır; bunun en çok
zarar gören Filistinli ailelere destek için 50 milyon Euro, maaş ve emekli aylıkları için 85 milyon
Euro, Doğu Kudüs’deki hastaneler için 13 milyon Eurodur. PEGASE, üye devletlerden ve diğer
bağışçıların yardımlarına da açıktır. Ayrıca, hali hazırda Avrupa Birliği, Filistinli mültecilere en
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büyük uluslararası yardım sağlayıcısıdır. Yardım, mülteci kamplarında aktif olan öğretmenler,
doktorlar ve sosyal hizmet görevlileri maaşları dahil olmak üzere sağlık, eğitim ve sosyal
hizmetler alanlarındaki temel programların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır
(European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, Palestine, 2019).
Gelecekteki Filistin devletinin kurulmasını göz önüne alan Avrupa Birliği, Filistin Yönetiminin
kurumsal kapasitesini de desteklemektedir. Yıllık 168 milyon Euro’yu aşan PEGASE programı ile
rutin harcamalarına katkıda bulunmaktadır (Palestine, Keymilestones, 2019). Ayrıca, her yıl 8 ila
15 milyon Euro arasında iki devletli çözümü canlı tutmak için kilit bir öncelik olan Doğu
Kudüs’teki projeler için tahsis edilmektedir. AB’nin 2017 yılı Doğu Kudüs Programına katkısı
14,9 milyon Euro tutarındadır. Öte yandan, İsrail ve Ürdün ile birlikte Filistin Yönetimi, Avrupa
Barış İnşa Girişimi’ne katılmaktadır. Genel amacı, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir çözüm için sivil
toplumu destekleyerek barış sürecini kolaylaştırmaktır. Program, yıllık 5 milyon Euro katkı
almaktadır (European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Palestine, 2019).
Avrupa Birliği-Filistin Yönetiminin öncelikleri: yönetişim, özel sektörü geliştirme, su ve toprağın
geliştirilmesi ve Doğu Kudüs Programı olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği, Filistin’e Avrupa
Komşuluk Aracı vasıtasıyla yıllık 300 milyon Euro yardım yapmaktadır (Palestine,
Keymilestones, 2019). Ayrıca, Filistin Yönetimi Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı gibi
tematik programlardan da yararlanabilmektedir. Filistinli öğrenciler Erasmus Plus
programından da yararlanmaktadırlar.
Avrupa Birliği ve Arap Devletleri Ligi arasında dışişleri bakanları toplantıları yapılmakta ve bu
toplantılarda insan hakları, hoşgörü ve teröriz gibi konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Orta Doğu
Barış Süreci gibi konularda fikir alışverişinde bulunulmaktadır. Öte yandan, İslam İşbirliği
Örgütü ile de yüksek düzeyli danışma toplantıları yapılmaktadır.
Sonuç
ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin tersine, Orta Doğu’daki istikrarsızlık ortamından en çok
Avrupa Birliği olumsuz anlamda etkilenmektedir. Orta Doğu’daki çatışma ve savaştan olumsuz
etkilenen milyonlarca insan Avrupa’ya göç etmektedir.
Orta Doğu ülkelerinin de çoğunun dahil olduğu kendi sınırları dışında bir “dostlar halkası”
yaratmayı amaçlayan Birliğin komşularının dahil olduğu bir refah ve barış alanı ve demokratik
ve insan haklarına dayalı yönetimler oluşturma hedefine günümüzde Orta Doğu bölgesinin içine
düştüğü istikrarsızlık, göç, terör, çatışma ve savaş ortamında ulaşılamamış görünmektedir.
Yeni araçlar ortaya koymasına ragmen, Avrupa Komşuluk Politikası genel olarak hedefine
ulaşamamış, amaçladığı Birlik sınırları dışında refah ve istikrar alanı oluşturamamıştır. Orta
Doğu’da istikrarsızlık devam etmektedir. Zaten, Orta Doğu’nun devasa sorunlarını Avrupa
Birliği’nin tek başına çözmesi mümkün değildir.
Avrupa Birliği’nden beklenen bölgede olumlu bir atmosfer oluşturulmmasının koşullarının
yaratılmasına katkıda bulunmasıdır. Bazı sektörel projeler gerçekleştirilmiş, ancak ekonomik
kalkınma ve istihdam yaratma konularında çok etkili olamamıştır. Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus ile
kapsamlı ticaret anlaşmaları yapılmakla birlikte bölge ülkelerine yönelik yapılan mali
yardımlardaki artışlar yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle Birlik, Orta Doğu’daki ülkelerle
ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgede bir güvenlik ve refah alanı yaratılması için bölge
ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına daha fazla katkıda bulunmalıdır.
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Orta Doğu ülkeleriyle değişik seviyelerde ilişkiler geliştiren Avrupa Birliği’nin geçmiş
deneyimlerinden çıkardığı derslerle oluşturduğu Avrupa Komşuluk Politikasının revise edilmesi,
bölge ülkeleriyle daha etkili bir ortaklık kurulması ve düzgün işlemesinin önündeki engellerin
kaldırılması gerekmektedir.
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Orta Doğu’da Sosyo-Politik Gelişmelerin Gölgesinde Çağdaş Sanat ve
Sanatçılar
Ahmet Emre Ateş*

Öz
Bu çalışmanın amacı Orta Doğulu sanatçıların, yaşadıkları ülkelerle ilgili görsel eserlerini
değerlendirmektir. Soğuk Savaş sonrası Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler çağdaş ve güncel sanat
bağlamında ele alınacaktır. Şehir ve göç, savaş, kadın-erkek ilişkileri gibi pek çok sosyo-politik
konunun yorumlandığı eserler, Orta Doğu’nun son otuz yıllık tarihini farklı biçimde özetlemekte
ve tartıştırmaktadır.
Diana al Hadid, Nadia Ayari, Kader Attia, Shadi Ghadirian gibi çoğunlukla Orta Doğu kökenli
sanatçıların, kendi ülkelerine ait tespit ve yorumlarını içeren çağdaş eserleri günümüzde başta
Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kıtada sergilenmektedir. Türkiye’deyse Orta Doğu
üzerine yapılan tartışmalar düşünsel temelli olup, görsel sanatlar noktasında yaşanılanların
yorumu değerlendirilmemektedir. Bu bağlamda çalışmanın katkısı, söz konusu güncel sanat ve
sanatçıların Orta Doğu üzerine farklı bakışlarını incelemek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Çağdaş Sanat, Toplum, Şehir, Savaş

Oryantalizm ve Sanat
Batı dünyasının Doğu karşısındaki önyargılarını ortaya çıkartan kitapların en etkilisi kuşkusuz
Edward Said’in Şarkiyatçılık (1978) adlı eseridir. Said’in çıkış noktası olarak esinlendiği Claude
Lévi-Strauss’un değimiyle Batı düşüncesindeki “Orient” ile “Occident” arasında kurulan ikili
karşıtlık, “onlar” ve “biz” ayrımını esas almaktadır.1 Said’e göre, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren
oryantalizm açık veya kapalı şekilde “Doğu”ya egemen olmanın bir planıdır. Bu plan, onu
yeniden şekillendirmenin ve üzerinde bir üstünlük kurmanın stratejik bir yolu olmuştur.
Said, “Doğu”nun kendi değimiyle oryantalize edilmesini, “Modern şarkiyatçılığın yükselişiyle
oryantalist kurumların büyümesi (keşifler, çeviri fonları, akademik departmanlar) Orta Doğu’da
güçlü ticari, siyasi ve askeri kolonyal mevcudiyetin gittikçe artışı arasındaki ilişkiyle”2
özetlemektedir. Said, örnek olarak, Renan’ın bir kitabını ele alıp, kitap üzerinden Gobineau’nun,
Fransız diplomatik servisinin ve karşılaştırmalı anatominin sömürücü çıkarlar ağını
inceleyebilmektedir.
“Doğu”nun metinsel olarak yeniden inşa edildiği Şarkiyatçılık metinsel bir söyleme
bürünmektedir. Doğulu söz konusu olduğunda, Said açısından Şarkiyatçılık, “Doğuluyu metin
olarak Batıya teslim eden, Batı tarafından işgal edilip kaynaklarının sağılmasına ve insani açıdan

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul,
Türkiye, E-posta: ahmetemreates@hotmail.com
1 Peter Burke, Kültür Tarihi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.66.
2 Edward Said, İktidar, Siyaset ve Kültür, İstanbul, Hece Yayınları, 2016, s.49.
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mahvedilmesine imkân sağlayan operasyonel ve etkin bir bilgi ve iktidardır”.3 Söz konusu
hegemonik güç, Batıyı, Doğunun karşısında bir özne yapmaktadır. Doğuysa bu öznenin, nesnesi
konumuna hapsolur.
“Oryantal” olanı hiç de uygun olmayan şekilde Oksidental olanla karşılaştırma eğiliminin
kaynakları da sorunludur. Said’e göre modern Araplarla ilgili olarak Batı’daki hiçbir kitapta,
Arap yazısının incelenmesi bulunamayacağı gibi, bugünkü Orta Doğu uzmanlarının çoğu, Arap
toplumu hakkında 19. Yüzyıl oryantalistlerinden devralınan bir avuç klişeye referans
vermektedirler.4 Bununla birlikte, “Araplar ya da Müslümanlar tarafından yapılan araştırmalar
asla zikredilmez, ne de İslam’ın politik bir din olduğu ve İslam ile İslami yaşam arasında bir fark
olmadığı şeklindeki eski klişelerin (…) yanlışlaşıp yanlışlaşmadığına bakılmaz.”5
Karşı çıkılan söz konusu Avrupa merkezci bakış, batıyı yenilikçi, akılcı, bilimsel, disiplinli,
işlevsel, özgür ve medeni olarak kabul etmektedir. Avrupa merkezci bakış, doğu algısını taklitçi,
akılcı olmayan, batıl ve geleneklere bağlı, tembel, işlevsiz, esir ve barbar olarak inşa etmektedir.6
Jack Goody’nin “tarih hırsızlığı” ile nitelendirdiği bu durum, bir bakıma tarihin Batı tarafından
ele geçirilmişliğini anlatmaktadır. Böylece insanlığın geçmişine dair hümanizma, demokrasi,
ticaret, sanat, vb. gelişimlerin özellikle Batı Avrupa ölçeğinde olup bitenlerle kavramsallaştırılıp,
dünyanın geri kalanına sunulmaktadır.7
Klasik çağ tarihçisi Moses Finley’in antik Yunan demokrasisini halkın yönetiminin temeli olarak
gördüğü ve günümüz Yahudi-Hristiyan demokrasisine kaynaklık ettiğini düşündüğünü Avrupamerkezci anlayış, Norbert Elias’ın “Uygarlık Süreci” adlı eseriyle devamlılık kazanmıştır. Elias’ın
uygarlaşma süreciyle bağlantılandırdığı Avrupa Rönesansı’nı takiben Marx’ın verdiği adla “Asya
istisnacılığı” kıtalararası farklılık üzerinden giderken kıtalararası veya kültürlerarası etkileşimi
yadsımaktadır. Karşılaştırmalı verileri dikkate alarak Batı’dan çok daha önce Doğu’ya damgasını
vuran geniş pazar etkinliğinin ve merkantilist kapitalizmin bir kıtayla sınırlandırılamayacağını
iddia eden Fernand Braudel bile, gerçek kapitalizmin gelişmesinin temelinde Avrupa’ya hayati
bir önem vermekten kaçınmaz.
Oryantalist söylemin iddialarının aksine John Hobson “Batı Medeniyetinin Doğulu Kaynakları”
(2004) adlı eserinde üç önemli tezi pekiştirir. İlki, Batı’nın yükselişini sağlayan şeyin akılcı
huzursuzluk değil, ırkçı huzursuzluk olduğudur. İkincisi, küresel yapı ve kimlik arasındaki bağ
göz önüne alındığında, Edward Said’in belirttiği gibi “Doğu’nun, Avrupa materyal uygarlık ve
kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğudur”. Üçüncüsü, “Doğu kaynaklarının yağmalanmadan ve
sömürülmeden Batı’nın kendi iç gücünün yüceliğinin” ortaya çıkamayacağıdır.8
Avrupa Rönesans’ında önemli üretim, ticaret, entelektüel ve sanat hareketlerinin meydana
geldiği tartışılmaz. Fakat Jack Goody’nin de vurguladığı üzere Avrasya’daki yazılı kültürlerde de
farklı canlanma dönemleri olduğu aşikârdır.9 16. yüzyıl genişlemesinden ve her şeyden çok 19.
Yüzyıl sanayileşmesi aracılığıyla Avrupa’nın dünya tarihi üzerindeki hâkimiyetine karşı en

A.e., s. 50.
A.e., s.59.
5 A.e., s.348.
6 A.e., s. 23.
7 Jack Goody, Tarih Hırsızlığı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014, s.1.
8 John Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008, s. 300.
9 A.e., s.348.
3
4

629

önemli yanlışlama gerçek anlamda bronz çağını bir kent devrimi olarak betimleyen Gordon
Childe’ın eserleriyle başlar.10
Modernlik veya gerçeklik gibi sıfatlarla süslensin veya süslenmesin, bilim ve matematik dahi,
Joseph Needham’ın Çin üzerine yaptığı çalışmalarla görülüyor ki, bilimsel deney Batı’dan önce
Asya’nın bilginleri ve Arap simyacıları tarafından tanıtılmıştır.11 Özetle, modern dünyanın
tarihinde kritik nokta, Gordon Childe’ın prehistoryacı bakış açısıyla, Avrupa ve Asya’ya yayılmış
olan bronz çağının uygarlıklarının genel birliğini vurgulamak veya vurgulayamamaktır.12
Orta Doğu’da Çağdaş Sanat
Tersine bir okuma yapılırsa Yunan-Latin kültür mirasının Avrupa’ya İslam aracılığıyla ulaştığını
iddia eden Hashim Cabrera’ya göre Kurtuba Halifeliği, Avrupa düşüncesi ve Rönesans’ına
kaynaklık etmektedir. Tastir ve tevrik süslemelerindeki aritmetik ve geometrik düşüncenin bir
benzerinin, minimalizm ile ekspresyonizmin önemli isimlerinden olan Kazimir Maleviç (18781935) ve Wassily Kandinsky’te (1866-1944) gözlenmektedir.13 Çağdaş sanatlarda nesnel ve
mekânsal karelerin, yüceltilen maddi kalıplarından sıyrılması fikri, Oleg Grabar’ın vurguladığı
gibi klasik Doğu ile modern Batı arasında eşit ve benzer kavramsal önermelere kapı
aralamaktadır.
Bu bağlamda, Orta Doğu üzerine yapılan çalışmalarda çağdaş ve modern görsel sanat
araştırmalarının azlığı şaşırtıcı değildir. Doğu-Batı arasında yaratılan bu ikiliğin sanat
konusunda da önüne geçebilmek ve doğuyu kendi sanatçılarının gözünden inceleyebilmek
amacıyla, Orta Doğulu sanatçıların yaşadıkları ülkelerle ilgili görsel eserlerini araştırabiliriz. Asıl
sorumuz, söz konusu eserlerde, şehir ve göç, savaş, kadın-erkek ilişkileri gibi pek çok sosyopolitik konunun nasıl yorumlandığıdır. Sanat eseri, eserin konusu ve sanatçı çeşitliliği göz önüne
alındığında belli noktalara odaklanmak gerekir.
Orta Doğu’nun modern sanatçıların kaleme almaktansa genç çağdaş sanatçıları ele alınacaktır.
Fakat öncesinde, modern sanatın kurumsallaşması ve yaygınlaşmasında Claude Monet’nin
öğrencisi olan Mohammed Naji’yi (1888-1956), Raghed Ayad’ın (1882-1982) gündelik yaşamı
betimlediği resimlerini veya Mahmoud Mokhtar’ın (1891-1934) heykellerini hatırlamak gerekir.
Ayrıca, Kahire’de 1908 yılında kurulan Güzel Sanatlar Okulu’nu, Irak’ta 1939’da kurulan Sanat
Enstitüsü’nü dikkate almak gerekir.
Değerlendirmek istediğim ilk Orta Doğu’lu sanatçı Irak doğumlu Ahmed Alsoudani’dir (1975).
Latin Amerikalı sanatçı Fernando Botero’dan etkilenen Ahmed Alsoudani, “Bağdat” (2008) adlı
eser serisinde Pablo Picasso’nun “Guernica” adlı eserini ironik bir üslupla Orta Doğu’ya
yorumlar.14 Renklerin ve cisimlerin birbirine karıştığı çalışmada toplumun alt üst oluşu
anlatılmaktadır.
İlk olarak Filistinli sanatçı Mona Hatoum’un (1954) eserlerinden bahsetmek gerekir. Örneğin,
sanatçı “Şimdiki Zaman” (1996) başlıklı enstalasyonunda sabunlardan bir zemin oluşturur.
Zeminde sabunları iterek oluşturulan yeni bir dünya haritası resmedilmektedir. Alistair Hicks’e
göre Hatoum’un sabunu Kudüs zeytininden yapılma geleneksel bir Filistin ürünüdür ve tarafsız

A.e., s.340.
A.e., s.352.
12 A.e., s.344.
13 Hashim Cabrera, İslam ve Çağdaş Sanat, Ankara, Hece Yayınları, 2017, s. 150.
14 Bernard Henri Levy, Les Aventures de la Vérité, Paris, Grasset, 2013, s.19
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bir izleyici bunu bir zeytin dalı olarak düşünebilir.15 Fakat Hotoum’un kavgacı zekâsının bir
yansıması olarak “Yabancı Beden” (1994) ve “Derin Boğaz” (1996) gibi eserlerine bakıldığı
zaman kendi bedenini harita gibi kullandığını görürüz. Sanatçı, “Harita” (1999) adlı eserindeyse
cam bilyelerden oluşturduğu kıtaların değişimini vurgulamaktadır.
Bir başka Filistinli sanatçı Oraib Toukan (1977) ve Arap Emirlikleri’nden Ebtisam Abdülaziz
(1975) ise dünyayı “haritanladırmaktansa” kendilerini yeniden konumlandırmayı tercih
ediyorlar. Orta Doğu’daki sınır güvenliği ile etnik çatışmaların belirsizliğini koruduğu ve hatta
savaşların devam ettiği bir dönemde sanatçılar sadece ülke temelli değil, bireysel anlamda
sıkışmışlıklarını tartışır olmuşlardır.
Oraib Toukan “Daha Yeni Orta Doğu” başlıklı eserinde mıknatıslı bir yapboz mekanizması
oluşturur. Sanatçının ailesi Filistinli olmakla birlikte, kendisi ABD’de doğmuş ve halen Ürdün’de
yaşamaktadır. Eserde, Orta Doğu ülkelerinin her biri on yedi adet beyaz köpükten oluşan
mıknatısla birleştirilmiş. İzleyiciler, bu mıknatıslı parçaları istedikleri gibi değiştirip yeni bir
Orta Doğu inşa edebiliyorlar. 16 Toukan bu çalışmasıyla aynı zamanda çağdaş sanat bağlamında
seyirci ve sanatçı arasında özne-nesne ilişkisini sorgulamaktadır.
Ebtisam Abdulaziz ise “Otobiyografi” (2003) adlı performansında kavramsal sanata bir
gönderme yaparak üzerinde barkodlardan oluşan vücudunu saran siyah bir çarşafla görünür.
Coğrafi varlıkları matematiksel şekillere dönüştüren sanatçı, savaş ve ekonominin Orta
Doğu’daki etkisini betimlemektedir.17 Böylelikle, etnik çatışmaların devam ettiği bir coğrafyada
kendi kimliği üzerinden bir performatif sanat örneğini gözlemleriz.
İran-Irak Savaşı etkisi altında büyüyen İran’lı Ramin (1975) ve Rokni (1978) Haerizadeh
kardeşler, gelenek ile modernite arasındaki gelgitleri kadın imgesi üzerinden tartışmaktadırlar.
Tahran’ın Gülistan Sarayı’nda bulunan Kaçar dönemine ait fotoğraf koleksiyonundan
esinlenerek “Kaçar” (1998-2001) portre serisini ortaya koyarlar. Eski fotoğraflardaki pozları
modern bir sahneyle yorumlarken kadınları kasetçalar, elektrikli süpürge, gitar gibi nesnelerle
betimlemektedirler.18 Marcel Duchamp’ın “hazır-nesne” sanat anlayışından esinlenen
Haerizadeh kardeşler, kültür endüstrisinin bir toplumun geçmiş ve gelecek arasındaki
modernliği sorgulamaktadırlar.
Sara Rahbar (1976), “Bayrak” (2008) adını verdiği seri çalışmalarında çok tartışmalı olan bir
başka konuya değinmektedir. İranlı sanatçı farklı kumaşlardan oluşturduğu kolajlarda
demokrasi ve kapitalizm sarmanlında çeşitli ideolojilerin parçaladığı kimlikleri ortaya
koymaktadır.19 Böylelikle, geleneksel kumaşların, proto milliyetçilikler üzerinden çağdaş bir
yorumla harmanladığı eserler ön plana çıkmıştır. Böylelikle farklı teknikler kullanılarak
kapitalizmin kültürel dejenerasyonuna gönderme yapılmaktadır.
Tunus doğumlu sanatçı Nadia Ayari (1981), İsrail hapishanelerinden çıkan Filistinlileri
betimlediği “Dönüş Hakkı” (2008), çatışmaların içinde grup psikolojisini tartıştırmaktadır.20
Benzer bir grup psikolojisi betimlemesini, İranlı sanatçı Ali Banisadr (1976) kitle kültürü ve
medya üzerinden yapmaktadır. “Televizyon Mahkûmları” (2008) adlı eserinde hayali bir
Alistair Hicks, Küresel Sanat Pusulası: 21. Yüzyıl Sanatında Yeni Yönelimler, İstanbul, Yapı Kredi
Yayınları, 2015, 76.
16A.e., s. 80.
17 A.e., s.83.
18Alistair Hicks, a.g.e., s.85.
19 A.e., s.5.
20 Lisa Farjam, “Look Again”, Unveiled New Art form the Middle East, London, Booth-Clibborn, 2009, s.4.
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medeniyetin düzen veya düzensizliğinin geometri bir anlayışıyla medya aracılığıyla nasıl
değişebileceğini anlatmaktadır.
Sonuç
Kuşkusuz, Orta Doğu’daki çağdaş sanat örneklerinin temaları çeşitlilik göstermektedir.
Toplumsal konular, politik sorunlar, savaşlar, şehirler, kadın-erkek ilişkisi, İslam, medeniyetler
çatışması vb. pek çok konunun çağdaş sanatta yer bulmaktadır. Çalışma boyunca farkında
olmadan odaklanılan ve görece daha çok örneğini bulabildiğimiz birincil sorun toplum ve birey
ilişkisi olurken, ikincil sorunsa sınır güvenliği ve haritalar oldu.
Birincil sorun olarak toplum ve birey ilişkisinde çağdaş geçmiş ile şimdiki zaman arasında
kurulan tezatlıklar ve eksiklikler sıklıkla betimlenmektedir. Ebtisam Abdulaziz’in performatif
sanat alanındaki çalışmaları, Haerizadeh kardeşlerin hazır-nesne kullanımı, Sara Rahbar’in
kolajları, Nadia Ayari’nin ekspresyonist çalışmaları, Ali Bansiadr’ın çizgisel yaklaşımı Orta
Doğu’da toplum ve birey ilişkisini farklı teknikler üzerinden kavramsallaştırmıştır.
İncelenen çağdaş eserlerin ne kadar post-kolonyal veya ne kadar madun bir bakış açısına sahip
olduğunu anlamak bu aşamada zor olmakla birlikte, Soğuk savaş sonrası küreselleşme dalgasıyla
sanatın ve sanatçılarının gözünde Orta Doğu’nun değişkenliği ön plana çıkmaktadır. Mona
Hotoum’un performatif ve kavramsal enstalasyonları, Oraib Toukan’ın performatif sanatı,
Ahmed Alsoudani’nin eleştirel çizgileri, etnisite, savaşlar ve sınır güvenliğini haritalar üzerinden
kavramsallaştırmıştır.
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ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﺿﻦ ،ﺗﺘﻘﺪﻣﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻛﺎﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،وھﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺒﻠﺪان واﻟﻘﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺪﺑﻠﺠﺔ.

وﺗﻌﺪ اﻟﺘﻠﻔﺰة؛ ﺑﻘﺴﻤﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ )اﻷرﺿﻲ( واﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ(؛ ﻣﻦ أھﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻓﮭﻮ ﻣﻼزم ﻟﻠﻔﺮد
وﻟﻸﺳﺮة وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﮫ وﺳﻜﻨﺎﺗﮫ ،ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ واﻟﻤﺘﺠﺮ واﻟﻤﻜﺘﺐ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﻄﺎرات وﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻤﻘﺎھﻲ واﻟﻨﻮادي وﻏﯿﺮھﺎ .ﻓﺎﻟﺘﻠﻔﺎز ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﯿﺴﺮة واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

وﺗﻄﺮح اﻷﻗﻨﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﮭﻮر ﯾﻤﺘﺪ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻮة اﻟﺒﺚ ،وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺸﺎھﺪ
ﺑﺄطﺮوﺣﺎت ﯾﻘﻒ وراءھﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت أو أﺣﺰاب أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ھﯿﺌﺎت ﺗﺤﻤﻞ أھﺪاﻓﺎ ً أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺪرﻛﮫ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻌﺎدي ،وﯾﻨﺠﺢ ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻷﻓﻜﺎرھﺎ وﻗﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﺎﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﺴﻮﯾﻖ
اﻷﻓﻜﺎر.

ﻓﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث وﺷﺨﺼﯿﺎت وﺑﻠﺪان ،وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺼﻮرة إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أو ﺳﻠﺒﯿﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻜﻤﮭﺎ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ أداة ﺟﺬب أو طﺮد ،ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو ﻣﺸﺮوع أو ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ.

وھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺴﺮ ﻟﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أو أن ﺗﺒﻨﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺟﺪارا ً ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ وﺧﻨﺪﻗﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ واﻟﻨﻔﻮر،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ .ﺑﻞ ھﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﺸﺮ اﻷﺧﻼق أو طﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ،وﻓﻲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ًواﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻨﻜﺮا ً .إن أﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ أن ﯾﻘﺎوَم ﺑﺠﮭﻮد ﻓﺮدﯾﺔ ،أو ﺑﻌﻤﻞ أدﻧﻰ ﻣﻨﮫ ﺗﻘﻨﯿﺎ ً
وﻓﻨﯿﺎ ً.

وﺗ ُﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ دوّ اﻣﺔ اﻟﺼﻤﺖ ) (The spiral of silence theoryاﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ ﻧﻮﯾﻞ ﻧﻮﯾﻤﺎن
) (Elisabeth Noelle-Neumannﻋﺎم 1974م) (1ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﺗﺠﺎه اﻷﺣﺪاث
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ .ﻓﻨﻈﺮﯾﺔ )دواﻣﺔ اﻟﺼﻤﺖ( ﺗﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ وﻗﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﺑﯿﻦ
ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وﻣﯿﻮﻟﮭﻢ واﻋﺘﻘﺎدھﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﻓﮭﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ).(2

وﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ دوّاﻣﺔ اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،وﺑﺒﮭﺬا ﯾﺘﻜﻮن اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺜﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ،ﻓﯿﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻟﮭﺬا اﻟﺮأي ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﻤﺖ ﺗﺠﻨﺒﺎ ً ﻻﺿﻄﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،
وﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄراء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل؛ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺤﺠﺒﻮن آراءھﻢ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﯾﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وھﻨﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺼﻤﺖ ھﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻻ اﻟﻘﺒﻮل.

وطﺎغ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻀﻄﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮه إﻟﻰ اﻟﺼﻤﺖ ﻛﻲ ﻻ
ٍ
واﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أﻋﻼه ھﻮ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ رأي ﻋﺎم ﺳﺎﺋﺪ
ﯾﻨﺎﻟﮭﻢ أذى .واﻟﻨﻤﺎذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺪا ً ،وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﻓﺬة إﻻ ﻟﻠﻔﺮد أو ﻟﺮأس اﻟﻨﻈﺎم،
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﻨﻔﻲ.

وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻘﺪ ﻓﺎﻗﺖ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ،ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﺣ َﺪ اﻹدﻣﺎن،
ﻓﺎﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ أﻏﻨﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺎز ،وﺑﺎﺗﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻔﺮد ﺣﯿﺚ أﻗﺎم أو ارﺗﺤﻞ ،ﺟﺘﻰ طﺎب ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻨﺎول
اﻟﻄﻌﺎم أﻣﺎم ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ،أو وھﻢ ﯾﻘﻠ ّﺒﻮن ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺠﻮال ﻣﺸﺎھﺪﯾﻦ أو راﺳﻠﯿﻦ أو ﻣﺘﻠﻘﯿﻦ ،وأطﻠﻖ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة اﺳﻢ ﻏﺪاء
اﻟﺘﻠﻔﺎز ) ،(TV dinnerﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺪﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺎز ،وﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﻠﻄﻌﺎم ﻓﯿﻠﺘﮭﻤﮫ ﺑﺪون وﻋﻲ طﺎﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﯾﺸﺎھﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.

وﻟﮭﺬا اﻹدﻣﺎن؛ إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ؛ وﺟﮫ ﺳﻠﺒﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﯿﮫ أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت وﻛﺘﺐ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ،وﻟﮫ واﺟﮫ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻷوﺳﻊ وﺗﻮﺟﯿﮫ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﯿﻤﺎ ً وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ وﺳﻠﻮﻛﻲ ،ﻓﺈذا
أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﺛﺮ اﻟﻘﺼﺔ واﻷﻣﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ؛ وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻛﺘﺐ اﻷدﯾﺎن اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ؛ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ؛
ذاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ واﻷﻣﺜﺎل واﻟﺪروس ،ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗ ِﯿ َﻤﮭﺎ وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮭﺎ ،واﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﺴﺘﺴﯿﻎ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻮﻋﻆ
ﺑﺎﻟﻘﺪوة أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﺴﯿﻎ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻔﻌ ّﺎل
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ أو اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺴﻠﻮك ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل:
اﻟﺮاﺳﻞ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺮ
ودراﺳﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺸﻌﻮرﯾﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إطﻼق اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ).(3

ودرﺟﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪة ،ﻓﻤﻨﮭﺎ اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻵﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻛﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺺ ،وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء اﻟﻮﺻﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺴﺎﺋﺪة وﯾﺮﺳﺦ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﻓﯿﺤﺮﻛﮭﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻤﻨﮭﺎ وﯾﺒﺮزھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺮﻋﺎت ﻓﻜﺮﯾﺔ ﺗﺮﺳﻠﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺮي ﺑﺸﻜﻞ ھﺎدئ وﺑﻄﻲء وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷطﻔﺎل واﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ).(4

West, Richard; Turner, Lynn H. (2010). Introducing Communication Theory: Analysis and Applicatinon.
New York: McGraw Hill. p. 411. ISBN 978-0-07-338507-5.
2 Noelle-Neumann, Elisabeth (1993). The spiral of silence: Public opinion, our social skin. Chicago:
sity of Chicago Press.ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ Univer
 (3ﻋﺰام أﺑﻮ اﻟﺤﻤﺎم ،اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻤﺎن ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2010 ،1م ،ص.32
 (4اﻧﻈﺮ :ﻋﺰام أﺑﻮ اﻟﺤﻤﺎم ،اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻤﺎن ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2010 ،1م ،ص.34-33
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وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(5
 ﺗﻀﻔﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ھﺎﻟﺔ ً ﻣﻦ اﻟﺠﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﯿﮭﺎ.


ﺗﻌﺰز وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ وﺗﺪﻋﻤﮭﺎ.



ﯾﺤﺘﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺼﺪر اﻷھﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر.



ﯾﻨﻤﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي اﻟﺼﻮرة اﻟﺬھﯿﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر.



ﺗﻘﻨﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر إذا ﺻﯿﻐﺖ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﯿﻮﻟﮫ وأھﺪاﻓﮫ.



ﺗﺤﺪد اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.



ﯾﺆﺛﺮ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﮭﺎ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم وﺷﺎﺋﻊ ﻟﺪﯾﮫ.



ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.



ﺗﻌﺰز ﺻﺪﻗﯿﺔ أي ﻣﺼﺪر إﻋﻼﻣﻲ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻗﺒﻮﻟﮫ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺜﮫ.

إن اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮫ ،أو ﻻﺳﺘﻌﺎدﺗﮭﺎ ،ﯾﺴﮭّﻞ ﻋﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﮭﺎدﻓﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺮﺳﻮخ ﻣﻮاﻗﻒ واﺗﺠﺎھﺎت
وﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر) ،(6واﻟﻈﺎھﺮ أن اﻷﻣﺔ ﺑﺸﻄﺮﯾﮭﺎ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎم ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﯾﻌﺰز ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮭﺎ
ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﺳﺘﺮﺟﺎع ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻞ اﻷﺳﻄﻮري ،ﻛﺼﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻷﯾﻮﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وأرطﻐﺮل ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮك أﺳﮭﻞ – ﻛﻤﺎ
ﯾﺒﺪو ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ – ﻣﻦ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻟﻠﻀﻌﻒ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻻﺳﺘﺸﻼم ﻹرادة اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ دول اﻹﺳﻼم وﻓﻜﻜﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﯿﻮم ،ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋﻮدة أرطﻐﺮل )) Diriliş
 ((Ertuğrulھﻲ ﺻﻮرةاﻟﺠﻤﻊ واﻟﺒﻨﺎء ،أي اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻷﻣﺔ واﻗﻌﺎ ً وﻧﻔﺴﯿﺎ ً ،وﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﺎء اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻟﯿﻠﺒﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻘﻮب ،وﻟﯿﺴﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ وﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺘﺤﺼﻨﺔ ﺑﺎﻹرادة واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﺤﺪي وﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻻ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﺼﻮم واﻷﻋﺪاء.

ﻋﺎﻟﻤﺎ دﯾﺰﻧﻲ وھﻮﻟﯿﻮود
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺎزﯾﺔ واﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻋﻘﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻋﺎﻟﻢ دﯾﺰﻧﻲ ) Walt Disney
 (Worldاﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻐﺎر ،وھﻮﻟﯿﻮود ) (Hollywoodاﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر ،ﻓﮭﻤﺎ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
ﺗﺤﺪﯾﺪا ً ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ) (The Globalizationاﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪاﻧﻲ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎ ً.

ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮت اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ) (British Medical Journalدراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﯾﺎن ﻛﻮﻟﻤﺎن )(Dr. Ian Colman
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﯿﻤﺲ ﻛﯿﺮﻛﺒﺮاﯾﺪ ) (Dr. James Kirkbrideﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ" ) (7)(Cartoons Killﺑﯿﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻀﺎر ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓﻼم اﻟﻜﺒﺎر ،ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣﺎر .ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻟﺪﯾﺰﻧﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺒﺸﻊ ﻋﻦ اﻷﺛﺮة واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ واﺳﺘﮭﺰاء اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺎﻟﻜﺒﺎر واﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.

وأﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ أﻓﻼم دﯾﺰﻧﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،ﻓﻔﻲ ﻓﯿﻠﻢ )ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ( ﺗﻢ اﺗﮭﺎم اﻟﻌﺮب ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﺑﺮة ،ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺑﯿﻦ اﻹﺑﻞ
وﯾﻘﻄﻌﻮن آذان ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻜﺮھﻮﻧﮫ ،ﺗﻘﻮل أﻏﻨﯿﺔ )اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ( إﺣﺪى أﻏﻨﯿﺎت اﻟﻔﯿﻠﻢ" :ﺟﺌﺖ ﻣﻦ أرض ..ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﯿﺪ ..ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻮب
ﻣﮭﻼ ..إﻧﮫ اﻟﻮطﻦ) .(8ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ
ﻗﻮاﻓﻞ اﻹﺑﻞ ..ﺳﯿﻘﻄﻌﻮن أذﻧﻚ ..إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﺤﺒﻮﻧﻚ ..إﻧﮭﻢ ﺑﺮاﺑﺮة ..وﻟﻜﻦ ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب /اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻘﺐ أﺣﺪاث .09/11

 (5اﻧﻈﺮ :ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ط2010 ،1م ،ص.132
 (6ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎﻗﺒﺔ ،اﻹﻋﻼم واﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻋﻤّﺎن ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2013 ،1م ،ص.116
7 Colman I. and Kirkbride J. British Medical Journal. Published 16 December 2014.
8 Oh, I come from a land, from a faraway place
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وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ أﻓﻼم دﯾﺰﻧﻲ ،ﺗﺠﺪ أﺿﻌﺎﻓﮫ ﻓﻲ أﻓﻼم ھﻮﻟﯿﻮود اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺒﺎر ،ﺳﻮاء ﻟﺠﮭﺔ ﺑﺚ وﺗﺮﺳﯿﺦ ﺻﻮرة اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ
اﻟﻤﺘﻘﺪم ،وﺻﻮرة اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ اﻹرھﺎﺑﻲ ،وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺧﻠﻮ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﻓﯿﮫ ﻟﻸطﻔﺎل ،ﺷﺮط
اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ.

إن اﻟﺘﻠﻔﺰة واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ،ﻛﻼھﻤﺎ أداة ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ أداة ﺗﺮﻓﯿﮫ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،أن ﺗﻜﻮن ﺟﺴﻮر ﻟﻘﺎء أو أﺳﻮار ﻓﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﺠﮫ دﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ واﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ
إن اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺳﯿﻌﻮد ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت إﻟﻐﺎء اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت وﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة وﻧﻔﻮذ
اﻟﺮأﺳﻤﺎل ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯿّﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺄداء ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺒﯿﺮة
ﻟﺘﻔﺘﯿﺖ ﻛﯿﺎن ﺗﺠﻤﻌﮫ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻘﯿﻢ وﺗﺮاث راﺳﺦ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﺮﻗﯿﺎت واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻤﺬاھﺐ.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻔﻜﯿﻚ ھﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻔﺘﯿﺖ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ واﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ،وﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة
ﺧﻄﻮط ،ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ داﺧﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ رﻣﺰا ً ﻟﻮﺣﺪة اﻷﻣﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻠﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮاﻟﻲ
اﻟﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮار ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺪﻟﻞ ﻏﺮﺑﯿﺎ ً واﻟﺬي ﯾ ُﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ظﺎﻟﻤﺔ ﻟﺘﻔﻜﯿﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﻠﺘﯿﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،وھﻤﺎ اﻟﻌﺮب واﻟﺘﺮك ،واﺷﺘﺪت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن ﻣﻊ
ﺑﺎﻛﻮرة ظﮭﻮر اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ.

وﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ،اﻧﺘﮭﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﺗﻢ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﺘ ُﺮْ ك ﻓﻲ ﻋﺪة ﻛﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،
وﺑﻨﻲ ﺳ ّﺪ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌُﺮبواﻟﺘ ُﺮْ ك ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ أﻛﺎذﯾﺐ وﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺰﯾﻖ اﻟﺘﺮك ﺗﻢ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻤﺰﯾﻖ
اﻟﻌﺮب إﻟﻰ اﺛﻨﺘﻲ وﻋﺸﺮﯾﻦ دوﻟﺔ ،وزرع ﺟﺴﻢ ﻏﺮﯾﺐ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻵﺳﯿﻮي ﻋﻦ ﺗﻮأﻣﮫ اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً زرع
اﻟﺼﻔﻮﯾﻮ ﯾﺸﻜﻞ ﺳﺪا ً ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ً وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ ﺑﺎﻣﺘﺪاھﻢ اﻹﯾﺮاﻧﻲ واﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﺻﻮﻻ ً إﻟﻰ
ن
ﺟﺴﻢ ﻏﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﯾﻘﻮده
اﻟﺼﯿﻦ.

ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﻄﯿﻌﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ /اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﮫ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻌﻘﯿﺪة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻗﺮون ،ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺑﺚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻐﺎﯾﺮة ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،وﺻﺎر اﻟﻐﺮب )اﻟﻤﺘﻨﻮّر( ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻹﻟﮭﺎم ﻟﻠﻌﺮب وﻟﻠﺘﺮك ﻣﻌﺎ ً.
اﻣﺘﺪت اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺘﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﻤﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ) ،(9واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺮﺟﻤﺔ ودﺑﻠﺠﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ واﻟﺘﻔﺎزة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺮّم ﺑﯿﻦ
اﻟﻌﺮب واﻟﺘﺮك ،واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎدرة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﻤﯿﻖ وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺮاق ﻻ اﻟﻠﻘﺎء وأﻏﻠﺒﮭﺎ ﯾﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻌﺮوف.

ﻋﺎش اﻟﻌﺮب واﻟﺘﺮك ﻛﺎﻷﯾﺘﺎم ،ﻓﻼ ھﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ،وﻻ ﻏﺮﺑﯿﻮن ،وﻗﻔﻮا ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﻮزن وﻓﻘﺪان اﻟﺬاﻛﺮة واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ھﻮﯾّﺔ.
وﻟﻜﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤُﺤﺎل ،ﻓﻘﺪ أدت اﻟﮭﺰاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﯾﻘﻈﺔ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﻔﻄﺮة
Where the caravan camels roam
Where it's flat and immense
And the heat is intense
It’s barbaric, but hey, it’s home.

 (9ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :وﻗﻔﺖ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻣﻊ )إﺳﺮاﺋﻞ( ﻓﯿﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮﯾﺔ ﻣﻊ )اﻟﯿﻮﻧﺎن(
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اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وظﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺘﯿﻦ ،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ،رﺟﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﺣﻼم اﻟﻮردﯾﺔ.

ﻟﻠﻔﯿﻠﻢ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ أھﻤﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﻠﻌﺐ دورا ً واﺳﻊ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺤﯿﺎة ﺑﻠﻐ ٍﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ ﻓﮭﻢ ﻣﺸﺘﺮك ،وﺑﺄدوات ٍ أﻛﺜﺮ
ﻧﻔﺎذًا وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﻜﺮ ووﺟﺪان اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ) ،(10ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ أداة ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.

ﻛﻤﺎ أن )اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ( إﺣﺪى اﻟﻘﻮى اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وھﻲ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى ،ﺑﻞ وأﻋﻤﻖ أﺛﺮا ً ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﺎﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻘﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ أوطﺎﻧﻨﺎ ﯾﻔﻘﺪ
اﺣﺘﻜﺎره ﻓﻲ ﻣﯿﺪاﻧﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل ) ،(Diriliş Ertuğrulﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﻛﻲ أﺳﺒﻮﻋﻲ ،ﺗﻘﻊ أﺣﺪاﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي ،وﯾﻌﺮض ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ وﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻟﻸﺣﺪاث ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ واﻟﺮوم وﻏﯿﺮھﻢ ،ﻓﺄﻏﻠﺐ أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ،اﻟﺪراﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ،
ھﻲ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮزداغ ) ،(Mehmet Bozdağوﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺨﺪم اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،وﺗﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻣﻔﺮدات اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻘﺎﯾﻲ ﺑﻘﯿﺎدة ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺎه وﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﺑﻨﮫ أرطﻐﺮل ،ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،وﻣﺎ واﺟﮭﮫ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻣﻦ
ﺗﺤﺪﯾﺎت وﺻﺮاﻋﺎت وﺗﺂﻣﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﮭﺎ أﺻﺮار ووﻓﺎء وﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻛﻢ إطﻼق ﻛﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ً ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻣﻌﺎ ً.
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ً ،ﻛﺎن أرطﻐﺮل ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺎه أﻣﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﺪة ﺳﻜﻮد) (11اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ ،واﺳﺘﻤﺮ وﻻء
أرطﻐﺮل ﻟﻠﺴﻼطﯿﻦ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﯿﻦ إﻟﻰ 1279م ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﻛﯿﺨﺴﺮو اﻟﺜﺎﻟﺚ .وﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺳﻠ ّﻢ أرطﻐﺮل
ﻗﯿﺎدة ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻛﺎﯾﻲ إﻟﻰ اﺑﻨﮫ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺄﻋﻮام ﻗﻠﯿﻠﺔ  1281أو 1282م( ،وﻗﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺴﻌﯿﻦ ،واﻟﻤﺸﮭﻮر أﻧﮫ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺳﻮﻏﻮت ،وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺒﺮة ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻮﻏﻮت ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي أرطﻐﺮل ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﯾﺮﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺒﺮة إﻟﻰ ﻋﺎم 1886م أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﺑﺚ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷول ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ) (TRT1ﯾﻮم 2014/12/10م ،ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﻰ ﻋﺮض ﺣﻠﻘﺎت
ﺗﻢ ّ
أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﻮﺳﻢ

ﻋﺪد اﻟﺤﻠﻘﺎت

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ

1

26

 2014/12/10م

 2015/06/17م

2

35

 2015/09/30م

 2016/06/08م

3

30

 2016/10/26م

 2017/06/14م

4

30

 2016/10/25م

 2018/06/06م

5

36

 2018/11/07م

؟؟؟/؟؟؟2019/م

 (10ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أدب اﻟﻔﻦ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻋﻤّﺎن ،اﻟﺠﻨﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2016 ،1م ،ص.75
 (11ﺗ ُﻠﻔﻆ :ﺳﻮﻏﻮت ) ،(Söğütوﻣﻌﻨﺎھﺎ :ﺷﺠﺮ اﻟﺼﻔﺼﺎف.
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ﯾﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل( ﺑﺚ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  85دوﻟﺔ ،وﺷﺎھﺪه ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3ﻣﻠﯿﺎرات ﻣﺸﺎھﺪ)،(12
ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ) (TRT1وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ :أذرﺑﯿﺠﺎن ،اﻷردن ،أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،أﻟﺒﺎﻧﯿﺎ ،إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ،
إﯾﺮان ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳﻚ ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ،ﺑﻨﻐﻼدﯾﺶ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺟﻮرﺟﯿﺎ ،روﺳﯿﺎ ،روﻣﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻠﻮﻓﯿﻨﯿﺎ ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻗﻨﺎة ﻓﻮر
ﺷﺒﺎب( ،ﺻﺮﺑﯿﺎ ،ﻗﺒﺮص اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻗﻄﺮ ،ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ،ﻛﺮواﺗﯿﺎ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯿﺎ ،اﻟﻤﺠﺮ ،ﻣﺼﺮ )ﻗﻨﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ( ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﺎ ،واﻟﯿﻮﻧﺎن.
وﻋﺮﺿﺘﮫ ﻗﻨﺎة )ﻧﺘﻔﻠﯿﻜﺲ( ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.

ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺻﺮاﻋﺎت أرطﻐﺮل ﻣﻊ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ واﻟﺠﻮاﺳﯿﺲ واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻷﺷﺪاء ،ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ واﻟﺨﺪﯾﻌﺔ واﻷﻟﻢ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ ﻛﻔﺮﺳﺎن اﻟﮭﯿﻜﻞ ،واﻟﻤﻐﻮل ،واﻟﺨﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ﺛﻢ ﻗﻮﻧﯿﺔ ،ﺑﻞ وﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﯾﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﮫ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن أﺷﺪاء ﻣﺨﻠﺼﻮن ﯾﻄﯿﻌﻮﻧﮫ وﯾﺜﻘﻮن ﺑﮫ ﺛﻘﺔ ﻋﻤﯿﺎء ،إﻟﻰ أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻏﻮت وﯾﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﮫ ﺳﯿﺪًا ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻔﺘﮫ
أﻣﯿﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ،وﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل وإﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻈﻠﻮم ،ﻓﯿﻄﻤﺌﻦ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺎﺣﮫ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ .وﺑﻔﻀﻞ ﺣﻜﻤﺘﮫ وﺷﺠﺎﻋﺘﮫ ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺆاﻣﺮات وﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.

اﺣﺘﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻗﯿﺎﻣﺔ ارطﻐﺮل( ﻧﺴﺒًﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎھﺪة اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ واﻟﺸﮭﺮﯾﺔ .وﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﺷﺎھﺪ اﻟﺤﻠﻘﺔ ) (85ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟـ 12ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺎھﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ وﺣﺪھﺎ ،ﻛﻤﺎ أﺣﺮز اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﻗﻊ
) (Thewiاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺬي ﯾﺮﺻﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ ً ﻋﻠﻰ )ﺗﻮﯾﺘﺮ( ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ).(13

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً وﻓﻨﯿﺎ ً
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﻋﺰزت اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻷﺗﺮاك ﺑﺸﺘﻰ أطﯿﺎﻓﮭﻢ ،ﺳﻮا ًء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﻓﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﺗﻨﺎول ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﻋﺮﺑﻲ ،أو ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﻮن أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﯾﺘﻄﺮق ﻟﻠﺤﻘﻮق ،وﺧﺮﺟﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻧﻘﻼب ﯾﻮﻟﯿﻮ  2017ﺑﺘﺮﻛﯿﺎ ،ورﻗﺺ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻﻗﻰ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ إﻋﺠﺎب اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﺮﺳﺦ
ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺠﮭﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﯾﻦ ،وﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ ﺳﯿﺎق ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ دراﻣﯿﺎ ً ،ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وأﺧﻄﺎء وﻗﻊ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا
اﻟﻌﻤﻞ.

ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ أرطﻐﺮل أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﯾﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﺣﺮﯾﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن( ،وﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﺟﺎءت اﻟﺪراﻣﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎول اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺿﺨﻢ ﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﺸﻞ ﻣﺜﻞ
ﻣﺴﻠﺴﻞ )اﻟﻔﺎﺗﺢ( ،واﻵ ﺧﺮ ﻧﺠﺢ ﻛﻤﺴﻠﺴﻞ )اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ( ،وﻣﺴﻠﺴﻞ )اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ﻛُﻮﺳُﻢ(.

أوﻛﺘﺎي ﻛﺎﯾﻨﺎرﺟﺎ وﺑﻄﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ أرطﻐﺮل
ﻧﺠﺢ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ دراﻣﺎ اﻷﻛﺸﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﺴﻼت )وادي اﻟﺬﺋﺎب( ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ )ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺷﺎﺷﻤﺎز( ،وﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ﻟﻦ ﯾﺤﻜﻤﻮا
اﻟﻌﺎﻟﻢ( ﻟﻨﺠﻢ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻷول ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ )أوﻛﺘﺎي ﻛﺎﯾﻨﺎرﺟﺎ(.

أﺧﻄﺎء ﻣﺴﻠﺴﻞ أرطﻐﺮل
رﻏﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ )ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل( واﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﯿﻮن دوﻻر ﺷﮭﺮﯾﺎ ً ،ورﻏﻢ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮزداغ( ،واﻟﻤﺨﺮج )ﻣﺘﯿﻦ ﻏﻮﻧﺎي( ،واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎر )آﻟﺒﺎي ﻏﻮﻛﺘﻜﯿﻦ( ،ﻟﻜﻦ وﻗﻊ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ أﺧﻄﺎء ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
أرطﻐﺮل وﺟﻌﻠﮫ )ھﯿﺮو( ،ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎرزة .

أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻤﻌﺎرك ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻗﺎﯾﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ظﺎھﺮه ﺗﺎرﯾﺨﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﺎطﻨﮫ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺤﻜﺎﯾﺎت
اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
 (12وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل2018/11/29 ،م.
 (13ﺗﺮك ﺑﺮس 26 ،ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2015م.
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وأﺳﻮأ أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻌﺮق اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺻﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ رﺳﺎﻟﺔ وھﻮ أن اﻷﺗﺮاك ھﻢ درع اﻹﺳﻼم واﻷﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺠﺎھﻞ
ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻌﺮب واﻷﯾﻮﺑﯿﯿﻦ واﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎوﻣﻮا اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﻦ واﻟﺘﺘﺎر ،ﺑﻞ ﯾﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﻮر ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻗﺎﯾﻲ أﻧﮭﺎ اﻟﺪاﺣﺮة ﻟﻠﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ
واﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﻐﻮل.

أﻏﻔﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ دور اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺠﮭﺎد ،ﻓﻤﺜﻼ ً أظﮭﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﻛﺒﻠﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن ،وﻟﻢ ﯾﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا
أھﻞ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪة أﺻﻼ ً واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺣﺎﻛﻤﮭﺎ ﺗﺮﻛﻲ.

ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﺳﺎءة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﯾﻮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻲ ﻣﺸﮭﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﺮﺗﻘﯿﺎن ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺣﺘﺮام ،وھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻟﻸﯾﻮﺑﯿﯿﻦ واﻟﻌﺮب واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﯾﺤﺘﺮﻣﻮﻧﮭﺎ.

وأﻏﻔﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ )ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﺗﻲ( وﻓﻠﻮل اﻟﺨﻮارزﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺠﮭﺎد ﺿﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ واﻟﺘﺘﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻗﺎﯾﻲ.

ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن دور ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ )ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ( ،وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﯾﺼﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﯿﻦ أرطﻐﺮل وﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ھﻲ أن اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻠﺘﻘﯿﺎ ،ﻷن ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﯿﻢ
ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أرطﻐﺮل أﻗﺎم ﻓﻲ أطﺮاف ﺣﻠﺐ ،وﻛﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أرطﻐﺮل ،وﺣﺘﻰ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ
ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮه ﺑﺸﻲء طﯿﻠﺔ ﺣﯿﺎﺗﮫ.

أرطﻐﺮل ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ أرطﻐﺮل زﻋﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻗﺎﯾﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺗﺮاك اﻷوﻏﻮز وواﻟﺪ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ
أﻣﺮا ً ﺻﻌﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ،ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﺑﯿﺰﻧﻄﯿﻦ أو ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أرطﻐﺮل ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﺜﻞ )ﺑﮭﺠﺔ اﻟﺘﻮارﯾﺦ( ﻟﻠﻤﺆرخ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ )ﺷﻜﺮ ﷲ(،
وﻛﺘﺎب )ﺗﻮارﯾﺦ آل ﻋﺜﻤﺎن( ﻟﻠﻤﺆرخ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ )ﻋﺎﺷﻖ زاده( ،واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ً ﻓﯿﮫ ﻟﺤﯿﺎة
أرطﻐﺮل ،ﻟﺘﻐﻠ ّﺐ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎق اﻷﺣﺪاث.

وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﻧﺠﻢ أرطﻐﺮل ﺑﺰغ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ ،وأﻧﮫ ﺗﺪرج ﻣﻦ أﻣﯿﺮ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺟﻮده إﻟﻰ رﺋﯿﺲ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺪود ،واﺳﺘﻤﺮ وﻻؤه ﻟﻠﺴﻼﺟﻘﺔ ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﮫ ،وأﻧﮫ ﺳﻠﻢ ﻗﯿﺎدة ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻗﺎﯾﻲ إﻟﻰ ﻧﺠﻠﮫ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺞ أﺑﯿﮫ وﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺳﺘﺔ ﻗﺮون ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻣﺮاض اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻌﺎول اﻟﺨﺎرج.

اﻟﺤﺎﺿﺮ ﯾﺮﺿﻊ ﻣﻦ ﺛﺪي اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﯾﻠﻌﺐاﻟﺤﺎﺿﺮ دورا ً ﻛﺒﺒﯿﺮا ً ﻓﻲ ﻟﺠﻮﺋﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻋﺘﺰازﻧﺎ ﺑﮫ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ أﻓﻠﺲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ دﻓﺎﺗﺮﻧﺎ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،واﺳﺘﯿﻘﻆ ﺷﻮﻗﻨﺎ إﻟﻰ أي
إﻧﺠﺎز ﺣﻀﺎري ،وإﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺰة ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ وأﻣﺠﺎده ،وﻟﻌﻞ ھﺬا ﯾﻔﺴّﺮ ﻟﻨﺎ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ
أﺑﻄﺎﻻ ً ﺣﻘﻘﻮا وأﻧﺠﺰوا ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ ظﺮوف طﺎﺣﻨﺔ ،ﻛﻤﺴﻠﺴﻞ )ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل( وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛـ)ﺻﻘﺮ ﻗﺮﯾﺶ(
اﻟﺴﻮري) (14أو )ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب().(15

 14ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ وﻟﯿﺪ ﺳﯿﻒ وإﺧﺮاج ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻠﻲ ،أ ُ ﻧﺘﺞ ﻓﻲ 2002م ،وﻗﺎم ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﮫ طﺎﻗﻢ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺎ واﻟﻤﻐﺮب.
(
 (15اﻧﺘﺎج ﻣـﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ) (mbcوﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻺﻋﻼم .ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻟﯿﺪ ﺳﯿﻒ وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻠﻲ .اﺳﺘﻐﺮق ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﯾﻮﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ  2010و2012م .اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺟﺮﯾﺪة )ﻛﯿﮭﺎن( اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻋﻤﺮ( ،ودﻋﺖ ﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون
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أﺛﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﮭﻮره اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺟﺬب اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﺌﺔ ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﯾﻌﺎرﺿﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ﻷﺳﺒﺎب دﯾﻨﯿﺔ أو أﺧﻼﻗﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﺸﺎم اﻟﻤﻤﺜﻼت،
واﻗﺘﺼﺎر ﻣﺸﺎھﺪ اﻟﺘﻘﺒﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﯿﻞ )اﻟﯿﺪ( أو )اﻟﺮأس( ،ﻣﻤﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﺣﺮص ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ھﺬه
اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ وﺟﺬﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ.

وﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮة ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل( ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ رﻣﻮز اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﻤﺘﺸﺪد ﺗﺠﺎه ﻛﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،واﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻤﺰاج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ،ﻣﻊ أن ھﺬه اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﻂ ﻻ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ وﻻ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد ﻣﺘﺎﺑﻌﯿﮫ ،ﻓﻘﺪ أﻓﺘﻰ ﯾﺎﺳﺮ
ﺑﺮھﺎﻣﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز وﺟﻮه اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﻤُﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل ) Diriliş
 ،(Ertuğrulواﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ) ،(Payitaht: Abdülhamidﻟﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ – ﺑﺰﻋﻤﮫ  -ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ واﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ)،(16
وﻟﻜﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﮫ اﻟﻔﺘﻮى أن ھﺬه اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ؛ ﺗﻤﮭﯿﺪًا ﻹظﮭﺎرھﺎ ﻛﻘﯿﺎدة ٍ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ).(17

وﻟﻌﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻗﯿﺎﻣﺔ ارطﻐﺮل( ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻋﺮﺿﮫ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ أي ﻗﻨﺎة ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﺮاء ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻟﺪﺑﻠﺠﺘﮫ وﻋﺮﺿﮫ،
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺣﻘﻖ اﻧﺘﺸﺎرا ً واﺳﻌﺎ ً ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻠ ّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،وﯾﺘﺎﺑﻌﮫ ﺑﺸﻐﻒ) .(18وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ رﺻﺪ ﻷﺛﺮ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ وﺟﻤﮭﻮره اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﻟﻤﻤﺜﻞ أﻧﻐﯿﻦ أﻟﺘﺎن دوزﯾﻄﺎن ) ،(Engin Altan Düzyatanاﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ أرطﻐﺮل ،ﻗﺎل" :إن أﺣﺪ أﺑﺮز
أﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﺮﺑﯿًﺎ ،ھﻮ ﺑﺤﺚ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻦ ﺑﻄﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺜﻞ أرطﻐﺮل") .(19وأﺿﺎف ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ" :ﺳﻤﻌﺖ ﻛﺜﯿﺮا ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻲ ﺟﻤﻠﺔ :ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ").(20

اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ دﯾﺪم ﺑﺎﻟﺠﻦ ) ،(Didem Balçınاﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دور ﺳﻠﺠﺎن ھﺎﺗﻮن ،ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﯿﮭﺎ" :ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل ﯾﺸﻜﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﺣﯿﺎة أي ﻣﻤﺜﻞ ،وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻛﺒﯿﺮة  ...ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﻠﺠﺎن أﺿﺎﻓﺖ ﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻻﻧﺘﻈﺎم ،وأﺗﻤﻨﻰ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ") .(21ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻌﮭﺎ واﻹﻋﺠﺎب
واﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻟﻘﯿﺘﮫ ،ﻗﺎﻟﺖ" :ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺑﮭﺎ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ زرت ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻻﺣﻈﺖ
إﻗﺒﺎﻻ ً ﻛﺒﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺠﺒﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﯿﻮﻧﺎن وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ").(22

اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺳﻮﻧﻤﺎز ) (Nurettin Sönmezاﻟﺬي ﺟﺴﺪ دور ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ )ﺑﺎﻣﺴﻲ(" :ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة وﺟﺪة ،وﻣﻊ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ذھﺒﺖ ﻟﻘﻄﺮ واﻟﻜﻮﯾﺖ .وﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮة اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﻟﻤﺴﺖ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت وﺟﺪت اھﺘﻤﺎﻣًﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻘﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ،وھﻮ أﻣﺮ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ").(23

ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد ،ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،وﺗﺨﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮه اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ داﺧﻞ )اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ( وﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ أﺗﺒﺎع )اﻟﻮﻟﻲ
اﻟﻔﻘﯿﮫ( ،وواﻛﺐ ﻋﺮض اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻛـﻘﻨﺎة )ﻓﺪك( ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻮاد ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ وﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻦ ﺳﯿﺮة ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرھﺎب ﻓﻜﺮي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﺄي دور ﺗﻘﻨﻲ أو
ﺗﻤﺜﯿﻠﻲ.
 (16ﻛﻞ ﻣﻠﺤﻮظﺎﺗﮫ )اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ( ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺼﺺ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺴﻠﻲ )ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل( و)اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ( ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ.
 CNN (17اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ 20 ،اﺑﺮﯾﻞ )ﻧﯿﺴﺎن( 2018م.
 (18اﻟﻨﮭﺎر )ﻟﺒﻨﺎن(2018/03/06 ،م.
 (19وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2018/11/29 ،م.
 (20وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2018/11/29 ،م.
 (21وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2019/01/04 ،م.
 (22وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2019/01/04 ،م.
 (23وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2019/01/04 ،م.
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اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﻨﻜﯿﺰ ﺟﻮﺷﻜﻮن ) ،(Cengiz Coşkunاﻟﺬي ﺟﺴﺪ دور اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ )ﺗﻮرﻏﻮت أﻟﺐ( ،ﻗﺎل ﻋﻦ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ" :ھﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺑﻜﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﺄﺗﯿﻨﻲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺒﻠﻘﺎن ،وﻣﻦ
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،وھﻮ ﯾﺪﻋﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺨﺮ").(24

وﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﻛﻤﺎ ورد أﻋﻼه  -ﺑﺪأ اﻟﺒﻌﺾ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﺜﻞ
ﻛﻠﻤﺎت )ﻗﺎرداش( )أي وﷲ(؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺻﻮرة أرطﻐﺮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) .(25)(Facebookﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﯿﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺪر.

وﺗﺠﺪ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ ﻛﻠﻤﺎ أذﯾﻌﺖ ،واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﮭﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺰة واﻧﺘﺼﺎر ،وﺣﺰﻧﮭﻢ
ﻋﻨﺪ ﻣﻮت أﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ،أو اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻘﺎت) ،(26ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ طﺮاﺋﻒ ذات ﺑُﻌﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﻤﻮاطﻦ ﻛﻮﯾﺘﻲ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﮭﺮاء )ﺷﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ(؛ وﺿﻊ ﻧﻌﯿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻌﺰﯾﺎ ً ﺑﻮﻓﺎة )ﺑﺎﻣﺴﻲ( أﺣﺪ ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،وﻛﺘﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ
)ﻋﺰاء ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻜﺎﯾﮫ" ..ﺑﺎﻣﺴﻲ"  ..أرطﻐﻮل ﻻ ﺗﺼﺎﻟﺢ ..وأﺷﮭﺪ أﻧﻚ ﻓﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﻣﺴﻲ( .ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﯿﮫ) .(27وﻗﺪ
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻘﺘﻞ أرطﻐﺮل ﻟﻸﻣﯿﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻮﺑﯿﻚ.
ً
اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ )أرطﻐﺮل ﺷﺎه( ،ﻗﺪّم  %50ﺧﺼﻢ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﮫ

وﯾﻘﻮل اﻟﻘﻄﺮي ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻊ ) ،(Al Noor TVوھﻮ أول ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،إﻧﮫ "ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ؛ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ أرطﻐﺮل اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ ھﻮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻷول اﻟﺬي ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎھﺘﻤﺎم
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻷﺧﺮى").(28

وﯾﺸﯿﺮ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ إﻟﻰ أن "ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻓﻮر ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﻋﻼن ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪة  100أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ" .وﯾﻜﺸﻒ أن "اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ أرطﻐﺮل ﺣﻘﻘﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ وﻧﺼﻒ
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺎھﺪة").(29

وﺣﻮل ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺬاب اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﯾﺮى اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ "أﻧﮫ ﯾﺼﻮر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﯿﺸﮫ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺠﻤﯿﻊ ،ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎس
واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻹﺛﺎرة وﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ) (...ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻘﺪم إﻋﻼﻣًﺎ ھﺎدﻓ ًﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﺑﺘﺬال اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى").(30

وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺎﻷرﻗﺎﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺸﺎھﺪات ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  200ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺎھﺪة ،ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  600أﻟﻒ ﻣﺸﺎھﺪ؛ ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑـ  400أﻟﻒ ،ﺛﻢ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻗﻄﺮ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ).(31

وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ وﺳﻌﺔ اﻧﺘﺸﺎره ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ ﺑﺎﺳﻢ )أرطﻐﺮل( ،واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﺗﺠﺎرﯾﺎ ً ،ﻛﺎﻧﺘﺸﺎر ﺛﯿﺎب وﺧﻮاﺗﻢ وﻣﻼﺑﺲ
وﺧﻮاﺗﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﻌﺎرات ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻜﺎﯾﻲ أو أﺳﻠﺤﺔ أﺑﻄﺎﻟﮭﺎ أو طﺎﻗﯿﺔ اﻟﺮأس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ.

وﻻﻗﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﻦ ﻣﻨﮫ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ )ﻧﺘﻔﻠﯿﻜﺲ( اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وأوﺻﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ )ﻣﺘﺮو( واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮاءھﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺻﺮاع
اﻟﻌﺮوش ﺑﻤﺸﺎھﺪة اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ )ﻗﯿﺎﻣﺔ أرطﻐﺮل( واﺻﻔﺔ إﯾﺎه ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻮي ﻟـ)ﺻﺮاع اﻟﻌﺮوش().(32
 (24وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2019/01/04 ،م.
 (25أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
 (26أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
 (27اﻟﻨﮭﺎر )اﻟﻜﻮﯾﺖ( ،اﻟﺨﻤﯿﺲ 2017/03/09م.
 (28أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
 (29أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
 (30أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
 (31أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
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إن أﺑﺮز ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻲ أرطﻐﺮل وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ،ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻦ
وﻋﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﻗﯿﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وھﺬان اﻟﻤﺴﻠﺴﻼن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،ﯾﺴﺎھﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺸﺎھﺪ ،ﺑﺒﻌﺪ
ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وإدراك ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻢ وإﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش اﻵن.

أﻣﺎ أﺑﺮز ﻋﯿﻮب اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮة ،وﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺒﻄﻞ وﺟﻌﻠﮫ ﻣﺤﻮر اﻷﺣﺪاث وﺻﺎﻧﻌﮭﺎ وﺣﻼل اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ دون ﻏﯿﺮه.

اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت


إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮك واﻟﻌﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﺣﯿﺎدي ،وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ.



ﺗﺨﺼﯿﺺ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.



ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وﻣﺆﺗﻤﺮات ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ آﻟﯿﺎت ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر اﻟﺜﺎﻓﺘﯿﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻘﻂ.

***
اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 (1ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎﻗﺒﺔ ،اﻹﻋﻼم واﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻋﻤّﺎن ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2013 ،1م.
 (2ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،أدب اﻟﻔﻦ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻋﻤّﺎن ،اﻟﺠﻨﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2016 ،1م.
 (3ﻋﺰام أﺑﻮ اﻟﺤﻤﺎم ،اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻤﺎن ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط2010 ،1م.
 (4ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ط2010 ،1م.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
1) Colman I. and Kirkbride J. British Medical Journal. Published 16 December 2014.
2) Noelle-Neumann, Elisabeth (1993). The spiral of silence: Public opinion, our social skin.
sity of Chicago Press.ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ Chicago: Univer
3) West, Richard; Turner, Lynn H. (2010). Introducing Communication Theory: Analysis
and Applicatinon. New York: McGraw Hill. p. 411. ISBN 978-0-07-338507-5.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ
 (1أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2017/03/15 ،م.
 (2ﺗﺮك ﺑﺮس2015/02/26 ،م.
 (3ﺳﻲ أن ان ) (CNNاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ2018/04/20 ،م.
 (4اﻟﻨﮭﺎر )اﻟﻜﻮﯾﺖ( ،اﻟﺨﻤﯿﺲ 2017/03/09م.
 (5اﻟﻨﮭﺎر )ﻟﺒﻨﺎن(2018/03/06 ،م.
 (6وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻷﻧﺎﺿﻮل2019/01/04 ،م.
 (7وﻛﺎﻟﺔ

اﻷﻧﺎﺿﻮل،

 (32أﺧﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺎ2018/02/27 ،م.
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2018/11/29م.

اﻻﻣﺗزاج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻻوﺳط.
"أزﯾﺎء اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن اﻧﻣوذﺟﺎ"
د ﻗﺷﯾوش ﻧﺻﯾرة
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن -اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﻠﺧص:
*Nassira Qeshyush

Orta Doğu’da Kültürel Entegrasyon: Padişah Kaftanları Örneği
&
Cultural Integration in The Middle East: The Example of Sultans’ Caftans

ﺗﻌد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻬد اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻛت واﻣﺗزﺟت ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،وﺿرﺑت ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟذور أﻋﻣﺎق
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷري ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ؛ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺳوﻣرﯾﺔ واﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ واﻻﺷورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﺔ
واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻗﯾﺎم اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت
ﺑﻧﺻﯾب ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻌدﯾد ﻋن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻫﻲ؛ دوﻟﺔ اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.
ان ﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ اﻟﺣﺿﺎرات واﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ،ﺣﯾث ﻧﺎﻟت اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﻋﻛﻔواﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻬﺎ واﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ ،ﻏﯾر ان اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗد ُﻏﯾّ ﺑت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐرﺑﯾﯾن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل
ﺗﺗﻌد اﻻﺳطر .ﻧﺣﺎول اذن
وﻧﺧص ﺑﺎ ﻟذﻛر زي اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن "اﻟﻘﻔطﺎن" .ﻓﻼ ﻧﺟد اﻻ ﺷذرات ﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻻ ّ
ّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻧﻲ،
ﻓﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺟﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺷذرات ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻛﺗب اﻟرﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﺑن ﺑطوطﺔ واﺑن ﺟﺑﯾر وﻏﯾرﻫم ،
وﻣﺳﺗﻌﯾﻧﯾن أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻌﺎﺟم اﻷﻟﺑﺳﺔ ﻛﻣﻌﺟم دوزي وﻣﺎﯾﯾر وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺗﺑﻊ اﺷﺗﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ
أﺻول وﺟذور وﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻷزﯾﺎء ،وﻛﯾف اﺛرت ﻛل ﺣﺿﺎرة ﻓﻲ اﻷﺧرى؟ وﻛﯾف اﻗﺗﺑﺳت ﻣﻧﻬﺎ؟ وﻛﯾف أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟزي ﻣﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ؟
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻻﻣﺗزاج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ –اﻟﺷرق اﻻوﺳط–اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ –أزﯾﺎء اﻟﺳﻼطﯾن.
Abstract
The Middle East is the cradle of human civilizations that have been intertwined with the roots of
human history, including Sumerian, Babylonian and Assyrian civilization in Iraq, Pharaonic
civilization in Egypt, Canaanite civilization, Greek and Roman civilization, and Persian
civilization. The Middle East also witnessed the emergence of the Turkish civilizations, which
contributed a great deal in shaping the modern history of many of the countries of the region:
the Seljuk state and the Ottoman Empire.
Dr., University of Abu Bakr Belqayed Tlemcen, Algeria.
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The interaction of these civilizations and their interaction with each other has had a great impact
on all aspects of life, where it has attracted the attention of many researchers who have studied
and research, but the Ottoman civilization has been absent by Westerners, especially related to
the cultural and artistic, especially the uniforms Sultans Ottomans "caftan". We find nothing but
scattered nuggets here and there do not exceed the lines. In this paper, we try to collect these
fragments based on the historical sources and the books of the traveler Ibn Battuta and Ibn
Jubayr. They also use the dictionaries of clothing as dictionaries, and others to follow the
derivation of these terms and their names so that we can know the origins, roots and history of
these costumes. Other? How did I borrow them? How did this outfit become multi-identity and
?culture
Keywords: Cultural Integration, Middle East, Ottoman State, Fashion Sultans

ﻣﻘدﻣﺔ:
ﺑﻛل آﺛﺎرﻫﺎ وﻓروﻋﻬﺎ ،ﻟم ﺗﺧﻠق ﻣﻧﻔردة وﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،أي ﺑﻣﻌﻧﻰ ّأن ﻛل ﺣﺿﺎرة
اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ّ
ﻷي ﺷﻌب ﻣن اﻟﺷﻌوب ﺗوﻟد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﻌب ،وﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻪ وﺗﻌطﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ
وﺛﻘﺎﻓﺔ ّ
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أو زﻣﻧﯾﺎ ،او اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻬﺎ زﻣﻧﯾﺎ ،أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ّإن اﺣﺗﻛﺎك اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،وﺗواﺻﻠﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ واﻣﺗزاﺟﻬﺎ ﻣﻌﺎ ،ﯾوﻟد ﺳﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻋﻧﺎﺻر ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ
أﻫﻣﻬﺎ ،إذ ﺑﻠورﺗﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.وﻗد ﻋﺑّرت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺗطورﻫﺎ ،وﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ "اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ" ﻣن ّ
ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل ،وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر
ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻧﻲ.
ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗﻲ ّﻣرت ﺑﻬﺎ .وﻗد ﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ّ
وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر "اﻟﻘﻔﺎطﯾن" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﻧﺟد ان ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﺎ طوﯾﻼ .ﻓﺎﻷﺧذ
ّ
ٕواذا أﺧذﻧﺎ ﻣﺛﻼ أزﯾﺎء اﻟﺳﻼطﯾن ا ﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن،
واﻟﻌطﺎء واﻻﻗﺗﺑﺎس ا ﻟذي ُﺟّﺳد ﻓﻲ ﺣﻘب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛرﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ّﻓﻌﺎل ﻓﻲ طﺑﻊ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔّ ...إن أﺧذ ﻫذﻩ
اﻟﻣﻘﺗﺑﺳﺎت ٕواﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺗﻔﺻﯾﻼت ورﺳوﻣﺎت ﻟﻠطرز واﻟزﺧرﻓﺔ واﻷﻟوان ...أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻣﯾّ از وﺑﺻﻣﺔ
ﺗﺟﺳدت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد وأذواق وﻣﻬﺎرات وﻓﻧون وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.
ﻣﺗﻔردة ّ
ﺷك ﻓﯾﻪ ،واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺟدﻧﺎ ّأن ﺣﺿﺎرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻧﻔﻌﻠﺔ ،ﻗﺎﺑﺳﺔ
وﻣﻣﺎ ﻻ ّ
ّ
وﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ،آﺧذة وﻣﻌطﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺣدث ﻟﻘﺎﺣﺎ ﻣﺗﻔﺎﻋﻼ وﻣﺳﺗﻣ ار ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة.
وﻟﻠﺣدﯾث ﻋن زّي اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن "اﻟﻘﻔطﺎن" ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟراﺋﻌﺔ ،ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻛﻣﻌﺟم دوزي وﻣﻌﺟم ﻣﺎﯾﯾر ،وﻣﻌﺟم إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺟواد ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺷﺗﻘﺎق ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﻣﻌﻧﺎﻩ وأﺻﻠﻪ وﺗﺎرﯾﺧﻪ .ﻛﻣﺎ
اﻋﺗﻣدﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻋﺗﻣدﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻛﺗب اﻟرﺣﻼت ﻟﻠﺗﺄﺻﯾل ﻟﻬذا اﻟﻠﺑﺎس وﻣﻌرﻓﺔ دورﻩ و ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ
ووظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧطرح ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت:
ﻣﺎ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس؟ وﻣﺎ أﺻﻠﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ وظﯾﻔﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ؟ وﻛﯾف اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ
أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ؟ وﻛﯾف اﻧﺗﺷر واﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺧرى؟ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺳﻧﺟﯾب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﻠﺔ
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗزاج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط "أزﯾﺎء اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن أﻧﻣوذﺟﺎ".
أوﻻ :ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم.
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ﻣﻔﻬوم اﻟزي:

اﻟﺗﺟﺎر
اﻟﺗﺟﺎر وزّي ّ
ﻗﯾل ّأن ﻓﺎرﺳﯾﺗﻪ )زﯾب( ﺑﻣﻌﻧﻰ زﯾﻧﻪ ،ورد ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﻠﺑس ﻧﺣو :زّي اﻟﻘﺿﺎة وزّي ّ

وﻣﻧﻪ أﺧذ ﻟﻔظ )ﻣﺗزي( أي ﯾرﺗدي زﯾّ ﺎ وﯾﺗزي ﺑﺎﻷﻗﺑﯾﺔ.1
ﻣﻌرﺑﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﺧﻔﺗﺎن ،وﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗﻔﺗﺎن ،2وﻫﻲ
ﺑﺿم اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟﻔﺎء ﻛﻠﻣﺔ ﻓﺎرﺳﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ّ
ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﻔطﺎن :اﻟﻘﻔطﺎن ّ
ﻛﻠﻣﺔ دﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻛﺳوة .3وﻗﯾل إﻧّﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﺛوب ﻣن اﻟﻘطن ُ ﯾﻠﺑس ﻓوق اﻟذرع ،ورد ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع
ﺗﺷد أوﺳﺎط اﻟﺟواري وﺗﻠﺑس اﻟﻘراطق واﻟﺧﻔﺎﺗﯾن واﻟﻣﻧﺎطق ﻓوﻗﻬﺎ( .4ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺟم
ﻣن ﻟﺑﺎس اﻟﺟواري )وﻛﺎﻧت ّ
دوزي وﻣﻌﺟم رﺟبﻋﺑد اﻟﺟواد إﺑراﻫﯾم وﻣﻌﺟم ﻣﺎﯾﯾر أي أﻧّﻪ ﻓﺎرﺳﻲ اﻷﺻل وﻫو ﺛوب ﯾﻠﺑس ﻓوق اﻟذرع .واﻋﺗﺑرﻩ آﺧرون ،رداء ﺳﺎﺑﻊ
ﯾﻠﺑس ﻋﻧد اﻟﺣرب وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟذروع . 5وﺗرﺟﻊ أﯾﺿﺎ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أﺻل اﻟﻘﻔطﺎن إﻟﻰ اﻟﻔرس و ّأن اﻷﺗراك أﺧذوﻩ ﻋﻧﻬم.6
وﯾﻌرﻓﻪ ﺣﺳن ﻣﺟﯾب اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﻌﺟم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ :ﻗﻔﺗﺎن :اﺳم ﻣﺎ ﯾﻠﺑس ﻓوق اﻟﺛﯾﺎب وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "ﺣﻠّﺔ".7
ّ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧﻔﺗﺎن ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أو ﺑﺎﻟﺧﻠﻌﺔ ) (Khalatأو
وﻋرف اﻟﻘﻔطﺎن ﺑﻠﺑﺎس اﻷﻋﺎﺟم ،واﺷﺗﻬر ﻋﻧد ا ﻟﻔرس ،وﻛﺎن ّ
 (Minitary uniform Khil’at Khil’atوﻟﺑﺎس اﻟﺗﺷرﯾف ).(robe of honour
وﺳﻣﻲ ﺗﺷﺎﺑﺎن ) ،(chapanوﻋرﻓﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﺧﺎرى ب Khalat ،أو  8،Kaltachaوﻓﻲ
ﻛﻣﺎ ﻋرف أﯾﺿﺎ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ّ
أزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن أي ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﯾﻌرف اﻟﻘﻔطﺎن ﺑـ ﺗﺷﺎﺑﺎن ) (Tchapanأو  Khalatوﻫو اﻟﻠﺑﺎس اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟرﺟﺎﻟﻲ ،وﯾﺿﻌون ﻓوﻗﻪ
ﯾﺳﻣﻰ .turma
ﯾﺷد ﺑﻪ ّ
ﺣزام ّ
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ﺷﺎع ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧواع واﻷﻟوان ،وﻗد ﻋرف اﻟﻘﻔطﺎن اﻷﺣﻣر ﻋﻧد ﻣﻌظم اﻟﻣﻠوك واﻟﺳﻼطﯾن ،ﺣﺗﻰ ّأن ﻣﻌﻧﻰ"
ﻗﻔطﺎن" ﻛﺎن ﯾُﺷﯾر إﻟﻰ" اﻟﻠون اﻷﺣﻣر" ﻋﻧد اﻷرﻣن ،ﻓﻛﺎن ﯾُطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  (Kirimz) Kharmilوﻛﺎن ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس ﻏﺎﻟﻲ اﻟﺛﻣن ﻋﻧد
اﻷرﻣﯾﻧﯾﯾن .وﻣن اﻟﻣﻌروف أﯾﺿﺎ ّأن اﻟﻣﻠوك اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾﻠﺑﺳون ﻣﻌﺎطف )ﻗﻔﺎطﯾن( ﺣﻣراء ،وﻛﺎﻧت ﺗﻘدم أﯾﺿﺎ ﻛﻬداﯾﺎ وﻛﻣﻛﺎﻓﺎت ﻓﻲ
ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم .وﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻬد ﯾﺣﻛﻰ ان ﻣﻠك ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﻌث ﻟﻺﻣﺑراطور اﻟروﻣﺎﻧﻲ ) (270-275) (Avrelianﻣﻌطﻔﺎ أﺣﻣ ار ﻣزﺧرﻓﺎ
وﻣطر از ﺑﺎﻟذﻫب.10
ّ

ﺳﻣﻲ ﺑﺧﻠﻌﺔ .واﻟﺧﻠﻌﺔ ﺟﻣﻊ ُﺧﻠﻊ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻌﻪ ﻣن اﻟﺛﯾﺎب وﻣﺎ
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻘﻔطﺎن ﯾﻘدّم ﻟﻠﺗﺷرﯾف واﻟﺗﻛرﯾم وﯾُﻌطﻰ ﻛﻬدﯾﺔ ﻟذﻟك ّ
ﯾﻌطﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺛﯾﺎب ﻣﻧﺣﺔ أو ﻫدﯾﺔ .11واﻟﺧﻠﻌﺔ ﻫو أن ﯾﺧﻠﻊ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أو اﻟﻣﻠك أو اﻷﻣﯾر ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺛﯾﺎب اﻟﻔﺎﺧرة
 - 1ﻋﻠﻲ ﻻزم ﻣﺰﯾﺎن ،اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ وﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي ،ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت إﯾﺮاﻧﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد )،(7 – 6
ص .92 – 91
 - 2رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﮭﻤﻲ ﺣﺠﺎزي ،راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺎزي ،دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2002 ،ص .399
 - 3ﺣﺒﯿﺐ ﺷﺤﺎدة ،ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﻛﯿﺔ اﻷﺻﻞ دﺧﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﻠﻨﺴﻜﻲ http://pulpit.alwatan.voile.com
 - 4ﻋﻠﻲ ﻻزم ﻣﺰﯾﺎن ،اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ وﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي ،ص .92 – 91
 - 5ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ،اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷول اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ او اﻟﺠﻨﻦ اﻟﻮاﻗﯿﺔ :اﻟﺪروع واﻟﺘﺮوس ،ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ او اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،دار اﻟﻘﺎھﺮة ط2007 1ص62
 - 6اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 7ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺠﯿﺐ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2004 ،ص .104
8 - the art of gold embroidery in osbekistan astudy of an aspect of traditional uzbek material culutune in
transition suzan pennel, second edition 2015, story Bridge press
http://booksgoogle.dz, p 122.
9 - decouverte ouzbekistan samarcande Boukharra Khiva, gide olizane texte et photographi decalun
Macleod et bradeley, mahe, http://booksgoogle.dz, p 78.
10 - University of nebnaska-Nincola-Armenia, Harmir sogdian Karmir « red » Hebrew Karmil and the
Armenia scale insect Dye in Antiquity, Agnes Korn national de la recherche scientifique, Paris and george
warning, p 178, digital common-UNL edu/cgi.
 - 11ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
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وﻗد ﺟﺎء ﻫذا ﻓﻲ ﻛﻼم اﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" :وﺧﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺛﻣﺎن ﺑك ﻗﻔطﺎن" اﻟﺳردارﯾﺔ" أو ﺗوﺟﻪ ﻣﻌﻬم إﻟﻰ ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻓﺄﻟﺑﺳﻪ ﻗﻔطﺎن
اﻷﺧوﯾﺔ" اﻟﺦ.12
وﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﺳﻬﯾل ﺻﺑّ ﺎن ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﻠﻌﺔ " :اﻟﺧﻠﻌﺔ ) (Hilatوﻫو اﺳم ﻋرﺑﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗرﻛﻲ ﻗﻔﺗﺎن،
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﺷت أو اﻟﻌﺑﺎءة أو اﻟرداء اﻟذي ﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن ﯾﻛﺳﯾﻪ إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾﻪ أو وﻻّﺗﻪ ووزراﺋﻪ إﻋراﺑﺎ ﻋن رﺿﺎﺋﻪ ﻋﻧﻬم ،وﻫﻲ
وﻫو ﻣﺎ ّ
أﻧواع".13
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻰ ﻫذا اﯾﺿﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻣوﺳﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ "اﻟدراري اﻟﻼﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت اﻟﻠﻐﺎت" إﻟﻰ ّأن
اﻟﻘﻔطﺎن )اﻟﻘﻔﺗﺎن( ﻫو اﻟﺧﻠﻌﺔ.14
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ،اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ّأن اﺳﻣﻪ ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ .و ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﻫذا
اﻛﺛر ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس " ﺗﺎج اﻟﻌروس" ،ﻓﻛﻠﻣﺔ ﻗﻔطﺎن ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﻠﻣﺔ "ﻗﻔط" أي ﻛﺎﻓﺄ ،أﻫدى .وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط أﯾﺿﺎ ،ﻧﺟد ﻧﻔس
اﻟﻣﻌﻧﻰ "ﻗﻔط" ﻫو ﺑﻣﻔﻬوم ﻛﺎﻓﺄ و"ﺧﻠﻊ" :أي أﻋطﻰ وﻣﻧﺢ.
وﯾﻛرم ﺑﻪ اﻷﺳﯾﺎد واﻷﺷراف ،وﻟﻬذا
ذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﻧﺳﺗﺧﻠص ّأن ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس ُّﺳﻣﻲ ﺑﻘﻔطﺎن ﻷﻧّﻪ ﯾُﻣﻧﺢ وﯾُﻬدىّ ،
ﻣن ﺧﻼل ﻫ
اطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم "ﺧﻠﻌﺔ" ﻋﻧد أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ:
ﺎﺣﺛﯾن وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم دوزي ﯾﻘول" :إﻧّ ﻧﻲ أﺟﻬل ﺗﺑﻧّﻲ اﻟﻌرب ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن أروﻣﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،وأﺟﻬل ﻛذﻟك
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑ
ﻣﺣﻣدا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣل
ﻓﺈن ّ
ﻋﺻر اﻧﺗﺷﺎر ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس اﻟذي ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟدى أﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﺷﻌب وﺑﻧﺎﺗﻪّ .
اﻟﻘﻔطﺎن .وﯾﺑدو ّأن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم".15
وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺣن ﻧﻘول :ﻧﻌم ﻟم ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻘﻔطﺎن" ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ،وﻟﻛن وﺟدﻧﺎﻩ ﺑﻣﺻطﻠﺢ
آﺧر ﻫو اﻟﻘﺑﺎء ،واﻟذي ﯾﺣﻣل ﻧﻔس اﻟوﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻔطﺎن وﻗد ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم  ،وﻗد
أﺷﺎر دوزي ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ إﻟﻰ ّأن "اﻟﻘﻔطﺎن" ﻫو" اﻟﻘﺑﺎء" ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻫذا أﯾﺿﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ" ،اﻟدراري
اﻟﻼﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت اﻟﻠﻐﺎت" ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ":اﻟﻘﺑﺎء ﻫو اﻟﻘﻔطﺎن".16

وﯾؤﯾّ د ﻫذا اﻟرأي أﯾﺿﺎ أﻧور ﺣﻣود زﻧﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﺗﺎرﯾﺦ

واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ" ﻓﯾﻘول" :اﻟﻘﺑﺎء ﻫو اﻟﻘﻔطﺎن ﻧﻔﺳﻪ" .17وذﻫب اﻟﻰ ﻫذا أﯾﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﺟواد إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻣﻌﺟم اﻟﻣﻼﺑس" ﻓﯾﻘول
"واﻟﻘﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣرادف ﻟﻠﻘﻔطﺎن أﯾﺿﺎ ،وﻫو ﺛوب ﻟﻠرﺟل ذو ﻟﻔﺗﯾن ،ﯾُ ﺗﻣﻧطق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣزام.18"...
وﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ّأن اﻟﻘﻔطﺎن ﻟﻪ ﻣﺻطﻠﺢ آﺧر ﻫو اﻟﻘﺑﺎء ،ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻟﻪ
ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى  ،وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر ،وﻻ ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﻘﺎم و ﻻ اﻟﻣﻘﺎل ﻟذﻛرﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻧﺎﻣل ان ﺗﻛون ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

 - 12ﺑﺸﯿﺮ أﻣﯿﻦ ،ھﺠﺮة اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﺟﻮﻟﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ) ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺒﺮﺗﻲ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻵﺛﺎر(
Qamus-tunsi.bbgspot, 15Décembre2015.
 - 13ﺳﮭﯿﻞ ﺻﺒّﺎن ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ2000 ،1426 ،م ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﻛﺎت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﯾﺎض2000 ،م ص .1803
 - 14ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻠﻲ أﻧﺴﻲ ،اﻟﺪراري اﻟﻼﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻠﻐﺎت ،ﻗﺎﻣﻮﻣﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ1320 ،ھـ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪود ،ص .441
 - 15اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ دورﯾﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ وﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼّﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮق اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي
رﯾﻨﮭﺎرت دوزي ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻛﺮم ﻓﺎطﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص .37
 - 16ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﻧﺴﻲ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .421
 - 17أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2011 ،ص .307
 - 18ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ) ،379ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ(.
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وردا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا ّان اﻟﻘﻔطﺎن ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم .ﻧﻘول اﻧﻪ ظﻬر ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد،
ﻋﻧد اﻟﻣﯾدﯾﯾن واﻟﺳوﻣﺎرﯾﯾن واﻟﻛﻠداﻧﯾﯾن واﻟﺑﺎﺑﻠﯾﯾن واﻻﺷورﯾﯾن واﻟﻔراﻋﻧﺔ واﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن ،وﻟﻛن ﺑﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل وﺑﻧﻔس
اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﻛﺎن ﻟﺑﺎس اﻟﻣﻠوك واﻻﻟﻬﺔ.
ﺗﺎﻟﺗﺎ :اﻟﻘﻔطﺎن ﻋﻧد اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ:
ﻋرف اﻻﺗراك اﻟﻘﻔطﺎن ﻣﻧذ أﻗدم اﻟﻌﺻور ،وﺣﺳب اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ّﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أﻗدم اﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟﻔوﻗﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ،
واﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌت ﻣن أﻗﻣﺷﺔ ﻓﺎﺧرة وﻋﺎدﯾﺔ ،ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﻔوﻛﺗورك وﺗﺳﺟﯾﻼت اﻷوﯾﻐور

19

ﺣﯾث ّأن

اﻟﻛم اﻟذﻫﺑﻲ اﻟذي ُوﺟد
ﯾرﺟﺣون ﻟﺑس اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟﻣطروزة ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﻔطﺎن ذو ّ
اﻟرﺟﺎل ﯾﻠﺑﺳون ﻟﺑﺎﺳﺎ ﺑﺳﯾط ﺎّ ،أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ّ
ﻋﻠﻰ ﺟﺳد اﻟرﺟل اﻟﻣﻛﺗﺷف ﻓﻲ ﺿرﯾﺢ اﻟﻬون 20ﻓﻲ ﻗﺻﺑﺔ أﺳﯾك  Isikﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ أﻟﻣﺎﺗﻲ اﻟﻛﺎزاﺧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟرﺟل ذو
اﻟﻠﺑﺎس اﻟذﻫﺑﻲ" أﺣد اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.21
وﻓﻲ ﺣﻛﺎﯾﺎت دادام ﻛوردود -ﺣﺳب اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ -ﻗدﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌرﯾس واﻟﻌروس ﯾﻠﺑﺳﺎن ﻗﻔطﺎﻧﯾن أﺣﻣرﯾن
ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج.22
وﻓﻲ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أﯾﺿﺎ  ،ﯾذﻛر ﻛﺷﻘﺎرﻟﻲ ﻣﺣﻣود ّأن اﻟﻘﻔطﺎن اﻟذي ﯾﻠﺑس ﻓوﻗﻪ ذرع ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻷﻟﺑﺳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻗوام اﻷﺗراك ﻣن أوﻏوز ،23ﻛﺎروك ﺟﯾﻐﯾل ،ﻛﺑﺗﺷﺎك ﻛﺎﻧﺗﺷﺎك وأوﻏراك اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟﻘد ﻗﺎم ﺗوﻏرول
اﻟزﻋﯾم اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﻗﻔطﺎن ذي ذرع ﻟﻘﺎﺋد ﺑورﻗﺎن ) (Buzganﻓﻲ ﻧﯾﺳﺎﺑور ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺿم ﻟﺻف اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ.24
وﺣراﺳﻪ ﻣﻌظﻣﻬم ﻓرﺳﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺧﻠﻔﺎء واﻷﻣراء ﯾﻠﺑﺳون
ﻷن اﻟﺑﻼط ﻛﺎن ﺣﻛّﺎﻣﻪ ّ
اﻧﺗﺷر اﻟﻘﻔطﺎن أﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ ّ
اﻟﻘﻔطﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ وأﻟواﻧﻪ .وﻗد ذﻛر اﻟﺑﺎﺣث ﺻﻼح ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺑﯾدي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ"
اﻧﻪ ﻗد وﺟد ﻓﻲ ﺧزاﺋن ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد ﺳﻧﺔ 193ه ﻋﺷرة اﻻف ﺧﻔﺗﺎن.
وﺗظﻬر ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗراك ﺑﺎﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن وﺗﺄﺛرﻫم ﺑﻬم ،اﺛﻧﺎء ﺗوﻟّﻲ اﻟﻣﻌﺗﺻم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ ،وﻓﺗﺣﻪ ﻟﻬم اﻷﺑواب واﺳﻧﺎدﻩ إﻟﯾﻬم
ﻣﻧﺎﺻب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣوا ﺑذﻟك ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ،وﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺻم ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧﻔوذ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ ...وﻫﻛذا ﺑدأ اﻷﺗراك ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﻓﻲ أدوار ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺗﻰ أﺳﺳوا ﻟﻬم دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻛﺑﯾرة ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗوﯾّﺔ ﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ ُﻋرﻓت ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠﺟوﻗﯾﺔ.25
ّأﺳس اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ دوﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺑرى ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻘرن 11م ﻟﺗﺷﻣل ﺧراﺳﺎن ،وﻣﺎ وراء اﻟﻧﻬر ٕواﯾران واﻟﻌراق واﻟﺷﺎم وآﺳﯾﺎ اﻟﺻﻐرى.26

 - 19اﻷوﯾﻐﻮر :ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﺳﻨﻎ ﯾﺎﻧﻎ ،ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺼﯿﻦ ،وﻗﺪﯾﻤﺎ أﻗﺎﻣﻮا إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻐﻮﻟﯿﺎ) ،ﺟﻮﻟﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺗﺮاك ،واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ،أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ،دار اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻨﺸﺮ ،وزارة اﻷﻋﻼم اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ،2007 ،
ص .57
 - 20اﻟﮭﻮن :ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﺮﻛﯿﺔ ﻣﻐﻮﻟﯿﺔ ﺗﺤ ّﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﯿﻼدي ﻣﻦ ﻣﻨﻐﻮﻟﯿﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻐﺮب.
 - 21اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 22اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ.
 - 23اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ھﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻐﺰّ أو اﻷﻏﻮز ،أﺻﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﮭﻮب ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ أواﺳﻂ آﺳﯿﺎ وأﻣّﺎ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ﻓﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪھﻢ اﻟﺬي وﺣّﺪھﻢ وﺟﻤﻊ ﺷﻤﻠﮭﻢ ﺳﻠﺠﻮق ﺑﻦ دﻗﺎق ﻓﻨﺴﺒﻮا إﻟﯿﮫ )أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،1971 ،ص .179
 - 24اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 25إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻨﯿﻦ ،ﺳﻼطﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﮭﻮض وأﺳﺒﺎب اﻟﺴﻘﻮط ،دار اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،2014 ،ص .15
 - 26إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻨﯿﻦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .13
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ﺑﻌد أن أزال اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﯾﻬﯾﺔ ﻣن ﺑﻐداد ،ودﺧل ﺳﻠطﺎﻧﻬم طﻐرل ﺑك إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ اﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺄﻣر اﷲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻻ ﻋظﯾﻣﺎ ،وﺧﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻠﻌﺗﻪ )ﻗﻔطﺎﻧﻪ( ،وأﺟﻠﺳﻪ إﻟﻰ ﺟوارﻩ ،وأﻏدق ﻋﻠﯾﻪأﻟﻘﺎب اﻟﺗﻌظﯾم ،وﻣن ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ أﻧّ ﻪ
ﻟﻘّﺑﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎن رﻛن اﻟدﯾن طﻐرل ﺑك ،ﻛﻣﺎ أﺻدر اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ أﻣرﻩ ﺑﺄن ﯾﻧﻘش اﺳم طﻐرل ﺑك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ.27
ّج ﻣن اﺑﻧﺔ
ﻓﺈن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﺗزو
وﻟﺗدﻋﯾم اﻟرواﺑ ط ﺑﯾن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺄﻣر اﷲ ،وﺑﯾن زﻋﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠﺟوﻗﯾﺔ طﻐرل ﺑك ّ
ﺟﻌﻔري ﺑك اﻷخ اﻷﻛﺑر ﻟطﻐرل ﺑك ،وذﻟك ﻋﺎم  1059مّ ،ﺛم ﻓﻲ ﻋﺎم 1062م ﺗزوج طﻐرل ﺑك ﻣن اﺑﻧﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم
وﺗطورت اﻟﺣرف واﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،وﻣﻧﻬﺎ
ﺑﺎﷲ.28وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ زواج ﺑﯾن اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن اﺧﺗﻠطت اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻔﻧون واﻣﺗزﺟتّ ،
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﻔﺎطﯾن وزﺧرﻓﺗﻬﺎ .ﻟﻘد ازدﻫرت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ واﺷﺗﻬر اﻟطرز ﻋﻧد اﻟﻣﻐول واﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻓﻲ ﺧراﺳﺎن وﻧواﺣﯾﻬﺎ،
وﻓﯾﻬﺎ ﻛﺛر اﺳﺗﺧدام اﻷﻟوان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ...وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ واﻟﻣﻐول ﻣﺎء اﻟذﻫب ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺧط اﻟﻛوﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺑس ﻋﻠﻰ أﺷرطﺔ
ﻣﺗوازﯾﺔ أﻓﻘﯾﺔ.29
ﻟﻘد اﺧذ اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻓﻧون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ "ﻛﺎﻟطرز واﻟزﺧرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺑﺎس" ﻋن اﻟﻔرس أﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ ،وﻋن ﺣﺿﺎرات أﺧرى
اﺳﺎت":ان اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ اﻟذﯾن ﻏﻠﺑت اﻟﺑداوة
ّ
ﻛﺎﻟﺑزﻧطﯾﯾن وﻏﯾرﻫم ،وﻟﻛن اﺿﺎﻓوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم .وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدر
اﻟﺻوف ،...ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﻧﻘوا
ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧب ﺣﯾﺎﺗﻬم ،ﻛﺎن زﯾّﻬم ﻗﺑل دﺧول إﯾران واﻟﻌراق ﻫو ز ّي اﻟﺑدو اﻟﺧﺷن اﻟﻣﺻﻧوع ﻣن ّ
اﻹﺳﻼم واﺣﺗﻛوا ﺑﺈﯾران واﻟﻌراق وأﺻﺑﺣت ﻟﻬم دوﻟﺔ ﺗﺄﺛروا ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ ،وﺳﻼطﯾن ﻏزﯾﺔ واﻟﻣﻠوك اﻟﺧﺎﻧﯾﯾن
واﻟﺳﺎﻣﺎﻧﯾﯾن وأﺑﺎطرة ﺑﯾزﻧطﺎ وﻏﯾرﻫم ،ﻓﺗﻔﻧّ ﻧوا ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻼﺑس وزﺧرﻓﺗﻬﺎ ،وأﺻﺑﺣت ﻟﻬم دور ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻋرﻓت ﺑدور اﻟطراز،
ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ﯾﻠﺑس اﻟﻘﺑﺎء اﻟﻣرﺻﻊ ﺑﺎﻟﺟواﻫر ،ﻛﻣﺎ ﻟﺑس ﺑﻌﺿﻬم ﺻدﯾرﯾﺎ رﻓﯾﻌﺎ ...ﻛﻣﺎ ﻟﺑﺳوا اﻟﻌﻣﺎﺋم ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻘﻼﻧس
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﯾوف ووﺿﻌوﻫﺎ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣﻧﺎطق ...،وﻟﺑﺳوا اﻟطﯾﻠﺳﺎن ووﺿﻌوا اﻟﺗﯾﺟﺎن اﻟﻣرﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻫر ﻓوق رؤوﺳﻬم.
ﻛﺎن رداء ﻣﻠوك اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ وأﻣراﺋﻬم وﻗوادﻫم ووزراﺋﻬم اﻷﻗﺑﯾﺔ واﻟﺛﯾﺎب اﻟﻔﺧﻣﺔ ...ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻧّن ﺧدﻣﻬم وﺣﺎﺷﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺑس ﻓﻠﺑﺳوا اﻟﻘﺑﺎء
واﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﻧواع اﻟدﯾﺑﺎج واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣذﻫﺑﺔ .30ﻛﻣﺎ ﺣوت أﯾﺿﺎ اﻟﻘﺻور واﻟﻣﻘﺻورات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻼﺑس اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺣﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻬدﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﺿﯾوﻓﻪ وﯾﺗوﻻﻫﺎ ﻣوظف ﯾُﻌرف ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﺔ دار أو ﻣﺗوﻟﻲ ﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ،
وﻣﻘﺻورات اﻷﻗﻣﺷﺔ واﻟ ّ
ﺗﺳﻣﻰ )طراز(.31
ﻛﻣﺎ ﺣوت ﻗﺻور اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣﯾﺎﻛﺔ اﻟﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎن ّ
وﻗد ﻋﻛﺳت ﻣﻼﺑس اﻟﻧﺳﺎء اﯾﺿﺎ ﻣدى ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠﺟوﻗﯾﺔ ﻣن اﺗﺳﺎع وﻏﻧﻰ ،وﻗد ﺗﻔﻧّن ﻧﺳﺎء اﻟﺳﻼطﯾن واﻟوزراء
واﻷﻣراء وأﺑﻧﺎء اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺑس ،ﻓﻘد ﻟﺑﺳت اﻟﻣرأة اﻟﺳﻠﺟوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺻﺎﺋب واﻟﺧﻣﺎر ،وﻛﺎﻧت اﻟﻌﺻﺎﺋب ﻣرﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻫر واﻷﺣﺟﺎر
اﻟﻛرﯾﻣﺔ ،وﻣﻛﺗوب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟذﻫب وﻏطّت اﻟﻣرأة رأﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑرﻧس اﻟﻣﻧﺿد ﺑﺎﻟﺟواﻫر واﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ذﻫﺑﯾﺔ ﺣوﻟﻬﺎ ﻋﺻﺎﺋب ﻣﻧﺿدة
ﺑﺎﻟﺟواﻫر ،وﻫذا ﻛﻠّﻪ ﺗﻘﻠﯾد ﻟﺑﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎس.32
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﻛﺎم اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ رواﺑط اﻟﻘراﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻋن طرﯾق اﻟزواج  ،ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﻬر وﻓﻲ
ﺟﻬﺎز اﻟﻌروس ﻗﻔطﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﺣرﯾر اﻟﺧﺎﻟص ﻣزﯾّ ﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟوﻫرات.
 - 27اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .16
 - 28اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .16
 - 29ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﻌﺐ ،اﻟﻔﻦّ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺮﯾﺎض ،اﻷﺣﺪ  03رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ 1438ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  01ﯾﻨﺎﯾﺮ 2017م ،اﻟﻌﺪد
http://www.alriyadh.com 13766
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وﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﺗوﺧﺎن أول ﺣﺎﻛم ﻷﻟﺗن أورداﺧﺎن ﺑﺈرﺳﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣﻛم ﻟﻠﺳﻠطﺎن اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻛﺎي ﺧوﺳراو اﻟﺛﺎﻧﻲ،
ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻷدوا ت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣﻛم ﻗﻔطﺎن ﺳﻠطﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻧﺳوة واﻟﻧﺑلّ ،ﺛم إرﺳﺎل ﻗﻔطﺎن ﺑﺎﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ
ﻟﻌز اﻟدﯾن ﻛﺎي ﻛﺎﻓوس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﻐول.33
ّ
وﻣﺎﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻘﻔطﺎن ﻗدﯾﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ،ان ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳت ﻓﻲ ﺟﻧوب أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟد ﻧﻘوش ﻷﺷﺧﺎص
ﺟدا
ﻣﻬم ّ
ﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋط ﻗﺻر ﻻﺷﻛﺎري ﺑﺎزار -اﻟذي أﻣر ﺑﺑﻧﺎﺋﻪ ﻗﺎزﻧﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣود -ﺗوﺿﺢ أﺷﺧﺎص ﻻﺑﺳﯾن ﻗﻔطﺎﻧﺎت ﻣطرزة وﻫذا ّ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻟﺑﺳﺔ.
وﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ أﺑو اﻟﻔﺿل ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ – ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ – اﺻطف
ﺟﻠﻲ ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﯾﻠﺑﺳون ﻗﻔطﺎﻧﺎت ﻣزﯾّ ﻧﺔ ﺑﻣﺟوﻫرات
اﻟﻘواد ﻓﻲ ﺟﻧﺎزة ﺎﻗزﻧﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺳب رﺗﺑﻬم ،وﻛﺎﻧت ﻋﻼﻣﺎت رﺗﺑﻬم ظﺎﻫرة ﺑﺷﻛل ّ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،وﻛﺎﻧت اﻷﺣزﻣﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ ﺗُظﻬر ُرﺗﺑﻬم.34
وﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻧﻣﻧﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺗوارﯾﺦ ﻟرﺷﯾد اﻟدﯾن ،ﯾﻠﺑس ﻗﺎزﻧﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣود ﻗﻔطﺎن ذي ﻛﻣﯾن ﻗﺻﯾرﯾن ،وﺑﻪ ﺷراﺷف
وﺧﻠﻔﺔ اﻟﻘﻣﺎش ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣرﺑﻌﺎت ،اﻟﻘﻔطﺎن اﻟﻔﺧم اﻟذي ﯾﻠﺑﺳﻪ ﻗﺎزﻧﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎﻟس ﻋﻠﻰ ﻋرﺷﻪ واﻟﻣﻣﺗد ﺣﺗﻰ أﺳﻔل اﻟﻘدﻣﯾن وطرﻗﻪ
ﻣﻔﺗوح إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﯾﻣﻛّن ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﺳﺗﻣرت ﻋﺎدات اﻷﻟﺑﺳﺔ ﻟدى اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻟدى اﻟﻐزﻧﺎوﯾﯾن أي ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﻼم ،وﻓﻲ اﻟﻣﻧﻣﻧﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺗوارﯾﺦ ﯾظﻬر ﻛل ﻣن :ﺑﺎرﻛر ﯾﺎروك ،ﻣﺣﻣد ﺗﺎﺑﺎر وﺳﻧﺟر اﻟﺳﻼطﻧﺔ اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ ﺑﻘﻔطﺎﻧﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻠوﻧﺔ ذات أﻛﻣﺎم طوﯾﻠﺔ
ﻣﻠون ﻓوﻗﻪ
ﻓوﻗﻬﺎ ﻗﻔطﺎﻧﺎت طوﯾﻠﺔ ﺑﺄﻛﻣﺎ م ﻗﺻﯾرة ،ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر آﺧر ﺳﻼطﯾن اﻟﻌراق اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ﺗوﻏرول اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو ﻻﺑس ﻗﻔطﺎن داﺧﻠﻲ ّ
ﻗﻔطﺎن آﺧر ﻟوﻧﻬﺎ ﺑُ ﻧّﻲ ﻓﺎﺗﺢ وذو ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳوداء.
ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ اﻟﻛوﻋﯾن ذات أﻛﻣﺎم طوﯾﻠﺔ وﻗﺻﯾرة ،وﻛﺎن ﺳﻼﺟﻘﺔ
ﻣطرزة ّ
وﻟﻘد ﺛﺑت ّأن ﺳﻼﺟﻘﺔ اﻷﻧﺎﺿول ﻛﺎﻧوا ﯾﻠﺑﺳون ﻗﻔطﺎﻧﺎت ّ
اﻷﻧﺎﺿول ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔطﺎن اﺳم "ﻛﺎﺑﺎﻣﺎ" ،35أي "ﻗﺑﺎﻣﺔ" ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻛﺗب وﻫﻲ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻗﺑﺎء ،اﻟذي أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
واﻟذي ﯾﺷﯾر اﻟﻰ أﻧّﻪ ﻣرادف ﻟﻠﻘﻔطﺎن أو ﻫو اﻟﻘﻔطﺎن ﻧﻔﺳﻪ.
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻠﺟوﻗﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻣﻧﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺻﻠت ﻟﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ،ﻓﻲ ﻣﻧﻣﻧﻣﺔ
ﻣطرزة ﻓوق اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺧﺿراء ،اﻟﺣﻣراء أو
ﻗوﻟﺷﺎﻩ وآراﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﻌﺷق ﻧرى ﻗﻔطﺎﻧﺎت طوﻟﻬﺎ ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟرﻛﺑﺔ ،ﺑﺄﻛﻣﺎم ّ
ﻣزرر ﻓﻲ ﺧﺻرﻩ ﯾوﺟد ﻣﺛﻠﺛﺎت ذات
اﻟﺻﻔراء ﯾوﺟد ﻧﻘﺎط ﺣﻣراء أو ذات ﻟون ذﻫﺑﻲ ،اﻟطوق ﻣﻔﺗوح أو ﻣﻐﻠق ،ﺑﺄﺣزﻣﺔ أو ﺑﺣزام أﻣﺎﻣﻲ ّ
ﻧﻬﺎﯾﺎت ﺣﺎدة.36
ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻬﻠت اﻟﻛﺛﯾر ،واﻗﺗﺑﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻧون اﻹﯾراﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ" .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ
ﺗﯾﻣورﻟﻧك ،اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛرياﻟﻣﻐوﻟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﻧﻬﻣﻛﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء إﻣﺑراطورﯾﺔ ،ﻗﺎم ﺑﺗﺑﻧّﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ أﺳﻼﻓﻪ ﻓﻲ أﺧذ اﻟﺣرﻓﯾﯾن اﻟﻣﻬرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠّﻬﺎ واﺳﺗ ﻘداﻣﻬم إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺳﻣرﻗﻧد ،وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أرﺳﻰ دﻋﺎﺋم ﺣﺿﺎرة ﻓﺎرﺳﯾﺔ اﻷﺻل ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ أدّت إﻟﻰ ازدﻫﺎر
اﻟﻔﻧون ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻬﺟري )15م(.37
 - 33اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 34اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 35اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 36اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 37ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺎﻟﻮج اﻟﺤﺮﯾﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮاث اﻟﺪوﺟﺔ ،اﻟﺤﺮﯾﺮ ،اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﮭﺠﺮي/اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي ،إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮ اﻟﮭﺠﺮي/اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﯿﻼدي ،ﺟﻮن ﺗﻮﻣﺴﻮن.
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وﻋﻧدﻣﺎ أطﻠق ﺻراح ﻫؤﻻء اﻟﺣرﻓﯾﯾن ﻣن ﻗﺑل أﻟﻎ ﺑك ﻓﻲ 1411م ﺗوﺟﻬوا ﻋﻠﻰ اﺛرﻩ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﻼط اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ،
وﻗد ﻧﻘل ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠّﻣوﻫﺎ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ )ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن 14م وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 15م( وﻗد ﻧﺎل اﻟﺣرﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻧﺳوج وﻻﺳﯾﻣﺎ
اﻟﻣﺧﻣل ﺷﻬرة ﯾُﺣﺳد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣظﻲ ﺑﺳوق اﻟﺗﺣﺿﯾر دون ﻋﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﻗﺎﻫﺎ ﻣن إﯾطﺎﻟﯾﺎ.38
وﺗﺳرﺑت ﻫذﻩ اﻟزﺧرﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟدول
ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ "ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟزﺧرﻓﺔ" زادت ﺗطو ار ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺻﻔويّ ،
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﺗرﻛﯾﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻫﺟرة اﻹﯾراﻧﯾﯾن إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻛﺳب اﻟﻌﯾش واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷﻬرة واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻼط
اﻟﺳﻠطﺎن وﺧﺻوﺻﺎ اﻟطرز واﻟزﺧرﻓﺔ ،وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺛﯾﺎب ،ﺑل ّإن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت
طرﯾﻘﺎ اﻧﺗﻘﻠت ﺑواﺳطﺗﻪ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺟزر اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ٕواﯾطﺎﻟﯾﺎ وﺳﺎﺋر اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ.39
ﻛﻣﺎ ّأن اﻟﻬﻧد ﻛﺎﻧت ﻣزدﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻧﺎﻧﯾن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ،وﻛﺎﻧت ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣواﻫﺑﻬم ...ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛرت أﯾﺿﺎ اﻟﺷﺎم وﻣﺻر
ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻔﺎطﻣﻲ . 40و ﯾﺣﻛﻰ ّأن ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻔﺎطﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻼﺑس ﻛﺑﺎر رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻷﻣراء
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻔﺧﺎﻣﺔ واﻟﺛراء ،ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻼﺑﺳﻬم ﺗﺗﻛون ﻣن ﺑذﻟﺔ ﻣذﻫﺑﺔ وﻋﻣﺎﺋﻣﻬم ﻣن اﻟﻘﺻب اﻟﻣطرز ﺑﺎﻟذﻫب وﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺧﻣس ﻣﺎﺋﺔ
دﯾﻧﺎرٕ . 41"...واﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺄﻟق ﻓﻲ اﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟﺑراﻗﺔ اﻟﻣذﻫﺑﺔ واﻟﻣوﺷﺎة ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻠو ﺟﺑﯾن اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﺟواﻫر اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ".42
وﻗد أﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ ّأن اﻟﻌرب ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر اﻗﺗﺑﺎﺳﺎ ﻣن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟطرز واﻟزﺧرﻓﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻠﺑﺎس اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﺻر
وﻣﻣﺎ ﯾذﻛر ﻋن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن
اﻻﻣوي إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﺣﯾث" ﻛﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟ ﻣﻠك ﻣن أﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﺗﺄﻧﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺑﺎسّ ،
ﻋﺑد اﻟﻣﻠك )99-96ﻫـ(أﻧّﻪ ﻛﺎن ﯾﻠﺑس اﻟﺛﯾﺎب اﻟرﻗﺎق وﺛﯾﺎب اﻟوﺷﻲ ،وﻓﻲ أﯾّ ﺎﻣﻪ ﻋﻣل اﻟوﺷﻲ وﻟﺑس اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺟﺑﺎﺑﺎ وأردﯾﺔ وﺳراوﯾل
وﻗﻼﻧس وﻋﻣﺎﺋم ،و ﻛﺎن ﻻ ﯾدﺧل ﻋﻠﯾﻪ رﺟل ﻣن أﻫل ﺑﯾﺗﻪ إﻻّ ﻓﻲ وﺷﻲ" .43وﻣرو ار إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن اﻟﺑذخ واﻟﺗرف واﻟﻧﻌﯾم
ﻓﺈن ﺑﻼط ﺑﻐداد ﻗد طﻔق ﯾﺗﻔﺎﻗم ﻟدﯾﻪ ﺷﻌور ﺗﺄﺛرﻩ اﻟذي وﻗﻊ ﺗﺣت ﺳطوﺗﻪ ﻣن اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ
ﻗد ﺧطﺎ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺧطوات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﺑّﻬﺔ اﻟﻔرسّ ،
واﺧﺗﻼطﻪ ﺑﺟﯾراﻧﻪ ورﻋﺎﯾﺎﻩ .44...وﻟﻘد ﻋرف اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻷول ﺗطو ار ﻓﻲ اﻟﻠﺑﺎس وﻓﻲ أزﯾﺎء اﻟﻧﺎس ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﻌدد اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ اﻧﺿوت ﺗﺣت ﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ّأن اﻟﻠﺑﺎس ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺻر ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ
ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺧﻼﻓﺔ.45
راﺑﻌﺎ :اﻟﻘﻔطﺎن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺑﺎس ﻋﻧد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ،ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟزي اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،وﻛﺎن ﯾﺻﻧﻊ ﻣن اﻗﻣﺷﺔ
اﻋﺗﺑر اﻟﻘﻔطﺎن ﻋﻧﺻ ار ّ
اﻟﻛم ﻣﻣﺗدا ّإﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻛوع أو اﻟﻣﻌﺻم وﯾﻛون ﻣﺗدﻟﯾﺎ ﻣن
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌ ددة .ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺻر ﻛﺎن ﯾﻠﺑس ﻟﺑﺎس ﻓوﻗﻲ ﻣﻔﺗوح ،وﯾﻛون ّ
اﻟﺟواﻧب ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﻣﺗدﻟﯾﺎ ﺑطول اﻟﺗﻧورة )أي إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﺳﻔل اﻟﻘﻔطﺎن(.

 - 38اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ.
 - 39زﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻔﻨﻮن اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ1940 ،م ،ص .289
 - 40اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .290 – 289
 - 41ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ،اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻔﺎطﻤﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،1999 ،ص .295
 - 42إﺑﺮاھﯿﻢ رزق ﷲ أﯾﻮب ،ص .99
 - 43ﺻﻼح ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺒﯿﺪي ،اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﺛﺮﯾﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺮﺟﺲ ،دار اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ص
.24
http://www.NARJES-Library.com
 - 44اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ دورﯾﺔ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،رﯾﮭﺎﻧﺖ دوزي ،ص .28
 - 45ﺻﻼح ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺒﯿﺪي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .31
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وﯾﻣﻛن ﻟﺑﺎس طﺑﻘﺔ أﺧرى ﻣن اﻷﻟﺑﺳﺔ ﻓوق اﻷﻛﻣﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻل أﻛﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛوع ﯾﺿﺎف ﻟﻬﺎ ﻗﺳم ﻣن اﻟﻘﻣﺎش ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺛﺑت ﻋن طرﯾق ّزر
وﻟﻌل ﻫذا ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺿوء ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻫﺎﯾدو وﺟورج ﻣﺎرﺳﻲ ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن
أو ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ّﻛم طوﯾلّ . 46
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن.
وﻫﻧﺎك ﻗﻔطﺎﻧﺎت أﺧرى ،ﻗﻔطﺎﻧﺎت اﻟﻣراﺳم وﻫﻲ ﻣﻐطﺎة ﻣن اﻟداﺧل ﺑﺎﻟﻔرو وﺗﻌرف ﺑﺎﺳم "ﻛﺎﺑﺎﻧﯾﺗﺷﺎ  "Kapaniçeاﻟﻛﺎﺑﺎﻧﯾﺗﺷﺎ
ﺑﻛم أو ﺑدو ن ّﻛم ،وﻓﻲ ﻣﻘدّﻣﺗﻪ ﯾوﺟد ﺗﺷﺎﺑراﺳت )اﻟﺧﯾوط اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻔطﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻدر وﺗﻛون ﺑﻬﺎ ﻣﺟوﻫرات ﻓﻲ
ﯾﻛون ّ
ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎﺋﻬﺎ( وﻓﻲ طوﻗﻪ وأﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻔﯾن ﯾوﺟد ﺑﻬﻣﺎ ﻓرو .وﻛﺎن ﻓرو اﻟﺛﻌﻠب اﻷﺳود ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎن .اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ
ﺗﺳﻣﻰ "ﺑﺎﻟﻌروة اﻟﻣرﺑﻌﺔ" وﺗﻠﺑس ﻓﻲ
ﻣﺟوﻫرات ﺑﺎﻟﺗﺷﺎ ﺑراﺳت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻗﻣﺎش ﻣﺻﻘول )أطﻠس( وأز اررﻩ ﻣرﺻﻌﺔ ّ
اﻟﻣراﺳم واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت .واﻟﻛﺎﺑﺎﻧﯾﺗﺷﺎ اﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻐطﺎة ﯾﺗّ م إﻫداؤﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋدي ﻣﻧطﻘﺗﻲ أﻓﻼك وﺑوﻏدان.47
اﻟﺧﻠﻌﺔ" وﯾطﻠق
وﺗﺳﻣﻰ "ﺑﺈﻟﺑﺎس ِ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﻔطﺎﻧ ﺎت اﺣدى اﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻘدّم ﻛﻣﻛﺎﻓﺂت أو ﺗﻛرﯾﻣﺎت أو ﻫداﯾﺎ ﻟدى اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ّ
ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻛﻠف "ﺑﺈﻟﺑﺎس اﻟﺧﻠﻌﺔ" ﻟﻠﺷرﯾف ﻗﻔطﺎن أﻏﺎﺳﻲ ،أي "آﻏﺎ اﻟﺧﻠﻌﺔ" ﻛﻣﺎ ّأن اﻟﺻدور واﻟﻌظﻣﺎء واﻟوزراء أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻠﺑﺳوﻧﻬﺎ ﻟﻣن
ﯾﻬﻣﻪ أﻣرﻩ.48
ّ
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت إﻟﺑﺎس اﻟﺧﻠﻌﺔ )إﻟﺑﺎس اﻟﻘﻔطﺎن( ﻣن ﻋﺎدات اﻷﺗراك ،وﻗد ﺟﺎء ﻫذا ﻓﻲ ﻗول اﺑن ﺑطوطﺔ" :وﻣن اﻟﻌواﺋد ﻋﻧد اﻻﺗراك
ان اﻟذي ﯾﻠﺑس ﺧﻠﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﯾرﻛب ﻓرﺳﻪ  ،وﯾطﺎف ﺑﻪ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﺑواق واﻷطﺑﺎل ﻛﻲ ﯾراﻩ اﻟﻧﺎس ،وأﻛﺛر ﻣن ﯾﻔﻌل ذﻟك
ﺑﺎﻷﺗراك ،اﻟذﯾن ﯾﺄﺗون ﻣن ﺑﻼد اﻟﺳﻠطﺎن أوزﺑك ﻟﺋﻼ ﯾؤذون".49
ﺑﺎﻟﺧﻠﻌﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻛﻠﻣﺔ ﺧﻠﻌﺔ ﻣﺛل
ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ إﻟﺑﺎس اﻟﻘﻔطﺎن ِ
ﻛﻠﻣﺔ ﻛدون وﺗون ﺑﺟﺎﻧب ﻛﻠﻣﺔ ﻗﻔطﺎن .وﻗد ّﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ ﺧﻠﻌﺔ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﺛل رﺷﯾد رﺣﻣﺗﻲ آرات وﻏﯾرﻩ،
ﻛﻣﺎ ّﺗم أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻣن ﻛﻠﻣﺎتﺟﺑّﺔ وﺗﺷﺑّﺔ و ﺗﺷرﻗﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻛﻠﻣﺔ ﺧﻠﻌﺔ ،50أي ان اﻟﻘﻔطﺎن واﻟﺧﻠﻌﺔ ﯾطﺎﺑﻘﺎن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟﺑﺔ
أﯾﺿﺎ .وﻋﻧدﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺟدﻧﺎ ّأن ﺻﻔﺎت ﻟﺑﺎس اﻟﺟﺑﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت ﻟﺑﺎس اﻟﻘﻔطﺎن.
)وﺳﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻌرض ﻷﺻل ﻛﻠﻣﺔ ﻗﻔطﺎن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟروﺳﯾﺔ(.
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت أﻧواﻋﺎ وأﺷﻛﺎﻻ وأﻟواﻧﺎ ،وﺣﺳب اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،ﻗﺳﻣت إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت :اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت
اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟطوق ،اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ طوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف " "Vاﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻣﻬﺎ ﻣﻣﻠوء ،اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟداﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
طوق.51
ﺗﻘدم ﻛﻣﻛﺎﻓﺄة وﻛﻬدﯾﺔ وﻛﺗﻛرﯾم ﻟدى اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ،واﻟﺧﻠﻌﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠﺑس ﻟﻠﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﻓﻘط ﺑل ﻛﺎن
وﻛﺎن اﻟﻘﻔطﺎن أﺣد اﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ّﯾﺗم إﻟﺑﺎﺳﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻠﺳﻔراء اﻷﺟﺎﻧب واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟوﻓود .ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻧﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻌﺎت ﻣن ﻗﻣﺎش اﻟﺳراﺳر ،وﺗﺧﺗﻠف ﻧوﻋﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻷﻗﻣﺷﺔ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﻔراء واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ اﻟوﻓود ،واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت

 - 46اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 47اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 48أﻛﺮم ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﻌﺠﻢ دوزي اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص ) 56ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺮﯾﺪي ،ﺷﺆون اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ص .(157
 - 49رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻮطﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎر ﻓﻲ ﻏﺮاﺋﺐ اﻷﻣﺼﺎر وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻷﺳﻔﺎر ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻟﻠﻮاﺗﻲ
اﻟﻄﻨﺠﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﺳﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺮاث ،ﻗﺪّم ﻟﮫ ﺣﻘ ّﻘﮫ ووﺿﻊ ﺧﺮاﺋﻄﮫ وﻓﮭﺎرﺳﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي
اﻟﺘﺎزي ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ1997 ،م ،ص .162
 - 50اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 51اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
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إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻫﻲ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﺧﻠﻌﺔ ّﯾﺗم ﺗﺣﻔﯾرﻩ ﻓﻲ دار اﻟطراز ﺑﺎﻟﻘﺻر وﯾﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﻟﯾﺗم اﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن وﻗﺗﻪ ّﺛم ّﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ.52
ّ
)ﺧﻠﻌْت( ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻫداﺋﻬﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺑﺎﺳم
وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﻔﺎطﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻬدى واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم "ﺧﻠﻌﺔ" َ
اﻟﺳﻠطﺎن ،وﻣﻧﻬم اﻟﺳﻔراء وﻛﺑﺎر رﺟﺎﻻت اﻟدوﻟﺔ وﻛﺑﺎر اﻟﺻﻧّ ﺎع ورﺟﺎل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺷﺗّﻰ.
وﻛﺎن اﻷوروﺑﯾون ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾﻘوﻣون ﺑﺟﻣﻊ اﻷﻗﻣﺷﺔ واﻟﺳﺟﺎﺟﯾد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻠﻬﻔﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ،وﻗﺎم اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﯾﻣون ﻓﻲ
اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷراء اﻷﻗﻣﺷﺔ واﻟﺳﺟﺎﺟﯾد ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺣواﺿر اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ،وﺻﻧﻌت ﻣن ﺗﻠك اﻷﻗﻣﺷﺔ ﻣﻼﺑس اﻟﻘﺻور وﺟﺑﺎب اﻟرﻫﺑﺎن.53
ﻟﻘد اﺷﺗﻬرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﻔطﺎن وﺗطرﯾزﻩ ،واﻟراﺟﺢ ّأن ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ – ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن – اﺳﺗﻘدﻣﻬﺎ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون ﻣن اﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ إﺳطﻧﺑول وأﻧﻘرة ،ﻓﻐﻠّﺑت اﻟطرز اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ورﺳوﻣﺎت أﺧرى
ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ.54
ﻛﻣﺎ زاد ﻫذﻩاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗطو ار وﻓﺧﺎﻣﺔ ،اﻟﺻﻧّ ﺎع اﻟذﯾن ﺟﺎءوا ﻣن إﯾران إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ "ﻓﻘد ﻧﻘل ﻧﺎﺳﺟو اﻷﻗﻣﺷﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ أﺳﻠوﺑﻬم
اﻟزﺧرﻓﻲ ﻋﻠﻰ رﺳوم اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔّ ،ﻣﻣﺎ أدّى إﻟﻰ اﻣﺗزاج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟزﺧرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻧون اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،ﻓظﻬرت زﻫرة اﻟﻠوﺗس ،واﻟﻛﻧﺗس،
ﻓﺈن اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺎﻧت ذﻟك أﺳﻠوب ﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﻣﻣﯾّز ﻟﻬﺎ.55
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻫرة اﻟﻘرﻧﻔل ...وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟكّ ،
وﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﺗﺄﺛر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﻐﯾرﻫم ﻓﻲ اﻟطرز واﻟزﺧرﻓﺔ ،ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ " :وﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ
ﻓﻲ ظﻬور ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻓﻲ زﺧرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن  15ﻣﯾﻼدي ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺧﯾﻣﻠﺔ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺗﺎج وﻫو ذو ﺗﺄﺛﯾر إﯾطﺎﻟﻲ
ﺧﺎﻟص".56وﻫوﻧﻔس اﻟراي اﻟذي ﺗذﻫب اﻟﯾﻪ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺗرى ان اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻟطراز اﻹﯾطﺎﻟﻲ واﺳﺗﻌﻣﻠوﻩ ﻓﻲ
ﻗﻔطﺎﻧﺎت اﻟﻘﺻر .57وﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻛﺛر ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗول اﺑن ﺑطوطﺔ " :وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺗون ﺛﯾﺎب ﺣرﯾر ﻣرﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟوﻫر ﺷﺑﻪ اﻟﻣﻧوت
اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺑﺳﻬﺎ اﻟروم".58
ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻔ طﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻘﺻر ّﯾﺗم ﺗطرﯾزﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﺧﯾوط اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎط ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،أﻋدداﻫﺎ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  12وّ ، 20ﯾﺗم ﻏﻠﻘﻬﺎ ﺑﺄزرار أو ﺑﻘﺻﺑﺔ اﻟﻌروة اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾط )ﺗﺷﺎﺑراﻧﺳت( اﻟﻣﺻﻧوع ﻣن ﻣﺎدة
ﺗﺷﺎرﺑﺎﻧﺎ واﻷزرار ﯾﺗم ﻧﺳﺟﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺧروط ﺻﻐﯾر.
وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت ﻗﻔطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻟﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟﻘذﯾﻔﺔ وﻋﻠﯾﻪ رﺳم ﺗﺷﯾﻣﻧﺗﺎﻧﻲ ) (çimantaniﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر
واﻷﺻﻔر .ﻫذﻩ اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت ذو  12ﺗﺷﺎﺑراﺳت ﻣﻧﺳوج ﺑﺎﻟﺧﯾوط اﻟذﻫﺑﯾﺔ.59
وﻓﻲ ﻗﻔﺎطﯾن اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺑﺳﻬﺎ اﻟﺳﻼطﯾن وأﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  ،ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣوا اﻟرﺳوﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ،وﻟﯾس
ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘول ّإن أﺛﻣن اﻷﻗﻣﺷﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎطﯾن اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾر وأﺳﻼك اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳراﯾﺎ وﻣن
 - 52اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ.
 - 53ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ إﺣﺴﺎن أوﻏﻠﻲ ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﻀﺎرة ،ﻧﻘﻠﮫ اﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﺪاوي اﺳﺘﻨﺒﻮل  1999،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ص .719
 - 54ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﻌﺐ ،اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ،اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 - 55ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ ،اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن )11-8ھـ17-14/م( دراﺳﺔ أﺛﺮﯾﺔ ﻓﻨﯿﺔ ،دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ط ،2003 ،1ص .332
 - 56اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .333
 - 57اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 58رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻮطﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎر ﻓﻲ ﻏﺮاﺋﺐ اﻷﻣﺼﺎر وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻷﺳﻔﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ،اﻟﺘﺎزي ،ص .230
- 59اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔاﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
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أﺣﺳن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﻔطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻗﻔطﺎن اﺑﻧﻪ ﻣﺣﻣد وﻗﻔﺎطﯾن أﺧرى ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻛﻘﻔطﺎن اﻻﻣﯾرة ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﺛﺎﻟث)( 1774 1757

ﻗﻔطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

ﻗﻔطﺎن اﻷﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﺑن اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

(The Mystery of the Otoman Harem Ilhan
Aksit Kultur ve Turizm Yayincilik,

(The Mystery of the Ottoman Harem
Ilhan Aksit Kultur ve Turizm Yayincilik,
)2014, p.99

2014, p.98

وﻗﻔﺎطﯾن أﺧرى ،ﻛﻘﻔطﺎن ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻣراد اﻟﺛﺎﻟث ﺣﯾك ﻣن ﻗﻣﺎش ﻗطﯾﻔﺔ ﺗزﯾّ ﻧﻪ اﻟﺧزاﻣﻰ اﻟﺣﻣراء اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻓوق أﻏﺻن رأﺳﻪ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺿﯾﺔ ﻣن اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ وﯾﻼﺣظ ّأن رﺳوﻣﺎﺗﻪ ﺗﻛﺗﻣل وﺗﺗوﺣد ﻋﻧد ﻏﻠق ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻗﻔﺎطﯾن اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت اﻷﺧرى ،وﻫذﻩ
اﻟﻛم ﯾﺗدﻟّﻰ
اﻟﻛم ﺑﺎﻟﻛﺗف ّأن ﺷرﯾطﺎ طوﯾﻼ ﻣن ّ
اﻟﻘﻔﺎطﯾن اﻟﺗﻲ ﺗُﻠﺑس ﻓو ق اﻟﻣﻼﺑس اﻷﺧرى ﺗﺣﺎك ﺑﺣﯾث ﻧرى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺗﺻل ﻓﯾﻪ ّ
ﻓﺈن أﻛﻣﺎم اﻟﻘﻔطﺎن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﺣﺎك ﻣن ﻗﻣﺎش ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧرج ﻣن أﻛﻣﺎم اﻟﻘﻔطﺎن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﺷﻛّل ﺗﻐﺎﯾ ار
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠف ﻋﻧد اﻟﻠّﺑس .وﻫﻧﺎ ّ
ﯾﻌﻛس اﻟذوق اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺑس.1
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏمﻣن أﻧّ ﻧﺎ ﻗد ﻧﺷﻬد اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻔﺎطﯾن اﻟﺳﻼطﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔﺎطﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ،إﻻّ ّأن اﻷﺧﯾرة ﻻ
ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻼك ا ﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷدّدة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﯾوط اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت.2
وﯾﻘول أﯾﺿﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠﻰ" :وﻧرى ﻣن اﻟﻘﻔطﺎن اﻟذي ﺻﻧﻊ ﻟﻸﻣﯾرة ﻓﺎطﻣﺔ اﺑﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺛﺎﻟث
ّأن اﻟﻧﺳﺎﺟﯾن ظﻠوا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﺎطﯾن وﻣﺎء اﻟﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ .وﻗد ﺟﻣﻊ ﻗﻣﺎش ﻫذا اﻟﻘﻔطﺎن ﺑﯾن ﺑراﻋﺔ
وطرز ﺑرﺳوم ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺻﻧﻌت ﺑﺧﯾوط ﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻟوان".
اﻟﻧﺳﺎج ٕواﺑداع اﻟﻣطرز ،ﻓﻘد ﻧﺳﺞ ﺑﺧﯾوط اﻟﻔﺿﺔ اﻟﻣطﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟذﻫبّ ،

 - 1اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ
 - 2ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎن اوﻏﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .718
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ﻗﻔطﺎن اﻻﻣﯾرة ﻓﺎطﻣﺔ )ﻛﺗﺎب ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﺣﺳﺎن اوﻏﻠﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺿﺎرة،ص(732
وﯾواﺻل اﻟدﻛﺗور ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن إﺣﺳﺎن أوﻏﻠﻰ ﻗﺎﺋﻼ" :وﯾذﻛرﻧﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟزﻫور اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟزﺧرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ
ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻛرار ﻏﺻون اﻟزﻫر اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة واﻟذوق اﻟﺟدﯾد ﻓﯾﻪ،إﻧّﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟرﻛوﻛو
ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،وﻣﻊ ذﻟك ّ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻧون اﻟزﺧرﻓﺔ واﻟﺗزﯾﯾن"

1

ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻧﻼﺣظ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻗﻣﺷﺔ ﺑﻬﺎ زﻫور اﻟﻘرﻧﻔل ،اﻟورد اﻟﻧرﺟس واﻟﯾﺎﻗوﺗﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون
اﻟﻔن.
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﺗﻣﻛّﻧﯾن ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﻫذا ّ
ﺗﻌدوا ذﻟك إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟرﺳوم اﻟﺟذاﺑﺔ ﺑﺄﻟوان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺎش
ﻓﻠم ﯾﺑﻘوا ﻋﻧد زﺧرﻓﺔ اﻷﻗﻣﺷﺔ وﺗزﯾﯾﻧﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟرﺳوﻣﺎت ﺑل ّ
اﻷطﻠس ﺑﻠون ﻣﺳﺗوي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻧرى اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻗﻣﺷﺔﻣزﯾّ ﻧﺔ ﺑرﺳوﻣﺎت ﻟطﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔطﺎﻧﺎت.2
اﻟﻣدﻋوﯾن ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ
ّ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﯾن دول أوروﺑﺎ واﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻔﺿل اﻟرﺳﺎﻣﯾن واﻟﺧﺑراء اﻷورﺑﯾﯾن
أو اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ أوروﺑﺎ أنﻫﯾّ ﺄ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺟﺳور اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻔﻧون ،ﺣﺗﻰ ّأن اﻟﺻور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟرﺳﺎﻣون اﻟﻣﺣﻠﯾون
واﻷﺟﺎﻧب ﻟﻠﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن وﻟوﺣﺎت اﻟرﺳم ﻟﻣﻧﺎظر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺻد ار ﻹﻟﻬﺎم اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﻔﻧون اﻟﻛﺗﺎب )ﻛﻛﺗﺎب ﺧوﺑﺎن
ﻧﺎﻣﺔ وزﻧﺎن ﻧﺎﻣﺔ(.3
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟت ﻗﻔﺎطﯾن وﻗﻣﺻﺎن اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾنﻣزﯾّ ﻧﺔ ﺑﺂﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ وﺑﺎﺳم اﷲ واﻻدﻋﯾﺔ
واﻟرﻣوز واﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.4

 - 1ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ إﺣﺴﺎن أوﻏﻠﻰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .726
 - 2اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
 - 3ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ إﺣﺴﺎن أوﻏﻠﻰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .728
 - 4ﻗﻤﺼﺎن اﻟﺴﻼطﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ،ﺗﺮك ﺑﺮس ،ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  02ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 20015
www.tonkpness.co/node/14580
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ﺻور ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻣﻘﺎل ﻗﻣﺻﺎن اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن
ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺻﺎن ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن رﺟﺎل اﻟدﯾن واﻟﻣﻧﺟﻣﯾن واﻟﺧﯾﺎطﯾن ،ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺳﻼطﯾن ﯾرﺗدوﻧﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﻌﺎرك ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدأﻧّﻪ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺳد واﻟﺷﻔﺎء ﻣن اﻷﻣراض واﻟﻌﯾن )ﺗوظﯾف اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﯾن ﻓﻲ اﻟزﺧرﻓﺔ واﻟطرز(.1 .
ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛر اﻷوروﺑﯾون ﺑﺎﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ "وﻗد ﺷﺎﻋت ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ زﺧرﻓﺔ اﻟﺛﯾﺎب ﺑﺎﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ،وذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ رواج اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣزﺧرﻓﺔ واﻟﻣطرزة ﺑﺎﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾون ﯾﻠﻔون اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ أﻋظم اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻓﻲ ﻗطﻊ ﻣن
اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أو ﯾﺻﻧﻌون ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻼﺑس اﻟﻘﺳﺎوﺳﺔ ،ﺑل ﻛﺎﻧت ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻘطﻊ ذاﺗﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣوﺿﻌﺎ ﻟﻠﺗﻘدﯾس ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣنأﻧّﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺻوﺻﻬﺎ ﺗﻘدﯾﺳﺎ ﷲ" .2وﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
ّ
ﻛﺛﯾر اﻟﺣﺎﻻت – ﻣﺣﻼة ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺻﻘﻠﯾﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠّم اﻹﯾطﺎﻟﯾون أﺳرار ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ وﻧﻘﻠوﻫﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدن اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺎﺗﺳﻣت ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت
اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻣﯾﻼدي ﺑﺎﻟزﺧﺎرف اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ.3
ﻟﻘدﺗﻔﻧّن اﻟطرازون ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣطرزات ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗوﺷﯾﺔ اﻟﻣﻼﺑس واﻟﻣﻔﺎرش وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻛﺑراء ،وﻛﺎﻧت
دور اﻟطراز ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗزﯾﯾن ﻣﻼﺑس اﻟﺧﻠﻔﺎء واﻟﺳﻼطﯾن واﻷﻣراء وﻓق ﻧﻣﺎذج ﻣﺣدّدة ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻘﺎم ﻣن ﺗﻬدى إﻟﯾﻪ ،وﺗﺗدرج ﻣن اﻟدروع
اﻟﻣطرزة ﺑﺎﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ.4
ّ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ إﻟﻰ اﻷﻛواب اﻟﻔﺎﺧرة
واﻧﺗﻘل ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻣطرزات إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻬداﯾﺎ ﻓدﺧﻠت ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت رﺟﺎل اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﻠوك واﻟﻧﺑﻼء
ﻣطرز ﺑﺎﻟذﻫب ﯾﺣﻣل ﺻور
ﻟﻠﻘدﯾس طوﻣﺎس ﺑﯾﻛت  Thomas Becketوﻫو رداء ّ
وأﺷﻬر ﻧﻣﺎذج ﻟﻬذﻩ اﻟﻣطرزات ّاﻟرداء اﻟﻛﻧﯾﺳﻲ ّ
ﺣﯾواﻧﺎت )ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰأﻧّﻪ ﺻﻧﻊ ﻓﻲ أﻟﻣرﯾﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ 1116م ،وﻛذﻟك رداء اﻟﺗﺗوﯾﺞ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻠك روﺟﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧرﻣﻧدي ﻓﻲ
 - 1اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ .واﻟﻤﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﮫ
 - 2إﺑﺮاھﯿﻢ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺻﺮاع ﺣﻀﺎرات أم ﺣﻮار ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮاث وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻣﮭﺮﺟﺎن
اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ،أﺑﺤﺎث ﻧﺪوة دورﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ،ص .232
 - 3اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .232
 - 4ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎن اوﻏﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص727س
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ﺻﻘﻠﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰأﻧّﻪ ﺻﯾﻎ ﻓﻲ دار اﻟطراز ﺑﺎﻟﯾرﻣو ﺳﻧﺔ 1133م ...وﻛﺎﻧت ﺑﯾزﻧطﺔ ﻣرﻛز ﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺷرق وأوروﺑﺎ ،وﺗﺻدر
إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺛﯾﺎب اﻟﻣطرزة اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟزﺧﺎرف ،اﻷﻣر اﻟذي ﺣﻔز اﻟﺣرﻓﯾﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم.5
ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر إﺛر ظﻬور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻷﺣداث اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ ﺗراﺟﻊ اﻟﺻراع
اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﺻراع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرق ،ﻓﺄﺧذت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻌﻘد
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺻﻠﺢ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣواﻧﺊ ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط.
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻧون اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ذات أﺛر ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ ،ﺣﯾث ﻋرﻓت ﻓﻧون اﻟزﺧرﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن
اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺣﺗﻰ َوﻟَﻊ اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ ،وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﻧﺳﺧوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ٕواﻧﺟﻠﺗ ار وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ٕواﯾطﺎﻟﯾﺎ
واﻟﻧﻣﺳﺎ وروﺳﯾﺎ ،ﺣﺗﻰ ّأن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وﻫم أﻛﺛر ﻣن ﺷﻐف ﺑﺗﻠك اﻟﻔﻧون ﻗد أﻗﺎﻣوا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣل اﻟذي أﻗﯾم أوﻻ ﻓﻲ
ﯾﺿم أﻧواع اﻟﺳﺗﺎن واﻟﻘطﯾﻔﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﻛز ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ...
ﻏوﺑﻠن ﻟﻧﺳﺞ اﻟﺳﺟﺎد اﻟﻌﺎدي وﻣﻌﻣل آﺧر ﻓﻲ ﻟﯾون اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺗﺣف ّ
ﻛﻣﺎ ﺣوى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗﺻورﻫم اﻷوروﺑﯾﺔ "ﻏرﻓﺎ ﺗرﻛﯾﺔ" ﺟرى ﺗزﯾﯾﻧﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾﺛﻬﺎ ﻣن اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟطراز اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ" .6اﺗﺻل ﻣﻠوك أوروﺑﺎ ﺑﺑﻼط
اﻟﻔن اﻷوروﺑﻲ ،وﻧﻘل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷرﻗﻲ ﻓﻲ ّ
اﻟﺗرﻛﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ.7
ﻛﻣﺎ ﻧﺷرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﻔطﺎن واﻟطرز واﻟزﺧرﻓﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺑﻠﻘﺎن ...ﻓﺎﻧﺗﻌﺷت اﻟﺗﺟﺎرة وازدﻫرت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ
ﻓﺎزدﻫرت ﻣراﻛز ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣﺛل ﺻوﻓﯾﺎ وﺑﻠﻐراد وﺑودﯾن )ﺑوطﺎﺑﺳت( وﺑوﺳﻧﺔ ﺳراك وأﺳﻛرب وﺑﻧﻰ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻷﺳﻠﺔ
واﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﺷﯾﺋﺎ ﺟدﯾدا ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ آﻧذاك *.8وﻗد ﺗﺄﺛرت أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ﻛﺛﯾ ار ﺑﺎﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطرزة واﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻛل
ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﻠﺔ ﻣن طرف اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.9
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت روﺳﯾﺎ اﻟﻘﻔطﺎن ﻋن طرﯾق اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ،وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺔ "اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ آﺳﯾوﯾﺔ ﻣﺄﺧوذة
ﻣن اﻷﺗراك ،وﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت دﺧﻠت إﻟﻰ روﺳﯾﺎ ﻣﺛل ) Zipun ،Zaptan ،Kaftan ، Kadtahوﺧﻠﻌت ) Khalat (Xanatﻛﻣﺎ
ﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻣن أﻟﺑﺳﺔ اﻟﺗﺗﺎر .وﻛﻠﻣﺔ  Zupanأو  Zipunاﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻔطﺎن ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺟﺑّﺔ وﻗد
ﺟﺎءت ﻋن طرﯾق اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻟدراﺳﺎت ﺳﻼﻓﯾﺔ ّأن ) Zupanزوﺑﺎن( اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻫو ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘرن
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس  1653ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷوﻛراﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﻠوروﺳﯾﺔ ﻓزوﺑﺎن  Zupanﻣﻌطف ﯾﻠﺑس ﻓوق اﻟﻣﻼﺑس ،وﻓﻲ اﻟﺑوﻟوﻧﯾﺔ
 10وﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾُظن ﻋن طرﯾق اﻷوﻛراﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوروﺳﯾﺔ ﻣن
" "oeupanأﯾﺿﺎ ﻟﺑﺎس ﻓوﻗﺎﻧﻲ .
وﺗﺣول ﻣن اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ " "giupponeاﻟﻼﺣﻘﺔ ّ un Suffixﻋوض ﺑـ  (zipun) (zupun) anﻣﺗﻐﯾر
اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑوﻟوﻧﯾﺔ ّ oeupan

 - 5ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﻦّ اﻟﺘﻄﺮﯾﺰ وﺗﻄﻮره
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 - 6ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ إﺣﺴﺎن أوﻏﻠﻰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .735
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮاث ،ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2008 ،م.
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ﻟﻬﺟﻲ روﺳﻲ ﻟـ  Zupanوﻋﻼوة ﻋﻬن ذﻟك ﯾﺟ ب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّأن ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟروﺳﯾﺔ  Capanﻫو ﻗﻔطﺎن ﺑدوي ،وﻓﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
 Chupaﺗﺷوﺑﺎ )ﺟﺑﺔ( .11
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻘﻔطﺎن ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرات ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗﺎرﺧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة  ،ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟﺎرة اوﻋن طرﯾق اﻟﺣروب  ،اوﻋن
طرﯾق اﻟﺗزاوج واﻟﻣﻌﺎﺷرة .ﻓﺗزوج اﻟﺳﻼطﯾن ﻣن اﻷﺟﻧﺑﯾﺎت ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس ﯾﻧﺗﺷر اﻛﺛر ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺻر ﻛﺎﻧت زوﺟﺎت اﻟﺳﻼطﯾن ﺗﻘﺗﻧﻲ
ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻟﺑﺎﺳﻬﺎ.
اﻟﻘﻔطﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺷﻛﺎل واﻷﻟوان ﻓﺎﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺎت وﺟﻌﻠﺗﻪ ﺟزءا ّ
ظل اﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟزواج اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﺑﺗداء ﺑﺎﻟﻌﺻر اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن 16م ،ﻟﻘد اﺷﺗﻬر اﻟﺣﻛﺎم
وﻗد ّ
واﻟﺳﻼطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺗراﺗﻬم وﻋﺻورﻫم اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟزواج ﻣن ﺑﻧﺎت أﺑﺎطرة ﺑﯾزﻧطﺔ وﻣﻠوك ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ،واﻟﺻرب وأﻣراء اﻷﻧﺎﺿول
واﻟوﺟﻬﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗواﺟدوا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷزﻣﻧﺔ ،وﻛﺎن اﻟداﻓﻊ اﻷول ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻟزﯾﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫو داﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ
ﻷن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻛﺎﻧت ﺗرﯾد ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺟﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺎت اﻷراﺿﻲ
اﻷوﻟﻰ ،ﻗﺑل أن ﯾﻛون ﻋﺳﻛرﯾﺎ أو ﻋﺎطﻔﯾﺎ ّ
اﻟﺟدﯾدة وﺗﻘوﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.12
وﺗزوج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺳﻼﻓﯾﺔ ﺧورزم ﺳﻠطﺎن ،وﻟﻣﺎ ﺗوﻟﻰ اﻟﻌرش اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺎﯾزﯾد اﻷول 1402 – 1389م أراد
أن ﯾﺗﺧذ ﻣن دوﻟﺔ اﻟﺻرب أو ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺣﻠﯾﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﺗزوج ﻣن "أوﻟﻔري" اﺑﻧﺔ ﻣﻠك اﻟﺻرب "ﻻزار" وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ أﯾﺿﺎ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻣراد اﻟﺛﺎﻧﻲ 1421م1451-م ،وﺗزوج ﻣن "أﻣﺎرا" اﺑﻧﺔ أﻣﯾر اﻟﺻرب ﺟورج ﺑراﺗﻛو ﻓﯾﺗس ،وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﺛﯾق
ُﻋرى اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻟﺻرب.13
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟزواج اﻧﺗﺷرت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟزوﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺎت وﻟﺑﺳت أﻏﻠﻰ وأﺣﻠﻰ ﻗﻔﺎطﯾن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن .ﻛﻣﺎ ﻟﺑﺳت
أﯾﺿﺎ اﻟﻧﺳﺎء اﻻﺧرﯾﺎت)اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب( اﻟﻘﻔطﺎن ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻠﻣﻠوك واﻟﺳﻼطﯾن ﻓﻘط ..وﻟﻛن ﻗﻔطﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻗﻔطﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ)أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ( ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة واﻟﻘﻣﺎش.
ﻋدة ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾر إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق
ﻟﻌدة ﺗطورات ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﺧﯾﺔ واﻧﺗﺷر ﻓﻲ ّ
ﺧﺿﻊ اﻟﻘﻔطﺎن ّ
اﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرات .ﻟﻘد ﻟﺑس اﻟﻣﺳﻠﻣون وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس ،رﺟﺎﻻ وﻧﺳﺎء ،ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺣروب
واﻟﺣﻔﻼت واﻟﻣراﺳم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزواج ،واﻟﺗﻛرﯾﻣﺎت ،وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﻼم اﺑن ﺟﺑﯾر ")ﻛﻧﯾﺳﺔ َ ﺑ ْﻠَرﻣﺔ( وﻣن أﻋﺟب ﻣﺎ ﺷﻬدﻧﺎﻩ ﺑﻬﺎ ﻣن أﻣور
اﻟﻧﺻﺎرى ﻛﻧﯾﺳﺔ ﺗﻌرف ﺑﻛﻧﯾﺳﺔ اﻷﻧطﺎﻛﻲ ﻓﺄﺑﺻرﻧﺎ ﯾوم اﻟﻣﯾﻼد ،وﻫو ﯾوم ﻋﯾد ﻟﻬم ﻋظﯾم وﻗد اﺣﺗﻔﻠوا ﺑﻬﺎ رﺟﺎﻻ وﻧﺳﺎء ...وزي
اﻧﺗﻌﻠن اﻟﺧﻔﺎف اﻟﻣذﻫﺑﺔ،
اﻟﺗﺣﻔن اﻟﻠّﺣف اﻟراﺋﻌﺔ و َ
اﻟﻧﺻراﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ زّي ﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ...وﻗد ﻟﺑﺳت ﺛﯾﺎب اﻟﺣرﯾر اﻟﻣذﻫّب ،و َ
ﻟﻛﻧﺎﺋﺳن ﺣﺎﻣﻼت ﺟﻣﯾﻊ زﯾﻧﺔ ﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﻣن اﻟﺗﺣﻠﻲ واﻟﺗﺧﺿب واﻟﺗﻌطّر ،وﻛﺎن ﻣﻘﺎﻣﻧﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم".14
ّ
وﺑرزن
َ
ﻧﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻟﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ّأن ﻟﺑﺎس اﻟﻘﻔطﺎن ّﻣر ﺑﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ،ﺑدءا ﺑﻌﺻور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد )اﻟﺣﺿﺎرة
اﻟﻣﯾدﯾﺔ ،اﻟﺳوﻣﺎرﯾﺔ ،واﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ ،واﻵﺷورﯾﺔ واﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ واﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﺔ( وﻣرو ار ﺑﻌﺻر ﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ّ ،ﺛم ﻟﯾدﺧل اﻟﻌﺻر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻌدﻩ
اﻷﻣوي واﻟﻌﺑﺎﺳﻲ واﻟﻔﺎطﻣﻲ واﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ واﻷﻧدﻟﺳﻲ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻗﺗﺣﺎﻣﻪ ﻋﺻر اﻟﻣﻣﺎﻟك وﻋﺻر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﺻر
اﻟﺣدﯾث ،وﻣﺎ ﯾزال اﻟﻘﻔطﺎن ﯾﻔرض وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺳﺎرة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ.

- International journal of Russian studies the lugacy of Genghis Khan, the mongol impact on Russian
History Anil Giçek, www.ijors.net
 - 12ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﻘﻔﻲ ،زواج اﻟﺴﻼطﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﯿﺎت وأﺛﺮه ﻓﻲ إﺿﻌﺎف اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 1432-1431ھـ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ص .101
 - 13اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .106
 - 14ﺣﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص ) 143ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ(.
11
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ان اﺣﺗﻛﺎك اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور ،وﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض  ،أدى اﻟﻰ اﻧﺗﺎج
ﺧﻠﯾط ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻧﺎﺻر ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ،ﻛوﻧت ﺗراﺛﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ أﻻ وﻫو زي"اﻟﻘﻔطﺎن" .وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻣﺎزج ،
ﻧﻘول ّان اﻟﻘﻔطﺎن ﯾﺑﻘﻰ ذا أﺻل ﺗرﻛﻲ ،أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﺛراءا ﻓﻧﯾﺎ وﻣﺎدﯾﺎ ،ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾّز ﺑﺎﻷﻧﺎﻗﺔ واﻟﻔﺧﺎﻣﺔ وﯾﻌﻛس ﺗﺎرﯾﺦ وﺛﻘﺎﻓﺔ
وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻗﺻﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﻧﻘﻼب واﻋﺗﻼء ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل اﻟﺣﻛم وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺎﻟﻠﺑﺎس اﻷوروﺑﻲ ،اﻻ
ﯾﻌد ﻣظﻬ ار ﻟﻬوﯾّ ﺗﻬم واﻣﺗداد ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم.
ﻷن اﻟﻘﻔطﺎن ّ
اﻧﻪ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻷﺗراك ﻣن اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻠﺑﺎس وﺷﻐﻔﻬم ﺑﻪّ ،
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Orta Doğu’da Savaşan Şii Gruplar
Abdullah Manaz*

Öz
Tarihsel geçmişiyle birlikte Orta Doğu’daki Şiiler arasındaki ilk ciddi siyasal hareketlenmeler
1979 İran İslam Devrimi’yle başlamıştır. Kamuoyunda İran ve onun siyasi ve dini lideri Humeyni
öne çıksa da Şiiliğin merkezi Necef’tir. Yine, İmamet teorisine ek olarak Şii siyasal düşüncesinin
merkezi Irak’tır ve Velayet-i Fakih’in teorisyeni Iraklı Muhammed Bakır Es-Sadr’dır. Günümüzde
Şiilerin en büyük Ayetullahı Sistani Irak’lıdır. Bu çerçevede, Orta Doğu’da savaşan Şii gruplar,
İran, Irak ve kısmen de Nusayri ekolü olarak üç başlıkta değerlendirilebilir. Aynı mezhep
içerisinde olmakla birlikte Irak ve İran önderleri arasında farklı davranışlar gözlemlenmektedir.
Lübnan’da Hizbullah, Suriye’de Nusayriler, Irak’ta Sistani ve Sadr, İran’da Humeyni ekolü ve bu
ekolün bölge ülkelerindeki Kudüs Gücü, Haşdi Şabi gibi uzantıları öne çıkmaktadır. Yemen’de
tarihsel süreç içinde Zeydilikten Caferiye’ye geçen Husiler (Ensarullah), İran’ca
desteklenmektedir. Hem Şiiler arasındaki ayrılıkların hem de Sünnilerle ve Şiiler arasındaki
çatışmaların temel etkeni siyasal farklılıklar ve uluslararası güçlerin siyasal ve ekonomik
çıkarlarıdır.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Şiiler, İran, Irak, Suriye
Shiite Groups Fighting in the Middle East
Abstract
The first serious political movements among the Shiites in the Middle East with their historical
background began with the 1979 Iran Islamic Revolution. Although Iran and its political and
religious leader Khomeini stand out, Najaf is the center of Shiah. Again, in addition to Imamiyah
theory, Iraq is the center of Shiite political thought and Iraqi Muhammad al-Sadr is the owner of
the Velayet-e Faqih theory. Today, Sistani who is the biggest Ayatollah of the Shiite world is from
Iraqi. In this context, the Shiite groups fighting in the Middle East can be evaluated under three
headings as Iran, Iraq and partly Nusayri School. Even though they are in the same
denomination, different behaviors are observed between the leaders of Shiites. Hezbollah in
Lebanon, Nusayris in Syria, Sistani and Sadr in Iraq, Khamenei in Iran and his followers in the
region: Quds Force and Hashd al-Shabi are prominent. The Houthis (Ansarullah) who crossed
from Zaydiya to Jafariya during the historical process in Yemen is supported by Iran. Political
differences and the political and economic interests of international forces are the main factor
both in the discrepancy among Shiites and in the clashes between Sunnis and Shiites.
Keywords: The Middle East, Shiites, Iran, Iraq, Syria
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Giriş
İhtilafın Ortaya Çıkışı
Hz. Peygamber döneminde İslam toplumunda dini ve siyasi ayrılık görülmemiştir. Onun vefatıyla
başlayan ihtilafların bir kısmı “Hz. Peygamberin ölmeyip göğe yükseltildiği, nereye defnedileceği,
mirası gibi o güne ait güncel tartışmalar iken, bir kısmı da takibeden yıllarda Kuran ayetleri ve
hadislerin farklı yorumlanmasına ilişkin fıkhi ve bilimsel dini meselelerdir. (Bağdadi, 2001)
Bunların yanında Müslümanlar arasında bölünme ve çatışmaya zemin oluşturup bugüne kadar
süren en önemli ihtilaflar siyasal ayrılıklardır. İslam’da siyasal mezheplerin doğuşuna yol açan
ayrılıklar iki konuda toplanır: Vasiyet ve Hilafet Meselesi.
Vasiyet Meselesi, Hz. Peygamber’in vefatından önceki hastalığı sırasında vuku bulmuştur. Buhari
ve Müslim gibi iki sağlam hadis kaynağında bulunan ve İbni Abbas tarafından rivayet edilen
olaya göre; Hz. Peygamber çevresindekilere: “Bana kalem ve kâğıt getirin, size bir yazı (vasiyet)
yazdırayım ki, benden sonra ihtilafa, sapıklığa düşmeyesiniz” demişti. Orada bulunanlardan eşi
Zeynep ile birlikte bir kısmı isteği yerine getirmeyi düşünürken, Hz. Ömer’in başında olduğu
diğerleri ise “talebin hastalığın şiddeti ve ateşiyle söylenmiş olduğunu” belirtmişlerdi. Sonunda
tartışmaları duyan Hz. Peygamber isteğinden vazgeçmişti. Sonraki yıllarda Şia Mezhebi, “Eğer
Hz. Peygamber vasiyetini yazdırabilseydi, Hz. Ali’yi Halife bırakacaktı” şeklinde
değerlendirirken, Ehli Sünnet Mezhebi Hz. Ömer’in görüşünü destekleyerek “Bugün sizin dininizi
tamamladım” ayetini delil olarak göstermişti. (Fığlalı, 1990)
Hilafet veya İmamet Meselesi ise, Hz. Peygamber’in vefatını takiben fiilen ortaya çıktı. Hz.
Peygamberin vefatı üzerine ne yapacaklarını şaşıran Müslümanlar, açık bir Ayet veya Hadis
bulunmadığı için toplumu kimin yöneteceğini tartışmaya başladılar. Ensar, Saide Oğulları
Gölgeliğinde Halife seçmek için toplandığında, durumu öğrenen Hz. Ömer, Hz. Ebubekir’i alarak
toplantıya iştirak etti. Hz. Ebubekir, Muhacirin’in önceliklerini anlatarak “Bizler Emir, Sizler
Vezirlersiniz” diye söyledi. Ensar ve Muhacirin’den birer Emir seçilmesine Hz. Ömer karşı
çıkınca, Evs ve Hazreç arasında geçmişte olan ayrılığın tesiriyle Muhacirlerden Allah Elçisinin en
yakın arkadaşı Hz. Ebubekir halife seçildi. Defin işlemleri sebebiyle toplantıda bulunmayan Hz.
Peygamber’in Amcası Abbas, Yeğeni Hz. Ali, Kızı Fatıma ve Ev Ahalisi (Ehli Beyt) biat etmediler
(Fığlalı, 1980). İslam tarihçilerinin, bu konuya ilişkin nakillerini, konuyu uzatmamak için
geçiyoruz.
Müslümanlar arasındaki siyasi ayrılıklar, Hz. Osman’ın akrabaları Emevilere yönetimde ağırlık
vermesi üzerine artmaya başladı. Emevi ve Haşimiler arasındaki gerginlik, Hz. Osman’ın
öldürülmesine kadar sürdü. Medinelilerce Dördüncü Halife seçilen Hz. Ali’nin hakkında
şikayetler bulunan Emevi valilerini görevden almasına karşın Hz. Osman’ın katillerini
cezalandırmadığı için Hz. Ayşe tarafından eleştirilmesi yeni gerginliklere yol açtı. Büyük
sahabelerden Talha ve Zübeyr, Hz. Ayşe ile birlikte bir ordu oluşturdu. İki taraf Basra’da
savaştılar ve 2 bini Hz. Ali taraftarı 15 bin Müslüman hayatını kaybetti. Bu olay, Hz. Ayşe’nin
kendisine hediye edilen “Asker” adlı bir deveye binmesi nedeniyle Cemel Vakası olarak tarihe
geçti. Ardından, Hz. Osman’dan sonra Şamlılar tarafından Halife seçilen Muaviye ile Hz. Ali karşı
karşıya geldiler. Rakka yakınlarındaki Sıffin bölgesinde savaşa başladılar. Yenileceğini anlayan
Muaviye, mızraklara Kuran sahifeleri taktırarak Hakem tayin edilmesini istedi. Hz. Ali Hakem’e
razı olup Kufe’ye dönünce, buna karşı çıkanlar üçüncü grup olarak Haricileri oluşturdu. “Hüküm
Ancak Allah’ındır” ayetini bayraklaştıran Haricilerden biri camide Sabah Namazı kıldıran Hz.
Ali’yi hançerledi. (Çağatay ve Çubukçu, 1985).
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Hz. Ali’nin vefatını takiben Oğlu Hasan, fitneyi önlemek için Hilafet mücadelesinden çekilince
Emevi iktidarı başladı. Muaviye’nin Oğlu Yezid döneminde gerçekleşen Kerbela olayında Ehli
Beytin katledilmesi, İslam toplumundaki ayrılıkları daha da kökleştirdi. Sırasıyla Abbasi, Fatımi
ve Memluk halifeleri döneminden sonra 1517’de Hilafet Türklere geçti.
Turan – İran Mücadelesi
Türkler ve İranlıların Müslüman oluşuyla birlikte, bölgesel iktidar mücadelesine Turan ve İran
toplulukları da katıldı. Hz. Ömer (634-644) döneminde, Sasani devleti hakimiyetindeki İran
toprakları İslam ordularınca fethedilmişti. Emevilerin hilafetine ve kavmiyetçiliğine karşı çıkan
İran, Irak, Horasan ve Hicaz’da Şii mezhebi yayıldı. İslam’ın Orta Asya’ya hâkim olmasından
korkan Çinlilere karşı, 751 yılındaki Talas savaşında Türklerin Müslümanlara yardım etmesi iki
toplumu birbirine yaklaştırdı. Abbasiler döneminde Turan toplulukları ardı ardına İslam’a
girdiler. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar’ın (840-1202) ardından Gazneliler (969-1187)
döneminde İran Türk hakimiyetine girdi. Bu arada, İlk Şii devleti 901 yılında Yemen’de, 909
yılında İsmaili Fatımi Devleti Mısır’da kuruldu. BüveyhOğulları (945-1055) Devleti’nin hilafet
merkezi Bağdat’ı ele geçirmesi, Şiiliğin Irak’ta güçlenmesine yol açtı. Selçukluların tarih
sahnesine girişi ve 1055’te Bağdat’ı alması Şiilerin genişlemesini duraklattı. Moğol istilasının
başlaması, 1258’de Bağdat ve ÖnAsya’nın işgal edilip Abbasi devletinin yıkılmasıyla yeni bir
dönem başladı. Sünni yönetimlerin baskısından kurtulan ve Moğolların desteğini alan Şiiler
siyasi, kültürel ve bilimsel olarak büyük bir genişleme fırsatı buldu. (Saray, 1990)
Sadreddin Oğlu Şeyh Hoca Ali (1392–1429) ve Onun Oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447)
önderliğindeki tarikatlar, Şiiliğin Erdebil’den başlayarak Anadolu, Irak, Suriye, İran ve
Türkistan’a kadar yayılmasını sağladı. Timur’u da etkileyen Tarikatın Ak-Koyunlu Devleti
Hükümdarı Uzun Hasan’ın kız kardeşiyle evlenen yeni şeyhi Cüneyd, Onun oğlu Şeyh Haydar
dönemlerinde mezhep daha da büyüdü. Şah İsmail döneminde ise Şiraz’a kadar Irak, Kum ve
İsfahan şehirleri Şii hakimiyetine girdi. Kurduğu devlete dedesi Şeyh Safiyüddin’in adını vererek
Safevi Devleti’ni kuran Şah İsmail’in Şii propagandası, bir yandan Osmanlı diğer yandan
Türkistan topraklarını etkiledi. Sonunda 1514’te Yavuz Sultan Selim ile Çaldıran’da savaşan Şah
İsmail büyük bir yenilgiye uğradı. Şah İsmail, ömrünün son 10 yılında Osmanlı’ya karşı Avrupalı
Hıristiyanlarla ittifak kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. (Saray, 1990)
1555 yılında Osmanlı ile Safeviler arasında imzalanan Amasya Sulh Antlaşması’nın hemen
ardından Ruslar Hazar’ın kuzeyi ile İdil-Volga vadisini ele geçirip Türkistan’a doğru yayılmaya
başladı. Osmanlı hükümdarları buralardan gelen yardım çağrılarına aradaki İran yüzünden
karşılık veremediği gibi, Avrupa’ya yöneldiği veya Celali İsyanları gibi iç karışıklıklarla uğraştığı
dönemlerde İran’ın Osmanlı topraklarına yönelik saldırılarına maruz kaldı. Yaklaşık bir asır
boyunca İran ve Türk orduları sık sık savaştılar. Azerbaycan, Gürcistan, Bağdat ve Şirvan gibi
bölgeler sürekli el değiştirdi. İran, Osmanlı ordusuna yenileceğini anladığında Sulh talep etti
ancak daha sonra bunlara uymadı. Bunun ötesinde İran, Osmanlı’ya karşı Hıristiyan ülkelerle
ittifak arayışlarına girişti. Son olarak 1639’da akdedilen Kasrı Şirin Antlaşması, Türkler ile
İranlılar arasında yarım asırlık bir sulh dönemi oluşturdu.
Türkmen Nadir Şah ve 5. Mezhep Girişimi
Günümüze ve geleceğe ışık tutması açısından zikretmemiz gereken bir gelişme de Türkmen Beyi
Nadir Şah’ın iki büyük Müslüman ülke arasındaki cesur barış girişimiydi. 1732’de -Osmanlı’ya
karşı her fırsatta düşmanlık gösteren- Safeviler dönemini sona erdiren Nadir, Horasan’daki Şii
Afşar Türkmenlerinin Beyi idi. Nadir, Şii ulemasına büyük değer vermiş ve kendisinin Şah olarak
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kalmasını isteyenlere şartlar sunmuştu. Buna göre; “Sünni İslam dünyasının hürmet ettiği 4
halifeye karşı aynı saygının gösterilmesini, Şah İsmail’den itibaren Safeviler döneminde
sürdürülen radikal anlayıştan vazgeçilerek Caferi Sadık’ın yolunun kabul edilmesini, bu şekilde
İslam alemindeki nifakın sona erdirilmesini ve Osmanlı Devleti’nin de Caferi mezhebini 5. Hak
Mezhep olarak kabul edeceğini” teklif etmişti. İslam tarihindeki belki de en büyük barış girişimi
Şii Alimleri tarafından itirazsız kabul edilirken, Osmanlı alimlerince uygun görülmedi. Bunun
üzerine İslam dünyasından topladığı alimleri Necef’te toplayarak çabasını sürdürdü. Necef’te
toplanan Afgan, Belh, Buhara, Turan, Necef, Hille ve Bağdat alimleri Osmanlı’ya sunulmak üzere
özetle şu kararları aldılar: “1. İranlılar Caferi mezhebini kabul edecek ve Osmanlı uleması da
bunu Beşinci Mezhep olarak tasdik edecek. 2. Caferiler, Kabe’de Şafiilerle ibadet edecek ve
ardından kendi usullerince namazlarını kılacaklar. 3. İran Hac Emiri’ne, Şam ve Mısır Hac
Emirleri gibi muamele edilecek. 4. Karşılıklı esirler serbest bırakılacak. 5. İki devlet arasındaki
ilişkiler karşılıklı başkentlerdeki Şehbendenler (Konsoloslar) tarafından yürütülecek.” Ne yazık
ki, Nadir Şah’ın 1762’de Bağdat üzerinden İstanbul’a gönderdiği bu teklif de Osmanlı uleması
tarafından “Beşinci Mezhep teklifinin Şeriata uygun olmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Böylece,
Nadir Şah’ın iki büyük İslam toplumu arasındaki barış girişimi de sonuçsuz kaldı. (Saray, 1990)
Bilindiği gibi Cafer es-Sadık, Ebu Hanife’nin talebesiydi.
II. Abdülhamid ve Afgani’nin İslam Birliği
Nadir Şah dönemini takiben Osmanlı ve İran arasındaki çekişmeler sürdü. II. Abdülhamid’in
İslam Birliği siyaseti Rusya, İngiltere ve Fransa gibi emperyalist ülkelerle birlikte İran’ı da
tedirgin etti. Hatta II. Abdulhamid’in izniyle İran’a giden Cemaleddin Afgani, İran’ı da İslam
Birliği’ne dahil etmek için görüşmeler yapmış ancak İran yönetiminin düşmanlığıyla
karşılaşmıştı. II. Abdulhamid, Afgani’yi korumak için İstanbul’a davet etti ve Ona ev ve maaş
tahsis etti. Nitekim Mehmet Akif bile Sıratı Müstakim’de Afgani’yi öven ve Onun hakkındaki
Dinsiz, Vehhabi suçlamalarına karşı çıkan bir makale yazmıştı. Afgani, Urvetu’l Vuska isimli
dergisindeki makalelerle hayatı boyunca İslam Birliği için mücadele etmiş ve İngiliz
emperyalizmine karşı Müslümanları uyarmıştı. Afgani konumuza ilişkin şunları söylüyordu:
“Memleketlerimiz paramparça ediliyor, elimizde kalanlar için kura çekiliyor, bayraklarımız baş
aşağı ediliyor ve bizden ses çıkmıyor. Bir sözde ittifak edemiyoruz ve bir de diyoruz ki bizler
Allah’a ve Muhammed’in getirdiklerine iman ediyoruz. Bir bilsen ne kadar utanç verici…
Sanıyorum, Ulema kalksa, birbirinden haberi olmayan Müslümanlar arasında birlik oluşturmaya
çalışsa, bir bölgedeki Müslümanların sesini diğerlerine ulaştırmaya çalışsa, Müslümanlar kısa
zamanda bir araya gelebilirler. Hele hele Beytu’l Haram gibi tüm dünya Müslümanlarının
toplanabileceği bir yer varken, bu hiç de zor bir iş olmasa gerek. Allah, burada her milletten, her
kabileden, her aşiretten insanları topluyor. Dünyanın her tarafından gelen insanlar arasında,
böyle bir sözün ne kadar etkili olacağını tahmin etmek güç değildir… Ey İranlılar! İlme verdiğiniz
emelleri hatırlayın. İslam mirasına bıraktığınız eserlere bakın ve dini birlik için destek olun.
Sizler İslam’ın ilk doğduğu yıllarda onun koruyucusuydunuz. İslam’ın yeniden dönmesi için
çalışmaya diğerlerinden daha layıksınız. Sizler İslam birliğinin esas taşını koyabilecek en uygun
Müslümanlarsınız. Kuşkusuz sizi oluşturan unsurlar ve yıkılmaz azminiz bunu mümkün
kılacaktır.” (Afgani ve Abduh, 1987)
Afgani bu çabaları karşılıksız kaldıktan sonra İran yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Afgani’nin
İslam Birliği için adres gösterdiği Beytu’l Haram, tam da Orta Arabistan yaylası Necid’de ortaya
çıkan Vehhabilik fitnesiyle çevrilmiş durumdaydı.
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Orta Doğu’da Şiiler ve Şii Siyaseti
Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra bir siyasi hareket niteliği de kazanan Şiilik içerisinde
birçok kollar oluştu. Ehli Beyt adına Emevilere başkaldıran ilk kişi Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd b.
Ali idi. Onu takip edenler Zeydiyye olarak tanımlandı. Cafer es-Sadık’ın ölümünü takiben Oğlu
İsmail’i İmam kabul edenler İsmailiyye mezhebini oluşturdu. Şia’nın bugünkü en büyük kolu ise,
İran’ın resmi mezhebi kabul edilen ve Cafer es-Sadık’a atfen Caferiyye olarak da anılan İmamiyye
oldu. Bunlar dışında ve bunlardan türeyen çok sayıda Şii mezhebi ortaya çıksa da günümüze
kadar gelmedi.
Zeydiler, Husiler ve Yemen
Zeyd (699-740) ve Oğlu Yahya’yı İmam olarak kabul edenlerce oluşturulan Zeydiye ilk olarak
Irak’ta Necef ile Fırat nehri arasındaki Kufe’de oluştu. Abbasilerin zayıflaması üzerine kuzeyde
Hazar denizinin güney kıyısındaki Taberistan’da, güneyde Yemen’de birer devlet kurdular.
Taberistan Zeydiliği 917’de sona ererken, Yemen Zeydiliği günümüze kadar sürdü.
1517’den 1918'e kadar 401 yıl Osmanlı yönetiminde kalan ülkenin güneyi 1839’da İngiliz
sömürgesi oldu ve 1937’de Aden merkezli bir manda yönetimi kuruldu. 1950’li yıllarda Mısır’ın
etkinliği artmış, 1958’de Nasır’ın Suriye ve Mısır arasındaki Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne
katıldıysa da 1961’de birlik dağılmıştı. Yemen’e 70 bine yakın asker gönderen Mısır
ayaklanmalar ve darbeler yüzünden başarılı olamadı ve burası Mısır’ın Vietnam’ı olarak
isimlendirildi. 1962’de Yemen Arap Cumhuriyeti kuruldu ve Mısır’ın desteklediği
Cumhuriyetçiler ile Suudi Arabistan’ın desteklediği Zeydi Kralcılar arasında 8 yıl iç savaş oldu.
1967’de Mısır çekildi. Suudi Arabistan, 1970’de Kuzey Yemen Cumhuriyeti’ni tanıdı ve 1978’de
Ali Abdullah Salih Cumhurbaşkanı oldu.
1963’te Filistinli George Habbaş liderliğindeki isyancıların güneyde İngilizlere karşı başlattığı
gerilla hareketi 1967’de İngiltere’nin çekilmesiyle son buldu ve Güney Yemen Halk Cumhuriyeti
kuruldu. 1969’da Marksistler yönetimi ele geçirdi ve 1970’te Güney Yemen’in ismi Sovyet
çizgisinde Demokratik Halk Cumhuriyeti oldu.
İki Yemen arasında çatışmalar devam etti ve 1979’da iki ülkenin birleşmesi görüşmeleri başladı.
1988’de aradaki sınırlar açıldı, 1990’da Birleşik Yemen Cumhuriyeti tesis edildi. 1994’te kuzeyli
başkan Salih, güneyli yardımcısını ve hükümet üyelerini görevden alıp Olağanüstü Hal ilan etti.
Görevden alınan güneyli başkan yardımcısı Ali Salim Beyd, güneyde bağımsızlığını ilan ettiyse de
temmuz’da Kuzey, Aden’i ele geçirip güneye de hakim oldu. Orta ve Güney Yemen, el-Kaide’nin
ilk kurulduğu bölgeydi ve 2000’de USS Cole isimli ABD savaş gemisine saldırı düzenleyerek 17
askeri öldürdü. Salih, ABD’ye destek vererek el-Kaide’ye karşı büyük operasyonlar düzenledi.
2004 Temmuz’unu takiben kuzeydeki Zeydi aşiretleri Hüseyin el-Husi liderliğinde isyana
başladılar. Hüseyin’in öldürülmesinden sonra 2007’de Abdülmelik el-Husi önder oldu. Kabilenin
isminden dolayı Batı tarafından Husiler olarak anılmaya başladılar. Önceleri Zeydi aşiretleri
destekleyen Suudi Arabistan, Abdullah Salih’i desteklemeye başladı. Husilere karşı Salih ile elKaide gizli bir uzlaşma yaptılar. Arap Baharı sonrası 2011’de iç karışıklık arttı. Şubat 2012’de
Mansur Hadi devlet başkanı oldu ve Salih Umman’a gitti. Hadi el-Kaide’ye yönelik operasyonlara
başladı. (Al-Jazeera, 2013)
Bizim gözlemlerimize göre; Husi aşiretinin lideri Bedreddin ve oğlu Hüseyin, 1994’te Abdullah
Salih ile yollarını ayırınca destek için Tahran’a gitmişlerdi. Bu tarihten itibaren İran, Husilere
askeri danışman, silah, mühimmat, eğitim ve istihbarat desteği vermeye başladı. İran’ın 1990’lı
yıllarda kurduğu Hizbullah yapılanmalarından birisi Husilerin Genç Müminler hareketi idi.
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Bedreddin el-Husi’nin Zeydilikten Caferiliğe geçmesiyle birlikte aşiret tamamen İran tarafından
yönlendirilmeye başladı. Hüseyin’den sonra İran ve Lübnan’da -Hizbullah kamplarında- siyasi ve
dini eğitim görmüş oğlu Abdülmelik Husi, doğrudan Hamaney’e bağlı olarak görev yapmaya
başladı. Örgüt Yemenin Haşid, Sana ve Anis bölgelerinde etkin bulunuyor. Şubat 2015’te başkent
Sana’yı ele geçiren hareket, Meclis’i feshettiğini ilan ettiğinde İran ile ekonomik ve siyasi
anlaşmalar yapmıştı. Tahran ile Sana’a arasında karşılıklı uçuşlar arttı ve İran Özel Kuvvetleri,
“Ensarullah” olarak isimlendiren Husileri eğitmeye ve destek vermeye başladı. Husilerin dışında,
İran’a karşı mesafeli duran ancak fazla güçlü olmayan 300’ü aşkın Zeydi aşiret bulunmaktadır.
Ehli Sünnet’e en yakın mezhep olarak nitelenen ve nüfusun %40’ını oluşturan Zeydiler ile
nüfusun %60’ını oluşturan Yemenli Şafiiler, geçmişte birbirlerine karşı ılımlı ve son derece
hoşgörülüydü. Bölge ülkelerinin çıkar savaşları yüzünden birbirine düşman hale geldiler.
Zeydiye’ye göre; İmamet vasiyetle değil meziyetle belirlenir. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in
hilafetleri meşrudur ancak Hz. Ali sahabenin en üstünüdür. Hz. Ali’nin Cemel ve Sıffin’de haklı mı
haksız mı olduğu bilinemez. İmamlar Haşimi olmalı ve Hz. Ali soyundan gelmelidir. Zeydiler fıkhi
meselelerde Hanefi mezhebine yakındır. Nitekim, Zeyd Emevilere karşı isyan ettiğinde Ebu
Hanife kendisine 30 bin dirhem yardım yapmıştı. (Fığlalı, 1980)
İsmaililer
İmamiyye Yedinci İmam olarak Musa el-Kasım’ı kabul ederken, Cafer es-Sadık’ın ölümünden (Ö.
765) sonra Oğlu İsmail’i Yedinci İmam tanıyanlar, İsmailiye veya Seb’iyye (Yedinci) olarak
isimlendirilmişti. Platon’dan etkilenen Batıni fikirlere sahip mezhep, Dai denilen
propagandacılar tarafından yönetiliyordu. 150 yıl gizli faaliyet yürüten İsmaililer, Kufe, Basra,
İran, Yemen, Bahreyn, Mısır, Suriye ve Kuzey Afrika’da yayılma fırsatı buldular. 909 yılında iyice
güçlenen mezhebin gizli imamı ortaya çıkarak kendisini Mehdi ilan etti ve Mısır’da Fatımiler
Devleti’ni kurdular. Devletleri 1171’de Selahaddin Eyyubi tarafından yıkıldı. Irak’ta gizli
faaliyetleri ile ünlü Hasan Sabbah İsmaili idi. İran Kazvin’de Alamut kalesi çevresinde 1090’da
kurdukları Nizari İsmaili Devleti 1256 yılına kadar varlığını sürdürdü. (Fığlalı, 1980)
İsmaililer 1957’de İmam olan Dördüncü Ağa Han Kerim Şah Ali yönetiminde Avrupa, Asya ve
Afrika’da 22 ülkede varlıklarını sürdürmektedir. Mezhebin devam eden kollarından bir kısmı
günümüzde Hindistan’ın Bombay, Baroda ve Haydarabad bölgelerinde Bohra adıyla tanınmakta,
diğer bir kısmı ise Pakistan, Afganistan, Tacikistan Pamirler, İran, Güney Arabistan, Basra
Körfezi, Doğu Afrika, Burma ve İspanya’da yaşamaktadır. İsmaililer, İslam’ı aslından saptırmış
şekilde Müslümanlar arasında gizli inançlarını sürdürmektedir.
Hasan Sabbah’ın Haşhaşin olarak isimlendirilen katillerine verilen isim Batı literatürüne
yerleşmiş ve Assassin (Suikastçı) kelimesine kaynak olmuştur. Mürit gelirlerinin sekizde birini
toplayan Kerim Ağa Han’ın 12 milyar dolar serveti olduğu kaydedilir. (Bardakçı, 2011)
Bir gezginin Alamut kalesine yaptığı geziye ilişkin yazısında 10. Yüzyılda İsmaililerin
Antakya’dan Lübnan ve Filistin’e kadar uzanan dağlara da yerleştikleri kaydedilir. (Sezer, 2014)
Bu bölge aynı zamanda Nusayrilerin de yoğun olarak yaşadıkları bölgedir.
Konumuza İsmailileri dahil etmemizin en önemli nedeni, Fetö Terör Örgütü ile yöntem
benzerliğine dikkat çekmektir. Sahiplerince Orta Doğu’da önemli bir oyuncu olması için
yönlendirilen FTÖ, gizlilik, eğitim, propaganda, inanç ve yaşama biçimlerini ortama göre tevil
etme, ticaret, müritlerden önemli oranda aidat toplama, gerektiğinde içki, fuhuş ve haramları
helal sayma, şeyhlerine körcesine itaat, beyin yıkama, suikastçılık ve daha birçok açıdan
Haşhaşilerle benzerlikler göstermiştir.
664

Nusayriler ve Suriye
Batıni bir Şii mezhebi olan Nusayriliğin ilk muallimi 883’te ölmüş bulunan Muhammed b. Nusayr
en-Nemiri’dir ve Onun ismiyle anılır. İmamiyye’nin Onbirinci İmamı Hasan el-Askeri’nin Bab’ı
olarak kabul edilir ve mezhebin asıl kurucusu Kufe – Halep arasında yaşayıp ve 960’lı yıllarda
ölen Hüseyin b. Hamdan el-Hasibi’dir. Tarsus ve Antakya’dan Lazkiye ve Lübnan’a kadar uzanan
bölgede yerleşik olan Nusayriler, Haçlılar, İsmaililer ve Moğolların hakimiyetinde kaldıktan
sonra Osmanlı tebaası olarak yaşadılar. Birinci Dünya Savaşı sonrası Fransız mandasını
benimsediler ve Antakya 1939’da Türkiye’ye katıldı. (Fığlalı, 1980; Çağatay ve Çubukçu, 1985)
Konumuz açısından bakarsak Tarsus, Antakya, Lazkiye, Suriye ve Lübnan’da yaptığımız
incelemelere göre; mezhebin siyasi fikirlerinde, hakimiyeti altında kaldıkları Hıristiyan, İsmaili
ve Moğol kültürü ile Arap, Osmanlı ve Türk kültüründen izler taşıdıkları görülebilir. Özellikle
Fransız mandası döneminde, Nusayrilerin Hıristiyanlıktan gelme ve adlarının Nasraniyye’den
türetilme olduğu yolunda çalışmalar yapılmıştır. 20 ve 21. Yüzyılda Nusayriler hakkında
yazanların çoğunluğunda, Nusayri kökenli veya PKK Terör Örgütü yanlısı yazarlarda açık ve gizli
bir Türk düşmanlığı vardır. Bununla birlikte Suriye Muhaberatı tarafından yönlendirilenler
dışında, Türkiye’de ve buradan Almanya’ya göç etmiş asil Nusayri ailelerde Türk ve Türkiye
sevgisi açıkça gözlemlenir. Türkiye – Suriye arasında ve Orta Doğu’da Nusayrileri kendi siyasi
çıkarları için kullanmaya çalışan ülke ve çevrelere karşı, Nusayri din önderlerinden Mahmut
Nedim Turhaner’in 1981’de İskenderun’da yazdığı ve Almanya’da basılıp Türk Nusayri
cemaatine dağıtılan “Din İslam” isimli eseri güzel bir örnektir. Turhaner kitabına, “Bu kitabı: ‘De
ki Hak geldi, batıl kaçtı. Zira batıl Hak’tan kaçıcıdır’ Ayeti Celile’sinin tam inancı içinde, Kurana
ve Hadisi Şeriflere sadakatimin ve bağlılığımın derinliği ile, gerçek Müslümanlığı ve bunun kesin
sınırlarını belli etmek için yazdım” diye başlayarak Allah ve Peygamber sevgisinden İslam
ahlakına, Türkiye, Demokrasi, Atatürk, Mehmet Akif ve Çanakkale hayranlığına kadar bir dizi
düşüncelerini ifade etmişti. (Turhaner, 1984)
Bilindiği gibi günümüzde, Türkiye düşmanlığını temel politika olarak benimsemiş Nusayri
yönetimi % 12’lik bir nüfus oranı ve Rusya – İran desteğinde zulme dayalı bir hakimiyet
sürdürüyor.
Dürziler
Dürzilik, İsmailiye tarafından kurulan Fatımi Devleti veziri Hamza bin Ali tarafından kuruldu ve
1016’da Mısır’a gelen Buharalı Türk Neştekin e-Dürzi’nin aşırı fikirleriyle gelişip bu isimle anılır
oldu.
Günümüzde özellikle Lübnan’da Bekaa Vadisi ve Suriye sınırındaki dağlarda, Cebeli Dürüz,
Deraa, Şam, Halep, Beyrut, Ürdün’de Zarka ve Amman ve İsrail’in kuzeyinde büyük topluluklar
halinde yaşarlar. İsrail, ülkedeki Dürzileri kullanarak Suriye’nin güneyindeki Deraa’da otonom
bir Dürzi Devleti kurma faaliyetini sürdürmekteyse de Dürzilerin buna yanaşmadığı
görülmektedir. Deraa bölgesi halen Essed rejiminin kontrolü altında bulunmaktadır. Hakiki
Nusayriler gibi, Dürzilerin önemli bir bölümü de Türklere ve Türkiye’ye yakınlık duyar.
İmamiyye ve İran
Günümüzde Şia’nın en büyük kolu olan İmamilik, Nadir Şah’dan bahsederken belirttiğimiz gibi Medine’de doğup vefat etmiş- Cafer es-Sadık (695-765)’a dayandırıldığı için Caferiyye, 12 İmamı
kabul ettiği için İsnaAşeriyye olarak isimlendirilir. Şah İsmail’in Tebriz’de tahta oturduğu
1502’de İran’ın resmi mezhebi olarak ilan edildi. O tarihte adına hutbe okunan 12 İmam
şunlardır: Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed el-Bakır, Cafer es-Sadık,
665

Musa el-Kazım, Ali er-Rıza, Muhammed et-Taki, Ali en-Naki, Hasan el-Askeri ve Muhammed elMehdi. İmama inanmak, Dinin 5 temel şartından birisidir ve “İmamın Hükmü, Allah’ın Hükmü
gibidir”.
Safeviler’den sonra Rıza Pehlevi’nin 1963’deki AkDevrim’ine kadar tabanda etkin olan Şii
Uleması, özellikle -vakıf arazilerini devletleştiren- Toprak Reformu ve Eğitimin
Modernleştirilmesi gibi kararlarla imtiyazlarını kaybetme tehlikesi üzerine Devlete karşı
çıkmaya başladılar. Bu yıllarda Türkmen ŞeriatMedari ve Humeyni, iki büyük Ayetullah
(AyetullahilUzma) idi. Humeyni, Şah’ı eleştirince tutuklanıp idama mahkûm edildi. ŞeriatMedari,
400 Müçtehidle Şah’a “Humeyni’nin yargılanamayacağını” söyleyince sürgüne gönderildi.
Humeyni 1964’te Türkiye’ye 10 ay sonra 14 yıl kaldığı Irak Necef’e gitti. Necef’te muhalefetini
sürdürdü ve siyasi görüşleri şekillendi. Aslında İmamiyye mezhebinin siyasi görüşlerini
temellendiren ve 1965’te bir dizi eser yayınlayan -1980’de Saddam tarafından idam edilenIraklı Muhammed Bakır es-Sadr idi. 1970’li yıllarda süren huzursuzluklar Şubat 1979’da İran
İslam Devrimi ve Humeyni’nin Tahran’a dönüşüyle son buldu. Bakır e-Sadr, “Lemha Temhidiyye
an-Meşruid Dusturi’l Cumhuriyyeti’l İslamiyye” isimli risalesiyle “Velayeti Fakih” teorisini ortaya
attı. Humeyni tarafından sahiplenilen teoriyle Dini ve Siyasi Liderlik birleştirilmişti. 1979
Anayasa’sının 110. Maddesine göre; VeliyyiFakih İran’ın en üst dini ve siyasi lideri, GenelKurmay
başkanının seçiminden Cumhurbaşkanı’nın azline kadar önemli yetkilere sahipti. (Manaz, 2008)
Orta Doğu’da İran Örgütlenmeleri
Lübnan’da; 1966 yılından itibaren 1928 Kum doğumlu Musa Sadr, Mahrumlar Hareketi’ni
kurmuştu. Önceleri Şah’tan mali yardım alırken, 1972’den sonra sürgündeki Humeyni’ye tabi
oldu. 1975’de kısa adı EMEL olup Şiileri bir çatı altında toplayan Evcafu’l Mukavemetu’l
Lübnaniye’yi kurdu. 1978’de Libya’da kayboldu. 1981’de lider olan Nebih Berri, örgütü tamamen
Suriye’nin kontrolüne soktu. 1982’de İsrail’in Güney Lübnan’a saldırısı üzerine gelen 1000 İranlı
askerle, Necef doğumlu Hüseyin Fadlallah’ın dini önderi olduğu Hizbullah kuruldu. Abbas
Musevi’den sonra örgütün siyasi lideri Hasan Nasrallah oldu. Bekaa Vadisi, Güney Lübnan ve
Beyrut’ta yerleşik olan Hizbullah, siyasi ve sosyal faaliyetlerini artırdı, Meclise temsilciler
seçtirdi ve İsrail’e karşı Lübnan’ın koruyucusu niteliği kazandı. 1988’de Şii Emel ile Hizbullah
arasında çatışmalar yaşandı ve Suriye ile İran’ın arası açıldı. Arap Baharı’nın sonunda Suriye iç
savaşının başlamasıyla özellikle Lübnan’a komşu Suriye sınırlarında, Şam çevresinde, Seyyide
Zeynep’te İran Özel Kuvvetleri kontrolünde Essed rejimine destek vermeye başladı. 2018
seçimlerinden 9 ay sonra kurulan hükümette 18 bakanlık alarak Lübnan yönetiminde çoğunluğu
elde etti. (Manaz, 2008)
Körfez Ülkeleri’nde; Kuveyt’te nüfusun %24’ünü İmamiyye oluşturur. İran desteğindeki Şiilerin
1983’deki isyanı bastırıldı ve Şiiler bir süre sessizleşti. Arap Baharı sonrası yeniden
hareketlendiler, Mecliste temsil edildiler. 2015’te Daiş bir Şii camisine saldırdı, 24 kişi öldü
ancak gerginlik sürmedi. Bahreyn’de, nüfusun %70’ini Şiiler oluşturur. 1979 İran devriminden
1994’de kadar Şiilerin gösterileri sürdü. 1997’de yeniden yükselen tansiyon, Arap Baharı’nda
zirveye ulaştı. Suudiler ve Emirlikler ülkeye asker gönderdi. Şubat 2011’de Sünni yönetimin
şiddetle bastırdığı gösterilerde 79 kişi hayatını kaybetti. Şiilerin Mecliste temsili 18 sandalye ile
sınırlandı. Suudi Arabistan’da, nüfusun %15’ini çoğunluğu İmamiyye olmak üzere, Zeydiye ve
İsmailiyye oluşturur. Şiilerin Şiraziler Grubu Iraklı Sistani’ye, es-Saffar Grubu ise Lübnanlı
Fadlullah’a tabidir. Siyasi olarak Hamaney’e bağlı Suudi Şiileri, Krallığın acımasız tutumu
sebebiyle büyük bir isyana girişmedi. Suudi kökenli Hicaz Hizbullahı halen Suriye’de Essed için
savaşıyor.
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Türkiye’de; İran Devrimini takiben Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Batman’da kurulan
yayınevleri vasıtasıyla Humeyni ve Ali Şeriati’nin kitapları Türkçe’ye çevrilmiş ve devrim
sempatizanı gruplar oluşmuştu. Diyarbakır’da Fidan Güngör liderliğindeki Menzil Kitabevi
çevresi ılımlı, Batman doğumlu Hüseyin Velioğlu liderliğindeki İlim Kitabevi çevresi radikal
görüşlere sahipti. Humeyni’nin ölümünü takiben İran’da radikallerin etkinliği arttı ve 1990’lı
yıllarda Menzil Grubu İran İstihbaratınca tasfiye edilerek İlim Grubu güçlendirilip silahlı
eylemlere başladı. 1997’de Hatemi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle örgüte destek azaldı ve
2000’de Türk Güvenlik güçleri Velioğlu’nu öldürdü ve Örgüt 2001’de askeri olarak çökertildi.
(Manaz, 2005)
Irak ve Suriye’de; Arap Baharı sonrasında sahaya sürülen İran destekli gruplar, İran Devrim
Muhafazları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından yönetilir. Çeşitli tugaylar ve
gruplar halindeki onlarca örgütlenmelerden: Ebu’l Fadıl el-Abbas, Zülfikar, Seyyidu’ş Şüheda,
Kefil Zeynep (Asaib Ehlu’l Hak), Esedullah Galip, İmam Hüseyin ve Muemmel tugayları ile elVaad es-Sadık, Hizbullah Nuceba ve Bedir Güçleri’nin ismi öne çıkar. Afganistan’dan getirilen
Fatımiyyun, Pakistan’dan getirilen Zeynebiyyun ve Irak Şiilerinden oluşturulan HaşdiŞabi güçleri
de İran tarafından kontrol edilir.
Irak Şiiliği: Sadr, Hekim ve Sistani
Irak’da çok sayıda siyasal grup bulunmakla birlikte Şiilerin en büyük grupları şunlardır:
Ali Sistani: Şiiliğin doğuşuna tesir eden olaylar Irak Necef’te yaşanmış olup, halen en kutsal
mekân olarak da burası kabul edilir. Günümüzde, Şii dünyasının en yüksek dini otoritesi
(MerceiTaklid) kabul edilen 1930 Meşhed doğumlu -1951’de Necef’e gelen- AyetullahilUzma Ali
Sistani’nin bir elinde Meşhed ve Kum havzasını, bir elinde Necef havzasını tuttuğu kabul edilir.
Siyasetin dine alet edilmesi (Velayeti Fakih) yüzünden Iraklı Bakır es-Sadr ile ters düşmüştür.
Amcası sebebiyle Muktada Sadr da, kısmen Sistani’ye karşı mesafelidir.
Bize göre, 1989’da İran Anayasası’ndaki VeliyyiFakih’in nitelikleri konusunda değişikliğe
gidilerek, “MerceiTaklid olmasının gerekmediği, Müçtehid olmasının yeterli olduğu” hükmü,
İran’ın dini olarak diğer ülkelerdeki Şiileri kontrol etme çabasıydı. Humeyni, son günlerinde
yaptırdığı değişiklikle MerceiTaklid düzeyindeki 3 kişiden kendisine muhalif olabilecek
Muntazeri ve Tabatabai gibi birinin kurduğu düzeni yıkmasını engellemiş olacaktı. Nitekim,
Humeyni’den sonra VeliyiFakih seçilen Hamaney, MerceiTaklid olmadığı için yıllardır
eleştirilmektedir. Hamaney ise, yurt dışında dini vekiller seçmek suretiyle bir MerceiTaklid gibi
hareket etmektedir. (Üstün, 1999)
Sadr Grubu: 1958’de güneyli bir Şii olan General el-Kasım’ın ihtilalle işbaşına gelmesi, Şiilerin
güçlenmesine yol açmış ve Muhammed Bakır es-Sadr ve Mehdi el-Hekim Şiilerin ilk ve en büyük
örgütü Hizbu’d Daveti’l İslamiyye’yi kurmuşlardı. Bakır es-Sadr, Felsefetuna diye başlayan
eserler dizisinde Şii siyasetinin temellerini attı. Humeyni Irak’da sürgünde iken Sadr’ın
fikirlerinden ilham alıp siyasetini kurguladı. Sadr’a bağlı -sonradan silah bırakma emri verilenMehdi Ordusu, işgalden bu yana ABD varlığına karşı çıktı. Günümüzde Muktada Sadr, Babası ve
Amcasının çizgisini sürdürerek Irak Şiiliğinin tümüyle İran kontrolüne girmesini önlemeye
çalışıyorr. Arap olarak Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler sürdürüyor. Meclicteki İran yanlısı
gruplara karşı Milli Koalisyonu savunuyor.
Hekim Grubu: 1939 Necef doğumlu Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır el-Hekim, 1972’de Baas
rejimince tutuklanıp ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. 1979 Temmuz’unda serbest bırakıldı
ve İran Irak Savaşı sırasında İran’a geçip 1982’de Mücahidin gibi küçük gruplarla Irak İslam
Devrimi Yüksek Konseyi’ni kurdu. Saddam Hekim ailesinden 125’ini tutuklayıp 18’ini idam etti.
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1991 Körfez Savaşı sonrası İran’da eğitim kampları bulunan Bedir Tugayları teşekkül ettirildi.
ABD bu gücü işgal sırasında Saddam’a karşı kullanmayı planlamış, işgal sonrası 25 kişilik Irak
Geçici Yönetim Konseyi’nin 13’ünü bunlara vermişti. El-Hekim Ağustos 2003’te Cuma
namazından çıkarken bombalı saldırıda öldü ve yerine Abdülaziz el-Hekim geçti. Grup, İran’a
yakınlığı sebebiyle ABD’ye mesafeli durmaktadır.
Haşdi Şabi: 9 Haziran 2014’te Daiş Terör Örgütü’nün Musul’u işgal etmesi ve Irak ordusunun
şehri terk ederek dağılması bir dönüm noktasıydı. Daiş, öncelikle Şii alanlarına ve kutsal
mekânlarına saldırmaya yönelince, 13 Haziran’da Ali Sistani “Cihad Fetvası” vererek ırk ve din
farkı gözetmeksizin herkesi Gönüllü Savaşçı olmaya çağırdı. Onbinlerce gönüllü bu çağrıya uydu
ve 100 bin kişiyi aşan bu silahlı güce Haşdi Şabi yani Halk Gönüllüleri ismi verildi. Ana
omurgasını Bedir Tugayları’nın oluşturduğu güce zaman içerisinde Lübnan Hizbullahı tarafından
kurulan Ketaib Hizbullah, -Muktada Sadr’ın silah bırakma çağrısına uymayan- Mehdi
Ordusu’ndan ayrılan silahlı gruplar (Asaibu’l Hak, Seraya es-Selam, Hareketu’l Nucebba) ve
Seyyid Şuheda ve Horasan Alayları gibi doğrudan İran tarafından kurulanlar ve sayısı 70’e
ulaşan birçok grup katıldı. Örgüt maaş verdiği için Hıristiyan, Yezidi, Kürt gibi farklı ırk ve din
mensuplarından da önemli katılım oldu. (Kılıç, Gök, Keskin, 2018). Haşdi Şabi grupları üzerinde
Kasım Süleymani’ye bağlı olarak çalışan Ebu Mehdi el-Mühendis ve Hadi el-Amiri gibi
komutanların etkinliği var ve çoğunluğu VeliyyiFakih olarak Hamaney’e bağlılar. Irak
şehirlerinin Daiş’ten kurtarılmasında, Peşmerge’nin tartışmalı bölgelerden çıkarılmasında ve
kutsal mekanların korunmasında önemli görevler üstlendiler. Kerkük ve Türkmen bölgelerini de
savunan Haşdi Şabi içerisinde çok sayıda Türkmen görev yapıyor. 26 Kasım 2016’da
Başbakanlığa bağlanarak Kolluk Kuvveti olarak yasallaştırıldı.
Sonuç
Hz. Peygamber’in vefatını takiben oluşan Şiilik, Kerbela olayı ile perçinlenmiş ve Şah İsmail
dönemiyle birlikte Orta Doğu’ya yayılmıştır. 1500’lü yıllardan itibaren İran’ın resmi mezhebi
haline gelen İmamiyye, arada Nadir Şah’ın ılımlılaştırma çabasına rağmen adeta İran
milliyetçiliğiyle bütünleşerek siyasi bir nitelik kazanmıştır. Orta Doğu ve İslam dünyasına
hakimiyet çabası içerisinde Araplar ve Türklerin ardından üçüncü güç olan İranlılar, 1979 İran
İslam Devrimi sonrasında Fars milliyetçiliği ağırlıklı radikal bir yapıya teslim olmuştur. Velayeti
Fakih teorisiyle dini ve siyasi liderliği birleştiren İran Yönetimi, günümüzde Irak, Suriye, Yemen,
Afganistan gibi çevre ülkelere yayılma siyaseti içerisindedir. Diğer yanda Vehhabiliğin radikal
Selefi siyasetini benimseyen Suudi Arabistan öncülüğündeki bazı Arap yönetimleri çatışmaları
körüklemektedir. Bu süreçte, öncelikle Müslümanlar arasında süregelen ve tamamen siyasi bir
nitelik kazanan bu savaşı durdurma yolunda ciddi bir girişim yoktur. Emperyalist ülkelerin
çıkarlarına göre şekillenen Sünni ve Şii çatışmalarını barışa döndürecek siyasi bir çözüm
görülmemektedir. Şiiler tarafında başta İranlı büyük Ayetullahlar tarafından şiddetle eleştirilen
bu ayrılığı ancak, siyaseti ve halk tabanını aydınlatıp yönlendirebilecek İslam alimlerinin
uzlaştırabileceği açıktır. Bu da ancak ve ancak İslam biliminin gelişmesi ve güçlenmesiyle
mümkün olabilecek bir durumdur.
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Yorgun Kitlenin İnşası: İran’da Siyasal Tahayyülün Noksanı
Ata Mohamed Tabriz*

Öz
2018 yılında İran’da yaşanan protestolar toplum ve hükümet arasında ciddi bir kırılma yarattı.
Bu protestolar devrimden sonra sürekli artış gösteren farklı bölgelerdeki krizlerin birbirine
eklenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Gerçekleşen protestolarda hükümetin ideolojisi radikal
bir şekilde sorgulandı ve ayrıca rejimin içerisindeki uyumsuz siyasetler ortaya çıktı.
Protestocuların bazıları İran dışında örgütlenen hükümet muhaliflerinin vaat ettikleri
politikalara yöneldiler. Ancak aralarındaki bir kitle hükümetin ideolojisinde veya muhalefet
alternatiflerinde güvenilirlik bulamadılar. Bu kitlenin gözünde, hükümetin ideolojisi ve onun
muhaliflerinin sunduğu alternatifler nostaljiktir. Bu kitle, siyasi sahnede temsil olunmamasına
rağmen, siyasetten uzaklaşmadı ve kendi cephesini sürekli mevcut söylemlere karşı çıkarak
oluşturdu. Bu mesele onların tepkisel olduklarını göstermektedir ama onların tepkileri hınçla
doludur. Bu kitle çaresizlik durumunu sürekli yaşadığından dolayı yakın geleceğe dair
ümitsizdir. Biz bu özellikleri taşıyan kitleyi, yorgun kitle olarak tanımladık ve bu kitlenin nasıl
inşa edildiği sürecine yapısalcı bir yaklaşımla anlatmaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Devlet, Yorgunluk, Siyasi Tahayyül, Kitle, Kriz
Construction of the Fatigue Mass: The Deficiency of Political Imagination in Iran
Abstract
The protests that took place in 2018 in Iran created a notable gap between society and the state.
These protests resulted from the interconnection of different crises in different regions, in
which, the ideology of the government was deeply challenged, and the inconsistent policies of
the regime became visible. Some of the protesters became interested in the discourses of
government opponents. However, a mass among them could not find credibility in the ideology
of the government or in opposition alternatives. For this mass, the ideology of the state and the
alternatives that proposed by its opponents were nostalgic. Therefore this mass was not
represented on the political scene. But they stayed political and tried to form their own fronts by
rejecting existing discourses. This issue shows that this mass was reactional, but their reactions
were full of resentment. Since this mass lived in a state of desperation, they gave up the hope for
the near future. We defined the mass bearing these characteristics as a fatigue mass. We tried to
explain the process of the construction of this mass by a structuralist approach.
Keywords: State, Fatigue, Political Imagination, Mass, Crisis

Giriş
Günümüzde siyasetten uzak duran veya siyasi olaylarda aktif olmayan kitleler pasif, oy
vermeyen, seyirci kalan1, sakınan2 gibi tabirlerle anılmaktadır. Ama pasif olanlar sadece
*

İstanbul Üniversitesi, Türkiye.
670

siyasetten uzak olanlar değildir ve toplumun farklı katmanlarında yer almaktadırlar. Genel bir
ifadeyle, pasif kitleler farklı ülkelerde farklı şekillerde davranırlar. Amerika’da pasif kitleler
Amerikan rüyasına sırt çevirmiş halde evlerinde playstation oynamakta iken; Japonya’da daha
farklı bir şekilde -saatlerce çalışıp hiçbir şey tüketmeye heveslenmeyen, toplumdan uzak
durmayı seven (Hikikomori) veya duygusal ilişki kurmaktan kaçınan (Herbivore men)- kitleler
oluşmuştur. Bu kitlelerin büyük bir kısmı açısından siyasetin ve siyasetçilerin cazip tarafı yoktur.
Bazılarına göre ise onları anlayacak ve yaşamlarını değiştirecek siyasi bir anlayış mevcut
değildir. Disiplin toplumu artık bu kitleleri disipline edememekte ve yeni doğmuş “başarı
toplumu” onlara başarmak için bir amaç verememektedir. Aslında toplumun geneli “başarı”
rüyası ve onu elde etmek amacıyla yorulmaktadır. Frederic Lordon’un dediği gibi, “sermaye
peşinde koşturulan köleler” (Lordon, 2014) oluşturulmuştur ve sermaye odaklı düzen, artık
dünyada büyük bir çoğunluğu ona uymaya maruz bırakmıştır. Dolayısıyla bu düzenin yorgun bir
toplum oluşturduğunu söylemek mümkündür. Byung-Chul Han’ın dediği gibi günümüzde kitleler
sürekli bir zorlama altında olmaları toplumsal bir yorgunluğa yol açmıştır (Han, 2015).
Dünya genelinde bir yorgunluktan konuşmak mümkündür. Lakin İran gibi siyaseten farklı olan
ülkelerde toplumsal düzen bu yorgunluğu farklı bir konuma taşımıştır. Aslında İran’da oluşmuş
yorgun kitlenin geneli “asosyal” ya da “pasif” değildir. Bu kitleye de dünyada gelişmekte olan
neoliberal politikalar uygulanmaktadır. Ancak uygulanan neoliberal politikalar dini bir
hükümetin eliyle uygulandığı için diğer ülkelerden farklı özelliklere sahip bir kitle meydana
gelmiştir. İran devleti, İslami bankacılılık ve İslami ekonomi politikaları uyguladığına inanan,
seçimlere yüksek kitle katılımından dolayı Batılı ülkelere gösterişte bulunan, inançlarını ve
ahlakı değerlerini savunan, kişisel özgürlükleri belirli bir dini yorum üzerinden kısıtlayan
ideolojik bir siyasi yapıdır. Bu siyasi yapıda devletin harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya
oranı %24’dur ve bu İran’ı dünyanın “küçük devletleri” arasında yer almış olmasını
göstermektedir (Zakeri & Abazari, 2019). Bu durum, neoliberal politikaların İran’da ne kadar
çapsız bir şekilde uygulandığını da göstermektedir. Neoliberal politikaların İran’da uygulanma
biçimi dünya tecrübesiyle uyuşmaktadır. Zira İran’da siyasal sistem, bazı toplumsal boyutlarda
kalkınma karşıtı tavır almış ve bazı önemli uluslararası müdahalelere katılmamıştır. Bu sebepten
İran’da, Batı dünyası genelinde “toplumsal yorgunluk”, “tüketim toplumu” veya “kapitalist
düzen” gibi kavramlarla tanımlanan toplumun karşılığını tam anlamıyla görememekteyiz.
Burada farklı bir toplumsal yapı oluşmuş ve oluşmaktadır ama bu siyasetin çelişkileri, sürekli
devam eden krizlere sebebiyet vermektedir. Bu vaziyet, İranlı bazı aydınlar tarafından
“toplumsal çöküş” olarak nitelenmektedir (Abdi, 1385/2006).
Çöküş terimi, abartılı bir ifade olsa da İran’daki toplumsal hayatın farklı katmanlarında önemli
krizlerin var olduğunu ve bu krizlerin sürdüğünü göstermektedir. Marksist geleneğe bağlı olarak
kriz değerlendirmesi yapan Habermas sosyal sistemin krizlerini, çevredeki rastgele
değişikliklerden kaynaklanmadığını ve çeşitli zorlayıcı önlemlerin bir sonucu olduğuna
inanmaktadır. Habermas’a göre kriz üç alanda ortaya çıkmaktadır: Ekonomi, siyaset ve sosyokültürel alanlar. Krizler bu alanların içerisinde veya birbirleri ile ilişkileri çerçevesinde ortaya
çıkar. Ayrıca krizler farklı kurumları işlevsizleştirerek dört alanda görülebilir: Ekonomi, siyasi
akıl, meşruiyet ve motivasyon. Kapitalist düzenin bitmeyen krizleri ortamında artık devrim
klasik anlamda ihtimalini yitirmiş; ve bizleri dönüşüm krizleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu
krizler yaşadıkça, motivasyon seviyesine indikçe, siyasi sistemin meşruiyetinin tamamıyla
sorgulanmasına neden olmakta ve böylece toplumsal entegrasyon, itimat kaybolmakta ve bu
1
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durum artık ideolojinin işe yaramadığını göstermektedir (Habermas, 1975). Ayrıca, böyle bir
ortamda iletişim ve diyalog kurma imkânları da daralmaktadır. İran’ın bugünkü vaziyeti, tam
olarak bu çerçeveye uymasa da, siyasi meşrutiyetin kaybolması ile halkın önemli bir kısmının
farklı alanlarda motivasyonlarını kaybetmeleri üzerinden böyle bir durum tespiti yapmak
mümkündür.
Krizlerin eklenmesi
2018 yılının ilk günlerinde İran’ın 100’den fazla şehrinde halk günlerce akşamları hükümete
karşı protesto etmesi krizlerin nasıl kümelendiğini göstermektedir. Birbirine eklenmiş olan bu
krizlerin kökeninde ekonomik, siyasi ve çevresel meseleler bulunabilir. Bu protestocu kitleler
hem halk ve hem de hükümetin içerisinde bir sarsılma yarattılar; zira kitleler mevcut krizleri
siyasetçilerin yönetimdeki becerisizliğine bağlamıştır. İran’daki yorgun kitlenin görülmesi de bu
krizlerin birbirine eklenmesiyle mümkün olmuştur.
Kitlelerin bu yaklaşımında önemli ölçütte doğruluk payı bulunmaktadır. Örneğin günümüzde
tarım için su sorununun olması bu ayaklanmaların sebeplerinden biridir. İran’ın çoğu bölgesinde
oluşan bu susuzluk, sadece doğal sebeplere bağlı değildir; burada insanı müdahalenin önemli
payı vardır. Son 50 sene içerisinde İran genelinde yağış oranı, her yıl yaklaşık bir milyar
metreküp azalmıştır (Mohammadi, 1390/2011) ama aynı yıllar içerisinde su kuyuları ise 14 kat
artmıştır. Su kuyularında yaşanan bu artışın sebebi, devletin uyguladığı politikalardır, devlet
farklı kurallarla tarımsal üreticilerin su yataklarına ulaşmalarının önünü açmış ve böylece su
kuyularındaki artış hızı, toplam İran nüfusun artış hızının yaklaşık yedi katına yükselmiştir.
(Zakeri & Abazari, 2019).
Suyun azalması, tarımsal mahsullerin azalmasına ve ülke genelinde fiyat artışına ve bazen de
belirli ürünün zor bulunmasına neden olmakla birlikte üreticinin maddi olarak zorlanmasına yol
açmıştır. Bu vaziyette devlet, bu ürünleri başka ülkelerden ithal etme durumunda kalmış ve bu
ithalin büyük bir kısmını özel sektöre bırakılmıştır. Devlet bu ithalin gerçekleşmesi için “devlet
dövizi” temin etmektedir -ki bu döviz piyasa döviz fiyatının en az iki kat aşağısındadır3-. Özel
sektör tarım mahsulleri ithal etmek için aldığı dövizle sadece tarım mahsulleri değil; başka
ürünler de ülkeye getirmektedir. Dolayısıyla bu durum tarım ürünlerinin fiyatının hızla
artmasına neden olmuştur. Örneğin 2017-2018 Eylül ayında tarım mahsulleri fiyatların
ölçüldüğünde %64,8 bir artış görmekteyiz (İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2018, s. 2).
Devlet ve yargı sistemi bu hususta işe yarar bir denetim sistemi kuramamış ve böylece “devlet
dövizi” rantına sahip olan ve özel sektör içerisinde yer alan bazı kimseler gün geçtikçe daha da
zengin olmaya başlamıştır. Ama sıradan halk bu fiyat artışlarından rahatsızdır. Devlet kendi
yarattığı bu durum karşısında hiçbir eylem gerçekleştirmediği için toplumsal rahatsızlık
artmaya devam etmektedir.
Aslında bu sorunların hiçbiri yeni değildir ve farklı dönemlerde, farklı nüanslarda tecrübe
edilmiştir. Ama sorunların dışa vurduğu dönemde çözümlenmemesi, günümüzde bütün
sorunların aynı anda ve birbirine eklenmiş bir hal almasına sebep olmuştur. Devlet bu
sorunların üzerinde en çok sorumluluk sahibi olan kimsedir; zira, sorunların çoğu devlet
politikaları ve kararları neticesinde ortaya çıkmıştır. Ama bu sadece belirli bir kabinenin veya
belirli bir cumhurbaşkanı döneminde alınmış kararların sonucu ortaya çıkmış değildir.
Günümüzde İran’da gördüğümüz vaziyet, tarihsel bir sürecin sonucudur. Bu süreç ve bu sürecin
farklı dönemlerdeki sonuçları toplumsal hafızada hala canlıdır.
3

Örnek olarak muz ithal etmek için devlet 28 firmaya 36 milyon Euro para tahsis etti (Isna, 2018)
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İran Devrimi’nin İslami ve cumhuriyetçi ideolojisi, devrimin ilk günlerinden itibaren sorun
olabileceğini göstermiştir. Bu ideolojinin İslami ayağı, ilk günlerden beri daha baskın haldedir ve
kendisini çok önemli toplumsal mekanizmaların içerisinde yerleştirmiştir.4 Ama cumhuriyet
inancına dayanan ideoloji, devrimin başından itibaren daha kısıtlı bir şekilde uygulanmış ve
kendini yerleştirdiği mekanizmalar, her daim İslami ideolojinin yarattığı yapılarla
sınırlandırılmıştır. Bu ideoloji, günümüzde de farklı vurgulamalara sahip olan üç siyasi akım
tarafından desteklenmektedir. Bu üç siyasi akımın (muhafazakâr, reformcu ve itidalcı5)
müşterek olduğu nokta, İslam Cumhuriyeti’ni korumak, Vilayet-i Fakih’i savunmak ve onun
sözünü son söz olarak kabul etmektir. Ortak bir düşman algısı, devrimin devam ettiğinin,
bitmediğinin kabulüdür. Her birini farklı bir yelpaze olarak değerlendirmemiz gereken bu
akımları son 24 senedir bu ülkeyi yönetmeyi sürdürmektedir.
1997’de cumhurbaşkanı olan Hatemi, bir ekonomik gelişme döneminden sonra siyasi bir açılım
gerçekleştirme iddiasıyla iş başına gelmiştir. Ama hemen ilk yıllardan itibaren hükümet,6
seçilmiş Devlete farklı araçlarla karşı çıkmaya çalışmıştır. Bu süreçte İran’da bazı aydınlar
öldürülürken bazılarının önüne ciddi engeller oluşturulmuştur. Yayınlanmakta olan birçok
gazete kapatıldı. Üniversitelerde öğrencilere karşı 1999’da saldırılar gerçekleştirdi ve yaklaşık
100 kişi bu eylemlerin sonucunda İran’ın farklı şehirlerinde hayatını kaybetmiştir. Ama
ekonomik açıdan belirli bir seviye kalkınmış olan İran, bu dönemde önemli bir ekonomik
meseleyle karşılaşmıştır, lakin vaat edilen politik özgürlüklerin çoğu gerçekleşmediği gibi tam
aksine baskılar daha fazla hissedilmeye başlanmıştır.
Bu duygu, Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanı olması ve devlet ve hükümetin müşterek bir açıda
buluşmasıyla daha çok hissedilmiştir. Ahmedinejad’ın ilk yılında cumhurbaşkanlığına bağlı olana
İran gazetesinde Türk kökenli olanlara hakaret sayılabilecek bir karikatür yayımlandı ve böylece
hem etnik faaliyetleri olanlar ve hem eski dönemin devlet içerisinde kümelenmiş reformcu
gazeteci kadrosu tasfiye edildi. Reformcu olarak bilinen çoğu siyasi grup, bu dönem baskıya
uğradı ve sivil toplum örgütleri kısır bırakıldı. Ekonomik olarak bu dönemde petrol gelirleri İran
tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve toplum içinde likidite arttı. Bununla beraber, farklı
bankalar devlet tarafından çalışma yetkisi aldılar. Milli para değer kaybetti, enflasyon arttı ve
sanayi bu durumdan kötü etkilendi ve pek çok şirket bu dönemde iflas ederken işçilerin çoğu
işsiz kaldı. Bu durumdan rahatsız olan halk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çare aramasına
karşın halkın ilgi gösterdiği aday şüpheli bir biçimde seçimi kazanamaması ve bilhassa büyük
şehirlerde protestolara yol açtı.
2009'da yaşanan bu olaylar devrimden sonra ki siyasi hayatın en önemli kırılma noktası
sayılabilir. Bu yılda devrimin ayaklanmasında etkili olan veya savaş yıllarında önemli sayılmış
kişiler, mevcut siyasetten ya kendi istekleri ya da devletin baskısıyla kenara çekildi. Böylece
hükümete karşı bir duruş sergilendi ve bu karşı duruş gittikçe güçlendi. Bu grup reformcular ve
muhafazakârlar arasında bir uzlaşma arıyorlardı. Mesela onlar ev hapsi cezasına çarptırılan
cumhurbaşkanlığı adaylarının özgür bırakılmasını istediler; ama onların karşısında
muhafazakârlar, o adaylara idam cezası verilmesini talep ettiler. Bütün bu olaylar yaşanmasına
rağmen Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı devam etti ve ülke ölçüsüz bir şekilde neoliberal
İslami mekanizmanın en çarpıcı örneklerini bu sahalarda göre biliriz: vilayet fakih ilkesi, meclis
yasalarının onaylanmasının anayasa koruma konseyinin verilmesi, devlet bürokrasisinde işe gelen kadro
İslami bir seçim mekanizmasıyla işe alınması, devrimin hemen ilk yıllarından itibaren önemli görevlerde
mollaların yer alması.
5 Günümüzde Ruhani devletinin temsil ettiği bu akım İran’ın siyasetinde ciddi bir karşılık bulamamıştır.
6 İran’da atanmayla siyasi konuma sahip olan kimselerin oluşturduğu yapıdır.
4
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politikaları uygulanmaya başlandı. Bu politikalar eskiden de cereyandaydı; lakin bu dönemde
hem özelleştirmeler yapıldı ve hem muhafazakârlara yakın birtakım kişilere ciddi krediler
ödendi. Bununla beraber devletin yapmaktan kaçındığı denetimler, 5 yıllık kalkınma
programının iptal edilmesi ve “Programlama ve Bütçe” kurumunun kapatılması programsızlığı
ve yolsuzluğun milli bir ölçüt almasına sebep oldu.
2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşma taraftarı olan Ruhani bu mantığı kaldırma ve
topluma ekonomik bir rahatlamasına getireceğini söyleyerek seçimi, muhafazakâr adaya karşı
kazandı. Orta vadeli program uygulamaya geri dönmeye çalışan Ruhani, ilk döneminde Batılı
ülkelerle JCPA (BERCAM) Antlaşması imzaladı. Bu antlaşma ekonomik durumdan rahatsızlık
duyan İranlılara bir umut kaynağı oldu. Ancak bu antlaşma halkın beklediği gibi bir gelişmeyi
yanında getirmediği gibi; tam aksine, sürekli Amerika’nın bu antlaşmadan çıkma ihtimalinin
yükselmesi ile piyasalarda gerilmeye başladı ve bunun sonucunda milli para değer kaybetti. Bu
değer kaybı Ruhani’nin ikinci dönem tekrar seçilmesiyle birlikte gerçekleşti. Ama seçimler
esnasında, o muhafazakâr kesimin adayı Raeisi ile rekabette “eğer o kazanırsa eski günlerdeki
kaos devam edecek” lakın kriz onun döneminde gerçekleşti. Bu krizlerin sonucu Yaklaşık 20 gün
süren 2018 protestolarıydı. Bu protestolar hükümet tarafından şiddetle bastırıldı ve halk
isteklerinin hiçbirine ulaşamadı. Halk ve devlet arasındaki ilişki bu protestolardan sonra daha da
açıldı. Böylece hem muhafazakârlar hem reformcular ve hem de Ruhani’nin temsil ettiği “itidal
kolu” meşruiyetlerini kaybetti. Halkın bu protestolarda attığı en önemli slogan, "muhafazakârlar,
reformcular artık olay bitmiştir" oldu.
İdeoloji, Retrotopya ve Siyasal Tahayyül
Krizlerin birbirine eklenmesi ve onlara çözüm bulunmaması, yani halkın tecrübe ettiği
olumsuzluklar ve onların karşısında dünyadaki gelişmeleri görerek edindikleri beklentiler artık
uyuşmamaktadır. Bu mesele bir diğer taraftan hükümet ideolojisinin artık işlevsel olmadığını
göstermektedir. Halkın büyük çoğunluğu bu ideolojiyi geri püskürmektedir. Buna sebep olan en
önemli mesele ekonomik krizlerdir. Bu ekonomik krizlerden dolayı artık ideoloji birlik ve
toplumsal bir bütünleşme sağlayamamaktadır. Devrim ideolojisi, bilhassa ilk yıllarda nostaljiyi
anımsatıyordu, zira geçmişte Hz. Ali’nin veya Hz. Muhammed’in kurduğu siyasi düzeni hayal
etmekteydi. “Nostalji, artık var olmayan veya hiçbir zaman var olmamış bir ev için bir özlemdir.
Nostalji, kaybetme ve yerinden etme duygusudur” (Boym, 2002, XIII). Ama yıllar içerisinde bu
nostalji kırıldı, işlevsizleşti ve yerini daha reel politikalar aldı. Krizlerin bilhassa yeni dönemde
artması hükümetin hem düşüncesini ve hem politikasını tekrar bir nostalji beslemeye yönetti.
Bu nostalji içerisinde tekrar İslami nüveler içerirken eski İran tarihi bu İslami söylemle birlikte
dile getirildi7. Ama bu, hükümetin yegâne yöntemi değildi; hükümet, kendi halkıyla oluşmuş olan
bu fay hattının giderilmesi için hem baskı aygıtlarını hem ideolojik aygıtlarını kullanmaya
yöneldi. Hükümetin yeni ideolojik aygıtı, eski İran unsurlarını benimsemekle birlikte, kültürel
mekanizmalarla kendi değerlerini başka bir biçimlerde inşa etmeye çalışmaktı. Örneğin
hükümet sinema endüstrisi ve medya sektöründe önemli yatırımlar yaptı ve filmler ve medya
vasıtasıyla halkın zihniyetini yönetmeye çalıştı. Ayrıca ünlü oyuncular bu hususta devletle iş
birliği yaparak mevcut ideolojiyi farklı boyutlardan savunmaya gayret gösterdiler. Yani hükümet
kendi değerleri ve ideolojini dayatmak amacıyla görece seküler gözüken vasıtaları kullandı. Ama
bütün bu çabalara rağmen, maddi gerçekler ideolojinin dayattığı örgüleri çözdü. Bu durumun en
açık göstergesi İran’da yaşanan olan protestolardır.

7

Bu meselenin en bariz gösterisi Ahmedinejad’ın Kiros Silindiri’ne puşi örtmesinde görebiliriz.
674

Hükümetin kaybına karşı hükümetin muhalifleri -ki baskı nedeniyle İran’ın dışında
örgütlenmişler- bu hükümete alternatif teşkil edebilecek hiçbir siyasi düzeni veya yönetim
biçimini öne sürmemişlerdir. İran hükümetinin muhalifleri günümüzde farklı örgütler teşkil
etmiş ve sürekli birleşmek için itilaflar kurmaya devam etmektedir. Bu örgütlerin örnekleri
arasında Üçüncü Dalga, Faraşgard, Halk Mücahitleri, İran Meşrutiyet Partisi ve İranlıların Milli
Şurası’nı sayabiliriz. Bu grupların altını çizdiği ve etrafında kümelendikleri kişi olan Rıza Pehlevi
ise eski rejimin veliahdıdır. Sembolik düzeyde bu mesele, ne kadar da demokrasiye vurgu yapsa
da, sırf bir kişinin etrafında birlik yaratması ve o kişiye ortada bir şah yokken “şehzad” şeklinde
hitap edilmesi bir kitleyi (yorgunları) tiksindirmiş ve aşikâr bir biçimde geriye bir dönüş alameti
olarak yorumlanmıştır. Bu konuyu İran içerisinde gelişen ayaklanmalarda kullanılan sloganların
bir devamı olarak algılamak mümkündür. Kullanılan sloganlarda açıkça eski rejiminin
övüldüğünü görebiliriz. Yani hem İran hükümeti hem de onun muhalifleri bir nostalji söylemi
üretmektedir. Görece zıt olan iki söylem, müşterek bir yapı inşa etmektedir. Bu durumu,
Bauman’dan esinlenerek “retrotopya” olarak tanımlayabiliriz. “Retrotopyanın ortaya çıkışı,
çağdaş sıvı-modern dünyamızın belirleyici bir özelliği olan iktidar ve siyaset arasındaki
derinleşen uçurumla iç içe geçmiştir”. Bu nedenle rotrotopya, “henüz doğmamış ve bu yüzden
var olmayan geleceğe bağlı olmak yerine kayıp / çalınan / terk edilmiş fakat ölümsüz geçmişe
yerleştirilmiş vizyonlar” olarak önümüze çıkmaktadır. Neticede rotrotpyada, ütopyada olduğu
gibi mevcut gerçeğe dayanmış bir olgu göremiyoruz (Bauman, 2017, s. 5-9).
Muhalefetin oluşturduğu bu retrotopya, mevcut ideolojiden rahatsız olan birçok İranlı açısından
dışlayıcıdır. Bu sebepten toplumun bir kısmı kendisinin kimse tarafından temsil edilmediğini
hissetmektedir ve mevcut politikalardan ve muhaliflerin bir kesimiyle düşmanlık geliştirerek
kopmuştur. Yorgun kitle olarak adlandırdığımız bu kesimin siyasi isteği mevcut rejimin
değişmesi veya temelli reformlar yapmasıdır. Ama bu her iki istekte gerçekleşmemektedir. Buna
rağmen bu kitle alternatif bir siyaset anlayışı da oluşturamamaktadır. Bu durum aslında
yorgunların oluşmasının temelidir. Onlar için mevut vaziyetteki bütün siyası olanaklar
tükenmiştir.
Hükümetin ve muhalefetin söylemlerinde geleceğe dair belirgin siyasi bir tasarılarının
olmadığını göstermektedir. Muhalefet liberal bir demokrasi vaat etse de neden böyle bir düzenin
İran için işe yarar olduğunu söylemiyor/söyleyemiyor. Ayrıca bu düzenin nasıl çalışacağını ve
toplumsal entegrasyonun nasıl sağlayacağını anlatmaktan da acizdir. Dolayısıyla hükümet veya
muhalifler toplumun önemli bir kitlesi için siyasi bir tahayyül üretemiyorlar. Onlar arızalanmış
bir hafıza gibi davranmaktalar; zira İran tarihinin önemli dönemlerini dışlayarak benimsiyorlar.
Hâlbuki hafızayı canlandırmak –tarihi olduğu gibi benimsemek- tahayyülün kapısını açabilir.
“Hafıza sırf yeniden üretmek meselesinden ziyade inşa etmekle uğraşmaktadır” (Bartlett, 1995,
s. 205). Ayrıca farklı çalışmalar hafıza ve tahayyülün birbiriyle bağlantılı olduklarını
göstermektedirler. Bu çalışmalar ki genelde hafıza kaybına uğramış insanlar üzerinde
gerçekleştirilmiş, hafızasını kaybedenlerin yarınları tahayyül edemediğini göstermekte ve hatta
hafıza ve tahayyülün zihnin aynı bölgesinde çalıştığını öne sürmektedirler (Mullally & Maguire,
2014). Ama burada dikkat edilmesi gereken konu hafızada yer almış bazı hatıraların geleceği
köreltmesidir. “hatırayı onun bizim geleceği düşündüğümüzü önlediği zaman unutmalıyız”
(Ricoure, 1374/1995) ama filen İran’da yaşanmakta olan mesele hatıraların çoğunu silmeye
yönelik eğilimlerdir8.

Burada halkın hafızası, hükümetin hafızası ve hükümetin halk için yaratmak istediği hafıza arasında çizgi
çekmek gerekir lakin burada bu ayrıntılara dikkat çekmeyeceğiz.
8
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Siyasal bir tahayyülden kast ettiğimiz bir ütopya değildir. Gerçek olasılıklara dayanmış olan bir
düşünce çerçevesidir. Bu tahayyül bize elde ettiklerimizle siyasi bir yapının oluşturmakta nasıl
bir yol izlememiz gerektiğini belirtir. Bu tahayyül yönteme dikkat çektiği için ütopyadan
farklıdır. 20 Y.Y. Hitler'den Pol Pot'a kadar ütopyaların nasıl bir korku yarattıklarını izledik. Öte
yandan özellikle geçen yıllarda neoliberal düşüncenin bazı ülkelerde nasıl bir distopya
yaratıldığına şahit olduk.
Karl Popper’a göre ütopya aklı dışlayan tarafları olmasıyla birlikte şiddete zemin hazırlama
niteliğine de sahip zira ütopya için bilimsel bir hedef belirlemek imkânsızdır. Hedefin belirli
olmadığı yerde aklı kullanarak bir yöntem geliştiremeyiz. Akıl bizi var olan imkânlar üzerinde
hareket etmemize ve diğer yandan birbirimizle konuşmamıza imkân sağlamakta ama ütopya ilk
başta hedefi belirler ve sonra hedefe yaklaşma yollarını arar (Popper, 1986). Popper’e göre
insanlar bir cennet kurmak yerine acıları paylaşmaya yönelik bir harita izlemeleri gerekiyor.
Ütopyanın insanlık için yaratabileceği tehlike kaygısını Paul Ricoeur’da anlatmakta. Ricoeur üç
farklı algının ütopya kavramından mümkün olduğunu söylemekte. 1- ütopya gerçekliğin temelini
sorgulamak. 2- ütopya iktidarın uygulama şeklini sorgulamak 3- ütopya gerçeği kaldırdığı gibi
yerine elde edilemeyen tasarımlara bırakır. Böylelikle ütopya insanları her şey veya hiçbir şey
konumunda bırakır ve bu onun şiddete yol açmasını sağlar. Ricoeur ütopya kavramında
varsaydığı üç algıyı İdeoloji kavramının içerisinde olan üç seviyeyle eşleştirir. İlk seviyede
ideolojinin yaptığı şey gerçeği gizletmektir bu gizletmek veya gerçeği farklı bir şekilde
sergilemek var olan durumu meşrulaştırmaya yol açar. Meşrulaştırılmış gerçeklik toplumsal
hafızada yer alabilecek topyekûn bir imaj üretir ki işlevi insanlar arasından bir bütünleşme
sağlamak. Bu ideoloji aslında grubun dünya ve tarihteki yerini göstermektedir.
Siyasi tahayyülü, ideoloji ve ütopya arasında konumlamamız gerekir. İdeoloji ve ütopya gerçeği
değiştirmek isterken; tahayyül gerçekçi ve objektif bir boyutu vardır. Yanı tahayyül var olan ve
tarihte oluşmuş olan bir zeminin üzerinde inşa edilir. Kant’a göre tahayyül etmekle algı mümkün
olur; yanı tahayyül bizim gerçeklikle bağımızı sağlayan bir mekanizmadır. Kant’ın tahayyül
üzerine öne sürdüğü düşünceyi genişleten Heidegger’e göre tahayyül objektif bir ufka sahip ve
bu ufuk olmadan objektif bir tecrübe gelişemez. Bu çerçevede tahayyül hem somut ve hem soyut
akıl için köken teşkil etmektedir. Heidegger’için tahayyülün objektif olmasına imkân sağlayan
başka bir unsur zamandır; tahayyül zamanla ilişkin olduğu için var olabilmektedir (Heidegger,
1997). Ayrıca Ricoeur’un dediği gibi tahayyül olmadan hiçbir eylem mümkün değildir (Ricoeur,
1991).
Yorgunların Özellikleri
Deleuze The Exhausted adlı makalesine Samuel Beckett’in çalışmalarına vurgu yaparak
yorgun/tükenmiş olmanın nasıl bir durum olduğununun boyutlarını anlatmaktadır. Ona göre
insanlar bir şeyden yoruluyorlar ama hiçbir şeyin olmamasından dolayı tükenmekteler. Bu
anlatıda tükenmiş olan kimse daha iyi olma imkânını kaybetmiştir (Deleuze, 1995). Rosi
Bradotti, Delueze’ın tasvir ettiği meseleyi bir geçişiz durum9 olarak tanımlamakta; tükenmişlerin
tercih edebilecekleri bir vaziyet yoktur (Braidotti, 2017). Onlar bir nevi muhtemel vaziyetleri de
umursamamaktalar zira değişimin mümkün olabileceğine inanmıyorlar. Ama siyasette
imkânların tükenmesini var sayarsak siyaseti imha etmiş olacağız; zira siyaset, imkânsızı
mümkün kılma sanatıdır (Moynihan, 1969). Dolayısıyla yaşamın kendisinden değil de siyasetten
yorulanlar, siyasetin aktörleri veya rejim politikalarının yapısal değişimiyle yorgunluktan çıkma
ihtimalleri vardır.
9

İntransitive state.
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Yorgunluk kavramı tıpta ve mühendislikte karşılığı olan ama sosyal bilimlerde yaygınlaşmayan
bir kavramdır. Mühendislikte yorulma, malzemenin sürekli gerilim ve baskıya maruz kalarak
dayanıklılığını yitirmesi ve kırılma anından önceki vaziyetine ifade edilir. Tıpta ise yorgunluk
kavramı hem fiziksel ve hem zihinseldir olarak karşılık bulmaktadır. Fiziksel olarak yorgunluk
insan vücudunun farklı faaliyetlerden dolayı enerjisini yitirmesi anlamındadır. Zihinsel
yorgunluksa, kendini dikkatsizlik olarak insanlarda göstermektedir. Fiziksel yorgunluk, zihinsel
yorgunlukla ilişkilidir ve birinin ortaya çıkması öbürünün oluşmasını tetikler. Toplumsal
anlamda “yorgun” olarak nitelendirdiğimiz kitlelerde her iki belirtiyi görebiliriz. Ama toplumsal
yorgunluk mühendislikte söz konusu olduğu gibi bir kırılma anına yol açmaz ve tam aksine
kitleler kendilerini devrim gibi bir olguyla yeniden inşa edebilirler. Yanı yorgunluk tıbbi görüşte
olduğu gibi, kalıcı bir olgu değil ve belirli koşullar altında belirtileri ortadan kalkabilir.
Yorgun kitlenin özellikleri yorgun bir toplumla farklıdır. Han, yorgunluk toplumundan kast ettiği
düzende insanlar sürekli farklı güdülere maruz kalıyorlar ve bir devam etme miti onları aynı
düzeni tekrar etmelerine sürüklüyor. Bu anlatıda toplum bir taraftan sürekli her konuda
performans sergilemeye maruz kalmaktadır ve ayrıca insanlar zihinsel olarak bu durumdan
çıkmayacaklarını belirten bir boşluğa itilmişlerdir. Hâlbuki siyaset boşluğu doldurmak ve bir
başka yol yaratmak için mevcuttur. Dolayısıyla burada kast ettiğimiz toplumsal bir yorgunluktan
ziyade baskıcı ve tahayyül üretemeyen siyasetin neticesinde oluşmuş bir yorgun kitledir.
İran’daki yorgun kitlenin oluşması devrimin hemen ardından farklı isteklerin cevaplanmaması
ve engellenmesi sonucunda başlamıştır ve ardından gelen olaylardan sonra bu kitle politikaların
değişmemesini görerek ve diğer yandan kendisine bir temsilci bulmayarak umudunu yakın
gelecekte oluşabilecek muhtemel siyasi değişiklikten kaybetmiştir. Dolayısıyla yorgun kitlenin
özelliklerinden biri ümitsizliktir. Bu kitlenin diğer özelliği kindar olmasıdır (Scheler, 1994);
kindarlığa yol açan en önemli mesele sürekli elde edememek duygusudur. Onlar istemedikleri
şeylere maruz kalıp ve aşağılanmışlardır. Ayrıca siyasi söylem içerisinde kendilerini bir öteki
olarak değerlendiriyorlar ve bu durum onları siyasi düzene karşı bir hınç beslemelerine yol
açmaktadır. Lakın bu meselelere karşı bu kitle hiçbir şey yapamıyor10. Kindarlık onları
tepkiselleşmeye zorlamıştır, yanı bu kitle istedikleri ve istemedikleri gelişmelere farklı
vasıtalarla tepki göstermeyle meşguller ve toplumun bir kısmını etkileyebilecek bir eylem
gerçekleştiremiyorlar. Tepkisel olma bir duygusallık işaretidir ve onlar tepkilerini genelde
“seviyorum” veya “sevmiyorum” gibi cümlelerle beyan etmekteler. Bu kitle, sistemin daha iyi bir
hal alacağına inanmıyor ve ayrıca sistem değişikliğini de çok ağır bedelleri olacağını düşünüyor.
Yanı onların geleceğe dair korkuları vardır. Bu mantıkla sistemin reformlara yönelmesini en
mantıklı olanak olarak değerlendiriyorlar lakın sistemde bu rasyonaliteyi göremiyorlar.
Yorgunluk duygusu bir kitlenme ve tıkanma düşüncesinden beslenmektedir.
Yorgunların nezdinde bir bıkkınlık11 var, yani onlar ne yapacaklarını bilmedikleri bir vaziyette
yer almaktalardır. Bu vaziyet onlarda istiap yaratıyor, zira hiçbir taraftan kurtuluş yolu
geremiyorlar. Ancak, sürekli bu vaziyetin yaşanması bu tansiyonu normal hale getirmiş ve yerini
yukarıda saydığımız vaziyetlere vermiştir. Başka bir değişle yorgunluk, bıkkınlığın neticesinde
oluşmuştur. Bıkkınlık farklı vakaların arasında sıkışmakla mümkün olur ama yorgunluk bu
bıkkınlık vaziyetinin devam etmesinden oluşmaktadır. Böyle bir ortamda düşünme ve o
düşünmeyi gerçekleştirmek için eylemde bulunma zordur; böylece yorgun kitleler genelde
onlara kısa vadede daha iyi bir düzen vaat eden gruplara yönele bilirler.
10
11

Bu onların gündelik yaşamda direniş sergilemedikleri anlamına gelmez.
Boredom
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Yorgunlar apolitik bir kitle değiller, onlar gündelik hayatlarında siyasi olayları takip ediyor, kötü
ve daha kötü bir adayın arasında daha kötünün seçilmemesi için seçim dönemlerinde aktif bir
şekilde siyasete karışıyorlar. Siyasete yaptıkları bu katkı daha çok bu alana güvensiz
olmalarından kaynaklanıyor. Onlar sadece siyasette yaşananlara değil hemen hemen toplumsal
alanın her bölgesine güvensizler ve bu sebepten sürekli kendilerine korumak istiyorlar, zira elde
ettiklerini kaybetmek istemiyorlar.
Sonuç
İran’da yorgun kitlenin görünür olması ve kendinden belirgin özellikler sergilemesi yeni bir
olgudur. İran devriminden sonra yaşanmış olan farklı meseleler bir yorgun kitlenin inşasına yol
açan sürecin en büyük tetikçisidir. Üzün süren bir baskı ortamı, siyasi alternatiflerin sonuç
vermemesi ve tükenmesi, ekonomik sıkıntıların toplumsal düzeyde normal yaşamı derinden
etkilemesi, farklı krizlerin oluşması ve cevapsız kalması ve bu meselelerin hiçbir zaman
çözülmediğine dair toplumsal bir hafızanın oluşması yorgunların inşasını etkileyen faktörlerdir.
Bu süreçlerin yanında İran dışında gelişmiş olan rejim muhalifleri mevcut durumdan kurtulmak
için siyasi tahayyüle dayalı bir gelecek vaat edememesi, hükümetin ideolojisinden ayrılmış
kesimlerin bir kısmını kendisine çekememiştir ve bu siyasi tahayyülün eksikliği yorgun kitlenin
oluşmasında etkin olan diğer önemli unsurdur. Siyasi Tahayyülün farklı guruplar tarafından
gelişmemesi sosyal bağların yıpranmasının göstergesi olmakla birlikte, yorgunlara ümitsizlik,
kindarlık, tepkisel olma gibi özellikler bağışlamıştır.
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Edilgenlikten Etkenliğe: Orta Doğu Halklarının Kimlik İnşa Sürecinde
Akademinin Rolü
Muhammet Caner Ilgaroğlu
Öz
Orta Doğu halklarının tarihi, kültürü ve kendilikleriyle ilgili kimin nasıl konuşabileceğini
sorunsallaştırdığımızda göreceğiz ki modern zamanlarda “Orta Doğu” hakkında konuşmak hiç de
kolay değildir. Çünkü her nasıl tasarlanırsa tasarlansın, anlatılacak “Orta Doğu”, bir merkez
olarak “Avrupa”nın kararlaştırdığı bir tarih, bir yer, bir insan ve toplum içeriği ve bir kimlik
tasavvuru olmaktan kurtulamayacaktır. Orta Doğulu, kendi tarihini anlatırken her defasında
Avrupa’dan bahsedecektir, ama tersi hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Oysa kimlik inşası ile
hedeflenen esas itibariyle Avrupâî edilgenliğe itiraz edebilmektir. Orta Doğu toplumlarının en
önemli aktüel sorunu, kendilik tasavvurlarının parçalanmış olması ve bir türlü istikrarlı bir
bütünlüğe ve netliğe kavuşamamasıdır. Öyle ki söz konusu toplumlarda özgün kimlik inşası,
yerini Avrupa’ya öykünerek Orta Doğulu olmaktan kurtulma çabasına bırakmıştır. Orta Doğulu
halkların içinde bulunduğu bu durum, travmatik bir medeniyet krizine dönüşmüş ve her alanda
kötü sonuçlar doğurmuştur. Bu kriz, yine ancak çağdaş enstrümanlarla ama bu kez kendi
köklerine dayanan ve kendi göbeğini kesen, etken bir duruş ile aşılabilir. Modern tecrübemizin
doğru ve faydalı kazanımlarını koruyup elde ettiğimiz tecrübeden istifade ederek henüz hala
gelişmiş olmayan kimlik inşamız için ne yapabiliriz? Bu soru; özgün bir bilim, ekonomi, felsefe,
tarih, dil ve kültür ve nihayet özgün bir medeniyet geliştirme hedefiyle yakından ilişkilidir.
Biz bu tebliğde, Avrupa’nın anlattığından ve ona olan kompleksleri nedeniyle kendisine ilişkin
meydana getirdiği edilgen anlatımlardan bağımsız ve özerk olarak “Orta Doğulu”nun kim
olduğunu ve kim olacağını sorgulayacağız. Ayrıca onun kimlik inşa sürecinde akademiye düşen
görevlerin neler olabileceği hakkında değerlendirmelerde ve tekliflerde bulunacağız.
Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Kendilik Bilinci, Kimlik İnşası, Eğitim, Akademi.

Abstract
When we problematize how the Middle Eastern peoples can speak about their history, culture
and self, we will see that it is not easy to talk about Middle East in modern times. Because, no
matter how designed it is, the “Middle East” will not be able to survive the history, place, human
and social content and the conception of identity as a center of Europe. The Middle Eastern will
always mention about Europe when it tells its history, but the opposite will never happen.
However, the aim of identity building is to be able to object to European passivity. The most
important problem of Middle Eastern societies is that their self-conception is shattered and they
can't achieve a stable unity and clarity. In such societies, the construction of authentic identities
has left its place to emulate Europe and attempt to get rid of the Middle East. This situation, in
which the Middle Eastern peoples are present, has turned into a traumatic civilisation crisis and
has produced bad results in all areas. This crisis can only be overcome with modern
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instruments, but this time with an active stance based on its roots and cutting its own belly.
What can we do for our identity building, which is not yet developed, by maintaining the right
and useful gains of our modern experience and benefiting from the experience we have gained?
This question is closely related to an original science, economics, philosophy, history, language
and culture, and ultimately to an original civilization.
We will question who the “Middle Eastern”is and who will be independent and autonomous
from what Europe has told and from the passive statements it has made about it due to its
complexities. We will also make evaluations and proposals on what the duties of the Academy
might be during its identity building process.
Keywords: Middle East, Self-Consciousness, Identity Building, Education, Academy.

Giriş
19. yüzyıl başlarında, sömürgecilikle beraber Doğu ile ilişkiler de yeni bir boyut kazandı,
Napolyon Bonapart’ın 1798 yılında Mısır Seferine çıkarken yanında bilim adamları sanatçılar
mühendisler, yazarlar, kimyagerler, tarihçiler, biyoloji uzmanları, arkeologlar, doktorlar ve Antik
çağ uzmanlarından oluşan 167 kişilik bir ekibi de beraberinde götürmesi Oryantalizmin
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Napolyon’un Mısır’ı fethetme yanında oraya nüfuz etmek de
istemesi ayrıntılı ve büyük hazırlıklarla bu seferin yapılmasına neden olmuştur. Böylelikle
Mısır’ın her düzeyde araştırma nesnesi haline getirilerek, elde edilen ampirik verilerin kayda
geçirilmesi amaçlanmıştı (Yücel, 2004, s. 16). Bu bağlamda, 1803 – 1828 arasında yapılan
araştırmalar kayıt altına alınmış, bu bilgiler otuz üç cilt halinde Description de I’Egypt (Mısır’ın
tasviri) adıyla yayınlanmıştır. Bir devletin ele geçirmek istediği topraklar hakkında bu denli
ayrıntılı çalışma yapması o güne kadar görülmedik bir olaydı. Mısır’ın bu otuz üç ciltte ele alınış
biçimi oryantalizme yeni bir ivme kazandırdı, Avrupa’nın tamamında bir “Mısır merakı” ortaya
çıktı ve eser bu tarihten sonra birçok oryantalist için temel bir kaynak oldu (Said, 2006, s. 151).
Napolyon’un yanında götürdüğü uzman ekibin yaptığı çalışmalar sayesinde yabancı bir kültür
hakkında daha ayrıntılı fikir edinen Batılı aydın ve düşünürler, Doğu üzerine başka çalışmalar
yayınladılar. Oryantalizm dönemin moda anlayışı oldu; araştırılan, irdelenen toplumların
yaşantısı, kültürü, sanatı, mimarisi sömürgeleştirme çabasında oldukları nüfusunun çoğu
Müslüman olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu bu ilginin yoğunlaştığı bölgelerdi. Sadece 1800 ile
1950 yılları arasında bu türden 60.000’e yakın eser yazılmıştır (Said, 2006, s. 65). Asya, Doğu,
Doğu Dilleri adını taşıyan “ilmi nitelikli” dernekler kuruldu ve ilk oryantalist kongre 1873 yılında
toplandı.
Doğu’yu bu oryantalist araçlarla tanımlama sayesinde, Avrupa’nın sömürge kurduğu
topraklarında bir yüzyılda büyük oranda artış olmuştur. Batılı devletler 1800’den 1878’e kadar
16.835.000 km2 sömürge toprağı ele geçirdiler, 1914 yılına kadar bu topraklara 22.411.270
km2 daha eklenmiştir. 20. yüzyılın başında yeryüzünün %55’i Avrupa ve onun sömürgelerinden
müteşekkildi. Sömürge toprakları 1878’de %67 iken bu rakam 1914’te %84,4’e çıkmıştır
(Şavkay, 2002, s. 36).
Michel Foucault’un eleştirel Batı felsefesi yardımıyla geniş bir tarih dilimine yayılan edebi,
bilimsel ve diplomatik yazılardan oluşan malzeme üzerinde yaptığı araştırmalarda, Batı ve Doğu
kültürleri, halkları arasında hayali bir coğrafya oluşturulduğu sonucuna ulaşan Said’in
oryantalizm eserini dikkate almaksızın sömürgeciliği ve Doğu hakkındaki eserleri
değerlendirmenin imkânı kalmamıştır. Foucault’un muhakeme discourse ve bilgi/iktidar
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anlayışından hareketle (Said, 2006, s. 15) bilginin nesnel değil, siyasal niteliğini vurgulayan
Said’e göre kurgulama, dil aracılığıyla (imgeler, mecazlar, figürler) Edward William Said, (1
Kasım 1935, Kudüs, Filistin - 25 Eylül 2003, New York).
Batılıların ötekine yaklaşımlarında objektif bir bakış açısına sahip olmadıklarını, Doğu’yu ele
aldıkları araştırmalarında /eserlerinde sömürgeci ile sömürülen arasındaki iktidar ilişkisine
uygun bir söyleme sahip olduklarını ortaya koymuştur. Doğu’yu konu edinen bilimsel ve
sanatsal üretimle Doğu tarif edilmeye ve tanımlanmaya çalışılarak, Batı’nın hegemonyasını Doğu
üzerinde sağlamak ve bunu sağlamlaştırmak amacı güdülmüştür. Said, Oryantalizm kavramı ile
benmerkezci yaklaşımı nitelemektedir. Batılı düşüncenin karşıtını yaratıp, sonra da onun
hakkında tanımlar yaptığını örneklerle anlatır. Batı “medeniyet” olarak görülürken, Doğu
sefildir, barbardır. Batı, sahip olduğu görece bilimsel üstünlük ve araçlarla (etnoloji, antropoloji
vs.) Doğu’yu ve insanını tanımlar ve bir kuşaktan ötekine devreder (Yeğenoğlu, 1996, 111). Bu
tanımlayabilme iktidarından, çoğu zaman Doğu’nun sömürgeleştirilmesini meşrulaştıran ırkçı
tasvirler ortaya çıkar. Oryantalist çalışmalarla elde edilen bilgiler daha sonra Avrupa ile öteki
bölgeler (Çin, Hindistan. Balkanlar, kısmen Latin Amerika) arasındaki ilişkileri anlamakta
bilimsel temel oluşturmuş ve kullanılmıştır. İngiltere ve Fransa modern silahlarla donanmış
birlikleriyle 19. yüzyıl başlarında sömürgeler elde etmek ve onları muhafaza için bu oryantalist
yöntemden yararlanmışlardır. Said; daha kitabının başında oryantalizmin Şark ve Şark’a ait olan
şeyler hakkındaki doktrin ve tezleri (sav) ile bilim çevrelerinde hayatiyetini sürdürmekte olduğunu
söylemektedir (Said, 1991, 16). Batı bilgi-iktidar ilişkisinden hareketle, Doğu’yu kurgulayarak
kendini tanımlamış ve sömürgeciliğini haklı göstermeye çalışmıştır. Ürettiği “hayali Doğu”
Öteki’nin yaşadığı yerdir. Dünyanın merkezine kendisini koyduğundan, kendi dışındakileri
kendisinde olup olmayana göre değerlendirmiştir ve bütün olumsuzlukları yüklediği Doğu
imajını günlük hayat, siyaset, sosyal bilimler, güzel sanatlara kadar her alanda kullanıma
sokmuştur. Doğu ile Batı arasında her alanda derin farklılıklar söz konusudur. Batı, aklı ve
rasyonel düşünme yeteneği sayesinde insanlığın en ileri aşamasını temsil etmektedir. Aklını
kullanma yeteneğinden ve tarihten yoksun, tarihin dışında yaşayan Doğu’nun ise kendi başına
bu gelişmeleri gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ayrıca Batı, tembelliği, uyuşukluğu, çalışma
disiplininden yoksunluğu, günahkârlığı, cinselliğe düşkünlüğü, zorbalığı temsil eden geri kalmış
ve medeni olmayan Doğu üzerinde vesayet ve tasarruf hakkına sahiptir.
Özellikle 19. yüzyıldan sonra Batı’nın Doğu üzerinde gerçekleştirdiği sömürge ve işgal gayretleri
bu vesayet ve tasarruf hakkını kendisinde görmesinin neticesidir. Kendi dışındaki toplumlar
hakkında geliştirdiği tarihi, coğrafi, antropolojik bilgi ve düşünceler, edebi ve sanatsal söylemler,
Batılıların ekonomik ve siyasal güç konumlarından, buna bağlı ideolojik söylemlerinden ve
psişik birey yapılarından, fantezilerinden ve mitlerinden bağımsız değildir. Batı sürekli
başkalarını ötekileştirerek bilme ve yönetme öznesi haline getirmektedir. Oryantalizm ve onun
ürettiği “Doğu- Batı” bu araçlardan biridir. Burada, önemle üzerinde durulması ve dikkat
edilmesi gereken, bu tür söylemlerin siyasal, ekonomik ve kültürel olarak Batı’yı ve Batılı özneyi
hâkim ‘evrensel norm ve merkez’ olarak kurma işlevleri olduğu, yerlerin ve yönlerin, insanların
ve toplumların, kültürlerin ve uygarlıkların en keskin ve katı biçimde kendini merkeze alarak
tanımlandığıdır. Hem akademik hem de günlük dilde var olan ve üretilen bu norm ve kavramlar,
her zaman yanlış olmaları gerekmese de, yine de bir güç ilişkisini ifade ederler, dile ve
kurumlara yerleşik olduklarından, kurumsal bir gücü işletirler.
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Yöntem
Avrupa’nın anlattığından ve ona olan kompleksleri nedeniyle kendisine ilişkin meydana getirdiği
edilgen anlatımlardan bağımsız ve özerk olarak “Orta Doğulu”nun kim olduğunu ve kim
olacağını sorgulayacağımız bu çalışmada, onun kimlik inşa sürecinde akademiye düşen
görevlerin neler olabileceği hakkında değerlendirmelerde ve tekliflerde bulunacağız. Bunu
yaparken mevcut edilgen kimliğin oluşum sürecini kronolojik ve olgusal bağlamda serimleyecek;
bu edilgen kimliği ortaya çıkaran faktörleri felsefî açıdan analiz edeceğiz. Ardından tespitlerimiz
ışığında etken bir Orta Doğulu kimliğinin nasıl oluşturulabileceği hususunda tekliflerimizi
gerekçeleriyle sıralayacak; ve bu bağlamda akademinin üstlenmesi gereken rolü izah edeceğiz.
İlgili literatürün titizlikle incelenmesi, veri toplanması ve toplanan verilerin analiz edilmesi
şeklinde ilerleyen akademik bir araştırma yöntemini kullandığımız bu çalışmanın önemli bir
boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz.
Tartışma
Kendilik sorunu, her şeyden önce, benliğin kendisini kendisi yapan hakikatlerle uyum
sağlayamama sorunudur. Kendilik, onu kendi kılan hakikatle buluşamadığında oluşan içsel yarık
onda derin şekilde hissedilir. Bireylerin, toplumların ve medeniyetlerin de onları kendileri kılan
hakikatleri mevcuttur. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan, tarihsel gelişim içinde şekillenen
hakikatlerden koparıldığında benlik gerilimler yaşar, onu kendi kılan dayanakla bağ
kuramadığından etkilenimlere açık hale gelir. Böylece söz konusu etkilenimlerin etkisi altında
kendiliklerinden uzaklaşan biçimde edilgen bir yapıya devşirilirler.
İbn Halduncu bakış açısıyla söylersek yaşanılan coğrafya ve tarihsel gelişim toplumların ve
medeniyetlerin hakikatlerini belirler. Bu toplumun her bir bireyi, ortak hakikatten pay alarak
birey ile toplum/medeniyet arasında kendi öz benliğinde yoğrulan bir bağ kurar, Aidiyet bilinci
bu şekilde doğar. Burada hakikat dediğimiz kavramı toplumu/medeniyeti oluşturan çekirdek
değerler olarak ifade etmek gerekir. Bu değerlerin her biri geçmişle bugün arasında kurulan
bağları da sağlar. Bu bağlar koparıldığında ya da zayıfladığında kendilik sorunu ve beraberinde
gelen etkilenimlere açık edilgen bir yapının oluşması kaçınılmazdır. Anlaşılacağı üzere edilgenlik
sorunu kendilik sorununun uzantısı olarak görülmektedir.
Edilgen anlayış, kendi yaşamını ve geleceğini kendi benliğine ve iradesine uygun olarak
determine edememe durumudur. Burada determine eden üstün güçle, determine edilen
etkilenime açık bir yapı söz konusudur ve determinasyon kendilik sorununu derinleştirir.
Determine eden etken kuvvet kendi değerlerini edilgen tarafa dayatır bu o toprağa ve
coğrafyaya ait olmayan bir tohumu ekme çabasına benzer. Sonuçta bitki yeşerse dahi yeşeren
şey asla sağlıklı olmayacak, sağlıklı meyve ve çiçek vermeyecektir. Sonuçta ne tohumu
yetiştirmeye çalışan ne de tohumun kendisi, tohumda bulunan kuvveleri, bilfiil hale
getiremeyeceğinden iki taraf için istenen sonuçları elde edemeyecektir.
Arap toplumları ile batı medeniyetinin her karşı karşıya gelişinde değerler çatışması
gözlemlenmektedir. Siyasal alanda çerçevesini bölgeyi uzun süre egemenliği altında bulunduran
Osmanlı’nın çizdiği ve merkeze doğru yatay bir düzlemle daralan hiyararşi ile batının dikey
biçimde şekillenen hiyerarşisi karşı karşıya gelir. Dini alanda tarih boyunca Hıristiyan yapının
sömürge ile birlikte gelen misyoner anlayışı ile İslam dinini benimsemiş ve bu dinin ahlak ve
değer anlayışını kültürel kodlarına dönüştürmüş anlayış karşı karşıya geldiğinde çatışmalar ve
gerilimler ortaya çıkmıştır. Yayılmacı batı anlayışı kendi değerlerini teknoloji ve ekonomi
politikaları içine kodlayarak sadece teknolojik ve ekonomik sistemi değil bu sistemle gelen
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kültür anlayışını da dayatmıştır. Kapitalizmle gelen konformist anlayış özellikle petrol zengini
ülkelerde son derece etkili olmuştur. Yetiştiği toplumun değerleri ve kıyafetleri bakımından
şekillenen Arap insanına benzeyen insanlar, yaşantıda haza odaklı konformist yaşamın tuzağına
düşmüşler buna da mezhepsel çatışmanın yarattığı zaafiyet eklenince sorun iyice
kronikleşmiştir.
Batının determine etmesi kendini hazza odaklanmış konformist anlayışın içinde gizlemiştir.
Bugün açıkça gözlemlenmektedir ki teknoloji üretmeden Batı teknolojisini tüketen ve bu
tüketim esnasında yine İbn Halduncu bakış açısıyla söylersek lüks yaşamın gevşekliği zevali
arttırmıştır. Bugün Arap dünyası tüketim ile tükettiğini üretenin belirlediği edilgen yapıya
dönüşmüştür. Bu anlayış bu toplumların kendi hakikatlerini üreten değerlerle bağlarını
koparmakta aynı coğrefya içinde oluşan lüks yaşamlarla fakirlik sorunu yaşayan toplumlar
arasındaki uçurumu derinleştirmektedir. Örneğin Yemen halkı ile zengin petrol ülkelerinin
yaşamları karşılaştırıldığında coğrafi bakımdan aynı coğrafyada olunmasına rağmen yaşantı
bakımından farklı gezegenlerdeymiş gibi görünen trajik bir uçurum söz konusu olmuştur.
Edilgen yapı bu örnekte olduğu gibi toplumları kendi değerleri ile temellendirilemeyecek bir
yaşantıya sürüklemiştir. İslam’ın infak, zekat ve yardımlaşma ile temellenen toplumsal anlayışı
yerine Batı’nın bireyci ve çıkarcı pragmatik anlayışı egemen olmuştur. Bu gösteriyor ki
edilginleşme öncelikle zihinsel ve yaşam felsefesi sorunudur.
Edilgenleşerek kendi değerleriyle temellenen toplumlar derin bir şekilde arada kalmışlık
sorunları yaşar ki edilginleşme tam burada doğar. Finans merkezlerinin gelişmiş batı
toplumlarına, değerlerinin tarihsel kökenlerine öykündüğü bir yapı tam bu arada kalmışlığı ifade
eder. Arada kalmışlık kendini yaşamdan önce zihniyette gösterir. Zihni açıdan bütünleşememiş
parçalanmış toplumlar kendi içlerinde bütünlük sağlayamadıkları için etkilenimlere ve batı
tarafından belirlenmeye açık hale gelir. Orta Doğu, Japonya örneğinde olduğu gibi kendi
hakikatlerine dayalı bir model oluşturamadıkları için arada kalmışlığın parçaladığı etkilenime
açık edilgenliklerle yaşantıda ve ruhlarda oluşan boşluğu tecrübe ederler. Edilgen toplum kendi
değerlerinden kaynaklanan hikmet ve bilim dili de oluşturamaz, bunun yerine determine eden
etkin gücün kavramlarını kullanmaya başlar.Her kavram kendi şekillendiği kültürün içinde
yoğrulduğundan edilgen toplumu dejenere ederek hayata bakış açısını değiştirir ancak bu bakış
açısında da hemen bir arada kalmışlık sorunuyla karşılaşırız. Kendi kavramlarıyla konuşamayan
bir toplumun hikmet üretmesi mümkün görünmemektedir.
Bedenin konformizm ile rahatladığı ancak ona ruh veren kalbin dejenere olduğu toplumlar içsel
parçalanmışlığın sonucu olan edilgen yapıda kendi hakikatlerinden gittikçe uzaklaşarak
kendilerine yabancılaşırlar.
Sonuç
Bilindiği üzere Batı medeniyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan, değiştiren, dönüştüren, yeniden
tanımlayan “güç (power; kudret)” odaklı yayılmacı, sömürgeci, misyoner bir medeniyet özelliği
göstermektedir (İrğat, 2016, s. 1530). Özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve
Amerika'nın birçok alanda İslam coğrafyasına kıyasla güçlü bir konum kazanması, Batı merkezli
bilimlerin hâkimiyetinin artmasına ve uluslararası alanda bilgi üretiminin Batı eksenli bir hâl
almasına sebebiyet vermiştir. Orta Doğu ile ilgili bilgi üretimi ve algı yönetimi de bunun açık
örneklerini içinde barındırır. Aslında Orta Doğu terimi bile başlı başına bu bilgi üretiminin bir
ürünüdür. Orta ve Doğu kavramları, küre şeklindeki dünya göz önüne getirildiğinde, ayrı ayrı
beraber kullanıldığında izafi kavramlardır. Buna binaen birçok düşünür “Orta Doğu” kavramının
hangi coğrafi nokta baz alınarak tanımlandığının ve net olarak hangi ülkeleri kapsadığının
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belirsiz olması dolayısı ile bu kavramı eleştirmiştir. Ulus-devlet sistemine geçiş sürecinde eski
sömürgeci ülkelerin, özellikle İngiltere'nin bu kavramın ortaya çıkmasındaki rolü herkesçe
malumdur. Her ne kadar eleştirildiyse de kavram kısa zamanda kabul görmüştür ve yıllardır
kullanılmaktadır.
Batılılar tarafından, bu coğrafyada yasayan Orta Doğulu insanlar oryantalist sıfatlar ile
tanımlanmış ve onlarla alakalı bilgi üretimi bu minvalde inşa edilmiştir. Batılı düşünürler
tarafından kaynak kabul edilen ve ülkemizde büyük ölçüde kabul gören Orta Doğu tarihi ile
alakalı birçok eserin yazarı (Bernard Lewis gibi), bir kısmı gerçeği yansıtan tarihi bilgilerle
beraber Doğulu insanı ikinci sınıf, geri kafalı, gayri medeni, idare edilmeye muhtaç vs. şeklinde
takdim eden bir üslup kullanmışlardır. Bu eserlerdeki oryantalist ön kabuller zamanla
içselleştirilmiş ve oryantalist bakış açısı yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hâkim hâle
gelmiştir. Bu anlayışın uzantılarının uluslararası sistemde etkisi büyüktür. Amerika Birleşik
Devletleri, Almanya, Fransa gibi birçok gelişmiş Batı ülkesi Orta Doğu ülkeleri ile olan ilişkilerini
bahsi geçen oryantalist ön kabuller üzerine inşa edilmiş perspektifler ve onları sürekli besleyen
sistematik bilgi üretimi ve eş zamanlı algı yönetimi faaliyetleri çerçevesinde yürütmektedirler.
Bunun bariz yansımaları uluslararası ilişkiler başta olmak üzere uluslararası mekanizmaların
her alanında görülmektedir.
Batılı ülkelerin bireysel olarak ya da mensubu oldukları uluslararası organizasyonlar aracılığı ile
ilişkilerini sürdürdükleri Filistin, İsrail, Mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Katar, İran, Irak gibi
birçok ülke oryantalist bilgi üretimi ve algı yönetimine farklı seviyelerde muhatap olagelmiştir.
Türkiye de Müslüman kimliği sebebi ile birçok Batı ülkesi ile ilişkilerinde benzer muamelelere
maruz kalmıştır.
Orta Doğu halkları artık kendi derin kökleri, gelenekleri, kültürleri, inançları ve dünya
görüşleriyle uyuşan, onu o yapan sosyo-kültürel kimlik inşaasına hızla girişmelidir. Bu konuda
akademiye düşen önemli görevler bulunmaktadır:
1. Bunlardan ilki, benliğin ya da kimliğin tespiti diyebileceğimiz “Orta Doğu”nun gerçekte neresi
ve Orta Doğulunun gerçekte kimler olduğunun güvenilir kaynaklardan araştırılarak ortaya
koyulmasıdır.
2.İkincisi, bir medeniyetin adeta sütunları niteliğinde olan bilim, tarih, inanç, kültür vb. temel
dinamikleri kavramları, kurumları ve özgün yanlarıyla ortaya çıkarmak.
3. Tarihi, bilimsel ve kültürel eserleri kataloglamak.
4. Kahramanları ve örnek şahsiyetleri tanıtmak.
5. Dili yalınlaştırmak ve bozulmasını önlemek.
6. Kendi düşün dünyasını, kavramlarını üretmek.
7. Eğitimi, kendi değerlerine göre uygulamak.
8. Değer bilincini her kuşakta yerleştirmek.
9. Klasik geleneğe bağlı kalarak onu reformize etmek.
10. Özgüveni ve kimlik bilinci yüksek bireyler yetiştirmek.
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İsrail’in Orta Doğu’da Ulus Devlet Olma/Olmama Çelişkisi

Deniz Tansi*

Öz
İsrail parlamentosu Knesset'te Temmuz 2018’de kabul edilen "ulus-devlet yasası", Fransız
devriminden itibaren yurttaşlık temelli, sosyolojik ulus tabanına dayanan liberal milliyetçilik
kuramından tamamen farklıdır. Zira bu yasa, etnik-din temelinde ayrımcı bir yurttaş tanımı
yapmakta, resmi dil konusunda bile geriye giderek, Arapça'yı yok saymaktadır. İsrail bu yasayla
"din devleti" mi olmaktadır? Yanıtı karmaşıktır çünkü İsrail zaten laik bir devlet değildir, ancak
etnik-dinsel kimliğin beraber sayılması, yurttaşlığı bir ayrıcalık haline getirmektedir. Araplar'ın
2 milyona yaklaşan varlığı, hukuksal statünün dışına çıkartılmaktadır. Müzakerelerde de her bir
konuyu Tevrat'a dayandırarak, sözgelimi "Kudüs'ün statüsü" masaya bile getirilemez tavrı,
İsrail’in iç ve dış politikasının çerçevesini ortaya koymaktadır. Trump'ın ABD Başkanı olarak
göreve gelmesinden sonra İsrail başbakanı Netenyahu’nun eli rahatlamış, Mayıs 2018’de ABD
Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararıyla, kapsamlı çözüm olmadan, fiili işgalin
"tek devletli çözüm"e bağlanmasına vesile olmuştur. Bu çalışmada İsrail’in “ulus devlet olma”
adına, ulus devlet sonrası, ırk, din ve etnik temelli devlet sürdürme politikası çözümlenmektedir.
Anahtar Sözcükler: İsrail, Filistin, Araplar, Yahudiler, Orta Doğu

Giriş
Sadece Orta Doğu çalışmalarında değil uluslararası ilişkilerin pek çok alanında da İsrail konusu
her zaman dikkat çekmekte, farklı polemiklere neden olmaktadır. 1897 Dünya Siyonizm
Kongresi'nden, 1917 Balfour Deklarasyonuna, 29 Kasım 1947 tarihli, 181 sayılı BM Genel
Kurulu'nun "taksim planı"ndan, Mayıs 1948'de İsrail'in "bağımsızlık ilanı"na kadar geçen 50 yıl,
"ulus inşa süreci", "devlet kurma hazırlığı" olarak, siyaset bilimi ve sosyal bilimler disiplinlerinde
her daim dikkat çekmiştir. Zira, "düzenli göçler"le daha Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan
Tel Aviv-Yafa yerleşimleri gün gelmiş, bir devletin teritoryal alanını ifade etmiştir. Bununla
birlikte Dünya Siyonizm Kongresi'nin düzenlenme koşulları, Osmanlı coğrafyasının dışında,
İsviçre'nin Basel kentinde oluşmuştur. Ve Kongre'ye giden takvim, Orta ve Doğu Avrupa'da,
Rusya'da artan Yahudi karşıtı politikalar, anti-semitizmin yaygınlaşması, Theodor Herzl'in hem
Kongre'deki işlevini ortaya koymuş, hem de Yahudiler'e "ulusal vatan" kurma düşüncesini Batı
kamuoylarında meşrulaştırmıştır. Herzl "Yahudi devleti" kitabında, Yahudiler'in yaşadıkları
ülkelerde "ikinci sınıf vatandaş" ya da "göçmen", "misafir" konumunda olduklarını, bu yüzden
"kendi ulusal vatanları"nda rahat yaşamaları gereğini, kendince zaruretini dile getirmiştir.1 İşte
bu zihniyetin kilometre taşları, 1917'de Kudüs'ün İngilizler'in eline geçmesinin akabinde, İngiliz
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1 Theodor Herzl, Jewish State, Dover Publications (Revised Edition), 1989, US.
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Dışişleri Bakanı Balfour'un adıyla yayınlanan deklarasyonda, Kraliyet hükümeti adına
Yahudiler'e "ulusal vatan kurma" vaadiyle ete kemiğe bürünmüştür.2
İngltere, 2. Dünya Savaşı sonrası, dekolonizasyon sürecinde, sömürgelerinden "dekolonizasyon"
politikası zemininde çekilirken, bu kararın uygulanmasından önce, BM Genel Kurulu 181 sayılı
kararıyla, "iki devletli çözüm"ü içeren bir "taksim planı"yla, Yahudi devletini garanti altına
almıştır. Düzenli göçlerle ve toprak satın almalarla Yahudiler fiilen kendilerine 181 sayılı
kararda verilen "toprak çoğunluğu"nu, nüfusta çoğunluk olmamaların karşın elde etmişlerdi. Bu
topraklarda Araplar'ın yaşadığı realitesi, 181 sayılı karardaki, nüfusun çoğunluğu ve toprağın
azınlığı olmaları zemininde akıllara gelmişti.3
İsrail, İngiliz sömürge idaresi biter bitmez ilan edilirken, Arap ya da Filistin devleti uygulamaya
konulamamış, İsrail devleti, Filistin devletsizliğiyle bir ters orantı çizmişti. Bu "tek devletli
çözüm" mantığı aslında 2. Dünya Savaşı'nda Yahudiler'e yönelik Holokost'un maddi tazminatını
Almanya'dan, toprak tazminatını ise Avrupa'dan değil, Orta Doğu'dan verilmesiyle sonuçlanan
bir tarihsel vicdan muhakemesinin Avrupa'daki yansımasıydı. Halbuki bu bir başka drama,
Filistinli Araplar'ın devletsizliği, mülteci konumuna dönüşmeleri ve ekonomik-sosyal
felaketleriyle örülen bir başka tarihe mal olmuştu.
İsrail'in bölgedeki varlığı tarihsel olarak bu topraklarda kurulan Yahudi krallıkları, ondan
önceleri Hz. Musa'nın Mısır'dan Kudüs'e göçü ve Tanrı'nın vaat ettiği topraklar yüzeyinde
açıklanmıştır. Kudüs'te tek tanrılı dinlerin "ilk tapınağı" Hz. Süleyman mabedinin inşası,
Hristiyanlar açısından Hz.İsa'nın mirası, Müslümanlar için "ilk kıble" Mescid-i Aksa ve Miraç
gecesi derken, "corpus seperatum" olarak BM tarafından ilan edilen "eski şehrin" konumu bile
çok tartışmalı olmuştur.
1948-49 Arap-İsrail savaşı İsrail ve Filistin arasında geçmemiştir. Bu savaşta Batı Şeria Ürdün,
Gazze ise Mısır tarafından ele geçirilmiş, 1967 ve 1973 savaşlarında, anılan yerlerle birlikte,
Golan Tepeleri de İsrail tarafından işgal edilmiş, bu işgal BM GK'nın 1967 tarihli 242 sayılı
kararıyla tescillenmiştir. Ne var ki İsrail ABD desteği ve kendi askeri üstünlüğüne güvenerek,
işgallerle kendi hukukunu oluşturmuştur.
1993 Oslo süreciyle, İsrail-Filistin Özerk Yönetimi barışına giden yolda, 1958'de El Fetih'in,
1964'de El Fetih'in en büyük bileşeni olduğu FKÖ'nün kurulmasıyla Arap rejimlerinin pek te
benimsemediği temelde Filistin'in adı konmuştur. Gelgelelim 1993, 1987 1. İntifada'nın bir
sonucu gibi görülse de, 2000'deki "2. İntifada", bu sürecin budanmasına, Filistin Otoritesi
içerisinde Hamas'ın güçlenmesine, sonunda 2007'de Hamas'ın Gazze'de tek taraflı yeni rejimiyle
Filistin'in bölünmesine engel olamamıştır.
Bugün gelinen noktada çok önemli soru işaretleri vardır. Öncelikle İsrail parlamentosu
Knesset'te kabul edilen "ulus-devlet yasası"4, Fransız devriminden itibaren yurttaşlık temelli,
sosyolojik ulus tabanına dayanan liberal milliyetçilik kuramından tamamen farklıdır. Zira bu
yasa, etnik-din temelinde ayrımcı bir yurttaş tanımı yapmakta, resmi dil konusunda bile geriye
giderek, Arapça'yı yok saymaktadır. Peki, İsrail bu yasayla "din devleti" mi olmaktadır? Yanıtı
karmaşıktır çünkü İsrail zaten laik bir devlet değildir, ancak etnik-dinsel kimliğin beraber
sayılması, yurttaşlığı bir ayrıcalık haline getirmektedir. Araplar'ın 2 milyona yaklaşan varlığı,

Jonathan Schneer, The Balfour Declaration The Origins of the Arab-Israeli Conflict, Random House
Publishing Group, 2012, New York
3 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
4 https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf
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hukuksal statünün dışına çıkartılmaktadır. Müzakerelerde bile her bir konuyu Tevrat'a
dayandırarak, sözgelimi "Kudüs'ün statüsü" masaya bile getirilemez tavrı, iç ve dış politikasının
çerçevesini ortaya koymaktadır. Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve gelmesinden sonra İsrail
başbakanı Netenyahu (Bibi)nin eli rahatlamış, geçen Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den
Kudüs'e taşınması kararıyla, kapsamlı çözüm olmadan, fiili işgalin "tek devletli çözüm"e
bağlanmasına vesile olmuştur.
Burada klasik ulus-devlet kuramındaki "kendi kaderini tayin hakkı" bile alt üst edilerek, ülkenin
sadece belli yurttaşlarına "irade hakkı" verilmektedir. İlgili madde şöyle aktarılmaktadır. "Ülkede
kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail
dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı
referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini
günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."5 Bildiğimiz vatan ve ulus
kavramları bu kapsamda yer değiştirmiş, İsrail ülke içindeki ve dışındaki Yahudiler'in "tek
devleti" olarak ilan edilirken, kendi yurttaşı olan Araplar'ı, kademeli bir yurttaşlık konumunda
ele alan bir ülke olarak değerlendirilmiştir. İlginç olan bir başka konu da, İsrail'in "yazılı bir
anayasası"nın olmamasıdır. Dolayısıyla bu yasal değişiklik "anayasal zeminde" bir temel yasa
olarak ele alındığı takdirde, Batı tipi ulus-devletle ilgisiz bir amorf yapı oluşmaktadır.
Yerkürenin herhangi bir coğrafyasında yaşayan Yahudi kökenli bir kişi başvurduğu takdirde
"doğal İsrail yurttaşı" olurken, İsrail devletinin varlığında, Holokost sonrası "ayakta kalma" ve
İsrail devletine yönelik herhangi bir tehdit "bir daha asla" refleksiyle ele alınmaktadır. Sefarad
ya da Aşkenaz olsa da, Ladino ya da Yidiş konuşsa da, Tevrat'ın dili İbranice'de birleşen, esmer
tenli ya da sarı saçlı-mavi gözlü insanların, "Yahudi kimliğinde" oluşturdukları veya
oluşturmalarına zemin hazırladıkları İsrail devleti, gerçekten bir ulus devlet mi, ırk devleti mi,
din devleti mi yoksa kendine özgün bir yapı mıdır? Ancak bu ayrım/ayrımcı rejim anlayışı ne
Yahudiler'e ne Araplar'a ne de insanlığa yaramaktadır.
SONUÇ: SYKES PICOT’DAKİ STATÜNÜN GELECEĞİ
Batı’daki ulus-devlet yapılanması, kapitalizmin gelişimi, burjuvazinin ihtiyaçları doğrultusunda
tarihsel bir evrim üzerine söz konusu olmuştu. Günümüzde bundan bir asır önce, BritanyaFransa ekseninde oluşturulan mandaların oluşturulduğu Sykes Picot gizli anlaşmasıyla
somutlaşan düzen ve ikinci dünya savaşından sonra bu mandaların bağımsız devlet olma yol
haritaları, krallıklar ve askeri darbelerle oluşan BAAS rejimleri, öte yandan da Batı ekseninde
kalan Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, sürekli bir bunalımın içinde kaldılar. Zira kolonyalist
güçler, 19. yy sonundan itibaren önce Yakın Doğu sonra Orta Doğu olarak adlandırdıkları
coğrafyayı, bilinçli bir kronik bunalım üzerine yapılandırdılar.
Çalışmada ifade ettiğimiz İsrail’in oluşumu, Avrupa’nın kendi coğrafyasında oluşturduğu anti
semitizm, “Yahudi sorunu” başlıklarını, Orta Doğu’da İsrail’in yol haritasının son aşamasıyla
kendi çerçevelerinde “çözdüler”. Hem “kıtada bir ırki temizlik” Nazilerin Holokost uygulamasıyla
ortaya konuldu, hem de Orta Doğu’da kalıcı bir çatışma ortamı yarattı. ABD Başkanı’nın Kudüs
ve Golan kararlarında görüldüğü üzere, ikinci dünya savaşı sonrası İsrail siyasetini devralan
ABD, bugün gelinen noktada BM Güvenlik Konseyi’nin 242 sayılı kararındaki “işgal edilmiş
topraklar” gerçeğini yok sayacak bir aşamaya gelmiştir. Birinci dünya savaşı sonunda farklı
noktalardan olsa da “işgalle toprak kazanılamayacağı” ilkesinde anlaşan Lenin ve Wilson
anlayışı, MC ve BM’nin bu bakışla kurulması anımsanınca, günümüzde bir “dünya düzeni”nden
5
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çok, küresel bir anarşi, kaos çağrışımı yapmaktadır. Oğul Bush döneminde savunma bakanı
Rumsfeld’in “güç kullanımı”na odaklanan, yeni BM isteyen “yeni muhafazakar” siyaseti
anımsanınca, bugünkü “teo con”ların “kendi tercihindeki işgalleri” onaylayan bir belirsizliğin
önünü açtığı netleşmektedir.
İsrail, işgallerini büyük müttefiği ABD aracılığıyla meşrulaştırmaya çalışırken, kendine has ulusdevletini, yayılma alanında “yerleşimci yerleştirme” gibi sistemik politikalarla, “Arapsızlaştırma”
üzerine kurmaktadır. Yeni göçleri işgal alanlarında tahkim eden İsrail, güvenlik/güvensizlik
çemberini eş zamanlı inşa etmektedir. “Bir daha asla” sözünü, Holokost çağrışımıyla kendi
“bekası” üzerine yapılandıran İsrail, kendi aleyhindeki tüm hareketleri, dünya Yahudiliği
üzerinde değerlendirmektedir. Yahudiler’in yerküre üzerindeki “anavatanı” olma savıyla,
tarihsel mağduriyeti bugünkü siyasaları legalize etmek için kullanmak, yurttaşlığı ırki-dini
temelde kategorize etmek, farklı bir “ulus devlet” olma/olamama çelişkisini ortaya koymaktadır.
1919 Paris konferansı ve 1920 San Remo zemininde oluşan devlet ve rejimler Filistin konusunda
ortak bir siyasa izleyememişlerdir. Filistin’in seküler ulus devlet olma olasılığı bazı Arap
rejimlerinde endişe yaratmıştır. Dolayısıyla Filistin davasının bir vatan davası olmasından çok
İslam ya da Arap davası olması ön plana çıkartılmıştır.
ABD kaynaklı bakışla Kudüs ve Golan’da “işgali” onaylayan tutum, Batı Şeria ve Gazze’deki işgali
yok sayan, bir başka anlatımla Filistin gerçeğini inkar edecek bir stratejinin de emarelerini dile
getirmektedir.
BM Güvenlik Konseyi’nin 181 sayılı kararındaki “ 2 devletli çözüm”de, bir diğer halk ve devleti
yok sayarak, zaman içinde askeri ve diplomatik hamlelerle eriterek, toprak satın alarak,
yerleşimci tahkim ederek ulus devlet inşa etmek, böylesine sorunlu bir bölgede, pek çok
istismarın ve şiddet hareketinin de doğmasına yol açmaktadır.
Bu tarz bir devleti klasik tanımıyla ulus devlet tanımı içinde ele almak bir hayli zor
gözükmektedir. Fransız devrimindeki liberal milliyetçilik kuramındaki yurttaşlığa dayanan
sosyolojik ulus tabanına dayanan bir anlayış değil, 19. yy’da belirginleşen, Almanlar’ın kana ve
ırka dayalı romantik milliyetçilik akımı daha fazla öne çıkmaktadır. Burada göze çarpan strateji,
işgal edilen alanlarda sürekli göçlerle nüfus yapısının değiştirilmesidir.
Gerçekten bir barış isteniyorsa ve “iki devletli çözüm”de bir eksene oturulacaksa, 1967
sınırlarında bir uzlaşma kaçınılmazdır. Aksi takdirde güvenlik/güvensizlik çemberi birbirini
besleyecektir.

Kaynakça
Theodor Herzl, Jewish State, Dover Publications (Revised Edition), 1989, US
Jonathan Schneer, The Balfour Declaration The Origins of the Arab-Israeli Conflict, Random
House Publishing Group, 2012, New York
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilde-yahudi-ulus-devlet-yasasi-kabul-edildi/1208156

690

Başarısız Devlet Terminolojisi Üzerinden Orta Doğu’yu Okumak:
Libya, Mısır ve Suriye

Azime Telli*

Öz
Küreselleşen dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli güvenlik açmazlarından biri başarısız
devletlerdir. Başarısız devlet üst başlığı altında farklı risk gruplarındaki devletler ele alınmakta
ve bu fenomen halihazırda açıklanmaya çalışılmaktadır. Bir devlet için öngörülen temel
fonksiyonları çoğu kez ya hiç ya da yeterli derecede yerine getiremedikleri görülen başarısız
devletler iç güvenlik açmazı dışında bölgesel güvenlik krizlerine de yol açmaktadır. Orta Doğu
coğrafyasının istikrarsız yapısının yanı sıra Arap Baharı dalgasıyla başlayan halk hareketleri
bölge ülkelerinde egemenlik ve meşruiyet krizlerine yol açarak bölgenin daha kırılgan bir
görünüm almasına yol açmıştır. Bu çalışmada başarısız devlet olgusu Arap Baharı sonrasında
rejim değişikliği yaşanan Libya ve Mısır ile rejimin şiddetli muhalefete rağmen değişmediği
Suriye üzerinden irdelenecektir. Çalışmanın birinci bölümünde başarısız devlet olgusu ele
alınacak olup ikinci bölümde Arap Baharı’nın yarattığı kırılganlık analiz edilecektir. Üçüncü
bölümde ise Mısır, Libya ve Suriye üzerinden kırılgan devlet olgusunun rejim değişimleri ile
ilişkisi sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Başarısız devlet, kırılgan devlet, Arap Baharı, egemenlik, dış müdahale
Assesing the Middle East on the Failed State Theory: Libya, Egypt and Syria
Abstract
The failed states are one of the most important security challenges facing the globalized world.
States in different risk groups are addressed under the title of failed state, and this phenomenon
is already tried to be explained. The failed states, which are often seen as failing to fulfill the
basic functions as a state, or fail to perform adequately, also lead to regional security crises apart
from the domestic security gap. In addition to the unstable structure of the Middle East, the
public movements that started with the wave of the Arab Spring led to crises of sovereignty and
legitimacy in the countries of the region and led to a more fragile appearance of the region. In
this study, the phenomenon of failed state will be examined Libya and Egypt, through the
changes in regime after the Arab Spring, and Syria which the regime has not changed despite the
severely opposition. In the first chapter of the study, the phenomenon of unsuccessful state will
be discussed, and the fragility of the Arab Spring will be analyzed in the second chapter. In the
third chapter, the relationship of the fragile state and regime changes will be investigated over
Egypt, Libya and Syria.
Keywords: Failed states, fragile states, Arab Spring, soverginity, foreign intervention
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Giriş
Başarısız devlet kavramı yaygın olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde kullanılmaya başlanmış
olmakla birlikte henüz kavramın tanımı konusunda bir netlik söz konusu değildir. Başlangıçta
genel olarak otoriter devletleri ifade eden kavram 11 Eylül sonrasında insan hakları ihlalleri ve
iç karışıklıkların yarattığı istikrarsızlık tehditlerini kapsamaya başlamıştır. Bu bağlamda, anarşi
ve şiddet sarmalına kapılmış, vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye sokmuş, sadece komşuları
için değil dünya için tehdit unsuru oluşturan devletler için söz konusu kavramsal çerçeve yaygın
olarak kullanılmaya başlamıştır.
Başarısız devlet kavramının yoğun olarak literatürde yer alması Soğuk Savaş sonrası döneme
rastlamaktadır. Başarısız devlet konsepti ilk olarak 1992’de Helman ve Ratner tarafından “Saved
Failed State” başlıklı makalede kullanılmıştır. Helman ve Ratner, başarısız devlet kavramını
uluslararası toplumun bir parçası olma kapasitesinden mahrum olan devletler için kullanmıştır.
Belirtilen bu çerçeve şiddet, ekonomik kriz ve anarşinin olduğu, siyasi istikrarsızlık ve göç
dalgasıyla komşu ülkeler için tehdit oluşturan devletleri kapsamaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde başarısız devlet kavramı konusundaki teorik tartışmaya yer
verilecek olup kırılgan devlet endeksi olgusu ele alınacaktır. İkinci bölümde ise Arap Baharı
sürecinin başarısız devlet olgusu üzerindeki etkisi sorgulanacak olup çalışmanın üçüncü
bölümünde ise rejim değişikliğinin başarısız devlet olgusu üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
Çalışmada vaka analizi yöntemi kullanılacak olup başarısız devletler ve dış müdahale ilişkisine
de kısmen yer verilecektir.
1. Kırılgan Bir Kavram Olarak Başarısız Devlet Olgusu
20. yüzyıl insanlık tarihinde derin izleri olan iki büyük savaşın yanı sıra dünyanın iki kampa
bölündüğü Soğuk Savaş deneyimine sahne olmuştur. Soğuk Savaş'ın öngörülmeyen bir şekilde
barışçıl olarak sona ermesinin ardından uluslararası gündemde radikal bir değişim yaşanmıştır.
Soğuk Savaş'ın şekillendirdiği uluslararası gündemde parçalanan devletler, bölünme, ulusal
azınlıklar, terörizm, kitlesel göç, mülteciler, çevre sorunları gibi Doğu ve Batı blokları arasındaki
bölünmenin elli yıl boyunca perdelediği sorunlar gün yüzüne çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler
literatüründe Soğuk Savaş hâkimiyetinin sona ermesi anlamına gelen bu gelişme sonrasında
yeni dönemin yarattığı güç boşluğu yeni unsurların ele alınmasına yol açmıştır. Başarısız devlet
kavramının ilk kez kullanılması da bu döneme rastlamış olup oldukça yeni olan bu kavramsal
çerçeve konusunda henüz bir görüş birliği oluşmuş değildir. Başarısız devlet olgusunun 1992’de
ilk kez kullanılmasıyla başlayan tartışma kapsamında zayıf devlet, kırılgan devlet, aciz devlet,
çöken devlet gibi yeni kavramlar da geliştirilmiştir. Wepsthalian modern devletin bu şekilde
sınıflandırılması Soğuk Savaş sonrası döneme özgü olup başarısızlık durumu fiili olarak (de
facto) egemenlik kaybı/zayıflaması anlamına gelmekte olarak de jure (hukuki) olarak aslında
bahse konu devletlerin bağımsız egemen olarak uluslararası sistemde aktör olarak yer almaya
devam etmektedirler. Ancak içinde bulundukları istikrarsız durum nedeni ile uluslararası
sistemde tam anlamıyla etkin olmaları söz konusu değildir.
Başarısız devlet kavramının tanımı konusunda bir görüş birliği olmadığı gibi sebep ve sonuçları
konusunda da benzeri bir durum söz konusudur. Kavramsal çerçevenin henüz emekleme
döneminde olması bu alandaki çalışmaların tutarlılığını etkilemekle birlikte 21. yüzyılda giderek
daha çok devletin “alarm” vermeye başlaması bu alandaki çalışma sayısını artırmaktadır.
Başarısız devlet olgusunun muğlak olması ve büyük güçler arasındaki rekabette manipülatif
olarak kullanıma açık yapısı bu alanda objektif çalışma yapılmasını güçleştirmektedir. Bu
692

çalışmada vaka analizi (case study) için Libya, Suriye ve Mısır seçilmiş olup söz konusu
devletlerin mevcut durumlarına ilişkin olarak Barış Fonu (Found of Peace FFP) tarafından her yıl
açıklanan endeks esas alınacaktır.
II. Dünya Savaşı sonrasında de-kolinizasyon sürecinin sonucu olarak devlet sayısında hızlı bir
artış yaşanırken Soğuk Savaş sonrası dönemde ise iç istikrarsızlıklar sonucu başarısız (zayıf)
devletlerin sayısında hızlı bir artış söz konusu olmuştur. Başta eski sömürge devletler olmak
üzere pek çok devletin temel fonksiyonlarını bile yerine getirmekten uzak duruma düşmesi
uluslararası güvenlik açısından yeni dönemdeki en önemli tehdit unsurlarından biri olmuştur.
Zamanla her biri birer kara delik halini alma potansiyeli olan başarısız devletlerin varlığı küresel
güvenlik açısından kırılma unsuru olmuştur. Başarısız devletlerin komşu coğrafyalarının dışında
küresel anlamda tehdit unsuru olması dış müdahale ve dış yardımlar başta olmak üzere mutlak
egemenlik olgusunun istisnası sayılan durumların yaygınlık kazanmasına neden olmuştur.
Devlet olgusu modern insanın hayatının her aşamasında doğrudan etkilere sahiptir. Eğitim,
sağlık, güvenlik, refah, adalet ve insan hakları gibi pek çok kamu hizmetinin düzenli bir şekilde
sunulması konusunda halen modern devlet işlevselliğini sürdürmektedir. Bahse konu kamu
hizmetlerinden bir ya da bir kaçının devlet tarafından yerine getirilememesi toplumsal hayatı
sekteye uğratabilmektedir. Üstelik bu durum küreselleşmenin yaratmış olduğu entegrasyona
bağlı olarak sadece o devletin bir iç meselesi olmaktan çıkmış olup uluslararası sisteminde çeşitli
boyutta sorunlara yol açmaktadır. Günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en büyük tehdidin
birbiriyle rekabet halindeki devletlerin askeri kapasitelerinden öte kötü yönetilen ülkelerden
kaynaklı ulus aşırı tehditler olduğu genel kabul görmüş bir iddiadır (Cojanu & Popescu, 2007:
115). Devlet başarısızlığı olgusu 1990’lı yıllardan itibaren hep akademisyenlerin hem
politikacıların gündemine girmiştir.
Başarısız devlet kavramını literatürde ilk kez Gerald B. Helman ve Steven R. Ratner tarafından
1993 yılında yazılan bir makalede kullanılmıştır (Helman & Ratner, 1992-1993). Bu çalışmanın
hemen ardından Madline Albright, 1993 yılında New York Times’da yer alan bir yorumda Somali
için başarısız devlet değerlendirmesi yapmıştır (Development jargon decoded: fragile and failed
states, 2013). Robert D. Kaplan, “Yaklaşmakta Olan Anarşi” adlı çalışmasında Batı Afrika’daki
başarısız devlet olgusunun dünyayı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmiştir (Kaplan, 1994).
Zartman’ın (1995), yayınladığı kitap bu alandaki ilklerden biri olmuştur. Kavrama yönelik
çalışmalar arasında 2005 yılında Baranyi ve Poweel tarafından hazırlanan rapor da dikkat çekici
olup çalışmada kırılgan (fragile) devlet kavramı kullanılmıştır (Baranyi & Powell, 2005).
Modern bir devletten yerine getirmesi beklenen temel işlevler Milliken ve Krause’ye göre şu
şekildedir: Halkın güvenliğini sağlama, halkı temsil etme, halkın refanı yükseltme (Milliken &
Krause, 2002: 756). Zartman’ın (1995: 2), “temel fonksiyonlarını uzun süredir yerine getiremeyen
devlet” şeklindeki tanımı başarısız devlet konusunda en geniş kabul gören yaklaşımdır. Bu
durumda başarısız devlet, günümüz koşullarında modern devletten beklenen yukarıda belirtilen
işlevleri uzun süredir yerine getiremeyen devletler için kullanılabilecek bir değerlendirme
olmaktadır.
Wespthalian egemenlik anlayışı gereğince modern devletler uluslararası sistemin temel
aktörleridir. Uluslararası hukuk açısından devletin tanımı 1937 tarihli “Devletlerin Hakları ve
Görevleri Hakkında Sözleşme” (Montevideo Sözleşmesi) ile yapılmıştır. Sözleşmenin birinci
maddesine göre devletlerin özellikleri, “daimi insan topluluğu, tanımlanmış bir ülke, hükümet ve
diğer devletlerle uluslararası ilişkilere girme kabiliyeti” olarak belirtilmiştir (Azarkan, 2016: 104105). Başarısız devlet literatüründe önemli çalışmalar yapan Zartman da kavramı şu şekilde
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tanımlamaktadır: “Uzun zaman boyunca bir devletten beklenen fonksiyonları yerine getiremeyen
devletlerdir. Uzun zaman boyunca geleneksel, karizmatik ya da kurumsal meşruiyet kaynaklarını
kaybettiği için yönetme güçlerini kaybetmişlerdir.”
Başarısızlık durumu sosyal refah, ekonomi yönetimi, meşru siyasi kurumlar ve fiziksel güvenlik
gibi devlet yönetimine ilişkin temel kamu hizmetlerini sunma istek ve kapasitesine göre
değerlendirilmektedir (Cojanu & Popescu,2 007: 115). Fukuyama da (2002: 92-95), Soğuk Savaş
sonrası dönemde zayıf ve başarısız devletlerin uluslararası düzendeki en önemli sorun olduğuna
dikkat çekmiştir. Bu alanda farklı yaklaşımlar olmakla birlikte başarısız devlet üst başlığı altında
toplanabilecek bu tür durumların benzer karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Devletleri
temel kamu hizmetlerini yerine getirme performansına göre güçlü, zayıf, aksayan ve başarısız
devlet olarak kategorize etmek mümkündür (Rotberg, 2003: 4). Zayıf devlet, merkezi hükümetin
sınırları içerisinde kamu düzenin kontrol etmede yetersiz kapasiteye sahip; sınırlarını istikrarlı
bir şekilde kontrol edemeyen, temel kamu hizmetlerini sunamayan resmi kurumlara sahip olan
ve yasadışı unsurlarla mücadele etmekte olan devlet olarak tanımlanmaktadır (Newman, 2009:
422-423). Helman ve Ratner (1992-1993), başarısız devletler konusundaki ilk çalışmalarında
kavramın tanımını yapmaktan ziyade büyüyen tehdide dikkat çekmişlerdir. Başarılı devletin
norm olarak kabul etmek genel eğilim olup literatürde çabalar genel olarak başarısız devleti
tanımlamak üzerine yoğunlaşmaktadır (Gökçe & Gökçe, 2012: 189).
Başarısız devletler, kitlesel ekonomik yetersizliklerle, savaş ağaları ile ve kaynakları elde etmek
için şiddetli bir mücadelenin yapılmasıyla karakterize edilmektedir (Pektaş & Ateş, 2018: 3).
Başarısız devlet olgusunu şemsiye bir kavram olarak nitelendiren Thürer’e göre, siyasal ve
hukuki bağlamda ele alındığında başarısız devlet kavramı üç unsurla karakterize
edilebilmektedir (Thürer, 1999). Coğrafi ve ülkesel açıdan ele alındığında sınır aşan tesadüfi
etkileri olmasına rağmen, başarısız devlet aslında iç problemlerin bir sonucudur. Başarısız
devlette siyasi açıdan ülke içi kanun ve düzen (nizam) çökmüştür. İşlevsel açıdan ise başarısız
devletlerde, devleti uluslararası arenada temsil edecek, müzakere edecek ve yapılan
antlaşmaları uygulayacak bir organ yoktur. Varsa bile güven verici bir mahiyet arz
etmemektedir (Thürer, 1999). Bu duruma örnekler veren Brooks’a göre, Somali'de devlet
kurumlarının tamamen çökmesi, eski Yugoslavya'nın dağılması, Ruanda, Haiti, Liberya, Kongo,
Sierra Leone ve Afganistan'daki çeşitli krizler başarısız devlet örneklerdir (Brooks, 2005: 11601161). Başarısız devlet örneklerine 2003 sonrası Irak ve Arap Baharı’nın yaşandığı ülkeleri
eklemek mümkündür.
Carment’e göre ise, başarısız devletlerin en bilinen özelliği sınırları içinde yaşayanları
koruyamaz durumda olmalarıdır (Carment, 2003). Söz konusu devletlerde ekonomi günden
güne bozulurken eğitim ve sağlık gibi en temel kamu hizmetleri bile düzenli olarak sunulamaz
hale gelmiştir. Suç, şiddet ve yolsuzluk ekonomisinin kontrol dışına çıkmasının yanı sıra karşıt
gruplar arasında çatışmalar da ortaya çıkmıştır. Ülkede yaşanan kaosun isyan, yer değiştirme ve
göçler yol açması da yaygın görülen durumlardır. Carment’e göre bir devletin başarısız olup
olmadığına karar vermek için geçmiş ve bugünkü yapısının kıyaslanması yeterli değildir. Bir
devlet hakkında karar verebilmek için içinde bulunduğu durumun diğer devletlerle kıyaslanması
gereklidir. Böylece bir devletin başarısız olmasına yol açan nedenler ile devlet başarısızlığının
sonuçları birbirinden farklılaştırılabilir.
Jean-Germain Gros, başarısız devletleri beş farklı tipte ele almaktadır. Bu kategorizasyona göre
hiçbir merkezi hükümet kontrolünün olmadığı devletlere anarşik devlet denilmektedir. Bu tür
devletlerde silahlı gruplar arasında stratejik önceliği olan bir bölge, şehir, kurum ya da binanın
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kontrol edilmesi mücadelesi görülmektedir. Serap devletler ise belirli bölge ya da konularda
etkinlik gösterebilmektedir. Üçüncü grupta anemik devletler yer almakta olup bu tür devletlerde
otoritelerini güçlendirmek isteyen silahlı gruplar merkezi otoritenin kontrolünü
engellemektedir. Güçlü bir merkezi otoriteye sahip olan devletlere ele geçirilmiş devletler denir.
Bu devletlerde güç, çıkarcı elitler tarafından ele geçirilmiş durumdadır. Devlet kurulması
süreçlerinde bile yetersiz olan devletlere ise iptal devletler denilmektedir (Gros, 1996).
1.1 Başarısızlık Derecelendirmesi Olarak Kırılgan Devlet Endeksi
Küresel sistem açısından başarısız devletlerin oluşturduğu tehdit bu alanda farklı kurumların
raporlar hazırlamasına yol açmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
hazırlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi, BM üyesi 193 devleti eğitim, okur-yazarlık, ortalama
ömür ve hayat beklentileri gibi kriterler üzerinden değerlendirmektedir. İnsani Gelişmişlik
Endeksi’ne göre başarısız devletler belirlenen kriterler açısından faal devletlerin oldukça
gerisinde yer almaktadır (UNDP, 2018). Başarısız devletler alanında yapılan çalışmalarda yaygın
olarak FFP tarafından açıklanan endeksler kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada da FFP’nin
raporları esas alınmıştır.
Başarısız devlet alanındaki çalışmalarda kavram karmaşasının bulunduğuna yukarıda yer
verilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda zaman zaman kavram enflasyonu söz konusu
olmakla birlikte bu çalışmada bu durumun önüne geçmek için bir şemsiye kavram olarak
başarısız devlet jargonu tercih edilmiştir. Bununla birlikte bu kavram karmaşası içinde öne çıkan
kırılgan devlet olgusuna da bir açıklama getirme ihtiyacı bulunmaktadır. FFP’nin, 2014 yılı
sonrasında kırılgan devlet kavramını tercih etmesiyle birlikte bu kavramın kullanımı yaygınlık
kazanmıştır.
Barış Fonu, başarısız devlet endeksini 2005 yılından bu yana her yıl açıklamaktadır. Belirli
kriterlere göre devletlerin işleyişini izleyen FFP, 2014 yılından itibaren ise Kırılgan Devlet
Endeksi adı altında 117 devletin durumu yayınlamaktadır. Kırılgan devlet kavramı; iç çatışmalar
(etnik, dini ya da mezhepsel olabilir), etkisiz yönetişim veya yetersiz ekonomik kapasite
nedeniyle, ülkenin en azından bir bölümünde kontrolü kaybetmiş ve devletin güvenlik ve adalet
gibi temel fonksiyonlarını yerine getiremeyen zayıf devletler için kullanılmaktadır (What does
state fragility mean?, tarih yok). FFP’un hazırladığı kırılgan devlet sınıflandırması sosyal,
ekonomik, politik ve askeri olmak üzere üç temel başlık altında toplamda on iki farklı göstergeyi
inceleyerek yapmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre:
Sosyal Göstergeler:
1. “Demografik Baskı Dayanağı: Hükümetin sosyal yükümlülüklerini yerine getirmede
zorlandığı hastalık ve doğal afetler gibi nüfus üzerindeki baskılar.
2. Mülteci ve Yerinden Edilmiş İnsanların Kitlesel Hareketi: Kamu hizmetleri üzerinde
gerilim ve potansiyel olarak güvenlik tehdidi oluşturabilecek gruplar.
3. İntikam Arayan Grupların Şikâyeti: Gruplar arasında tansiyon ve şiddet oluştuğunda,
devletin güvenlik sağlama yeteneği düşer. Güvenlik sağlanamadığında şiddet ve çatışma doğar.
4. Kronik ve Sürekli İnsan Kaçışı: En küçük fırsatta insanlar göç eder, beşeri sermayede
boşluk oluşur” (FFP, 2010:10).

695

Ekonomik Göstergeler:
5. “Eşitsiz Ekonomik Gelişme: Etnik, dini veya bölgesel farklılıklar olduğunda, toplumsal
sözleşmeye katılımda eşitsizlik gelişebilir.
6. Yoksulluk, Kesin ve Ağır Ekonomik Çöküş: Yoksulluk ve ekonomik çöküş devletin
enflasyon ve işsizlikle mücadele benzeri sosyal yükümlülüklerini karşılamasını zorlar”
(FFP, 2010:10)
Politik ve Askeri Göstergeler:
7. “Devletin Meşruiyeti: Yolsuzluk ve temsilde adaletsizlik doğrudan toplumsal sözleşmeye
katılımı zedeler.
8. Kamu Hizmetlerinin Artan Bozulması: Sağlık, eğitim ve temizlik hizmetlerinin
sağlanması toplumsal sözleşmenin anahtar koşullarındandır.
9. İnsan Haklarının ve Hukukun Üstünlüğünün Bozulması: İnsan hakları ihlal edildiğinde
veya dengesiz biçimde baskı uygulandığında toplumsal sözleşme zayıflar.
10. Güvenlik Aygıtı: Güvenlik aygıtı, meşru gücün kullanımında tekelleşmeyi gerekli kılar.
Güvenlik aygıtında kırılma olduğunda, rekabet ya da paralel gruplar ortaya çıktığında toplum
sözleşmesi zayıflar.
11. Hizipleşmiş Seçkinler: Yerel ve ulusal liderler çıkmaza girdiğinde ve politik çıkarlar için
riski göze aldığında toplumsal sözleşme sarsılır.
12. Dış Aktörlerin Müdahalesi: Devlet, toplumsal sözleşme altında gereklilikleri
karşılayamadığında, dış aktörler bazen bunları karşılamak için müdahale edebilir ya da ekonomik
ve politik kazanç için iç güçleri manipüle edebilir.” (FFP, 2010:10).

FFP tarafından açıklanan endekste yer alan ülkeler , “yüksek sürdürülebilir”, “sürdürülebilir”,
“yüksek istikrarlı”, “daha istikrarlı”, “istikrarlı”, “ikaz”, “artan ikaz”, “yüksek ikaz”, “alarm”,
“yüksek alarm”, “çok yüksek alarm” şeklinde kategorize edilmiştir. Çalışmada vaka analizi için
seçilen ülkelerden Suriye, kırılganlık açısından en kötü durumdaki dördüncü ülke konumunda
olup yüksek alarm grubunda yer almaktadır. Suriye’ye göre bir üst kriz grubu olan alarm
düzeyinde yer alan Libya, 24. sırada olup Mısır ise yüksek ikaz grubunun 36. sırada yer
almaktadır.
2. Orta Doğu’da Başarısız Devlet Olgusu ve Arap Baharı Süreci
Orta Doğu’da modern devletlerin ortaya çıkması I. Dünya Savaşı sonrası döneme dayanmaktadır.
Batılı devletlerin sınırlarını çizdiği coğrafyada II. Dünya Savaşı sonrasında de-kolanizilasyonun
etkisiyle pek çok devlet bağımsızlığını ilan etmiştir. I. Dünya Savaşı sona erdiğinde bağımsız
devlet sayısı 59 iken bugün bu sayı 195’e ulaşmıştır (Countries in the World: 195, tarih yok).
Sömürgelerin tasfiyesi olarak kurulan devletlerin sınırları sömürgeci devletler arasındaki
anlaşmalara göre çizildiği için bu ülkelerin önemli bir kısmı etnik yapının homojen olmaması,
doğal kaynak yetersizliği ve yetişmiş insan kaynağı yoksunluğu gibi sorunlar yüzünden devlet
yönetimi konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Soğuk Savaş döneminde bulundukları
bloğun desteğiyle ayakta kalan bu devletlerin içinde bulundukları acziyet güç dengesinin sona
ermesiyle daha açık şekilde ortaya çıkmıştır. Küreselleşen sistemin derinleştirdiği karşılıklı
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bağımlılık olgusunun bir sonucu olarak başarısız devletlerin iç istikrarsızlıkları sistemin geneli
için tehdit oluşturmaktadır.
Kadim medeniyetlerin beşiği olan Orta Doğu coğrafyasında köklü devlet geleneği olan ulusların
yanı sıra devlet geleneği olmayan unsurlar da bulunmaktadır. Tarihin her döneminde dış
güçlerin ilgisini çekmiş olan bölge 20. yüzyılda da jeopolitik önemini korumuş ve güç
mücadelesine sahne olmuştur. Bölgeyi dışardan şekillendirme mücadelesinin yanı sıra bölgesel
unsurlar arasındaki rekabet Orta Doğu’da istikrarsızlık durumunun kural haline gelmesine yol
açmıştır. Sömürge geçmişi ulus devlet sürecinde Orta Doğu ülkelerinin her birini farklı şekillerde
etkilemiş olmakla birlikte etnik ve mezhepsel ayrımlar nedeni ile bölgede barış ve istikrar
sağlanması mümkün olmamıştır (Pappe, 2011: 42-45). Dolayısıyla buradaki pek çok devlet 20.
yüzyıl başında emperyalist bölüşüm sonucu, büyük oranda yapay olarak doğmuştur (Gelvin,
2008: 175-185).
Bölgedeki devlet oluşumu süreci Batı deneyiminden önemli farklılıklar göstermiş ve bazı
özellikleri günümüze de yansımıştır (Anderson, 1987: 3). Türkiye ve İran hariç köklü devlet
geleneğine sahip olan bu ülkeler bağımsızlıklarını kazandıklarında çok değişik düzeylerde
yönetme iktidarı ve kapasitelerine sahiptiler. Bazılarında kurumsallaşma ve ülkenin kontrolü
konusunda kısa sürede sonuç elde edilirken pek çoğunda kabilecilik ve mezhepcilik yüzünden
merkezi devletin kontrolü tam olarak sağlanamamıştır. Bölge ülkelerinin çoğunluğu doğal
kaynak zengini olmakla birlikte ülke ekonomileri ağırlıklı olarak rantiyer bir görünüm
sergilemekte olup otoriter rejimler bu şekilde meşruiyet sağlamaktadır (Anderson, 1987: 9).
Bölgede Soğuk Savaş döneminde başlayan ABD hakimiyeti sonrasında da devam etmiş olup
bölge ülkelerinin siyasal yapılarının şekillendirilmesinde bu durum etkili olmuştur (Cleveland,
2008: 566-570).
Demokratikleşme ve kurumsallaşma konusunda sorunlu olan Orta Doğu coğrafyasında 2010
yılında başlayan Arap Baharı dalgası bölgenin daha da karışık bir görünüm almasına neden
olmuştur. Huntington tarafından kategorize edilen 5. demokratikleşme dalgasının bir parçası
olan Arap Baharı ateşi kısa sürede bölge genelinde kendini hissettirmiştir (Telli, 2012: 66).
Totaliter rejimlere yönelik tepkiler hızla bir ülkeden diğerine yayılırken kimi ülkelerde rejim
değişikliği olmuş kimi ülkeler de ise mevcut rejim konumunu korumuştur. Arap Baharı
sürecinde öne çıkan Libya, Mısır ve Suriye iç istikrarsızlık sürecine bağlı olarak FFP’nun kırılgan
devlet endeksindeki konumları günden güne gerileyen ülkeler arasında yer almaktadır. Kısaca,
başarısız devlet hukuken devlet olma niteliğine haiz fakat devletin yetkilerini icra etmekten aciz
olan devletler olarak tanımlanabilmekte olup bu durum Arap Baharı’nın etkisiyle Orta Doğu’da
yaygınlık kazanmıştır.
Tunus’ta fitili ateşlenen Arap Baharı, 2010 yılından bu yana Genişletilmiş Orta Doğu
coğrafyasında etkisini göstermeye devam etmektedir. Totaliter yönetimlere karşı isyan eden
halkların başlattığı Arap Baharı sadece bölgesel değil küresel etkileri olan bir süreçtir. Tunus,
Mısır ve Libya’da rejim değişikliğine yol açan Arap Baharı, Suriye’yi günden güne büyüyen bir iç
savaş sürecine sürüklemiş durumdadır. Öte yandan Bahreyn ve Yemen’de mevcut rejimler
demokratikleşme taleplerini ceberut yöntemlerle baskılarken İran’da da Arap Baharı etkisi
zaman zaman kendini göstermektedir. Arap Baharı’nın bölge genelinde yarattığı istikrarsızlık
dalgası ekonomik krizler, iç savaş, kitlesel göç ve terörizm gibi küresel sistemi tehdit eden
sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır.
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3. Başarısız Devlet Örnekleri Olarak Libya, Mısır ve Suriye
Kırılgan ülkeler endeksinde Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ilk sıralarda yer almakta olup bu
coğrafyalarda modern devlet oluşumunun yapay olarak şekillenmesi bu tablonun oluşmasında
en önemli unsurlardan biridir. FFP’nin açıkladığı listede durumu en iyi olan Orta Doğu ülkesi
Katar olup en kötü durumda ise Arap Baharı’nın halen devam ettiği Yemen bulunmaktadır (FFP,
2018). Yemen, listenin üçüncü sırasında yer alırken iç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği
Suriye, dördüncü sırada bulunmaktadır. Arap Baharı sürecinde rejim değişikliğine sahne olan
Libya, 25. sırada iken Mısır ise 36. sırada yer almaktadır. Rejim değişikliğinin görece daha kansız
gerçekleştiği Tunus ise listenin 92. sırasında yer almakta olup kırılganlık açısından Türkiye ve
İran’dan daha güçlü pozisyondadır (FFP, 2018). Çalışmada vaka analizi olarak Libya, Mısır ve
Suriye seçildiği için Tunus inceleme dışında tutulacaktır.
Orta Doğu’nun ve Pan-Arabizm’in en güçlü ülkelerinden biri olan Mısır’ın istikrarlı görünümü
2011 yılında başlayan Arap Baharı süreci ile sona ermiştir. Ülkeyi 30 yıldır demir yumrukla
yönetmekte olan ve Batı’dan ciddi anlamda destek gören Hüsnü Mübarek, sosyal medya
üzerinden organize olarak Tahrir Meydanı’na akın eden kalabalıkların protestolarına 18 gün
direnebilmiştir (Telli, 2012) Ordunun desteğini de sağlayamayan Mübarek’in istifasının
ardından ülkede Müslüman Kardeşler yönetimi dönemi başlamıştır. Ancak bu dönem de uzun
sürmemiş, Müslüman Kardeşler iktidarı Batı’nın da desteklediği bir askeri darbeyle sona
erdirilmiştir. Ülke 2013 yılından bu yana darbenin başında bulunan isim olan General
(Chossudovsky, 2013).
Mısır’ın demokratikleşme arayışı askeri darbeyle sonuçlanmış olmakla birlikte ülkede istikrarın
sağlanması yönünde adımlar atılmaktadır. Arap Baharı sürecinde ülkenin girdiği ekonomik krizi
aşmaya çalışan Mısır, aynı süreçten geçen ülkelere göre görece olarak daha iyi durumdadır.
Mısır, 2010 yılında kırılgan ülkeler endeksinde 49. sırada yer almaktaydı (FFP, 2011).
Mübarek’in devrilmesi, Müslüman Kardeşler’in iktidara gelmesi ve askeri darbe süreçleri
sonrasında 2018’de ülke listede 36. sıraya yükselmiştir (FFP, 2018). Kırılganlık durumu daha
hassas bir görünüm alan ülke özellikle ekonomik krizden muzdarip durumdadır. Ülkede günlük
2 Dolar’ın altında geliri olan yoksul nüfus yaklaşık 30 milyon olup Mısır’ın durumunun daha da
kötüleşmesi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın geri kalanı için kabus senaryosu olarak
değerlendirilmektedir (Springborg, 2017). OECD verilerine göre geçiş ülkesi konumunda
bulunan Mısır, içine girdiği turbulans sonucunda kırılgan devlet halini almıştır (Jawadi, 2015: 2).
Uzun yıllar boyunca Batı karşıtı Muammer Kaddafi tarafından yönetilen Libya’da, hükümet
karşıtı gösteriler 2011 yılının başında başlamıştır. Arap Baharı'nın en sert hissedildiği
ülkelerden biri olan Libya'da Kaddafi rejimi karşıtı gösteriler kısa sürede kontrolden çıkmıştır.
Libya’yı 42 yıldır yönetmekte olan Kaddaﬁ'nin, Mısır’daki gelişmelerden etkilenen halk
ayaklanmasını bastırmak için rejim karşıtlarına yönelik kuvvet kullanımı uluslararası
kamuoyunu harekete geçirmiştir (42 yıllık Kaddafi iktidarı , 2011). Libya’da yaşanan insan
hakları ihlalleri karşısında BM Güvenlik Konseyi, 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı oybirliği ile
aldığı kararı ile Libya yönetimine kendi halkını koruma sorumluluğunu hatırlatarak insan
hakları ve uluslararası hukuka uygun davranma çağrısında bulunmuştur (UNSCR, Resolution
1970, 2011). Kaddafi rejiminin, 1970 saylı karar rağmen sivillere yönelik şiddet uygulaması
devam etmiştir. Bu durum üzerine BMGK, Libya'da yaşananların uluslararası barış ve güvenliği
tehdit ettiği gerekçesiyle 1973 sayılı kararında acil ateşkes talebiyle Libya üzerinde uçuşa yasak
bölge (no-ﬂy zone) oluşturulmasını onaylamıştır (UNSCR, Resolution 1973, 2011).
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NATO aracılığıyla yapılan müdahale sonrasında askeri darbeyle göreve gelen Kaddafi’nin 42
yıllık iktidarı kanlı bir şekilde sona ermiştir. Kaddafi sonrası dönemde kabilecilik ve mezhepcilik
olgusunun bulunduğu ülkede istikrar henüz sağlanamamıştır (Mezran, 2018). Birden farklı
grubun iktidar üzerinde hak talep etmesi ülkede kaos ve karmaşa durumunun devam etmesine
neden olmaktadır. Ülke 62 yıllık tarihinin en kötü günlerini geçirmekte olup siyasi istikrar
sağlanmadan sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Libya, Arap Baharı’nın hemen öncesinde
endeksin 111. sırasında yer almaktaydı (Fragile States Index 2006-2018, tarih yok). Libya, 2018
yılında dünyanın en kırılgan 28. ülkesi konumunda olup dışarıdan destekli rejim değişikliği
devlet başarısı üzerinde henüz beklenen yönde bir etki yaratmamıştır.
Ekonomisi petrol gelirlerine dayalı olan Libya’da bu süreçte durma noktasına gelen petrol
üretimi toparlanma sürecine girmiştir. Ancak ülke içinde farklı etnik ve mezhep grupları
arasında devam eden çatışmalar ülkenin petrol üretimini olumsuz etkilemektedir.
Parçalanmanın eşiğine gelen Libya, üniter devlet olarak bölünmeyi durdurma konusunda sıkıntı
çekmektedir. Avrupa’ya yönelik mülteci akınının devam ettiği Libya’da, Kaddafi rejimin sona
ermesi vaat edildiği gibi demoktrasi ve istikrar sağlamamıştır (Abdessadok, 2017). Kabilecilik
kültürünün hakim olduğu ülkede dış güçler tarafından desteklenen kabileler arası hakimiyet
müdahalesi ve DAEŞ’in güçlenmesi Libya’nın durumunu daha da kötüleştirmektedir (Chtatou,
2017).
Suriye’de, Arap Baharı süreci kanlı bir iç savaşa evrilmiş ve bu durum 2011 yılından bu yana
halen devam etmektedir. Ülkeyi 48 yıldır yönetmekte olan Esad ailesinin baskıcı yönetimine
karşı sokaklara çıkan kitlelere askeri müdahalede bulunulmasıyla ülke istikrarsız bir sürece
girmiştir. Esat karşıtı cephe ve mevcut rejim arasındaki mücadeleye dış güçlerin de dahil
olmasıyla birlikte Suriye’nin durumu günden güne kötüleşmiştir. Güç boşluğunun hakim olduğu
ülkede mevcut rejim bazı bölgeleri kontrol edemezken başta Rusya ve ABD olmak üzere ülkede
yabancı ülkelerin askeri varlığı söz konusudur. BM Güvenlik Konseyi, Suriye konusunda Libya’da
olduğu gibi koruma sorumluluğu mekanizmasını işletememiştir (Hehir, 2016).
Suriye krizinin bölgede Sünni-Şii mücadelesinin yeni cephesi olmasının yanı sıra ABD ve Rusya
arasında da yeni rekabet alanı olmuştur. Suriye’nin başarısız devlet durumuna düşmesine bağlı
olarak dış müdahale durumu istisna olmaktan çıkıp rutin halini almıştır (Lucas, 2018). Suriye,
2010 yılında endeksin 48. sırasında yer alırken iç savaşın başlamasıyla durumu günden güne
kötüleşmiş ve 4. sıraya kadar yükselmiştir. En kırılgan ülkenin Güney Sudan olduğu
düşünüldüğünde Suriye’nin içinde bulunduğu tablo daha net anlaşılacaktır (FFP, 2018).
Terörizm, mülteci krizi ve dış müdahale unsurları Suriye’de istikrarsızlık durumunu
derinleştirmektedir (Brown, 2018).
Libya, Mısır ve Suriye’de yaşanılanlar Orta Doğu halklarının Batı tip demokratikleşmeye henüz
hazır olmadıklarını bir kez daha göstermiş olmanın ötesinde halk hareketlerine bağlı olarak
gelişen istikrarsızlıklar tablonun daha da kötüleşmesine neden olmuştur. Vaka analizi için
seçilen ülkelerde totaliter yönetimlerin devrilmesi ya da meşruiyetlerini sürdürmeleri dış
müdahalelere bağlı olduğu için sonuç bu ülkeler açısından kırılganlık olmuştur. Bu nedenle söz
konusu ülkeler açısından demokrasi arayışı istikrarsızlıklara yol açmış durumda olup bölgeye
barış ve istikrarın gelmesinin rejim değişimlerine endekslenmesinin doğru olmadığı
görülmüştür.

699

Sonuç
Uluslararası sistemin temel taşı olarak kabul edilen Wespthalia Antlaşması ile devletler
egemenlik açısından birbirine eşit olarak kabul edilmiştir. Mutlak egemenlik anlayışını yansıtan
bu hakim görüş 20. yüzyılın sonuna kadar hilafsız olarak geçerliliğini korumuştur. Egemenlik
yetkisinin devletlere sağladığı mutlak haklar üzerine inşa edilen bu anlayış Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle birlikte erimeye başlamıştır.
Uluslararası ilişkilerde ulus devletler tek aktör olma konumunu kaybetseler de hala en önemli
aktör olma konumlarını sürdürmektedirler. Devletler, vatandaşlarına sağladıkları güvenlik,
refah ve temsil gibi temel kamu hizmetlerini yerine getirememeleri hem ulusal hem de
uluslararası çapta sorunlara neden olabilmektedir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle devletlerin bu
üç temel alanda yaşadıkları sorunlar daha açık bir şekilde görülmeye başlandı. Kimi devletler
eğitim, sağlık gibi temel kamu hizmetlerini yerine getirirken büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu
gibi sorunlar yaşayan devletler uluslararası toplumun gündemine ancak büyük insan hakları
ihlalleri yaptıklarında veya büyük devletlerin güvenliklerini ve çıkarlarını tehdit etmeye
başladıklarında girmeye başladı.
Çalışmanın vaka analizi kısmında Orta Doğu özelinde demokratikleşmenin doğrudan başarısız
devlet olgusu üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Totaliter yönetimler bile olsa istikrarlı
rejimler döneminde devlet başarısının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte vaka
analizi için seçilen ülkelerde değişim dinamikleri halen çok canlı olup anlamlı bir çıkarım
yapılabilmesi için orta ve uzun vadede yaşanacak gelişmeleri görmek gerekmektedir. FFP’nin
hazırladığı kırılganlık endeksi geleceğe dair kestirimlerde bulunmaya çok uygun olmayıp mevcut
durumun anlaşılmasını sağlamaktadır. Vaka analizi için seçilen ülkelerden Suriye’nin
durumunun bir yıl içinde ciddi derecede kötüleşmesi bunun somut örneklerindendir. Bu nedenle
Orta Doğu’da kırılganlık durumunda kısa vadede anlamlı iyileşmeler beklemek mümkün olmasa
da durumun ne kadar kötüleşebileceği konusunda kestirimde bulunmak neredeyse imkansızdır.
Toplumsal hareketlerin yayılmacı boyutunun yanı sıra tarih boyunca olduğu gibi bölgeye yönelik
dış müdahalelerin devam ediyor olması Orta Doğu’da başarısız devlet olgusunun orta ve uzun
vadede var olmaya devam edeceğini göstermektedir.
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The Change in the Role of Ataturk Symbolism in Ak Party Government

Oğuzhan Bilgin*

Abstract
The symbolism of Ataturk raised in AK Party’s and President Erdogan’s discourse in recent
years. This has relations with the Turkey’s national and international conjuncture as well as the
transformation of AK Party politics. This caused variety of reactions among different sections of
Turkish politics. In this study, the relations of Turkish conservatism with Ataturk are analyzed in
historical perspective and the change in the discourse will be investigated. Moreover, he
international and national dynamics behind this change will be discussed.
Keywords: Ataturk, AK Party, Erdogan, Conservatism, Kemalism

Introduction
Only very few political figures left a memorable mark throughout the history while continuing to
be perceived as a national symbol. It is also unprecedented in the world history that a leader,
even 79 years after his death, still constitutes a tool for political and social justification in
debates. This leader’s name is Mustafa Kemal Atatürk.
Mustafa Kemal Atatürk is the founder of the Republic of Turkey, and he was the Chief General of
the Turkish Army that fought against the Greeks and the British invasion after the signing of the
Armistice of Mudros that signifies the end of World War I.
The founder of the modern Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk was commemorated on
the 80th anniversary of his passing away with official and unofficial ceremonies and events.
Thousands attended the ceremonies at his mausoleum in Ankara together with other
ceremonies in various cities.
There are national heroes, historic leaders who are seen as national symbols in almost every
nation. However, there is something unusual about Atatürk as he is not only a historical figure in
the history books or in the memories of people. Anyone visiting Turkey can easily feel the
presence of Atatürk in many aspects of the daily life since millions of people usually mention his
name in political debates, refer to him to reinforce their ideas, change their social media profile
pictures with Atatürk’s photos, or quote his words in the social media very often.
The commemorations of recent years year caused additional debates and drew attention since
many government officials participated in the ceremonies and the statements of the President
Erdogan and AK Party officials, who praised Atatürk, was remarkable. “We naturally respect
Atatürk, who was the leader of such struggle, hence, he has a valuable place in the heart of the
nation,” said Erdogan. “Our War of Independence is the period when our nation fought all
together with its soldiers, administrators, religious officials. Thus, he is an esteemed natural
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leader who fought for the independence and he has a special place in the heart of the nation”.
“The honored veteran Mustafa Kemal is one of the shared values of this country and our nation”,
he added. (Daily Sabah, 11 November 2017)
Both in national and international media, this has been argued whether it is a new strategy for
gaining the votes of the secularists in the presidential elections in 2018 and election of the
municipalities in 2019 or whether it should be perceived as a tardy appreciation of Atatürk’s
value. However, the debates did not include any analysis of the history of the ideological and
cultural character of AK Party and Turkish conservatism. Hence, an in-depth analysis is needed.
Methodology
In this study, the change of Ataturk symbolism in the discourse of AK Party will be analyzed. The
main method for analyzing this change will be the discourse analysis technique that will put the
transformation of the Ataturk symbolism in the ideological and political transformation of AK
Party since 2001.
Furthermore, in line with the discourse analysis of the current and recent rhetoric of Erdogan
and AK Party speeches, documents and advertisements, historical comparative analysis will be
used to help to grasp the differences of the contemporary standpoint of Turkish conservatives
from their positions in the past and compare and see the discursive, ideological and political
transitions.
Historical Background
Originating from the Islamist roots of the parties of National Outlook (Milli Görüş), AK Party
leadership, i.e. Recep Tayyip Erdogan’s recent increasing emphasis on Ataturk caused a mixed
reaction. This is a kind of confusion and this mostly raised from the history of Turkish Islamism
and the political past of the parties founded by the National Outlook movement, led by
Necmettin Erbakan, the founder of these parties and leader of this political movement. These
parties were known as their Islamist and anti-Kemalist characters and their unvoiced distance
from Ataturk. The first party of the movement was National Order Party was shut down by 1971
Memorandum by the reason of ‘opposing Ataturk’s principles. Same happened for the successor
party of National Salvation Party by 1980 Military Coup. Islamists formed a new political party,
the Welfare Party, in 1983. Previously in the history of political elections in Turkey, none of
these Islamist parties could have received a significant proportion of votes, and they stayed
marginalized. However, for the first time in municipality elections, in 1994 the Welfare Party
won the municipalities of many big cities including Istanbul and Ankara and became a significant
actor in political life. In 1995, the general elections resulted in the victory of the Welfare Party,
and for the first time in history, the majority of the government and the position of prime
minister belonged to the Welfare Party in Turkey.
Ideologically, the Islamists were relying on some reactionary principles against Kemalism,
secularism, and the policies of Westernism, as well as the cultural, economic and political
aspects of globalization and Turkey’s potential membership of the European Union. The political
agenda of these Islamist parties was identified as ‘National Outlook’ by suggesting Islamic values
as the basis of the society and culture, by representing traditional values instead of Westernism,
by advocating the Islamic Union instead of the European Union, by opposing neo-liberal
economic policies and emphasizing strong and well-established social welfare provisions to deal
with poverty in the country. The rural population of Turkey and the newly migrated poor of the
urban periphery, especially in big cities, mostly supported Islamist parties. 28th February 1997
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was a turning point in the fortunes of both Islamism and conservatism. In the political sphere, it
accelerated the transformation of Islamism and centre-right politics into the new conservatism
(Bilgin, 2015).
New conservatism became a political position after the foundation of the Justice and
Development Party (AK Party), and it’s coming to power as a government party from 2002
onwards. Turkey has been dominated by this new conservative political party (the AK Party),
and conservative intellectuals – who are open to democracy, plurality and a market economy –
criticize traditional Islamism for being closed and reactionary to the rest of the world. The AK
Party defined itself as the ‘new conservative democrat party’, and its leader, Erdogan, criticized
the Islamists openly for the first time and declared that they are changed and different now from
how they were in the past. He also rejected the concept of ‘Muslim Democrat’, underlining their
preference for the concept of ‘conservative democrat’ (Hale & Özbudun, 2009, p.57). The AK
Party put some major economic, interior and foreign policy principles into its party program,
such as prioritizing the market economy by privatizations, increasing the efficiency of
production and services, and the resulting rise in export levels. The AK Party placed European
Union membership as the main goal for the country, and the Copenhagen political criterion,
which necessitates the development of democracy in the country, suggested accepting and
implementing European Union membership in the country. Moreover, the USA was defined as a
strategic ally, and a relationship with the USA was declared to continue in the program.
During this era, the change in the critical discourse on Ataturk did not occur quickly. Even if
Erdogan and other representatives of AK Party stood away from openly directing their criticisms
against Ataturk, there were almost no reference or praise on Ataturk. Instead there were some
indirect criticisms by Erdogan. As most of the right-wing conservative politicians, AK Party
officials criticized the Single-Party period harshly because of its authoritarian dictatorship and
strict Westernization and blamed İsmet İnönü for these policies. However, some of these policies
started by Ataturk and continued by İnönü, AK Party officials did not mention Ataturk’s name
because of the pressures of judiciary and military. Once, while criticizing İnönü, Erdogan used
the words of “two drunks” implying İnönü and Atatürk (Sözcü, 28 May 2013). This was, may be
the only opposing word of Erdoğan. Instead he and his party officials chose not to mention about
him except official commemorations. This silence about positive references for Ataturk
continued until 2013. Then many things changed.
Starting from 2012 onwards, AK Party Government in specific, Turkish state in general became
under attack by some inner and outer forces. In 2012, the Gulenist Terrorist Organization
(FETO) member prosecutors and police officers attempted to arrest the head of the National
Intelligence Organization and Erdogan in later stages of the alleged investigation. Then in
summer 2013, widespread Gezi Uprising occurred and also the FETO member judges attempted
a judicial coup against the government on 17th December 2013. Remembering these incidents
are provoked by American strategies against the Turkish government, because of Turkey’s
independent-nationalist international politics especially in Syria against the foundation of a
PKK-YPG terror state supported by the US Government. This struggle transformed into an
independence struggle of Turkey and this triggered the change in the discourse of Erdogan and
AK Party towards pro-Turkish nationalism by including references to Kemal Ataturk.
Contemporary Political Conjuncture and Rise of Ataturk Symbolism
Turkey is fighting the separationist terrorist organization, and religious extremist terror groups
like FETO and DAESH today. Turkish people and the government believe that these terror
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groups are financially and politically supported by some foreign powers. Recep Tayyip Erdogan
frequently mentions this struggle as the struggle of independence referring to the War of
Independence after the World War I and also challenges the hegemony of the world powers in
United Nations by saying that “the world is bigger than five” referring to the P5 members of the
UN Security Council. Hence, it is expected and understandable that he and his government
emphasize the role and value of Atatürk. Because, Atatürk is the national symbol of
independence and anti-imperialism for Turks.
Starting from the Gezi Uprising, FETO coup attempts and PKK attacks, AK Party and Erdogan
started to use Ataturk symbolism. Calling the struggle of Turkish state with these inner and
outer attacks as independence struggle, Erdogan and AK Party similarized their struggle with
struggle of National Independence led by Kemal Ataturk in 1919-1923. In the election campaign
of 2015, AK Party organized its first rally in Samsun which Ataturk declared the War of
Independence in 1919. Moreover, AK Party made its second rally in Erzurum and third in Sivas
which also symbolized Ataturk’s National Independence Congress in Erzurum and Sivas in a row
in 1919 (Internethaber, 30 September 2015). During the rallies and in party buildings, the
portraits and figures of Ataturk became larger and more visible.
In the tv commercials for the 100th commemorations of the Battle of Gallipoli prepared by the
Turkish Presidency, Erdogan was seen on vising the graveyard of martyrs in Gallipoli and just
after Erdogan disappeared on the screen, the presidential commercial ended with the picture of
Ataturk by a shout of “Yes commander!”
(https://www.youtube.com/watch?v=f2WQHj6iwuY, 2013). This was the first time Ataturk was
seen on Erdogan’s tv campaign. And afterwards, each and every tv campaign or advertisements
of AK Party and Erdogan, Ataturk was started to be seen. Also, on the commemoration days of
Ataturk and national days, the ceremonies became more highly attended by the party officials.
Furthermore, in the discourse of Erdogan and AK Party, in line with the transformation of the
party into Turkish nationalism, references to Ataturk raised in dramatic measures and even
Erdogan started to accuse CHP (Republican People’s Party) to betray Ataturk’s legacy. In the
meantime, AK Party made an alliance with nationalist MHP (Nationalist Movement Party) and
this was seen as a confirmation of its ideological and discursive transformation.
Reactions to the Rise of Ataturk Symbolism in AK Party’s Discourse and Conservative
Turks’ Perspective on Ataturk
The rise of Ataturk symbolism in discourse of AK Party caused mixed reactions. The Kemalists
mostly found this rise non-convincing. The opposition, specifically Kemalists think that Erdogan
and AK Party is against Ataturk, his personality, ideas and principles and this discursive change
is a short-term political tactic to gain votes from the opposition. Some still think that this
emphasis on Ataturk by Ak Party is not worthy to discuss since it is not significant to comment
on.
Rising Ataturk symbolism in AK Party discourse caused some negative reaction and criticism
among a part of Islamists. These Islamists think that using Ataturk symbolism is a betrayal to the
values of the party. At this matter, it is worthy to remember that this group of Islamist criticisms
come mostly from the ones who are not in high level positions of the party. Even, some are
removed from the party totally.
These reactions are the results of some stereotypes, false pre-assumptions and
misinterpretations about the Turkish conservatism, AK Party and Erdogan.
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First, the assumption that Erdogan and AK Party officials or the Turkish conservatives were
against Atatürk is simply misleading. There is no solid base or evidence for this proposition.
Neither a statement nor policy of AK Party against Atatürk could be found in the past. On
contrary, President Erdogan and the AK Party representatives attended the commemorations
every year and mentioned Atatürk’s name together with his quotes in most of his speeches. For
instance, in the commemoration of 2016, Erdogan stated, “we consider it a duty to give Atatürk
due credit in front of our nation since he was the Commander of our War of Independence and
the founder of our Republic. Our nation’s respect for Atatürk is eternal.”
Secondly, not only for the AK Party as an institution, but there is also no evidence that
mainstream conservative NGOs, newspapers, journals, politicians were against Atatürk. Turkish
conservatism resulted from a nationalist and Islamic reaction against the cultural
Westernization process began with Turkish modernization at latest period of Empire and
accelerated in early Republican period. This caused the fact that most of the conservatives
respect the Mustafa Kemal Pasha image that led the Turkish independence struggle against
foreign, Western, Non-Muslim invaders. But the image of Ataturk (remembering this is a selfgiven surname after his presidency in early Republican period) symbolizes the Westernist
modernization that made conservatives unsatisfied. In this frame, even if conservatives are
critical about his Westernist policies during the presidency in republican period, still, see him as
a nation hero. His heroic image is a shared value for a large majority of Turkish society.
Thirdly, building a new discourse for an election campaign that will take place in two years could
be utopic. No political campaign can be prepared for two years beforehand since it is too hard to
predict its results in politics. Furthermore, the two crucial elections, 2018 Presidential Elections
and 2019 Municipal Elections, have passed and this discursive emphasis on Atatürk did not stop,
instead, it continued to take an important place in rhetoric and campaigns.
The main reason of this misinterpretation arises from a simple reason which is the fact that
opposing Kemal Ataturk and opposing to Kemalism are two irrelevant issues. In most of the
international media, contemporary Kemalists, who advocate the strict-authoritarian secularism
as well as self-colonialist cultural Westernism, are confused with the historical character of
Kemal Atatürk because of the common word ‘Kemal’. Kemalism, as the ideology, was not written
or created by Atatürk himself as if he was an ideologue. Instead, Kemalism was theorized by
some intellectuals, politicians, starting from the late 1930s, largely after the death of Atatürk.
They attempted to form a doctrine embracing the Westernist, authoritarian - secularist
principles stated above and used the doctrine as a legitimizing tool for the military coups in
1960, 1971, 1980, 1997 and even for the latest failed coup attempt of 15th July 2016.
In the context of political ideas and practices of Ataturk, it is important to know that Ataturk is
not an ideologue or professional politician, instead he was raised as an army officer and his main
priority had been the security and independence of his country. As a political figure, he was
known as a pragmatist figure that sought different discourses in different times and
conjunctures. He had an Islamist discourse during the independence war, for a short while, to
secure the military aid from USSR, his discourse transformed into the praises for Bolshevism in
1922. Afterwards, his emphasis shifted to the Turkish Nationalism and short after his presidency
he became the practitioner for cultural Westernism as a way of modernization.
Mostly, the conservative part of the Turkish society and politicians have opposed to this
Westernist, anti-democratic, and authoritarian secularist group of intellectuals and politicians,
who define themselves as ‘Kemalist’ that benefit from the name of Kemal Atatürk by attributing
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his name to their ideology. Except few extremist Islamist groups or scholars, Atatürk has been
perceived as a national hero among conservatives that saved the homeland and Muslim Turks
against the colonist powers of the Western/Christian world, after the collapse of the Ottoman
Empire. This does not necessarily mean that any policies or ideas of Atatürk could not be
criticized. Conservative scholars and authors, as well as some other politicians, criticized the
cultural reforms e.g. the Hat Act, the prohibition of Arabic Azan, the introduction of the new
Turkish Alphabet, the prohibition of the Turkish folk and classical music, and the construction of
a single-party regime during Atatürk’s time. However, these criticisms do not stop most of the
Turkish conservatives to have admiration and respect for him.
Conclusion
As a person, who fought against the Western invasion and inspired not only the Turks but also
the other oppressed, colonialized nations, Atatürk is a symbol for all national liberation
movements, Mustafa Kemal Ataturk is a national symbol of Turkey. Even if it has been long years
since he passed away, he is still in the middle of everything in Turkey. Many political movements
used Ataturk symbolism to justify that policies and ideas.
In recent years, Turkish politics witnessed the ideological and political transformations. One of
the were the shift of AK Party from a neo-liberal conservatism into the nationalist conservatism.
The reasons of this shift are debated for a long time. Some think that this has been a result of
internal and external threats against Turkey and some others think that this happened because
before AK Party and Erdogan did not feel powerful enough to show their real ideas and
whenever they felt powerful, they started to implement their real policies. No matter the reasons
are, as discussed in this work, Turkish nationalism in general and Ataturk symbolism in specific
began to play an important role especially in discourses of AK Party and President Recep Tayyip
Erdogan.
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Rusya’nın Orta Doğu Politikasında Yatırım ve Enerjinin Rolü
Elmira Khabibullina*, Aytaç Durmaz**

Öz
Bu çalışmamızda Putin Dönemi Rusya’sının Orta Doğu’da artan gücü ele alınmıştır. Sovyetler
Birliği yıkıldıktan sonra Orta Doğu’da belirli bir politikası olmayan Rusya Federasyonu’nun
bölgeden uzaklaştığı görülmüştür. Sovyetler dönemindeki ilişkilerin sonucu kazanımlarını Putin
dönemine kadar yavaş yavaş kaybeden Rusya, Putin dönemi ile tekrardan sahaya dönüş
yapmıştır. Öncelikli geçmişte kazanımlarını korumayı planlayan Putin dönemi dış politikası
sonrası için Orta Doğu’da önemli bir aktör haline gelmiştir. Arap Baharı ile bu durum daha çok
göz önüne çıkmıştır. Çalışmamızda yukarıda belirtilen görüşler ele alınırken, Orta Doğu’da
önemli aktör haline gelen Rusya’nın enerji yatırımları ve ekonomik yatırım girişleride geniş
anlamda ele alınmıştır. Çalışmamızı oluştururken Rusya Federasyonu gümrük verileri, şirketler
arasında yapılan anlaşmalar, yazılan bilimsel makaleler ele alınmıştır. Amacımız Rusya
Federasyonu’nun Orta Doğu’da artan rolünü verilerle sunmak, ekonomik ve enerji alanında
çalışmalarını ele almaktır.
Keywords: Rusya, Orta Doğu, Enerji, Ekonomi, Güvenlik
Abstract
In this study, the increasing influence of Russia in the Middle East is discussed. After the
collapse of the Soviet Union, the Russian Federation, which did not have a specific policy in the
Middle East, had shown that it was moving away from the region. Russia, which had been
gradually losing positions gained during Soviet period, started moving back to the region with
Putin in power. At first, Putin's plans were to preserve its previous gains, and then to became an
important actor in the Middle East. When the Arab Spring started, this has become more
apparent. In our resesarch, while studying above mentioned opinions, energy investments and
economic investment inflows of Russia have been discussed in a broad sense. In this study
customs data of Russian Federation, agreements between companies and published scientific
articles are examined. Our aim is to present the increasing role of the Russian Federation in the
Middle East using data and to research role of economic and energy investments in this process.
Keywords: Russia, Middle East, Energy, Economic, Security

Giriş
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni dünya düzeninde Orta Doğu önemini Batılı devletlerinin
bölgeye yoğunlaşmasıyla ortaya koymuştur. Süveyş Kanalı krizi ile Rusya’nın Orta Doğu’ya ilgisi
ivme kazanmıştır. 1970’lere gelindiğinde Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu politikasında bazı
kırılmalar meydana gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Filistin-İsrail çatışmasıdır. Bu dönemde
yaşanan kriz Arap ülkelerini birleştirici bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Orta Doğu ülkeleeri
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ABD’nin krize yaklaşımını kınamış, Sovyet Birliği’nin desteğinin yetersiz oluşuna Sovyetleri
suçlamış dahası Sovyet dış politikasının İsrail üzerinde yeterince etkisi olmadığını sadece
Washington'un İsrail'i etkileyebileceğini düşünmüşlerdir. Bu yıllarda diğer bir kırılma Sovyetler
Birliği-Afganistan savaşıdır. 1979 yılında başlayan savaş 1989 yılında bitmiştir. Sovyetler Birliği
– Afganistan savaşından hemen öncesi ABD’ye karşı artan antipati hız kesmeden Sovyetlere
yönelmiştir. Akabibinden Sovyetler Birliği yıkılmış yerine Rusya Federasyonu kurulmuştur.
Yeltsin Rusyası bölgede tutarlı bir politika gerçekleştirmek için başarısız olmuş, Orta Doğu'da
silah satışı ciddi şekilde düşmüş, önemli ölçüde bölgedeki müttefiklere mali yardım azaltılmıştır
(Avetisyan, G, 2017). Birleşik Devletler öncülüğünde tek kutuplu bir dünyaya geçişin bir parçası
olarak, sosyalist sistemin çöküşünden sonraki Rusya'nın konumu önemli ölçüde zayıflamıştır.
Rusya’da petrol üretimi seviyesi 1990’da azalırken, petrol ve gaz ithalatçıları ABD tarafından
garanti altına alınan siyasi istikrar olan Orta Doğu bölgelerine Suudi Arabistan, Kuveyt, Katara
gitmişlerdir (Çuvaryan, A, 2014).
Putin Dönemi Rusya’nın Orta Doğu Politikasında Temel Değişiklikler
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki dönem Orta Doğu ile geliştirilmeyen ilişkiler ciddi
bir zaman kaybı olarak değerlendirilmektedir. Rusya Federasyonu’nun Orta Doğu politikası
2000 yılından sonra belirginleşmeye başlamıştır. Orta Doğu stabil olmayan bölge olarak
değerlendirilmiş bu bağlamda ‘yeni dünya’ düzeninde ‘yeni Orta Doğu’ oluşturulması
planlanmıştır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘Yeni Orta Doğu’da’ Rusya varlığının tekrar
canlanacağını Katar’ın başkentı Doha’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında
verdiği mesajda belirmiştir.
“Zirve sadece İslam dünyasının değil tüm uluslararası toplumun yaşamında önemli bir olay.
Rusya’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 21. yüzyılda dünya düzeninin mimarisini
şekillendirmedeki rolünün giderek artacağı varsaymaktadır. Rusya, iki taraflı ve çok taraflı
bazda Müslüman ülkelerle aktif bir şekilde işbirliği yaparken, uluslararası barış ve güvenlik,
devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü, siyasi ihtilafların çözülmesi, dini ve etnik
azınlıkların haklarının gerçekleştirilmesi, özel önem taşıyan bir atmosfer yaratılması
konusundaki işbirliğimizdir. hoşgörüyü ve medeniyetler diyaloğunu teşvik etmektedir.
Öncelikle kapanan veya azalan kültürel, eğitim ve ekonomik ilişkiler tekrardan canlandırılmış
ve kurulmaya başlanmıştır’’ (Putin, 2000, 1).
Diğer yandan Vladimir Putin’in 2003 yılında İslam İşbirliği Örgütüne gözlemci statüsünde üye
olma isteği, müslüman nüfusa da sahip olan Rusya’nın, Orta Doğu’da pozisyon almaya
başladığını göstermektedir. 2005 yılında Rusya’nın İslam İşbirliği Örgütüne gözlemci olarak üye
olmuştur. Rusya ve eski Sovyet Birliği ülkeleri hakkında analitik bilgilerin en saygın
kaynaklarından biri olan Moskova Merkez Carlagie isimli araştırma merkezi müdürü Dimitry
Trenin’e göre Rusya’nın Orta Doğu politikaları şu şekildedir;
‘’Rusya ve en yakın komşularına yayılabiliritesi olan İslami aşırılık ve radikalizmin caydırılması
ve zayıflatılması.
Bölgedeki dost güçleri ve rejimleri desteklemek, uzun vadeli jeopolitik ittifaklar kurmak.
Bölgede ve sınırlarında Rusya'nın sınırlı askeri varlığını sağlamak.
Silah, nükleer yakıt, petrol ve gaz, gıda, vb bölgesel pazarlarda Rus varlığını genişletmek.
Zengin Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere Rusya'ya yatırım yapılmasını sağlamak
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Körfez ülkelerinde petrol ve gaz kilit tedarikçileriyle eylemleri koordine ederek enerji
fiyatlarının korunması’’ (Dimitri, T. 2016).
Bunun yanı sıra Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu'da mülkiyet sorunları vardır. ROC bazı
bölgelerde haklarını geri almayı başarmıştır (İntyakov, A.A. 2012, 511).
Putin döneminde Orta Doğu ülkeleriyle tekrar kurulmaya başlanan bağların en önemli
kısımlardan birisi liderlerin bir araya gelmesidir. Birçok kez karşılıklı ziyaretlerde
bulunulmuştur. Rusya geçekleşen bu ziyaretlerde, arka planda yukarıda verdiğimiz Dimirty
Trenin’in başlıkları çerçevesinde, Orta Doğu politikalasını geliştirmiştir.
Orta Doğu ülkelerinden bir diğeri Ürdün’dür. Ürdün Kralı II. Abdullah ile Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin arasındaki ziyaretler oldukça sıktır. Federasyonu Devlet Başkanlığı sayfasına
göre 2008-2014 yılları arası 14 resmi görüşme 6 kez ise telefonla görüşme gerçekleşmiştir
(Kremlin.ru, 2008). İki ülkenin dış politikası Suriye, Orta Doğu’da terörizm, Afganistan,
güvenlik, kitle imha silahları, Irak gibi konularda örtüşmektedir. Geçmişte iki ülkenin ortak
problemi Çeçen sorunu olmuştur. Ürdün’de 100 binden fazla yaşayan Çeçenlerin kurduğu
diaspora Kuzey Kafkasya’da çok etkili olmuşlardır. Ayrılıkçı Çeçen gruplara destekler
sağlanmıştır. Fakat diasporaya karşı yürütülen politikalardan sonra durum tersine dönmüştür.
2012’te Ürdün, Rus hacılar için kendi topraklarında bir yer vermiş ve burda Rus hacılar için ‘İsa
Mesih'in Vaftiz yeri’ adında Ürdün Nehri üzerindeki ev inşaa edilmiştir. 2013 yılında Putin ve
Kral II. Abdullah’ın görüşmesinde bu konu özel yer alırken Rusya’da 600’den fazla öğrenci
olduğunu Rus lider kamuoyuna açıklamıştır(Ürdün Kralı II. Abdullah ile Görüşme, 2013,
Kremlin.ru).
İki ülkenin ticaret hacmi Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’nın son verilerine göre 20132018 yılları 1.5 Milyar $’dır(Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, 2019,1). 2013-2018 yılları
arası Rusya’nın ihracatı toplam olurken ithali 1,4 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 20132018 yıllarını esas alarak Rusya’nın ilk sıradaki ihracatı baklagiller ürünleridir. Rusya ve Ürdün
arasında süre gelen diğer bir ticaret alanıda silah sanayidir. 2014 yılı Ürdün’ün Rusya’dan ithali
üç kat artarak 543 Milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın nedeni Ürdün’ün Rusya’dan silah
alımını çoğaltması ve 30 Mayıs 2013 tarihinde, Ürdün'de özel olarak açılan ve Rus kuruluşu
“Basalt” tarafından geliştirilen “Nashshab” el bombası fırlatıcılarının üretimidir(Lenta.ru, 2013,
1). Bu duruma bağlı olarak 2018 yılında Pantsir-S1 isimli Rus uçaksavar füzesi ve savaş
sistemlerini Ürdün'e sevk edilmesi Rus gazeteleri tarafından duyurulmuştur(News.ru, 2018,1).
Bunun ile alakalı Dünya Ticaret Silah Analizi Merkezi Müdürü Vladimir Shvaryov News.ru ile
yaptığı röportajda, “Ürdün tarafı uzun zamandır silah alımlarında Rusya ile işbirliği yapıyor,
birlikte tank karşıtı el bombası fırlatıcıları geliştirdik. “Pantsira-C1” Ürdün'ü mahvedecek kadar
pahalı değil ”diye açılama yapmıştır(News.ru, 2018,1). Rusya Ekonomi ve Kalkınma
Bakanlığı’nın verilerine göre Ürdün ve Rusya ticaret hacmi 2013 yılında 180 Milyon $, 2014
yılında 543 Milyon $,2015 yılında 258 Milyon $, 2016 yılında 174 Milyon $, 2017 yılında 157
Milyon $, 2018 yılındaise 185 Milyon $ olarak gerçekleşmiştir(Rusya Ekonomi ve Kalkınma
Bakanlığı, 2019,1).
Enerji alanında Rusya ve Ürdün ilişkilerini geliştiriyor. 2015 yılında maliyeti 10 Milyar Dolar
olan yüksek kapasiteli nükleer santralini inşaatını maliyetinden dolayı durdurmak zorunda
kalmıştır. Daha düşük kapasiteli ve daha az maliyeti olan nükleer santrali yapmak üzere
tekrardan proje gerçekleştirilmiştir. Anonim Şirket Rusatom Overseas, Ürdün Atom Enerjisi
Komisyonu ile enerji sektöründeki projelerin geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar üzerine
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bir anlaşma imzaladığını duyurmuş -özellikle de taraflar düşük güçlü nükleer santrallerin
yapımında işbirliğini ilerletmeyi kabul etmiştir (Gazete.ru,2018).
Jeopolitik konumu bağlamında ciddi öneme sahip olan ülkelerden biriside Yemen’dir. 2002
yılına A. A. Saleh, resmi ziyaret bağlamında Moskova’yı ziyaret etmiştir. Bu görüşmede Irak
çevresindeki durum, Orta Doğu’da yerşelim sorunu, terörle mücadele konuları ele alınmıştır.
Vladimir Putin’in görüşme içerisinde önemle iki ülkenin Kızıl Deniz’de ortak çıkarlarının
olduğunu vurgulamasıdır (Kremlin.ru, 2004,). 2002 yılında gerçekleşen bu görüşmeden sonra
2004 yılında tekrardan A.A Salekh Moskova’yı ziyaret etmiştir. 2005 yılında Rusya Dışişler
Bakanı Lavrov Sanaa’yı ziyaret etmiştir. Mart 2007’de, A. A.Saleh Şii isyancıları arasındaki sert
çatışmalar nedeniyle Yemen’e acil olarak Rus askeri ürünlerinin tedarik edilmesini Vladimir
Putin’den istenmiştir (Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2019, 1). Dönemin
Devlet Başkanı D. Medvedev ile görüşmesimde A.A.Saleh Aden Körfezi’nde gerçekleşen
korsanlık olayları için Rusya’nın aktif rol alabileceğini vurgulanmıştır. Yemen’de iç çatışma ve
güvenlik sorunundan dolayı birçok elçilikler kapatılmıştır. Rusya 2017 yılına kadar diplomatik
ilişkileri canlı tutmaya gayret göstermiştir. Ancak, 2017 yılında Ali Abdullah Saleh'in ölümünü
ardından Yemen'deki diplomatik varlığını askıya almıştır.
Rusya ve Yemen ekonomik ilişkiler çok düşük seviyede ilerlemekteydir. Rusya Ekonomi ve
Kalkınma Bakanlığı’nın yazdığı rapora göre; iki ülkenin 2013 yılında gerçekleşen ticaret hacmi
218 Milyon Dolar, 2014 yılında 261 Milyon Dolar, 2015 yılında 208 Milyon Dolar, 2016 yılında
156 Milyon Dolar, 2017 yılında 304 Milyon Dolar 2018 yılında 153 Milyon Dolar olarak
gerçekleşmiştir. Rusya’nın Yemen’e baklagiller ihracatı birinci sırayı alırken ikinci sırada petrol
ve petrol ürünleridir.
Enerji alanında ise Rus şirketlerin bölgede aktif olmak için yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştır.
Çok önceden inşaa edilen enerji tesislerin işletilmesinin dışında bir ilerleme gözükmektedir.
2004-2011 arası Elektirik tesislerin inşaası için Rus şirketler bölgede aktif çalışmışlardır fakat
istenilen sonuç alınamamıştır. Bölgede aktif çalışan Rus şirketleri; JSC VO Tekhnostroyexport ve
FSUE Zdravexport’tur.
Orta Doğu’nun önemli ülkelerinden bir İran’dır. Vladimir Putin ilk kez İran Cumhurbaşkanı
Seyed Muhammed Hatemi ile New York’ta 7 Eylül 2000’de görüşmüştür. 12 Mart 2001 tarihinde
Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkeleri
anlaşması günümüze taşınan ikili ilişkilerin temel taşlarından biridir. İmzalanan anlaşmanın
içeriği; her iki ülkenin ilişkileri ve aralarındaki çok taraflı işbirliğini güçlendirmek konusundaki
istek ve isteklerine dayanarak, ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve diğer alanlarda
aralarında daha geniş ve uzun vadeli çalışmak, BM Tüzüğü hükümlerine ve uluslararası hukuk
normlarına dayanarak bunların sıkı bir şekilde uyulması, modern dünyada uluslararası
sorunların yalnızca egemen eşitlik, siyasi bağımsızlık, toprak bütünlüğü, anlaşmazlıkların
barışçıl şekilde çözülmesi, barış ve istikrar ortamı yaratmaya yardımcı olmak, Birleşmiş
Milletler Tüzüğünün amaç ve ilkelerine bağlılığını teyit etmektir.
İki ülke arasında ticaret ilişkilerin 2011’den sonra düştüğünü görmekteyiz. 2013’te 1.6 Milyar
Dolar, 2014’de 1.64 Milyar Dolar, 2015’de 1.29 Milyar Dolar, 2016’de 2.6 Milyar Dolar, 2017’de
1.71 Milyar Dolar, 2018’de 1.07 Milyar Dolar’a kadar düşmüştür. İkili ticaret hacminin düşmesi
Batı’nın hem İran’a uyguladığı yaptırımlardır. Diğer yandan ABD’nin Rusya’ya uyguladığı
yaptırımlarda iki ülke arasında düşen ekonomik ilişkileri etkilemiştir. Avrasya Ekonomik Birliği
bu azalan ekonomik ilişkileri eski günlerine döndürmek amaçlanmıştır. Rusya, Beyaz Rusya ve
Kazakistan’ın kurduğu Avrasya Ekonomik Birliği 2018 yılında İran ile serbest ticaret
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anlaşmasını destekleyen anlaşmayı Astana’da imzalanmıştır. Bu anlaşma yolu ile İran ve AEB
ülkeleri (Rusya, Kazakistan, Belarusya, Kırgızistan, Ermenistan) arasında ticaret hacmi yılda 2,7
milyar dolar olarak tahmin edilmektedir(Bagrintceva,2018, 1). İki ülkenin ekonomik
ilişkilerinin daha ileri noktaya taşınması noktasında kurulan ortak mekanızmalardan bazıları
şunlardır; Su Çalışma Grubu, Ulusal Gaz Şirketi Arasında Mutabakat Muhtırası İran ve PJSC
"Gazprom", İhracat Kredileri ve Yatırımları Sigortası Ajansı (EXIAR) ve İran Bankası, İran-Rusya
Ticaret ve Sanayi Odaları.
Enerji alanında İran ile önemli ortak projeler bulunmaktadır. Bunların temeli yine yukarıda
belirttiğimiz 12 Mart 2001 yılında anlaşmaya dayanmaktadır. Anlaşmanın 6 maddesi enerji
alanında ikili ilişkilerin nasıl olması gerektiği ile alakalıdır. Madde; Taraflar, atom enerjisinin
barışçıl kullanımı ve nükleer santrallerin inşaatı, sanayi, bilim ve teknoloji, tarım ve sağlık
hizmetleri de dahil olmak üzere, ulaşım, enerji alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi için
uzun vadeli ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edecektir
(Kremlin.ru.2001). Diğer taraftan Rus tarafı, İran’a Bushehr’de bir nükleer reaktörün inşasını
tamamlamada yardım etti ve devletin nükleer meseledeki konumunu politik olarak
destekledi(Çernitsına, 2013, 3). Diğer bağlamda Rusya İran’ın petrolünü üçüncü ülkelere
satmak niyetinde. Bu bağlamda Ticaret temsilcisi Andrey Lugansky’in ekonomi alanında yayım
yapan ‘İzvestiya’ haber portalına verdiği röportajda konuyla alakalı şunları söylemiştir; Bizim
görevimiz, İran petrolünü üçüncü ülke pazarlarına satmak. Bu program uygulanırsa, İran bizden
milyarlarca dolarlık mühendislik ürünü almaya hazırdır. Bunlar demiryollarıyla ilişkili
teknolojilerdir; İran'da ekonomi ve yurtiçi lojistik demiryolu trafiği olmaması nedeniyle
boğuluyor. 2015 yılında İran Meclisi’nin Rusya’dan 5.5 Milyar $ kredi almasına onay vermiştir.
Sonrası için alınmayan bu kredi şu an için güncelliğiniyenilemiştir. İran.ru haber portalında
yapılan habere göre İran, Moskova’nın vaad ettiği krediyi bekliyor. Alınacak kredinin
demiryolları ve karayolları ağının geliştirilmesiyle birlikte nükleer de dahil olmak üzere enerji
ile ilgili yeni projelere ve su taşımacılığına, barajların, sulama şebekelerinin inşaatına öncelik
verilecektir (Başkatova,2019). Şimdi İran'ın ilk görevi, İran'ın transit bir demiryolu ülkesi
olması için Pakistan ve Hindistan'dan Türkiye ve Rusya'ya doğru bir demiryolu rotası
yapmak(Lugansky, 2017). İran'da elektrik santrallerinin onarımı ve yapımı, mevcut elektrik
santrallerinin modernizasyonu programı var. İran'ın ek kapasiteye ihtiyacı vardır. Ek
kapasitenin artırımı yine iki ülke işbirliği ile olacaktır. Diğer yandan Rusya gaz türbinleri de
tedarik edecektir.
Orta Doğu’da petrol rezervleri ve son dönemde Arap ülkelerin yaptırımları ile karşı karşıya
kalan Katar kritik öneme sahip olduğunu göstermiştir. Siyasi krizlere ve Suriye’deki farklı
görüşlere rağmen iki ülke liderleri birçok kez bir araya gelmiş, enerji, askeri ve ekonomi
alanında ortak mekanizmalar için görüş alışverişi yapmıştır. Rusya’nın Katar ile ilişkilerine
bakıldığında üç kritik nokta vardır Bunların birincisi Çeçen krizinin Katar-Rusya ilişkisine
yansımasıdır. Çeçen ayrılıkçı liderin 2004 yılında Katar’ın başkentinde öldürülmesidir. Bununla
alakalı 3 Rus’un tutuklanmasıdır. Bunlardan birinin Rusya Katar Büyükelçisi ilk sekreteri
Aleksandır Fetisov’dur. Tutuklanmasından birkaç gün sonra serbest bırakılmıştır. Diğer
tutuklanan 2 Rus vatandaşı ise ömür boyu hapis ile cezalandırılmıştır. Ancak, 2004 Aralık
ayında iki Rus vatandaşı Rusya’ya iade edilmiştir. Diğer önemli kriz ise Katar Doha
Havaalanında Rus Büyükelçisi’nin yaralanmasıdır. Olaydan sonra Rusya Büyükelçisi’ni geri
çekmiştir. Kasım 2013'te Katar’ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni bir Olağanüstü
Büyükelçi ve tam yetkili Nurmahmad Kholov atamasıyla ikili ilişkiler tekrardan yükselmeye
geçmiştir. Üçüncü diplomatik kriz ise Suriye’de ayrılıkçı gruplara Katar’ın desteğinin olduğu
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varsayımıdır. Diğer yandan 10 Haziran 2017'de, Katar’ın diğer Arap devletiyle ilişkilerinde
yaşanan krizin ortasında, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında Moskova’da yeni bir müzakere
turu gerçekleşmiştir. 25 Ekim 2017'de, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Katar'ı resmi
olarak ziyaret etmiştir.
Rusya ve Katar’ın ticaret hacmi alt düzeyde devam etmektedir. Rusya Ekonomi ve Kalkınma
Bakanlığı’nın verilerine göre 2013’de 41 Milyon $, 2014 yılında 53 Milyon $, 2015 yılında ise 30
Milyon $, 2016 yılında 58 Milyon $, 2017’de 73.3 Milyon $ 2018 yılında ise 50 Milyon $ olarak
gerçekleşmiştir(Ru-Stat, 2019). Rusya’nın 2017’de Katar’a ihracatı 49.8 Milyon $, ithalat ise
23.5 Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir(RF Ekonomi Bakanlığı, 2018, 1).
Rusya enerji alanında Katar ile işbirliği yapma arzusunu ikili görüşmelerde dile getirmiştir. Bu
bağlamda 2007 yılında Katar'da hidrokarbonların ortak geliştirilmesi, geliştirilmesi ve
üretilmesi alanında Lukoil ile Katar Petrol arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. 2008'de
Qatar Liquefield Gas Co. Şirketi ile anlaştığı Doha Gazprom ile bağlarını kuvvetle
güçlendirmiştir. Ayrıca, Rosneft ve Gazprom Neft'in özellikle dikkat çeken bir dizi yerli şirket
Katar'la uzun vadeli işbirliğinin kurulmasında aktif bir ilgi göstermektedir(Kasaev, 2010).
Ayrıca Gazprom’un Katar’da ortak proje olarak LNG üretimi için ortak proje yapma isteği
bilinmektedir.
Jeopolitik konumu önemli olan diğer bir ülkede Birleşik Arap Emirlikleri’dir. İki ülkenin
ilişkilerinde Basra Körfezi önemli rol oynamaktadır. Suriye konusunda aynı perspektiften bakan
iki ülkenin diplomatik ilişkileri yanı sıra askeri teknoloji alanında işbirliği ve enerji alanında
ortak çalışmaları göze çarpmaktadır.
İki ülkenin ekonomik ilişkileri ticaret hacmi bakacak olursak göre 2013’de 2,52 Milyar $, 2014
yılında 2 Milyar $, 2015 yılında ise 1.25 Milyar $, 2016 yılında 1.24 Milyar $, 2017’de 1,64
Milyar $ 2018 yılında ise 1.2 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir(Ru-Stat, 2019). Ruslar özellikle
Birleşik Arap Emirlikleri’nden değerli takılar ithal etmiştir. 2013 yılından sonra bu alanda
ithalin azalması ticaret hacmini yarı yarıya düşürmüştür. İkili ekonomik ilişkilerin ikinci önemli
ayağı ise askeri teknolojinin Birleşik Arap Emirliği tarafından Rusya’dan ithalidir. Bu alanda da
ithalatın azalması ikili ticari hacimi düşürmüştür.
İki ülke arasında enerji alanında ortak çalışmalar oldukça geniştir. Bölgede Rus şirketi Rosneft
aktif olarak çalışmaktadır. 19 Mayıs 2010'da Rosneft, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki projeleri
ortaklaşa uygulamak için BAE Crescent Petroleum şirketi ile stratejik bir ortaklık anlaşması
imzalamıştır. Anlaşmaya göre Rosneft'in payı yüzde 49'dur, Crescent Petroleum’un ise yüzde
51’dir. Lukoil Overseas ve Stroytransgaz gibi büyük şirketlerin temsilcilikleri var. Temmuz
2008'de Stroytransgaz ve Dolphin Energy Ltd., Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Tawila-Fujaira
doğal gaz boru hattının inşası için 418 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanmıştır. Birleşik Arap
Emirlikleri'nin Şarika ilinde gaz taşımacığı, işletmeciliği, dağıtımı ve ihracatı Rosneft ve Crescent
Petroleum şirketlerinin çıkarlarına göre şekilendirilmesi dönemin planların arasında yer
almıştır.
Orta Doğu’nun kritik ülkelerden biride Suudi Arabistan’dır. Rusya-Suudi Arabistan ilişkileri
2000’li yılların başında Kuzey Kafkasya’daki durumdan dolayı testten geçmiştir. 2000 yılının
Mart ayında Rus Ulusal Politika Bakan’ı Ramazan Abdulatipov, Suudi başkentini Taç Prens
Abdullah bin Abdul Aziz ile bir araya gelen Putin'in özel bir temsilcisi olarak ziyaret etmiştir.
Suudi tarafı, Rus elçisine, "Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve iç işlerine müdahale etmeme
ilkelerine saygı duyduğuna" dair güvence verdi. Suudi yardım kuruluşlarının eylemlerini Rus
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makamlarla koordine etmek için bir anlaşmaya varılmıştır(Klimentiev, 2017). Rusya’nın,
Suriye’ye askeri operasyonlara başlamasından hoşnut olmamıştır. Dolayısı ile bu
hoşnutsuzluğubnu BM’de dile getirmiştir. İran’ın Suriye’de artan rolünden rahatsız olduğu için
eleştirmektedir. Bölgesel lider ülke rekabetini düşünürsek Suudi Arabistan’ın rahatsızlığı
anlaşılmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında Moskova’yı İran ile ortak çalışmalardan vazgeçirmek
üzere ziyaretlerede bulunulmuştur. Suudi Arabistan’ın ABD ile 109 Milyar Dolar silah anlaşması
düşünüldüğünde Rusya-Suudi Arabistan ilişkileri yakın zamanda flu gözükmektedir.
Rusya ve Suudi Arabistan’ın ricaret hacmi son yıllar düşmeye devam etmektedir. Rusya Ticaret
Analiz Portalı Ru-Stat’a göre İki ülkenin ekonomik ilişkileri ekonomik ilişkilere bakacak olursak
göre 2013’de 1,08 Milyar $, 2014 yılında 1,16 Milyar $, 2015 yılında ise 926 Milyon $, 2016
yılında 490 Milyon $, 2017’de 915 Milyon $ 2018 yılında ise 6,13 Milyon $ olarak
gerçekleşmiştir.
İki ülkenin enerji ilişkileri son yıllarda oldukça ilginç seyretmektedir. 26 Ocak 2004 tarihinde,
Lukoil Overseas, Rub al-Khali çölünün orta kısmında yer alan A Blokundaki doğal gaz
yataklarının keşfi ve geliştirilmesi için bir ihale kazanılmıştır. 40 yıllık sözleşmede, Rus
firmasının proje operatörü olacağı devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco ile ortak girişim
kurulması öngörülmektedir. 2007 yılında bu şekilde kurulan LUKSAR (Lukoil Overseas - yüzde
80 ve Suudi Aramco - yüzde 20), Tuhman yapısı üzerindeki derin arama sondajlarına dayanarak
hidrokarbon yataklarının keşfedildiğini açıklanan bir diğer bilgidir. Aynı yıl, Stroytransgaz ile
Suudi Aramco arasında 200 kilometreden uzun sürecek olan Sheiba-Abkayk boru hattının inşası
için 100 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalanmıştır(Kasaev, 2010,3). ABD’nin petrol
fiyatlarını aşağı çekmesi küreselleşen sistemde yeni bir kilit görevi üstlenmiştir. Buna karşılık
OPEC petrol fiyatlarını düzenlemek üzere üyeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Rusya
Federasyonu’nunda bu konuda fikiri OPEC üyesi olmamasına rağmen iki kez alınmıştır.
Rusya’nın fikri OPEC’e üye ülkeler üzerinde etkisi görülmüştür.
Kritik öneme sahip Orta Doğu ülkelerinden biriside hiç kuşkusuz Mısır’dır. Vladimir Putin ile
2000 yılında dönemin Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek telefon görüşmesi yapmıştır. 2000’li
yıllarda ikili ilişkilerin yakınlaşmasında İsrail-Filistin sorunun rolü vardır. Sorunun çözümünde
Rusya Devlet Başkanlığı sayfasından yapılan açıklamaya göre Mısır ile koordinasyonlu
çalışmanın önemli olduğudur(Kremlin.ru, 2002). Arap Baharı’nın Mısır’daki etkisini Moskova iyi
analiz etmiş bağlarını koparmamıştır. Bu duruma binaen 12 Ağustos 2014'te Mısır Devlet
Başkanı Abdel Fattah el-Sisi Rusya'yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin önemi Sisi’nin Arap ülkeleri
dışında ziyaret ettiği ilk ülkenin Rusya olmasıdır. Rusya Devlet Başkanlığı sayfasında bu
ziyaretin içeriği askeri işbirliği, enerji, ekonomik ilişkiler ve Orta Doğu olarak yer almıştır. İki
lider iki ülke çıkarları doğrultusunda çalışma grupları kurmuş diplomatik kanallarını
güçlendirmişlerdir.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler günümüze kadar gelişmiştir. Rusya Ticaret Analiz Portalı
Ru-Stat’a göre İki ülkenin ticaret hacmine bakacak olursak göre 2013’de 2,95 Milyar $, 2014
yılında 5,48 Milyar $, 2015 yılında ise 4,09 Milyar $, 2016 yılında 4,08 Milyar $, 2017’de 6,72
Milyar $ 2018 yılında ise 3,64 Milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı yılları esas alarak iki
ülke ticaretlerinde ilk sırayı 8 Milyar Dolar ile baglagiller almıştır. İkinci sırayı 5.53 Milyar Dolar
ise askeri techizatlaralmıştır. Üçüncü sırayı 3,31 Milyar Dolar demir, dördüncü sırayı ise 3 Milyar
Dolar petrol ve petrol ürünleri almaktardır. İki ülke ilişkileri ekonomik bağlamda ilerleme
göstermektedir. Ekonomi ilişkilerin ilerlemesinin en önemli göstergelerinden biride Mısır’da
yeni bir Süveyş Kanalı projesinin uygulanması ve Rusya pazarına basitleştirilmiş bir erişim
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yöntemi sunulması ve Mısır’da bir Rus sanayi bölgesi oluşturulması için bir anlaşma
sağlanmasıdır. Rus sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin mutabakat 2 Şubat 2016 tarihinde
imzalanmıştır. Proje, Port Said şehrinin doğusunda bulunan Rus yerleşik işletmeler için
basitleştirilmiş bir vergi rejimi ile özel bir bölgenin oluşturulmasını öngörmektedir. Yatırımların
büyüklüğü yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.
İki ülkenin enerji ilişkileride ekonomik ve diplomasi ilişkilerine pararlel olarak gelişmektedir.
2001 yılında Lukoil Doğu Çölü’ndeki WEEM petrol üretim projesine katılmıştır ve bölgede ciddi
büyüklükteki enerji tesisleri kurmuştur. Lukoil dışında Rosneft’in önemli bir yeri vardır. Bölgede
Şeyl gazı geliştirme ve üretme projesine 2016 yılında katılmıştır. Projede hissesi yüzde 30’dur.
Rusya’nın diğer önemli enerji şirketi art 2015'te Gazprom, Mısır Gaz Holding Şirketi (Mısır Doğal
Gaz Holding Şirketi) ile beş yıllığına Mısır'a sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki konusunda çerçeve
anlaşması imzalamıştır. Sözleşme Ağustos 2015 tarihinde imzalanmıştır. 9-10 Şubat 2015
tarihlerinde Vladimir Putin, Sisi'nin davetiyesinde Kahire'ye iki günlük resmi bir ziyarette
bulunmuştur. Vladimir Putin'in Kahire'ye yaptığı ziyaretin sonucu, Rosatom’un katılımı ile
Mısır’ın Nükleer Enerji Santrali’nin yapımı yanı sıra Mısır ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında
serbest bir ticaret bölgesi oluşturulması konusunda anlaşma imzalanmıştır. LNG'nin ilk partisi
Mayıs 2016'da Mısır'daki Ain Sohna limanına teslim edilmiştir. Enerji bağlamında iki ülkenin
önemli dönemlerinde biri 2001, 2008, 2015, 2016 yılları diyebiliriz.
Orta Doğu’da önemli rolü olan ülkelerden biride Irak’tır. Irak’ın yeniden yapılanması sürecinde
Rusya bölgeye ilgisini artırmış bölgeye büyük şirketleri aracılığı ile etkinliğini artımıştır. Iran’a
yakın Badra şehrinde özellikle Gazprom’un aktif olduğunu görmekteyiz. 2017 yılına kadar 4
kuyudan 30 bin varil üretirken 2017 yılında 3 kuyu daha devir alarak üretimini artırmıştır.
Irak’ta Batı-Kurna 2 petrol sahalarını genişletmek adına 2017’de yapılan ihaleyi Rus şirketi
Lukoil kazanmıştır. Ayrıca Irak’ın güneyindeki Blok 10 alanında çalışmalarını hızlandırmıştır.
Diğer yandan Rosneft ise Irak’ın güneyinde bulunan Blok 12 petrol sahasında ilk keşif sondajını
2017 yılında başlatmıştır (Neftegaz.RU, 2017).
Rusya ve Irak ticari ilişkilerinde ilk sırada askeri teknoloji yer almaktadır. Rusya Ticaret Analiz
Portalı Ru-Stat’a 2013- 2018 yılı arasındaki ticaret hacmi 6,87 Milyar Dolar’dır. Bunun 5,68
Milyar Dolar’ı askeri anlaşmalar teşkil etmiştir. Bunun dışında metal ve metal ürünleri yer
almaktadır (Ru-Stat, 2019, Irak).
Orta Doğu’nun en kritik ve önemli ülkelerinden biride Türkiye’dir. İki ülke arasında UkraynaRusya krizi, Suriye’ye yaklaşımın farklı olması, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de yaklaşımların aynı
olmaması gibi derin sorunlar mevcuttur. Buna rağmen Rusya ile Türkiye arasında ilişkiler son
dönemlerde oldukça ivme kazanmıştır. 24 Kasım 2015 tarihinde düşürülen Rus savaş uçağından
sonra Rusya ekonomik yaptırımlar uygulamıştır. Türk ekonomisini etkileyen yaptırımlar
şöyledir; bazı gıdaların Rusya’ya girişini yasaklanması, Türkiye’ye turizmin durdurulması,
vizesiz seyehatlerin kaldırılması, Türkiye’den gelen tırların ve Karadeniz’deki gemilerin
denetmesidir. Bu krizin kısa bir sürede atlatılması iki ülke arasındaki ticari hacmin
büyümesinede neden olmuştur. Rusya Ticaret Analiz Portalı Ru-Stat’a göre 2013- 2018 yılı
arasındaki ticaret hacmi 140 Milyar Dolar’dır. 2013’de 32,7 Milyar $, 2014 yılında 31,6 Milyar $,
2015 yılında ise 23,3 Milyar $, 2016 yılında 15,5 Milyar $, 2017’de 22,1 Milyar $ 2018 yılında ise
15,3 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
Aynı yılları esas alarak ticari ilişkilerde ilk sırayı askeri teknolojilerin teminatı 41,689 Milyar
Dolar ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada 31,124 Milyar Dolar ile petrol ve petrol ürünleri
yer almaktadır(Ru-Stat, 2019).
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Rusya-Türkiye enerji ilişkileri son kertede oldukça ivme kazanmıştır. Akkuyu Nükleer Santrali
ve Türk Akımı gibi enerji önemli projelere imza atılmıştır. Akkuyu en son reaktörlerlerin olacağı,
kurulduktan sonra 4.800 megawatt kapasiteye sahip olacaktır. Santralin 60 yıl ömrü olacağı
tahmin edilmektedir. Uçak krizinden sonra bu projelere Rusya tarafından yaptırım
uygulanmamıştır. Rusya’nın Türkiye politikasında jeopolitik konumu önemlidir. Türkiye ile
enerji ve askeri teknoloji alanlarında kurulan ilişkiler öncelikli jeopolitik konumu ele alınarak
geliştirilir. Türkiye gaz ihtiyacını ‘Türk Akımı’ projesi ile yaklaşık yüzde elli üçünü Rusya’dan
karşılamış olacaktır. Bu anlamda ikili enerji ilişkileri gelişirken Doğu Akdeniz’de bulunan doğal
gaz rezervleri konusunda Türkiye-Rusya ayrı düşünmektedir.
Değerlendirme
Çalışmamızda, Rusya’nın, Orta Doğu ile ilişkilerini enerji ve ticaret perpektifinden inceledik.
Sovyetlerden sonra azalan ilişkilerin 2000’li yıllarda tekrardan yükselişe geçtiğini ihracat ve
ithalat verilerinde, enerji anlaşmalarında görmekteyiz. Çeçenistan, Ukrayna ve Gürcistan ile
yaşanan krizlere rağmen Rusya’nın ‘Orta Doğu’da toprak bütünlüğene saygı ve terörizme karşı’
duruşuyla son zamanlarda imajı yükselmiştir. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkan’ı olduğu ilk
günden beri katıldığı çeşitli uluslararası organizasyonlarda vurgulamıştır. Sovyetler Birliği
yıkıldıktan sonra Orta Doğu ile azalan ilişkilerin yeniden kurulması, kaybedilen kazanımların
tekrardan alınması ve ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için önemli adımlar atmıştır. Bu
adımlardan en önemlisi bölgedeki ülkelerin iç işlerine karışılmayacağının teminatını verip
onların toprak bütünlüğünü BM ve uluslararası toplantılarda savunacağını ilan etmesidir. Buna
bağlı olarak bölgede rejimlere karşı oluşabilecek herhangi bir silahlı grubun karşısında
duracağını bildirmesidir. Diğer önemi adımı ise ekonomik yatırım ve enerji’dir. Orta Doğu
ülkelere stratejik alanlara yatırım yapılmasıdır. Önemli diğer bir adımı ise Rusya’ya olan
borçların ödenemesinin kolaylaştırılması veya silinmesidir. Dördüncüsü ise Orta Doğu kritik
öneme sahip ülkelere kred verme seçeneğidir.
Öncelikli olarak kendi nüfusunda müslüman toplulukları düşünerek Orta Doğu politikasını
geliştirirken kendi kamuoyunda ‘İslam ve Radikal İslam’ konusunu incelemiştir. Orta Doğu
devletlerinin iç politik mücadelenin ağırlaşması sonucu ortaya çıkacak olan ideolojik boşluklara
‘Radikal İslam’ yanlıların gelmesi söz konusu olabilir. Bu bağlamda Orta Doğu’da yapacağı
operasyonların nedenlerinden biri bu ideolojik boşlukları önlemek diğeri kendi iç dinamiklerini
harekete geçirmemesi için Orta Doğu’da ‘Radikal İslam’ın zayıflatılmasında Suriye, Afganistan,
Pakistan, İrak gibi ülkelerde aktif rol oynamıştır. Bunların zayıflatılması veya yok edilmesi kendi
içinde bulunan müslüman toplumun dinamiklerinide kontol altında tutmak anlamına
gelmektedir.
Bölgede ortaya çıkan yeni dünya düzeninde ‘çok kutuplu’ anlayışının oluşu Rusya için bir artıdır.
Tam bu anlamda ‘iletişim ve medeniyetlerin koruma’ vurgusu Rusya tarafından sıkca
yapılmaktadır. ABD’nin Orta Doğu politikası Orta Doğu devletlerini alternatif arayışına itmiştir.
Bu alternatif arayışı sadece Türkiye değildir. Aynı zamanda Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri de bu alternatif oluştuma eğilimi içindelerdir.
Orta Doğu’da Rusya büyük şirketleri Rosneft, Tatneft, Gazprom, Lukoil aracılığı ile bölgede
ağırlığının
artırmak
istemektedir.
Ürdün/QasrAmra,
İran/Buşer,
Mısır/ElDabaa,
Türkiye/Akkuyu gibi önemli ülkelerde Nükleer Enerji Santralleri kurmak için projeler almakta
ve bunların işletmesini uzun yıllar yapmak istemektedir. ABD tarafından petrol fiyatlarının son
zamanlarda düşürülmesi Orta Doğu’da önemli üreticilerin bundan etkilenmesinden doğan bir
birliktelikte söz konusudur. Riyad ve Moskova bu anlamda ortak çalışmışlar ve petrol
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fiyatlarının daha fazla düşürülmemesi konusunda ortak karara varmışlardır. OPEC, Rusya ile
fiyatlar konusunda görüş alışverişi yapması bu duruma örneklerden birtanesidir. Çalışmamızda
dikatimizi çeken diğer bir husus ise Rusya’nın diğer bir enerji kayanağı olan Kaya gazını Orta
Doğu’daki partnerleri ile geliştirmek, üretmek ve üçüncü ülkelere ihracatını yapma isteğidir. Bu
alanda Suudi Arabistan, Katar, İran, İrak gibi ülkelerle çalışarak sektörde güçlenmek
istemektedir.
ABD’nin dış politikasında Rusya’nın gelir kaynaklarını azaltmak niyetiyle bazı piskolojik,
ekonomik baskılar yapmaktadır. İstikrarı bozulmuş bir Orta Doğu’da yapmak daha kolaydır.
1997 yılında Irak Batı Kurna’da Rusların kazandığı petrol rezervlerinin genişletilmesi üzere
yapılan ve savaştan sonra da iptal edilen ihale buna en önemli örnektir. Türkiye’nin S-400 hava
savunma sistemlerini edinmesi, Rusya’dan savaş uçaklarını alması bu baskıları Mısır, Ürdün,
Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerede yöneltilmesine neden olmuştur. Çalışmamızda bu gibi
baskıların yer yer başarılı yer yer başarısız olduğunu yıllara göre artış veya düşen ticaret
verilerine bakarak anlamaktayız. Bazen Rusya ile alakalı bazen kendi yörüngesinden çıkan
ülkelere piskolojik ve ekonomik yaptırımları uygulayan ABD, Rusya’nın bölgede mevzi
kazanmasına neden olmaktadır. Katar’a uygulanan yaptırımlardan sonra Rusya Savunma
Bakanı’nın Katar’a gitmesinin bu duruma oldukça uygun bir örnek olduğunu düşünmekteyiz.
Rus karar alıcılar için stabil olmayan bir bölgede rejim değişikliklerinin, güç kaymalarının, halk
ayaklanmalarının olabiliritesi sürekli göz önünde bulundurulmaktadır. Bu gibi durumların
ardından büyük anlaşmalarının iptali, silah ticaretinin aksaması, yatırımların fes edilmesi gibi
durumların yaşanmasıda Rus yetkililer tarafından düşünülen sonuçlardır. Tüm bunlar
karşısında Rus yetkililer moderatör pozisyonunu almak, gelişmeyi izlemek için optimal kabul
ederler.
Ruysa bölgenin en önemli gücü olduğunu söylemek bugün itibari ile doğru bir saptama
olmayacağı kanaatindeyiz. Ancak, bölgede son dönemlerde ivedilikle realist politikalarla
ilgilenen bir Rusya olduğunu vurgulamalıyız. Enerji ve ekonomi bu politikların öncü ayakları
olduğu tespitlerimizden bir diğeridir.
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Soft Power of Russia in Turkey

Viktoriia Demydova*
Abstract
Following the annexation of Crimea and introduction of the sanctions against Russia, Kremlin
found itself isolated from the international community. In order to improve image of the
country, Russia starts to emphasize the soft power tools. This paper seeks to analyze the nature
and role of the soft power institutions of Russia in Turkey. The author discusses traditionally
used by the USSR spheres of education, science and culture as well as media and church
institutions in order to answer the question how the foreign policy goals shape the soft power
instrument. The main argument is that the goal of Russia in developing its soft power over
Turkey is to weaken the presence of the US in Turkey and the region. In this way, Russian soft
power is a zero-sum game. The paper analyzes the work of the Russian state agencies dealing
with compatriots as well as civil society organizations. For that, content analysis of the official
documents, speeches and news was utilized. Besides, in-depth interviews with activists and
included observation were used as an additional source.
Keywords: Culture, Education, Russia, Soft Power, Sputnik, Turkey.
Öz
Kırım'ın işgali sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Kremlin’i uluslararası ortamda yalnız
bıraktı. Ülke imajını tekrar güçlendirmek isteyen Rusya yumuşak güç stratejilerine yöneldi. Bu
makale, Rusya'daki yumuşak güç kurumlarının Türkiye'deki doğasını ve rolünü incelemeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yazar, geleneksel olarak SSCB'nin eğitim, bilim ve kültür
alanlarının ve bunun yanı sıra, dış politika hedeflerinin yumuşak güç politikasını nasıl
şekillendirdiği sorusuna cevap ararken örnek çalışma olarak Türkiye’de medya ve kilise
kurumlarına odaklanıyor. Makalenin ana argümanı, Rusya’nın Türkiye üzerinde izlediği
yumuşak güç politikasının ana amacının, ABD’nin Türkiye’deki ve bölgedeki varlığını
zayıflatmak olduğu yönündedir. Bu şekilde, Rus yumuşak gücü sıfır toplamlı bir oyun
olmaktadır. Makale ayrıca, Rusya devlet kurumlarının vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
ilişkilerini analiz etmektedir. Bu amaçla resmi belgeler, konuşmalar ve haberler üzerinde içerik
analizi uygulanmıştır. Ayrıca, aktivistler ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve ek gözlem
olarak dahili gözlem kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, Kültür, Rusya, Sputnik, Türkiye, Yumuşak Güç.

Introduction
A year of 2019 had been proclaimed a year of Mutual Culture and Tourism for Turkey and
Russia. Ambassador of Russia to Ankara Aleksey Yerhov announced the symbolic opening of
2019 with the Troy opera performed by Turkish artists in Bolshoy Theater in Moscow (God
kul'tury Turcii, 2019). One of the biggest Russian symbols, art, is being used by the states to
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cement the cooperation. This paper seeks to answer the question how do the Russian foreign
policy interests in Turkey form the soft power tools. The paper argues that the goal of Russia in
developing its soft power over Turkey is to weaken the presence of the US in Turkey and the
region. In this way, Russian soft power is anti-American. Russia uses education, culture,
scientific and technological cooperation as well as media tools as a soft power. This is not an
exemption in case of Turkey. However, Russia still needs to develop its strategies: due to the lack
of budget and lack of novelty in the strategies of Kremlin, it is heavily relied upon the Soviet style
organizations. Russian soft power is a sort of propaganda, rather than attraction. It lacks
country-based approach and sometimes symbols and cultural elements are highly irrelevant.
The paper analyzes the work of the Russian state agencies working with compatriots as well as
civil society organizations. For that, content analysis of the official documents, speeches, news
was utilized. Besides, in-depth interviews with activists of the organizations and included
observation were used as an additional source.
Soft Power, Theoretical Background
This research is based on the definition of the soft power provided by Joseph Nye. Nye
emphasizes that soft power ‘co-opts people rather than coerces them’. According to him, the
main idea of the soft power is ‘the ability to shape the preferences of others’. (Nye, 2005) The
soft power of a country rests primarily on three resources: its culture (in places where it is
attractive to others), its political values (when it lives up to them at home and abroad), and its
foreign policies (when they are seen as legitimate and having moral authority). Regarding the
use of the soft power, Russia has two basic goals: soften position of the West as to Kremlin's
policies and affect agenda in the near abroad.
Russia’s Soft Power
According to the analysts of the Russian foreign policy, Russia’s soft power can be characterized
by pragmatism, opportunism, a non-ideological approach, and readiness to engage in selective
cooperation with most regional actors, despite tensions between and even with them.
(Stepanova, 2016). Irrelevant cultural symbols are also the case.
In 2012, in his essay Russia and the Changing World, Putin noted that Russia is a part of the
bigger world from the information dissemination perspective and Russia has no intend to isolate
from the world that clearly delivers a message of the Kremlin’s goal to use propaganda in the
world affairs. However, the conflict over the Eastern Ukraine proves that it is rather an
information war being waged by Russia policy-makers. At the same time, Russia’s approach to
soft power is critical: Kremlin treats soft power as a mechanism for upbringing extremism and
separatism, a tool for manipulation of public opinion and the way to interfere a state’s domestic
affairs. Obviously, the attack on American discourses can be read here.
Russia's soft power is anti-Western and against the West. Russia seems to stuck in the Cold War
era and continues to use the Soviet style engagements. Thus, according to Nye, the Soviet Union
also spent billions on an active public diplomacy program that included promoting its high
culture, broadcasting, disseminating disinformation about the West, and sponsoring antinuclear
protests, peace movements, and youth organizations (Nye, 2005: 73 - 75). Nowadays, Russia
pays particular attention to culture, education, science and technology, arts, sport in her soft
power policies.
Plans and approaches of Russia’s soft power policies are designed by the Federal Agency for the
Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International
Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo). Most important institutions of the Russian soft
power include
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Governmental Commission on the Compatriots` Affairs Under the Ministry of Foreign
Policy;
Rossotrudnichestvo;
Foundation Russkiy Mir (‘’Russian World’’).

Specially created for work in Turkey institutions of include





Russia – Turkey High Level Cooperation Council, 2010;
Russian-Turkish Public Forum;
Russian Center for Culture and Science in Ankara;
Coordination Council of Russian Compatriots’ Organizations (CSORF) in Turkey.

The first three institutions represent governmental initiative while the last one is a grassroots
activism. Mentioned above Rossotrudnichestvo is a contemporary reincarnation of the Soviet era
Union of Socialist Societies for Cultural Relations with Foreign Countries (SSOD) (About
Rossotrudnichestvo). Rossotrudnichestvo works according to the Working Programs for the
Compatriots Living Abroad. (Programma raboty s sootechestvennikami, 2014). Its office in
Ankara is a Russian Center for Culture and Science acting according to the Agreement Between
the Government of the Russian Federation and the Government of the Turkish Republic On the
Establishment and Activities of the Cultural Centers, signed on 3 December 2012 (Russia and
Turkey develop). List of its main areas of activity include
• Education and science;
• Support for compatriots living in Turkey;
• Promotion of cultures of the peoples living in Russia;
• Popularization of the Russian language;
• Preservation of historical memorial monuments and burial sites;
• Development of international relations of the Russian regions;
• Public diplomacy (Dejatel’nost’).
International cultural project is implemented by the Russian Foundation Russian World in
partnership with leading world educational and educational institutions. The Russian centers of
the Russkiy Mir Foundation are created in order to popularize Russian language and, support
Russian language study programs abroad, "develop intercultural dialogue and strengthen
mutual understanding between nations"(Fond “Russkij Mir”). Russian centers provide wide
access to the cultural, historical and literary heritage of the Russian world, the methods and
practices of Russian education, modern creative ideas and programs.
The main centers are
• Russian Center of the University of Economics and Technology, Ankara;
• Center of Russian Language and Culture RUSMER;
• Association of Russian Culture, ATEK College Izmir;
• A.I. Solzhenitsyn Society for the Study of Russian Language and Culture, Antalya;
• Russian Education Association, Istanbul;
• Russian Society of Education, Okan University (Partnerskie organizacii).
One of the institutions that also goes back to the Soviet era is a Society of Friendship and
Cooperation with Turkey established in January 2019 in Moscow. Andrei Rudskoy, Rector of
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, became President of the Society
(Prezident obshhestva druzhby). Before, the Society of Friendship between the USSR and Turkey
existed but was closed in 2006. Society is a member of the International Union of Public
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Associations Russian Association for International Cooperation (RAMS). RAMS is a successor of
the Union of Soviet Societies for Friendship and Cultural Relations with Foreign Countries
(SSOD) and the All-Union Society of Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS), formed in
1958 and 1925 respectively. After the collapse of the USSR, the International Union of Public
Associations of the Russian Association for International Cooperation (RAMS), established in
1992, became the successor of the SSOD activity on the development of public relations (Istorija
RAMS).
Russia and Turkey also established the High-Level Cooperation Council in 2010 (Sozdan
rossijsko-tureckij Sovet). It was preceded by 2010 article of Dmitry Medvedev in Turkish
newspaper Zaman titled “Russia and Turkey will not Rest on Their Laurels” (Medvedev, 2010). A
strategic planning group headed by the two countries’ foreign ministers was established within
the council to discuss the main issues on the agenda for Russia and Turkey’s cooperation in
international affairs. The group was to meet at least once a year. An agreement on establishing a
Russian-Turkish Public Forum was also reached (V Rossotrudnichestve obsudili, 2018). Also,
following the talks between Medvedev and Erdogan, intergovernmental agreements on
reciprocal visa requirements, cooperation on construction and operation of a nuclear power
plant at the Akkuyu site, and organization of a mixed international rail and ferry link between
the ports of Kavkaz (Russia) and Samsun (Turkey) were signed. The countries also initialed a
number of memorandums. These foresee cooperation in higher education; compliance with
phyto-sanitary measures in reciprocal supply of plant-derived products; grain quality and
safety; conditions for supply of poultry and other raw meat products; and agriculture.
As it was mentioned above main spheres of activity of the Russian soft power institutions
include, first of all, education, science and technology as well as culture. This part of the paper
will analyze relevant institutions in Turkey.
Education
A Concept on Promotion of Russian Education on the Basis of Rossotrudnichestvo
Representation Abroad was adopted in 2014 (Kontseptsiya prodvizheniya Rossijskogo
obrazovanija). The document stated that higher education is one of the most effective
mechanisms for establishing the positive image of Russia abroad. (Kontseptsiya prodvizheniya
Rossijskogo obrazovanija, 2014: 4) In the area of Turkey – Russia relations, among others, it
resulted in coordinated project “By the Road of Yuri Gagarin"; Club of Turkish Graduates of
Russian and Soviet universities; and selection of foreign citizens and compatriots for the study
in Russia with a government scholarship (Obrazovanie I nauka).
According to the Resolution of the Government of October 8, 2013, a quota system for the
foreign citizens has been established (Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii, 2013). In
2018 – 2019, institutions of higher education accepting Turkish youth included National
Research University Higher School of Economics (Moscow), G.V. Plekhanov Russian Economic
University (Moscow), Russian University of Peoples Friendship (RUDN, Moscow), A.S. Pushkin
State Institute of the Russian Language (Moscow), Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU), Russian State University for the Humanities (RGGU, Moscow), Financial University
under the Government of the Russian Federation (Moscow), St. Petersburg State University
(SPSU), Kabardino-Balkarian State University (KBSU), Kazan Federal University (KFU), NI
Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University (UNN), NE Bauman Moscow
State Technical University (Moscow), Moscow State University of Geodesy and Cartography
(MIIGAiK), National Research Nuclear University (National Nuclear Physics Institute, Moscow),
Tomsk State University (TSU), Ulyanovsk State Pedagogical University (UlGPU), Rostov State
Medical University (RostGMU), Russian State Guide Radio Meteorological University (RSHU, St.
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Petersburg), Petrozavodsk State University (PetrSU). Education is free of charge. Additionally, a
scholarship of 1400 ruble (22 US dollar) is awarded to the selected students. (Stipendii na
uchebu v Rossii, 2019).
As to the secondary education, a number of Russian schools is acting in Turkey. They are
International Moscow School in Antalya; EDUANT School in Antalya; Klassika M school in
Alanya; Dal School and Pushkin school in Istanbul.
Language
Language is a column of the Russian World, along with the religion, according to the official
position of Kremlin. Promotion of the Russian language in cultural and education spheres is the
main idea of the most Russian institutions in Turkey. Russian language centers are acting in
Turkey. Russian language Olympiads, total dictations, reciters competitions, anniversaries of
writers and poets, cultural events, TORFL exams are being conducted in Turkey. (Russkij Jazyk.
Novosti). Association of Slavic Teachers and Translators also exists in Turkey. Artek summer
camp is accepting Turkish students in Crimea. However, it should be noted that using wellknown Russian writers or poets’ names institutions fail to calculate that some authors are
unknown for the Turkish citizens. Thus, for instance, Pushkin is a well-known poet but Krylov,
Rimsky - Korsakov are not that familiar to Turkish audience.
Culture
Celebrations of the New Year, 23 February (Defender of the Fatherland Day), Maslenitsa (The
last week before the 7-week Great Fast that ends with the Easter in the Orthodox Culture),
Easter, anniversaries of Gagarin or Tereshkova (first woman in space), writers’ or poets’
anniversaries are organized in Turkey. Particular place is given to art and music. Alexandrov
Song and Dance Ensemble of the Russian Army visited Turkey. Russian – Turkish Classical Music
Festival was conducted in May 2019 in Antalya. On March 23, 2019, a photo exhibition dedicated
to the 180th anniversary of the Russian composer Mussorgsky, Member of the Moguchaya
Kuchka was held. Besides, Russian theater DOST was organized in Istanbul by Olesia Deste. In
February – March 2019, ROSPHOTO, hosted an exhibition titled ''I Close My Eyes and Listen to
Istanbul". The organizers of the exhibition borrowed the name from the lyrics of the Turkish
poet Orhan Veli (Kul’tura. Novosti). Apart from this, numerous Russian cultural centers operate
as a public diplomacy. There is a public diplomacy group on Facebook. Meetings of the bloggers
in Istanbul are being held. Seminar of the author of POEHALI book – Chernyshov – was organized
in Istanbul in 2019.
Science and Technology
Space program of the USSR was particularly important during the Cold War and the space race.
Later, it became the brand of the country together with the Sputnik spacecraft and Yury Gagarin,
the first man in the space. These symbols are being widely used by Kremlin in order to create a
positive image of Russia and to promote cooperation with Turkey in the aerospace sphere. Thus,
Cosmonautics Day (12 April) is being celebrated by the Russian institutions in Turkey.
Particularly, children are getting familiar with the flight of Gagarin. First woman in space,
Valentina Tereskova's, anniversary is also celebrated by the Russian speakers of Turkey. Sputnik
itself is a symbolic name. The first satellite launched by the Soviet Union, was a symbol of the
progress and leadership of the Communism in the research of the space. It was used for the
media network of Russia created in 2014.
The project of Rossotrudnichestvo in Turkey dealing with the cooperation in space research and
education was called ‘’By the Road of Yuri Gagarin’’. Through this project the following events
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were organized. Turkish Civil Aviation Institution University (THKÜ) and the Russian University
of Peoples Friendship with the assistance of the representative office of Rossotrudnichestvo
signed the Agreement on Cooperation in Science and Education, as well as the Working Program
of Cooperation. Photo exhibition “Our Gagarin” opened at the Anatolian University in Eskisehir.
Thematic lessons devoted to the Day of Cosmonautics were held at the Association of Russian
Culture in Ankara. Throughout April, in more than 80 countries of the world, Rossotrudnichestvo
held an international project “Ours in Space”, timed to the International Day of Aviation and
Cosmonautics (12 April). On March 29-30, 2018 cosmonaut Alexander Lazutkin visited Ankara
University of Social Sciences (ASBÜ) and Middle Eastern Technical University of Ankara (ODTÜ).
On November 30 - December 14, 2017, the representative office of Rossotrudnichestvo and the
State Space Corporation Roskosmos organized and held the Sputnik60 exhibition at the Civil
Aviation University. A lecture was given by the Hero of Russia, acting pilot-cosmonaut Sergey
Revin. More than 1000 Turkish schoolchildren, students and interested citizens visited the
exposition (Nauka I tehnika. Novosti).
Civil Society
Civic activism of the Russian speakers in Turkey has resulted in establishing Coordination
Council of the Russian Compatriots’ Associations that includes the following institutions:











Russian Culture and Education Association (Alanya);
International Association of Culture and Education EDURUS (Alanya);
Association of Russian Culture (Ankara);
Association of the Russian-speaking Youth (Ankara);
Russian Society of Antalya;
Russian Society of Art and Culture (Antalya);
Solzhenitsyn Society of the Study of Russian language and Culture (Izmir);
International Association of Culture and Solidarity VELES (Kemer);
Russian Youth Association (İstanbul);
Russian Society of Enlightenment, Cultural and Business Cooperation (Istanbul) (Sostav.
Koordinacionnyj Sovet).

Russian Society for Education, Cultural and Business Cooperation was registered in Istanbul 11
years ago. The Society has Russian Language Center, Russian Public Library, methodical office of
the Russian World Foundation, Center for Social and Legal Support, Russian Language
Association of Teachers of Turkey, International School, public organization of Russian-speaking
students from the CIS countries “MOORS”, numerous courses for compatriots, their children and
Turkish citizens. Three cultural and educational centers of the Society are located in the central,
European and Asian parts of Istanbul. Russian Society is the beneficiary of the Foundation for
Legal Support and Protection of Compatriots (2014–2015) and the Russian World Foundation.
The project for the All-Turkish Olympiad in the Russian language, implemented in 2014, was
included in the list of the most significant projects of the Foundation and included in the
collection “Projects of the Year”.
Center for Social and Legal Support for Compatriots has been operating since 2000. Since 2005,
it was under the jurisdiction of the Russian Society for Education, Cultural and Business
Cooperation and expanded its activities after receiving a grant from the Foundation for the
Protection and Support of the Rights of Compatriots from 2014. In 2018, the functions of the
Center continued on the basis of the Association Public Diplomacy. Throughout the entire period
of its activity, the Center provided legal, social and psychological assistance to thousands of
Russian-speaking citizens, assistance in obtaining medical and funeral services, employment,
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support in studying Russian and Turkish for low-income categories of compatriots,
consultations on Turkish legislation in Russian (Centr social'noj i pravovoj podderzhki).
Media
“Information creates power, and today a much larger part of the world’s population has access
to that power" (Nye, 2005: 103). ‘Sputnik’ is reference to a satellite that was launched by the
USSR in 1957, a successful period of fast modernization and industrialization. Nowadays,
Sputnik is a news agency, news website platform and radio broadcast service established by the
Russian government-owned news agency Rossiya Segodnya (Russia Today or RT) in 2014. In
March 2016, access to Sputnik's online content was blocked by Turkish authorities and later
unblocked again. Sputnik is very popular in Turkey due to the Turkish language and wide
coverage. Its website teems with stories hailing Turkey’s purchase of Russia’s S-400 missile
system, which NATO and in particular America opposes, as a sign of the country’s increasing
independence from the Western alliance. On issues like the wars in Ukraine and Syria and the
turmoil in Venezuela, Sputnik regularly channels the voice of its Russian paymasters. (In
Sputnik’s orbit, 2019). A study 1/2 published last year by the RAND Corporation concluded the
news agency was part and parcel of a Kremlin strategy to “foment suspicion” between Turkey
and its NATO partners and to enlist the country’s support for Russia’s policies. (Paul & Courtney,
2016). According to a series of polls by Kadir Has University, the share of Turks who identified
Russia as a threat to their country dropped from 34.9% in 2016 to 12.4% last year. Those who
saw America as such soared from 44.1% to 60.2% (Survey on Social and Political Trends, 2017).
Ukraine is depicted as nationalistic and anti-Russian. Presidential race is covered particularly:
anti-Russian stance of Ukraine before the election, criticism of Poroshenko.
Apart from Sputnik, a number of journals, newspapers and radio exist in Turkey. Journals:
Roksolana, Gündem Rusya, Laleli, Türkçe-Rusça Politika, Ekonomi ve Yaşam Dergisi. Channels:
http://www.vestiturkey.com/, http://www.trt.net.tr/russian, (TRT Haberleri AA, AFP, AP,
Reuters, DPA, ATSH, EFE, MENA, ИТАР-ТАСС. Radio: Voice of Russia, Umut Radyosu (aired in
Russian weekly in Antalya in 1995 and closedin July 2014). Agencies:
http://ru.cihan.com.tr/home/, http://www.aa.com.tr/ru.52. İnternet newspapers: Moskovskiy
Komsomolets – Turtsiya http://www.mkturkey. ru/, Argumenty i Fakty - Turtsiya
http://www.aif-turkey.ru/, Vesti Turtsiihttp://www.vestiturkey.com/, Novosti Turtsii
http://www.turknews.ru/,
Gambit
http://www.rusgazete.ru/,
Antalya
Segodnya
http://antalyatoday.ru/, Gazetem (Turkish newspaper for Turkish immigrants in Russia)
http://gazetem.ru/. http://tr.sputniknews.com/, http://ru.turkrus.com/ (Halidov, 2014).
Sport
Sport is another sphere where Russia is particularly successful. That is why Kremlin is using
sport activities to form a positive image of the country. For instance, 2014 Sochi Olympic Games
were used by Russia to improve its image abroad. As well as Mundial 2019 was used for multiple
reasons. Sport is political. Isolation of Russia could be seen when Russian sportsmen were
banned from 2018 Winter Olympics on the charge of doping. Under such conditions Russia
chooses to host events. A Winter Universiade was held on 2 – 12 March, 2019 in the Russian city
Kranoyarsk (Zimnjaja Universiada 2019, 2019). Universiade stems from the words ‘Olympiad’
and ‘University’ that is called to mean competitions between university students. In 2013,
Summer Universiade was held in Kazan (Vsemirnaja letnjaja Universiada, 2014). In 1973,
Summer Universiade was held in the Russian capital city. In 1957 in Moscow, similar World
Festival of Youth and Students was organized. II World Games of Young Compatriots, which
were held in Sochi from April 23 to April 29, 2016.
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Compatriots living in Turkey, launched the campaign "Together at the GTO!". GTO (‘Gotov K
Trudu I Oborone’ or ‘Ready for Labour and Defense’) is a program of physical and cultural
training, which was based on a unified and state-supported system of patriotic education of the
population. It goes back to 1927 – 1928. On November 20, 2016, in Kemer, the action
"Compatriots, Together at the GTO!", Organized by the Coordination Council of the Organizations
of Russian Compatriots of Turkey (CSRI) of Turkey and the Private Moscow International School
(Antalya) with the support of the Rossotrudnichestvo and sports communities of Kemer (V
Antal'e startovala akcija, 2016).
As it can be seen from the analysis, youth is one of the target groups of the Russian soft power
policies. Therefore, a special Council on the Affairs of the Youth Residing Abroad was founded in
2015. This council is being coordinated by different governmental units and was established
through the decree of the Cabinet of Ministers under the Governmental Commission on the
Compatriots’ Affairs (Polozhenie o Mezhvedomstvennom Sovete, 2015). Youth organizations
were used by the USSR in its appeal to the citizens of the satellite states as well. Nowadays, these
events are represented by the Youth Against Terrorism, Zhar-ptica festivals, young engineers’
competitions.
Historical Places
According to the Order of the Government of the Russian Federation of November 11, 2010, the
list of the sites located abroad and that have historical and memorial significance for the Russian
Federation was formed. It included the Memorial in Gelibolu. The maintenance of the Memorial
in proper condition and its preservation is assigned to the representative office of
Rossotrudnichestvo in Turkey.
Among the memorable places associated with the history of Russia in Turkey, one can also single
out the Istanbul district of Beyoglu, where after the October Revolution of 1917 the
representatives of white emigration (houses, bookstores and grocery stores, publishing houses
and other institutions) existed. In district of Sisli, there is an Orthodox cemetery, where the
graves of the staff of the Russian Imperial Embassy in Constantinople are preserved.
On the island of Heybeliada in the Sea of Marmara a monument to Russian soldiers who died in
Turkish captivity in 1828-1829 was erected. On the island of Buyukada, in the Greek monastery
of St. Nicholas is a monument to Russian soldiers - participants of the Crimean War of 18531856. A part of the crew of the Morzh submarine was buried on the territory of the summer
residence of the Consulate General of the Russian Federation in Istanbul; a monument was
erected in honor of the Russian submariners who died in the Bosporus region in 1917.
In December 2014, the grand opening of St. Petersburg Square took place in the historic quarter
of Ankara - Hamamonu, in which the first diplomatic mission of Soviet Russia in Turkey was
located in the 1920s. These buildings were renovated, and in February 2015, the Ankara House
of Russian-Turkish Friendship was opened on their site (Istoriko-memorial'naja rabota).
Religion and Church
On October 5, Synod of ROC decided to sever relations with the Patriarchate of Constantinople.
The reason for this was the abolition by the Ecumenical Patriarchate of the act of 1686 on the
transfer of the Kiev Metropolis to the control of the Moscow Patriarchate. The Russian Orthodox
Church established a Constantine and Helena Church on the territory of Consulate in Sariyer and
sent a priest as a response the numerous requests of Russian citizens living there, since they can
no longer receive communion in local parishes. The first liturgy, held on November 11, was
attended by the staff of the Consulate General, including Consul General Andrei Podjolyshev, as
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well as Russians living in Istanbul. The Orthodox Church will be built on the territory of the
Russian Embassy in Ankara, since it was the will of Andrey Karlov (Nachalis' reguljarnye
bogosluzhenija, 2018).
Symbolism in the Russian Soft Power
In its use of the soft power, Russia refers to collective traumas such as the Second World War
and Victory Day of 9 May appealing to diaspora. Annually, immortal regiment is being organized
to commemorate the victims of Fascist aggression on the USSR. This allows to appeal to
compatriots regardless of ethnicity. The same approach was used by Yeltsin in the beginning of
1990s when the government lacked solid and comprehensive national idea and nation building
strategy. The incorporation of the young generation has educational, propagandist and
nationalist goals.
Andrey Karlov assassinated in late 2016 in Ankara during the ceremony of the opening of the
photo exhibition appeared to be a symbol himself. He is a martyr at work now. Ambassador
Karlov was commemorated on the 2nd anniversary of his death in Ankara. Russian Ambassador
to Ankara Aleksey Yerhov said that a museum will be opened on behalf of former Ambassador
Andrey Karlov, Moscow International School in Antalya provided a room for a Museum of
Karlov. Yerhov said that an Orthodox Church would be opened in the embassy district as Karlov
had planned.
Soft Power Discussion
“They are specifically targeting countries that have toxic relations with the West,” says Andrew
Weiss from the Carnegie Endowment for International Peace about Russian soft power. “They’re
trying to deal themselves into any conflict they can, not because they are going to solve it, but
because they want influence. They want to have a voice.” (Weiss, 2019).
Government plays a dominant role in developing soft power programs that seeks to mobilize
resources and develop programs in the quest to exert a positive influence on an external
audience. NGOs existing in Turkey are also pro-governmental. Unlike Nye's concept of the soft
power, it is rather a zero-sum. Russian soft power always refers to the issue of the national
identity. However, limited budget makes it regional and limited to a certain number of
institutions, like Rossotrudnichestvo. In 2013, Rossotrudnichestvo’s budget comprised 2.19 billion
rubles (approximately $64.3 million); Russkiy Mir was allocated 500 million rubles
(approximately $1.47 million); and Russia Today’s 2013 budget was 11.31 billion rubles
(approximately $332 million). Both RT and the newly constituted Russia Today received a sharp
increase in funding in 2014 with RT allocated $445 million and Russia Today $250 million.
Nonetheless, both media outlets were subjected to approximately a 50% reduction in their
budgets in 2015 as a consequence of Russia’s worsening economic situation, with RT projected
to receive about $236 million and Russia Today around $100 million (Wilson, 2015: 1192).
Russia's approach to soft power despite almost 28 years of independence lacks novelty and
specific brand and symbols. Old Soviet style organizations and events, policies are utilized.
Traditional conservative values, such as Orthodox Church, or history of the Socialist Revolution,
are a part of the Russian brand. Russian soft power is young, lacks specificity, oriented towards
short term results, provides alternative informational work, as opposed to presenting an
attractive image of Russia. Populism is a significant part of the discourse. The absence of the
country-specific approach can be traced in the irrelevant and unknown symbols and
personalities. Thus, the image and name of bear, Russian symbol applied in the logo of the United
Russia was applied in education competition for children. Due to the rudeness of this association
in Turkish language, this move was criticized.
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Furthermore, Russia seeks to avoid conflictual topics and emphasizes areas of possible
collaboration. It is trying to avoid issue of Crimea's annexation and illegal status; Crimean Tatars
are not considered since Turkey does not recognize the annexation of Crimea. The Azov Sea
crisis was not discussed. During the crisis over independence of the Ukrainian Orthodox Church
granted by Constantinople Patriarch Bartholomew in late 2018, Russia was expecting from
official Ankara some pressure on Fener Patriarchy. This did not happen and Moscow announced
the breakup of the relations with Fener.
Nevertheless, Turkish people, unlike Ukrainians or Western citizens, are positive about Russia.
They do not treat Russia as an aggressor, following Georgian War or the annexation of Crimea,
but rather see it as a fighter with terrorism, protector of stability in the region and order in the
country. Putin is seen as a leader who can express his thoughts honestly and directly. Turkey
and Russia have some similarities. They both are not European, but rather Eurasian, possess
empire past, experienced revolutions in early 20th century. Ataturk was close to Lenin. Late
modernization, vocal minorities challenge the power of the leader, unorganized opposition in
big cities, protests in 2011-2012 in Russia and 2013 in Turkey make them similar.
Turkey is a region of particular importance for Russia. The are always common topics with
Turkey. For instance, anti-terror or as Chomsky said, recognizable external threat, cannot be
ignored. During the Cold War, USSR lacked pop culture, unlike the USA. Nowadays, still the
Hollywood or music on the cultural level, or democracy on the level of political values are
missing but there are separate elements, symbols. Russia cannot boast of having a queen, like
the UK, or democracy as the US, or even fight on terrorism, although it is dealing with extremism
in Crimea, or proposed to fight together during Assembly General in September 2015. It is antiWestern in its conservatism, and anti-unilateral in the foreign policies, but still it is not an easy
recognizable brand or even discourse.
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Orta Doğu Savaşlarının Kosova’ya Etkisi
Bayram Pomak*

Öz
Kosova, NATO’nun 1999 yılında Yugoslavya’ya müdahalesini müteakiben BM’nin 12441 sayılı
kararı uyarınca UNMIK2 tarafından yönetilmeye başladı. Savaşın bitmesi ve BM yönetiminin
kurulmasıyla birlikte Kosova Geçici Öz Yönetim Kurumları da kurulmuştur. Yeni dönem, Kosova
halkı açısından hem siyasi hem de sosyolojik anlamda çok ağır bir süreç olarak geçmiştir. Yeni
süreçte dünyanın her tarafından değişik sivil toplum örgütleri, ideolojiler, akımlar vs. Kosova’ya
girmiştir. Batı’dan misyonerler gelirken, Doğu’dan ise Suudi Arabistan kaynaklı Vehabî akımlar,
İran kaynaklı Şiî akımlar ve Türkiye’den değişik akımlar girmiştir. Ancak Kosova 500 yıllık
Osmanlı hakimiyetinde kalmasından dolayı nüfusunun %90’ı Müslüman ve mezhep olarak
Hanefi olması hasebiyle Türkiye’den gelen akımlara yabancı kalmamıştır. Ancak özellikle Suudi
Arabistan kaynaklı olan STK’lar ve Suudi Arabistan’dan mezun olan imamların görev yaptığı
camilerde Kosova için yabancı olan yeni bir düşünce akımı olan Vehabilik yayılmaya başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Orta Doğu, DEAŞ, Yabancı Savaşçılar
Keywords: Kosova, Middle East, ISIS, Foreign Fighters

1. Tarihi Arka Plan
Kosova, 1389 tarihli Kosova Savaşı sonucunda Osmanlı imparatorluğunun yönetimi altına
girmiştir. Tam olarak bu bölgede kontrolün sağlanması ise 1455 yılında gerçekleşmiştir. Osmanlı
imparatorluğunun egemenliği tam olarak sağlandıktan sonra bölge halkı yavaş yavaş
Müslümanlaşmaya başlamıştır. Ancak XVIII. y.y.’da bölgenin hızlı bir şekilde Müslümanlaştığı
görülmektedir. Bölgenin Müslümanlaşması demografiyi değiştirmiştir. 1912 yılında Osmanlı’nın
Balkanlar’dan çekilmesiyle birlikte Müslümanlar için de zor günler başlamıştır. 1912 – 1944
yılları arasında Sırp Hırvat Sloven Krallığı yönetimi altında kalan bölge 1944’te komünist
Yugoslavya’nın kurulmasıyla bu devletin yönetimi altına girmiştir. 1945 – 1956 yıllarında
değişik baskılara maruz kalan Müslümanların birçoğu Türkiye’ye göç etmeye mecbur bırakılmış;
birçok dini kurum ve ibadethaneler kapatılmıştır. 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılmasıyla
birlikte Yugoslavyada dağılma sürecine girmiş ve Yugoslavya savaşları denilen (Slovenya,
Hırvatistan, Bosna Hersek) savaşları gerçekleşmiştir. 1989 yılında Sırbistan’ın Kosova’nın
özerkliğini feshetmesi üzerine bölgede çok zor bir dönem başlamıştır. Okullar kapatılmış,
fabrikalardan ve diğer kamu kurumlarından Müslümanlar çıkarılmıştır. Bu dönemde Kosova’dan
birçok öğrenci, dini eğitim almak için Arap ülkelerine gitmiştir. Bu ülkeler arasında Suudi
Arabistan, Libya, Suriye vs. ülkeler başı çekmiştir. 1998 yılında Kosova’da başlayan silahlı
çatışmalar neticesinde 1999 yılında NATO Yugoslavya’ya müdahale etmiştir. 78 gün boyunca
Uzman, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Medeni Hukuk Dalında Yüksek Lisans mezunu,
Araştırmacı.
1 Kosova hukuken Yugoslavya’nın bir parçası kalırken, yönetimi Birleşmiş Milletler tarafından yapılacaktı.
2 Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu
*
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süren müdahale neticesinde Kumanova Anlaşması imzalanmış ve bu anlaşma ile Sırbistan
Kosova’dan çekilmek ve yönetimi BM geçici kurumlarına devretmek zorunda kalmıştır.
1999 yılında BM’nin 12443 sayılı kararı uyarınca, Kosova, UNMIK4 tarafından yönetilmeye
başladı. Savaşın bitmesi ve BM yönetiminin kurulmasıyla birlikte Kosova Geçici Öz Yönetim
Kurumları da kurulmuştur. Yeni dönem Kosova halkı açısından hem siyasi hem de sosyolojik
açıdançok ağır bir süreç olarak geçmiştir.
1999 yılında yaşanan savaştan sonra yeni bir düzen, yeni bir yönetim kurulmaya başlanmış ve
bu geçiş süreci çok sancılı olmuştur. BM’nin 1244 sayılı kararına göre yönetilmeye başlanan
bölgeye dünyanın birçok yerinden yabancılar akın etmiştir. İdari yönetim, BM tarafından
oluşturulan bölgenin güvenlik güçleri, NATO (KFOR5) tarafından sağlanmıştır. Diğer taraftan ise
Kosovalıların yönettiği ‘‘Geçici Özyönetim’’ kurumları kurulmuştur. Ancak bu kurumların
yetkileri sınırlı idi, ilerleyen süreçte aşama aşama yetkiler bu kurumlara aktarılmıştır.
Dünyanın değişik yerlerinden gelen kuruluşların yanında değişik sivil toplum örgütleri ve
misyoner örgütler de bölgeye girmiştir. Hem Doğu’dan hem de Batı’dan gelen STK’lar ülkede
faaliyetlerine çok hızlı bir şekilde başlamıştır. Genel de Batı’dan gelen Sivil Toplum Örgütleri
misyonerlik faaliyetleri yaparken, Doğu’dan gelenler ise kendi dini görüşlerini yaymaya
çalışıyordu. Özellikle Arap ülkelerinden gelen STK’lar bölge halkı için çok yabancı olan yeni bir
dini inanış gibi algılanan “Selefî” ve “Vehabî” görüşünü getirmiştir. Çünkü bölge Osmanlı’dan bu
yana Hanefi mezhebine tabidir. Yeni gelen bu akımlar bu sebeple Kosova toplumunda ilk
başlarda ciddi bir tepkiylekarşılanmıştır.
2. Arap ülkelerinden gelen STK’ların faaliyetlerinin etkisi
1999’dan sonra ilk gelen yardım örgütlerinin başında Arap kökenli yöneticiler olmuştur. Bu
örgütlerin çalışanları genelde 90’lı yıllarda Arap ülkelerinde eğitim gören imamlar olmuştur.
Ancak 11 Eylül’den sonra Kosova’da bulunan BM yönetimi bu yardım örgütlerini ülkeden
çıkarmıştır. Sınırdışı edilen bu kuruluşlarının yerine, başında Arap ülkelerinden mezun olmuş
imamların olduğu sivil toplum örgütleri kurulmaya başlanmıştır. Bu STK’lar kendi ideoloji
kitaplarını hızlıca tercüme ettirmiş ve yardım sundukları ailelere bu kitapları da dağıtmışlardır.
Ayrıca yardım dağıtılan ailelerin çocuklarına kendi derslerine gelmelerini şart koymuşlardır. Bu
süreçte bu çocuklar indoktrine edilmiş ve bir kaç yıl içerisinde Hanefi mezhebine bağlı olmayan
Selefî ve Vehabî doktrininin benimsemiş kişiler ortaya çıkmıştır.
1999 – 2008 yılları arasında BM yönetimi altında olan Kosova ve Geçici Özyönetim Kurumlarının
bağımsızlık yönündeki çabaları neticesinde oluşan idari boşluktan istifade eden bu kuruluşlar,
faaliyetlerine denetimsiz bir şekilde devam etmiştir.
Bağımsızlık6 ilanından sonra Kosova kurumları tüm yetkileri devralmış, İstihbarat, Dışişleri
Bakanlığı vs. gibi kurumları kurmuştur. Bu geçiş aşamasında hem siyasi hem de toplumsal süreç
çok değişmiştir.
Orta Doğu’dan gelen bu fikir ve inanç akımları toplumun belli bir kısmında ciddi şekilde yer
edinmiş, Vahabî ve Selefî akımı özellikle yeni yapılan camilerde yer bulmuş, youtube, facebook
vs. gibi sosyal paylaşım mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte Selefî imamlar bu mecraları çok
etkili bir şekilde kullanmış ve propaganda yöntemlerini genişletmişlerdir.
Kosova hukuken Yugoslavya’nın bir parçası kalırken, yönetimi Birleşmiş Milletler tarafından yapılacaktı.
Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu
5 Kosovo Forces
6 17 Şubat 2008
3
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Orta Doğu’daki gelişmeler, Arap Baharının ortaya çıkması gibi küresel çapta etkisi olan olayların
yansımaları Kosova’da da hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle Suudî kaynaklı Vehabî imamlar
vaaz ve hutbelerinde, YouTube gibi kanallarında yaptıkları yorumlarla kendi doktrinlerini
yaydıkları kitleleri etkilemeye ve bu konuda onları hazırlamaya başlamışlardır. Özellikle Suriye
savaşının başlamasıyla birlikte ‘Cihad’ vb. konular Kosova camilerindeVahabî imamların
vaazlarında konuşulmaya başlamıştır.7
Suriye’de ve Irak’ta savaşların başlaması ve DEAŞ’ın ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Avrupa’dan
ve dünyanın değişik yerlerinden kişiler DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye gitmiştir. Aynı şey
Kosova’da da gerçekleşmiştir. Özellikle savaşın başlangıcında Vahabî ve Selefîliğe mensup din
adamları, verdikleri vaaz ve hutbelerde gençlerin bu savaşlara katılmalarını teşvik etmişlerdir.
Özellikle DEAŞ’ın toprak kazanması ve sayı olarak büyümesi, bu kitlelerde heyecan uyandırmış
ve örgüte katılımları daha cazip hale getirmiştir. Kosovalı gençlerin Orta Doğu’daki savaşlara
katılım sayıları da bunları göstermektedir. 8
2012 yılında Orta Doğu’da meydana gelen gelişmeler, DEAŞ ideolojisine sahip imamların vaaz ve
hutbeleri, sosyal medyadan yapılan propagandalar, sosyoekonomik koşullar vb. nedenlerden
dolayı DEAŞ veya El-Nusra’ya katılmak üzere Kosovalı gençler Suriye’ye gitmeye başladılar.
Suriye’ye gidip bu örgütlere katılmak için gereken bağlantıları Vahabî ve Selefî imamlar kuruyor
ve ilgilenenleri istenen yerlere gönderiyordu. Gençler Türkiye üzerinden geçerek bu örgütlere
katılıyordu. İlk önce İstanbul’a ulaşan bu kişiler daha sonra Suriye sınır illerine, özellikle Hatay
üzerinden örgütlere katılıyorlardı. 9
Ancak gidenlerin hepsi orada kalmıyor, pişman olup dönenlerde oluyordu. 2012 yılında
Kosova’dan 28 kişi gitmiş aynı yıl 8 kişi geri dönmüştü. Daha sonra DEAŞ’ın toprak kazanarak
genişlemesive propaganda araçlarını arttırmasıyla izleyen yıllarda gidenlerin sayısı daha da
artmaya devam ediyordu. 2013 yılında 116 kişi gitmiş, 45 kişi geri dönmüştür. 2014 yılı en fazla
kişinin Suriye’ye gittiği yıl olmuştur. Bu yılda 148 kişi Suriye’ye gidip örgütlere katılmış ve aynı
yıl 79 kişi geri dönmüştür. 2015 yılında 70 kişi gitmiş 29 kişi geri dönmüştür. 2016 ve 2017
yıllarında toplam 10 kişi gitmiş ve 7 kişi geri dönmüştür.10
Sözde “Halifeliğin” ilanından önce 2014 Temmuz’unda sadece 15 aile Suriye ve Irak’a gitmiştir.
Aynı şekilde sözde “Halifeliğin” ilanından sonra 2014 yılı ortaları ile 2015’te yabancı savaşçıların
ailelerinden oluşan 108 aile DAEŞ’in kontrolünde bulunan yerlere yerleşmiştir. 2016 ve 2017
yıllarında DAEŞ’in geri çekilme süreci ve Kosova sınırlarının sıkı bir şekilde kontrol edilmeye
başlanmasıyla, sadece dört aile Suriye ve Irak’a gitmiştir.11
Bütün bu savaşlara katılımlar hem Kosova devlet mekanizmasını hem de halkını ciddi şekilde
endişelendirmiştir. Bu gelişmeler karşısında Kosova hükümeti önleyici nitelikte adımlar atmaya
başlamış ve bu fenomeni anlamaya ve önlemeye yönelik tedbirler almaya başlamıştır. Kosova
Başbakanlık Ofisi bu olguya ilişkin yaptığı araştırmalarda gençlerin hangi motivasyonlarla
gittiğini tespit etmeye çalışmıştır. Bu rapora göre gençlerin DEAŞ ve El-Nusra gibi radikal
örgütlere katılmaya yönelten itici ve çekici etkenler şunlardır:

Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi (QKSS) 08/2017 Raporu s. 26
agr
9 https://zeri.info/aktuale/138426/ish-luftetari-kosovar-i-isis-it-rrefen-se-cfare-pa-ne-siri-video/
10 QKSS, Rreziqet e rejateekstremizmitdhunshem ne Kosove 08/2018, s. 21
11 Përtejshkaktareve: Rreziqet e rejateekstremizmittedhunshëm ne Kosove, 08/2018, s. 24
7
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1.İtici Nedenler:
1.1.Ekonomik ve Sosyal Faktörler: Fakirlik ve gelecek kaygısıyaşayan gençler bu motivasyonla
bu savaşlara katılmakta ve bir şekilde yaşadığı umutsuzluk ortamından uzaklaşmak
istemektedir.12
2. Çekici Nedenler:
2.1. Radikal İmamlar: 90’lardaOrta Doğu ülkelerinde okumuş ve 1999 savaşından sonra
Kosova’ya dönmüş ve olan Selefî ve Vahabîliğe mensup imamların vaaz ve hutbelerinden
etkilenen ve örgütlere katılmaya karar verenler.
2.2.Online Radikalizm: DEAŞ gibi örgütlerin propaganda nitelikli videolarını izleyen ve yazılarını
okuyup etkilenen ve örgüte katılan gençler. 13
3. Orta Doğu Savaşlarının Kosova Toplumuna Etkisi
Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler sonucu Kosova toplumunda ortaya çıkan bu fenomen
toplumun büyük bir kısmını etkilemiş ve vatandaşların özellikle çocukları konusunda
endişelenmelerine neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucu Kosova hükümeti bu konuda
adımlar atmaya başlamış ve bir dizi önlem almıştır. Kosova Hükümeti, BM 217014 ve 2178 15
sayılı kararlarına uyacağını açıklamış ve 12 Mart 2016 tarihinde Yurt Dışında Silahlı Çatışmalara
Katılma YasağıYasası’nı16 meclisten geçirmiş ve bu yasa 18 Nisan 2016’da yürürlüğe girmiştir.
Yurt Dışında Silahlı Çatışmalara Katılma Yasağı Yasası, özünde her türlü silahlı çatışmayı
yasaklarken, asıl amacı DEAŞ’a katılımı engellemek ve gidenlerin yeniden Kosova’ya dönmeleri
halinde yargılamaktır. Bu yasaya göre yurt dışında bir silahlı çatışmaya katılan bir Kosova
vatandaşı, 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir. Yukarda belirttiğimiz yasa dışında,
terör faaliyetlerine katılmış veya hazırlık aşamasında yakalanmış DEAŞ sempatizanları da
tutuklanmıştır. 2014 yılının Ağustos ayında Kosova’da DEAŞ’a karşı yapılmış olan en büyük
operasyonda 59 kişi gözaltında alınmıştır. Bunların 33’ü hakkında 3 iddianame hazırlanmıştır;
bu kişilerin tamamı isnat edilen suçu kabul etmişlerdir. Bunun yanısıra 20 ayrı olayda 45 kişi
daha yakalanmış ve bunlar hakkında iddianameler hazırlanmıştır.17
Suriye ve Irak savaşlarına katılan Kosovalı örgüt üyeleri örgüt içerisinde yüksek mertebelere
gelenler de olmuştur. Bu kişilerin başında DEAŞ’ta önemli görevler almış olan Lavdrim
Muhaxheri gelmektedir. Muhaxheri yayınladığı propaganda videolarında bir genci ağır silahla
öldürürken görülmektedir. Aynı şekilde videolar üzerinden Kosova’yı tehdit etmekteydi.
İstihbarat örgütleri Kosova’ya yapılacak olan bir saldırıyı önlemiş ve bunu Lavdrim
Muhaxheri’nin örgütlediğini tespit etmiştir. Muhaxheri yayınladığı videoda “Sizin için kara
günler yakında” diyerek yapacağı eylemi önceden bildirmiştir. Ebu Bekir El-Bagdadi’nin en
güvendiği adamlardan biri haline gelen Muhaxheri, ismini Abu Abdullah el Kosova olarak
değiştirmiştir. 2017 yılında ABD’nin dronla yaptığı bir saldırıda öldürülmüştür.18

Strategjia për parandalimin e ekstremizmit te dhunshëm dhe radikalizmit qe shpie ne terrorizëm2015 –
2020, s. 13, Eylül 2015
13 Strategjia per parandalimin e ekstremizmit te dhunshëm dhe radikalizmit qe shpie ne terrorizëm 2015
– 2020, s. 14, Eylül 2015
14 Yabancı Terörist Savaşçılara İlişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı
15 Yabancı Terörist Savaşçılara İlişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı
16 05/L-002sayılıyasa
17 ABD DışişleriBakanlığı’nın 2 Haziran 2016 tarihliraporu, s..3
18 https://telegrafi.com/kush-ishte-lavdrim-muhaxheri-video18/
12

736

Diğer bir DEAŞ üyesi ise Niğde Ulukışla’da bir polis ile bir astsubayı şehit eden bir vatandaşı da
öldüren Qendrim Ramadani’dir.19Ramadani Türkiye’de yargılanarak 5 defa müebbet hapis,174
yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmıştır. Yargıtay bu kararı
onamıştır.20
Bu doktrinden etkilenmiş Kosovalı gençler bu örgüte katılarak Kosova iç güvenliğini de tehdit
eder hale gelmişlerdir. Bu bakımdan Kosova hükümeti çeşitli AB ve ABD kurumlarıyla birlikte bu
doktrinden etkilenmiş kişileri topluma yeniden kazandırmak için programlar yürütmektedir.
Diğer bir mesele ise Suriye ve Irak savaşlarına katılmış olan savaşçıların geri getirilmesi
meselesidir. Gidenlerden dönenler olmuş, bazıları yargılanmış ve bu yargılamalar sonucu cezalar
verilmiş ve bir kısım ise serbest bırakılmıştır. Suriye ve Irak savaşlarına sadece Kosova’dan değil
diğer Balkan ülkelerinden de (Bosna, Kosova, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk) 2012
yılından itibaren 850 ile 1000 kişi katıldığı tahmin ediliyor. Ancak bu sayılara sadece savaşanlar
değil onlarla birlikte gitmiş olan kadın ve çocuklarda dahildir.
Diğer yandan ise otoritelerin verilerine göre şimdiye kadar ebeveyninden bir veya ikisinin
Kosovalı olan 40 çocuk Suriye ve Irak’ta dünyaya gelmiştir.21Yukarda belirttiğimiz Suriye ve
Irak’ta doğan 40 çocuğun yanında, Kosova’dan Suriye ve Irak’a aileleriyle birlikte gitmiş olan
çocuklar mevcuttur. 10 ve 12 yaşlarında iken oraya gitmiş ve artık 16, 17 yaşlarına gelmiş ve o
ortamda yetişmiş olan bu çocukların Kosova’ya geri dönmesi Kosova için bir tehlike arz
etmektedir. Bu bakımdan Kosova, Suriye ve Irak’tan geri dönen kadın ve çocukların topluma
kazandırılmaları için stratejiler üretmeye çalışmaktadır. 22
Kosova, geri dönen “yabancı savaşçıların”topluma yeniden kazandırılmaları için kişiye özel
çalışmaların yapılması gerektiği görüşünü ifade etmektedir. Yani uygulanacak olan özel
yöntemlerkişinin özelliklerine göre olacaktır. Ancak genel olarak geri dönen kişiler üç süreçten
geçecektir:
1) Rehabilitasyon süreci;
2) Yeniden entegre süreci;
3) Tahliye sonrası süreç.23
Arap Baharı ve devamında meydana gelen Orta Doğu savaşlarının Kosova toplumunda ciddi bir
etkisi olmuştur. Halkının çoğunun Müslüman olan Kosova, gerek savaştan yeni çıkmış olması ve
geçiş aşamasında olan bir toplum olması hasebiyle küresel düzeyde olan bu gelişmelerden ciddi
şekilde etkilenmiştir. Her ne kadar Kosova’da herhangi bir saldırı olmamış olsa bile, gerek
çocuklarının bu doktrinden etkilenmeleri ve bunun sonucunda bu savaşlara katılmaları tehlikesi
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/nigde-saldirganlari-tutuklandi-26078888ŞüphelilerdenXu’nun
ise, tercüman aracılığıyla yapılan sorgusunda, diğer şüpheli Ramadin’i suçlayarak, şunları söylediği
öğrenildi:
“Suriye’den savaştan dönüyorduk. Çendrim Ramadin’yi tanımam, bana ‘Kosova’ya eve gidelim’ dedi, ben
de kabul ettim. Sonra yola çıktık. Silahları hiç görmedim, benim haberim yokken çantamıza koymuş.
Kontrol noktasında jandarmayı görünce, silahı benim sırtımın arkasından doğrultarak jandarmaya ateş
etmeye başladı.‘Ne oldu’ diye sorunca ‘kamyonu sür’ diye bağırdı. O esnada silahla ayağıma ateş etti.
‘Neden yaptın’ diye sorduğumda yanlışlıkla yaptığını söyledi. Olay esnasında uyuşturucu etkisindeydim.
Hiçbir polisin ve jandarmanın vurulup vurulmadığını görmedim. Olayın ardından yakalandık. Hiçbir
örgüte üye değilim.18 yaşındayım.Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”
20 https://www.haberturk.com/yargitay-teror-orgutu-deas-in-nigde-saldirisinda-kararini-verdi-1887903
21 Përtejshkaktareve: Rreziqet e rejateekstremizmittedhunshëm ne Kosove, 08/2018, s. 24
22 Përtejshkaktareve: Rreziqet e rejateekstremizmittedhunshëm ne Kosove, 08/2018, s. 29
23 Ri integrimi iluftëtareve te huaj te rikthyer: Çfarë qasje ipërshtatet me se miri Kosovës?, 04/2017, s. 25
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Kosovalı aileleri ve toplumunu en çok endişelendiren meselelerden biri olmuştur. Orta Doğu’da
gelişen bu olayların etkileri Balkan Müslümanlarını etkilemiş ve büyük tartışmalara neden
olmuştur.
Sonsöz
Savaştan sonra toplumda meydana gelen boşluklar dışardan gelen düşünce akımı ve inanışlar
karşı savunmasız kalmıştır. Bu boşlukları doldurmaya çalışan STK’lar, coğrafya ve toplumun
yapısını göz önünde bulundurmaksızın, kendi düşüncelerini yansıtmaya çalışması ile ciddi
ayrışmaları ortaya çıkarmıştır. Zaten öteden beri meydana gelen her türlü ulusal ve uluslararası
akımdan etkilenmiş olan bölge ve toplum, bu suretle toplumlarda meydana gelen derin
uçurumların süjesi olmuştur. Özelde Kosova’nın devletleşme sürecini sağlıklı bir şeklide
sürdürmesi ve tam bağımsız bir devlet olabilmesi adına, toplumsal dayanışma sağlaması
gerekmektedir. Bu gerekliliğin başında, ayrıştırıcı hareketler yerine toplumu bir arada tutacak
değerlerin geliştirilmesi ve var olan değerlerin korunması gelmelidir. Kosova gözünden
açıklanmaya çalışılan bu sorunların diğer devletlerde de izdüşümünün olduğunu varsayabiliriz.
Ancak Kosova, bölgenin diğer ülkelerine kıyasla daha kırılgan bir yapısı olması sebebiyle, gerekli
önlemlerin alınması hususundaki muacceliyeti öncelikli gelmektedir.
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Orta Doğu ve Latin Amerika Arasında Tarihsel Bağlar

Canan Kışlalıoğlu*

Öz
Latin Amerika ile Orta Doğu arasındaki tarihsel bağlar, o coğrafyada Orta Doğu kökenli herhangi
bir kişi önemli bir konuma geldiğinde dikkat çekmektedir ancak bu iki bölge arasındaki
ilişkilerin Latin Amerika’da nasıl bir demografik ve sosyolojik bir değişim yarattığı
bilinmemekledir. Bu çalışmada Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya olan göçler incelenerek, göçen
kişilerin Latin toplumlarla olan ilişkileri kısaca analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Latin Amerika, Orta Doğu, Göç, Levant, Orta Sınıf.
Abstract
The historic ties between Latin America and Middle East is taking attention only when a Middle
Eastern origin person take an important seat but it must be known that relations between these
two region made how demographic and social changes in Latin America. In this paper,
migrations from Middle East to Latin America will be examined and the immigrations’ relations
with Latin American societies will be analyzed.
Keywords: Latin America, Middle East, Migration, Levant, Middle Class.

Giriş
Latin Amerika uzun bir tarihe sahip olan geniş bir bölgedir. Kristof Kolomb öncülüğünde
Avrupalı güçler tarafından sömürgeleştirilen Amerika kıtası, geçen sürede etnik olarak da
değişime uğramıştır. İspanyol ve Portekiz koloniciliğinde şekillenen Latin Amerika kendi
nüfusunu büyük oranda kaybederken, başka bölgelerden gelen insanlarla bugün büyük bir nüfus
çeşitliliğine sahip olmuştur. Bu çalışmada Latin Amerika ve Orta Doğu arasındaki tarihsel bağlar
nüfus üzerinden incelenerek, özellikle Latin Amerika’da Orta Doğulu nüfusun gelişim süreci ve
günümüzdeki sonuçlarına değinilecektir. Ayrıca Orta Doğu coğrafyasından göç eden kişilerin
etnik ve dinsel yapıları ve ait oldukları coğrafyalar ile hangi ülkelere gittikleri, o ülkeler
içerisindeki konumları ve o toplumlarla etkileşimleri analiz edilmeye çalışılacaktır.
Hem Latin Amerika hem Orta Doğu uzun bir tarihe ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış
olan iki coğrafyadır. Bu iki coğrafya da birçok savaş ve göç yaşamıştır. Orta Doğu coğrafyası
konumu itibariyle birçok alandan göç alabilecek yapıda olmasına rağmen Latin Amerika
coğrafyası göç alma konusunda farklı standartlara sahiptir.
Latin Amerika’nın Avrupalı güçler tarafından sömürgeleştirilmesinin ardından, yerli nüfus yüzde
90 oranında azalmıştır. İşgücü ihtiyacı nedeniyle Avrupalı güçler Afrika’dan insan ticaretine
başlayarak köleleştirdikleri Afrikalıları bu bölgeye getirmiştir. Bunun haricinde bölgenin birçok
yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olması ve ekonomik gelişmeye ihtiyaç duyması, birçok
Avrupalının da kıtaya göç etmesini sağlamıştır. Avrupalı bir nüfusun sömürgeleştirilen bölgelere
*
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göç etmesinin yanı sıra köle ticareti nedeniyle de getirilen Afrikalı insanlar da burada kalarak bu
toplumların parçası haline gelmişlerdir. Bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından,
Latin Amerikalı devletler kendi ekonomilerini geliştirebilmek için göçlere açık politikalar
izlemişlerdir.
Bölgede yaşanan bu etnik değişimler haricinde Orta Doğu coğrafyasından da insanlar Latin
Amerika’ya göç etmiştir. Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya göçler 19. yüzyılda başlamıştır. Göç
eden kişilerin bir kısmının Osmanlı pasaportu taşıması ve Avrupa kaynaklarında Osmanlı
Devleti’nin Türkler ve Türkiye diye tanımlanmasına bağlı olarak, bu coğrafyadan göç eden
kişilere etnik kökenine, dini inancına bakılmadan Türk denmeye başlanmıştır. Bu tanımlama bir
süre sonra Latin Amerika toplumlarında dış görünüşleri bu coğrafyadan gelenlere benzeyen
insanları nitelemek için de kullanılmıştır.
Eski Arjantin başkanı Carlos Menem ve son olarak El Salvador’da yapılan seçimlerde devlet
başkanı olan Nayip Bukele örneklerinde olduğu gibi, Orta Doğu coğrafyasından giden kişilerin o
topluma nasıl uyum sağladıkları ve azınlık olmaktan öte, o toplumun bir parçası haline
gelebildikleri görülmektedir.
Latin Amerika’ya Göçlerin Özelliği
Bu göçlerin belirgin özelliklerinden birisi, göçlerin Kuzey Afrika’dan değil, çoğunlukla Levant adı
verilen bölgeden yapılmasıdır. Bu topraklar günümüzde Suriye, Lübnan, Filisin, İsrail ve Ürdün’ü
kapsayan topraklardır. Ayrıca bu bölge Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlı yönetimi altında
olan bölgelerdir. Kuzey Afrika’dan göç olmaması ise zaten buradaki nüfusun daha önce köle
olarak götürülmesiyle alakalı sayılabilir. Levant’tan Latin Amerika’ya göç, kişilerin kendi isteği
ve hedefi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu bölgeden göç eden kişiler gittikleri ülkelerde çeşitli
isimlerle anılmıştır; Arjantin ve Brezilya’da Suriye Lübnanlısı, Ekvador’da Lübnanlı, Honduras ve
Şili’de Filistinli olarak isimlendirilmişler, geldikleri coğrafyanın Osmanlı imparatorluğu
yönetiminde olması nedeniyle kıta genelinde Türkler olarak bilinmişlerdir.1 1864 ve 1914 yılları
arasında 1,2 milyon kişi Osmanlı’dan Latin Amerika’ya göç etmiş ve bunların Osmanlı pasaportu
sahibi olmaları nedeniyle, bu kişilere Yahudi, Arap, Ermeni olmalarına bakılmadan Türk
denmiştir.2 Bu Türkler isimlendirmesi günümüzde de devam etmektedir ancak ırksal bir
farklılığı vurgulamaktan çok kimi zaman benzerliğe vurguya dönüşmüştür. Arap etnik
kimliklerine benzer yüz hatlarına sahip olmak da bu isimlendirmeye sebep olabilmektedir ancak
bunu ırkçılık olarak görmek mümkün değildir, sadece Orta Doğululara fiziksel benzerliğe yapılan
bir atıf şeklinde değerlendirilmelidir.
Osmanlı dönemi göçleri dışında, 1948’de İsrail’in kurulması ve bölgede yoğun savaşların
yaşanması ile tekrar Latin Amerika’ya göçler gerçekleşmiş, 1975’te başlayan Lübnan iç savaşı ile
de ikinci bir göç dalgası yaşanmıştır. Bu göçlerin büyük kısmı Şili, Arjantin, Brezilya ve
Paraguay’a doğru olmuştur.3
19. ve 20. yüzyılda Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya göçler neticesinde bölgede Arap nüfus
yerleşimi başlamıştır ve şu an Latin Amerika’da 20 milyon Arap kökenli kişinin bulunduğu

The arabs of Latin america. Erişim Tarihi: 05.03.2019, https://www.thenation.com/article/arabs-latinamerica/
2 Baeza, 2014: 60.
3 The Surprisingly Deep Centuries-Old Ties Between the Middle East and Latin America. Erişim Tarihi:
06.03.2019, https://www.americasquarterly.org/content/surprisingly-deep-centuries-old-ties-betweenmiddle-east-and-latin-america.
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belirtilmektedir.4 Sadece Brezilya’da 7 milyon Lübnan kökenli Arap yaşamaktadır.5 Şili ise İsrail
ve Filistin toprakları dışında en büyük Hristiyan Filistinli nüfusa sahiplik etmektedir.6 Latin
Amerikalı entelektüeller de bu göçleri desteklemiş ve gelecek kişilerin işgücüne katkısı olacağını
savunmuşlardır. Sayılar net olmasa da göçlerin başladığı ilk dönemde, 1800’lü yılların
ortalarında, 250 000 ila 300 000 arasında kişinin Levant’tan buraya göçtüğü tahmin
edilmektedir. Bazılarının ABD’ye göç etmeye çalışırken de kendilerini Latin Amerika’da
bulduğundan bahsedilmektedir.7
Bu göçlerin büyük bir kısmı, Birinci Dünya Savaşı ile Orta Doğu ülkelerinin Fransız ve İngilizler
tarafından işgalinin ardından gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkelerindeki manda yönetimler nedeniyle
bir kısmı Fransız pasaportu taşıyarak gelmiştir. Bu kişiler geldikleri ülkelerde köle muamelesi
görmemişlerdir ve zaten orta sınıftan oldukları için, göç ettikleri ülkelerde de büyük bir kısmı
ticaretle uğraşmıştır, özellikle tekstil sektöründe ve bankacılıkta etkili olmuşlardır.
Yetiştirdikleri nesil de iyi eğitim almış ve toplumda saygın çeşitli meslekler edinmişlerdir.
Kendi kimliklerine dair yaşayış sıkıntısı çekmeseler de Latin Amerika kültürünü de
içselleştirebilmişler, Latin Amerika toplumlarının birer parçası haline gelebilmişlerdir. Ayrıca
kendi kültürlerine ait öğeleri de Latin Amerika kültürüne dahil etmişlerdir. Özellikle kendi
yemek kültürleri gittikleri ülkelerin mutfaklarına eklenmiş ve popüler olmuştur. Topluma
adapte olabilmeleri ve içe kapalı bir yapı oluşturmak yerine vatandaşlık sistemine dahil olmaları
gibi unsurlar sonucunda da devlet başkanlığına kadar yükselen Arap kökenli kişiler olmuştur.
Bu göçler sonucunda yetişen nesiller Avrupa’daki gibi gettolaşma ve içine kapanma gibi bir
psikolojiye sahip olmamışlardır. Toplumda ve politikada etkin biçime yer almışlardır. Ayrıca
kimi zaman bu kişilerin aşırı sağ politikaları desteklediği de göz önüne alınmalıdır. Göçmen olma
psikolojisinin 19. ve 20. yüzyıl göçmenleri tarafından çoktan atlatılmış ya da çok sorun olarak
hayatlarını etkilememiş olduğu analizi yapılabilir. Politikalarda ve toplumda bu kadar etkili
olmalarının sonucu olarak Latin Amerika politikalarında Orta Doğu’ya yönelik özel bir ilginin
oluştuğunu söylemek de mümkündür. Birçok Latin Amerika ülkesi İsrail’in Orta Doğu’daki
politikaları karşısında Arap ülkelerini desteklemiş ve özellikle Filistin konusunda açık tepki
vermekten çekinmemişleridir. Latin Amerika ülkelerinin Orta Doğu ile ilgili birçok konuda tepki
gösterdiği ve oradaki siyasi olaylarda Filistin meselesinde olduğu gibi kimi zaman çeşitli
destekler verdiği göz önüne alındığında, bu tepkilerin sebebini sadece göçmenlere bağlamak
zordur. Bu bağın yanında, Amerikan politikalarına olan tepkinin de bu ülkelerin Orta Doğu’daki
olaylara olan tepkilerini şekillendirdiği anlaşılmaktadır
Bu göçlerin niteliğini ve niceliğini değerlendirmeden önce, Orta Doğu’dan göçlerin nasıl olup da
Latin Amerika ülkelerine yöneldiğini anlamak gerekmektedir. 19. ve 20. yüzyıldaki göçler kimi
zaman Amerika’yı hedefleyip yanlış ülkede sonlanan bir girişim sonucu olmuş, kimisi ise Latin
Amerika ülkelerinin ekonomik gelişmesinden bir pay elde edebilme hedefiyle bilinçli şekilde
gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası göçlere bakıldığında ise, bunların oraya göçen
aileler ile bağı olduğu söylenebilir. Çünkü her ne kadar daha önce göçen kişiler Latin Amerika
toplumlarında çeşitli statüler elde edecek, hatta kimi zaman başkan olacak kadar adapte
İzol ve Öztürk, 2016: 166.
The Arabs to Our South: The Arab Diaspora in Latin America. Erişim Tarihi: 07.03.2019,
http://www.aaiusa.org/the_arab_diaspora_in_latin_america.
6 How Arabs shaped Latin America. Erişim Tqarihi: 07.03.2019,
https://gulfnews.com/world/americas/how-arabs-shaped-latin-america-1.1829470.
7 The Untold Stories of Arabs in the Americas. Erişim Tarihi: 10.03.2019,
https://www.panoramas.pitt.edu/economy-and-development/untold-stories-arabs-americas.
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olabilmişlerse de Orta Doğulu kimliklerini bir nebze de olsa korumuşlar ve bunu, Orta Doğu’nun
çatışmacı kimlik yapısından ayrı tutarak farklı kimlikler arası işbirliğini geliştirebilmişlerdir.
Arap kökenli kişiler toplum içerisinde daha fazla kaynaştıkça kendi dillerinin bir sonraki nesile
daha az aktarmaya başlamışlar. Evlilik konusunda göç ettikleri ülkelerden kişilerle de
evlenmişler ama çoğunlukla kendi ülkelerinden eş seçmeyi tercih etmişlerdir.8 Buna örnek
olarak gösterebileceğimiz kişilerden biri dünyanın en zenginlerinden olan Carlos Slim’dir.
Lübnan’da köklü Hristiyan ailelerden olan Cemayel ailesinden bir kişi ile evlilik yapmıştır.
Ailesel köklerinin olduğu topraklardan evlenmek, bazı adetleri devam ettirmek gibi unsurlar
Latin Amerika’daki Arap topluluklar ile Orta Doğu’daki toplumlar arasındaki organik bağın canlı
kalmasını sağlamıştır.
Orta Doğu’da meydana gelen olaylar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da Latin Amerika ülkelerini
göç etmek için tercih edilebilir noktada bırakmıştır. Orta Doğu’da çatışmalar ve savaşlar göçü
tetiklese de İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1860’lardaki gibi büyük bir göç dalgası olmamıştır.
1990’lı yıllarda tekrar göç başlamıştır ancak bu göç oranı çok düşük seviyededir. 9 Göç eden
kişilerin büyük çoğunluğu Hristiyan ve çok azı Müslümandı ancak bir süre sonra Müslümanlar
da din değiştirerek Hristiyanlığı seçmiştir.10
Bu ülkelerde bir bütün olarak bir Arap diasporasından bahsetmek zordur, hem farklı
bölgelerden gelmiş olmaları hem de göç ettikleri ülkelerin yapısı nedeniyle klasik bir diaspora
oluşmamıştır. Ancak çeşitli kuruluşlarla, derneklerle kültürel ve siyasi iletişimleri devam
etmiştir, bu sayede geldikleri ülkelerde devletin yeterli olamadığı ve hizmet veremediği
noktalarda birbirlerine destek vererek ilerleyebilmişlerdir. Aşağıdaki tabloda göçmenlerin hangi
ülkede ne kadar olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. 11
Ülke
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Bolivya
Brezilya
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%
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Çoğunlukla SuriyeliLübnanlı
Çeşitli
Çoğunlukla Suriyeli ve
Lübnanlı
Çoğunlukla Lübnanlı
Çoğunlukla Filistinli ve
Lübnanlı
Çoğunlukla Filistinli
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1
5
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için değil)
%80-90 Hristiyan
Çoğunlukla Hristiyan
% 95 Hristiyan
Neredeyse tamamı Katolik
Neredeyse tamamı Katolik
Yaklaşık % 97
Çoğunlukla Roman Katolik
% 99 Hristiyan
% 99 Hristiyan
Neredeyse tamamı Hristiyan
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Arabs Making Their Mark in Latin America: Generations of Immigrants in Colombia, Venezuela and
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10 Arabs Making Their Mark in Latin America: Generations of Immigrants in Colombia, Venezuela and
Mexico. Erişim tarihi: 14.03.2019, https://www.aljadid.com/content/arabs-making-their-mark-latinamerica-generations-immigrants-colombia-venezuela-and-mexico.
11 A World You Never Knew Existed. Erişim Tarihi: 11.03.2019, http://latinarabia.com/.
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Tüm verilere bakıldığında Latin Amerika’ya olan göçlerin tam kaydının tutulmadığı
anlaşılmaktadır. Ancak çeşitli kaynaklar Latin Amerika’da Arap kökene sahip nüfusun toplam
nüfusun yaklaşık olarak yüzde 5’ine tekabül ettiğini aktarmaktadır.12
Latin Amerika’ya göçlere genel olarak baktığımızda, büyük çoğunluğunun Levant bölgesinden
gelen, üst sınıftan ya da üst-orta sınıftan girişimciler olduğunu söyleyebilmek mümkündür.
Ayrıca yine göç eden kişilerde Hristiyan dinine mensup kişiler çoğunlukta olup, Müslüman
olanlardan bazılarının ekonomik ve siyasi çıkarları gereği din değiştirdiği durumlar da
gözlemlenmektedir.
Latin Amerika’da Öne Çıkan Orta Doğu Kökenli Kişiler
Latin Amerika ülkelerinde Orta Doğu kökenli kişilerin çeşitli alanlarda toplumda öne çıktıkları
örnekler çoktur. Son dönem El Salvador’da seçilen devlet başkanının Filistin kökenli oluşu öne
çıksa da bu tarihten önce de çeşitli Latin Amerika ülkelerinde Arap kökenli kişiler çeşitli
alanlarda makam sahibi olmuşlardır. Kurdukları örgütler ve dernekler de bu toplumlar
içerisinde yer bulabilmiştir. Öne çıkan kişilerin yanında Filistinli göçmenler tarafından kurulan
Şili’deki Palestino futbol takımı gibi, hayatın her alanına kimliklerine vurguyla dahil
olabilmişlerdir. Hemen hemen her Latin Amerika ülkesinde Orta Doğulu kimliğe sahip önemli
konumlara gelmiş kişiler bulunmaktadır. Aşağıda sadece başkanlık koltuğuna oturan ya da
toplumda çok önemli konumlarda bulunan kişilerden örnekler verilerek kısa birer analiz
yapılmıştır.
Arjantin
Carlos Menem, 1989–99 yılları arasında Arjantin devlet başkanı olmuştur, Suriyeli göçmen bir
ailede doğan Menem, siyasette ilerlemek için din değiştirerek, Müslümanlıktan Katolik
Hristiyanlığa geçmiştir.13
El Salvador
Son dönemde Latin Amerika’da Orta Doğu ile bağların hatırlanmasını sağlayan kişi El
Salvador’da 2019 yılı Ocak ayındaki seçimlerde merkez sağ bir partiden seçilerek başkan olan
Nayib Bukele’dir. 20. yüzyılın başında buraya göçen Filistinli bir aileden gelmektedir. Ondan
önce 2004-2009 yılları arasında yine Filistin kökenli Elías Antonio Saca, El Salvador’da devlet
başkanlığı yapmıştır.
Ekvador
Lübnanlı göçmen bir aileden olan Abdalá Bucaram, 1996 yılında Ekvador’da başkan seçilmiş ve
yolsuzluk iddiasıyla görevden alındığı 1997 yılına kadar kısa bir süre görev yapmıştır.14
1992’den 1998 yılına kadar başkent Quito belediye başkanı olan ve 1998 yılında devlet başkanı
seçilerek 2 yıl bu görevde kalan Jamil Mahuad da baba tarafından Lübnanlı bir kişidir.
Brezilya
Dilma Roussef’in görevden alınmasıyla 2016 yılında geçici olarak Brezilya devlet başkanı olan
Michel Temer de Brezilya’daki Arap kökenli politikacılardan biridir. Michel Temer’in ailesi

Saddy, 2016: 34.
Carlos Menem. Erişim Tarihi: 11.03.2019, https://www.britannica.com/biography/Carlos-Menem.
14 Abdalá Bucaram. Erişim Tarihi: 11.03.2019, https://www.britannica.com/biography/Abdala-BucaramOrtiz.
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1920’lerde Lübnan’dan Brezilya’ya göçmüşlerdir.15 Onun başkan seçilmesi, Lübnan’da
kutlanmış, yaşadığı yerde çeşitli cadde ve sokaklara onun ismi verilmiş ve onun başkanlığı
Lübnan toplumunun bir başarısı olarak kabul edilmiştir.16 Lübnan’da bu kişinin halen o
toplumun parçası olarak sayılması, göç eden kişinin ayrıldığı topraklara aidiyet hissetmesinin
aksine, ayrıldığı toprakların ona aidiyet göstermesi gibi ilginç bir sonuç ortaya çıkarmıştır.
2018 yılında Bolsanaro’nun kazandığı başkanlık seçimlerinde de İşçi Partisi’nin adayı Osmanlı
döneminde Fransız işgalinden dolayı göç etmiş olan ve Lübnanlı bir aileden gelen Fernando
Haddad olmuştur.
Kolombiya
Orta sınıf Lübnanlı bir göçmen aileden gelen Julio César Turbay Ayala, 1978 ve 1982 yılları
arasında Kolombiya’da devlet başkanlığı yapmıştır.17 Latin Amerika’da göçmenlere verilen isim
olan El Turco lakabıyla bilinen Turbay, Lübnan’dan göçen, girişimci bir tüccar olan Arap bir baba
ve Kolombiyalı bir anneye sahiptir. Seçildiğinde parlamentoda Arap kökenli olmasıyla gurur
duyduğuna dair bir açıklama yaptığı belirtilmiştir.18
Meksika
Dünyanın en zengin işadamlarından biri olan ve Latin Amerika’nın en büyük telekomünikasyon
şirketinin sahibi olan Carlos Slim, Lübnan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Carlos Slim’in Lübnan
ile bağı ise diğer göçmenlerin aksine daha karmaşık bir yapıdadır. Babasının, Lübnan’da iç savaş
sürecinde etkili faktörlerden biri olan milliyetçi ve sağcı Kataeb partisi ile bağı olduğu
belirtilmektedir. Carlos Slim de, Filistin karşıtlığı ile bilinen ve 1982’de Lübnan devlet başkanı
seçilen Beşir Cemayel’in kuzeni ile evlenmiştir.19 Bu noktada Carlos Slim’in Lübnan ile daha sıkı
bağları olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde babasının
Meksika’ya göçmesini de dini özgürlük talebine bağlamıştır.20
Günümüzde Orta Doğu’dan Göçler
Latin Amerika’ya olan Orta Doğulu göçlerinin günümüzde yaşanan göçlerden ve bunların ortaya
çıkardığı sonuçlardan ayrı tutmak gerekmektedir. 19. ve 20. yüzyılda göç eden kişiler kendi
ülkelerinin ekonomik ve siyasi durumundan memnun olmayarak, kimi zaman işgal edilmiş
topraklardan kaçarak Latin Amerika’ya göçmüştür. Aynı tarihlerde Latin Amerika ülkelerinin
yeni sayılabilecek bağımsızlık ve kalkınma süreçlerinden geçtiği ve ekonomik kalkınma için göçü
teşvik ettikleri göz önüne alındığında, o toplumlarla daha kolay bütünleşebildikleri söylenebilir.

How Arabs shaped Latin America. Erişim Tqarihi: 07.03.2019,
https://gulfnews.com/world/americas/how-arabs-shaped-latin-america-1.1829470.
16 Lebanese celebrate Michel Temer's rise to power in Brazil. Erişim Tarihi: 12.03.2019,
https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2016/5/13/lebanese-celebrate-michel-temers-rise-to-powerin-brazil.
17 Julio César Turbay. Erişim Tarihi: 12.03.2019,
https://www.theguardian.com/news/2005/sep/20/guardianobituaries.colombia.
18 Arabs Making Their Mark in Latin America: Generations of Immigrants in Colombia, Venezuela and
Mexico. Erişim tarihi: 14.03.2019, https://www.aljadid.com/content/arabs-making-their-mark-latinamerica-generations-immigrants-colombia-venezuela-and-mexico.
19 Carlos Slim: biography of Mexico's richest man penetrates 'cloak of silence'. Erişim Tarihi: 15.03.2019,
https://www.theguardian.com/business/2015/dec/06/carlos-slim-biography-diego-enrique-osornointerviews.
20 World's richest man visits Lebanon, ancestral home. Erişim tarihi: 11.03.2019,
http://archive.boston.com/news/world/middleeast/articles/2010/03/17/worlds_richest_man_visits_leb
anon_ancestral_home/.
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Belli vasıflara ve imkânlara sahip olarak, tercih ederek gittikleri toplumlarda, kendi konumları
gereği toplumsal bir statü elde edebilmişlerdir.
Günümüzde ise Orta Doğu’dan yapılan göçler konusunda Latin Amerika ülkeleri çeşitli
politikalar belirlemişlerdir. Özellikle Suriye’deki iç savaş, Filistin’deki çatışmalar gibi çeşitli
nedenlerle Orta Doğu’dan göçlerin yine Levant bölgesi merkezli olduğu söylenebilir. Ancak bu
göçlerin eski niteliğinin olmadığı göz önüne alınmalıdır; din, ekonomik imkanlara sahip olma
gibi faktörler Latin Amerika’ya dair göçü olumsuz etkileyen unsurlardan birkaçıdır. Ayrıca Orta
Doğu’dan Latin Amerika’ya göçler de eskisi gibi hemen hemen tüm Latin Amerika’ya yayılmış bir
şekilde değil, gittikleri ülkenin kabul etme potansiyeline bağlı olarak şekillenmektedir.
2017 verilerine göre Latin Amerika ülkelerindeki Suriyeli göçmen sayısına bakıldığında,
Arjantin’de 1000, Brezilyada 3000 ve Venezuela’da 16 000 Suriyeli göçmen olduğu tespit
edilmiştir. Yine aynı yıl verilerinde Filistin topraklarından yalnız 1000 kişinin Şili’ye göç ettiği
bilgisine ulaşılmıştır. Lübnan’dan göç edenlerin sayısı ise Arjantin’de 1000, Brezilya’da 15 000,
Venezuela’da 8000, Kolombiya’da, Panama’da ve Meksika’da toplamda 3000 kişi olarak
verilmiştir. Yine Levant bölgesi olan Ürdün’den ise göç eden kişi sayısı sadece Brezilya için
verilmiştir ve bu rakam yine 1000 kişidir. İran, Irak gibi diğer Orta Doğu ülkelerinden göçlere
bakıldığında Latin Amerika’ya göçenlerin sayısının çok az olduğu anlaşılmaktadır.21
Ancak günümüzde hem coğrafi uzaklık hem ekonomik gelişmişlik bakımından göç konusunda
önceliğin Avrupa ülkelerine yönelik olması nedeniyle Latin Amerika’ya göç çok tercih edilir bir
durum değildir. Ayrıca Latin Amerika ülkelerinin kendi ekonomik gelişme problemleri de yoğun
bir kıta dışı göçü eritebilecek bir yapıda değildir. Zaten kıta içinde yaşan ülkeler arası göçler,
uğraşılması gerekilen başlıca konudur.
Sonuç
Latin Amerika ile Orta Doğu arasındaki tarihsel bağlara baktığımızda bunun belli özelliklere
sahip olduğunu görülmektedir. Latin Amerika’ya göçen kişilerin o toplumlarla
bütünleşebildikleri anlaşılmaktadır. Bölgeye göçen kişilerin kendi etnik kimliklerine ait içe
kapalı bir durum oluşturmak yerine, göç ettikleri toplumların kültürel, siyasi ve ekonomik
yapısına dahil oldukları hatta bunu etkileyecek konumlara geldikleri görülmektedir. Bunu
yaparken de kendi etnik kimlikleri üzerinden değil, kendilerini göç ettikleri toplumun bir parçası
sayarak yapmaktadırlar.
Son dönem göçlere bakıldığında, 19. ve 20. yüzyılda Orta Doğu’dan yaşanan göç dalgasına benzer
bir dalganın olmadığı sayılarla ortadadır. Bugün de Orta Doğu’da savaşlar ve etnik - dinsel
çatışmalar sürmesine rağmen sonuç olarak günümüzde Latin Amerika’ya Orta Doğu’dan bir göç
dalgası yoktur, göçen kişilerin de toplumla bütünleşebilecek yapıda olmadıkları da varsayılabilir.
19. ve 20. yüzyılda orta sınıftan girişimcilerin tercih ile gidip yerleştikleri Latin Amerika ülkeleri,
son dönem göç dalgası için erişilebilir ve olanakların elde edilebileceği bir seçenek olmaktan
çıkmıştır. Tüm bunlara rağmen Orta Doğu ve Latin Amerika arasında tarihsel bağların orada
bulunan nüfus sayesinde devam edeceği öngörülebilir.

Immigrant and Emigrant Populations by Country of Origin and Destination. Erişim Tarihi: 15.03.2019,
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Orta Doğu’da Darbelerin Getirdikleri: Siyasal İstikrar mı Yoksa
İstikrarsızlık mı?
Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu*

Öz
Bu çalışma, Orta Doğu’daki darbelerin, siyasal sistemlere etkilerine kısaca değindikten sonra,
Türkiye’de darbe sonrası süreçlerin siyasal sisteme ve Anayasa yapma süreçlerine doğrudan
müdahalesini inceleyecektir. Siyasal karışıklığı gidermek ve istikrar sağlamak iddiasıyla yapılan
darbeler, hayata geçirdikleri anti-demokratik uygulamalar ile orta vadede istikrarsızlığı artırmış,
sivil siyasetin inisiyatif alanını daraltmıştır. Gerçekleşmiş olan askeri darbeler siyasal sistemi
doğrudan şekillendirdiği gibi, başarısız olan darbelerin de siyasal sistemi dönüştürmede etkili
olduğu savunulabilir. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında vuku bulan darbe girişiminin
başarısız olması ile siyasal sistemin dönüşmesine etki ettiği ifade edilebilir. Bu süreç ile hız
kazanan Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişin, gelecekteki herhangi bir darbe ihtimalini bertaraf
etmek üzere birtakım tedbirler aldığı öne sürülebilir. Bu çalışma, askeri darbelerin başarılı yahut
başarısız olmalarına bakılmaksızın, siyasal sisteme etki ettikleri ön kabulü ile 2016 yılından
sonraki süreçte Türkiye’nin geçirdiği siyasi sistemdeki dönüşümü inceleyecektir.

Giriş
Orta Doğu, siyasi istikrarsızlığın ön planda olduğu bir coğrafyadır. Bu istikrarsızlığın temelinde
dini, etnik ve sekteryan ayrışmalar kadar, dış müdahaleler de önemli rol oynamaktadır. Siyasi
yönetimi ele geçirmenin en meşru olmayan yollarından biri olarak görülen askeri darbeler, söz
konusu Orta Doğu çalışmaları olduğunda bilim insanları darbeleri daha pozitif bir pencereden
değerlendirilme eğilimindedir. Örneğin James Mill, ünlü çalışmasında Irak, İran ve Mısır’daki
askeri darbelerin genellikle iki amaç ekseninde yapılma eğiliminde olduklarını ve bunların sırası
ile mevcut devleti korumak ya da modernleşmek olduğunu ifade etmektedir (1969). Burada
darbelere meşru bir zemin hazırlanmaya çalışıldığı ve söz konusu Orta Doğu olunca, demokrasi
söyleminin yerini modernleşmenin aldığı göze çarpmaktadır. Zira, klasik Batı düşüncesinde
demokrasinin pekişmesinin ön koşullarından bir tanesi de sistemin darbe gibi müdahalelere
kapalı olması ya da Linz ve Stepan’ın tabiri ile demokratik mekanizmaların “kasabadaki tek
oyun” (the only game in town) olarak içkinleştirilmesidir (1996). Ne var ki bu durumun
akademide bağlamsal bir karşılığı bulunmakta ve söz konusu normlar Orta Doğu’da anlam
kaymasına uğrayarak, modernleştirici bir fonksiyona bürünmektedir. Kimi düşünürler de askeri
yönetimleri birbirlerinden ayrıştırarak, nasıl işledikleri üzerinden kimilerini daha olumlu olarak
işaretlemektedir. Örneğin Perlmutter, Political roles and military rulers adlı kitabında, üç çeşit
askeri pretoryanizm olduğunu öne sürerek kimisinin askeri tiranlık otokrasisi, kimisinin askeri
oligarşi ve son grubun da sivil bürokratik elitleri de içine alacak biçimde otoriter praetoryanizm
olduğunu öne sürmüş, ilk grupta yalnızca tek bir askeri generalin egemenliği varken, ikincisinde
Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ankara, Türkiye, E-posta:
gulsen.kaya@asbu.edu.tr
*
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daha çok sayıda kişinin bu olağanüstü gücü paylaştığını öne sürmüştür (2014:15). Bu tip
çalışmalar kendi içinde askeri yönetimler arasında farklılıkların olduğuna işaret ederek, bir
bakıma bazı darbeleri daha hoşgörülü karşılama eğilimi barındırmaktadır. Ne var ki, tüm askeri
darbeler neticesinde kurulan yönetimler, otoritesinin meşru olmaması nedeniyle sorunludur ve
demokratik açmazlar barındırır. Türkiye’nin 1960 darbesi sonrası süreçte tecrübe ettiği gibi,
demokratik yolla kurulmayan iktidarların getirdiği Anayasalar tüm özgürlükçü söylemlerine
rağmen orta ve uzun vadede demokrasi ve özgürlük getiremezler çünkü bizatihi gücün
dayandığı otorite, askeri darbe gibi meşru olmayan bir otoritedir ve zaman içinde sözünü ettiği
ettiği özgürlük söylemini bütüncül biçimde gerçekleştirmesi mümkün olmamaktadır.
Bu çalışma, Orta Doğu’da askeri müdahalelerin modernleştirici olma fonksiyonunu ön plana
çıkararak bir bakıma masumlaştırılması pozisyonuna karşı çıkarken, Türkiye örneği üzerinden,
başarısız olan bir askeri darbenin sistem üzerindeki dönüştürücü etkisi üzerinde duracaktır.
Bunu yaparken, Türkiye’nin geçirdiği geçmiş darbelere kısaca değindikten sonra, 15 Temmuz
sürecinden kısaca bahsedilecek ve başarılı olmayan bir darbenin nasıl bir dönüşüme neden
olduğu, merkez-çevre ayrışması ve vesayet ilişkileri üzerinden tahlil edilecektir.
Türkiye’de Darbeler
1946 yılında çok partili sisteme geçilmesi ile birlikte siyaset sahnesinde güçlü bir aktör olarak ve
önemli bir alternatif olarak beliren Demokrat Parti, iktidara gelene kadar, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin aynı zamanda devlete de nüfuz eden hegemonyası ile mücadele etmek durumunda
kaldı. Şaibeli geçen 1946 seçimlerinden sonra, Meclis görüşmelerinde seçimlerin adil ve serbest
yapılmasına ilişkin eleştirilerini artıran Demokrat Parti, 1950 yılında seçimlerin galibi olarak
yönetime geçti. Demokrat Parti, ekonomi ve kalkınma odaklı siyaset yapma sürecini, halkın
değerleriyle doğrudan karşı karşıya gelmemeye de dikkat eden bir laiklik anlayışı ile besleyince,
1954 yılında bu gücü daha da pekişti. 1957 seçimleri ve sonrasında otoriter eğilimleri artmaya
başlayan Demokrat Parti, 1960 yılında asker, üniversite ve sivil bürokrasinin ortak olduğu bir
darbe neticesinde kapatıldı. Elbette Demokrat Parti’nin son döneminde eleştirilebilecek baskıcı
tutumları bulunmakla birlikte, bu tutumların hiçbiri, meşru olmayan askeri bir otoritenin
yönetime el koymasını haklı gösterecek nitelikte değildir. Kendi meşruiyetini sağlamak adına
daha özgürlükçü bir Anayasa vaadiyle gündeme gelen askeri yönetim, güç alanlarının
muhafazasına yönelik olarak Senato kurulması ve bu senatonun toplumun büyük bir bölümünü
dışarıda tutacak biçimde şekillenmesine yol açan bir yöntem geliştirdi. Senatoda yer alacaklar
üniversite mezunlarından oluşmaktaydı ki bu durum o dönemin Türkiye’si için oldukça seçkinci
bir tutumdu. Yanı sıra kimi üyeler Senato’nun doğal üyeleri olarak ömür boyu çakılı kadroları ile
Senato’da yer almaktaydı. Hasılı, sendikalaşma, küçük partilerin Meclis’te temsili, ifade ve basın
özgürlüğü gibi konularda sistemi rahatlatma iddiası ile getirilen yeni sistem, esasında halkın
yeterince demokratik olgunluk taşımadığı varsayımı ile vesayet odaklarının güç alanlarını
beslemekteydi.
1970’li yıllara gelindiğinde bu süreç, ülkede kaotik bir atmosferin doğmasına neden oldu. Öte
yandan 1971 Muhtırası ile ciddi bir gerekçe koyma ihtiyacı dahi hissetmeyen bir askeri
müdahale ile karşılaşan Türkiye siyaseti, seçilmişlerin, askeri otoritenin siyasette ağırlıklarını
kabul ederek adım atmalarına yol açtı. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri
Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Muhsin Batur'un imzaladığı ve Cevdet Sunay'a sundukları 12 Mart Muhtırası
sonrasında Süleyman Demirel hükümeti istifa ettirildi ve yerine eski CHP’li Nihat Erim başbakan
oldu. Ümit Cizre Sakallıoğlu’nun tespiti ile bu süreçte önemli her karar askere danışılarak ve
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onların gözetiminde alınarak, bir bakıma askerin siyasetteki konumu güçlenmiş oldu ve 1973’te
yapılan Anayasal değişikliklerin de katkısında askerin de iktidarın bir yanını tuttuğu iki başlı bir
yönetim ortaya çıktı (1997: 157). Sağ sol çatışmalarının yoğun olduğu 1970’li yıllar, ülkede
ortaya çıkan yoğun politik kamplaşmanın neticesinde, siyasette zaten etkin konumda olan
askerin 1980 darbesi ile siyasetin yeniden tanımlamasına neden oldu.
12 Eylül 1980 darbesi ile mevcut tüm siyasi partiler kapatılırken, yeniden parti kurmak askeri
yönetimin icazetine bağlı hale geldi. Ayrıca çok sayıda insan idam cezası ile yargılandı ve darbe
öncesi dönemde faaliyet gösteren siyasi liderlere ve siyasi parti temsilcilerine 5 ile 10 yıl
arasında değişen sürelerde siyaset yapma yasağı getirildi. Bu süreçte, 1961 Anayasasından farklı
olarak, sivil bürokrasi gibi ortaklar da saf dışı tutularak, doğrudan askeri yönetimin gözetiminde
yeni bir Anayasa hazırlandı ve şeffaf ve adil olmayan bir biçimde halk oylamasına sunuldu.
Askeri istibdat sürecinin bir yansıması olarak, toplumun siyaset konuşması, siyasetle ilgilenmesi
ve siyasi faaliyetlere katılması onanmayan davranışlar arasında yer aldı. Bu süreç, Türkiye’de
siyaseten kartların yeniden karılmasına ve yalnızca mevcut olan sisteme entegre olabilecek yeni
partilerin faaliyet göstermesine müsaade etti.
Zaman içinde 1987 referandumu ile siyasi liderlerin yasaklarının kaldırılması ile 1980 darbesi
öncesi faaliyet gösteren siyasi liderler yeniden siyaset sahnesinde görünmeye başladı. Merkez
sağda yer alan partilerin ihtilafları ve koalisyon hükümetlerinin düşük performansı ile birlikte
daha İslami bir siyasi alternatifi temsil eden Refah Partisi güç kazandı ve 1996 yılında Doğru Yol
Partisi ile koalisyon hükümetinde yer aldı. Refah Partisi’nin güç kazanması, yalnızca sürdürdüğü
İslami perspektif ve adil düzen vaadiyle açıklanamaz. Zira merkez sağda yer alan aktörlerin
klientalist siyaset yürütme süreçleri, siyaset sahnesinde daha ilkeli bir siyasi aktöre duyulan
inancı artırmıştır. Ne var ki, siyaset alanının önemli bir paydaşı olmayı sürdüren askerin, Refah
Partisi’nin bir takım faaliyetlerini laiklik ile çelişki içinde tanımlaması siyasetin yeni bir askeri
müdahale süreci ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. 28 Şubat muhtırası ile asker, Refah
Partisi Lideri ve aynı zamanda Başbakan olan Necmettin Erbakan’ı istifaya zorladı. Milli Güvenlik
Kurulu toplantısında zorunlu 8 yıllık kesintisiz eğitimin dikte edilmesi gibi siyasal İslam’ı
etkileyebileceği düşünülen dolaylı birçok karar alındı ve rejim karşıtı faaliyetler hakkında
hükümet uyarıldı. 28 Şubat süreci sonrasında devletin laikçi politikaları yoğun biçimde sürdü.
2002 yılında iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi, İslamcı gelenekten farklılaşarak, sonradan
“muhafazakâr demokrasi” olarak adlandırılacak olan birleştirici ve mutedil söylemi etrafında
ciddi bir seçmen kitlesini birleştirmeyi başardı. İktidarının ilk döneminde, cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer, sivil hükümetin politikalarını kimi zaman sınırladı. Ahmet Necdet Sezer’in
görev süresinin dolacak olması nedeniyle Ak Parti’nin yeni cumhurbaşkanı adayı olarak adı
geçen Abdullah Gül’ün adaylığını tehdit olarak algılayan asker, 27 Nisan 2007’de resmi web
sitesinden bir muhtıra yayınlayarak, sivil yönetime uyarıda bulundu. Bu süreç sonrasında gidilen
2007 referandumunda, Ak Parti’nin desteklediği Cumhurbaşkanını halkın seçmesini de
kapsayan Anayasa değişikliği, %69,1’lik bir evet oranı ile kabul edildi. Esasen bu müdahale,
sistemle ilgili önemli bir değişikliği beraberinde getirmiş oldu çünkü öncesinde meşruiyetini
Meclisten alan cumhurbaşkanlığı makamı artık doğrudan halk tarafından seçilen, oldukça yetkili
ve hesap verebilirliği oldukça zayıf bir makam haline geldi.
2016 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de ekonomi, ticaret, bürokrasi ve diğer birçok alanda
etkinlik kazanmış olan FETÖ diye adlandırılan örgüt bir darbe teşebbüsünde bulundu. Şimdiye
kadar gerçekleşen teşebbüslerden farklı olarak, toplumun direnişi ile bu girişim bastırıldı ve
sonrasında Türkiye’de sivil siyasetin önünü tıkayan vesayet odaklarını elimine etmek
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maksadıyla kapsamlı bir sistem değişikliğine gidildi. Bu sistem değişikliği, Cumhurbaşkanlığı
Sistemi adı verilen, Türk tipi başkanlık sistemini beraberinde getirmekteydi. Böylelikle,
sorumluluk ve yetki doğrudan cumhurbaşkanına devredildi. Siyasal sistemin daha istikrarlı
biçimde işlemesi için cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri eş zamanlı yapılmaya başlanmıştır
(Bayraktar Durgun, 2017:5). Devlet yapısında yer alan müsteşarlıklar kaldırılırken, bakan
yardımcısı gibi hükümet ile gelip gidecek ve hesap vermekle yükümlü konumlar oluşturuldu.
Devlet yapısı sadeleştirilirken, cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar ve ofisler vasıtası ile daha
esnek ve hızlı karar alma süreci sağlaması umulan birimler kuruldu. Zaman içinde bu sistemin
cumhurbaşkanının aşırı yetkilendirilmesi gibi bir sorunu beraberinde getirdiğine ilişkin tespitle
yapılmaktadır. Sistemin bürokratik vesayete yönelik aldığı bir takım önlemler olumlu gelişmeler
olarak görülebilecekken, aşırı yetkilendirmeye yönelik ıslah çalışmalarının yapılması da zaman
zaman gündeme gelmektedir. Elbette sistemin mütekâmil olması için bir miktar daha oturması
ve geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’nin toplumsal olarak çeşitliliğini ve farklı
grupların çıkarlarını gözetecek ara yüzlerin oluşturularak, yalnızca çoğunluğun değil, azınlık
grupların da temsiline imkân verecek yapılara ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç olarak, darbelerin sisteme ilişkin belirli dönüşümler getirdiği açıktır. 1961 ve 1982
Anayasası ile ortaya çıkan sistem dönüşümleri istikrar yerine istikrarsızlık getirmiştir. 1970’li
yıllarda yapılan değişikliklerle askerin siyasetteki konumu güçlendirilmiştir. 28 Şubat’ta ise
darbe süreçlerinin devam ettiğini hatırlatmış ve eğitimden devlet yönetimine birçok alanın sivil
siyasetin egemenliğine henüz tahsis edilmediğini ortaya çıkarmıştır. 2007 e-referandumu ile
ortaya çıkan ihtiyaç, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini beraberinde getirerek,
parlamenter sistemden önemli bir kayma yaşanmasına neden olmuştur. Başarısız olan 2016
darbesi ise yalnızca başarılı olan askeri müdahalelerin değil, başarısız olanların da sistemsel
dönüşümlere yol açabileceğini göstermiştir. 2016 darbe girişimi, 2000’li yıllarda dâhi darbe
teşebbüsünde bulunulabileceğini gözler önüne sermiştir. Bu tip müdahalelerin önlenmesine
yönelik adımlar atılarak, ülkemizde bulunan vesayet odaklarının bertarafına ve gelecekte
oluşabilecek siyasi istikrarsızlıkları önlemeye yönelik bir takım önlemler alınmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu bağlamda önemli vaatleri bulunmakla birlikte, geliştirilmeye
açık yanlarının olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.
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اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺧﻠﻲ واﻻﻣن اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ) اﻟﻌراق اﻧﻣوذﺟﺎً(
اﻋـ ـ ـ ـ ــداد
اﻟدﻛﺗورة ﻣﻧﺎل ﻓﻧﺟﺎن
اﻟﻣﻘدﻣـ ـ ـ ــﺔ

*Manal Finjan Alak Kozee

Dış Müdahalelerin Orta Doğu’ya Etkisi ve Terörizm: Irak Örneği
&
The Impact of External Interventions to the Middle East and Terrorism: The Iraq Case

ﺑرزت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗدﺧل ﻣن ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ أزﻣﺎت وﺻراﻋﺎت ﻓﻲ دول ﻋرﺑﯾﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل– ﺳورﯾﺎ،
واﻟﻌراق ،وﻟﯾﺑﯾﺎ– ﺣﯾث ﺷﻐﻠت اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻣن زاوﯾﺔ ﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗدﺧﻼت .وﻛﺎن ﻓﻲ
ﺗﻘدﯾرﻫم أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت أﺷد ﺳوءا وﺧطورة ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎن داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺗدﺧل ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾرﻩ.
ﻫؤﻻء طرﺣوا ﺗﺳﺎؤﻻت ﻣﻧﻬﺎ :ﻣن أﺟل أي ﻫدف ﻛﺎن اﻟﺗدﺧل؟ »وﻫل اﻟﺗدﺧل ﺣدث وﻓق ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺧﻠﯾص ﺷﻌب ﻫذا
اﻟﺑﻠد ﻣن ﻧظﺎم ﻻ ﯾرﺿﺎﻩ ،وﯾﺳﺗﺑد ﺑﻪ ،ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻣﻛﯾن ﻫذا اﻟﺷﻌب ﻣن أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ ظروف ﺣﯾﺎة أﻓﺿل؟« ،أم أن اﻟﺗدﺧل ﻛﺎن ﯾﺗم
وﻓق ﺧطﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗزﯾﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻓوض ،ﺛم ﺗرك اﻟﺑﻠد ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﻪ ﻓوﺿﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻐﯾﯾر؟.
ٕوان اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻌب ،ﻟﻪ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻون ،ﺑﻘواﻋد
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘرر أن »اﻟﺗدﺧل ﯾﺗم ﺑﻬدف اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ« .ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗدﺧل ﻟو ﺣدث ﻣن دون ﻣراﻋﺎة ﻗﺎﻋدة
اﻟﺗوازن ،ﻓﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﺳﺗﺑدال وﺿﻊ ﺳﯾﺊ ،ﺑوﺿﻊ ﻻ ﯾﻘل ﻋﻧﻪ ﺳوءا ،ﺑل رﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻧﻪ ﺧطورة.
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺎن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﻫو اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻔﺗﻘد ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗوازن .واﻟذي ﺗﻛرر ﻓﻲ دول أﺧرى ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟوﺳﺎﺋل .ﻓﻘد اﻗﺗﺻرت ﺧطﺔ ﻏزو اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ﻫدم اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ،دون إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﻧﺷرت ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻛﺗﺎﺑﺎت
ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،واﻋﺗرﻓت ﺑﻪ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن وزﯾرﻫﺎ ﻛوﻟﯾن ﺑﺎول ،وﺑﺄﻧﻬﺎ أﻋدت ﺧطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وﻣدروﺳﺔ ﻹﻋﺎدة
ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﻐزو ،وﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻔوﺿﻰ ،ﻟﻛن و ازرة اﻟدﻓﺎع ﺗﺟﺎﻫﻠت ﺧطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ورﻓﺿت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ.
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣؤرخ اﻷﻣﯾرﻛﻲ ﻣﺎﯾﻛل دوﯾل ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟذي ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻫدف إﺳﻘﺎط
اﻟﻧظﺎم ،وﯾﺗﺟرد ﻣن ﺑﻘﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﻋدة اﻟﺗدﺧل ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ،وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﺷﻌب.
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دوﯾل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ »ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗدﺧل« ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﻋن ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾل ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ،ﯾﻘر أن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ
ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺑوﺿوح اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻪ ،ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲ .وأﻧﻪ ﺗﺟﺎﻫل ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ،وﻫو إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء
ﺳﻠﻣﯾﺎ ،وﺗﻌﻣﯾر اﻟدوﻟﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺛم ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ.
وﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،اﺗﺧذ اﻟﺗدﺧل ﻧﻬﺟﺎ آﺧر ،ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻓﻔﻲ ﺳورﯾﺎ ﺗدﻓﻘت ﻓﻲ
ظل ﻗوات اﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻣﻠﯾﺷﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻛل اﻷﺻﻧﺎف ،ﻟﯾس ﻟﻬﺎ اﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠوطن اﻟﺳوري ،ﻟﻛن ﻗﺿﯾﺗﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘوى
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳواء ﺟﺎء ذﻟك ﻓﻲ ﺗﯾﺎر اﻟﺗدﺧل اﻷﻣﯾرﻛﻲ ،أو ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻧظﺎم اﻷﺳد ،ﺑﻣﻠﯾﺷﯾﺎت إﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ أي
ﺷﻲء ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ وأﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة أراﺿﻲ ﺳورﯾﺎ وﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﺗدﺧل ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺧص ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺣﻧﺔ اﻟﺷﻌب ﻓﻲ أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان .واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
أن ﻣن ﺗدﺧﻠوا ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ رﻓﻌوا أﯾدﯾﻬم ﻋن ﻣطﺎﻟب ﺷﻌوب ﻫذﻩ اﻟدول ،وأﺳﺑﺎب رﻓﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ .وﻧﺣن ﺑدورﻧﺎ ﻧﺳﺄل:
ﻟﻣﺎذا ﯾﻛون اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋرﺑﻲ ،ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺧص أي دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
أزﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ؟
وﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻌرب ،وﻫم ﻛﺛرة ،وﻟدﯾﻬم ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬم ﻹدارة أزﻣﺎت ﻣﻧطﻘﺗﻬم وﺣﻠﻬﺎ؟ وﻟﻣﺎذا
ﺗﺧﻠو ﻟﻐﺔ ﺧطﺎﺑﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن آﻟﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرف؟.
وﻟﻣﺎذا ﯾﻧﻌدم وﺟود ﻗوة ﻋرﺑﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون طرﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ وﺟﺎﻫ از ﻟﻠﺗﺻرف ﻓورا ،ﻓﻲ ﺣل أزﻣﺎت
اﻟﻌرب؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  ,ﺳﻧوزع ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ذرﯾﻌﺔ اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑﺎﺷر اﻟﻐرب ﺑﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛرﯾس وﺗﻌﻣﯾم
وﻓرض ﻗواﻋد ﺳﻠوك اﻟﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم  ,ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺗﯾن ﺗﺗﻌﻠق أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد
اﻟﺳوق اﻟﺣر وﺗﺗﻌﻠق اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﯾؤﺳس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧظﺎم وﺣﯾد ﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺧواص اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﻟﻘد ﺣددت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻛل وﺿوح اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم أن ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ,وﯾﻣﻛن
اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻠرﺋﯾس اﻷﻣﯾرﻛﻲ ﺟورج ﺑوش اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر/ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 1990

ﻓﻲ اﻟﻛوﻧﻐرس ،ﺣﯾث ﻗﺎل )إن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﺗﻘف ﻋﻠﻰ أﺑواب اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ،وﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘرن اﻟﺟدﯾد
أﻣﯾرﻛﯾﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘرن اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ ﻗرﻧﺎ).
وﻓﻲ ﻋﺎم 1990ﻗﺎل أﯾﺿﺎً إن ﺑﻼدﻩ ﺗﻘف ﻋﻠﻰ أﺑواب اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن وﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘرن اﻟﺟدﯾد أﻣﯾرﻛﯾﺎ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘرن اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ ,وﻫو ﻣﺎ طﺑق ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق "
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وﻫذا ﻣﺎ طﺑق ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
واﻟﻌراق ،إﻟﻰ ﺗوظﯾف ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻏطﺎء ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔٕ ،واﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﻟوﻗت ﻗرﯾب ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗﺣﯾﯾد اﻟدول ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾن اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ،واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدات
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺷروط اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق واﻟﻧﻣوذج اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ،وﻛذﻟك ﺗﺻﻣﯾم وﺻﻔﺎت ﺟﺎﻫزة ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌدﻫﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد
اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟرﺑط اﻟﻘروض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدى اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺑﺷر
ﺑﻪ اﻟﻘﺎدة واﻟﻣﻧظرون اﻟﻐرﺑﯾون ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺷرطﺎ ﻟﻠﻘﺑول ﺑﺎﻟدول ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ.
إﻻ إن ﺛﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎدات وﺟﻬﺗﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد ﺗﻔﺗﯾﺗﯾﻪ ﻣﻐرﺿﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﻛﯾﺎﻧﺎت
اﻟدول وﺗدﻓﻊ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺷرذم ﺑﯾن اﻟدول وﺗﻬدﯾدا ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ووﺣدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺧﺗراق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻐﯾﺔ إﺿﻌﺎف
( ٕواﺣﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣل ﻣﺣل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ Universal Citizenاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺧﻠق اﻟﻣواطن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )
اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر أﻣور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب وﺗﻔﺗﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﺟﺔ
ﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ.
وﺗﻛﻣن اﻟﺧطورة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ واﻟﺗﺣول ﻟﯾس ﻓﻲ رﺳم ﻣﻼﻣﺣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑل
ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺗﻐﻠﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌد ﺗﺣوﻻ ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺳﺎدت اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺗﺧص ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ.
وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺗﻐﯾرت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﺷﻬدت اﻧﺗﻘﺎﻻً ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ذﻟك وظف اﻟﻐرب آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﯾدار ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺻراع ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت
ﺗﺗﻛﺎﻣل ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﻔﺗﯾت اﻟدول اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺗوظﯾف اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻷﺛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻠو أي دوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
( ﺗﻔﺳﯾراً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً ﺑﺣﺗﺎً ﺗﺗﺣﻛم  Humanitarian Interventionوﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﺟرى ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ )
ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،إذ ﺑدأ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﯾﻔﻘد ﺣدودﻩ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﻌد أن وظف آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻹدارة اﻟﻣﻧظور
اﻟﻐرﺑﻲ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺑﻣﻧزﻟﺔ أداة ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن
أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،وﺗﺣوﻟت ﻣن آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻌﺎون ٕواﺷﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﻼم إﻟﻰ أدوات ﻟﻠﺿﻐط واﻹﻛراﻩ.
أﻣر ﻟﯾس داﺧﻠﯾﺎ ﺑل ﺷﺄﻧﺎ دوﻟﯾﺎ .وأﺿﻔت اﻟﻣﻧظﻣﺎت
وﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ا
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻐطﺎء اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺣﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﯾﺗﺣول ﻣن ﺣق اﻟدول ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﺗدﺧل.
وﯾﺗﺟﺳد ﻣﻔﻬوم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﻐط ٕواﻛراﻩ ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،أو ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﺗﺣﺎﻟف ﻟﺟﻣﻊ
ﻋدد ﻣن اﻟدول أو ﺣﺗﻰ ﻣن ﺟﺎﻧب دوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﺑﻘﺻد إﺟﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ،أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ أو
اﻟﻌدول ﻋن إﺟراءات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟدول اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ إﺟراءات ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺿد رﻋﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ أو اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻷﺛﻧﯾﺔ
ﻣن ﻣواطﻧﯾﻬﺎ.
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﺳﻠوﻛﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف ﯾﻛون ﻫدﻓﻪ اﻟﻣﻌﻠن أﻏطﯾﺔ وﺷﻌﺎرات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺗﻐﻠف ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ آﻟﯾﺎت إدارة اﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻬدف ﻣن وراء اﻟﺗدﺧل ،وﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ.
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"اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﯾﻌد ﺳﻠوﻛﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف ﯾﻛون ﻫدﻓﻪ اﻟﻣﻌﻠن أﻏطﯾﺔ وﺷﻌﺎرات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺧﻔﻲ اﻟﻬدف
ﻣن وراء اﻟﺗدﺧل وﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ"
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﺟري ﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻟﻠﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻣﻔﻬوم آﺧر ﻗد ﺗﺣددت
اﻟذي ﺣددﻩ ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻗم  3314ﻋﺎم  1974ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ Aggressionﻣﻼﻣﺣﻪ ،وﻫو ﺗﻌرﯾف اﻟﻌدوان
) 29اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب دوﻟﺔ ﺿد ﺳﯾﺎدة دوﻟﺔ أﺧرى ووﺣدﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،أو ﺑﺄي أﺳﻠوب آﺧر
ﯾﺗﻧﺎﻗض وﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة(

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﻣﺎذج اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷؤن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدوﻟﺔً ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺻف ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ
اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺟرت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة  ,واﻟﺗﻲ ﺳﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ-:
أوﻻ :ظﻬر ﺗوﺟﻪ ﻟدى اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣدﻋوم ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ أﻣور ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﺻﻣﯾم
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدول ،ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ،أو ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﺣول دﯾﻣﻘراطﻲ
أو ﻛﺎن ذﻟك ﻟﺣﺳم ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وطﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،أو ﻟﺣل ﻧزاﻋﺎت ذات أﺑﻌﺎد إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد .وﻓﯾﻪ
ﺗرﺗدي اﻟﻘوات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣت إﻣرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺑﻌﺎت اﻟزرق وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻﻔﺣﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺗدﺧل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﻣدﻋوم ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﺗﺣت ﻏطﺎء ﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ٕوارﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أو أن اﻟوﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﯾﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن .وﯾﺗم ذﻟك ﺑﻘوات ﺗرﺗدي ﻗﺑﻌﺎت
ﺣرب وﻣﺻﻔﺣﺎت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘﺗﺎل.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗدﺧل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺿﻣن ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﺑﻘرار ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﺑﺣﺟﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﯾﺗم اﻟﺗدﺧل ،ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر دول اﻟﺣﻠف ،أي أﻧﻪ ﻟﻛل
دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﺣﻠف اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﺗﺳﺗوﺟب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول
اﻷﺧرى دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﺗدﺧل إﻟﻰ ﺷرﻋﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ .وﺗﻛﻣن اﻟﺧطورة ﻓﻲ ﺟﻌل
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻣﺳوﻏﺎ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ،ﻫﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻧﻔذ ﻣن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﻣﺳﺎس
ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ أﺧرى.
"ﺧطورة اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣﻧﻔذا ﻣن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ أﺧرى"
واﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷﻬﯾر ﺑﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣرﻛزة ﻋن أوﺿﺎع ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻔﺋﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ،وﯾدار ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ وﺗﻘدم ﻛﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗ اررات ﺿد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻬدف ﺑﻐﯾﺔ
إﺛﺎرة اﻫﺗﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺟذب اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺟوا ﻣن اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟدول ﻫذا ﻣن ﺟﺎﻧب وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
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اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺎت ﺑل اﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗدﺧل ﺗﺣت ﻣﺳوغ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ
ﻗ اررات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﺧﺎص ﯾﻘﺗطﻊ ﻣن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠدول ،وﻫذﻩ أﺧطر آﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻬﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت .إﻧﻬﺎ ﺑﺻورة أﺧرى إﻋﺎدة ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾوي
اﻟﻘدﯾم ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة.
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺗم ذﻛرﻩ  ,ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﺗﺣﺎول اﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺔ ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت ﺗﺣت واﺟﻬﺔ اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ آﻟﯾﺔ ﻟﺳﺣب ﺧﯾوط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﺞ طرﯾﻘﻬﺎ
وﻣﺷروﻋﻬﺎ ،وذﻟك ﺗﻛﺎﻣﻼ واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﺗﺧﺎذ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وأﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل
إﯾﺟﺎد اﻟﺗﺑرﯾرات اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ واﻟﻣﻘﻧﻧﺔ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟﺗﻣرﯾر ﺣق اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﻫﻧﺎﻟك ﻓﻛرة ﺟول ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ ﻓﻛرة اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ووص اﻟﺑﻌض ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺛل ﺷﺑﺢ اﻟﺛورة اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ،
) أﻣﺎ ﺳﯾرﺣب ﺑﻬﺎ أو ﺳﺗﺄﺧذ ﻣن ﻣﻧظور ﺷدﯾد اﻟﻘﻠق ،ﺣﯾث ﺗدﻋم ﺑﻌض Pax Americanaﻓﺄن ظﻬور ﻣﻔﻬوم ) اﻟﺳﻼم اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻟدول اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻷﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻗوة ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ  .وﻫم ﯾﺗﻘﺎﺳﻣون ﻣﺗﻲ ﻗﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﺎء آﺧرون ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺔ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﯾﺻﻔوﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟدول اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﺷرطﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( ،وﺑذﻟك
ﺗﻛن ﻣﻧﺷﻐﻠﺔ ﺑﻠﻌﺑﺔ ﺧطرة وﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )ﻓن اﺧﺗراق اﻟﻌﻘول ،اﻟﻬﺎﻛر( ،ﻧﺎد ار ﻣﺎ ﻛﺎن دور اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﻛﺛر ﺟدﻻ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم .ﺳواء ﻓﻲ داﺧل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أم ﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﻣﻧذ ان اﺣﺗﻠت
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدول وﻣﻧذ أن اﻋﺗﺑرت ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﺳﺎواة ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ .ﻋﺎودت ﻓﻛرة )
) ﻟﻠظﻬور ﮐﻣﺟﺎز وﻛﺄﻧﻣوذج ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺣوﻟت ﻛﻠﻣﺔ )اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ( اﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳﯾﺋﺔ اﻟﺻﯾت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ Empireاﻹﻣﺑراطورﯾﺔ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﻧﻘﺎش ﺣﺎد .وﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻔﻬم ﺧطﺎ.
وﻟﻘد ﻋززت ﺣرب اﻟﻌراق  ۲۰۰۳ﻣن اﻟﺻورة اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻫﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛزة
 ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ):ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﻛون ﻣﺣل ﺧوف ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺣل Nicolo Machiavelliﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔوق اﻟﻌﺳﻛري  ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة
ﻣﺣﺑﺔ .إذ أن ﻓرض اﻟﻘوة أﻓﺿل ﻣن ﺟذب اﻟﻣؤﯾدﯾن(  ،اﻻ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ أن اﻹﻣﺑراطورﯾﺎت ﻻ ﺗﺑﻧﻲ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺣﺳب ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ،ﻟطﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﻣدت اﻹﻣﺑراطورﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﺣﻔزات واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻘﯾﺎم ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ وﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﺑداً ﻣن اﻻﻗﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧﻔوذ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺻوﻻ ﻋﻧد اﻹﻛراﻩ واﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة.
ﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد ان ﻛل ﺷﻲء ﻣﺗوﻗﻊ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻌب اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ
 The World Isﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ )Thomas L . Friedmanﺗﺳطﯾﺢ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻷﻣﯾرﻛﻲ اﺗوﻣﺎس ﻓرﯾدﻣﺎن
(  ،ﺣﯾث ﯾرى ﻓرﯾدﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻗد اﻧﺗﻘل اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ )اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺳﯾطرة( إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ Flat

)اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﺎون(
وﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﻌد ﻋﺎم  2003ﻛﺎن ﻧﻣوذﺟﺎً ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣرب اﻟﻣدﻣرة ﺟﺎءت ﻟﺗﺿﻊ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن
اﻟﻔوﺿﻰ ﻋﻠﻰ أﺑواب ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،واﻟﻔﻛرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ إظﻬﺎر اﻟﻌراق ﺛﻼث ﻧوﻋﯾﺎت إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺻد أﻛﺛر ﻣن
ذﻟك ،وﺑدأت ﺗرﺗﺳم ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﺑﻌد إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔٕ .واذ ﺗﺳﺗﻣر ﺣﺎل اﻟﻔوﺿﻰ اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺗﺗﻌﻣق ﺧطوط اﻻﻧﻔﻼﻗﺎت اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن
ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﯾﺑدو أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟم ﺗﺳﻊ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻌراق .وﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣوﺿوع ﻓرض اﻻﺳﺗﻘرار وﻣن ﺧﻼل رﻓض وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ راﻣﺳﻔﯾﻠد ﻟﻛل اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾون إذ طﺎﻟﺑوا
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ﺑﻘوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺣدود  400أﻟف ﺟﻧدي ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار .ﻟم ﺗﺗﺻرف اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﻣﺧﻠص ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن ﺟﻼدﯾﻪ ،ﺑل
ﺗﺻرﻓت ﻛﻘوة اﺣﺗﻼل ﺗﺄﺧذ ﺑﯾد ﻓﺋﺔ ﺿد ﻓﺋﺔ أﺧرى وﺗﺳﻛت ﻋن إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﮐردي ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻪ ﺟﯾﺷﻪ وﻋﻠﻣﻪ ٕوادارﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺳﯾﻛون داﻋﻣﺔ ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌراق ﻓﻲ وﻗﺗﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻌد أن ﯾﻛون اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻛردي واﺣﺔ ﺳﻼم وﺧﺿﺎر واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﻟﯾﻠﻌب
اﻷﻛراد دورة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻌراق وﻗﯾﺎدﺗﻪ.
وﻗﺎل ﻣﺣﻠل اﻟﺷؤون اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﺑروﻛﯾﻧﻐز وﺑﯾﺗر ﺳﯾﻧﻐر  :ﺳﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ..ادﻫﺷﻧﺎ اﻧﺿﺑﺎط
اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﺑﻌد دﺧول اﻟﺟﯾش اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻟﻛن ﻫذ ا ﻻﯾدوم ﻣن ﺣﯾث ﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎس ٕواﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬم ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﻌض ،ﺳﯾﺑدأ اﻷﻣر أﻛﺛر
ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ  ..وﺳﺗﻛون أﺣداث ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻐول ﻟﺑﻐداد ذﻛرى ..وﻟﻛن ﺳوف ﻻ ﺗﺗرك اﻷﻣور ﻛﻣﺎ ﺗرﮐﻬﺎ اﻟﻣﻐول أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ واﻟﻔوﺿﻲ
ﻣﻬﻣﺎ طﺎل اﻟزﻣن ﺳﺗﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻐول ..ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ..ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻧﻬﺞ ،وﻫﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ..وﺳﺗﻛون ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌراق ﺑﺎدرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻣرﻛز
اﻟﺣدث اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ،وﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻟم ﺗطﺑق ﻓﻲ أي ﺑﻠد آﺧر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻐﻣوض اﻟﺑﻧﺎء(.
اﻋﺗﻣدت اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺣرب اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﺿد أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،واﻟﺗﻲ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺷن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ
دوﻟﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺻدرة ﻟﺗﻬدﯾد ﻣﺑﺎﺷر ﺿد أﻣرﯾﻛﺎ .وﻣن ﺛم ﻋﺎدت واﻋﺗﻣدت أﺳﻠوب اﻟﺣرب )اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ( ﺿد اﻟﻌراق ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺷن ﺣرب
ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻗد ﺗﺷﻛل ﺧطرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻷﻣرﯾﻛﻲ .واﻟﻼﻓت أن إدارة ﺑوش ﻗد ﺷﻧت اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺣرب
اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺟﻧب اﻹداﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻷن ﻟﻠﺣرب اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﺑررات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ .وﻟﻘد ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻣدى اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺣرب ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻟردع ﺧطر ﺣﻘﯾﻘﻲ ووﺷﯾك ،ﻓﯾﻣﺎ اﻧﺗﻔض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،وأﻗرب ﺣﻠﻔﺎء أﻣرﯾﻛﺎ ﻣن اﻟدول
اﻷوروﺑﯾﺔ ،ﺿد ﻗرار اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق .ﻟﻘد أﺳﻘطت أﻣرﯾﻛﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣرب )اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ( اﻟﺗﻲ ﺷﺗﺗﻬﺎ ﺿد اﻟﻌراق ،واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد
أﻧﻬﺎ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﺳﺗﻌﻼﻣﯾﺔ ،آﺧر ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫدة وﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ وﻫﯾﺑﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﺟﻠس اﻷﻣن .ﻟﻘد أظﻬرت واﺷﻧطن ﻣن ﺧﻼل ﺷن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣزج ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺣرب اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣرب
اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﯾﯾن ،وﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﺧط ار ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدول اﻷﺧرى ،وﺣطﻣت ﻛذﻟك ﻣﻔﻬوﻣﺔ )ﻣﻘدﺳﺎً(
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ )دور اﻟﺷرطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( اﻟذي ﻻﯾﺧﺿﻊ ﻷﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ ،وﻻﯾﺳﻣﺢ ﻷي
ﻣواطن ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻗﻔل ﻋﻠﻰ ﺑﺎب دارﻩ.

ان اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻟم ﯾﻛن ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ان ﺗﺳﻘط اﻟﻧظﺎم وﺣﺳب ﺑدواﻋﻲ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن واﻧﺷﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑل ﻟﺧﻠق
دوﻟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻫﺷﺔ ﯾﻌوزﻫﺎ اﻟﺿﺑط واﻟﻧظﺎم واﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻻﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣواطﻧﺔ )اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺧﻼﻗﺔ( وﻫذا
ﺑدورﻩ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻫو ظﻬور ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوة ﻣﺗﻌددة اﻟوﻻءات داﺧﻠﯾﺎً وﺧﺎرﺟﯾﺎً.
وﺧﻠق ﻓراغ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻼﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ او اﻟﻣﺗﺷددة او ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ
ﻣﻧﻬﺎ .وﺿﻌف ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻌﺟزﻫﺎ ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷرذم اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ.
اﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻛﺎن اﻟﺗواﺟد اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﯾﺷﻛل ﻧﺎﻗوس ﺧطر ﻟﻠدول اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌراق وﻋﻠﻰ راﺳﻬﺎ اﯾران اﻟﺗﻲ
ﺣﺎوﻟت اﻣرﯾﻛﺎ ان ﺗﺣﺎﺻرﻫﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت وﻫذا ﻣﻧطﻘﯾﺎً ﯾدﻓﻊ اﯾران ﻟﻠﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺿﻐط ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد واﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وﻋﻠﻧﻲ وﺳرﯾﻊ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﯾﻪ واﻟدﺧول ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟذا ﻓﺄن اﻟوﺟود
اﻻﻣرﯾﻛﻲ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻔرﺻﺔ اﻻﯾراﻧﯾﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻻت ﻋزل اﯾران ﻛﻣﺎ اﺷﺎر اﻟﻰ ذﻟك ﺑﻠﻘﺎء ﺻﺣﻔﻲ رﺋﯾس ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ
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اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﯾران )رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ﻫﺎﺷﻣﻲ( ﺣول ﻣﺣﺎﺻرة اﻣرﯾﻛﺎ ﻻﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟﺎب ﻣﺑﺗﺳﻣﺎً ) ﺗرى ﻣن ﯾﺣﺎﺻر ﻣن ﻧﺣن ام
ﻫم(
اﻣﺎ ﺳورﯾﺎ ،ﻓﻛﺎﻧت ﻫدﻓﻬﺎ اﻓﺷﺎل اﻟﺗﺟرﺑﺔاﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌراق ﺣﺗﻰ ﻻﺗﺗﻣدد ﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﺗﺷﻣل دول اﻟﺟوار واﻏراﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣروب
وﻣﻧﻬﺎ ﺳورﯾﺎ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺳورﯾﺎ ان ﺗواﺟﻪ ﻫذا اﻟوﺟود ﺑﺎدﺧﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻟﻣﺗﺷددة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ دون
اﻛﺗراث ﻟﺣﺟم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼً ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻﻏراﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  2011واﻟﻰ اﻻن وﺳورﯾﺎ
ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺗﺎل دوﻟﯾﺔ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ.
اﻣﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﺑﺗداءاً ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻋﺎم  2003ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ان ارﺿﯾﻬﺎ اﺻﻼً ﻛﺎﻧت
ﻗﺎﻋدة ﻻﻧطﻼق ﻟﻠﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻓﻘد وﺟدت ان اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﯾﻣﺛل ﺧطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻻﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺎً ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﻘﺎﺋدي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﻣﺎﻟﻲ وﻋﺳﻛري ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ وﻣﺗﺷددة ﺑﺎﻟﻌراق )اﻟﻘﺎﻋدة وداﻋش( وﺗﻣوﯾل ﺑﻌض
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷرط ﻛﺳب وﻻءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﯾﻘول اﻟﺑروﻓﯾﺳور اﻻﻣرﯾﻛﻲ )ﺑﯾﺗر ﺳﻼﻏﯾت( وﻫو ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺷﺎن اﻟﻌراﻗﻲ
واﺳﺗﺎذ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺗﺎﻩ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻫو ﯾﺻف اﻟدور اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﻌد  2003ﺑﺎﻧﻪ ﻏﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻪ وﯾﺳﺗﻐرب ﻣن
اﻟﺳﻛوت اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ وان ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻓﻲ /20
اﯾﻠول 2005 /اﻋﻠن وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌودي )ﺳﻌود اﻟﻔﯾﺻل( )اﻧﻧﺎ ﻧﺳﻠم اﻟﻌراق ﻛﻠﻪ ﻻﯾران( واﺿﺎف )ﻟﻘد ﻟﻘد ﺧﺿﻧﺎ ﺣرﺑﺎً ﻋﺎم 1991

ﻣﻊ اﻻﺋﺗﻼف ﻣن اﺟل اﺑﻌﺎد اﻟﻌراق ﻋن اﯾران( وﻓﻲ ﻋﺎم  2006ظﻬرت ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺳﻌودﯾﯾن ﯾﺗﺣﻣل طﺎﺑﻌﺎً طﺎﺋﻔﯾﺎً
ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌراق ﻓﻘد ﺻرح وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺳﻌود اﻟﻔﯾﺻل( ﻻﺣدى اﻟﺻﺣف اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻘد ﻧﺻﺣﻧﺎ اﻻﻣرﯾﻛﺎن ﺑﻌدم اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق وﻟﻛﻧﻬم
ﻟم ﯾﺎﺧذو ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺣﺔ وﻗدﻣوﻩ )اﻟﻌراق( ﻋﻠﻰ طﺑق ﻣن ذﻫب ﻻﯾران.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﺻرح اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﺳﻔﯾر اﻟﺳﻌودي اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻣرﯾﻛﺎ )ﺑﻧدر ﺑن ﺳﻠطﺎن( ﻗﺎﺋﻼً ان
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن اﻟﺷﯾﻌﺔ.
اﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻠم ﯾﻛن ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ داﻋﻣﺎً ﻟﻠﺣرب ﻋﺎم  2003اﻻ ان اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﺻوت ﻓﻲ اﻟ ـ/21آذار/
 2003ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﺋرات اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟوي اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﺿرب اﻟﻌراق ان ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗرى ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺑﺎﺗت ﻏﯾر ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺷﻛل اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻛوﻧﻪ ﻓﯾدراﻟﻲ اوﻣرﻛزي واﻧﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻧوع اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ.
ان ﺗطور اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن ﻋدﻣﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﻣﺳﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺗﯾن اﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻛرد
ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق وﻋدم دﻋﻣﻬم ﻟﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻛرﻛوك ورﻓض ﺗرﻛﯾﺎ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻﻗﻠﯾم
ﻛردﺳﺗﺎن ﻻﻧﻬﺎذات اﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻗد ﻗﺎﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟﻌراق ﻟﺿرب ﻣواﻗﻊ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ
واﻧﺗﻬﻰ اﻟﺣﺎل ﺑﺎرﺳﺎل ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻘوات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻣرﻛزت ﻓﻲ ﺑﻌﺷﯾﻘﺔ دون ﻣواﻓﻘﺔ ورﺿﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣ ارراً وﻟﻛﻧﻬﺎ
ﻟم ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرب اﻟﺛﻼﺛون اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2019/3/1ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗوات اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق.
وﻧﻠﺧص ﻣن ﻫذا ﻛﻠﻪ ان اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺑرراﺗﻪ واﺳﺑﺎﺑﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﯾﺟد اﻟوﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺑرﻣﺗﻬﺎ وﯾﻬدد اﻻﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﻻﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت وواﺿﺢ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﺣﯾث ادى اﻟدﺧول اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق ﻋﺎم
 2003ان ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌراق ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺣرب اﻟوﻛﺎﻻت ﻟﻣﻌظم دول اﻟﺟوار ودول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺳﺎﺣﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت راح ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ
ﻣﺋﺎت اﻻف ﻣن اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻻﺑرﯾﺎء وﺧﺳﺎرة ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻠﯾﺎرات واﺳﺗﻧزاف اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺟﻌﻠﻪ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺎﺿﻧﺔ وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻻرﻫﺎب.
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وﻫذا اﻟذي دﻓﻊ اﻟﻌراﻗﯾن اﻟﻰ ان ﯾﻔﻛروا ﺟدﯾﺎً ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﺳﺑﺎب اﻟﺗردي وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ان اﺣﺗﻠت داﻋش ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻛﺎﻧت
ﻫﻧﺎك ﺣرﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ذﻟك اﻟﺧطر ﺑﺳواﻋد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺗﺎل اﻟطوﻋﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر داﻋش ﻣﻣﺎ ادى
اﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻗوات ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻣدﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﻣدرب ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺣﺷد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ داﻋش ﺑﻌد ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن
رﺋﯾﺳﻬﺎ اﻟﺳﯾد اوﺑﺎﻣﺎ ان اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ داﻋش ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻌﻘد ﻣن اﻟزﻣﺎن اﻻ ان اﻟﺟﻬد اﻟداﺧﻠﻲ ﺣﺳم اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻘط .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن
اﺧﺗﻼف اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدة واﻟﻌدد واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗدرﯾب اذاً ان اﻟدول واﻟﺷﻌوب ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻدارة ﻓﻲ ادارة ﺷؤوﻧﻬﺎ وﻓق
اﻟﻧﻣ وﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ذﻟك اﻟﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً وﺛﻘﺎﻓﯾﺎً وﻣﻌرﻓﯾﺎً ﻣﻬﻣﺎ طﺎﻟت ﻣدة
اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗدرج واﻟﺗطور واﻻرﺗﻘﺎء و و
اﻟﺗطور او اﻟﺗﻐﯾر اﻻ اﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘﺿﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣدروﺳﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺔ.
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Türkiye’de 2016 Askeri Darbe Girişimi Sonrası Reformlar ve Olası
Riskler

Yavuz Çilliler*

Öz
Sivil-asker ilişkileri alanında yapılan akademik çalışmaların önemli bir kısmı, askeri darbelerin
önlenmesi için silahlı kuvvetler üzerinde sivil kontrolün sağlanmasına yönelik geliştirilen
mekanizmalara odaklanmıştır. Bu bağlamda, 2. Dünya Savaşının hemen sonrasında Huntington
tarafından ortaya konulan objektif ve subjektif sivil kontrol modelleri, günümüz sivil kontrol
çabalarının açıklanmasında halen kullanışlı analiz çerçevelerindendir.
2010 yılından itibaren Türk ordusunun sivil iktidar tarafından kontrol çabalarında, objektif
olandan subjektife doğru bir tercih değişikliği yaşanmış ve 2016 yılından günümüze de subjektif
sivil kontrol modeli sivil iktidarın benimsediği hakim model haline gelmiştir. Bu çalışmada; 2016
yılından itibaren farklı zamanlarda uygulamaya konulan sivil-asker ilişkilerine dair
düzenlemelerin bir bütün halinde incelenmesi, mevcut haliyle anılan düzenlemelerin yeni
risklere açık olup olmadıklarının açıklaması ve risklerin minimize edilmesine yönelik öneriler
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sivil-Asker İlişkileri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sivil Kontrol
Abstract
An important part of the academic studies in the field of civil-military relations has focused on
the mechanisms intended to ensure civilian control over the armed forces in order to prevent
military coups. In this context, the objective and subjective civilian control models introduced by
Huntington immediately after the Second World War are still useful frameworks for explaining
today's civilian control efforts.
Since 2010, a change of preference from objective to subjective has been experienced in control
efforts of the civilian power on Turkish military and the subjective model of civilian control from
2016 onwards has become the dominant model adopted by civilian power. In this study; it is
aimed to examine the regulations implemented in different times since 2016 regarding the civilmilitary relations, to explain whether the aforementioned regulations are open to new risks and
to develop suggestions for minimizing risks.
Keywords: Civil-Military Relations, Turkish Armed Forces, Civilian Control

1. Giriş:
1983 yılından 2010 yılı referandumuna kadar derece derece kendi meşru alanına tecrit edilen
Silahlı Kuvvetlerin, MGK, YAŞ, Askeri Mahkemeler ve çeşitli sivil kurumlar içindeki – YÖK, RTÜK
vb. – üyelikler vasıtasıyla hayata geçirdiği siyaseti kontrol çabaları sona erdirilmiştir. 2010 yılı
Doç. Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce),
İstanbul, Türkiye, E-posta: yavuzcilliler@yahoo.com
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ise, sivil-asker ilişkilerinin düzenlenmesi açısından önceki dönemler ile karşılaştırıldığında bir
dönüm noktası gibidir. Bu dönemden 15 Temmuz darbe girişimine kadar sivil iktidar, askeri
otoriteleri kontrol altına almak için (ana)yasal düzenlemeler ile gerçekleştirilen askerin imkan
ve kabiliyetine yönelik kontrol mekanizmalarını dizayn etmek ile uğraşmamış, artan siyasi
meşruiyetinin de yardımıyla askeri zihniyetin değiştirilmesine yönelik mekanizmalara ağırlık
vermiş ve üst düzey askeri makamlara kendi değerlerine yakın olan veya iktidarına tehdit
oluşturmayacağına inandığı askeri personeli atamaya başlamıştır. Yine bu dönemde Silahlı
Kuvvetler personeline yönelik açılan sayısız davalar sonuca bağlanmış, davalarda adı geçen
personelin görevden alınması ile boşalan stratejik karargâhlardaki karar mercileri anılan evsafta
personel ile ikame edilmiştir.
2016 Askeri darbe girişimine yeni kadroların katkısı bugün tüm netliği ile ortadadır, dolayısıyla
sivil-asker ilişkilerinine dair uygulamaya konulan kontrol mekanizmalarının beklentilere cevap
verip veremeyeceğinin incelenmesi de devletin bekası açısından önem arz etmektedir.
Sivil iktidar, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması maksadıyla, bu tarihten itibaren
uygulamaya koyduğu kurumsal reformlar ile çeşitli kontrol mekanizmaları tesis etmiştir. Ancak
anılan reform paketleri, referandumlar vasıtasıyla gözlemlenebilen halk desteği yanında bazı
eleştirilere de maruz kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2016 yılından itibaren farklı zamanlarda
uygulamaya konulan bu reformları bir bütün halinde ortaya koyarak, mevcut haliyle anılan
düzenlemelerin yeni risklere açık olup olmadıklarını açıklamak ve risklerin minimize edilmesine
yönelik öneriler geliştirmektir. Bu bağlamda, öncelikle darbe girişimi sonrası OHAL
Kararnameleri, 2017 Anayasa değişiklikleri ve son Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden sivilasker ilişkilerine yönelik düzenlemeler ortaya konulmuş, ikinci bölümde ise bu reform
paketlerinin sebep olabileceği olası riskler tartışılmıştır ve nihai olarak olası riskleri en aza
indirmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir. Deskriptif yaklaşımın tercih edildiği bu çalışmada,
nadiren tarihsel olgular ile karşılaştırma yöntemine de yer verilmiştir.
Sonuç olarak, kurumsal kontrol mekanizmalarının kontrol edilebilir, informal mekanizmaların
ise daha dirençli krizlere sebebiyet verebileceği vurgulanmıştır. Bu çalışmada, sivil-asker
ilişkileri çerçevesinde uluslararası aktörlerin rolleri, sosyo-ekonomik faktörler gibi diğer
değişkenler kapsam dışında bırakılmış, sadece askerin sivil kontrolünü etkileyen kontrol
mekanizmalarına değinilmiştir.
2. 2016 Darbe Girişimi Sonrası Reformlar:
15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığı TSK’nde reform arayışlarını beraberinde getirmiştir.
Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın “150 yıldır yapılmak istenen reformların yapılabildiği
kararname” olarak nitelediği 669 no.lu kararname ile (Resmi Gazete, 2016) sivil-asker ilişkilerini
düzenleyen mekanizmalarda oldukça kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
 Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli
Savunma Bakanlığına bağlanarak, komuta hiyerarşisi değiştirildi ve personel temin ve atama
yetkileri tamamen sivil otoritelerin kontrolüne geçti. Yetkili sivil otoritelerin istediği askeri
makama emir verebilmesi ve emrin ilgili asker tarafından üst askeri makamlardan onay
alınmaksızın doğrudan yerine getirilmesi mümkün hale getirildi.
 Yüksek Askeri Şuranın asker ağırlıklı yapısı değiştirilerek sadece 4 asker üyenin
bulunduğu – Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları – 15 kişilik bir şura oluşturuldu.
Genelkurmay 2. Başkanı tarafından yürütülen Şura’nın sekreterya görevi de Milli Savunma
Bakanlığına verildi ve dolayısıyla personel terfileri de sivil kontrole tabi oldu.
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 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK ile tüm ilişiği kesilerek, İçişleri Bakanlığına
bağlandı.
 Mevcut askeri okullar kapatılarak yerine Milli Savunma Üniversitesi kuruldu ve her tür
eğitim-öğretim faaliyetinin Cumhurbaşkanı’nca atanan “rektör” ve Milli Savunma Bakanı’nca
atanan enstitü müdürleri tarafından yürütülmesi sağlandı. Mevcut askeri öğrencilerin tamamı
muadil sivil okullara aktarıldı.
 Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi.
Müteakiben, 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumu ile anayasanın 119. maddesindeki
“sıkıyönetim” düzenlemesi tamamen kaldırılmış ve 145, 156 ve 157. maddelerde düzenlenmiş
olan “askeri yargı” lağvedilmiştir. Savaş durumu istisna olmak üzere, disiplin mahkemeleri
dışında askeri bir mahkeme kurulmaması esasa bağlanmıştır. 108. maddede yapılan değişiklik
ile Silahlı Kuvvetlerin, Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenemeyeceğine dair istisnai
ilke ilga edilmiş, 118. maddede yapılan değişiklik ile de MGK toplantılarına katılan asker
üyelerden Jandarma Genel Komutanı kurul dışı bırakılarak sayıları dörde indirilmiştir. Buna
mukabil sivil üye sayısı kurula katılacak Cumhurbaşkanı Yardımcılarının sayısına bağlı olarak en
az altı olacak şekilde düzenlenmiştir. Geçmişte kanunla düzenlenen MGK Genel Sekreterliği
teşkilat ve görevlerinin Cumhurbaşkanı’nca belirlenmesi esası benimsenmiştir. Son olarak; daha
önce Bakanlar Kurulu teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanan Genelkurmay
Başkanının, 117. madde değişikliği ile doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanması sağlanmış
ve Başbakana karşı sorumluluğu sonlandırılmıştır (Resmi Gazete, 2017).
Aynı referandum ile hükümet sisteminin de değiştirilerek Başkanlık sistemine geçilmesi
neticesinde, Cumhurbaşkanı yürütme ile ilgili konularda kararname çıkarma yetkisine haiz
olmuş ve 10 Temmuz 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihlerinde yayınladığı 1 ve 4 no.lu
Kararnameler ile sivil-asker ilişkilerine kısa vadede nihai şeklini vermiştir. Anılan Kararnameler
gereği (Resmi Gazete, 2018) MSB;
 Personel eğitimi, maliye ve bütçeden ayrıca,
Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı
tarafından tespit olunan ve Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanan ilke, öncelik ve ana
programlarına göre,
 Personel temini ve askere alma hizmetlerinden,
 Lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariğinden,
 Askeri fabrikalar ve tersanelerden,
 Sağlık ve veteriner hizmetlerinden,
 İnşaat, emlak, mayın temizliği ve
 Teftiş ve güvenlik soruşturmalarından sorumludur.
 Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıkları, Bakanlık bağlıları ve TSK Güçlendirme Vakfının her
türlü faaliyet ve hesap işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca
denetlenir.
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Ayrıca;
 Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma
Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur,
 Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı
kadro ve kuruluşunda gösterilir,
 İstihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetleri ile ilgili ilke ve öncelikler ile ana
programlar Milli Savunma Bakanına onaylatılmasını müteakip Genelkurmay Başkanlığınca
uygulanması sağlanır.
Genelkurmay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığından alınarak Milli Savunma Bakanlığına
bağlanmasının doğal bir sonucu olarak; 1 no.lu Kararname ile MSB ile Genelkurmay arasında
işbirliğini zorunlu kılan 347. madde, 4 no.lu Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır.
3. Subjektif Sivil Kontrol ve Riskler:
Feaver’ın (1999: 225) “Civil-Military Relations” isimli çalışmasında askeri müdahalelerin
önlenmesine yönelik iki grup sivil kontrol mekanizmalarından bahsedilir. Birincisi askeri
kurumların imkân ve kabiliyetlerini etkileyen mekanizmalar, diğeri ise askeri personelin
zihniyetinin yapılandırılmasına ilişkin mekanizmalardır.
Birinci grup kontrol mekanizmaları genellikle (ana)yasal düzenlemeler ile gerçekleştirilebilen
kurumsal tedbirlerdendir. Örneğin, askeri otoritenin hangi siyasi otorite emrinde olduğu –
Bakanlık emrinde bir askeri yapının siyasi gücünün az olacağı, Başbakanlık veya
Cumhurbaşkanlığı emrindeki bir askeri yapının ise daha fazla siyasi güce sahip olacağı
değerlendirilir – sivil otorite lehine düzenlenmeler açısından önemlidir. Genelkurmay Başkanlığı
1920-24 döneminde TBMM’ne, 1924-44 döneminde Cumhurbaşkanı’na, 1944-49 döneminde
Başbakana ve 1949-60 yılları arasında Milli Savunma Bakanı’na bağlı olarak görevini
yürütmüştür (Özdemir, 1993:58-64). Sonrasında ise; 1961 Anayasasının 110. maddesi ve 1982
Anayasasının 117. maddesi gereği Genelkurmay Başkanlığı görev ve yetkileri açısından
Başbakana karşı sorumlu olmuştur. Daha açık bir ifade ile tüm alternatifler tecrübe edilmiş,
ancak askeri angajmanlar engellenememiştir. Bunun sebeplerinden birisinin de, sivil ve askerin
kendi içindeki hiyerarşisinin de – hiyerarşi tek bir kişi kontrolünde merkezi bir karakterde mi
yoksa, bölünmüş mü – bu açıdan kritik bir öneme haiz olduğunun göz ardı edilmiş olmasıdır.
Askeri hiyerarşi merkezi iken, onu kontrol eden sivil hiyerarşi dağınık ise, yani askeri bütçeye
Meclis, askeri harekâta Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı seçimine Cumhurbaşkanı karar
veriyor ise, kısaca asker tek bir siyasi otorite tarafından yönetilmiyor ise askerin siyasi gücü
artar. Tersine, eğer Genelkurmay Başkanlığı ilga edilerek hiyerarşik zirve üç komutan (karahava-deniz) arasında paylaştırılır, Kuvvet Komutanları birbirinden bağımsız olarak bir
Bakanlığa bağlanır ve tüm kararlar o makam tarafından alınır ise askerin siyasi gücü azalır. Bu
kapsamda, yeni Anayasa değişiklikleri, Genelkurmay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına
bağlanması ile askerin siyasi gücünü artıran, Kuvvet Komutanlarının Milli Savunma Bakanlığına
bağlanması ile de bu gücü azaltan paradoksal bir etki yaratabilir. Ancak Genelkurmay
Başkanı’nın yetkilerinin sembolikleşmesi ve her an askeri bir danışmana indirgenebileceği
dikkate alındığında, bu düzenlemenin sivil kontrolün tesisine olumsuz etki edemeyeceği
aşikârdır. Kaldı ki, 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı,
Cumhurbaşkanına bağlı bir yapı olmaktan çıkarılmış ve Milli Savunma Bakanlığına bağlanmıştır.
Hatta Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı olması
da sağlanarak, aralarındaki hiyerarşi ve eşgüdüm de dağıtılmış, askerin siyasi gücü Cumhuriyet
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tarihinin en düşük düzeyine çekilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, Cumhuriyetin
kuruluşundan itibaren Genelkurmay Başkanlığının idare tekelinde olan askeri istihbarat,
harekat, teşkilat ve eğitim hizmetleri ile ilgili ilke ve öncelikler ile ana programlar da MSB onayı
ile hayata geçirilebilir hale getirilmiştir.
Yine kurumsal düzeyde; MGK ve YAŞ yapısı ve kararlarının sivil otorite lehine revize edilmesi,
YÖK ve RTÜK gibi yapılardaki asker üyeliğin kaldırılması, askeri yargının – disiplin mahkemeleri
hariç – lağvedilmesi, askeri sağlık sistemi yapılanmasının Sağlık Bakanlığı bünyesine aktarılması,
askeri ve savunma harcamalarının denetime açılması, TSK Güçlendirme Vakfının MSB
denetimine verilmesi gibi düzenlemeler ile askerin siyasi alanı vesayet altına almasını ve
özerkliğini mümkün kılan yapılar etkisizleştirilmiş ve sivil kontrol pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Diğer bir kontrol mekanizması da, kuvvetlerin konuşlanması ile ilgilidir. Örneğin, Roma
İmparatorluğu döneminde, askeri birlikler siyasi iktidar merkezinde değil çevrede, yani uzak
garnizonlarda konuşlandırılmıştır. Böylece siyasete fiili olarak müdahale yetenekleri azaltılmak
istenmiştir. Bu kapsamda siyasi iktidarın merkezi olan Ankara’da tarihsel gereklilikler
bağlamında konuşlandırılmış olan birlikler ile İstanbul’daki birlikler 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında Burdur, Çankırı, Şereflikoçhisar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Sivas gibi
yerleşimlere nakledilmiştir (Hürriyet, 2016).
Askeri gücün siyasete fiili olarak müdahale yeteneğinin sınırlandırılması kapsamında, geçmişte
Osmanlı İmparatorluğu ve İsviçre gibi devletlerde de uygulanmış olan “dengeleyici güç” tesisi de
diğer bir kontrol mekanizmasıdır. Silahlı Kuvvetler içerisine, özellikle karargâhlara açık veya
gizli olarak siyasi iktidarın uzantısı olan siyasi müfettişler yerleştirilebilir veya karşısında onu
müdahil olduğunda durdurabilecek güçler – sınır muhafızları, polis gücü, paramiliter güçler,
milis teşkilatı, rejim muhafızları gibi – oluşturulabilir. Bu kapsamda ülkemizde 2002 yılında 122
bin olan polis sayısı, yüzde yüz arttırılarak 244 bin kişiye kadar çıkarılmış (Uras, 2015) ve bu
kuruma ağır silah temin yetkisi verilmiştir. Ayrıca, 2012 yılında Genelkurmay Elektronik
Sistemler (GES) Komutanlığı Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) devredilmiş, 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı bünyesine
alınarak TSK’nin hem imkân kabiliyetleri daraltılmış hem de onun gücüne karşı “dengeleyici
güç” oluşumuna ilave katkı yapılmıştır. 2017 Ağustos ayında çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararname gereğince de, MİT’e Silahlı Kuvvetler personeli hakkında hem kurum içi hem de
dışında her türlü araştırma yapma yetkisi tanınmıştır.
Yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilebilecek diğer bir kontrol mekanizması da askeri
personele sağlanacak imkânlarla ilgilidir. Bilindiği üzere 27 Mayıs darbe gerekçesi olarak ifade
edilmemiş olsa da, darbenin dolaylı sebeplerinden birisinin de, askeri personel gelirinin düşük
olmasından kaynaklanan memnuniyetsizlik olduğu ileri sürülür. Bu nedenle, askerlerin maddi
çıkarlarının (yüksek maaş, iyileştirilmiş emeklilik hakları…) korunmasının onları siyasi
statükonun yanında yer almaya iteceği ifade edilir. Bu çerçeveden bakıldığında ise TSK
personelinin özlük haklarının, ülkedeki sosyo-ekonomik durumun geneli ile kıyaslandığında 27
Mayıs darbesinden itibaren iyi seviyede olduğu ve o tarihten itibaren gerçekleşen hiçbir askeri
müdahaleyi tetiklemediğini söylemek mümkündür.
Yukarıda ifade edilen kurumsal düzenlemelere şüphe ile yaklaşan bazı akademisyenler, anılan
(ana)yasal tedbirlerin nihai sivil kontrolü mümkün kılmayacağını, bunlara ek olarak siyasete
müdahaleyi meşru gören askeri zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini ifade ederler ve sivil
otoriteye itaat eden bir askeri güç teşkilinin gerekliliğine vurgu yaparlar. Bunu sağlamak için,
ABD modelindeki gibi itaate meyilli kişilerin seçildiği bir personel temin politikası yürütülebilir
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veya Rus modelindeki gibi personel temininden sonra eğitim ile itaat bilincinin endoktrine
edilmesi sağlanabilir. Ayrıca, sivil ile askeri değer ve inançlar arasındaki farkı törpülemek için
sivil üniversitelerden alım artırılabilir ve sivillerin değerlerine yakın olan personel, terfi ve tayin
politikaları ile ödüllendirilebilir. Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi dönemde,
mevcut personelin demokratik bir müfredat ile askeri okullarda yetişmesine yönelik önlemlere
daha çok ağırlık verilmiş, orta dereceli askeri okullarda müfredat Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu onayı ile, askeri yüksek öğretim kurumlarında ise müfredat YÖK onayı ile sivil
muadillerine denk hale getirilmiştir (Hürriyet, 2012). 15 Temmuz darbe girişimi ise askeri
zihniyetin değiştirilmesi konusunda radikal bir değişimi beraberinde getirmiştir. Askeri okullar
kapatılarak, tamamen sivil otoritenin kontrol ve yönetiminde Milli Savunma Üniversitesi
kurulmuştur. Bu yeni yapılanma ile müfredat ve onu uygulayacak öğretim üyelerinin sivil
otoritenin tam kontrolü altında şekilleneceğine ve sivil ile askeri değerler arasında herhangi bir
farkın kalmayacağına şüphe olmadığı açıktır.
Eğitim ile oluşturulması hedeflenen “siyasi otoriteye itaat” kültürünün yanında, personel temin,
tayin, sicil, atama ve terfi işlemlerinde Milli Savunma Bakanlığı’nın etkin ve yetkin hale
getirilmesi ile TSK’nin personel politikasının tamamen sivil kontrol altına alındığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Nitekim, 2010-2015 yılları arasında bazı davalar ile tasfiye edilen rütbeli
personele ilave olarak, darbe girişimi sonrasında 7.655 rütbeli personel ihraç edilmiş, 786
rütbeli personel ise açığa alınmıştır – 2018 Kasım itibariyle ihraç edilen personel sayısı 15.153’e
ulaşmıştır –. Ayrıca askeri öğrenci statüsünde 16.423 personel de sivil okullardaki muadillerine
aktarılmış (Anadolu Ajansı, 2017), tüm bu rütbeli ve rütbe alacak personel yerine ise siyasi
iktidarın istediği kriterlere uygun personel temini yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler neticesinde
bundan sonra, Milli Savunma Bakanlığının istediği değerlere haiz personel, muhtelif adaylar
arasından temin edilebilecek, personelin sicil üzerinden takibi sağlanarak, istenilen değerleri en
çok taşıyan personelin kritik yerlere atanması sağlanabilecek ve üst komuta kademelerine
terfileri mümkün olabilecektir.
Görüldüğü üzere siyasi iktidar sahipleri, geçmişte askeri otoritelerin askeri vesayet rejimini tesis
için kullandıkları neredeyse tüm enstrümanları kontrolleri altına almış gözükmektedirler. Ancak
sivil iktidarın askeri kurumları limitsiz düzeyde kontrol ve dizayn kabiliyeti beraberinde bazı
riskler de taşımaktadır. Bu tür bir kabiliyet, iktidarı elinde bulunduran siyasi fraksiyonun,
kendini her şartta destekleyecek, kendi değerler bütününe yakın asker kişileri komuta
kademesine getirmesi veya sadece üst düzey değil tüm Silahlı Kuvvetleri kendisine müzahir hale
getirmesi ile sonuçlanabilir. Böyle bir durum, siyasal iktidar el değiştirdiğinde – günümüz
Türkiye’si açısından iktidar sözgelimi muhafazakâr demokratlardan, sosyal demokratlara
geçtiğinde – silahlı kuvvetlerin sivil otoritelere itaat zorunluluğunu sorunlu hale getirebilir.
Hatta bu kez de yeni siyasal iktidarın, kendine yakın askeri personeli komuta kademelerine
getirmesiyle, yakın bir gelecekte Silahlı Kuvvetler içerisinde her siyasal partinin “kendi
generalleri” ve kendine yakın bir grubu olabilecek ve toplumdaki genel siyasal fay hatları askeri
bürokrasiye yansıyabilecektir. Huntington’un “subjective control” olarak isimlendirdiği bu tür
bir sivil-asker ilişkileri örüntüsünün; Çin gibi tek parti sisteminin olduğu ve iktidar değişikliğinin
yaşanmadığı ülkelerde sorun yaratmadığı, ancak geçmişte Weimar Cumhuriyeti örneğinde
olduğu gibi iktidarın değişebildiği sistemlerde ordunun siyasallaşmasına ve akabinde
çatışmalara neden olduğu bilinmektedir. Bu siyasallaşma riskine ek olarak İstanbul Politikalar
Merkezi tarafından sunulan bir raporda (2017: 21); TSK’nin geçmişten günümüze içinde
barındırdığı bazı fay hatlarına – subay/astsubay ayrımı, kara/deniz/hava kuvvetleri ile
yeni/eski jenerasyon arasındaki mentalite farklılığı gibi – yenilerinin eklendiği ifade
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edilmektedir. Personel yetersizliği nedeniyle alımı yapılan sözleşmeli subayların, zaten son
yıllarda farklı kaynaklardan personel temininin artması nedeniyle bozulmuş olan homojenliği
daha da sorunlu hale getirdiği değerlendirilmekte, reformlar karşısında askeri personelin
statükocular, pragmatistler ve reformistler olarak cepheleştiği, askeri elitler arasında ise sağ-sol
ve milliyetçi-küreselci dikotomilerinin etkileşimi neticesinde kristalleşen dört farklı yaklaşımın
rekabet halinde olduğu ileri sürülmektedir. Son darbe girişiminde askeri personelin Fetöcü ve
Karşıtları şeklinde konumlandığı da dikkate alınırsa, anılan fay hatlarının yeni gerilimler
yarattığı ancak bunlardan siyasal nitelikli olanların şiddete evrilme olasılığı taşıdıkları
söylenebilir.
Bir diğer risk de, TSK’nin muharebe etkinliğini muhafaza edip edemeyeceği konusudur. Etkinlik
faktörü, hem askerin imkân ve kabiliyetine tesir eden ve (ana)yasal düzlemde gerçekleştirilen
sivil-asker ilişkilerine dair kurumsal düzenlemelerin, hem de askeri zihniyetin değiştirilmesine
yönelik personel politikalarının tesiri altındadır. Genel yaklaşım, Silahlı Kuvvetlerin ülkeye
yönelik tehditleri bertaraf edecek kadar güçlü, ülke içindeki siyasal iktidarı tehdit edemeyecek
kadar zayıf olması yönündedir. Son düzenlemeler vasıtasıyla Kuvvet Komutanları’nın ve
Genelkurmay Başkanı’nın, Milli Savunma Bakanı’na bağlanması ile “muharebe prensipleri”nden
biri olan “emir komuta birliği” ilkesinin göz ardı edildiği ve muharebe etkinliğinin bu
düzenlemeden olumsuz etkileneceği ifade edilebilir. Peki, bu açık profesyonel anlamda askeri
bilgi ve tecrübeye haiz olmayan sivil bir Milli Savunma Bakanı’na profesyonel emekli askerlerin
danışmanlık etmesi ile giderilebilir mi? Bir diğer mekanizma, askeri birliklerin Ankara ve
İstanbul’dan uzak garnizonlara konuşlandırılması ile ilgilidir ki, eski konuşlanmaların stratejik
savunma planlarına uygun olduğu varsayıldığında, yenileri bu ulusal savunma planlarını
olumsuz etkilemiş midir? “Dengeleyici güç” mekanizması kapsamında GES Komutanlığının
MİT’e, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığına devredilmesi ile TSK’nin
azalan nicel ve nitel gücüne paralel olarak muharebe etkinliği de azalmış mıdır? Bu
düzenlemelerin, TSK’nin etkinliğini azaltıp azaltmayacağını bugünden öngörmek, bu risk
unsurlarına tesir eden değişkenlerin çokluğu ve kısmen de ölçülemezliğinden dolayı imkânsız
gözükmekte, dolayısıyla etkinliğin gelecek dönemde barış ve savaş hallerinde elde edilecek
olgusal verilerin işlenmesiyle ölçülebileceği düşünülmektedir.
Ancak personel kalitesindeki düşüşün etkinliği olumsuz etkilemesi her meslek grubu için
kaçınılmazdır. İşte askerin zihniyetinin değiştirilmesine yönelik personel politikaları bu açıdan
oldukça önemlidir. Eğer liyakat yerine siyasal iktidara sadakat personel alımı, atanması ve
terfilerinde öncelikle tercih edilen bir nitelik olur ise, sevk ve idare kabiliyeti düşük olmasına
rağmen belirli bir inanç sahibi, diğerlerine nazaran iktidara yakınlığından dolayı daha üst düzey
makamlara layık görülebilecek, Silahlı Kuvvetlerin etkinliğine olumsuz yönde katkı
yapabilecektir. Bu bağlamda İstanbul Politikalar Merkezi tarafından sunulan raporun (2017: 32)
sonuç bölümünde, devletin topluma karşı pasif laik, kendi bürokrasisine karşı ise aktif laik
yaklaşımı benimsemesi gerektiği üzerinde önemle durulmuş, dini referanslara dayalı personel
yönetim politikalarının zararlı olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca kalifiye personel temininin sadece
pesonel yönetimi ile ilgili olmadığı, subaylığa başvuran adaylardaki nitelik düşüşünün, TSK’nin
gençler açısından cazibesini yitirmesi ve vatandaşların sosyo-ekonomik durumundaki
değişiklikler ile de açıklanabileceği vurgulanmıştır.
4. Sonuç:
2016 yılında, siyasal iktidarın asker üzerindeki kontrolünün tam olduğunun düşünüldüğü bir
zamanda yeni bir darbe girişimi yaşanmıştır. Bazıları, darbe girişimindeki uluslararası desteğe
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dikkat çekerken, bazıları da siyasi iktidar bünyesinde yaşanan bölünme ve akabinde gelişen
çatışmanın askeri bürokrasiye yansıdığını vurgulamışlardır. Sebep ne olursa olsun bu darbe
girişimi sonrası, Silahlı Kuvvetlerde hem askeri imkân ve kabiliyetleri etkileyen hem de askeri
zihniyetin değiştirilmesine yönelik radikal değişikliklere gidilmiştir. Yeni düzenlemelerin, dünya
genelinde de farklı kombinasyonları uygulanan muhtelif sivil kontrol mekanizmalarından ibaret
olduğu düşünülse de, askerin imkân ve kabiliyetini etkileyen mekanizmaların “muharebe
etkinliğinin düşmesi”, askeri zihniyetin değiştirilmesine yönelik mekanizmaların ise “muharebe
etkinliğinin düşmesi”ne ilave olarak “askerin siyasallaşması” gibi istenmeyen sonuçlar
doğurabileceğine dair görüşler mevcuttur.
Askerin imkân ve kabiliyetini etkileyen mekanizmalardan, sivil-asker hiyerarşisinin
düzenlenmesi, askeri birliklerin çevre garnizonlara taşınması, dengeleyici güç oluşturulması gibi
mekanizmaların “muharebe etkinliğine” olan olumsuz etkilerini, herhangi bir savaş durumundan
önce bir kriz döneminin yaşanacağı varsayıldığında yeni düzenlemeler ile büyük oranda ortadan
kaldırmak mümkündür. Kısa süre içerisinde sivil-asker hiyerarşi değişikliği, birlik
konuşlanmalarında değişiklik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tekrar Silahlı
Kuvvetlere bağlanması sağlanabilir. Ancak askeri zihniyetin değiştirilmesine yönelik
mekanizmaların “muharebe etkinliğini düşürmesi” ve “askerin siyasallaşması” gibi etkilerini kısa
sürede ortadan kaldırmak imkân dâhilinde olmayabilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça,
mevcut komuta heyetini ve/veya büyük miktarlarda askeri personeli tasfiye edip, yeni personel
teminine yönelmek makul olmamakla beraber, bu yeni personelden aynı bilgi ve beceriye kısa
sürede ulaşmalarını beklemek de gerçekçi olmayacaktır.
Bu nedenle sivil-asker ilişkilerini düzenlemeye yönelik mekanizmalar hayata geçirilecek ise,
(ana)yasal düzlemde kurumsal ilişkiler çerçevesinde tasarlanan ve askerin imkân ve kabiliyetini
etkileyen sivil kontrol mekanizmalarına başvurmak giderilebilir riskler içerdiğinden tercih
edilmelidir. Hatta “ikinci nesil sivil kontrol mekanizmaları” olarak ifade edilen kontrol
mekanizmaları ile sivil kontrolü daha da güçlendirmek mümkündür. Askerleri denetleyici
nitelikte – Meclis savunma komisyonları ve Savunma Bakanlığı gibi kurumlarda sivil siyasete
saygılı emekli askeri personel kullanılarak bilgi ve tecrübe üstünlüğünü mümkün kılan – yapılar
tesis edilebilir ve hatta askeri kurumların şeffaflığı artırılarak, düşünce kuruluşları ve medyanın
da sivil gözetime katkıda bulunmasının önü açılabilir. Ancak askeri zihniyeti değiştirmeye
yönelik sivil kontrol mekanizmalarının beraberinde getirdiği riskler daha dirençlidir. Personel
alımı, sicili, terfi ve atamalarının siyasiler tarafından yapılması, siyasal fay hatlarını Silahlı
Kuvvetlere taşıyabilecek ve aynı zamanda liyakat prensibinin göz ardı edilme ihtimali nedeniyle
muharebe etkinliği düşebilecektir.
Dolayısıyla, eğitim ve müfredatın düzenlenmesi yolu ile “siyasi iktidara riayet”, yani demokratik
kültürün oluşturulmasına yönelik endoktrinasyon ve stratejik komutanlıkların – Kuvvet
Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı – belirlenmesi hariç, diğer askeri zihniyeti
değiştirmeye yönelik mekanizmaların, askeri otoriteler tarafından yürütülmesi riskleri en aza
indirirken, kalıcı ve etkin sivil kontrolü de mümkün kılacaktır.
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ﻛوارث اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ ﺑﻧﻛﻬﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻛﺎﻧت ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت "إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﻛوارث اﻟﻣرﺑﺣﺔ" ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺣدود أزﻣوﯾﺔ .ﻛﺎﻧت ﻟﺣظﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﻓﺿل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻟﺗﻣرﯾر ﻛل ﺷﻲء ﺣﯾث ﺗﻛون
اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻠل وﻫﻠﻊ ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻣﻌﻬﺎ أي ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﻛل ﻫذا ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻷﺧرى
)ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ،أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ( ﻣوﺿوع أﺣزﻣﺔ اﻟﺗوﺗر واﻹﺿطراب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ "إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﺻدﻣﺔ" ،وﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑراﻣﯾل اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو )اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ( ﻓﻲ ﺗﺧﻧدق أﺳس ﻟﻠﺷﻠل اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺟﯾل ذﯾول
اﻟﺑؤس اﻟﺗﻧﻣوي ﺗﺣت رﺣﻣﺔ ﺗﻐول اﻟﺧطﺎب اﻷﻣﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻐﻠق اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻣﺎرﺳﻪ ﺣراس اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
Abstract
Social and security disasters of an economic flavor that have passed through the contemporary
history of the Middle East, was one of the episodes of the "profitable disaster strategy", a colonial
strategy with crisis boundaries. It was the best historical moment to pass everything where
people are in a state of paralysis and panic with no resistance, all in the context of regional
Dr., Lounisi Ali University, Algeria.
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transformations like other geographies (Southeast Asia, South America) As a result of the results
of the "shock strategy" and the growing bribery and exploitation of the Chicago boys (wild
liberalism) in trenching the foundations of economic paralysis and the tails of developmental
misery at the mercy of the security rhetoric and the intellectual closure practiced by the regime's
guards in the region.

اﻟﻣوﺿوع:
اﻟوﻟﻲ ،ﻓﻼ ﺗظن أن اﻟﺷﯾطﺎن ﻏﻠب ،وﻟﻛن
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑن اﻟﻘﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ -رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ" -:ﻣﺎ ﻋدا ﻋﻠﯾك اﻟﻌدو إﻻ ﺑﻌد أن ﺗوﻟﻰ ﻋﻧك ّ
اﻟﺣﺎﻓظ أﻋرض".

إن طﻼب ﻋﻠم اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻻ زاﻟوا إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻣذﻫب ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻣﻌروف ﺑـ "ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو" زﻋﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌروف
اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻣﯾﻠﺗون ﻓرﯾدﻣﺎن  Friedman Miltonوﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗدرس أﻓﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـ"ﻓﺗﯾﺎن
ﺷﯾﻛﺎﻏو" Chicago Boysأو "ﻋﺻﺎﺑﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو" ...1ﻋﻘﯾدة ﺷﯾﻛﺎﻏو ..اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛل ﺷﻲء
ﺑـدأ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑوﻣدﯾﻧﯾﺔ وﻟم ﯾﻧﺗﻪ ﺑﻌد .ﻓﺎﻟﺟزاﺋر أﺿﺣت ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻟﺔ ﺑول ﺑرﯾﻣر ﺣول اﻟﻌراق " :ﻓﻠﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟرﺑﺣﯾﺔ".
 .1إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﻣﻔﻬوم واﻷﺑﻌﺎد
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻐرب ﻋﻣوﻣﺎً ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  -ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أدق
ﺗول ﻋﻠﯾﻬم" 2.أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﻣﺿﻣون اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﺗﻌرف ﺑـ"ﻋﻘﯾدة ﺷﯾﻛﺎﻏو" ،اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرف
"اﻟﺻدم" وﻓق ﻣﺑدأ "إﺻدﻣﻬم واﺳ ِ
ﺗُدرس ﻋﻠﻧﺎً ﺑوﺟﻬﻬﺎ
اﻟرﺣﻣﺔ ،ﻋﻘﯾدة اﻟﻐﺎب ..واﻟﺧراب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﻘﺎرات ،ﻋﻘﯾدة اﻟرﺑﺢ وﻻ ﺷﻲء إﻻ اﻟرﺑﺢ ،واﻷﻫم واﻷﺧطر أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة ّ
ﻫذا ﻣن دون ﺗﺟﻣﯾل ،ﻣن دون ﺗﺷذﯾب ،وﻣن دون "ﺗﻌدﯾل أو ﺗرﻗﯾﻊ" وذﻟك ﻓﻲ أﺷﻬر اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻟﻠﻌﻠوم
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،-وﻣﻧﻬﺎ أﺧذت إﺳﻣﻬﺎ.

3

وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎًﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺗﺄﻛﯾداً ﻋﻠﻰ ﺗﻔردﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎج ﻋﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣل ،واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻏﯾّرت وﺟﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻓﻛﺎﻧت اﻷﺷﻬر واﻷﻛﺛر رﺳوﺧﺎً وﺑﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣدارس اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ -ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم
اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺟون ﻣﺎﯾﻧﺎرد ﻛﯾﻧز اﻟذي ﻛﺎن ﯾؤﻣن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ وﺟود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت وﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ
اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ .-ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺻف ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو اﻟدوﻟﺔ ﺑـ "رب اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺊ" .رﻏم اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً وطﻐﯾﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدارس اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟم ﺗﺑرز ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻛﻔﻛرة اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم  1973ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺑت إﻟﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدي

 1ﺗﺄﺳﺳت ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  1890ﻋﻠﻰ ﯾد إﻣﺑراطور ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺟون روﻛﻔﻠر ،ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤدﻟﺟﺔ .ﻓﻲ أواﺧر

ﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻏﺎرﻗﺎً ﻓﻲ أﺗون ﺣرب ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﺣﯾث ﻛﺎن ﻛﺑﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺣول اﻟﻌﺎم ﻣﻧﻬﻣﻛﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت
إﻧﻘﺎذ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب ،ﺑرزت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑﺎﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻫؤﻻء ،وﺳﻌت إﻟﻰ ﻗﻠب ﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺑر طرح ﻧظرﯾﺎت

"اﻟﺳوق اﻟﺣرة" ٕواﻗﺻﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣدد اﻟرﺳﺎﻣﯾل ﺧﺎرج اﻟﺣدود ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻛﺗﻼت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﻛم وﺗوﺟﻪ وﺗﺳﯾطر ،وﻟم ﺗﻣض إﻻ ﺳﻧوات

ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺣوﻟت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو إﻟﻰ ﻣﻌﻘل ﻷﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظرJuan Gabriel Valdés, Pinochet's :
economists: the Chicago school in Chile, Cambridge University Press, 1995.
2 Marc Fernandez et Jean-Christophe Rampal, Pinochet: Un dictateur modèle, Hachette, 2003, p. 130
3 Sergio de Castro dans: Naomi Klein, La Stratégie du choc, 2008, p. 138
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اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻣﯾﻠﺗون ﻓرﯾدﻣﺎن 4وﻻﻗت ﺗﺄﯾﯾداً ﻋﺎرﻣﺎً ﻣن اﻷوﺳﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن اﻟﺟدد وﻫو
ﻓرﯾق )ﻣﻘﺎوﻟﯾن( اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﯾﻠد -دﯾك ﺗﺷﯾﻧﻲ -ﺟﯾﻣس ﺑﯾﻛر -ﻫﻧري ﻛﯾﺳﻧﺟر -ﺑول ﺑرﯾﻣر -ﺟورج ﺷوﻟﺗز-
ﺑوش اﻹﺑن ...إﻟﺦ( ..ﻫذا اﻟﻔرﯾق إﻗﺗﺣم ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﻧﺎﺣﯾﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.5

إﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔرﯾدﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯾدة اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ إطﻼق اﻟﻌﻧﺎن ﻟﻠﺳوق اﻟﺣرة واﻟﺧﺻﺧﺻﺔ واﻟﺷرﻛﺎت
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ واﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ،وﻗد ﻧﺟﺣت داﺋﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺟﯾﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺻﻧدوق
اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻣرﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠق ..ﻫﻧﺎ ﻗد ﺗﻔﯾد اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﺟذر اﻹﺳﺗﻌﻣﺎري ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد
اﻟﻔرﯾدﻣﺎﻧﻲ 6.وﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﻧﺻرم ﻟم ﺗﻛن أﻓﻛﺎر اﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدول
اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﺑل أﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻧﻘﯾض ﺗﻣﺎﻣﺎً 7.ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ طﺑﻘت ﺑﻧﺟﺎح ﻟﻌﻘود وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣطﻠﻊ
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،أﺳﺎءت اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﺳﺗﺧدام أﻓﻛﺎر ﻛﯾﻧز ﺑﺷﺄن أﻫﻣﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط
اﻹﻗﺗﺻﺎدي :ﻓﻔﻲ ﻣراﺣل اﻟرﻛود ﻋﻣﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺗﺻﺎد وﻣدﻩ ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻧﻣو،
ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻛﺄت ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻹزدﻫﺎر ﻓﻲ ادّﺧﺎر ﻣﺎ ﯾﻠزم ﺗﺣﺳﺑﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺎت اﻟرﻛود .8وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﻬم اﻟزاﺋف ﻟﻸﻓﻛﺎر
اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ،أﻟﻘت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل دوﻟﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻋﺑﺎء ﺗﻔوق طﺎﻗﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل ،ﻓﺷﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي
وارﺗﻔﻌت اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟداً وﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﺿﺧم ،ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ارﺗداد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ،أي ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﺳواق ٕواﻗﺻﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﺟﺔ إﻓراطﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم .9وﻋﻠﯾﻪ اﻧﺗﺷرت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧطﺎق واﺳﻊ ،وﻏدت "ﺗوﺻﯾﺎت" ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ "وﺻﻔﺎت" إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗُﻔرض ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟم ،وﻏدت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺑﻣﻧزﻟﺔ "اﻟﻧﺎظر" اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟدول ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ،وﺑدأ اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ..ﻫﻧﺎ ﺑرزت ﻣدرﺳﺔ
ﺷﯾﻛﺎﻏو وﺗﻘدم ﻓرﯾدﻣﺎن اﻟﺻﻔوف اﻷوﻟﻰ .ﺗطﺎﺑﻘت أﻓﻛﺎرﻩ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات وﺗﻘﺎطﻌت ﻣﻊ ﺗﻌطش
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻟﯾﺟﺗﻣﻊ ﻛل ذﻟك ﻓﻲ داﻓوس -ﺳوﯾﺳ ار  1971وﯾدﺷن أول ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺗﺣت اﺳم "ﻣﻧﺗدى
داﻓوس".
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Stéphane Boisard, Mariana Heredia, « Laboratoires de la mondialisation économique », Vingtième Siècle.
Revue d'histoire, 2010, p.141
5 Stephan Haggard, Robert R. Kaufman, Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East
Asia, and Eastern Europe, Princeton University Press, 2008, p. 108.
 6ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻓﻲﺑداﯾﺗﻬﺎ ﺗﺑﻧت ﻣوﻗﻔﺎً ﻣﺷﺎﺑﻬﺎً ﻟﻣوﻗف ﻣدرﺳﺔ ﻓراﯾﺑورغ اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ أن "ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻧﻊ اﻹﺣﺗﻛﺎر ،وأﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻛﺎرﺗﯾﻼت
4

ﺗﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وأﻻ ﺗﻬﻣل ﻗﺿﯾﺔ "اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" ،ﻓﻣؤﺳﺳﻬﺎ ﻓراﻧك ﻧﺎﯾت ﻋﺎرض اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﻬﺎ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ،ﻏﯾر أن ﻣن ﺗﻼﻩ ﻣن دﻋﺎة ﻫذﻩ
اﻟﻣدرﺳﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﻣﯾﻠﺗون ﻓرﯾدﻣﺎن وﺻﺣﺑﻪ ﻣﻣن ﺻﺎروا ﯾﺳﻣون "ﻓﺗﯾﺎن ﺷﯾﻛﺎﻏو" ،رﻓﺿوا ﻛﻠﯾﺎً ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ،ودﻋوا إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﻣﺣرر

ﻣن ﻛل اﻟﻘﯾود ،أي اﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻷﻛﺛر ﺗطرﻓﺎً .ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظرStephan Haggard, Robert R. Kaufman, Development, :
Democracy, and Welfare States : Latin America, East Asia, and Eastern Europe, Princeton University Press,
2008
 7وﻗد ﺑرزت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﺎم  1929اﻟﺗﻲ ﻫزت أﺳﺎس اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ودﻓﻌت اﻟﻣﻧظّرﯾن ﻟﻠﺑﺣث ﻋن طوق

ﻧﺟﺎة ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻣط اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
Harberger, Arnold C. "Good Economics Comes to Latin America, 1955 - 95." In The Post-1945
Internationalization of Economics, edited by Alfred W. Coats, p.301
9 Durham, NC, and London: Duke University Press, 1996. Annual supplement to History of Political
Economy, vol. 28. p.73.
10 Valdés, Juan Gabriel. Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile. Cambridge, U.K., and New
York: Cambridge University Press, 1995, p.215.
8
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ﺑدأ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾون ﯾﺗﺑﻧون أﻓﻛﺎر ﻓرﯾدﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎً ﻟﺗﺻﺑﺢ  -ﻗﯾد اﻟﺗطﺑﯾق -ﺑﺻﯾﻐﺔ أﻛﺛر ﺗطرﻓﺎً وﻋﻧﻔﺎً ،وﺑوﺟﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎري
ﺳﺎﻓر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن طرف اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ .ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ،أﺻﺑﺣت أﻓﻛﺎر ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ،اﻟﻣﻌﺑر ﻟﻣﺎ ﺑﺎت
ﯾُﻌرف ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً ﺑﺎﺳم اﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ،أي اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺑدأ اﻟﺗروﯾﻊ واﻟﺻدﻣﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ،ﺣﻠﻔﺎء
ﻛﺎﻧوا أم أﻋداء ،ﻷن أﺳﺎس ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻫو إﻟﻐﺎء اﻟدول وﺣﺻرﻫﺎ ﺑدور ﻣﺣدد وﻣﺣدود )أﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ( ﻣﻘﺎﺑل إﻋﻼء ﺳﻠطﺔ
ﯾﺣول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻏﺎﺑﺔ ﯾﺳود ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎرﺑون واﻟﻣﺎﻓﯾﺎت ورﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟداﻋﻣون ﻟﻬم.
اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣ ﺟردة ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺑﻣﺎ ّ
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 .2ﺻدﻣﺔ اﻹﻧطﻼق اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ..اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ:
ﻟﻘد أﺟرﯾت ﻓﻲ ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺑﺣﺎث ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺑرات ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻛﻐﯾل ﻓﻲ ﻛﻧدا ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ
اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ،وﺗرﺗﻛز ﺗﻠك اﻷﺑﺣﺎث ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ "ﺻدﻣﺔ اﻹﻧطﻼق ﻣن اﻟﺻﻔر" وذﻟك ﺑﻬدف :أوﻻً  ،ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌذﯾب
ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ "دﻟﯾل طرق اﻟﺗﻌذﯾب" اﻟذي طﺑق ﻓﻲ ﺳﺟﻧﻲ ﻏواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو وأﺑو ﻏرﯾب .وﺛﺎﻧﯾﺎً ،ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﻏﺳﯾل
أدﻣﻐﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗم اﻧﺗﻘﺎؤﻫم ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ٕوارﺳﺎﻟﻬم إﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛرات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ "ﺗﻔرﯾﻎ
أدﻣﻐﺗﻬم"

11

ﻹﻋﺎدة

ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ

ﺟذرﯾﺎً

ﺛم

إﻋﺎدﺗﻬم

إﻟﻰ

ﺑﻠداﻧﻬم

ﻟﯾﺗوﻟوا

ﻣﻧﺎﺻب

ﻗﯾﺎدﯾﺔ

ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

وﻋﺳﻛرﯾﺔ.12

إن اﻹﻧﺗﺻﺎر اﻷول ﻟﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑوﺟﻬﻬﺎ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎري ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺷﯾﻠﻲ ،وﻛﺎن اﻟﺗﺧطﯾط ﻻﺣﺗواء ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﺑدأ ﻣﻧذ ﻋﺎم  1953ﻋﺑر ﻧظرﯾﺔ

ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻘول ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻣن ﺧﻼل ِﻣﻧَﺢ ﺗُﻘدم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺗﺷﯾﻠﯾﯾن ﻟدراﺳﺔ ﻋﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ،وﻗد ﺗوﺳﻊ ﻫذا
اﻟﻣﺷروع ﻋﺎم  1956ﻟﯾﺷﻣل طﻠﺑﺔ آﺧرﯾن ﻣن اﻷرﺟﻧﺗﯾن واﻟﻣﻛﺳﯾك واﻟﺑ ارزﯾل .وﻟم ﯾﻣض وﻗت طوﯾل ﺣﺗﻰ ﺗﺣوﻟت ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺑﻠﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻧوب

أﻣﯾرﻛﺎ اﻟذﯾن ﯾرﯾدون دراﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﻫؤﻻء ﺷﻛﻠوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻌﻘود ﻗﺎدﻣﺔ ،ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل ﻧﺎﺷطﻲ
اﻟـ"أوﺗﺑورن" اﻟذﯾن اﻧﺗﻘﺗﻬم اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻣن ﻋدة دول ﻋرﺑﯾﺔ )ﻣﻧظﻣﺔ  6أﻓرﯾل اﻟﻣﺻرﯾﺔ( ودرﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻋواﺻم أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔ ﻹطﻼق ﻣﺎ

ﯾﺳﻣﻰ "اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ" وﯾﺷﻛﻠون ﺑداﯾﺔ ﻣﺳﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً وﻣذﻫﺑﯾﺎً.

ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو  1957وﺟﻬﺗﻪ ﻟﻣﻣوﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺟﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" :إن اﻟﻬدف اﻟﻣﺣوري ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻫو ﺗدرﯾب ﺟﯾل ﻣن

اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗﺷﯾﻠﻲ".

ﻫذا اﻟﻬدف ﺗﺟﻠﻰ ﻋﺎم  1973ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن وﺻول ﺳﻠﻔﺎدور اﻟﻠﯾﻧدي إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﺗﺷﯾﻠﻲ ﻓﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،وﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ

ﻋﻬدﻩ ﺗﺄﻣﯾم ﻣﻧﺎﺟم اﻟﻧﺣﺎس -اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ -ﻣدﻋوﻣﺎً ﺑﺗﺄﯾﯾد ﺷﻌﺑﻲ وﺣزﺑﻲ واﺳﻊ ،ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗدﺧل أﻣﯾرﻛﻲ

ﻋﺎﺟل )ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﯾﻛﺳون( ﻓﺗم اﻹﯾﻌﺎز ﻟطﻼب ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﺑﺎﺳم "أوﻻد ﺷﯾﻛﺎﻏو" واﻟﻣﻧﺑوذﯾن ﻓﻲ ﺑﻼدﻫم أﺳﺎﺳﺎً ..ﺗﻠك ﻛﺎﻧت ﻓرﺻﺗﻬم اﻟذﻫﺑﯾﺔ
اﻟﺗﺳﯾد وﺗطﺑﯾق اﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻔر ،ﻓﻛﺎن ذاك اﻹﻧﻘﻼب اﻟﺷﻬﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﻧدي ﻟﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻧرال ﺑﯾﻧوﺷﯾﻪ اﻟﺣﻛم ﺑﺗﺧطﯾط ﻣن وﻛﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺻﻌود و ّ

اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟدور ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺑ ارزﯾل ﺑﺗوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧرال ﺑراﻧﻛو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎم  ،1964وﻛﺎن ﻓرﯾدﻣﺎن ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﯾﻧوﺷﯾﻪ
وﺳﺎﻋدﻩ اﻷﯾﻣن.

ﺑﻌد ﺗﺷﯾﻠﻲ ،ﺟﺎﻟت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛوارث ﻛل اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣن ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ )ﻓﺗرة اﻹﻧﻬﯾﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت( إﻟﻰ ﺑوﻟﻧدا ،وروﺳﯾﺎ )ﻋﻬد ﺑورﯾس

ﯾﻠﺗﺳﯾن( وﻣﺟﻣل اﻟدول اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔٕ ،واﻟﻰ دول ﺷرق آﺳﯾﺎ )اﻟﻧﻣور اﻵﺳﯾوﯾﺔ :ﺗﺎﯾوان -ﺳﻧﻐﺎﻓورة -ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ -ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،وﻛﺎرﺛﺔ اﻧﻬﯾﺎرﻫﺎ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  ،1997ﻫذﻩ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻣﻬدت اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻔرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑراﻣﺞ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ..أﺑرزﻫﺎ ،ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

وﺑﯾﻌﻪ ﻟﺑﻧوك ﻏرﺑﯾﺔ وﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت( ،إﻟﻰ ﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ ﺳﯾرﻻﻧﻛﺎ  2004اﻟذي ﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺻﯾﺎدي اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ وﺑﯾﻌﻬﺎ
ﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻧﺎدق ،وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ  11ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن إطﻼق أﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻬب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺑر إﺑرام ﺻﻔﻘﺔ "اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ

اﻹرﻫﺎب" ﺛم ﻏزو أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق ،ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و"ﻋﺻﺎﺑﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو" ﻣﻣن ﺗﺳﻠﻘوا اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إدارة ﺑوش اﻹﺑن،
ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺳﻛرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ "ﻓوﺑﯾﺎ" اﻷﻣن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم .ﻣرت ﺻﻔﻘﺔ »اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب« ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺳر ،وﺗم ﺗدﻣﯾر

ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺑﻼد أﻧﻬﻛﻬﺎ ﺣﻛم »طﺎﻟﺑﺎن« وﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ،ﺛم ﺣﺿرت ﻋﻘﯾدة ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑﻘﺿﻬﺎ وﻗﺿﯾﺿﻬﺎ ﻟﺗﺗﺳﯾد اﻟﺳﺎﺣﺔ ،أﻣﻧﯾﺎً ﻋﺑر ﺟﯾش ﻣن اﻟﻣرﺗزﻗﺔ

وﻧظراﺋﻬم ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻷﻣﻧﯾﯾن ،واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻋﺑر اﺳﺗﺑﺎﺣﺔ اﻟﺑﻼد ﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺧدرات ،وﻟم ﯾﺣرك اﻟﻌﺎﻟم ﺳﺎﻛﻧﺎً ﻻ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻻ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.

ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظرEmmett, Ross B. "Chicago School (new perspectives)," The New Palgrave Dictionary of :
Economics, 2nd Edition, 2008. p.229.
12 Hovenkamp ،Herbert. "Antitrust Policy after Chicago". Michigan Law Review. Michigan Law Review, Vol.
84, No. 2. 84 (2), 1985, p.213
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ﻓﻔﻲ اﻟﻬدف اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ،ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد "ﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻌذﯾب"اﻟﺟﺳدي واﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻗﺳﻰ وأﺷد أﻧواﻋﻪ وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ وﯾُﻌزل
وﯾُﻌﺻب وﯾُﻬﺎن وﯾُ ﻘﯾّ د ﻹﺿﻌﺎف ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﺗﺣطﯾم ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻺرﺗداد
ّ
اﻟﻣﻌﺗﻘل وﯾُوﻗظ ﻣن ﻧوﻣﻪ ﺑوﻗﺎﺣﺔ وﻋﻧف
اﻟﻛﻠﻲ -ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺟل ﺑﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ طﻔل -وذﻟك ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻧﺎﻓذة أو اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺳﺎﻧﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ
ﺳﻬﻠﯾن ﺟداً وﺑﺷﻛل ﯾﻬﯾﺋﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﺳﯾل اﻟدﻣﺎغ واﻹﺳﺗﺳﻼم ﻟﻬﺎ وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﻘﯾﺎد اﻟﻣطﻠق.13

ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘطت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ )ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻدم اﻟﺟﺳدي( وطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺑرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻟﺗﺗراﻓق وﺗﺗﺳﺎﻧد
ﻣﻊ )ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻدم اﻹﻗﺗﺻﺎدي( ﺑﺎﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻟﺗروﯾﺞ أﻓﻛﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣرة ﺑوﺟﻬﻬﺎ اﻷﺷد رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺗﻌرض ،أو ﺗﻌرﯾض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻣداً ﻟﺻدﻣﺔ رﺋﯾﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻧﻬﯾﺎر اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻛﺎرﺛﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻫﺟوم إرﻫﺎﺑﻲ
اﺳﺗﻐﻼل ّ
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛوﻣﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻرع ﻗوﻣﻲ داﺧﻠﻲ .وﺣﺳب ﻓرﯾدﻣﺎن ،ﻓﺈن ﻛل اﻷﺟﻧدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺟب
ﺗﻣرﯾرﻫﺎ ﺧﻼل أو ﺑﻌد وﻗوع اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺣﯾث اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾزاﻟون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدﻣﺔ ،ﻣﺗﺧﺑطﯾن ،ﺿﻌﻔﺎء وﻏﯾر ﻣﻧظﻣﯾن ،ﻻ ﺣول ﻟﻬم وﻻ ﻗوة.14
واﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط :ﻓﺎﻟﻧﺎس إذا ﻛﺎﻧوا أﻗوﯾﺎء واﺛﻘﯾن ﻣن أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻠن ﯾﻘﺑﻠوا ﺑﺗﻠك اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔرﯾدﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ
ﺷﻲء ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺗوﺣﺷﺔ ودﻣوﯾﺔ إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول ﻓﯾرى ﻓرﯾدﻣﺎن" :أن اﻟدول ﺳﺗﻘﺑل ﺑﻠﻊ اﻟدواء اﻟﻣر ﻟﺗﺣرﯾر
اﻟﺳوق ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ وﺗﺗﺄﻟم ﻣن أزﻣﺔ ..ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ دورﻧﺎ ،ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓوراً وﻗﺑل أن ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻧﺎس ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة وﻋﯾﻬم ..وﻗﺑل
أن ﺗﺗﻣﻛن اﻟدول ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازﻧﻬﺎ وزﻣﺎم ﻗرارﻫﺎ .ﻓﺈذا اﺳﺗﻌﺎد ﻫؤﻻء وﻋﯾﻬم وﺗوازﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﯾﻛون ذﻟك ﺑﻌد ﻓوات اﻷوان وﺑﻌد أن ﺗﻛون
ﺗﻠك اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻗد ﺗرﺳﺧت ﺑﺻورة ﻗواﻧﯾن ودﺳﺎﺗﯾر".

15

إذاً ،أﺳﺎس ﻋﻘﯾدة ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻫو اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻼﺷﻲء ..ﻣن اﻟﻔراغ ،وﺑﺗﻌﺑﯾر أدق وأﺧطر ﻫو اﻟﻌودة إﻟﻰ "اﻟدوﻟﺔ ﺻﻔر"ٕ ،واﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠطﺔ
رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ.

16

واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ وﺗﺣوﻻت اﻟﺷﺄن اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزاﺋري ﯾﺟد أﺛر ﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻛﺗﻠﺔ اﻟﺻدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :واﻟﺗﻲ
ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن ﺗﻠك اﻟﺻدﻣﺎت -1 :ﺻدﻣﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺑﻠد ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ -2 .ﺻدﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻧﻬﯾﺎر.
ّح
 -3ﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻌذﯾب ﻛﺂﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻼزم ﻟﻔرض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣراد ﺗﻣرﯾرﻫﺎ .ﻓﻔﻲ إطﺎر "ﺗﻐول ﺧطﺎب اﻷﻣﻧﻧﺔ" ﻛﺎن ُ ﯾﻠو
ﺿد ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣﻬم ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺗﻠك اﻷدوات ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﺟﻼدون ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ﻓﻲ ﻏرف
اﻟﺗﻌذﯾب ،وﻫذا ﺑﻌد إطﻔﺎء ﻋﯾون اﻟوطﻧﯾﯾن ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻓﻔﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺎول اﻟﻌﻘﯾد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﺿﺦ دﻣﺎء
ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟﺳد اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزاﺋري وﻫذا ﺑﻌد ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻟﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،17ﻏﯾر أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺳﺟل أن رﺟل
اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح  -وﻫذا أﯾﺎم ﺣﻛم اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل اﻟﻬواري ﺑوﻣدﯾن واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠوزراء إﺑﺎن
ﻓﺗرة رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ) 5ﻧوﻓﻣﺑر  9 – 1988ﺳﺑﺗﻣﺑر  – (1989ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻬﻧدس وﺻﺎﺣب ﻓﻛرة اﺳﺗﺣداث ﻣﻌﻬد ﻟﻠدراﺳﺎت
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺣﺻر ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ودراﺳﺎت ﺣول اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺿد اﻟﺟزاﺋر وﻛذا إﻋداد دراﺳﺎت ﺗﻌزز ﻣن

Kasper ،Sherryl. The Revival of Laissez-Faire in American Macroeconomic Theory: A Case Study of Its
Pioneers. Cheltenham: Edward Elgar, 2002, p.94.
14 Miller ،H. Laurence, Jr. "On the 'Chicago School of Economics'". The Journal of Political Economy. 70 (1):
64, 1962, p.119.
15 Nelson ،Robert H. (2001). Economics As Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond. University
Park, PA: Pennsylvania State Univ. Press, 2001, p.53.
16 Reder ،Melvin W. (1982). "Chicago Economics: Permanence and Change". Journal of Economic
Literature. 20 (1): 8. Reprinted in John Cunningham Wood & R.N. Woods (1990), Milton Friedman: Critical
Assessments, p.44.
17 Jacques Baud. (2002). Encyclopédie du renseignement et des services secrets, Édition Lavauzelle,
Collection: Renseignement & Guerre Secrètes, p.581.
13
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اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إطﻔﺎء ﻋﯾون ﻓرﻧﺳﺎ وﺑﻧﺎء وﺗﻌزﯾز اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺳواﻋد ﻗوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ،18وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن
اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟذي ﯾﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺻﻌود اﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻓراﻧﺳوا ﻣﯾﺗران إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر
ﻛﺎن ﻣن أﺷد اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻔﻛرة اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﻔﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﺎس ،وﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ إﺟراءاﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷر ﺑﻬﺎ ﺑﻌد دﺧوﻟﻪ
ﻟﻺﯾﻠﯾزﯾﻪ :ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺗﺄﺳﯾس "ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ واﺳﺗطﻼع ورﺻد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺄن
اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛذا ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ ﻣن :ﺧﺑراء ،ﻣﻔﻛرﯾن ،ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن وﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﺣﺗﻰ ﻋﺳﻛرﯾﯾن ورﺟﺎل أﻣن ،ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺑدون
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.19
ﻟﻘد ﻋﻛف اﻹﯾﻠﯾزﯾﻪ آﻧذاك ﻋﺑر ﻋﻣﻼءﻩ داﺧل اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﺟل إﻋداد ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن،
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻛوادر اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،واﻟذي ﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ
ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺟزاﺋر ،20وﻣن أﺑرز إطﺎرات ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ :اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﺟﯾﻼﻟﻲ ﻟﯾﺎﺑس ،وﻣﺣﻣد ﺑوﺧﺑزة .ﻟﺗﺄﺗﻲ أﺣداث 5

أﻛﺗوﺑر  1988واﻟﺗﻲ ﺷﻌر ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﺑﺄن اﻟظروف ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﻗدراﺗﻪ ﻛرﺋﯾس وﺗﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺣﻠول .21وﻧظ ار واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻘﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح وﻧزاﻫﺗﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻗﺎم أﺣد ﻋﻣﻼء
ﻓرﻧﺳﺎ داﺧل اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﻗﻧﺎع اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد وﺿرورة ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻓك اﻟﺷﻔرة اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠظرف اﻟذي ﯾﻣر ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم ،ﻟﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  5ﻧوﻓﻣﺑر 1988
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ﻧظ ار

واﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣر وﺣﺗﻰ ﺗﺧﻣد ﻧﻔوس اﻟﻣواطﻧﯾن .ﻟﯾﺑﻌث اﻷﻣل ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﻋﻠﻰ
رأس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟذي ﻛﺎن اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﯾرى ﻓﯾﻪ ذﻟك اﻟرﺟل اﻟﻣﻧﻘذ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطن إﺛر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم  .1986وﻫو ﻣﺎ
ﻋﻛف ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﻪ :ﺣﯾث ﺑﺎﺷر ﺑﺗطﺑﯾق إﺻﻼﺣﺎت ﺻﺎرﻣﺔ .ﻛﻣﺎ وﻫﻧدس ﻟﺣﻣﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ
ﺑﻣطﺎردة "ﺟرذان اﻟﻧظﺎم"  -وﻫﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ أطﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﻟﺋك اﻟﻠﺻوص ورؤوس اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم  -ﺗطﻬﯾ ار ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ،وﻫو ﻣﺎ
اﺳﺗﻔز وأﻏﺿب ﻋﻣﻼء ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻟﺗﺑﻠﻎ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻟرﺟل إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﻼﻋودة .ﻟﯾدﻓﻊ رأس ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟرﺋﯾس
اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻣر رﺋﺎﺳﻲ أﻧﻬﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻬﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛوادر اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ .ﻟﺗﺗواﻟﻰ اﻹﻗﺎﻻت واﻟﺗﻐﯾﯾرات
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎدات ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣت ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﯾون ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
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وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣﺎ اﺳﺗﻔز وﺟﻌل ﻋﻣﻼء ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺳﺗﺷﻌرون اﻟﺧطر
وﺿرورة إﺟﻬﺎض ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح واﻟﺗﻲ ﻗدﻣت  -ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد  -إﻟﻰ
رﺟل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾد اﻟراﺣل ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف .ﺗﻘﺎرﯾر ﻛﺎﻧت ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻣل ﻣﺣﺗرف ووطﻧﻲ أﺻدرت ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﺟﯾﻼﻟﻲ اﻟﯾﺎﺑس ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘب ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﯾرة اﻟﻧﺧب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء
إﺟﺗﻣﺎع واﻗﺗﺻﺎد وﺗرﺑﯾﺔ ..إﻟﺦ ،وﻗد وﻗﻔت أﺑﺣﺎﺛﻬم ودراﺳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت :ﺗﻌﻠﯾم ،ﺻﺣﺔ ،ﻓﻼﺣﺔ،
ﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﺳﺎد .ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻣﺻﺎدر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺛراء اﻟﻔﺎﺣش واﻟﺳرﯾﻊ ﻹطﺎرات اﻟدوﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻛوادر اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ،واﻟﺗﻲ اﻧﺟرت ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟوطن ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف ﻋﻣﻼء ﻓرﻧﺳﺎ داﺧل اﻟﻧظﺎم ،واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﻓﯾﺳور
ﺟﯾﻼﻟﻲ اﻟﯾﺎﺑس  -اﻟذي ﻛﺎن ﻣدﯾ ار ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ آﻧذاك – وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺣب ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﻣﺟﻣوع أﺑﺣﺎﺛﻪ ودراﺳﺎﺗﻪ ،ﻣﺗذرﻋﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺄن اﻷﻣر ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺑررات ﺗﻬدد أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺳﺗﺻدر ﻓﻲ
ظرف وطﻧﻲ ﺣرج وﺣﺳﺎس ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﺛل ﻫﻛذا دراﺳﺎت .25إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌر ﻟﻸﻣر أﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ .ﻋﻠﻣﺎ أن ﻣﺣﻣد ﺑوﺧﺑزة ﻛﺎن اﻟرﺟل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد ﻣﻣن ﯾﺣظون ﺑﺛﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻧد ﻣدﯾر اﻟﻣﻌﻬد آﻧذاك وﺣﺗﻰ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘﺎﺳم اﻟرﺟﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ،إﻻ أن ظروف اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺟﻠت ﻣن رﺣﯾل اﻟﻣدﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﺟﯾﻼﻟﻲ اﻟﯾﺎﺑس وﻛﺎن
ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  16ﻣﺎرس  1993ﻋﻠﻰ أﯾدي  -ﻣﺎ ﯾزﻋم  -اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .26ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻣد ﺑوﺧﺑزة ﻣﺣل ﺻدﯾﻘﻪ
اﻟﻣﺻﻔﻰ .ﻟﯾﻛﻣل ﻣﺎ ﺑدأﻩ اﻷول وﻟﯾذﻫب ﺑﻌﯾدا ﻓﻲ ذﻟك :ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ طﺎﻟب وﺿرورة ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻬوﺑﺔ .27ﻫذﻩ اﻟﺟرأة دﻓﻌت ﺑﻌﻣﻼء ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺧﯾوط
اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺞ ﺷﺑﻛﺔ ﺗطﻬﯾر اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻣﻔﺳدﯾن ،ﻟﯾﺗﺿﺢ ﻟﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﻫو رأس ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ،
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑوﺧﺑزة ﻫو اﻵﺧر ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ .28وﻧظ ار وﺧطورة اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻧﺳﺎ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﻘرر ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑوﺧﺑزة .وﺑﻌد
أﺷﻬر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻗرر ﻋﻣﻼء ﻓرﻧﺳﺎ وﺿرورة اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح وﻫذا ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐﻠت
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺟﻧﺣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣظﻠﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘذرة اﻟﺗﻲ أودت ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺧﯾرة اﻟوطﻧﯾﯾن
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ،ﻟﯾﻌرف ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧظ ار ورﺣﯾل إطﺎرات ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺑوﺻل ﻟﻠﺟزاﺋر
ﻣﺧﺎرج ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل.
 .3دور اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ وﻛﺗل اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘوﻣﻲ:
اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬم ﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾدور ﻣن ﺣراك ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻓﺗن وﻣؤاﻣرات ﻗد ﺗﺟﺎﻫﻠوا أن
اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻏﺗﯾﺎل اﻟراﺣل ﻫواري ﺑوﻣدﯾن أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﯾد طﺑﻘﺔ ﺑورﺟوازﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا وراء
ﻣؤاﻣرة طﻣس ﻛل آﺛﺎر اﻟﺑوﻣدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻓﺗﻌﺎل ﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠت وﻓﯾﺔ ﻟروح اﻟﺷﻬداء وﻣﺑﺎدئ أول ﻧوﻓﻣﺑر.
ﻓﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﻣﻛﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎرج وﻣداﺧل اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎل واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ رﺟل ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟرﺋﺎﺳﺔ وﻫو اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺧﯾر ﻣدﯾر دﯾوان ..29ﻫذا اﻟرﺟل ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﺎم ﺗﻐﻠﻐل ﻫؤﻻء إﻟﻰ أﺟﻬزة
اﻟﺣﻛم .واﻟﯾوم وﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻫﺎ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟداﺧل اﻟﺟزاﺋري ،ﺧرج إﻟﻰ اﻟﻌﻠن ﻣن
ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﺳﻧوات ﻣدﻋﯾن اﻟﻌﺑﻘرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﻛرواد ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد وﻣﺎ ﻫم إﻻ ﺟﻧود ﻓﻲ
ﺧدﻣﺔ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺣراس ﻋﺻﺎﺑﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺗﺎح اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب وﺗﺑﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺑرﻣﺟﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧطﺔ ﺗدﻣﯾر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.

30
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اﻟﺟزاﺋرﯾون رﻫﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﯾد ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺎﻓﯾﺎ اﻟﻣﺎل واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﯾطروا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ .وﻻ أﺣد ﻣن أﺣرار
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ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻣﺿت أﺻﺑﺣوا ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ :ﻟﻬم ﻧﻔوذ ﻻ ﯾﻘﺎوﻣﻪ أﺣد ،أﻗﺎﻣوا اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
وﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎنٕ .واذا ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ أﻣواﻟﻬم اﻟﻣﻬرﺑﺔ ﻋﺑر اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣطﺎرات واﻟﺣﻘﺎﺋب اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺣط ﻓﻲ ﺑﻧوك ﻋﺻﺎﺑﺔ وول ﺳﺗرﯾت وﺗﺣول ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ .وﻻ ﯾﺻﺑﺢ ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻷﻣوال إﻻ
ﻣﺟرد ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲ ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗل ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻪ اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟزء ﻣن ﺑﻌض اﻷﻣوال ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻪ ﻋﻠﻰ
أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﯾﺎﻧﯾﺔ.
ﺟزاﺋر اﻟﯾوم ﺗﻌﯾش ﻓوﺿﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﺟذرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﻛم أن اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ
اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻫم ﺳواﻋد ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﻛس أﻫداف وأﺟﻧدة اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﻔذة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻋﺑر اﻹﻋﻼم
اﻟذي ﺳﯾطروا ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺑث ﻣﻔﺎﻫﯾم وأطروﺣﺎت ﺟﻌﻠت اﻟﻧﺎس ﯾؤﻣﻧون ﺑﺄﻣور ﻻ أﺛر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑﻌد أن ﺷﺟﻌوا اﻟرداءة ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءة وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺟزاﺋر رﻫﯾﻧﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء :ﻓﻣطﺎر ﻫواري ﺑوﻣدﯾن ﻣﺛﻼ ،ﺑﻌد اﻧﺗظﺎر دام أﻛﺛر ﻣن  20ﺳﻧﺔ
وﺗﺳﺧﯾر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻹﻛﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻧﺢ ﺗﺳﯾﯾرﻩ ﻟﺷرﻛﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣﺟم اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﯾوﻣﯾﺎ .31ﻓﻬل ﻣن اﺗﺧذ
ﻗرار ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻛﺎن ﯾﻌرف ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣرﻓق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن اﺧﺗراق اﻷﺟﺎﻧب واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ أﺳرار
اﻟرﺣﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻓر ﻋﺑرﻩ؟ ،اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ إﺳﻧﺎد ﺗﺳﯾﯾر اﻟرﺣﻼت إﻟﻰ اﻟﺟﯾش ﻋوض
اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺳرﯾب ﻣﺧططﺎت اﻟرﺣﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ .ﻓﺑﻌد ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎء أﺻﺑﺢ ﻛل ﻣن ﻣﺗرو وﺗراﻣواي اﻟﺟزاﺋر رﻫﯾﻧﺔ ﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن،32
ﻓﻬل ﯾﻌﻘل ﻫذا واﻟﺟزاﺋر ﺗﻣﻠك ﻣﺋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋوﺿت ﺑﻣدارس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻊ أﺧرى ﻣن
ﻓرﻧﺳﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ إﻻ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻻ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟوطن؟.
ﻋﻣﻼق اﻟﺣدﯾد وﻣﻔﺧرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﯾﺗم ﺗدﻣﯾرﻩ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺑﻌد أن اﺳﺗﻐﻠﻪ ﻫﻧدي ﯾرﻋﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻬﺎﯾﻧﺔ
ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﻌد أن ﻣﻛﻧوﻩ ﻣن اﻋﺗﻼء ﻋرش اﻟﺣدﯾد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﻟظﻔر ﺑﺻﻔﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺟﺎر ﺑﺷرط ﺗطوﯾر
اﻹﻧﺗﺎج وﺟﻠب وﺳﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ .33وﻟﻛن ﻟﺣد اﻟﯾوم وﺑﻌد ذﻫﺎب اﻟﺷرﯾك اﻟﻬﻧدي ﻻ أﺛر ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،ﺑل
ﺗﺣول اﻟﻣﺻﻧﻊ إﻟﻰ ﺣﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣﻼﻛﻣﺔ وﺗﺑﺎدل ﺗﻬم ﺧطﯾرة ﺗﻘف اﻟﺳﻠطﺎت أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﺗﻔرج .ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺈﯾﻧﺎﺑﺎل ٕواﯾﻧﺎﺳﻛر ﺑﻐرض اﺳﺗﯾﻼء اﻟﻠوﺑﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻐذاء .وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن أﻛﺑر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﻣن إﻓﻼس إﯾﻧﺎﺑﺎل وأﺧواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣﻰ رﺑراب اﻟذي ﯾﻠﻌب اﻟﯾوم دو ار ﻣﻬﻣﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺟﺳﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺷﺑوﻩ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺻﻧﻊ ﻛﺑﯾر
ﺧﺎص ﺑﺛﻼﺟﺎت ﻓرﯾﻐور .وﻻ أدري ﻫﻧﺎ ﻛﯾف ﯾﺷﺗري ﻣﺻﻧﻊ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﯾرﯾد ﺑﻧﺎء آﺧر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓرﺑراب
ﺣﺳب ﺗﻘﺎرﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺣﺗرﻓﻲ ﺗﻬرﯾب اﻷﻣوال وﺗﺿﺧﯾم اﻟﻔواﺗﯾر واﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻣﺎء اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .34ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أظﻬرﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ .ﺣﯾث ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻣﺎ إﻋﻼﻣﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ودول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻫو داﺋم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺷراء اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﻔﻠﺳﺔ .35وﻫل ﻧﺻدق ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻗد ﺗﺧﻠﻰ اﻷوروﺑﯾون ﻋن ﺷرﻛﺎﺗﻬم ذات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ رﺑراب؟ .ﻫﻲ ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻗﺑول ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎل إن رﺑراب ﻗد ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻟﻛن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻼد وأﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻣﺢ ﻷﺣد اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻣور وﻣﺟﺎﻻت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﻠم
O. BENDERRA, Pétrole et pouvoir en Algérie : les avatars de la gestion de la rente, Confluences
Méditerranée, n° 53, Printemps, 2005. P.36.
32 Ibid, p.36.
33 Ibibid, p.37.
34 F.TALAHITE, " Les enjeux de l’évaluation et de la lutte contre la corruption", El Watan des 8 et 9 janvier
2007, p.11.
35 Ibid, p.11.
31
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اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻓﺎﻟظﺎﻫرة اﻟرﺑراﺑﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺧﺑﺔ ﻏرﺑﯾﺔ ﺗم ﺟﻠﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر وﻫﻲ ﻣﺦ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟذي ﯾدﯾر
ﺗﺣرﻛﺎت رﺑراب .ﺟﻠﻬم ﻣن ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣدرﺑون ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ﺗﻬرﯾب اﻷﻣوال .وﻫم اﻟذﯾن أﺷﺎروا ﻋﻠﻰ رﺑراب ﺑﺷراء ﻋﺗﺎد ﻗدﯾم ﻟﺷرﻛﺔ ﻓرﯾﻐور ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟدﯾد ﻟﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ
ﺳطﯾف .36أﯾن ﺳﯾﺗم ﺗرﻛﯾب ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻋوض ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ؟ .وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧﻔﯾﻪ ﺻﺎﺣب ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺣدﯾد اﻟذي اﺷﺗراﻩ ﻣؤﺧ ار ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﺑﻧك أﻣرﯾﻛﻲ .وﻫﻧﺎ ﺗوﺟد ﺧطﺔ ﻟﺗﺣوﯾل ﻣﻼﯾﯾن اﻷوروات ﺗﺣت ﻏطﺎء ﺗﻣوﯾل ﺷراء ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺣدﯾد واﻟﺛﻼﺟﺎت ..وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ اﻟورق وﻻ أﺛر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.
اﻟراﺣل ﻫواري ﺑوﻣدﯾن ﻛﺎن ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻗد أﻋﻠن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧطﯾرة وﺑﻌد اﻏﺗﯾﺎﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺎﺑرات
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،ﺗﻣﻛن ﺑﻧﻲ ﺻﻬﯾون اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن إﻋﻼن اﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣﺑﯾن ،ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻬم أول رﺟل ﻣﻬم ﯾﺗوﻟﻰ
ﻣﻧﺻب ﺣﺳﺎس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أﺻﺑﺣوا ﻗوة ﻣﻛﻧﺗﻬم ﻣن ﻧﻬب أﻣوال اﻟﺷﻌب .وﻣﺎ ﺣدث ﻟﺷرﻛﺔ إﯾﻧﺎﺑﺎل وأﺧواﺗﻬﺎ إﻻ ﺟزء ﻣن ﻣؤاﻣرة ﻫذﻩ
اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺿد ﻫذا اﻟوطن.
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ﻓﻲ ﻫدا اﻟﺷﺄن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﺳﺗﺻدار ﻗﺎﻧون ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻗﺎﻧون

ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺣﻛوﻣﺔ ﺣﻣروش اﻟﺗﻲ ﺿﻣن ﻋدد ﻣن اﻟوزراء اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻫذا اﻟﻠوﺑﻲ ﻣن وﺿﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻧﺻﺎرﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر
ﻣن اﻟو ازرات واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹدارات وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء .اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﺣﯾوﯾﺔ .38وﺑﺣﻛم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
رﺟﺎﻻت ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻠﻌﺑون دو ار ﻓﻲ ﻛﺳر ﻛل ﻣن ﯾﻧﺑش ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻫؤﻻء -ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟرﺷﯾد ﻛﺎ از وآﺧرون ..-ﻫؤﻻء
ﺣوﻟوا اﻟﺑﻼد طﯾﻠﺔ  10ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻟﻬﯾب إرﻫﺎﺑﻲ ﻟم ﺗﻌرﻓﻪ أي أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ،اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛﻧﻬم ﻣن إﻓراغ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أدﻣﻐﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻹﻏﺗﯾﺎل واﻟﺣرق واﻹﻧﺗﺣﺎر.
ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟراﺣل اﻟﻣﻐﺗﺎل ﻫواري ﺑوﻣدﯾن ..ﻫو ﻣوﻟود ﺣﻣروش اﻟذي ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﻌد ﺣﻣﻠﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ أﺗﺑﺎع ﺑوﻣدﯾن .واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻛﯾف ﻟم ﺗطل ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣوﻟود ﺣﻣروش رﻏم أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن ﻓرﯾق ﻫواري ﺑوﻣدﯾن..
ﺣﻣروش ﺗدرج ﻓﻲ ﻣﻧﺻب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻪ ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻣت ﻏﺎزي ﺣﯾدوﺳﻲ ﻛوزﯾر ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد وﻫو
ﻋﺿو ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣدﻋو ﻛرﻣﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري وﻫو ﻣن أﻫم رﺟﺎﻻت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻟﻰ
ﻣﻧﺻب وزﯾ ار ﻣﻧﺗدﺑﺎ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻓﻠﯾس ،ﻛﻣﺎ أن أﺣﻣد ﻏزاﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣدﯾ ار ﻟﺳوﻧﺎطراك ﯾﻌﺗﺑر ﻫو ﻛذﻟك ﻣن أﻫم
رﺟﺎﻻت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد أن أﺻدر ﻣراﺳﯾم وﻗواﻧﯾن
ﻣﻠﻐﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟزاﺋر وأﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ.
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وزراء آﺧرون ﻫم ﻛذﻟك ﺗدرﺟوا ﻓﻲ ﻣدارس ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟوطن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم
ﺷرﯾف رﺣﻣﺎﻧﻲ وزﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟذي ﻟﻣﺎ ﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻛﺑرى ﺧﻼل ﻋﺎم  1999ﻣول أﺣد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻔﻧدق اﻷوراﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻌد اﻟﺷﯾراطون أﺣد ﻣراﻛز اﻟﺗﻘﺎء ﺗﻼﻣذة ﺑﯾﻠدرﺑرغ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .40ﺣﻣﯾﺎﻧﻲ رﺋﯾس اﻟﺑﺎﺗروﻧﺎ
وﻫو ﺻﻬر ﺷرﯾف رﺣﻣﺎﻧﻲ ﻫو ﻛذﻟك أﺣد طﻼب ﻣدرﺳﺔ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺋﺎت رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺑوﻫﯾن ﻛرﺟل اﻷﻋﻣﺎل ﺣداد
وﻣﻬري وﺷرﯾف ﻋﺛﻣﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻼﺳل اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑوﻫران وﺻﺎﺣب ﺷرﻛﺔ ﻣوﺑﯾﻼر .41ﻫؤﻻء ﺟﻣﻌوا ﺛروات طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷﻌب
J.P. SERENI, «Difficile réconciliation nationale en Algérie. Où va l’argent des hydrocarbures ?», Le Monde
Diplomatique, avril 2006. P.24.
37 Emmanuel Alcaraz. (2014). «Le mythe Boumediene dans les lieux de mémoire de la guerre
d'indépendance algérienne», Paris: Karthala. P.318.
38 Ibid, p.323.
39 Ibibid, p.325.
40 Christophe Boisbouvier. (2015). Hollande l'Africain, La Découverte.p.23.
41 Ibid, p.23.
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ﺑﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﻧﺟزوﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘواﻧﯾن وﻫرﺑوا أﻣواﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.
ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذﯾن أدوا ﯾﻣﯾن ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺟد رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﺳﺑق ﺑن ﺑﯾﺗور ورﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﺳﺎﺑق إﺑراﻫﯾم اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أول رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ أﻋﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻔﺿل
وﺟود اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺧﯾر ﻣن اﻹﻧﺗﺷﺎر ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
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ﺧﺎﺗﻣﺔ:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗﻌرض
ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ ﺿﻐوط وﺗﺣدﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋدﯾدة ،ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وﻣﺂﻻت اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣدى اﻧﺧراط
اﻟﺳواﻋد اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺣﺿور دواﺋر اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﻋﻣق ﺑﻧﺎءات اﻟدوﻟﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾرﻫن اﻟﻧﻬوض
وﺣﺻر اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطق "اﻟﺻﻔر وﺟﻬﺔ" .وﻫذا ﻓﻲ ظل اﻧﻛﺷﺎف ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺻرﻓﻲ ،ﺗﻌرﺿت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣدﺧرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻬﺎرﺑﺔ
واﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ ﺿﻐوط ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌرﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺂﻛل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺿﺧم واﻟﻔوﺿﻰ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺرﺗﻬﺎن ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ واﺣﺗﻣﺎل ﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ ﺑﺄي ظرف أو ﺣدث ﺳﯾﺎﺳﻲ
أو اﻗﺗﺻﺎدي.
إن اﻟﺗﺣدي اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﻛﻣﺎش اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻹﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻫذا ﻓﻲ ظل اﺳﺗﺑداد اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎل اﻟﻔﺎﺳد ،ذﻟك أن اﻟﺗدوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻵﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻧزوح ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻔﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدي( ،ﻟﻛﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ
اﻟﺧﺎرج ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻗﻧوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻧزع ﻫوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧرات ﺑﺎت ﻣﻛﺷوﻓﺎ ،ﻻ ﺑل وﺗم دﻣﺟﻬﺎ وﺧﻠطﻬﺎ ﺑرأس ﻣﺎل
ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ وﻟﯾﺳت ﻋﻔوﯾﺔ ﻹﻓراغ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﺳس اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
إن اﻷﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﻌﺑﯾ ار ﻋن ﺿرورات ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠوطن وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد
ﻣﺻﯾرﻩ ،وﻣن ذﻟك اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻹﻧﻌزاﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛرس اﻟﺗﻔﻛك واﻟﺗﺟزﺋﺔ وﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻪ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻧﻔﺗﺎح
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛم اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣدروﺳﺔ اﻟﻌواﻗب :ﻓﻠﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺗدوﯾل اﻟﻣﺎل اﻟﺟزاﺋري وﻧزع ﻫوﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻣﺟﻬﺎ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ وﻟﯾﺳت ﻋﻔوﯾﺔ ﻹﻓراغ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن ﻣدﺧراﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ وﯾﺗم ﺑذﻟك ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﺧﺗﻼﻻﺗﻬﺎ ،ﻻ ﺑل وﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎص اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أزﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻹﻧﻛﺷﺎف ﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑرﻗﺎب اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ .ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻛﻣن ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻔزة ﻣن طرف
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑدﻻ ﻣن ﺗراﻛم اﻹﻧﺗﺎج .ﻓﺎﻷﻣوال اﻟﻣﻬﺎﺟرة ﯾﺟرى إﻋﺎدة ﺗدوﯾرﻫﺎ ﻟﻺﻣﺳﺎك ﺑﺧﻧﺎق ﻛل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
ظل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﻺﻗراض اﻟدوﻟﻲ وﺑﺧدﻣﺎت دﯾون ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺟﺣﻔﺔ وﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.

Ibibid, p.32.
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Kızıldeniz'e Odaklanan Güç Mücadelesi: Sebepler ve Aktörler
Göktürk Tüysüzoğlu*

Öz
Akdeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Kızıldeniz, dünyanın en önemli su yollarından
biridir. Daha çok Süveyş Kanalı özelinde ele alınmış olan bu deniz, deniz ticareti ve enerji
aktarımı hususundaki rolüyle, jeopolitik ve jeoekonomik anlamda çok önemlidir. Doğu Afrika ile
Orta Doğu'nun kesişim noktasında bulunan Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açılım noktasında
bulunan Bab-el Mendeb Boğazı'nın güvenliği ve kontrolü küresel ve bölgesel aktörleri ciddi bir
mücadelenin içerisine itmiştir. Yemen ve Somali'deki istikrarsızlık ile Hint Okyanusu-Kızıldeniz
bağlantısındaki deniz haydutluğu girişimleri de Kızıldeniz'in jeopolitik ve jeoekonomik önemi ile
yakından ilgilidir. Bu bağlamda, bölge ülkelerinin dış politika stratejileri, küresel ve bölgesel
aktörler ile ilişkileri ve hatta bu ülkelerdeki iç siyasal gelişmeler de Kızıldeniz odaklı rekabetten
etkilenmekte ve aynı zamanda bu rekabeti etkilemektedir. Son dönemde, bu bölge özelinde en
fazla üzerinde durulan husus ise çeşitli küresel/bölgesel aktörlerin bölge ülkelerinde elde ettiği
askeri üslerdir. Hatta bu aktörlerin, çeşitli bölge ülkeleri özelinde üs elde etme mücadelesi
içerisine girdiği de söylenebilir. ABD ile Çin arasındaki rekabet ve Rusya'nın bölgeye girme
çabaları ile Suudi Arabistan ve BAE'nin yanı sıra, Türkiye'nin yaklaşımları da bölgenin geleceği
irdelenirken yakından incelenmek zorunda olan hususlardır.
Anahtar Sözcükler: Enerji, Cibuti, Askeri Üs, Eritre, El Şebab.
The Struggle for the Power Focused on Red Sea: Causes and Actors
Abstract
The Red Sea, which connects the Mediterranean and the Indian Ocean, is one of the most
important waterways in the world. This sea, which is mostly considered by the Suez Canal, is
very important in geopolitical and geoeconomic terms with its role in maritime trade and energy
transfer. The security and control of the Bab-el Mendep Strait, located at the intersection point of
East Africa and the Middle East to the Indian Ocean, has pushed global and regional actors into a
serious struggle. The instability in Yemen and Somalia and the sea banding attempts at the
Indian Ocean are closely related to the geopolitical and geoeconomic importance of the Red Sea.
In this context, foreign policy strategies of the countries in the region, relations with global and
regional actors, and even domestic political developments in these countries are also affected by
the Red Sea oriented competition and also at the same time affect the regional competition.
Recently, the most important point at this region is the military bases obtained by the various
global/regional actors. In fact, it can be said that these actors are struggling to obtain bases in
various regional countries. Competition between the US and China, Russia's efforts to enter into
this region and the approaches of UAE, Saudi Arabia as well as Turkey are matters that have to be
closely examined when evaluating the future of the region.
Keywords: Energy, Djibouti, Military Base, Eritrea, Al-Shabab.
*
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Giriş
Hint Okyanusu'nu Sü veyş Kanalı ü zerinden Akdeniz'e bağ layan Kızıldeniz, kuzey-gü ney yö nü nde
uzanan dar bir denizdir. Orta Doğ u ile Doğ u Afrika arasında bulunan Kızıldeniz'in en ö nemli
ö zelliğ i, Asya'yı Avrupa'ya ve Atlantik Dü nyası'na bağ layan en kısa ve maliyetsiz su yolu
olmasıdır. Zira Kızıldeniz ve bu denizin Akdeniz'e açılımını sağ layan Sü veyş Kanalı olmasaydı,
Avrupa'dan ve Atlantik Okyanusu'ndan gelen gemiler, Afrika'nın gü neyindeki Umit Burnu'ndan
dolaşarak Hint Okyanusu'na ulaşacak ve ciddi bir zaman kaybına ve maliyete katlanmak zorunda
kalacaktı. Gü neydoğ u Asya ile Avrupa arasındaki ticaret hacmi ve başta Çin, Japonya ve
Hindistan olmak ü zere Asya'daki dev ekonomilerin Orta Doğ u'yla olan ticari ve enerji odaklı
bağ lantıları hesaba katıldığ ında, Kızıldeniz'in ö nemi çok daha iyi anlaşılmaktadır.
Kızıldeniz çevresindeki bö lgelerde/ü lkelerde genel itibarıyla siyasal istikrarsızlık ve hatta iç
savaşlara varan çatışmalar gö rü lmektedir. Bu gerçeklik, son dö nemde kayda değ er bir biçimde
gö zler ö nü ne serilmiş durumdadır. Yemen'deki iç savaş, Somali'de devlet egemenliğ inin bir tü rlü
konsolide edilememesi, siyasal ayrılıkçılık girişimleri ile El Kaide ve DEAŞ'ın bö lgede varlık
gö steriyor olması, çatışma iklimini besleyen ö nemli sorunlar olarak değ erlendirilebilir. Fakat bu
çatışma iklimini besleyen esas neden, bö lgenin jeopolitik ve jeoekonomik anlamda taşıdığ ı
ö nemdir. Kü resel ve bö lgesel aktö rler, Kızıldeniz'in dü nya ticareti, enerji ulaştırması ve
taşımacılık ağ ları bağ lamında taşıdığ ı ö nemin farkında oldukları için, çeşitli bö lge devletlerini ya
da bu devletlerde bulunan çeşitli aktö rleri, kendi çıkarları doğ rultusunda kullanmaya
çalışmaktadır. Bu sü reç, etnik ya da dinsel/mezhepsel bağ lamda kurgulanan iç çatışmalar
aracılığ ıyla yü rü yen/yü rü tü len vekâ let savaşları ü zerinden yü rü tü lebildiğ i gibi, farklı ü lkelerin
birbirleriyle olan tarihsel, siyasal ya da ekonomik anlaşmazlıkları aracılığ ıyla da
işletilebilmektedir.
Son dö nemde, kü resel ve bö lgesel aktö rlerin Kızıldeniz çevresine nü fuz edebilmek ya da
bö lgedeki gelişmeleri daha yakından izleyebilmek amacıyla yü rü rlü ğ e koydukları en ö nemli
uygulama ise bö lge ü lkelerinde “askeri ü s” imkâ nları elde edebilmektir. Ozellikle ticari işleyiş ve
enerji iletimi anlamında Kızıldeniz'e ciddi anlamda bağ ımlı olan Çin'in bö lgede ü s elde etmesi,
Kızıldeniz'deki stratejik erimli mü cadeleyi bir kez daha gü ndeme getirmiştir. Bu bağ lamda,
bö lgede ü s elde eden ya da etmeyi amaçlayan çeşitli aktö rler ü zerinde durulması ve bu ü lkelerin
hamlelerinin değ erlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, ö ncelikle Kızıldeniz'in ö nemini artıran faktö rler ü zerinde durulacaktır. Sonrasında
ise, farklı kü resel/bö lgesel aktö rlerin bö lgeye ilişkin yaklaşımları ve ö zellikle de ü s elde etme
girişimleri hakkında bilgi verilecektir. Son olarak ise, bu girişimlerin bö lge ü lkelerine ne tü r
yansımaları olabileceğ i değ erlendirilecektir.
Kızıldeniz'in Önemini Artıran Faktörler
Arap Yarımadası ile Afrika Boynuzu arasında kuzey-gü ney yö nlü uzanan Kızıldeniz, gü neyde
Bab-el Mendeb Boğ azı ile Hint Okyanusu'na açılırken, kuzeyde ise Sü veyş Kanalı aracılığ ıyla
Akdeniz'e bağ lanmaktadır. Kızıldeniz Bö lgesi, Orta Doğ u ve Afrika'dan 20 kadar ü lkeyi
kapsamaktadır. Hatta bu bö lgenin, dü nyanın en hızlı bü yü yen ve kaynakları en az kullanılmış bir
alanı oluşturduğ una ilişkin analizler de yapılmaktadır.1 BM tarafından yapılan hesaplamalara
gö re, ö nü mü zdeki 35 yıl içerisinde bö lgenin nü fusunun 2 katından fazla bir artış gö stererek 620
milyondan 1.3 milyara yü kseleceğ i dü şü nü lmektedir. Aynı hesaplamalarda, Kızıldeniz kıyısında
Fahd Al Rasheed, “Red Sea-Artery of Global Trade”, Arab News, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2019,
http://www.arabnews.com/columns/news/879221.
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konumlanan limanlarda da yü ksek bir şehirleşme hamlesiyle ekonomik anlamda gelişkin bir
nü fusun ya da gö rü nü mü n yaratılacağ ı belirtilmektedir. Bu sü reçte, bö lgenin ü reteceğ i toplam
GSYH (GDP)'nin de ü ç katından fazla yü kseleceğ i ve 1.8 trilyon dolardan 6.1 trilyon dolara
ulaşacağ ına ilişkin analizler de yapılmaktadır. Bugü n itibarıyla Kızıldeniz Bö lgesi içerisinde kabul
edilen Orta Doğ u ve Afrika ü lkelerinin dü nya toplam ticareti içerisindeki payı %9'dur. Bu oranın
ise 2050 yılına gelindiğ inde fazlaca değ işmesi beklenmemekte ve %10'a ulaşabileceğ i
belirtilmektedir.2
Bugü n itibarıyla dü nya toplam ticaretinin %13'lü k bir bö lü mü Kızıldeniz aracılığ ıyla
gerçekleştirilmektedir.3 Oldukça yü ksek olduğ u ifade edilebilecek bu oranın oluşmasında, Basra
Kö rfezi ve çevresinde konumlanmış Orta Doğ u ü lkelerinin Avrupa'ya ve Atlantik bö lgesine sattığ ı
petrolü n Kızıldeniz ü zerinden taşınması ö nemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, başta Çin,
Japonya ve Hindistan olmak ü zere Asya-Pasifik ü lkelerinin Avrupa ve Atlantik Bö lgesi'ne
yaptıkları ihracat da Kızıldeniz rotası ü zerinden sağ lanmaktadır.4 Kızıldeniz'in aynı zamanda
ö nemli bir turizm merkezi olduğ u gerçeğ ini de gö z ö nü nde bulundurduğ umuzda, bu bö lgede
oluşan gemi trafiğ i çok daha rahatlıkla hesaplanabilir.
EIA'nın 2016 yılı istatistiklerine gö re, Bab-el Mendeb Boğ azı'ndan geçerek Kızıldeniz'e giren ham
petrol ve işlenmiş petrol ü rü nleri miktarı, gü nlü k 4.8 milyon varildir. Bu oran, 2011'deki 3.3
milyon varillik taşınan petrol ile kıyaslandığ ında 5 yıl içerisinde ciddi bir artışın gerçekleştiğ i
ortadadır.5 Bu bağ lamda, Aden Kö rfezi-Bab-el Mendeb bağ lantısının ne denli stratejik bir değ er
taşıdığ ı açıktır.
Kü resel enerji pazarları ve dü nya ticareti açısından bu denli kritik bir ö neme sahip olan
Kızıldeniz'in, gerek bö lgede yer alan aktö rler, gerekse de bö lgeyle yakından ilgilenmek “zorunda”
olan kü resel aktö rler açısından ö nemi ortada olduğ una gö re, Kızıldeniz çevresinde yaşanan bazı
siyasal gelişmelerin de bu su yoluyla ilişkili olarak değ erlendirilmesi gerekmektedir. Zira bu
gelişmeler, Kızıldeniz odaklı enerji ve ticaret girişimlerini olumsuz yö nde etkileme potansiyeline
haizdir. Bu sorunlardan en ö nemlisi, Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığ ı bö lgede gö rü len
“deniz haydutluğ u” girişimleri olmuştur. Ozellikle Somali ve Aden Kö rfezi açıklarında gö rü len bu
girişimler, ticaret gemileri ile tankerlerin korunması gerekliliğ ini ortaya koymuştur. Somali'de
devlet otoritesinin çö kmü ş olmasından dolayı Mogadişu'nun deniz korsanlığ ı eylemleriyle
mü cadele edememesi, uluslararası aktö rleri konuyla ilgili kolektif tedbir almaya itmiştir. Haziran
2008'den itibaren, BM kararıyla, bö lgenin gü venliğ inin sağ lanması ve deniz haydutluğ u ile
mü cadele gerekçesiyle farklı uluslararası aktö rlerin Somali karasularında ve Hint OkyanusuAden Kö rfezi bağ lantısında askeri devriye yapmalarına izin verilmiştir.6 BM'nin bu kararının
ardından, ö zellikle NATO'nun ve ardından da AB'nin (EUNAVFOR Atlanta) bö lgede deniz
haydutluğ u ile mü cadele etmeye başladığ ını gö rü yoruz. Bu konuda da bugü ne değ in ciddi
Ibid.
Nabih Bulos, “Saudi Arabia Hopes Naval Exercises in the Red Sea Lead to Greater Clout in East Africa”,
The Los Angeles Times, Erişim Tarihi 20 Şubat 2019, https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fgsaudi-arabia-red-sea-20190112-story.html.
4 Jagannath P.Panda ve Titlu Basu, China-India-Japan in the Indo-Pacific: Ideas, Interests and Infrastructure,
New Delhi: Pentagon Press, 2018.
5 “Three Important Oil Chokepoints Are Located Around the Arabian Peninsula”, EIA, Erişim Tarihi 20
Şubat 2019, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32352.
6 Abbas Daher Djama, “The Phenomenon of Piracy off the Coast of Somalia: Challenges and Solutions of the
International Community”, Oceans and the Law of the Sea, Erişim Tarihi 20 Şubat 2019,
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/djama_11
12_djibouti.pdf.
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anlamda mesafe alınmıştır.7 ABD'nin ve AB'nin EUNAVFOR Atlanta Misyonu'na katılan çeşitli
ü lkelerin Cibuti merkezli olarak yü rü ttü kleri mü cadelenin yanı sıra, Çin başta olmak ü zere
bö lgeyle ilgili olan farklı aktö rlerin de BM nezdinde alınan karara uygun olarak bö lgede savaş
gemileri konuşlandırmaları, ticaret gemilerinin gü venliğ i hususunda 2008'den çok daha iyi bir
konuma gelinmesine yardımcı olmuştur.
Kızıldeniz Bö lgesi'nin gü venliğ ine olumsuz yö nde etki eden en ö nemli faktö rlerden biri, Afrika
Boynuzu'nun en kritik noktasında bulunan Somali'de devlet otoritesinin çok zayıf olmasıdır. Siad
Barre'nin devrilmesinden sonra ü lkenin geniş kapsamlı bir iç savaşa sü rü klenmesi ve bu sü reçte
devlet aygıtının çö kmü ş olması, çok geniş topraklara sahip Somali'de çok sayıda “savaş lordu” ve
yerel otoritenin oluşmasına yol açmıştır. Bu durum, gerek ü lke topraklarında, gerekse de Somali
kıyılarında istikrarı ve gü venliğ i ortadan kaldırmıştır. Somaliland ve Puntland ö zelinde beliren
ayrılıkçı girişimlerin yanı sıra,8 BM gö zetiminde federal bir biçimde yeniden ö rgü tlenmeye
çalışılan Somali hü kü metinin ekonomik, askeri ve siyasal açıdan gü çsü z olması ve toplumsal
anlamda gerekli meşruiyeti tam manasıyla sağ layamaması da ö nemlidir. Nitekim Somaliland,
kendi bö lgesinde siyasal istikrarı sağ layabildiğ i gerekçesiyle Mogadişu ile bağ ları koparmış
durumdadır. Farklı toplumsal gruplar arasında yaşanan siyasal mü cadelenin yanı sıra, radikal
Selefizme yaslanan El Şebab'ın ü lke çapında gerçekleştirdiğ i terö r eylemleri Somali'nin
Mogadişu'da gü venliğ i sağ lama hususunda dahi yeterince başarılı olamamasına yol açmaktadır.9
Afrika Birliğ i'nin Somali'de istikrarı ve gü venliğ i sağ layabilmek adına oluşturduğ u çok uluslu
askeri gü cü AMISOM ile ABD'nin Afrika'daki askeri misyonu AFRICOM, El Şebab ile mü cadelede
ö n plana çıkmaktadır.10 Bu misyonların amacı, hem Somali'deki El Şebab etkinliğ ini ortadan
kaldırmak hem de bu ö rgü tü n terö r faaliyetlerinin komşu ü lkelere ve Afrika Boynuzu'na
yayılmasına engel olmaktır. Ozellikle Tü rkiye'nin de ekonomik, diplomatik ve askeri eğ itim
anlamında yoğ un destek verdiğ i Mogadişu'daki hü kü metin başarısı, Kızıldeniz çevresinde
istikrarın ve gü venliğ in sağ lanmasında çok ö nemli bir unsur olacaktır. Ne var ki, El Şebab ve
tü revi terö r ö rgü tlerinin gü nü mü z konjonktü rü nde çok etkili bir dış politika stratejisi olarak
kullanılan “vekâ let savaşları” bağ lamında değ erlendirilebildiklerini de unutmamak gerekir.11 Bu
minvalde, Aden Kö rfezi'nin tam karşısında konumlanan Somali'nin istikrarı, bö lgede yaşanacak
gelişmelere ve bö lgeyi kontrolü ne almayı hedefleyen farklı aktö rlerin çıkarları ile hamlelerine
bağ lı olarak değ işebilecektir.
Kızıldeniz'de bö lgesel istikrarı olumsuz etkileyen ve ö zellikle son dö nemde tü m gö zlerin bu
bö lgeye çevrilmesine yol açan gelişme ise Yemen'deki iç savaş olmuştur. Arap Baharı olarak
adlandırılan sü rece paralel olarak Yemen'deki toplumsal/siyasal huzursuzluğ un artması ve
ü lkenin en temel meselesi olan mezhepsel kimliğ e içkin siyasal bö lü nmü şlü ğ ü n konsolide olması,
uzun yıllardır bu ü lkeyi yö neten Ali Abdullah Salih'in otoriter yö netiminin devrilmesiyle bü yü k
çaplı bir iç savaşa evrilmiştir. Bu mü cadele, Iran'dan destek aldığ ı ifade edilen Şii mezhebinin
Zeydilik koluna mensup Husiler ile Salih'in ardından iktidarı devralan ve ü lkenin “meşru”
Carmen Gebhard, “The Two Faces of EU-NATO Cooperation: Counter Piracy Operations off the Somali
Coast”, Cooperation and Conflict 50, No. 1 (2014): 107-127.
8 Redie Bereketeab, “Self-Determination and Secessionism in Somaliland and South Sudan”, Nordiska
Afrika Institutet, Discussion Paper 75 (2012): 1-37.
9 Jason C.Mueller, “The Evolution of Political Violence: The Case of Somalia's Al-Shabaab”, Terrorism and
Political Violence 30, No. 1 (2018): 116-141.
10 Seth G.Jones et al., “Counterterrorism and Counterinsurgency in Somalia”, RAND Corporation, Erişim
Tarihi 19 Şubat 2019,
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539.pdf.
11 Andrew Mumford, “Proxy Warfare and the Future of Conflict”, The RUSI Journal 158, No. 2 (2013): 4046.
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hü kü meti olarak addedilen Mansur Hadi'nin başkanlığ ındaki Sü nni yö netim arasında cereyan
etmektedir. Yemen'deki iç savaş, yerel bir mü cadele gibi gö rü lü yor olmasına karşın, ö zellikle
2015'ten itibaren bö lgesel bir krize dö nü şmü ştü r.12 Zira bu tarihte, Suudi Arabistan ve BAE
ö nderliğ indeki Arap koalisyonu Husilere karşı Abdurabbu Mansur Hadi kontrolü ndeki Yemen
Ordusu'na fiili olarak askeri destek vermeye başlamıştır. Zaten bu tarihten itibaren de
mü cadelenin yoğ unlaştığ ını ve çok daha kanlı bir gö rü nü me bü rü ndü ğ ü nü biliyoruz. Riyad'ın bu
iç savaşa mü dahil olmasının en ö nemli sebebi ise, Husiler ö zelinde Iran'ın, Suudi Arabistan
sınırına konumlanıyor olması ve bö ylece Riyad'ın “gü venlik kuşağ ı” olarak gö rdü ğ ü Yemen'i
kaybetme endişesi duymaya başlamasıdır. Iran'ın Husilerin ö nderlerine Kum şehrinde uzun bir
sü redir dini/ideolojik eğ itim veriyor olması ve Devrim Muhafızları'na bağ lı Kudü s Gü cü 'nü n
Yemen topraklarındaki etkinliğ inin yanı sıra, Husilere silah taşıdığ ı belirtilen çeşitli Iran
gemilerine dair haberler, Suud yö netimini, Husiler konusunda ö nlem almaya itmiştir.13 Riyad'ın,
Tahran ile olan bö lgesel rekabeti ve mezhep temelli anlaşmazlığ ı gö z ö nü nde
bulundurulduğ unda, Iran destekli Husilerin Yemen'de kontrolü ele geçiriyor olmasının Suud
yö netimi açısından ne denli olumsuz olduğ u anlaşılabilir. Bir diğ er husus ise, Yemen'deki
değ işimin, Suudi Arabistan vatandaşı olan ve ü lkenin en ö nemli petrol rezervlerinin bulunduğ u
Katif Eyaleti'nde yaşayan, fakat Riyad tarafından siyasal ve sosyo-kü ltü rel baskı altında tutulan
Şii nü fusun “değ işim” talebini gü çlendirebilecek olmasıdır.14 Kendi toprakları içerisinde ayrılıkçı
bir eğ ilimin kuvvetlenmesini isteyemeyen Suud yö netimi, Yemen'de Husilerin kazanmasını
ö nleyerek, bu meselenin, kendi sorunlu bö lgesi için bir emsal oluşturmasını engellemeye
çalışmaktadır. Husilerin, Hadi yö netimine destek veren Suudi Arabistan topraklarına yaptıkları
roket saldırıları ve Iran'ın, Aden Kö rfezi ve Bab-el Mendeb Boğ azı'nı kontrol eden Yemen'de
bü yü k bir nü fuz ve hatta ü s kazanması endişesi,15 Riyad'ı, Yemen'deki iç savaşa mü dahil olmaya
itmiştir. Bu çerçevede de, başta bö lgesel partneri BAE ve çeşitli Kö rfez emirlikleri ile Mısır başta
olmak ü zere birçok ü lke, Iran'ın bö lgede etkin bir gü ç olmasını engellemek ve Hadi hü kü metini
desteklemek için Suudi Arabistan'ın oluşturduğ u Husi karşıtı uluslararası koalisyona katılmıştır.
ABD, Ingiltere ve birçok Batılı ü lke de bu koalisyonun faaliyetlerinin Iran'ı sınırlandırma
girişimine olumlu yö nde etki edeceğ ini ifade ederek desteklemektedir.
El Kaide ve ona bağ lı grupların etkinliğ i de kü resel/bö lgesel aktö rlerin Kızıldeniz'deki
gelişmelere doğ rudan mü dahil olma istekliliğ i içerisine girmesine yol açmaktadır. Somali'deki El
Şebab etkisi uzunca bir sü redir bilinen ve daha ö nce de belirtildiğ i ü zere başta AMISOM ve
AFRICOM olmak ü zere çeşitli misyonların ve aktö rlerin mü cadele ettiğ i bir sorundur. Benzer bir
şekilde, Yemen'in doğ usunda uzunca bir sü redir varlık gö steren El Kaide de ü lkedeki iç savaşa
paralel olarak eylemliliğ ini artırmıştır.16 Yemen'in gü neyi ve Aden Kö rfezi'ne açılan bö lgede
belirebilecek ve uluslararası ticareti olumsuz yö nde etkileyebilecek El Kaide varlığ ını ortadan
kaldırabilmek ya da gü çsü z kılabilmek için, ö zellikle ABD'nin Cibuti'deki ü ssü aracılığ ıyla
Stacey Philbrick Yadav, “Fragmentation and Localization in Yemen's War: Challenges and Opportunities
for Peace”, Crown Center For Middle East Studies, Middle East Brief, No. 123 (2018).
13 “Iranian Support Seen Crucial For Yemen's Houthis”, Reuters, Erişim Tarihi 20 Şubat 2019,
https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-iran-insight/iranian-support-seen-crucial-foryemens-houthis-idUSKBN0JT17A20141215.
14 Mat Nashed, “Fearing Execution, Saudi Shia Are Forced Into a Life in Hiding”, Middle East Eye, Erişim
Tarihi 20 Şubat 2019, https://www.middleeasteye.net/news/fearing-execution-saudi-shia-are-forcedlife-hiding.
15 Thomas Juneau, “Iran’s Policy Towards the Houthis in Yemen: A Limited Return on a Modest
Investment”, International Affairs 92, No. 3 (2016): 647-663.
16 Maria-Louise Clausen, “Islamic State in Yemen-A Rival to al-Qaeda?”, Connections: The Quarterly Journal
16, No. 1 (2017): 50-62.
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mü cadeleyi yoğ unlaştırdığ ını ve “insansız hava araçları” kullanmıyla Yemen'de çeşitli
operasyonlar yaptığ ını biliyoruz. Suudi Arabistan ö nderliğ indeki uluslararası koalisyon da hava
saldırılarıyla bu hususta etkin bir biçimde kullanılmaya çalışılmaktadır. El Kaide etkinliğ inin
gö rü ldü ğ ü bir diğ er alan da Kızıldeniz'in Akdeniz'e bağ landığ ı Sü veyş Kanalı'nın geçtiğ i Sina
Yarımadası'dır. Bu bö lgede, son dö nemde, Islami Mağ rib El Kaidesi (AQIM) adıyla eylemler
gerçekleştiren radikal Selefi hareketlerle mü cadele anlamında Mısır Ordusu'nun yoğ un bir çaba
gö sterdiğ ini gö rü yoruz.17 Ne var ki, gerek Yemen'deki, gerekse de Mısır'daki El Kaide
eylemliliğ iyle mü cadele hususunda yeterince başarılı olunabilmiş değ ildir.
Kızıldeniz'in bu denli gü ndemde olmasına neden olan ö nemli hususlardan biri de Orta Doğ u'daki
bö lgesel kutuplaşma ve rekabettir. Yemen'deki iç savaş ekseninde de belirtildiğ i ü zere, Suudi
Arabistan ve BAE ile Kö rfez'deki mü ttefiklerinin Iran ile olan “mezhep” temelli mü cadelesi,
ö zellikle ABD ve Israil tarafından da hararetle desteklenmektedir. Hatta Donald Trump'ın
başkanlık dö nemiyle birlikte, Iran karşıtı bu koalisyonun “Arap NATO”su tarzı bir askeri ö rgü te
de sahip olabilmesi yö nü nde çalışmalar da yapılmaktadır.18 Mısır ve Urdü n gibi ö nemli
devletlerin de içerisinde olacağ ı bu ittifakın, Tahran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Lü bnan'daki artan
etkinliğ ine karşı mü cadele etmesi ve Iran etkinliğ inin Hü rmü z Boğ azı'nın dışına taşması
engellenmeye çalışılmaktadır. Son dö nemde, bu rekabete eklemlenen bir diğ er sorun ise Suudi
Arabistan ile Katar arasında yaşanan sorundur.19 Doha'nın Mü slü man Kardeşler'e yakın durduğ u
ve Iran'a karşı oluşturulmaya çalışılan bö lgesel cephede yer almak istememesi gibi nedenlerle
Suudi Arabistan tarafından ticari, siyasal/diplomatik ve hatta askeri açıdan cezalandırılmak
istenmesi, bö lgede ciddi bir gerginliğ e neden olmuştur. Hem Iran hem de Katar ile yakın ticari,
ekonomik ve siyasal ilişkiler kurmuş olan Tü rkiye'nin, Suudi Arabistan'ın bu iki ü lkeye karşı
giriştiğ i eylemlere destek vermemesi ve hatta açık bir şekilde (askeri ü s ve gıda yardımı)
Doha'nın yanında olduğ unu belirtmesi, Riyad ile Ankara arasındaki gerginliğ i de artırmıştır.20
Tü rkiye'nin ö zellikle Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla ABD ile ilişkilerinin iyi durumda
olmaması, Israil ile Mavi Marmara'dan bu yana devam eden sorunlar ve Mısır'daki Sisi
yö netimine karşı çıkıyor olması gibi nedenler de Riyad'ın bu ü lkelerle olan mü ttefiklik bağ ları
(Israil ile resmi anlamda değ il) veri olarak alındığ ında, Tü rkiye'yi bö lgesel kamplaşmanın bir
parçası haline getirmektedir.21 Tü rkiye ve Iran'ın, Rusya ile de yakın ilişkiler kurmuş olması, Orta
Doğ u geneline etki eden ve Kızıldeniz'e de yansımaları olacak gerginliğ in ö nemli bir parçasıdır.
Nitekim Riyad, Abu Dabi ve Washington'un yanı sıra, Moskova, Ankara ve Yemen ö zelinde
Tahran'ın da Kızıldeniz'e kıyısı olan ü lkelerde askeri ü s ya da siyasal/ekonomik nü fuz yaratmaya
çalıştığ ını gö rü yoruz.
Bö lgenin iki ö nemli ü lkesi Etiyopya ile Eritre arasında 1998-2000 yılları arasında yaşanan
savaşın ardından, Temmuz 2018'de imzalanan anlaşma neticesinde diplomatik ve ticari
ilişkilerin yeniden başlaması ve Eylü l 2018'de de iki ü lke arasındaki sınır kapılarının açılması,
Sergei Boeke, “Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism, Insurgency or Organized Crime?”, Small
Wars and Insurgencies 27, No. 5 (2016): 914-936.
18 Andrew Miller ve Richard Sokolsky, “Arab NATO: An Idea Whose Time Has Not (And May Never) Come”,
Carnegie Endowment For Peace, Erişim Tarihi 21 Şubat 2019, https://carnegieendowment.org/2018
/08/21/arab-nato-idea-whose-time-has-not-and-may-never-come-pub-77086.
19 Talha Köse ve Ufuk Ulutaş, “Regional Implications of the Qatar Crisis: Increasing Vulnerabilities”, SETA
Perspective 31 (2017): 1-6.
20 Bülent Aras ve Pınar Akpınar, “Turkish Foreign Policy and the Qatar Crisis”, Istanbul Policy Center,
Erişim Tarihi 21 Şubat 2019, http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2017/08/TurkeyQatarPolicyBrief_Aras_Akpinar.pdf.
21 Shira Efron, “The Future of Israeli-Turkish Relations”, RAND Corporation, Erişim Tarihi 21 Şubat 2019,
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2400/RR2445/RAND_RR2445.pdf.
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Kızıldeniz'in batısında ciddi bir değ işim işaretidir.22 Ozellikle BAE ve Suudi Arabistan'ın ö nemli
bir çaba gö sterdiğ i ve ABD tarafından da hararetle desteklenen bu çabanın gerisinde,23
Kızıldeniz'e yansıyan ö nemli bir istikrarsızlık kaynağ ını ortadan kaldırmak vardır. Bu hamle, aynı
zamanda, Cibuti aracılığ ıyla denize açılım sağ layan Etiyopya'ya Eritre ü zerinden de Kızıldeniz'e
açılım fırsatı verecektir. Eritre ise ü lkede bulunan BAE ü ssü nü n yanı sıra, Etiyopya ve Rusya'nın
da kendi topraklarında ü s kurmak istemeleri nedeniyle oldukça stratejik bir gö rü nü me
kavuşacaktır. Washington, Moskova ve Addis Ababa arasındaki tarihsel arka plana da haiz
yakınlığ ın bilincinde olduğ u için, Etiyopya ile iyi ilişkilere sahip olabilmek ve Eritre'de
kurulabilecek ü s ü zerinden Rusya'nın bu ü lkeye de nü fuz etme girişimini yakından izlemek
amacıyla Etiyopya-Eritre Ilişkileri'nin dü zelmesi sü recinde destekleyici bir rol oynamıştır.
Federal bir ü lke olan Sudan'daki toplumsal huzursuzluk ve Omer El Beşir'in yö netim anlayışına
karşı ü lkenin farklı bö lgelerinde geniş çaplı eylemler dü zenlenmesi,24 uzunca bir sü redir Darfur
Krizi nedeniyle ABD ve Batılı ü lkelerle sorun yaşayan Hartum'un Rusya ile askeri, Çin ile de
ekonomik/ticari anlamda yakın ilişkiler geliştirmesine neden olmaktadır. El Beşir hü kü meti,
finansal yardım aldığ u Suudi Arabistan ile de yakın ilişkiler içerisinde olmasına karşın, son
dö nemde bö lgeyle ilgilenmeye başlayan Tü rkiye'ye de Kızıldeniz'e açılan Sevakin Adası'nda
ileride askeri bir ü sse dö nü ştü rü lebilecek bir liman yapımı ve restorasyon işi vermiştir. Ustelik
Katar da bu noktada Tü rkiye'ye finansal destek vermektedir. Sudan'ın hamleleri, Kızıldeniz'deki
gü ç dengelerinin Hartum tarafından gö z ö nü nde bulundurulduğ unu gö stermektedir.
Çin'in Kızıldeniz odaklı planları ve hamleleri de bö lgedeki rekabeti artıran ve gelecekte en fazla
konuşulacak olan hususlardan biridir. Pekin, “Tek Kuşak, Tek Yol” projesi ekseninde Kızıldeniz'i
çok ö nemli bir rota olarak gö rmektedir. Nitekim bu ü lkenin, AB ve Akdeniz pazarlarına yaptığ ı
mal ihracatının ve hatta Doğ u Afrika ile yü rü ttü ğ ü ticaretin ö nemli bir bö lü mü Kızıldeniz
ü zerinden ya da bu bö lgedeki limanlar aracılığ ıyla gerçekleştirilmektedir. Pekin'in ö nü mü zdeki
sü reçte gerçekleştirmek istediğ i en ö nemli projelerden biri, Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifinin bir
parçası olacak şekilde, Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağ layacak kuzey-gü ney yö nlü bir demiryolu ağ ı
inşa etmektir. Yunanistan'ın Pire ve Israil'in Hayfa limanlarının işletmesini devralan Pekin,
Israil'in Kızıldeniz'deki Eilat limanından başlatılacak Red-Med (Kızıldeniz-Akdeniz) demiryolu
aracılığ ıyla Hayfa'ya uzanacak bir hat inşa etmek, oradan da deniz yolu ile Pire'ye ulaşmak
istemektedir. Çin, bu proje ekseninde Kızıldeniz'den Olü deniz'e su aktarımı sağ layacak bir boru
hattı da inşa ederek Israil, Urdü n ve Filistin'in içme suyu sıkıntısına çö zü m olabilecek bir adım
atmayı hedeflemektedir.25 Hiç şü phesiz, bu adım Red-Med Projesi'nin tamamlayıcısı olarak
“insani” bir adım olarak gö rü lecektir. Çin'in, Aden Kö rfezi ve Hint Okyanusu açıklarındaki deniz
haydutluğ u girişimleriyle mü cadele amacıyla bö lgede deniz unsurları bulundurduğ u ve Doğ u
Afrika'daki (ö zellikle de Gü ney Sudan) BM gö zetiminde yü rü tü len barışı kurma ve koruma
operasyonlarına askeri destek verdiğ i de gö z ö nü nde bulundurulduğ unda, Pekin'in çok ö nemli
bir Kızıldeniz aktö rü olduğ u anlaşılabilecektir. Çin, 2017 itibarıyla Cibuti'de 10 bin kişilik ilk
deniz aşırı ü ssü nü kurmuş, Cibuti, Eritre ve Somali'de de çeşitli limanların işletmelerini
devralmıştır. Etiyopya-Cibuti demiryolunu modernize ederek hem bö lgenin hammadde
Benjamin Yoel, “The Ethiopia-Eritrea Peace Deal: Why Now?”, Ifriqiya Africa Research Program 4, No. 5
(2018): 1-6.
23 Ibid.
24 “Fresh Protests in Sudan Call For Ouster of Omar al-Bashir”, News24, Erişim Tarihi 21 Şubat 2019,
https://www.news24.com/Africa/News/fresh-protests-in-sudan-call-for-ouster-of-omar-al-bashir20190213.
25 George N. Tzogopoulos, “Greece, Israel and China’s Belt and Road Initiative”, BESA Mideast Security and
Policy Studies 139 (2017): 23-30.
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kaynaklarını kendisine çekip hem de ihraç mallarını Doğ u Afrika'ya daha rahat şekilde
ulaştırmaya çalışan Pekin, çeşitli hızlı tren projeleriyle bö lgedeki varlığ ını konsolide etmeye
çalışmaktadır. Bu bağ lamda, Kızıldeniz'e ilişkin stratejik değ erlendirmelerde ve bö lgesel rekabet
ekseninde, Çin'in çok ö nemli bir rolü olduğ u yadsınamaz bir gerçekliktir.
Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Kızıldeniz Stratejileri
Bu bö lü mde, bö lgedeki gelişmeleri yö nlendirmeye çalışan ve aynı zamanda bö lgede yaşanan
gelişmelerden etkilenmesi beklenen bazı aktö rler hakkında değ erlendirmelerde bulunulacaktır.
Bu bağ lamda, gö z ö nü nde bulundurulan ayırıcı unsur ise bö lgede askeri ü sse sahip olan ya da ü s
elde etmeye çalıştığ ı bilinen ü lkeler olacaktır.
ABD
11 Eylü l Saldırıları'nın ardından, “terö re karşı savaş” mottosuyla harekete geçen Washington,
aynı zamanda Fransa'nın da askeri ü ssü nü n bulunduğ u Cibuti'deki Camp Lemonnier'de bir ü s
oluşturmuştur.26 Aslında Fransa tarafından oluşturulmuş olan ü ssü n, bü yü k bir bö lü mü nü n
ABD'ye tahsis edilmiş olduğ u da ifade edilebilir. Fransa ile ABD, Camp Lemonnier'den eşgü dü m
içerisinde yararlanmaya çalışmaktadır. Washington, Camp Lemonnier'deki ü ste bir bö lü mü ö zel
kuvvetler mensubu 4 bin kadar asker ile saldırı jetleri, askeri kargo uçakları ve Camp
Lemonnier'e bitişik Chabelley Havalimanı'nda insansız hava araçları konuşlandırmıştır.27 Aynı
zamanda, Cibuti'deki Ismail Omar Guelleh hü kü meti ile yapılan anlaşma uyarınca, bu ü lkeye
yıllık 63 milyon dolarlık bir ö deme yapılmaktadır.28 ABD'nin ö nü mü zdeki 20 yıl boyunca da bu
ü ssü kullanacağ ı dü şü nü lmektedir. Çok sayıda askeri ü sse ev sahipliğ i yapan Cibuti'de açılmış
olan en bü yü k askeri yerleşke olan ABD'nin Camp Lemonnier Ussü , aynı zamanda bu ü lkenin
Afrika Kıtası'nda her daim açık olan tek ü ssü dü r. ABD, bu ü ssü açarken, “terö re karşı savaş”
sloganını ö n planda tutmuştur. Bu noktada, ö zellikle Yemen'deki El Kaide unsurları ve
Somali'deki El Şebab ile mü cadele Washington tarafından sü rekli olarak işlenmektedir. Chabelley
Havalimanı'nda konuşlanmış olan “insansız hava araçlarının, ö zellikle Yemen'deki El Kaide
unsurlarına yö nelik sıklıkla kullanıldığ ı da bilinmektedir.29
Somali ö zelinde ise ABD'nin Afrika'daki askeri varlığ ı olan AFRICOM'a bağ lı kuvvetlerin, Afrika
Birliğ i tarafından oluşturulmuş Somali Misyonu AMISOM ile eşgü dü m içerisinde eylemlilik
gö sterebilmek amacıyla Camp Lemonnier'i kullandığ ı ifade edilmektedir.
Ne var ki, ABD'nin Camp Lemonnier'de bulunmasının tek nedeni, “terö re karşı savaş”
gerekçesiyle Yemen ve Somali'deki terö r ö rgü tlerine karşı mü cadele değ ildir. Hint Okyanusu
açıkları ile Aden Kö rfezi çevresinde gö rü len “deniz haydutluğ u” girişimleriyle mü cadele
çerçevesinde, BM kararı çerçevesinde NATO aracılığ ıyla gerçekleştirilen operasyonlar ve
EUNAVFOR Atlanta Misyonu'yla koordinasyon ve destek gibi hususlar da Washington tarafından
Kızıldeniz eksenindeki varlığ ına bir anlam katabilmek amacıyla ortaya konmaktadır. Tabi ki, bu
bö lgede askeri ü s bulundurmanın gö rü nen sebeplerinin yanında, stratejik bir bağ lama sahip
Abdi Latif Dahir, “How a Tiny African Country Became the World's Key Military Base?”, Quartz, Erişim
Tarihi 21 Şubat 2019, https://qz.com/africa/1056257/how-a-tiny-african-country-became-the-worldskey-military-base.
27 T.Terpstra, “It's Getting Really Crowded Around Djibouti City”, Medium, Erişim Tarihi 21 Şubat 2019,
https://medium.com/@TTerpstra/its-getting-really-crowded-around-djibouti-city-7d7b8d9fb19c.
28 “US Secures 10 Year Deal For Djibouti Base”, Al Jazeera, Erişim Tarihi 21 Şubat 2019,
https://www.aljazeera.com/news/americas/2014/05/us-secures-10-year-deal-djibouti-base20145655315274469.html.
29 Nick Turse, “The Stealth Expansion of a Secret US Drone Base in Africa”, The Intercept, Erişim Tarihi 21
Şubat 2019, https://theintercept.com/2015/10/21/stealth-expansion-of-secret-us-drone-base-in-africa.
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gö rü nmeyen faktö rler de bulunmaktadır. Bunlardan en ö nemlilerinden biri, Yemen'deki Iran
destekli Husi yö netimine karşı bö lgesel bir caydırıcılık yaratmak ve Riyad liderliğ indeki
uluslararası koalisyona Yemen'deki operasyon çerçevesinde gerektiğ i takdirde destek
verebilmektir. Iran'ın Aden Kö rfezi'nde bir kö prü başı elde etmesi, ABD tarafından kabul
edilemez bir bö lgesel gelişme olarak gö rü lmektedir. Bir diğ er ö nemli husus, Washington ile ciddi
bir anlaşmazlık yaşayan Omer El-Beşir liderliğ indeki Sudan'ı kontrol altında tutabilmek ve
varlığ ını bu ü lkeye hissettirebilmektir. Nitekim El-Beşir hü kü metinin Çin ve Rusya ile olan
ekonomik, ticari ve hatta askeri bağ ları Washington'da ciddi bir rahatsızlık yaratmaktadır.30 Eski
bir SSCB mü ttefiki ve gü nü mü zde de Rusya ve Çin ile yakın ilişkileri olan, aynı zamanda Doğ u
Afrika'nın demografik ve ekonomik anlamda en ö nemli ü lkesi gö rü nü mü ndeki Etiyopya'yı
yakından izlemek de ABD açısından Kızıldeniz'deki askeri varlığ ını anlamlı hale getiren
faktö rlerden biridir.31 Nitekim Kızıldeniz'e çıkışı olmayan bu ü lkenin, ABD Ussü 'nü n bulunduğ u
Cibuti ile Eritre ü zerinde etkinlik kurmaya çalıştığ ı bilinmektedir. Bu hususta da Çin'in Addis
Ababa'ya destek olmaya çalıştığ ı gö rü lmektedir.
ABD, Kızıldeniz'in kuzeyinde konumlanmış ve Eilat Limanı aracılığ ıyla bu denize dar bir çıkışı
bulunan Israil'in gü venliğ ini de ö n planda tutmaktadır. Her ne kadar, Çin'in Tek Kuşak, Tek Yol
Inisiyatifi'nin bir parçası olacak olması Washington'da pek sıcak karşılanmasa da ö zellikle
Sina'da konuşlanmış AQIM unsurlarının hedefi olabilecek bir ü lke olan Israil, aynı zamanda
Hizbullah ü zerinden Iran ile karşı karşıyadır. Bu bakımdan, ABD'nin bö lgede konuşlandıracağ ı
her tü rlü askeri unsur, Tel Aviv'in gü venlik kaygılarını yatıştırma anlamında ö nemlidir.
Washington, Sudan ve Etiyopya ile Cibuti başta olmak ü zere, Doğ u Afrika'daki ekonomik, ticari ve
finansal etkinliğ ini çok ciddi noktalara ulaştırmış ve çeşitli ulaştırma ve altyapı projeleriyle bu
ü lkeleri kendisine bağ ımlı kılan Pekin'in hamlelelerini takip etmek istemektedir.32 Bunun yanı
sıra, Pekin'in Avrupa ile kurduğ u ve kendi geleceğ i açısından stratejik bir değ ere haiz ihracatın
Kızıldeniz ü zerinden yapılması ve Doğ u Afrika'nun enerji rezervleri ve diğ er hammadde
kaynaklarının Çin tarafından satın alınıyor olması nedeniyle, ABD'nin Cibuti'deki varlığ ı
sembolik ö nem kazanmış durumdadır. Washington'un son dö nemde, Doğ u Afrika ö zelindeki
etkinliğ inin azalması ve bu boşluğ un Çin tarafından doldurulması, bu ü lkenin, Kızıldeniz
Coğ rafyası ve Doğ u Afrika'da ABD'ye stratejik bir ü stü nlü k sağ laması olarak
değ erlendirilmektedir. ABD, Çin için kritik ö nemdeki Kızıldeniz'de askeri bir varlık gö stererek ve
buradaki varlığ ının sü rekli olduğ unun altını çizerek, bö lgede Pekin'i stratejik bağ lamda
dengeleme çabasında olacağ ını kanıtlamayı arzulamaktadır.
Fransa
Bu ü lkenin kendi toprakları dışındaki en bü yü k askeri ü ssü Cibuti'de yer almaktadır.33 1977'de
Fransa'dan bağ ımsızlığ ını ilan eden bu kü çü k ü lke, bağ ımsızlık ilan ederken yapılan anlaşmayla,
Fransa'yı bu bağ ımsızlığ ın ve gü venliğ inin garantö rü olarak ilan etmiştir. Bu husus hem ü lke

30 Robbie

Gramer, “Trump Administration Gives Sudan a Way to Come in From the Cold”, Foreign Policy,
Erişim Tarihi 21 Şubat 2019, https://foreignpolicy.com/2018/11/08/trump-administration-gives-sudana-way-to-come-in-from-the-cold-sanctions-relief-trump-africa-state-sponsor-terrorism-human-rightsterrorism.
31 James Jeffrey, “US-Ethiopia Relationship Changing Amid Horn of Africa Power Struggle”, Global Post,
Erişim Tarihi 21 Şubat 2019, https://www.pri.org/stories/2018-11-08/us-ethiopia-relationshipchanging-amid-horn-africa-power-struggle.
32 Robert D.A.Anderson, “China's Red Sea Ambitions”, Diplomat, Erişim Tarihi 21 Şubat 2019,
http://diplomatonline.com/mag/2018/10/chinas-red-sea-ambitions/
33 Dahir, “How a Tiny...”.
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topraklarının hem de hava sahası ve karasularının gü venliğ ini kapsamaktadır.34 Nitekim,
Fransa'nın garantö rlü ğ ü sayesinde hem Cibuti topraklarında hak iddia eden Etiyopya'nın hem de
bu kü çü k ü lkeyi ilhak etmek isteyen Somali'nin saldırgan davranuşları kontrol altında
tutulmuştur. Fransa, gü venlik garantö rü olduğ u Cibuti'de Camp Lemonnier Ussü 'nü inşa etmiştir.
Bu ü s, 1991'deki Kö rfez Krizi ve 1992'de Somali'ye dü zenlenen BM Operasyonu çerçevesinde
etkin bir şekilde kullanılmıştır.35 Ilk açıldığ ı dö nemde 3500 kadar Fransız askerine ev sahipliğ i
yapan ü ssü n mevcudu gü n geçtikçe azalmasına karşın, son dö nemde Kızıldeniz çevresindeki
rekabetin artmasına paralel olarak Paris'in bu ü steki askeri varlığ ını konsolide etmesi
beklenmektedir.36 11 Eylü l 2001 Saldırıları sonrası ABD'nin “terö re karşı savaş” mottosu
gereğ ince Camp Lemonnier'i Fransa ile birlikte kullanmaya başlaması, Paris ile Washington'u bu
ü s ekseninde eşgü dü m içerisinde çalışmaya yö nlendirmiştir. Fransa, Cibuti ü zerindeki etkinliğ ini
belli oranda yitirmiş olmasına karşın, bu ü lke eksenindeki garantö r devlet statü sü nü devam
ettirmektedir. Askeri kargo uçakları, savaş jetleri ve helikopterler Paris'in Camp Lemonnier
Ussü 'ne konuşlandırdığ ı unsurlar arasında yer almaktadır.
Fransa, Cibuti'deki askeri ü ssü çerçevesinde ABD, Çin, Japonya gibi ü lkelerin ü s konumlandırdığ ı
ve yakın dö nemde başkaca ü lkelerin de katılacağ ı anlaşılan bü yü k gü çlerin mü cadelesinin
dışında kalmak istememektedir. Afrika Boynuzu ö zelinde gü ç temerkü zü ne gitmek, bu kıtada
asırlarca çok geniş bö lgeleri kontrol altında tutmuş Fransa'ya “bü yü k gü ç” olduğ unu hatırlatan
sembolik bir husustur. Bir diğ er faktö r ise, Fransa'nın “eski sö mü rgelerini” ifade eden
Francafrique (Frankofon Afrika) ü lkeleriyle kü ltü rel, siyasal ve askeri bağ larının sü rdü rü lmesi
amacıyla Cibuti gibi eski bir “sö mü rge” ü lkesiyle olan ilişkileri bir ö rnek olarak kullanmaktır.
Paris'in, Camp Lemonnier Ussü 'nde ev sahipliğ i yaptığ ı Ispanyol ve Alman askerleri ise,
EUNAVFOR Atlanta Misyonu kapsamında, Afrika Boynuzu ve Aden Kö rfezi açıklarında “deniz
haydutluğ u”na karşı mü cadele ekseninde gö rev yapan AB Misyonu'na yardımı olarak
gö rü lmelidir.37 Yani Fransa, AB'nin Ortak Gü venlik ve Savunma Politikası'nın uygulanması
hususunda Cibuti'deki misyon ö zelinde inisiyatif almıştır.
İtalya
Bu ü lke, Somali'nin bir bö lü mü nü “Italyan Somalisi” adı altında 19. yü zyıl sonlarından 1960'a
kadar elinde tutmuştur. Hatta bu ü lkenin II. Dü nya Savaşı'ndan ö nce, Mussolini dö neminde
Habeşistan'ı işgal girişiminde bulunduğ u da bilinmektedir. Bu minvalde, Roma'nın, gü nü mü z
konjonktü rü nde ö zellikle ticari ve askeri anlamda ö nemi daha da artmış olan Afrika BoynuzuAden Kö rfezi hattında askeri bir varlığ a sahip olmak istemesi anlamlıdır. Bu ü lke de, tıpkı Fransa,
ABD, Japonya ve Çin gibi, bö lgede askeri ü s elde etme hususunda Cibuti'yi kullanmıştır. 2013 yılı
içerisinde Cibuti'de kü çü k bir ü s açmış olan Italya'nın, 300 kişi kapasiteli bu ü ste şimdilik 80
kadar askeri bulunmaktadır.38 Silah, mü himmat ve asker sayısı bakımından diğ er aktö rlerle
kıyaslanabilir bir gö rü ntü ye sahip olmayan Italya, Cibuti'deki varlığ ını “deniz haydutluğ u” ile
mü cadele ve bö lgedeki gü venlik problemleriyle mü cadele çerçevesinde anlamlandırmaktadır.

David Styan, “Djibouti: Small State Strategy at a Crossroads”, Third World Thematics: A TWQ Journal 1,
No. 1 (2016): 81.
35 Redie Bereketeab, “Djibouti: Strategic Location, An Asset or a Curse?”, Journal of African Foreign Affairs
3, No. 1-2 (2016): 5-18.
36 P. J. Schraeder, “Ethnic Politics in Djibouti: From Eye of the Hurricane to Boiling Cauldron”, African
Affairs 92 (1993): 203-221.
37 Luca Mainoldi, “Everybody in, Scrambling For Djibouti”, Macrogeo, Erişim Tarihi 22 Şubat 2019,
https://www.macrogeo.global/analysis/everybody-in-scrambling-for-djibouti.
38 Terpstra, “Its Getting...”.
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Japonya
Tokyo tarafından 2011 yılında Camp Lemonnier yakınlarında Cibuti Uluslararası Havalimanı'na
bitişik bir bö lgede askeri bir operasyon merkezi kurulmuştur. Sü rekli olarak burada bulunan 180
asker ile Hint Okyanusu-Aden Kö rfezi ekseninde, Japon Meşru Mü dafa Kuvvetleri Donanması'na
bağ lı gemilerin bö lgede “deniz korsanlığ ına” yö nelik faaliyetlerini destekleyen donanma
uçaklarının da konumlandırıldığ ı ü ssü n esas amacı, donanmaya açısından lojistik bir merkez
olabilmektir.39 Japon Meşru Mü dafaa Kuvvetleri'ne bağ lı askerlerin BM çatısı altında “barış gü cü ”
olarak konumlandırıldığ ı Somali ve Gü ney Sudan topraklarına yakın olması da Tokyo açısından
ü ssü n ö nemini arttırmıştır.40 Tokyo, Aden Kö rfezi açıklarındaki “deniz korsanlığ ı” girişimlerinin,
kendisi açısından kritik bir ö nemde olan uluslararası ticari işleyişe bü yü k zarar verebileceğ ini
gö rerek, bö lgede gü venliğ i sağ layabilme hususunda inisiyatif almayı tercih etmiştir.41
II. Dü nya Savaşı'ndan sonra ABD eliyle yazılan “pasifist anayasa” ile “meşru mü dafa” amacı
dışında ordu kurması yasaklanan Japonya, Soğ uk Savaş sonrasında BM çatısı altında dü zenlenen
“barış gü cü ” misyonları ekseninde deniz aşırı bö lgelere asker gö ndermeye başladığ ı gibi (Somali
ve Gü ney Sudan ö rneğ inde olduğ u ü zere), 11 Eylü l Saldırısı'nın ardından Afganistan'a
dü zenlenen operasyonda ABD uçaklarına aktif lojistik destek vermiştir. Tokyo, 2003 yılında
yaşanan Irak Işgali'nde de “savaş dışı” bö lgelere uluslararası koalisyon adı altında destek olarak
Japon askerleri yollamıştır.42 2015 yılında Shinzo Abe dö neminde yapılan ve “savaş yasası” adını
alan yasal değ işiklik ile ise, Japon Meşru Mü dafa Gü cü 'ne bağ lı askerlerin, “kollektif bir
savunma/mü dahale” halinde sıcak çatışma bö lgelerine yollanabileceğ i karara bağ lanmıştır.43 Bu
değ işiklik, Japonya'nın pasifizmden uzaklaştığ ı ve askerileştiğ i şeklinde yorumlansa da,
Washington, kendisi ile işbirliğ i içerisinde olan Tokyo'nun, askeri çabalara aktif destek vermeye
başlaması ve işin yalnızca finansal boyutunda kalmamasından memnun gibi gö rü nmektedir. Zira
Çin tehlikesi, her iki aktö rü , gerek Asya-Pasifik Bö lgesi'nde, gerekse de diğ er bö lgelerde ya da
konularda işbirliğ i içerisinde olmaya itmektedir.44
Çin'in stratejik ö nem taşıyan gelecek projesi “Tek Kuşak, Tek Yol” inisiyatifinin de Aden Kö rfeziKızıldeniz-Hint Okyanusu bağ lantısına çok bü yü k bir ö nem atfediyor olması ve Pekin'in Doğ u
Afrika'ya yaptığ ı bü yü k çaplı finansal yardım ve altyapı yatırımları da Japonya'yı bö lgeye çeken
unsurlardan biridir. Tokyo, Pekin ile olan denklemde geri planda kalmamak ve bu ü lkeyi kü resel
anlamda yakından izleyebilmek amacıyla Afrika Boynuzu'nda varlık gö stermesi gerektiğ ini
gö rmektedir. Çin'in de yakın bir zaman ö nce Cibuti'de ilk “deniz aşırı” ü ssü nü açmış olması,
Japonya'nın Cibuti hamlesini daha da anlamlı kılmıştır.
Çin
Ağ ustos 2017'de Camp Lemonnier'e 7 mil mesafede yer alan bir bö lgede kendisine ait bir ü s
kuran Çin, bö ylece ilk deniz aşırı askeri ü ssü ne sahip olduğ u gibi, aynı zamanda kü resel bir aktö r
39 Ibid.
40 Kazuto

Suzuki, “Twenty Five Years of Japanese Peacekeeping Operations and the Self-Defense Forces
Mission in South Sudan”, Asia-Pacific Review 24, No. 2 (2017): 44-63.
41 Robert Attwell, “Situating Somali Piracy in Japanese Security Policy”, African East Asian Affairs 4 (2016):
54-71.
42 Ra Mason, “Djibouti and Beyond: Japan's First Post-War Overseas Base and the Recalibration of Risk in
Securing Enhanced Military Capabilities”, Asian Security (2017): 1.
43 Ibid., 1-19.
44 Miki Hiyashi, “The Future Prospects of the US-Japan Security Alliance: A Two-Handed Strategy”, Erişim
Tarihi 22 Şubat 2019, http://www.e-ir.info/2017/10/14/the-future-prospects-of-the-u-s-japan-securityalliance-a-two-handed-strategy.
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olarak geleceğ in şekilleneceğ i ö nemli kavşaklarda gü venliğ i sağ lamaya hazır olduğ unu da
kanıtlamaya çalışmaktadır.45 Pekin tarafından Cibuti'de kurulan ü s, istenildiğ i takdirde 10.000
asker konuşlandırılabilecek bir kapasiteye haizdir. Yakıt depolayabilmek ve gerekli teçhizatı,
hatta silahı saklayabilmek için geniş çaplı yeraltı depolarına sahip olan ü ssü n en bü yü k
eksiklikleri ise, askeri uçakların inebileceğ i bir piste sahip olmaması ve yine donanma
gemilerinin bağ lanabileceğ i bir limanının bulunmamasıdır.46 Ne var ki, Çin, olabildiğ ince kısa bir
sü re içerisinde bu eksikleri giderebilme yö nü nde planlar yapmaktadır. Pekin, Cibuti'deki ü s için
Guelleh hü kü metine yıllık yaklaşık 100 milyon dolar ö demektedir.47 Çin'in bu ü ssü açmaktaki en
ö nemli hedeflerinden biri, ö nü mü zdeki sü reçte dü nyanın değ işik bö lgelerinde kurmayı
planladığ ı benzer tesislerin işleyişi noktasında bir deneyim kazanabilmektir.
Pekin, Cibuti'deki ü ssü “askeri amaçlar” için değ il, insani yardım, tahliye ve Hint Okyanusu-Aden
Kö rfezi bağ lantısını kullanan Çin'e ait ticaret gemileri ve yine, deniz haydutluğ una karşı
mü cadele amacıyla bö lgeye gelen Çin Donanması'na ait gemilerin lojistik ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için kullanacağ ını ifade etmektedir.48 Fakat ü ssü n ilerleyen dö nemde bö lgesel
çıkarları savunabilmek ve gerektiğ i takdirde çeşitli askeri operasyonlar için kullanılabileceğ ine
ilişkin analizler de yapılmaktadır.49 Nitekim Çin, Gü ney Sudan'daki iç savaşa BM çatısı altında
barış gü cü askerleri yollamıştır.50 Ayrıca Sudan, Etiyopya, Tanzanya ve Kenya başta olmak ü zere
Doğ u Afrika ü lkeleriyle de yakın ekonomik, ticari ve siyasal ilişkiler kurmaktadır. Bö lgenin ifade
ettiğ i bü yü k pazar olanakları Çin'in ihracat projeksiyonlarında ö nemli bir rol oynamakta, Çin, bu
bö lgeye silah da dahil ciddi miktarda mal satabileceğ ini gö rmektedir. Bunun yanı sıra, petrol ve
değ erli madenler başta olmak ü zere bö lge ü lkelerinin mineral zenginlikleri de Pekin'in radarına
girmiştir.51 Çin'in Doğ u Afrika'da milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları bulunmaktadır. Aynı
zamanda da bu yatırımların hayata geçirilmesi bağ lamında bö lgede binlerce Çinli işçi de vardır.
Orneğ in, Çin, ticaretinin %90'ını Cibuti limanı ü zerinden yapan Etiyopya'nın bu ü lke ile olan
ticari altyapısını iyileştirmek için, 4 milyar dolarlık bir yatırımla Etiyopya-Cibuti demiryolunun
inşasını gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde, Çin, Cibuti Limanı'na bü yü k çaplı altyapı yatırımları
yapmakta ve gerek teknolojik altyapısını, gerekse de depolama kapasitesini arttırmaktadır.52
Pekin, 2015 yılı içerisinde, Yemen'de yoğ unlaşan çatışmalar sonrası, gerek bu ü lkede, gerekse de
Gü ney Sudan'daki çatışmalardan kaçan vatandaşlarını gü venli bir şekilde bö lgeden tahliye
edebilmek noktasında ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Bu sorun, Pekin'in, Cibuti'de ü s açma fikrini
sağ lamlaştıran bir husus olmuştur.53 Ayrıca, dü nya ticaretinin en ö nemli transit rotalarından biri
olan ve Çin'in kü resel gü cü ve etkinliğ inin artarak devamlılığ ı bağ lamında kritik bir ö nem taşıyan
Jayanna Krupakar, “China's Naval Base(s) in the Indian Ocean-Signs of a Maritime Grand Strategy?”,
Strategic Analysis 41, No. 3 (2017): 207-222.
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Tarihi 22 Şubat 2019, https://qz.com/1027376/china-is-shipping-out-troops-to-its-first-overseasmilitary-base-in-djibouti.
48 “China Sends Troops to Open First Overseas Military Base in Djibouti”, Reuters, Erişim Tarihi 22 Şubat
2019, https://www.reuters.com/article/us-china-djibouti/china-sends-troops-to-open-first-overseasmilitary-base-in-djibouti-idUSKBN19X049.
49 Liza Tobin, “Beijing's Strategy to Build China into a Maritime Great Power”, Naval War College Review
71, No. 2 (2018): 17-33.
50 Rajaram Panda, “Djibouti Military Base is a New Step in China's Maritime Footprint”, Global Asia 12, No.
3 (2017): 76-81.
51 Lina Benabdallah, “China's Peace and Security Strategies in Africa: Building Capacity is Building Peace?”,
African Studies Quarterly 16, No. 3-4 (2016): 17-34.
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Aden Kö rfezi'nde bir ü sse sahip olmak “kü resel gü ç” olmanın gereğ i olarak
değ erlendirilmektedir. Hiç kuşkusuz, Çin'in bu bö lgeye eklemlenmeye çalışması, başta ABD
olmak ü zere tü m kü resel ve bö lgesel gü çler açısından Kızıldeniz Bö lgesi'ne ilişkin farkındalık
dü zeyini de konsolide etmiştir.
BAE
“Bü yü k egoya sahip kü çü k devlet” olarak da gö rü len bu Kö rfez ü lkesi, son yıllarda Orta Doğ u
genelinde ve Kızıldeniz Bö lgesi çevresinde çok etkin bir ekonomik, siyasal ve askeri aktö r haline
gelmiştir.54 Arap Baharı adı verilen sü recin yarattığ ı istikrarsızlık, Abu Dabi'nin ö n plana
çıkmasında ö nemli bir faktö r olmuştur. BAE, Suudi Arabistan ile Katar arasında yaşanan
anlaşmazlık ekseninde Riyad'ın yanında durmakta ve Yemen'deki Iran yanlısı Husilere karşı yine
Riyad'ın en ö nemli destekçisi olarak askeri operasyona katılmaktadır. Abu Dabi, Iran'ın
Kızıldeniz ö zelinde ve Orta Doğ u genelinde artan etkinliğ i ile radikal Selefi oluşumların Orta
Doğ u ile Afrika Boynuzu çevresindeki gö rü nü rlü ğ ü nü kendisi için bü yü k bir tehdit olarak
algılamaktadır. Kızıldeniz ö zelinde değ erlendirdiğ imizde, bu radikal ö rgü tlere ö rnek olarak,
Puntland (Somali)'daki El-Ittihad-el-Islami, Somali'deki El Şebab, Eritre'deki Islami Cihad
Hareketi ve Sudan'daki Adalet ve Eşitlik Hareketi ile El-Tekfir Wel-Hicra gö sterilebilir.55 Hatta
Mü slü man Kardeşler gibi, “ılımlı” olduğ u ifade edilen siyasal ö rgü tler de, tıpkı Suudi Arabistan'da
olduğ u gibi, BAE tarafından da bü yü k bir tehdit olarak gö rü lmektedir.56 Nitekim bu ö rgü t,
iktidarı geniş halk kesimlerine yaymayı amaçlayan değ işimci bir yapıya haizdir. Bu kü çü k ü lke,
sahip olduğ u ekonomik/finansal gü cü ve bö lgesel dengeleri değ iştirebilen bir aktö r olma
arzusuyla, Suudi Arabistan ile birlikte, Trump Yö netimi'nin bö lgeyi kontrol edebilme yö nü ndeki
hamlelerinde de ö n planda yer almaktadır. Hatta “Arap NATO'su” olarak anılan Washington
tabanlı bö lgesel gü venlik projesinin ö nemli parçalarından biri de Abu Dabi olacaktır. Ulkenin
kurucusu Şeyh Zayed'in 2004 yılında ö lü mü nü n ardından yaşanan iktidar değ işiminden bu yana,
diyalog, diplomasi ve başka ü lkelerin içişlerine karışmama gibi ilkelerden uzaklaşan BAE, Veliaht
Prens Muhammed bin Zayed ö nderliğ inde proaktif ve mü dahaleci bir dış politika anlayışına
yö nelmiştir.57
2000 yılında kurulmuş ve devlete ait bir inisiyatif olarak bilinen DP World, Kızıldeniz kıyısında
yer alan ü lkelerde çok sayıda limanın yapımını ve işletmesini devralmış durumdadır.58 Bunun
temel nedeni, BAE'nin Kızıldeniz'deki gelişmeleri yö nlendiren bö lgesel bir aktö r olmak
istemesinin yanı sıra, bö lgenin aynı zamanda ü lkenin AB pazarı ve Akdeniz'e yaptığ ı enerji
ihracatında kritik ö nem taşıyan bir su yolu olmasıdır. Kendisine rakip olabilecek Katar, Iran,
Rusya ve hatta Tü rkiye gibi aktö rlerin bö lgeye entegre olma çabaları, BAE'yi hem liman
yatırımları hem de askeri ü sler ö zelinde Kızıldeniz'e girmeye itmektedir. Çin'in bö lgedeki varlığ ı
ise, BAE için gö rü nü r bir sorun yaratmıştır. Nitekim Cibuti'de DP World tarafından işletilen
54 Nael
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limanın işletmesi, Cibuti Hü kü meti tarafından Pekin'e verilmiştir.59 Bu durum, BAE'ye destek
veren ve Muhammed bin Zayed'in Riyad ile birlikte en ö nemli destekçisi olan Washington
tarafından da dikkatle ele alınmaktadır. BAE, Kızıldeniz'de Mısır, Somali, Yemen ve Suudi
Arabistan'da çeşitli limanları işletmeye devam etmektedir.
BAE, liman işletmelerinin yanı sıra, bö lgede askeri ü sler de kurmaktadır. Bu ü lke, Somali'den “de
facto” bağ ımsız hareket eden Somaliland (ü s anlaşması 2017'de yapılmıştır ve Berbera Limanı ile
çevresinde 40 kilometrekarelik bir alanda deniz ve hava kuvvetleri unsurları
konuşlandırılacaktır) ve Puntland'da (Bossaso Limanı'nda) ü sler elde etmiştir. Bunların yanı sıra,
Eritre'ye bağ lı Assab Limanı'nda (2016'dan beri kullanılmaktadır ve BAE'nin hava ile deniz
kuvvetleri unsurlarına ev sahipliğ i yapmaktadır) ve hatta Yemen'in Sokotra (Mayıs 2017'de
tamamlanmıştır ve 5000 asker kapasitelidir) ve Perim Adaları'nda (2017'de yapımına
başlanmıştır ve hem donanma altyapısına hem de gelişmiş pistlere sahip olacaktır) askeri ü slere
sahiptir.60 Bu bağ lamda, Abu Dabi'nin çok ö nemli bir Kızıdeniz aktö rü haline geldiğ i sö ylenebilir.
Suudi Arabistan
Riyad, Yemen'de devam eden ve uluslararasılaşmış bir mahiyete haiz iç savaş çerçevesinde,
İran'ın desteğine sahip olduğu ifade edilen Husilere karşı, meşru hükümet güçlerine aktif bir
şekilde destek vermektedir. Orta Doğu'da, İran ile Suudi Arabistan arasında, Suriye, Irak, Lübnan
gibi ülkeler özelinde süregelen bölgesel güç mücadelesinin, “vekâlet savaşına” dönüştüğü
Yemen, Suudi Arabistan'a komşu olması ve Aden Körfezi ile Hint Okyanusu'na açılan konumun
ile çok önemli bir ülkedir. Bu nedenle, gerek bu ülkeyi kontrol altına almak, gerek İran'ın
bölgedeki nüfuzunu kırmak, gerekse de Aden Körfezi-Kızıldeniz hattındaki stratejik üstünlüğü
sağlayabilmek amacıyla, Suudi Arabistan'ın lojistik ve askeri üstünlük peşinde olduğu
görülmektedir. Yemen'in dışında, İran askeri filosunun 2008 yılından bu yana Aden Körfezi
açıklarında “deniz haydutluğu” ile mücadele çerçevesinde devriye görevi yürütüyor olması da
önemlidir. Nitekim Tahran, kendi enerji ihracatı açısından da kritik önemde olan bu bölgede
varlık göstermeye çalışmaktadır. Cibuti ise Yemen'e 30 km mesafedeki coğrafi pozisyonu ile
Riyad'a, Tahran karşısında ciddi bir avantaj sağlayabilecektir.
Cibuti ile Suudi Arabistan arasında, 2017 yılında bir gü venlik antlaşması imzalanmıştır. Bu
antlaşma kapsamında, hukuki gereklililikleri yerine getirebilmek amacıyla ö n çalışmalar da
başlatılmıştır. Bu antlaşmanın, Suudi Arabistan'ın, Cibuti'ye ü s kurması noktasında bir adım
olduğ u ortadadır. Cibuti Dışişleri Bakanı da ü s kurma yö nü ndeki girişimlere sıcak baktıklarını
doğ rulamaktadır.61 Zaten Riyad, Cibuti'ye finansal anlamda da yardımda bulunmakta ve bu
ü lkenin Arap Birliğ i içerisinde kendisi ile birlikte hareket ettiğ ini de gö rmektedir.62 Hatta son
dö nemde Katar ile yaşanan kriz esnasında da, Cibuti, Riyad'ın çizgisinde hareket ederek, Doha ile
diplomatik ilişkilerini bir alt seviyeye indirmiştir.63
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Cibuti'de kurulacak olan ü ssü n yanı sıra, Suudi yö netiminin bir diğ er hamlesi ise, mü ttefiki
BAE'nin Yemen ve Eritre'de kurduğ u ve kurmak istediğ i ü slere destek vermesidir. Riyad'ın, 2018
içerisinde gerçekleşen Etiyopya-Eritre yakınlaşması hususunda da her iki başkent ö zelinde de
etkili olması, Suudi Krallığ ı'nın Kızıldeniz'deki etkinliğ inin fazla olduğ unu gö stermektedir.64
Riyad, Mısır'ın Sudan ö zelindeki Tü rkiye etkinliğ in karşı ö nü mü zdeki dö nemde Eritre'de askeri
birlikler konuşlandırarak karşı hamlede bulunma girişimine de Eritre ö zelindeki etkinliğ i ile
destek vermeyi planlamaktadır.65 Suudi Hü kü meti, Mısır ile yaptığ ı işbirliğ i ekseninde
ö nü mü zdeki dö nemde iki ü lke arasında, Kızıldeniz ü zerinde inşa edilecek “mega kö prü ”
projesini de hayata geçirecektir. Riyad'ın, Kızıldeniz kıyısındaki sahil şeridini ve bu bö lgede
kıyıya paralel uzanan yaklaşık 50 kadar adacığ ı içeren bü yü k çaplı turizm projesi de Suudi
Arabistan'ın bö lgedeki etkisini artıracak bir girişim olacaktır.66
Rusya
Rusya, kü resel meselelerde sö z sahibi olma ya da kü resel dengeleri etkileyebilme yö nü ndeki
anlayışına paralel olarak Kızıldeniz gibi stratejik ö nemi oldukça yü ksek bir bö lgede bulunmak
istemektedir. ABD ve Çin'in ü s bulundurduğ u bir bö lgede, Moskova'nın da varlık gö stermek
istemesi anlamlıdır. Nitekim bö lge, dü nya ticari işleyişinin odaklandığ ı çok ö nemli bir kavşak
noktası olduğ u gibi, çok kutupluluk yö nü nde bir sistemsel anlayışı geliştirmek isteyen aktö rlerin
de boy gö stermesi gereken kritik bir alandır. Çin ile sistemsel çok kutupluluk talebi yö nü nde aynı
paydada birleşen Rusya, aynı zamanda Iran gibi bö lgesel mü ttefiklerine de destek vermek
isteyebilecektir.67 Ne var ki, ABD ve Çin'in ü s imtiyazına sahip olduğ u Cibuti'de, hü kü met,
Rusya'nın kendi ü lkesinde askeri bir ü s açmasını istememektedir. Rusya'nın Suriye ve
Ukrayna'daki hamleleri ve ABD ile yaşadığ ı derin anlaşmazlık, Cibuti Hü kü meti'nin,
anlaşmazlığ ın taraflarından biri olan Rusya'yı askeri anlamda dışlamasına neden olmaktadır.68
Tabi ki, bu yö nde alınan kararda Moskova'nın ekonomik olarak Cibuti'ye fazla bir katkısının
olmayacağ ı yö nü ndeki dü şü nce ile ABD'nin Cibuti ü zerindeki baskısının etkisi de vardır. Rusya,
Cibuti'nin olumsuz tutumu sonrası, Afrika Boynuzu'nda ü s elde etme yö nü ndeki planını, BAE'nin
de ü slere sahip olduğ u Somaliland'a kaydırmıştır. Moskova, Somaliland'ın bağ ımsızlık yö nü ndeki
taleplerine destek verme ve ciddi bir finansal destek karşılığ ında, Cibuti sınırındaki Zeila'da,
1500 asker konuşlandırılabilecek ve hem hava (2 bü yü k pist, 15 savaş jeti ile 6 askeri kargo
uçağ ı) hem de donanma unsurlarına (2 destroyer, 4 fırkateyn, 2 bü yü k denizaltı) ev sahipliğ i
yapabilecek bir ü s kurma konusunda gö rü şmelere başlamıştır.69
Moskova'nın son dö nemde Doğ u Afrika'da “lojistik merkezi” adı altında varlık gö stermek istediğ i
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iki ayrı ü lke daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un
2018 yılı ilkbaharında gerçekleştirdiğ i Afrika Turu'nun ardından gü ndeme gelen Eritre'dir.70
Moskova, bu ü lkede bir lojistik ü ssü açabilme yö nü nde isteklilik ortaya koymuş olmasına ve bu
talep Eritre'den de kabul gö rmü ş olmasına karşın, bu merkezin ne zaman ve hangi limanda
kurulacağ ına ilişkin herhangi bir haber yayınlanmamıştır. Anlaşıldığ ı kadarıyla Eritre Hü kü meti
ü zerinde ciddi bir Washington baskısı da bulunmaktadır. Nitekim Eritre için ortaya konan bu
istekliliğ in ardından aynı durum Sudan için de gü ndeme gelmiştir. ABD ile gergin ilişkilere sahip
olan ve aynı zamanda Tü rkiye ve Katar ile de ileride ü sse dö nü şebileceğ i ifade edilen liman
geliştirme anlaşmasına imza atmış olan Hartum, Moskova ile olan askeri ve siyasal işbirliğ i
ilişkisini bir adım ileriye taşımaya hazırdır. Rusya da ü s kurma hususunda kendisi ile işbirliğ ine
çok yatkın olan bu ü lkede şimdilik kaydıyla “lojistik merkezi” adını taşıyacak bir askeri varlık
konumlandırmak için hazırlıklar yü rü tmektedir. 71
Birleşik Krallık
BREXIT sü reci ile birlikte farklı bir dış politika yaklaşımı geliştirmek isteyen Londra, ö nceleri
sö mü rge toprakları olarak elinde bulundurduğ u ve bir sü redir fiziki olarak uzak durduğ u
Kızıldeniz Bö lgesi'ne yeniden dö nü ş yapmak istemektedir. Bu yaklaşım değ işikliğ inin en ö nemli
nedeni, tıpkı diğ er kü resel aktö rlerde olduğ u gibi ticari, enerji odaklı ve ulaştırmaya içkin
sebeplerden dolayı bu bö lgede konuşlanmaktır. Birleşik Krallık, ABD ile yakın bir dış politika
çizgisine sahip olsa da, bö lgede yer alan tü m aktö rlerle temas alanı oluşturmak isteyen ve
bö lgesel bir kutuplaşmadan çok, kendi çıkarları doğ rultusunda her ü lkeyle iletişim kurabilmeyi
ve hatta gerektiğ inde işbirliğ i yapabilmeyi amaçlayan bir anlayışı yansıtmak istemektedir. Bu
bağ lamda, Londra'nın, ABD'nin Iran ü zerine uyguladığ ı baskıya karşın, Tahran ile imzalanmış
P5+1 Antlaşması'ndan çekilmemesini bir ö rnek olarak verebiliriz. Londra, BREXIT sonrası
sü reçte, yeniden “bü yü k gü ç” stratejisine eklemlenmeyi ve kendisi için kritik bir ö nem taşıyan
her noktada bulunup her olaya mü dahil olmayı hedeflemektedir.72 Daha ö nce de belirttiğ imiz
gibi, askeri açıdan varolmak istediğ i toprakları daha ö nce sö mü rge olarak elde tutmuş olması, bu
ü lkeye dış politika manevralarında kullanabileceğ i ciddi bir bilgi birikimi ve diplomatik,
toplumsal ve siyasal manevra alanı sağ lamaktadır.
Birleşik Krallık'ın Kızıldeniz Bö lgesi'nde henü z bir ü ssü bulunmamaktadır. Fakat 2018'de
Hü rmü z Boğ azı ü zerinde Suudi Arabistan ile Iran arasında konumlanmış Bahreyn'de bir
“donanma lojistik ü ssü ” açtığ ını belirtmek gerekir. 500 kadar askere ev sahipliğ i yapan bu ü s,
Birleşik Krallık'a ait donanma gemilerinin ihtiyaçlarını gidermek için açılmıştır.73 Fakat bu ü ssü n,
ilerleyen dö nemde geliştirilerek tam donanımlı bir hale getirileceğ i iddiaları da bulunmaktadır.
Londra, bu ü ssü n tamamlayıcısı olarak ise, Kızıldeniz'de, Somali'den “de facto” bağ ımsız hareket
eden, siyasal anlamda istikrarlı olduğ u sö ylenebilecek ve aynı zamanda eski bir Ingiliz sö mü rgesi
70 Abdi
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olarak bilinen Somaliland'da konumlanmaya çalışmaktadır. Birleşik Krallık'ın Savunma Bakanı
Gavin Williamson'un Ocak 2019'da bu bö lgeyi ziyaret edip, “de facto” bağ ımsız olan bu bö lgenin
başkanı ve dışişleri bakanı ile gö rü şmesi ö nemlidir.74 Nitekim bu ziyaret ekseninde, Londra'nın,
tıpkı BAE gibi, Berbera Limanı'nda bir ü s açması konusu gö rü şü lmü ştü r. Somaliland ise,
kendisinin “de jure” anlamda tanınmasına verilecek Ingiliz desteğ ine binaen bu teklifi olumlu
karşılamaktadır. Anlaşıldığ ı kadarıyla, bir sü re sonra, Londra'nın da Kızıldeniz kıyısında,
Somaliland'da kendisine ait bir donanma ü ssü olacaktır.
Türkiye
Ankara, Osmanlı döneminde uzunca bir süre kontrol altında tuttuğu Aden Körfezi-Kızıldeniz
hattında etkili bir aktör haline gelebilmek için çaba göstermektedir. Bu çaba doğrultusunda,
Somali'deki federal hükümetin en önemli destekçilerinden biri olan Türkiye, Eylül 2017'de
Mogadişu'da, Hint Okyanusu kıyısında açtığı askeri üs ile bölgedeki askeri varlık göstermeye
başlamıştır. Mogadişu'da açılan üs, 50 milyon dolara mal olurken, 200 Türk askeri de burada
konuşlandırılmış durumdadır. İnsansız hava araçları ve tanklarla da desteklenen üssün temel
hedefinin, Ankara tarafından, Somali Ordusu'nu, El Şebab'a karşı mücadelesinde eğitmek ve
desteklemek olarak açıklandığını görüyoruz. Nitekim üste görev yapan askerler, ilk etapta
10.000 Somalili askeri eğitecektir. Bu rakam, Somali Ordusu'nun dörtte birine denk
gelmektedir.75 Türkiye, El Şebab'a karşı mücadeleye aktif destek verirken, aynı zamanda deniz
haydutluğu faaliyetlerine yönelik olarak da bölgede donanma unsurları barındırmıştır.76 Ne var
ki, Türkiye'nin bölgede sürekli bir donanma üssü mevcut değildir. Türkiye, bölgedeki ticari
işleyişi yakından izleyebilmek için, uzun vadede Somali'deki üs imkanlarını hava ve deniz
unsurlarını da kapsayacak şekilde “sürekli” bir mahiyete kavuşturabilir. Nitekim Ankara'nın
Katar ve Sudan'da da benzer girişimleri bulunmaktadır. Katar'ın en yakın müttefiklerinden olan
Türkiye, bu ülkenin Suudi Arabistan, BAE ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkeyle ilişkilerinin
koptuğu noktada Doha'ya açık destek vermiş ve bu ülkenin gıda ihtiyacını karşıladığı gibi, bu
ülkedeki askeri üssünü de göz önünde bulundurarak Katar'ın yanında olduğunu göstermiştir.77
Başkent Doha'daki El Rayyan Üssü'nde kurulmuş olan Türk üssü, istenildiği takdirde 3000 asker
konuşlandırılabilecek bir pozisyondadır ve zırhlı araçlarla da desteklenmiştir. Denizden ve
havadan da lojistik ikmale açık olan üsteki Türk askerlerinin görevi ise, tıpkı Somali'de olduğu
gibi, Katarlı askerleri eğitmek ve bölgesel krizlere müdahale etmektir.78 Katar, her ne kadar
Kızıldeniz-Aden Körfezi hattında yer almasa da, Hürmüz Boğazı'ndaki konumu ile Türkiye'nin
bölgesel etkinlik arayışına cevap verebilen bir ülkedir. Özellikle Riyad ve Abu Dabi, bu üssün
hedefleri arasında yer alan, “bölgesel krizlere müdahale etme” kıstasının çok geniş bir bağlamda
yorumlanabileceğini ve Türkiye'nin emperyal hedefler güttüğünü düşünmektedir. Hatta
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Katar'dan, bu üssün kapatılarak Türk askerlerinin gönderilmesini dahi istemişlerdir. Ne var ki,
bu yöndeki talepleri karşılık bulmamıştır.79
Tü rkiye'nin son hamlesi ise Kızıldeniz'in batı yakasında bulunan, Sudan'a bağ lı Sevakin (Suakin)
Adası'nın altyapı yatırımlarını ü stlenmek ve adaya, gerek sivil, gerekse de askeri amaçlarla
kullanılabilecek modern bir liman inşasını gerçekleştirebilmek doğ rultusunda şekillenmektedir.
Sudan Hü kü meti ile bu yö nde bir antlaşma imzalayan Tü rkiye, Katar'ın da finansal anlamda
parçası olacağ ı bu işbirliğ i ekseninde, hem Sudan'ın ihtiyaç duyduğ u ticari liman yatırımını
gerçekleştirecek hem de Kızıldeniz'in batısından “hac” için Mekke'ye gidecek olan
Mü slü manların, bu şehre rahat ulaşmasını sağ layacak bu hamleyle, Ankara'nın bö lge
Mü slü manları bağ lamındaki prestiji arttırılmış olacaktır.80 Ancak ö zellikle Mısır, Suudi Arabistan
ve BAE, Sevakin Adası'ndaki liman ve altyapı yatırımlarının, orta vadede Tü rkiye tarafından
kullanılacak bir askeri ü sse dö nü ştü rü leceğ i ve bö ylece kendi etkinliklerinin sınırlanabileceğ i
gerekçesiyle endişelidir.
Cibuti'nin Ankara Bü yü kelçisi de, yakın zamanda yaptığ ı açıklamada, Tü rkiye'nin, “talep etmesi
halinde” ü lkelerinde askeri bir ü s kurabileceğ ini ve bö yle bir hamleden, bö lgede gü venliğ in
sağ lanması açısından memnuniyet duyacaklarını açıkça ifade etmiştir.81 Bu minvalde, Ankara'nın,
Cibuti'de ü s kurma yö nü nde atabileceğ i adım hiçbir şekilde şaşırtıcı gö rü lmemelidir.
Kızıldeniz Odaklı Gelişmelerin Bölge Ülkelerine Olan Yansımaları
Bö lgeyle ilgili gelişmeler ve kü resel ya da bö lgesel gü çlerin Kızıldeniz stratejilerinin etkilemesi
beklenen en ö nemli aktö rler ise Kızıldeniz kıyısında yer alan ü lkelerdir. Bü yü k gü çler arasında
yaşanan rekabet, Kızıldeniz Bö lgesi'nde konumlanmış olan ü lkelerin gerek iç siyasal
gelişmelerine, gerekse de birbirleriyle olan temas alanlarına etkide bulunmaktadır. Bu minvalde,
bö lgedeki gelişmelerden etkilenen ü lkelere kısaca değ inmek gerekir.
Cibuti
1 milyondan az olan nü fusuyla Afrika'nın en kü çü k ü lkelerinden biri olan bu eski Fransız
sö mü rgesi, 1977'de bağ ımsızlığ ını ilan ettiğ inden bu yana, bö lgedeki diğ er ü lkelere oranla nisbi
bir istikrar içerisindedir. Çoğ unluğ u oluşturan Somali kö kenli Issalar ile Etiyopya ve Eritre
kö kenli olduğ u bilinen Afarlar arasında kısa sü reli bir iç savaşa da varan bir rekabet yaşanmış
olsa da, Fransa'nın bu ü lke ü zerindeki garantö rlü ğ ü , bu savaşın uzamasını engelleyen ö nemli bir
faktö r olmuştur.82 Etiyopya ve Soğ uk Savaş dö nemindeki Somali yö netiminin hak iddia ettikleri
bir toprak parçası olması, bu ü lkedeki iç savaşın kısa sü rmesine yardımcı olmuş bir diğ er husus
olmuştur. Bağ ımsızlığ ından bu yana yalnızca iki devlet başkanı gö rmü ş olan Cibuti, doğ al
kaynaklar açısından oldukça fakirdir. Ulkede ekonomik değ er taşıdığ ı ifade edilebilecek bir
ü retim de yapılmamaktadır. Bugü n itibarıyla Ismail Omar Guelleh tarafından idare edilen bu
kü çü k ü lkenin tek gelir kaynağ ı liman ve askeri ü slerden elde edilen gelirdir. Bu bakımdan,
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Cibuti'nin “rantçı devlet” modelini açıkça yansıtan bir ü lke olduğ u sö ylenebilir.83 Cibuti, ABD ve
Çin'den ü lkedeki askeri ü slerine karşılık, bu ü lke için bü yü k sayılabilecek meblağ larda gelir
sağ lamaktadır. Bunun yanı sıra, ö zellikle ABD ile Çin'in, Cibuti'nin ihtiyaç duyduğ u temel altyapı
yatırımlarının ve insani yardım imkanlarının sağ lanması noktasında da ö nemli katkıları
olmaktadır.84 Bu ü lke, başka aktö rleri de ü lkesinde ü s kurmak ü zere davet etmektedir. Suudi
Arabistan ile ü s kurulumu hususunda yapılan anlaşma bunun bir ö rneğ idir. Guelleh
hü kü metinin, Tü rkiye'nin de kendi topraklarında ü s kurmasına sıcak baktığ ını ifade etmiştik.
Cibuti Limanı, ö nceleri BAE'ye bağ lı DP World tarafından işletilmiştir. Bu limanın işletmesinin,
ciddi bir ü cret karşılığ ında, Çin tarafından devralınması ise, ö zelllikle ABD'de ciddi tedirginliğ e
yol açan bir durum olmuştur. Guelleh hü kü meti, liman ve ü slerden elde edilen rant gelirinin
dağ ıtımı aracılığ ıyla hem kendi iktidarını sü rekli kılmakta hem de her daim yanında duracak bir
sivil/asker bü rokrasi yaratmaktadır. Ayrıca ö nemli kabile ve aileler de rant gelirinden
faydalandırılarak Guelleh'e olan desteklerinin devamlılığ ı sağ lanmaktadır. Zaten Cibuti'deki
siyasal istikrarın en ö nemli nedeni de rantın varlığ ı ve dağ ıtımıdır. Ayrıca bü yü k gü çlere tanınan
ü s ayrıcalıkları nedeniyle, bu ü lkeler eliyle Cibuti'de istikrarın korunmasına destek olunmakta,
oldukça otoriter bir anlayışa haiz olmasına ve Afarlara entegre bir siyasal huzursuzluğ un
varlığ ına karşın Ismail Omar Guelleh'in iktidarı, 1999 yılından bu yana devam edebilmektedir.85
Ustelik ü lkede ü s kurmuş olan aktö rlerin caydırıcı bir gö rü nü m sergiliyor olmaları da, komşu
ü lkelerin ve hatta ü lke içerisindeki siyasal muhalefetin, Cibuti hü kü metine yö nelik herhangi bir
olumsuz hamleye başvurmalarını da caydıran bir faktö rdü r. Bugü n itibarıyla Kızıldeniz kıyısında
yer alan ü lkeler içerisinde siyasal istikrar hususunda en ileri dü zeyde olan ü lke Cibuti'dir.
Somali
Soğ uk Savaş'ın bitişinden bu yana istikrarlı bir hü kü mete ve siyasal dü zene ulaşamamış ve
coğ rafi bakımdan oldukça bü yü k olduğ u sö ylenebilecek olan bu ü lke, El Şebab'ın başkent
Mogadişu dahil her bö lgede gö rü len etkinliğ i ve karasularını kontrol edememesi nedeniyle
gö rü len deniz haydutluğ u girişimleriyle bilinmektedir. BM, bu ü lkenin karasularını kontrol
edememesi ve yaşanan deniz haydutluğ u girişimleri nedeniyle ü yelerini bu bö lgede gü venliğ i
sağ lamakla gö revlendirmiştir. NATO'nun yanı sıra EUNAVFOR Atlanta ve Çin ile Japonya gibi
gü çler de “deniz haydutluğ u” ile mü cadele ekseninde bö lgeye entegre olmuş ve hatta donanma
ü sleri kurmaya başlamışlardır. El Şebab etkinliğ i ise AMISOM ile yakın irtibat kuran AFRICOM
ekseninde Washington'un Kızıldeniz'deki gö rü nü rlü ğ ü nü artırmıştır. Federal temelde
kurgulanmaya çalışılan86 Somali Hü kü meti'nin en ö nemli destekçilerinden biri olan Tü rkiye,
Mogadişu'da “askeri eğ itim” amaçlı bir ü s kurarken, birçok ü lkenin de Somali Hü kü meti yerine
bu ü lkeden “de facto” bağ ımsız hareket eden ayrılıkçı yapılara destek vermeye başladığ ını
gö rü yoruz. Bunun arkasında yatan en ö nemli faktö r ise, bu yapıların siyasal manada daha
istikrarlı bir gö rü nü m arz etmesi ve El Şebab saldırılarından uzak olmalarıdır. BAE'nin, Tü rkiye
ile olan yakın işbirliğ i nedeniyle Mogadişu'ya verdiğ i ekonomik ve finansal desteğ i keserek, “de
facto” bağ ımsız Somaliland'da Berbera ile yine merkezi hü kü metin kontrolü dışındaki
Puntland'da Bossaso ü s kuruyor olması ö nemlidir. Yine Rusya'nın diplomatik tanınma
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girişimlerine destek olma ve finansal destek karşılığ ında, Somaliland'da, Zeila'da bir lojistik
destek merkezi adını taşıyacak bir donanma varlığ ı oluşturma çabası da kayda değ er bir
girişimdir. Birleşik Krallık da, eski sö mü rge toprağ ı olan Somaliland'da bir askeri ü s kurma
yö nü nde gö rü şmelerde bulunmaktadır. BAE, Rusya ve Birleşik Krallık'ın bu girişimleri, federal
eksende yeniden yapılandırılmaya çalışılan Somali'nin egemenliğ ini ve toprak bü tü nlü ğ ü nü
zedeleyen ve bu ü lkedeki siyasal ayrılıkçılık girişimlerini diplomatik ve son kertede siyasal
anlamda meşrulaştıracak hamleler olarak gö rü lmelidir. Bu bağ lamda, ü lkedeki bö lü nmü şlü k ve
BM çerçevesinde yü rü tü len Somali'de istikrarlı bir yö netim oluşturabilme yö nü ndeki kararlılık,
Somaliland ve Puntland'da kurulacak olan askeri ü sler ile meşrulaşacak olan ayrılıkçılık
çerçevesinde daha da konsolide olacaktır. Yani, Bab-el Mendeb Boğ azı'nın batı yakasında, uzunca
bir sü re daha istikrarlı bir Somali oluşturulamayacak gibi gö rü nmektedir.
Yemen
2011 yılından bu yana siyasal bir kaos içerisinde yaşayan ve 2015 yılından bu yana da
uluslararasılaşmış bir iç savaşa, ya da “vekalet savaşına” saplanmış olan Yemen, mevcut
konjonktü rde silahlı mü cadelenin en yoğ un gö rü ldü ğ ü Kızıldeniz ü lkesidir. Toprakları içerisinde
birbirine çok yakın oranlarda Sü nni ve Şii nü fus barındıran bu ü lke, aynı zamanda, Soğ uk Savaş
dö neminde yaşanmış olan “kuzey-gü ney” bö lü nmesinin izlerini de taşımaktadır. Yemen, Aden
Kö rfezi'ne eklemlenmiş bir toprak parçası olmasının yanı sıra, Suudi Arabistan ile birlikte
Kızıldeniz'in doğ u sahillerini kontrol eden bir konuma haizdir. Bu bakımdan, Yemen'deki
yö netimin niteliğ i ve kontrolü bö lgeyle ilgili olan tü m aktö rler açısından kritik bir ö nemdedir. Bu
ü lkeyle geniş bir sınıra sahip olan Suudi Arabistan, Şiilik ö zelinde Iran ile yakın bir ilişki
kurabilecek Husilerin San'a'da kontrolü elde tutmasını istememektedir. Zira bö yle bir durumda,
Tahran'ın, Yemen ü zerinden Kızıldeniz'de etkinlik kurabilmesi mü mkü n olabilecektir. Ustelik
Yemen ü zerinden, Suudi Arabistan'da toplumsal/siyasal karışıklık çıkarabilme yö nü nde
faaliyetlerde de bulunulabilecektir. Bu hususta, Riyad'ın en bü yü k çekincesi, kendi topraklarında
yaşayan Şii nü fusun kışkırtılmasıdır. Husilere yö nelik olarak girişilen bü yü k çaplı uluslararası
operasyonun arkasında esasen bu iki faktö r bulunmaktadır. Riyad ve ortağ ı Abu Dabi'nin
liderliğ indeki birçok bö lge ü lkesi, Yemen'de iktidarın kendi ekonomik, sosyo-kü ltü rel ve siyasal
kontrolleri altında tutabilecekleri Mansur Hadi ya da bir başka ismin kontrolü nde olması için
Husilere yö nelik bü yü k bir askeri eylemliliğ e girişmiştir. Bu noktada, son dö nemde Kızıldeniz
kıyısında liman işletmeleri ve askeri ü sler ile varlığ ını hissettirmeye başlayan BAE'nin, Riyad ile
koordineli olarak, Yemen topraklarında askeri ü sler kurmaya başladığ ını gö rü yoruz. Sokotra ile
Perim adlı Yemen adalarında oluşturulan bü yü k çaplı ü slerin yanı sıra, DP World tarafından
işletilen Aden ile El Kaide'nin elinden alınan Mukalla gibi liman şehirlerinde konuşlandırılan BAE
askerleri, Yemen'de ciddi bir yabancı askeri varlığ ın konuşlandığ ını kanıtlamaktadır. Hatta
Husilerin elinde bulunan Hudeyde Limanı'nın da ele geçirilmesinin ardından burada da BAE'ye
ait bir ü s oluşturulacağ ına dair haberler de bulunmaktadır. Abu Dabi, her ne kadar Riyad ile
koordineli olarak hareket ediyor olsa da ilerleyen dö nemde bu iki ü lkenin arasında Yemen
ö zelinde bir paylaşım ya da etkinlik mü cadelesinin başlayabileceğ ine dair analizler de
yapılmaktadır. Yemen'de iç savaşın sü rü yor olması, bu ü lkedeki El Kaide varlığ ının sü rekliliğ ine
de yardımcı olmaktadır. Zira merkezi bir kontrolü n olmaması, ü lkenin doğ usu ve gü neyinde belli
bö lgelerin El Kaide'nin kontrolü nde kalmasına neden olmaktadır. Riyad ile Abu Dabi, uluslararası
koalisyon ekseninde El Kaide'ye yö nelik operasyonlar da yü rü ttü klerini belirtiyor olmalarına ve
ABD'nin Cibuti'deki ü ssü nden de istihbari anlamda destek almalarına karşın, ö rgü tü n Yemen
topraklarındaki varlığ ı devam etmektedir. Ustelik bu durum, Aden Kö rfezi ve Bab-el Mendeb
Boğ azı'ndaki gemi ve tanker trafiğ ini de tehdit etmektedir. Yemen, mevcut gö rü nü m itibarıyla
798

Suudi Arabistan ile Iran arasındaki bü yü k rekabetin mü cadele sahası haline geldiğ i gibi, El Kaide
ve tü revi ö rgü tler için de bir “sığ ınak” işlevini gö rmektedir. Ulkedeki Sü nni-Şii gerginliğ i ve
tarihsel bir boyuta da haiz olan San'a-Aden eksenindeki bö lü nmü şlü k, Kızıldeniz'in doğ usundaki
bu ü lkede uzun bir sü re daha istikrarlı bir yapının oluşturulamayacağ ını gö stermektedir. BAE'nin
ü lkede kurmaya başladığ ı ü sler ise, ü lkenin kritik ö nemdeki sahil şeridinde gü venliğ in
sağ lanması amacıyla “yabancı” gü çlerin inisiyatif alacaklarını kanıtlamaktadır.
Eritre
Eski Yunanca'da “Kızıldeniz” anlamına gelen bir ismi olan bu ü lke, 1890'dan 1942'ye kadar
Italya'nın, sonrasında ise 1952'ye dek Birleşik Krallık'ın kontrolü nde kalmış eski bir
sö mü rgedir.87 Birleşik Krallık'ın, BM kararıyla “iç işlerinde ö zerk olması” şartıyla Etiyopya'ya
bıraktığ ı Eritre, 1960'ların başından 1991 yılına dek bu ü lkeye karşı bağ ımsızlık mü cadelesi
yü rü tmü ştü r. 1991'de “de facto”, 1993'de ise “de jure” olarak bağ ımsızlığ ını elde eden ü lke, o
tarihten bu yana “tek parti” rejimi ve Isaias Afewerki'nın siyasal ö zgü rlü kleri ciddi anlamda
kısıtlamış otoriter yö netimi altında bulunmaktadır.88 5 milyonluk bir nü fusa sahip bu Afrika
Boynuzu toprağ ını gü ndeme getiren en ö nemli husus ise, Bab-el Mendeb'den Sü veyş Kanalı'na
uzanan Kızıldeniz gü zergahı ü zerinde olması ve “derin deniz limanları” ile “askeri ü slere”
oldukça elverişli bir coğ rafi yapıya haiz oluşudur. Eritre'nin de tıpkı Cibuti gibi, “rantçı” bir
karaktere sahip olmaya oldukça açık bir potansiyeli bulunmaktadır. 1998-2000 yılları arasında
“sınır sorunları” nedeniyle, bağ ımsızlığ ını ilan ettiğ i Etiyopya ile savaşan Eritre, geçtiğ imiz yaz iki
ü lke arasında varılan anlaşmayla bu ü lkeyle olan diplomatik, ekonomik, ticari ve siyasal
ilişkilerin yeniden başlamasıyla bö lgesel gö rü nü mü nü olumlu yö nde dö nü ştü rmeye başlamıştır.
Daha ö nce de belirtildiğ i ü zere, BAE, Riyad'ın da desteğ iyle, Eritre'de, Assab'da bir askeri ü s
kurmuştur. 2016'dan bu yana aktif olarak kullanılan ü s, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarına ev
sahipliğ i yapmakta ve Yemen'e yö nelik operasyonda da kullanılmaktadır. Eritre'nin, BAE
tarafından, Cibuti ile Doraleh Limanı ö zelinde yaşanan anlaşmazlık sonrası, bu ü lkeyi ikame
etmek ü zere gü ndeme alındığ ını da belirtmek gerekir.89 Hatta geçmiş dö nemde, Eritre'deki
limanların Iran tarafından, Yemen'deki Husilere yardım amacıyla gü nderilen gemilere lojistik
destek sunmuş olduğ u da belirtilmektedir. Afewerki'nin, Iran'dan uzaklaşarak BAE-Suudi
Arabistan bloğ una yaklaşmasının temel nedeni ise, bu aktö rlerin verdiğ i finansal ve askeri
destektir. Yani, Eritre, rantçı devlet mantığ ı ekseninde daha fazla kazanç elde edebileceğ i tarafa
yö nelmiştir. Bu arada, Eritre ile Etiyopya arasında geçtiğ imiz yaz sağ lanan ve barışın
arabuluculuğ unu yapan en ö nemli aktö rü n de Suudi Arabistan olduğ unu da belirtmek gerekir.
Riyad, Eritre'nin ö nemli bir meselesinin çö zü mü nde rol oynayarak, bu ü lke ö zelinde kendisiyle
çatışan çıkarlara sahip farklı aktö rlerin etkinlik kurmasını engellemek istemiştir. Iran ve Rusya,
bu çerçevede değ erlendirilmesi gereken en ö nemli aktö rlerdir. Nitekim Rusya da Eritre'de,
Assab'da, bir “lojistik merkezi” oluşturmak istediğ ini, Sergey Lavrov'un 2018'de Doğ u Afrika'ya
dü zenlediğ i ziyaretler esnasında gö stermiştir. Ne var ki, bu yö nde atılmış herhangi bir adım
bulunmamaktadır.
Bu ü lkenin bağ ımsızlığ ı ise denizlerle olan bağ lantısı tamamen kopan ve bö lge ö zelinde ö nemli
bir gü ce haiz olan donanmasını lağ vetmek zorunda kalan Etiyopya'nın da bu ü lke toprakları
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kendisine bağ lıyken kullandığ ı Assab ve Massawa limanlarını donanma ü ssü olarak kullanmak
isteyebileceğ ine dair analizler bulunmaktadır. Hatta Abiy Ahmed'in liderliğ indeki hü kü metin
Eritre ile uzlaşmasının ardındaki temel nedenin bu olduğ u da dü şü nü len hususlardandır.
Yeniden bü yü k bir donanma kurmak ve Kızıldeniz'de etkin olmak isteyen Addis Ababa'nın
Eritre'yi bu bağ lamda kullanmak istemesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.
Etiyopya
Doğ u Afrika'nın en bü yü k ekonomisi ve Afrika'nın da en bü yü k ve gü çlü ü lkelerinden biri olan
Etiyopya, Abiy Ahmed'in başbakanlık koltuğ una oturmasının ardından Kızıldeniz'de daha etkin
bir aktö r olabilmek için çeşitli hamlelerde bulunmaya başladığ ını gö rü yoruz. Bu hamlelerden
ilki, daha ö nce de belirtildiğ i ü zere gü çlü bir donanma kurarak, Kızıldeniz kıyısında ü sler elde
ederek bö lgedeki gö rü nü rlü ğ ü nü artırmaktır. Afrika bazında değ erlendirildiğ inde gü çlü bir kara
ordusu ve hava kuvvetlerine sahip olan Addis Ababa, Eritre'yi yitirdikten sonra lağ vetmek
zorunda kaldığ ı donanma gü cü nü yeniden oluşturmak istemektedir.90 Nitekim Etiyopya'nin
ithalat ve ihracatında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun çok ö nemli bir payı bulunmaktadır.
Ustelik son dö nemde bu bö lgede çok sayıda “dış aktö r” de gü ç temerkü zü nde bulunmakta ve
askeri ü sler kurmaktadır. En ö nemli bö lge gü cü olarak kendisini gö ren Etiyopya, bu denklemin
dışında kalmak istememektedir.
Etiyopya'nın donanma gemilerini bağ layacağ ı korunaklı ve gü venli ü slere ihtiyacı olacaktır. Bu
çerçevede, Eritre ile varılan anlaşmanın ardından, daha ö nce Etiyopya Donanması'nca
kullanılmış Assab ile Massawa limanlarında ü s kurma talebinin Addis Ababa tarafından
Asmara'ya iletilebileceğ i ifade edilmektedir.91 Bu hamle, doğ al bir yö nelim olarak gö rü lmektedir.
Zira iki ü lke arasında tarihsel, ekonomik ve kü ltü rel anlamda ciddi bir paylaşım ve
tamamlayıcılık bulunmaktadır. Abiy Ahmed ise Isaias Afewerki arasındaki iletişimin bö yle bir
hamleye kapı aralayabileceğ i birçok analize de konu olmaktadır. Addis Ababa, Eritre ile yaşadığ ı
sorunlar nedeniyle Cibuti'yi kendisi açısından ticari bir ü s haline getirmiştir. Hatta Cibuti'deki
Doraleh Limanı'nın Etiyopya'nın ithalat ve ihracatında %95'lik bir paya sahip olduğ u, bu limanın
toplam hacminin %70'inin de Etiyopya ile bağ lantılandırıldığ ı ortadadır. Addis Ababa'dan
Cibuti/Doraleh'e varan ve Çin sermayesi ile yapılmış 759 km'lik demiryolu bu bağ lamda çok
kritik bir ö neme haizdir.92 Ayrıca Pekin ile Addis Ababa ve hatta Cibuti arasındaki yakınlaşmayı
da yansıtmaktadır. Zira Doraleh Limanı, son dö nemde bü yü k Çin yatırımlarına sahne olmaktadır.
Etiyopya'nın, Cibuti ile anlaşılması halinde, bu ü lkede de donanma ü ssü kurabileceğ i
belirtilmektedir. Ticari filosuna ev sahipliğ i yapan bu ü lkeyi, askeri anlamda kullanma fikri, Addis
Ababa için normal bir karar olacaktır. Fakat Cibuti'nin başka aktö rlerce de kullanılıyor olması,
Etiyopya'nın, donanma yatırımı ekseninde bu ü lkeyi ikinci plana itmesine neden olabilir.
Etiyopya'nın Eritre ve Cibuti dışında başka bö lge aktö rleriyle de Kızıldeniz ö zelinde bağ lantıları
vardır. Abiy Ahmed, iktidara gelir gelmez, Sudan ile yakınlaşarak, bu ü lkenin Port Sudan
Limanı'nı da ticari anlamda kullanma yö nü nde hamlede bulunmuştur.93 Benzer bir durum, daha
gü neydeki Kenya için de geçerlidir. Ne var ki, Etiyopya'nın, bu ü lkeleri ticari bir bağ lamda
değ erlendirmesi ve donanma ü ssü oluşturmak için kullanması ihtimalinin çok dü şü k olduğ u
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ifade edilmektedir. Addis Ababa, El Şebab ile mü cadele çerçevesinde AMISOM içerisinde bü yü k
bir destek verdiğ i Somali ö zelinde ise, bu ü lkeden “de facto” bağ ımsız hareket eden
Somaliland'daki Berbera Limanı'nda %19'luk bir işletme payı satın alması ve kendi sınırından bu
limana varacak bir ulaştırma yatırımına hazırlanması da ö nemlidir.94 Mogadişu ile olan
yakınlığ ına karşın, “de facto” bağ ımsız Somaliland'da yatırımlar yaparak, bu yapının
bağ ımsızlığ ının meşrulaştırılması, Addis Ababa'nın da bö lgedeki denklemde kendisine uygun bir
rol ü stlenmeye çalıştığ ını kanıtlamaktadır.
Sudan
Afrika Boynuzu'nun kuzeyinde Nil Deltası'nda yer alan Sudan, Kızıldeniz'e olan kıyısı itibarıyla
ö nemli bir ü lkedir. Federal eksende yö netilen bir ü lke olmasına karşın başta Darfur olmak ü zere
ö nemli siyasal sorunları bulunan Sudan, Gü ney Sudan'ın bağ ımsızlığ ını ilan etmesinin ardından
bü yü k çaplı petrol rezervlerini de yitirmiştir. Devlet Başkanı Omer El Beşir'in, Batılı aktö rler ve
ö zellikle de ABD tarafından, otoriter ve bir yö netim anlayışına sahip olduğ u ve Darfur'da
insanlığ a karşı suç işlendiğ i gerekçesiyle suçlanıyor olması sonrasında Rusya ve Çin ile ilişkilerini
geliştiren Sudan, bu ü lkelerden ekonomik, finansal ve askeri destek almaktadır. Suudi Arabistan
ile de yakın ilişkiler içerisinde olan Hartum, son dö nemde Tü rkiye ve Katar ile de işbirliğ i alanını
genişletmeye çalışmaktadır.95
Sü veyş Kanalı'na yakın bir pozisyonda olması, Sudan'ın da, tıpkı diğ er bö lge ü lkelerinde olduğ u
gibi ü s imkanları elde edebilme yö nü nde ö n plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağ lamda,
Tü rkiye ve Katar'ın, Kızıldeniz'de Sudan'a bağ lı olan Sevakin Adası'nda giriştikleri ekonomik,
turistik ve sosyo-kü ltü rel yö nü ağ ır basan liman inşası ve modernizasyon projesinin, bö lgeyle
yakından ilgilenen aktö rler tarafından muhtemel bir ü s inşasına hazırlık olarak algılanmasına
neden olmuştur. Ozellikle de Tü rkiye ile son dö nemde arası iyi olmayan Mısır ile yine aynı
durumda olan ve Hartum'un finansal anlamda en ö nemli destekçilerinden biri konumundaki
Suudi Arabistan'ın bu husustaki duruşu oldukça ö nemlidir. Bunun dışında, Rusya'nın da, tıpkı
Eritre ö zelinde gö rü ldü ğ ü gibi, Sudan'da bir donanma lojistik merkezi oluşturma yö nü nde bir
isteklilik içerisinde olduğ u ve Hartum'un da buna sıcak baktığ ı ifade edilebilir. Moskova'nın,
Sudan'ın askeri yatırımlarındaki rolü dü şü nü ldü ğ ü nde, bö yle bir girişimin şaşırtıcı olarak
değ erlendirilmemesi gerekmektedir. Etiyopya ile gelişen ilişkiler ve Addis Ababa'nın, Port
Sudan'ı kullanma yö nü nde bir anlaşma imzalaması, Afrika Boynuzu'nun bu iki bü yü k ü lkesi
arasındaki yakınlaşmanın bir işareti olarak gö rü lmektedir.
Mısır
Herhangi bir ü s elde etme girişimine sahne olmasa da Mısır'ın Kızıldeniz ö zelindeki etkinliğ i
oldukça fazladır. Sudan'ın, Sevakin ö zelinde, Tü rkiye gibi Mısır'daki Sisi yö netimiyle sorun
yaşayan bir aktö rü Kızıldeniz'e entegre etmeye yö nelik çabaları ve Port Sudan'ı bö lgenin en
ö nemli limanı haline getirmeye yö nelik istekliliğ i, Nil'in paylaşımı hususunda yaşanan sorunlar
nedeniyle Hartum ile ilişkileri zaten iyi olmayan Mısır'ı da tedirgin etmiştir. Mısır, Tü rkiye ve
Katar'ın bö lgede etkinliğ ini sınırlayabilme istekliliğ i ö zelinde Suudi Arabistan, BAE ve hatta Israil
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ile aynı paydada birleşmektedir.96 Hatta Mısır'ın, Sudan ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan
Rusya ile yakınlaşarak, Hartum'u Tü rkiye ve Katar hususunda uyarmak isteyebileceğ i de
ortadadır. Kahire'yi yakından ilgilendiren bir başka unsur ise, Islami Mağ rib El Kaidesi
(AQIM)'nin, Sü veyş Kanalı'na açılan Sina Yarımadası'ndaki gö rü nü rlü ğ ü dü r. Bu husus, yalnızca
Mısır'da değ il, bö lgeyle ilgili olan tü m kü resel ve bö lgesel aktö rleri ilgilendirmektedir. Zira bu
bö lgede ü slenen terö rist unsurlar, kanaldan geçen gemilere yö nelik bir saldırganlık geliştirebilir.
Çin'in, Kızıldeniz'deki Israil Limanı Eilat'tan Hayfa'ya uzanacak Red-Med adında gü ney-kuzey
yö nü nde bir demiryolu ağ ı yaratarak Mısır'ı by-pass etme girişimi de Kahire tarafından yakından
izlenmektedir. Nitekim bu ü lkenin stratejik ö nemini artıran en ö nemli faktö r Sü veyş Kanalı'dır.
Çin'in bu hamlesi ise, kanala giriş yapmadan, Çin'den gelecek malların Akdeniz'e girmesini
sağ layabilecektir. Şü phesiz, bö yle bir hamle, Mısır'ın kanaldan elde ettiğ i gelire de ciddi bir darbe
vuracaktır.
Sonuç
Dü nya ticari işleyişinin ö nemli bir bö lü mü nü n gerçekleştirildiğ i ve ö zellikle Kö rfez'deki enerji
zengini ü lkelerle, Çin, Japonya ve hatta Hindistan açısından stratejik bir değ er taşıyan Kızıldeniz,
son dö nemde bö lgede yaşanan gelişmelerle ö n plana çıkmaktadır. Arap Yarımadası ve Afrika
Boynuzu arasında kuzey-gü ney yö nlü olarak uzanan bu denizin kıyısında yer alan ü lkeler, gerek
sundukları liman avantajları, gerekse de bö lgedeki gü venlik risklerine karşı kü resel ve bö lgesel
aktö rlerce elde edilmek istenen ü s ayrıcalıkları ile gü ndeme gelmektedir. Yemen'de, Iran ile
Suudi Arabistan ve mü ttefikleri arasında yaşanan vekalet savaşı ile Bab-el Mendeb Boğ azı'na
açılan Somali'de yaşanan siyasal istikrarsızlık ve El Şebab saldırılarının bu denli gü ndemde
olmasının ve hatta devamlılığ ının ardında yatan en temel neden de Kızıldeniz'in giderek artan
ö nemidir.
Bö lge ü lkelerinin iç sorunları ve birbirleriyle olan temas alanları, Kızıldeniz ö zelinde gü ç
temerkü zü nde bulunmak isteyen kü resel ya da bö lgesel aktö rlerin politikalarından da ö nemli
oranda etkilenmektedir. Sudan ile Mısır ve Etiyopya ile Eritre ilişkilerindeki gelişmeler ve yine
Somali'de, “Somaliland” ö zelinde değ erlendirilmesi gereken siyasal ayrılıkçılık girişiminin ö n
planda olmasının nedeni de Kızıldeniz'de yaşanan gü ç mü cadelesidir. Kızıldeniz'in dü nya
gü ndeminde ö n sıralara çıkmasını sağ layan temel tetikleyici, Bab-el Mendeb açıkları ile Hint
Okyanusu ö zelinde gö rü len “deniz haydutluğ u” girişimleri olmuştur. Dü nya ticareti ve bö lge
gü venliğ ini olumsuz etkileyen bu hususla mü cadele amacıyla ortaya konan BM gö zetimindeki
çok uluslu mü dahaleler ile NATO ve AB'nin bö lgeye ilişkin farkındalık yaratan misyonları,
Kızıldeniz ile çok yakından ilgili olan Çin ve Japonya gibi aktö rleri de bö lgeye eklemlemiştir. Bu
sü reç, zamanla farklı aktö rlerin bö lge ü lkelerinde ü s imkanları elde etme yö nü nde giriştikleri
çabalar ile bö lgesel bir rekabete dö nü şmü ştü r. Fransa ve ABD'nin ardından, Italya, Japonya, Çin,
BAE gibi aktö rlerin ü s imkanları elde etmeleri ve Birleşik Krallık, Rusya, Tü rkiye ve hatta Suudi
Arabistan gibi aktö rlerin onları takip ediyor olmaları, Kızıldeniz'i, uluslararası mü cadeleye
entegre olmuş yeni bir alt bö lge haline getirmiştir. Cibuti, Somali (Somaliland), Yemen, Sudan,
Eritre gibi ü lkeler tarafından sağ lanan ya da sağ lanması planlanan ü s imkanları, bu ü lkeleri
bö lgesel gö rü nü m itibarıyla ö n plana çıkarırken, hem birbirleriyle olan ilişkilerini hem kendi
içsel sorunlarını etkileyen hem de ekonomik açıdan kö tü durumda olan bu ü lkelerin “rantçı” bir
karakter kazanmalarına etki eden veya edecek bir durum yaratmaktadır.
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Stratejik ö neme haiz bir su yolu vasfı taşıyan Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeler, dü nya ticaretini,
enerji ulaştırma hamlelerini ve bö lgesel ü stü nlü k beklentilerini etkileyen her tü rlü gelişmenin,
kü resel ve bö lgesel aktö rler tarafından yakından takip edildiğ ini kanıtlamaktadır. Bu aktö rler,
birbirlerinin hamlelerini yakından izlemekte ve bir satranç tahtası ü zerinde yapılan hamlelere
benzer bir şekilde eylemlilik içerisine girmektedir. Bugü n Kızıldeniz ö zelinde yaşanan
mü cadelenin, benzer bir gö rü nü me haiz Malakka Boğ azı ekseninde ortaya konan stratejik
emellerden ya da rekabetten “bö lgesel aktö r” değ işimleri dışında pek de bir farkı
bulunmamaktadır. Kısacası dü nya kü çü lmü ş, fakat ö zellikle kü resel aktö r rolü nü ü stlenmiş olan
aktö rler arasındaki mü cadele, benzer sebeplerle, sü reklilik kazanmıştır.
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Anayasal Olmayan Yollardan Hükümet Değişikliğiyle Mısır-Afrika
Birliği İlişkilerinin Sınanması: Üyeliğin Askıya Alınmasından Dönem
Liderliğine
Ceren Gürseler*

Öz
Hem Afrika’nın hem de Orta Doğu’nun önemli ülkesi olan Mısır’da darbenin gerçekleşmesi
ülkenin iç politikasının yanında dış politikasında da önemli gelişmeleri tetiklemiştir. Mısır’ın
Mursi sonrası dış politikasında Afrika kıta kurumsallaşması Afrika Birliği (AfB) ile ilişkisi önem
arz etmektedir çünkü AfB, hükümetin anayasal olmayan yollardan değişmesi savıyla Mısır’a
yaptırım uygulamış ve üyeliğini askıya almıştır. Sonradan AfB, Mısır’ın üyeliğini aktive etmiştir.
Anayasal olmayan yollardan hükümetin değişmesi, “eskinin yenisi” Mısır’ın ve AfB’nin raison
d’être’lerinin sınanması anlamına gelmiştir. Kıta ülkelerinde darbe dâhil anayasal olmayan
yollardan hükümetin değiştirilmesine teşebbüs edilmesi ve Şubat 2019’da AfB dönem
başkanlığına Mısır’ın geçmesi bu ilişkiyi gündemde tutmaktadır. Her iki aktörün tutumu
tartışmaya açıktır. AfB’nin Mısır’a verdiği sınırlı yaptırım cevabı hem normatif hem de
tepkiseldir. Ayrıca bu karar emsal olduğu teziyle AfB’ye karşı kullanılabilir. Mısır’daki yönetimin
eski sistemin devamı olup olmadığı dolayısıyla ne kadar demokratik olduğu sorgulanabilir. AfB
kararları, mevzuatı araştırılıp örgütün çeşitli yaklaşımları kullanılarak Mısır örneği
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Darbe, Mısır, Afrika Birliği, yaptırım, anayasa
Abstract
Happening of coup d’etat in Egypt which is both Africa’s and the Middle East’s crucial state
triggered salient developments in her internal and external affairs. Regarding Egypt’s post-coup
d’etat foreign policy her relations with the continental institution African Union (AU), bear
importance because the latter applied sanctions and suspended membership of Egypt due to
unconstitutional change of government. Later, the AU ended Cairo’s membership suspension.
Unconstitutional changes of government, meant questioning of “old new” Egypt’s and the AU’s
raison d’êtres. Certain states’ attempt to unconstitutionally change government for instance
through coup d’etat and Egypt’s taking over the presidency of the AU in February 2019 keep this
relationship in the agenda. Both actors’ attitudes are open to scrutiny. The AU’s limited
sanctioned reaction is normative and reactionary in content. Moreover, this decision can be used
as a precedent against the AU. Government in Egypt can be questioned whether it is follow up of
the previous regime hence further whether it is democratic or not. Through analysis of the AU’s
decisions, legislation and certain approaches the example of Egypt will be elaborated.
Keywords: Coup d’etat, Egypt, the African Union, sanction, constitution
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Giriş
Tahrir’de gösterilerin düzenlemesinden Es-Sisi’nin AfB dönem başkanlığı koltuğuna oturmasına
kadar gelen süreç uzundur ve farklı aşamalardan oluşmaktadır. Bu çalışmada ise dönemin devlet
başkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesinden hareketle AfB’nin Mısır’ın üyeliğini askıya
almasına ve çeşitli gelişmelerden sonra üyeliğin aktive edilmesine odaklanılacaktır. 30 Haziran
2013’de Mursi karşıtlarının taleplerini giderek artırdıkları bir ortamda ordunun müdahale edip
Mursi’nin devrilmesiyle AfB, Mısır’ın üyeliğini askıya almıştır. Mursi’nin düşürülmesini anayasal
olmayan yollardan hükümetin değişmesi olarak kabul etmiş ve hem örgütün Kurucu Yasası’na
(Constitutive Act) hem de Mısır’ın anayasasına aykırı olduğunu belirtmiştir.
Mısır’ın başkenti Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda 25 Ocak 2011’de başlayan ve 11 Şubat 2011’de
biten gösteriler kısa süreliğine ülkede yeni bir sayfanın açılmasına sebebiyet vermiştir.
Gösterilerin günlerce devam etmesi, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddet olaylarının
yaşanması ve beraberinde uluslararası toplumun baskısı sonucunda dönemin lideri Hüsnü
Mübarek’in görevini bırakması ile yeni bir dönem başlamıştır. Mayıs 2012’de devlet başkanlığı
seçimleri düzenlenmiş adaylar yeterli oyu alamayınca seçim ikinci tura kalmıştır. Haziran
2012’deki ikinci turda Müslüman Kardeşler’in (MK) adayı olan Mursi galip gelmiştir. Fakat
Mursi’den önce Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi’nin (SKYK), Mursi sonrasında da Abdülfettah
es-Sisi’nin yönetime geçmesi Mısır’daki tablonun statikleştiğini göstermiştir. Göreve getirilen
isimler ve izlenilen politikalar özellikle Mübarek rejiminin kemikleşmiş siyasi kadrolaşmasını
hatırlatmıştır.
Tahrir’de demokratik taleplerin dile getirilmesi, Mübarek’in istifa etmesi Mısır siyasetinde
demokratikleşme sürecinin hızlanacağını düşündürürken bugün itibariyle Tahrir’in Mısır
siyasetini ne kadar değiştirdiği hatta etkileyip etkilemediği tartışmalıdır. Mursi’ye karşı
düzenlenen 30 Haziran 2013 protestoları, Tahrir protestolarının çizdiği tabloya göre düşük
ihtimal olarak görülen senaryolardan birisi olan darbe ile sonuçlanmıştır. Ordu, müdahale
ederek uluslararası kesim ve Mısır kamuoyu tarafından demokratik olarak değerlendirilen
seçimle işbaşına gelen Mursi’yi devirmiştir. Rejimin sürece dahli bunla sınır kalmamış; Mursi’nin
bünyesinde bulunduğu MK’ye yönelik siyaseten ve hukuken tasfiye süreci başlamıştır. Örgütün
lideri Muhammed Badie gibi üst düzey isimleri de dâhil olmak üzere üyeleri tutuklanmış, Mursi
dahil örgütün çeşitli üyeleri idam cezasına çarptırılmıştır. Son olarak başsavcı Hisham Barakat’ın
2015’te öldürülmesinde dahli olmakla suçlanan örgütün 9 üyesi Şubat 2019’da idam edilmiştir 1.
AfB ise Afrika kıtasının en büyük ve en önemli kurumsal yapısıdır. Selefi Afrika Birliği
Teşkilatı’ndan (ABT) farklı olduğunu gösteren politikalar izlemektedir. Mevcut gündeminde
çeşitli alanlarda reform yer almaktadır. Bu sürecin başlangıcı ve nedenleri ABT’den AfB’ye geçiş
aşamasına götürülebilir çünkü “Afrika’nın sorunlarına Afrika’nın çözüm bulması” sloganı ile
başta ekonomik kalkınma olmak üzere kıta dışından gelen öneri veya yardımlardan ziyade
Afrika’nın perspektifine ve araçlarına dayanan reform anlayışına ağırlık vermiştir. Kurumsal
reformların yanında kıtasal ortak para birimine geçilmesi gibi ekonomide çeşitli adımların
atılması gündemdedir. 2018’de AfB’nin dönem başkanlığını yürüten Ruanda Devlet Başkanı Paul
Kagame’nin faaliyetleri ses getirmiştir: kıta Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulmasına yönelik
andlaşmanın imzalanması önemlidir2.
“Egypt Executes Nine Muslim Brotherhood Members Over 2015 Top Prosecutor Assassination”, Haaretz,
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/egypt-executes-nine-muslim-brotherhood-membersover-2015-assassination-1.6956757, 20 February 2019, son olarak 23 Mart 2019 tarihinde erişilmiştir.
2 Eight Priorities for the African Union in 2019, International Crisis Group, 6 February 2009, s.2.
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Her ne kadar reform gündemi olsa da kıta çeşitli istikrarsızlık sorunları ile de karşı karşıyadır.
Örneğin AfB için Somali, Güney Sudan’ın önceliğe sahip olacağı düşünülmektedir3. Bunun
dışında anayasal olmayan yollardan hükümetlerin değişmesi ya da değişmesine teşebbüs
edilmesi örgütün bir diğer gündem maddesinin darbe ve benzeri durumların olacağını
göstermektedir. Afrika Kalkınma Bankası’nın bir araştırmasında sömürgeciliğin tasfiyesinden bu
yana kıtada 200’den fazla darbe gerçekleştiği ve bunun da yüzde 45’inin başarılı olduğu
açıklanmıştır4.
2019’un ilerleyen günlerinde anayasaya aykırı bu tip gelişmeler yaşanmasa bile Mısır’ın AfB
dönem başkanı olması darbe konusunu, Mısır’ın “demokratikleşme karnesini” ve AfB’nin
tepkisini gündemde tutacaktır. 2013’te Mursi’nin görevden ayrılmasını anayasal olmayan
yollardan yönetim değişikliği olarak nitelendiren AfB, Mısır’ın üyeliğini askıya almış fakat
sonradan anayasal düzene geçiş sağlandığı gerekçesiyle Mısır’ın üyeliği kaldığı yerden devam
etmiştir. ABT sonrasında demokratik yönetimi hedefleyen, bu yönde anlatı ve gündem oluşturan
AfB’nin Mısır’a yönelik kararları örgütün eleştirilmesine sebebiyet vermiştir. Demokratik
yönetimin, hukukun üstünlüğünün, temel insan haklarının, ekonomik gelişmenin sağlanması gibi
hedefler Soğuk Savaş sonrası Afrika anlatısının kurucu öğeleridir. Bu kapsamda ordunun yeri
değerlendirildiğinde anayasal rolü yani ülkenin güvenliğini koruması öne çıkmaktadır. Ama
darbe gibi anayasal olmayan yollardan yönetimin değişmesi söz konusu rolün sınırlarının
anayasada belirtilenlerin dışına çıktığını göstermektedir. Mısır örneğinde ordunun faaliyetini
Mursi’nin devrilmesinde, ilgili “sorunları ve çözümleri tanıtmada”5 uluslararası baskı grubu
olarak nitelendirmek mümkündür.
Mursi’nin Mübarek dönemini andıran politikaları, Mursi’nin görevden ayrılış biçimi ve yerine
yine bir askerin gelmesi Mısır’ı Tahrir sürecinin başlangıcına diğer bir ifadeyle Mübarek
dönemine götürmüştür. Dolayısıyla mevcut dönemdeki siyasi yapıyı ve politikaları “eskinin
yenisi” olarak adlandırmak mümkündür. Diğer yandan AfB’nin bu sürece dahil olması Mısır’ın
elini kuvvetlendirirken ülkenin iç tablosu AfB’nin Mısır’ın üyeliğini aktifleştirmede kullandığı
“anayasal düzenin sağlandığı” tezini sorgulatmaktadır.
II. MISIR VE DARBELER
AfB gibi Mısır için de darbe yeni bir olgu değildir. Cemal Abdül Nasır’ı yönetime taşıyan 1952
Hür Subaylar Darbesi sadece Mısır için değil uluslararası siyaset için de kilit öneme sahiptir.
19.yy’dan başlayarak Hür Subaylar’a kadar Mısır’da yönetimde ağırlıklı olarak elit, itibarlı
denilebilecek isimler bulunmuştur6. Fakat 1952’yle birlikte bu tablo askerlerin lehine değişmiş;
asker kökenli isimler devlet başkanı, başbakan ve savunma bakanlığı koltuğuna oturmuşlardır.
Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek iktidarlarıyla ordunun rolü pekişmiştir. Mursi’nin tartışmalı
iktidarı ile askerî yönetim döngüsü kısa süreli olarak kırılsa da Es-Sisi’nin iktidarıyla döngü
kaldığı yerden devam etmiştir. Ordu bugün de söz konusu gücü elinde bulundurmaktadır.
Askerî yapılanmanın güçlü olmasının bir başka sebebi de ülke ekonomisinde çeşitli yetkilere
sahip olmasıdır. Askerî üretim sanayisinde, sivil üretimde payı olan ordu, tarım ve altyapı
politikalarında da yetkiye sahiptir ve turizm gelirlerinden de pay almaktadır. Kimi zaman
ibid.
“New Dawn: Is Africa Saying Goodbye to the Era of Military Coups?”, New African, November 2015, s.20.
5 Isaac Arthur, The Place of Military Coup D’Etat in African Politics: The Case of 2013 Egypt Military Coup
D’Etat, Tez, University of Ghana, July 2015, s. 10
6 M. E. Yapp, The Near East Since the First World War: A History to 1995, Harlow: Pearson Education
Limited, 1996, s.211.
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ekonominin, sanayinin gelişmesinde asker önemli adımlar atmıştır. En öne çıkan projeler olarak
toprak reformu ve Asvan Barajı’nın yapımı verilebilir. Bir başka deyişle Mısır ekonomisinde
rolünü arttıran7ordunun, ekonomik özerkliği ve öncelikleri bulunmakta idi8. Bu doğrultuda
ordunun gerek ülke yönetimindeki rolünde gerekse toplumdaki desteğinde giderek artış
yaşandığını söylemek mümkündür9.
Böyle bir tabloya MK’nin tarihi boyunca rejim ile değişen yoğunlukta gergin ilişkisi eklenince
Mursi döneminin de gergin geçeceği tahmin edilmekteydi. Diğer yandan Mursi’nin tartışma
yaratan adımları da gerginliğin artmasına sebebiyet vermiştir. İlk akla gelen “kendi kararlarını
yargı muafiyetine tabi tutan kararname” çıkarması10 olmuştur. Anayasa yapım sürecinde sıkıntı
yaşanmış; laik gruplar siyasal İslam’a dayanan görüşlere ağırlık verileceği gerekçesiyle
görevlerinden ayrılmıştır. MK iktidarı; gerek Mübarek döneminin tek adam yönetiminin devam
ettiğini gösteren politikalarıyla gerekse siyasal İslamcı hedeflerini gözetmesiyle muhalif kesimin
tepkisini çekmiştir. Hükümet ile muhalefet arasında uzlaşmanın sağlanamaması sonucunda
Mursi’nin istifası için imza kampanyası başlatılmış akabinde 30 Haziran 2013’teki gösterilerle
Mursi’ye yönelik toplumsal ve siyasi baskı doruk noktasına ulaşmıştır. Tamarod gibi çok sayıda
grup, 30 Haziran Komitesi/Cephesi çatısı altında sokağa çıkmıştır. Tamarod Mursi’nin istifa
etmesini ve yeniden seçimlerin düzenlenmesini talep eden 22 milyon imza topladığını11 iddia
etmiş MK ise bu rakamın 170.000 civarı olduğunu savunmuştur. Yönetime yapılan somut
şikâyetler arasında ekonomik sorunların çözülememesi, güvenliğin sağlanamaması ve ülke
yönetiminde sergilenen tek seslilik öne çıkmıştır.
Temmuz 2013’te Mursi görevinden düşürülüp ordu yönetime el koymuştur. MK ve muhalefet
arasında koalisyon hükümetinin kurulması, beraberinde anayasa değişikliğinin yapılması,
akabinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi; ya da Mursi’nin 2016’ya
kadar görevinde kalıp muhalefetle hükümeti kurarak anayasanın hazırlanması ve seçimlere
gidilmesi gibi senaryolar yerine muhalefetin düzenlediği protestolar ordunun müdahalesi ile
sonuçlanmıştır.
Mursi sonrasında yol haritasının uygulanması yani sürecin anayasal düzene doğru ilerlemesi esSisi’nin devlet başkanlığına yeşil ışık yakmasıyla paralellik göstermiştir. Referandumun
düzenlenmesine az bir süre kala Es-Sisi, halk isterse devlet başkanlığına aday olabileceğini
açıklamıştır. Böylelikle Es-Sisi’nin yani ordunun sürece ve yol haritasına destek verdiğini
göstermek, halkın referandumda değişiklikleri onaylamasını sağlamak ve anayasanın
çoğunluğun onayını almasıyla Es-Sisi'nin ve geçici yönetimin onaylandığını göstermek
amaçlamıştır.
III. AFB VE DARBELER
Mursi’nin devrilmesiyle AfB, Mısır’ın üyeliğini askıya almıştır. 5 Temmuz 2013’de AfB’nin Barış
ve Güvenlik Konseyi ilgili kararını vermiş ve Konseyin 15 üyesinden sadece Uganda ve Cibuti

Mehran Kamrava, “Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East”, Political
Science Quarterly, Cilt 115, Sayı1, 2000, s. 80
8 Holger Albrecht ve Dina Bishara, “Back on Horseback: The Military and Political Transformation in
Egypt”, Middle East Law and Governance, Cilt 3, 2011, s.14
9 Kamrava, s. 76
10 “Mursi’nin İktidardaki Bir Yılı”, Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mursinin-iktidardakibir-yili/145655, 03 Temmuz 2104, son olarak 23 Mart 2019 tarihinde erişilmiştir.
11“ Profile: Egypt’s Tamarod Protest Movement”, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-middleeast-23131953, 01 July 2013, son olarak 23 Mart 2019 tarihinde erişilmiştir.
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karara ilişkin çekince koymuştur12. Kararda, Kurucu Yasa’daki maddelere değinilerek
gerekçelendirme yapılmıştır. Mursi’nin demokratik yollarla iktidara geldiği fakat görevden
alınma şekliyle Mısır anayasasının ihlal edildiği kaydedilerek AfB’nin bu durumu anayasal
olmayan yollardan hükümetin değişmesi olarak kabul ettiği vurgulanmıştır. Anayasal düzen
tekrardan sağlanana kadar Mısır’ın örgüt kapsamındaki faaliyetlerine katılmayacağı
açıklanmıştır13. Demokratik, adil ve özgür seçimler düzenlenip yeni yönetim göreve başlayınca
Mısır’ın üyeliğinin yeniden kabul edilebileceği belirtilmiştir.
Özellikle darbe gibi anayasal olmayan yollardan yönetimin değişmesi sömürgeciliğin
tasfiyesinden bu yana kıtanın gündeminde yer almaktadır. Dolayısıyla Afrika için darbe olgusu
ve anayasal olmayan yollardan hükümetin değişmesi yeni bir olgu değildir. Fakat sömürgeciliğin
tasfiyesinden Mursi’nin devrilmesine kadar gelen süreci darbelerin yoğunluğu ve Afrika’nın
cevabı kapsamında çeşitli dönemlere ayırmak dolayısıyla farklı örneklerin yaşandığını söylemek
mümkündür. Özellikle Soğuk Savaş’ın bitmesi ve sonrasında oluşan konjonktür Afrika
kurumsallaşmasının demokrasiye dayanan yeni bir anlatı geliştirmesi açısından ayrıca
önemlidir. Bunun en büyük nedeni Soğuk Savaş’ın bitmesinin Afrika ülkelerinin kıta dışından
ülkelerle olan ilişkisini değiştirmesidir. Sovyetlerin kıtaya nüfuz etmesinin ya da tam tersi Batılı
devletlerin kıtadaki ittifaklarının önüne geçebilmek için koşulsuz olarak verilen yardım SSCB’nin
yıkılmasıyla demokratikleşme gibi kriterlere bağlanmıştır. Bununla paralel olarak
sömürgeciliğin tasfiyesine rağmen siyasi istikrarsızlığın çıkmasında darbelerin rolünün olması
ekonomik büyümenin, demokrasinin ve iyi yönetişimin telaffuz edildiği “yeni Afrika
anlatısında”14 darbe karşıtlığını beraberinde getirmiştir. Kıta bir yandan çok partili sistemi,
anayasacılığı benimsemeye ya da geliştirmeye çalışırken15 darbeler bu süreci zorlaştırmıştır.
ABT’nin son yıllarından başlatılabilecek bu süreçte belirleyici adımların atılması için AfB’nin
kurulması beklenmiştir. ABT, 1997 Harare Zirvesi’nde darbeleri kınayan karar alırken 1999
tarihli Cezayir Deklarasyonu’nda darbe ile yönetime gelen liderlerin ya da şeffaf ve adil seçim
düzenlemeyen liderlerin zirveye katılmasının engelleneceği belirtilmiştir16. ABT, 2000 tarihli
Lomé kararını alıncaya kadar darbelere karşı yeterince tepki göstermemekle eleştirilmiştir17. Bu
tarihte ABT, darbe gibi anayasal olmayan yollardan hükümetlerin değişmesini kabul
etmeyeceğini açıklamıştır18. AfB’nin kurulması, başka bir anlatımla ABT’den farklı yapılanmaya
gidilmesi üye ülkelerin içişlerine müdahale etmesi gibi farklı unsurların benimsenmesine ve
altının çizilmesine sebebiyet vermiştir. Çünkü ABT’nin gerek darbeler gerekse silahlı çatışmalar
gibi istikrarsızlık unsurlarına karşı yaptırıma varmayan cevap vermesi örgütün sıklıkla
eleştirilmesine neden olmuştur. Söz konusu tutumun farklı ve kapsamlı nedenleri olsa da bir
Solomon Dersso, “The African Union versus Egypt”, Al-Jazeera,
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/201388125435183276.html, 09 August 2013,
son olarak 24 Mart 2019 tarihinde erişilmiştir.
13 Solomon Ayele Dersso,“The AU's suspension of Egypt is defensible, but presents several challenges”,
Institute for Security Studies, https://issafrica.org/amp/iss-today/the-aus-suspension-of-egypt-isdefensible-but-presents-several-challenges, son olarak 24 Mart 2019 tarihinde erişilmiştir.
14 New Dawn…, s.20
15 Issaka K. Souaré, “The African Union as a norm entrepreneur on military coups d’état in Africa (1952–
2012): an empirical assessment”, The Journal of Modern African Studies, Volume 52, Issue 01, March
2014, pp 69 -94, s.81
16 Megan Shannon, Clayton Thyne, Sarah Hayden and Amanda Dugan, “The International
Community’sReaction to Coups”, Foreign Policy Analysis, 11, 2015, pp.363-376, s.367
17 Paul D. Williams, “From Non-Intervention to Non-Indifference: The Origins and Development of the
African Union’s Security Culture”, African Affairs, No. 106/423, 2007, ss.253-279, s.271.
18 Eki Yemisi Omorogbe, “A Club of Incumbents? The African Union and Coups d’État”, Vanderbilt Journal
of Transnational Law, Vol. 44123, pp. 123-154, s.128
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sonraki müdahalenin kendi ülkelerine yapılacak olması endişesi önemlidir. Örneğin 1971’de
Uganda’nın ABT temsilcisi örgütün üye ülkelerinin içişleri karışmasına başlaması durumunda
kendi sonunu hazırlayacağını öne sürmüştür19.
-

AfB’nin İlkeleri ve Kaynakları:

2007’de kabul edilen ve 2012’de yürürlüğe giren Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim
Tüzüğü (African Charter on Democracy, Elections and Governance) ve AfB’nin Kurucu Yasası
örgütün mevzuatının önemli öğeleridir. Aynı zamanda ABT’nin Anayasal Olmayan Yollardan
Hükümetin Değişimine yönelik Lomé Deklarasyonu’na da başvurarak darbe yani coup d’etat
tanımlanabilir: az sayıda askerin/askerî personelin, yönetimi yani yönetimin en üst seviyesini
şiddet ya da barışçıl yollarla ele geçirmesi olarak ifade edilebilir20. Lomé Deklarasyonu ve Afrika
Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Tüzüğü kullanılarak anayasal olmayan yollardan hükümet
değişiminin belli başlı unsurları sıralanabilir21. Demokratik seçimle göreve gelen hükümete karşı
askerî darbenin yapılması, demokratik seçimle göreve gelen hükümetin paralı askerlerin
müdahalesiyle değiştirilmesi, demokratik seçimle göreve gelen hükümetin isyancı hareketler ve
başkaldıran silahlı gruplar tarafından değiştirilmesi; özgür, adil ve düzenli seçimleri kaybeden
iktiadrın görevi bırakmayı kabul etmemesi anayasal olmayan yollardan hükümetin
değiştirilmesi olarak değerlendirilmektedir.
Kurucu Yasa’nın 30. maddesinde AfB, anayasal olmayan yollardan hükümetin değişmesine karşı
çıkmaktadır. Buna göre söz konusu yollarla hükümetin değişmesi durumunda ilgili üye ülke
örgütün faaliyetlerine katılamayacaktır22. Anayasal yollardan değişen hükümetler AfB tarafından
tanınmayacaktır. Dolayısıyla Kurucu Yasa ile Lomé Deklarasyonu’nun ilgili hükümleri
kuvvetlendirilmiştir23.
Buna paralel olarak AfB’nin bahsedilmesi gereken bir diğer önemli ilkesi üye ülkelerin içişlerine
müdahale edilebilmesidir. Yeni örgütünün anayasası olarak nitelendirilebilecek Kurucu
Yasası’nın 4. Madde’sinin h fıkrasına göre istikrarın ciddi oranda tehdit altında olması
durumunda örgüt savaş suçlarını, soykırımı, insanlığa karşı suçları önlemek, barışı ve istikrarı
sağlamak için üye ülkelerin içişlerine müdahalede bulunabilir24. Söz konusu adımın atılması için
AfB’nin Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisi’nin ilgili kararı alması gerekmektedir. Bunun
yanında 2003 yılında değişiklik yapılarak Barış ve Güvenlik Konseyi de sürece katılmıştır; barışa,
istikrara ve meşru düzene ciddi tehdit olması durumunda Konsey’in onay vermesi ile ülkeye
müdahalede bulunulabilmektedir.
AfB, kurumsal yapısı bağlamında selefiyle kıyaslandığında da çeşitli değişikliklere gitmiştir.
Barış ve Güvenlik Konseyi’nin kurulması ve geniş yetkilere sahip olması anayasal olmayan
yollardan hükümetin değişmesine AfB’nin cevap vermesinde kilit role sahiptir; çünkü anayasal
olmayan yollardan hükümet değişimine derhal cevap verilebilmektedir25.

Williams, s.272.
Issaka K. Souaré, The AU and the challenge of unconstitutional changes, ISS Paper 197, August 2009, s.2.
21 ibid.
22 “Constitutive Act of the African Union”, African Union, https://au.int/sites/default/files/pages/32020file-constitutiveact_en.pdf, s.17, son olarak 23 Mart 2019 tarihinde erişilmiştir.
23Souaré, 2009, s.11
24“Constitutive Act of the African Union”, s.7
25 Karin Förander, Dealing with Unconstitutional Changes of Government-The African Union way, Master
Thesis, University of Lund, Spring 2010, s.63
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1990’lı yıllarla kıyaslandığında 2000’li yıllarda Afrika’daki darbe oranında düşüş
görülmektedir26. Başka bir anlatımla kıtada darbeler ve darbe teşebbüsleri yaşanmaya devam
etmektedir. Genelde darbelere karşı AfB’nin tutumunun tutarlı olduğu söylenebilir27. Öyle ki
örgütün tutumu ve politikaları Soğuk Savaş sonrası dönemde darbe karşıtlığı normunun
gelişmesine örnek olarak gösterilebilmektedir28.
Darbe gibi anayasal olmayan yollardan hükümet değişimine AfB’nin karşı çıkması akabinde ilgili
ülkeye müdahale etmesinin iki boyutu bulunmaktadır: bir sonraki darbeyi önleme amacının
yanında aynı zamanda tepkinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla AfB’nin darbeye karşı
tutumu önleyici ve tepkisel niteliğe sahiptir29.
AfB’nin darbelere karşı tutumu, normatif ve materyal tepkiler kapsamında da değerlendirilebilir.
Normatif tepkilerde otoriter yönetimlere karşı demokrasinin savunulması önem arz ederken
materyal tepkide ekonomik, stratejik önceliklere göre tutum veyahut yaklaşım
sergilenmektedir30. İlkinde normatif bir değer olarak demokrasi öne çıkarılırken ikincisinde
ekonomik andlaşmaların, askerî andlaşmaların ya da ittifak ilişkilerinin devam etmesi,
korunması amaçlanmaktadır.
Ayrıca bir diğer değerlendirme de darbelere yönelik pozitif ve negatif tepkiler bağlamında
yapılabilir. Olumlu tepkiler, yeni yönetimin otoritesini meşrulaştırıp geçiş sürecinin yumuşak
seyretmesini kolaylaştırabilir31. Olumsuz tepkiler ise yeni yönetimden ziyade muhalifleri
güçlendirebilir. Bazı durumlarda yeni yönetimin görevde kalma süresi azalabilir32. Devlet
başkanının ya da üst düzey yönetimden bir ismin darbeyi kınaması gibi ekonomik yaptırımların
uygulanması olumsuz tepkilere örnektir33.
III. MISIR DARBESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
- Mısır
Mısır, AfB’yi üyeliğinin askıya alınması kararından döndürmek için çeşitli diplomatik
girişimlerde bulunmuş fakat başarılı olamamıştır. Mursi’nin görevden alınmasının halkın
taleplerinin bir yansıması olduğu dolayısıyla AfB’nin öne sürdüğünün aksine anayasal olmayan
yollardan hükümetin değişmesi ile bağlantısı olmadığını ifade etmiştir. Mursi’nin demokratik
kurumlara zarar verdiği öne sürülmüş ve yeni yönetimle söz konusu kurumların yeniden
düzenlenip güçlendirileceği34 savunulmuştur. Mısır’da farklı kesimler arasındaki kavram
kargaşası bölgesel düzeye yani AfB-Mısır ilişkisine yansımıştır. Mursi taraftarları yaşananları
“darbe” olarak nitelendirilirken muhalefet ve yönetim “devrim” olarak nitelendirmektedir35. AfB,
yaşananları anayasal olmayan yollardan yönetim değişikliği olarak nitelendirmektedir.

“New Dawn”, s. 20
Jacob Wobig, “Defending Democracy with international law: preventing coup attempts with democracy
clauses”, Democratization, 22:4, 631-654, s. 634
28 Shannon, Thyne, Hayden, Dugan, s. 368
29 Souaré, 2009, s. 1
30 Mehmet Yeğin, “Turkey’s Reaction to the Coup in Egypt in comparison with the US and Israel”, Journal of
Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 18, 2016, No. 4, 407-421, s. 408
31 ibid.
32 ibid.
33 ibid, s. 409
34 Jonathan M. Powell, “An Assessment of the ‘democratic’ couptheory: Democratic trajectories in Africa,
1952-2012”, African Security Review, 23.3, September 2014, pp. 213-224, s.213
35 “Egypt: Coup or Revolution?”, Africa Research Bulletin, Volume 50, Number 7, July 1st-31st 2013, pp.16, s.1.
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Kahire, Mursi sonrasına dair çizdiği yol haritasına ve bunun uygulanmasına ayrı önem vermiştir.
Mısır yönetimi geçiş döneminin düzeni sağlayacağını savunmuştur. Aynı zamanda anayasaya
dönüşün AfB üyeliğini geri getireceğinin farkındadır. Yol haritası bir süreci teşkil etmiştir; ilk
olarak anayasanın hazırlanıp kabul edilmesinden, ikinci olarak devlet başkalığı seçimlerinin
düzenlenmesinden ve son olarak da parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden oluşmuştur.
Mısır’ın örgüte dönmesine ve 2019 dönem başkanı olmasına Es-Sisi yönetimi ayrı önem
vermektedir. Kıtaya “resmî” olarak geri dönüşü hatta Es-Sisi’nin Afrika tarafından
meşrulaştırılması şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla Es-Sisi’nin yönetime gelmesinden bu
yana Mısır Afrika’ya yönelik faaliyetlerini artırmıştır36. Afrika zirvelerine katılması, son
dönemde yurt dışı ziyaretlerinin yüzde 30’unun Afrika ülkelerine yapılması örnek olarak
verilmektedir37. Afrika ülkelerinin de aynı doğrultuda cevap verdiği, üst seviyelerde ziyaretlerin
gerçekleştiğine dikkat çekilmektedir38.
Es-Sisi liderliğindeki Mısır, uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak ve AfB ile ilişkilerini
geliştirmek için Şubat 2019’da başlayan ve Ocak 2020’de sona erecek olan dönem başkanlığı
fırsatını kullanacaktır. Mısır’ın çeşitli hedefleri arasında kıtada kültürel iletişimi ve terörizmle
mücadelede işbirliğini artırmak bulunmaktadır. Terörizmle mücadelede işbirliğini hedefleyen
bölgesel merkezin Kahire’de kurulması öne çıkarılmaktadır39. İç gündeme paralel bir siyaset
izleyecektir çünkü Kahire MK’yi, örgüt ile ilişkilerini ve kendi stratejisini hâlâ terörizmleterörizmle mücadeleyle ilişkilendirilmektedir.
Paul Kagame ve öne çıkan reform gündeminden sonra ister istemez Ruanda ve Mısır dönem
başkanlıkları arasında kıyaslama yapılacaktır. Es-Sisi’nin AfB’nin reform sürecini
yavaşlatacağına dair endişeler mevcuttur. Bunun yanında Kahire’nin Afrika Komisyonu’nun
yetkilerini azaltmak isteyebileceği de öne sürülmektedir40.
-

AfB

AfB, Mısır kararı ile Mısır’a bu davranışın karşılıksız kalmayacağını ve başka bir üyesinin benzer
bir tutum takınması durumunda aynı sürecin tekrarlanacağını göstermek istemiştir. Dolayısıyla
AfB’nin ilgili kararının tepki ve önleme niteliği bulunmaktadır. AfB’nin hükümetin ancak anayasa
uygun bir şekilde değişebileceğini kabul edeceğini göstermesi normatif bir tepkidir. Üyeliğin
askıya alınması olumsuz tepki olup yönetimin bir an evvel sivillerle bırakılması ve anayasal
düzene geçiş amaçlanmıştır. Yeğin’e göre uluslararası aktörlerin tepkileri darbe sonrası siyasi
çerçevenin çizilmesinde önemli etkiye sahiptir41. Böylelikle AfB’nin Mısır’ın üyeliğini askıya
alması anayasal ve demokratik sürece geçisin ehemmiyetine işaret etmektedir. AfB,
demokratikleşme-anayasal düzene uyum ilkelerine bağlılığını vurgulamıştır. Anayasaya saygı
gösterilmesi, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığının gözetilmesi gibi Lomé
Deklarasyonu’ndaki kimi düzenlemeler Mısır kararında öne çıkmıştır.
AfB-Mısır ilişkisi örneği, darbelerin sadece darbenin gerçekleştiği ülkenin iç işlerini değil dış
ilişkilerini de olumsuz etkilediğini göstermektedir. Mısır gibi kıtanın önemli ülkesinde anayasal
olmayan yollardan hükümetin değişmesi kıtanın demokratikleşmede elde ettiği kazanımların
kaybedilmesi olarak algılanabilir. Genel olarak uluslararası toplumun darbelere yönelik tepkisini
Diaa Rashwan, “Egypt President of the African Union”, African Perspectives, Issue 47, 2018, s. 5
ibid.
38 ibid.
39 ibid, s. 6
40 Eight Priorities…, s.3
41 Yeğin, s. 408
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tutarsız42 olduğu düşünülürse Afrika Birliği’nin Mısır’a tepkisi ayrı bir önem arz etmektedir. İlgili
düzenlemeleriyle örgüt anayasal olmayan yollardan yönetimin değişmesi durumunda sürece
müdahil olacağını ve bahse konu yönetim değişimlerini kabul etmeyeceğini açıklasa da kıtadaki
çeşitli ülkelerde darbe gibi gelişmeler yaşanmakta ya da teşebbüs aşamasında kalmaktadır.
AfB’nin tarih sahnesine çıkmasının ertesinde Moritanya’da 2005 yılında, Gine’de 2008’de,
Madagaskar’da 2009’da, Mali ve Nijer’de 2010 yılında, 2012’de Gine Bisseau’da, 2013 yılında
Mısır ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC), 2014’de Burkina Faso’da darbeler gerçekleşmiştir.
AfB, darbelerden ötürü OAC’ye, Togo’ya, Moritanya’ya, Komor Adaları’na, Gine’ye, Madagaskar’a,
Mısır’a ve Nijer’e üyeliğin askısı alınması dâhil çeşitli yaptırımlar uygulamıştır.
AfB, Haziran 2014’te Mısır’ın üyeliğini yeniden başlatmıştır. Geçici yol haritasının tamamlanması
temel gerekçedir. Bu sürece yalnız Kahire değil AfB de önem vermiş; üyeliğin yeniden
başlatılması anayasal düzene geçişe bağlanmıştır. Es-Sisi’nin devlet başkanı olarak
seçilmesinden birkaç hafta önce geçici yol haritasının tamamlanmasından sonra Mısır’ın yeniden
üye olabileceğini dönemin AfB lideri Nkosazana Dlamini-Zuma açıklamıştır43.
Yukarıda belirtilen yol haritasının üç aşamasına uyulsa bile Mısır’ın iç siyasetindeki tablo
farklıdır. Eylül 2013’te MK’nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştır. MK’nin siyasi ve hukuki tasfiyesi
devam etmektedir. Mahkumların cezaevi firarında rolü olduğu gerekçesiyle Mursi ve 100’den
fazla kişi idam cezasına çarptırılmıştır. Bu durumlara rağmen Mısır Afrika Birliği’ndeki
koltuğuna geri dönmüştür. Dolayısıyla anayasal sürecin sağlanmasına giden geçici yol
haritasının benimsenmesi ve uygulanması AfB için yeterli olmuştur. Bu durum salt Mısır’a, MısırAfB ilişkilerine has bir durumu teşkil etmemektedir. Günümüzün diğer darbe örneklerinde gücü
elinde bulunduran grup yönetimi eline geçirdikten hemen sonra geçici bir süre yönetimde
kalacaklarını kısa sürede sivil yönetime geçileceğini açıklamaktadır44.
AfB’nin Mursi’nin devrilmesinden sonra Mısır’ın üyeliğini durdurma kararı önemlidir fakat
“Tahrir dönemine” yayılan bir inceleme yapıldığında örgütün cevabının sınırlı olduğu
görülmektedir. Tahrir gösterileri esasında insan haklarının ihlal edildiği ve sivillere karşı aşırı
güç kullanıldığı tartışmalarında AfB, Mübarek’e temkinli yaklaşmıştır. Sonrasında ise Örgüt,
Mübarek’in istifasını istemiş ve SKYK’nin adil, şeffaf seçimleri düzenleyip sivil hükümete
geçileceğini inandığını açıklamıştır.
Ayrıca Es-Sisi bağlamında çeşitli kararların uygulanmadığı tartışmaları da yapılmaktadır.
AfB’nin ilgili düzenlemelerine göre anayasal olmayan yollardan yönetimin değişmesinde rolü
bulunanlar anayasal düzenin sağlanması için gerçekleştirilen seçime katılamayacaktır45. AfB’nin
Mısır’a yaklaşımı tartışmalıdır çünkü Mursi’nin devrilmesi ve sonrasındaki süreçte öne çıkan esSisi’nin devlet başkanlığı kabul edilmiştir.
Temmuz 2013’te Mursi’nin iktidarının sona erdiğini açıklayan es-Sisi olmuştur46. Anayasal
olmayan yollarla yönetime gelenler daha sonra meşruluk için seçimler düzenlenmektedir47.
Shannon, Thyne, Hayden and Dugan, s. 364
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SKYK iktidarından, MK’nin siyasi kanadı Özgürlük ve Adalet Partisi’nin (ÖAP) ve lideri Mursi’nin
yönetiminden ve 30 Haziran gelişmeleriyle MK’nin iktidardan uzaklaştırılmasından ve EsSisi’nin iktidarından oluşan sürecin her aşamasında Mübarek döneminin etkilerine
rastlanmaktadır. Özellikle tek adam politikalarının ve siyasi kadrolaşmanın eski rejimle
benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Böyle bir tabloda AfB’nin adımları ve Tahrir gösterilerinin
amacı sorgulanmaktadır. Örneğin Tahrir gösterilerinden önce yasa dışı olan MK’nin şimdi de
terörizmle suçlanarak faaliyetlerinin yasaklanması değişimin kozmetik olduğu tezini akla
getirmektedir. Seçimle iş başına gelen iktidarın darbe yoluyla görevden alınması da doğal olarak
bu iddiaya eklenmektedir.
AfB’nin bu sınırlı ve tartışmalı tutumu mevzuatından da kaynaklanmaktadır. Anayasal olmayan
yollardan yönetimin reddedilmesi ve anayasal düzene geçişin altı çizilirken anayasal düzenden
neyin kastedildiği belirsizdir; tanım yapılmamıştır48. Bunun yanında örgütün tepkileri yetersiz
olarak görülebilir. Anayasal olmayan yollardan hükümet değişimine karşı yürütülecek
faaliyetlere ayrılan bütçenin az olması nedenlerden bir tanesidir49.
AfB için de Mısır’ın yeniden üye olması önemlidir. Mısır, AfB’nin 5 önemli üye devleti arasında
gösterilmektedir. Bu önemi kıtanın bütçesine yaptığı katkıda da kendisini göstermektedir.
Mevcut dönemde bu durum daha fazla önem arz edecektir çünkü AfB dönörlerden yapılan
katkının azaltılmasını hedeflemektedir50
IV. SONUÇ
Mübarek’in devrilmesinin getirdiği sorunlar, Mübarek döneminden kalan sorunlar, Mursi’nin de
kabul ettiği gibi başarısızlıkla sonuçlanan kimi faaliyetleri ve Mübarek döneminin tek adam
yönetimini hatırlatan politikaları “Yeni Mısır”da taşların yerine oturmasının sancılı ve zor bir
süreçten geçeceğini önceden göstermişti. Bu tabloya Mursi’nin ordunun müdahalesiyle
düşürülmesi eklenince Tahrir “Devrimi”nde dile getirilen demokrasiye geçiş taleplerinin
gerçekleşmesinin zaman alacağı anlaşılmıştır. Mübarek’in istifasıyla başlayan Tahrir süreci
bugün eski Mısır’ın yenisi ile sonuçlanmıştır.
Bu bağlamda AfB’nin Mursi’nin devrilmesinden sonra Mısır’ın üyeliğini askıya alması önemlidir.
Gerek Mısır anayasasına gerekse AfB mevzuatına aykırı olduğu teziyle anayasa kurumunun
önemine dikkat çekilmiştir. Sonrasında yol haritası süreci devreye girmiş ve ilgili süreç
tamamlanınca Mısır’ın üyeliği aktifleştirilmiştir. Bunun yanında Şubat 2019’da Mısır örgütün
dönem başkanı olarak uluslararası görünürlüğünü artırmıştır.
Selefi ABT’nin uygulamaları ve Afrika’nın darbe geçmişi düşünülünce AfB’nin anayasal olmayan
yollardan yönetim değişikliğini kabul etmemesi ve üye ülkelerin içişlerine müdahale ilkesini
benimsemesi önemlidir. Barış ve Güvenlik Konseyi’nin varlığı ile de pekişen bu tutum ilave
adımların atılmasına ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelmemektedir. Anayasal olmayan yollarla
yönetime gelen grubun iktidarda kalması sorun yaratmaktadır; bu durum AfB’nin ilk başta
sergilediği tutumun eleştirilmesine neden olmaktadır.
Sonuç olarak “Yeni Mısır”ın oluşması sancılı bir süreç şeklinde devam etmektedir. MK yönetimi
kısmen dışarıda tutulursa Mübarek dönemi yapının yeniden başa geldiği ifade edilebilir. AfB;
Mısır sınavından tartışmalı olarak başarıyla çıkmış, fazla müdahil olmadan Mısır’ın içişlerine
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karışmış fakat yeni yönetimin niteliğini sorgulamamış ve kararına yansıtmamıştır. Dolayısıyla
içişlerine karışma ilkesini benimsemesi ve anayasal olmayan yollardan yönetimin değişmesini
kabul etmemesi AfB’nin normatif yönünü göstermektedir; hatta bu alanda norm geliştirici bir
aktör olduğunu söylemek mümkündür. Kamuoyunda AfB’nin darbe karşıtı adım atacağına dair
beklenti mevcuttur, hukuki bilincin yerleştiği görülmektedir. Bu durum AfB’nin mevzuatının
yanı sıra örgütün uygulamalarından da kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla darbe gibi anayasal
olmayan yollardan değişimin norm haline geldiği ifade edilebilir. Fakat bu tabloda eksikler de
mevcuttur51.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya’nın Orta
Doğu Politikaları ve Ülke Ekonomileri Açısından Orta Doğu

Elif Gök İlan*

Öz
Orta Doğu, medeniyetin doğduğu ve buna bağlı olarak da devlet kavramının farklı etnik, kültürel
ve dinî olarak şekillendiği coğrafyaların en önemli merkezi konumundadır. 20. yüzyılın birinci
çeyreğinden itibaren İslam Dünyası’nda özellikle de Orta Doğu’da ulus devletlerin kurulmasıyla
birlikte dinî toplumsal bir tasavvur ve aidiyet duygusu olan ümmet yerine, ulusal bölgesel
kimlikler ikame edilerek bu kimlikler ulus devlet aracılığıyla pekiştirilmiştir. Otoriter ve
kişiselleşmiş iktidarlara sahip Orta Doğu’daki ulus devletler küreselleşmeyle birlikte yaygın
egemenlik anlayışının karşısında bir tehdit olarak görülmesi yanında etnik ve mezhebi
uyanışların canlandırılmasıyla çözülmeye zorlanmaktadır. Eski dünya düzeni ulus devletler
üzerinden imparatorlukları parçalayarak imparatorlukların sonunu hazırlarken yenidünya
düzeni aynı şekilde yine ulus devletlerin parçalanması için yeni ulus devletçiklerin üretilmesi
noktasında politikalara sahne olmaktadır. Orta Doğu, birçok bakımdan dünyadaki en önemli,
önemli olduğu kadar da en sorunlu bölgelerinin başında gelmektedir. Orta Doğu bölgesinin en
önemli ve en sorunlu bölge olması yanında, sahip olduğu doğal kaynaklar ve etnik-dini
merkezlere sahip olması onu bir çekim merkezi yapmış ve sürekli göz önünde olmasını
sağlayarak büyük güçlerin dikkatini üzerine çekmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başat güç
haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği için Orta Doğu önemli bir jeopolitik, jeostratejik ve
jeoekonomik alan özelliği taşımıştır. Bu sebeple her iki devlet de adı geçen bölgede nüfuz
kurabilmek için gerekli adımları atmayı politikalarının temeline yerleştirmişlerdir. Ayrıca Orta
Doğu bölgesi Çin’in uluslararası strateji ve enerji güveni için önemli yeri vardır. Söz konusu
bölge Çin’in en önemli enerji tedarik alanıdır, önemli mal ile emek ihracat pazarı ve mühendislik
sözleşme piyasasıdır. Dış politika stratejisi olarak Orta Doğu bölgesi Çin’in stratejik dayanağıdır,
Çin’in uluslararası işlerinde Arap ve İslam dünyasının desteği ve işbirliğine ihtiyacı vardır. Çin’in
Orta Doğu’ya enerji bağımlılığı dikkate alındığında, çatışmaları körükleyici değil daha çok
istikrara ve çatışan aktörler arasında arabuluculuğa yönelik politikalar geliştirdiği söylenebilir.
Orta Doğu’da dünya petrol rezervlerinin % 60’tan fazlası bulunmaktadır. Zengin petrol
yataklarının varlığı bölgenin önemini arttırmıştır. Eskiden ehemmiyetsiz olan geniş çöllerin
bulunduğu alanlar, petrolün keşfiyle birlikte artan bir değer kazanmıştır. Küresel rezervlerin
üçte ikisine sahip olan Orta Doğu, dünya petrolünün ana kaynağı olduğu gibi bölgesel ve küresel
gerilimlerin de odağıdır. Tarihte meydana gelen dünya savaşları ile günümüzdeki bölgesel
çatışma ve iç savaşların yaşanmasındaki temel sebep, enerji kaynakları üzerindeki hegemonya
yarışıdır. Dünya devletlerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemini koruyan Orta Doğu,
küresel güçlerin enerji mücadelesinin ortaya çıktığı bir çatışma alanı haline gelmiştir. 21.
yüzyılın en önemli meselesi, Orta Doğu’daki enerji kaynakları üzerine oynanan yeni büyük
küresel oyunlardır. Çalışmada özellikle soğuk savaş sonrası ABD, Çin ve Rusya’nın Orta Doğu
politikalarına kısaca değinilecek, bu ülkelerin bölgedeki ekonomik hedefleri ve bu hedeflerin
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gerçekleşmesi için atmış oldukları adımlar mercek altına alınacaktır. Söz konusu ülkelerin
bölgenin zengin enerji kaynaklarını ve geçiş yollarının bulunduğu bölgeye hakim olma çabası ve
bu çabanın sonuçları kaynaklarla desteklenerek ele alınacaktır. Ayrıca çalışmada Orta Doğu’nun
jeopolitiği küresel güçlerin bölgedeki enerji üzerindeki güç mücadelesi de ele alınacaktır. Bu
amaçla geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılacak, elde edilen veriler tarihsel analiz
yaklaşımıyla betimsel bir şekilde, güncel gelişmeler de dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimler: ABD, Rusya, Çin, Orta Doğu, Ekonomi

Giriş
Yirminci yüzyılda Orta Doğu olarak isimlendirilen ve coğrafi olarak güneybatı Asya'da yer alan
Mısır, Körfez ülkeleri, Arap Yarımadası, Mezopotamya, İran ve Türkiye'yi içine alan Orta Doğu
bölgesi tarihte olduğu kadar günümüzün uluslararası gelişmelerinin de merkezinde yer alır.
İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin doğduğu, semavi dinlerin dünyaya yayıldığı bir bölge
olması dışında demografik ve kültürel özellikleri, stratejik ve ekonomik özellikler Orta Doğu
Bölgesi'nin küresel anlamda önemini arttırır. Günümüzde Orta Doğu siyasetinin istikrarsızlığı,
belirsizliği, karmaşıklığı, demokratik uygulamalardan yoksunluğu, kayganlığı, demokrasiye karşı
var olan geleneksel yapı ve süreçlerin ayakta durma çabaları gibi bir takım özelliklerin şekil
verdiği bir tabloya sahip olması, bölgenin sadece çağımız sorunu olarak değil geçmişten
günümüze kadar taşınan ortak bir sorun olarak görülmelidir. Orta Doğu bölgesi, yalnızca
günümüzün değil aynı zamanda insanlık tarihinin hemen her döneminde uluslararası anlamda
genel dengeler, ekonomik, kültürel, stratejik ve politika dengeleri bakımından dünyanın en kritik
bölgesi olarak rol almıştır. Bölgede yer alan ülkelerin siyasi kaderini belirleyen en önemli
faktörler bölgenin coğrafyasından kültürüne, yeraltı zenginliklerinden dinlere, stratejik öneme
sahip ticari geçiş yolları üzerinde yer almasından demografik zenginliğine kadar çok çeşitli
olduğu ifade edilebilir. Orta Doğu bölgesi tarihin ilk başlangıç noktası olarak kabul edilen yazının
icat edilmesinden günümüze kadar medeniyetlerin ortaya çıkmasında ev sahipliği yapmış ve bu
medeniyetlerin dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Batı ile doğunun buluştuğu bir
kavşak noktası olan Orta Doğu, sadece ticari bir pazar değil aynı zamanda medeniyetlerin,
kültürlerin ve inançların birbirleri ile buluştuğu ve kaynaştığı bir geçiş noktasıdır. İnsanlık
tarihinin belirleyici rol oynayanları arasında Orta Doğu bölgesi ilk sırada yer aldığı ifade
edilebilir. Sanayi devrimi ile beraber bu özellik batıya kaymış olsa da petrolün bulunması ile
beraber bölgenin kültürel özellikleri yanında ekonomik alanda da etkisi görülmeye başlanmıştır.
Dünya tarihinde dünyayı yönetmek için süper güç olmaya yönelen her devlet öncelikle Orta
Doğu bölgesinde Hakimiyet kurmaya çalışması Orta Doğu bölgesinin dünya siyaseti açısından ne
kadar önemli bir bölge olduğunu gösterir niteliktedir. Orta Doğu bölgesi ile dönemin süper gücü
olan devletlerin ilgilenmesi, bölgenin gelişimini yönlendirmeye çalışmaları ve bölge üzerindeki
etkinliklerini güçlendirmeye çalışmaları sebepsiz bir çalışma değildir. Osmanlılar, Selçuklular,
Abbasiler, Emeviler, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Orta Doğu
bölgesinde Hakimiyet kurmaya ve bölgede etkin bir rol almaya yönelmişlerdir. Bu devletlerin
dünya yönetiminde sahip oldukları hakimiyet Orta Doğu bölgesindeki sağladıkları hakimiyet ile
orantılı bir biçimde olmuştur. Bu gelişmeler açısından bakıldığında Dünya dengeleri ile bölge
politikaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Orta Doğu Bölgesi'nde yaşanan
çatışma ve gelişmeler sadece bölgeye toplumunu ve bölge devletlerini ilgilendirmek ile
kalmamıştır. Aynı zamanda büyük güçlerin politikalarını ve uluslararası dengeleri de
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etkilemiştir. Özellikle günümüzde bölgede yaşanan çatışmalar süper güçlerin kontrolü altında
sürdürülmektedir (Dursun, 2005).
Orta Doğu'nun sahip olduğu özellikler ve jeopolitik yapısı bir taraftan bölgenin dünya
politikaları üzerindeki önemi ve yerini güçlendirerek küresel güçlerin hakim olma rekabetini
yönlendirirken diğer taraftan da bölgede yer alan ülkelerin siyasetlerini de şekillendirir. 19.
yüzyıla kadar bölgenin dışında kalan güçlerin etkileri sınırlı iken Osmanlı Devleti'nin gücünün
azalmasıyla beraber küresel güçlerin politikaları ve stratejik hesapları bölge üzerinde etkili
olmaya başlamıştır. Bu etkililik 19. yüzyılda petrolün bulunması ve sanayi ülkeleri için petrolün
ifade ettiği önem dolayısıyla bölge üzerindeki mücadeleler ve yapılan hesaplar en üst düzeye
ulaşmıştır. Bu çalışma kapsamında Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun
Orta Doğu bölgesi üzerindeki politikaları ve bu politikaların ekonomik yansımaları ortaya
çıkartmaya çalışılacaktır.
Çin'in Orta Doğu Politikası
Bu başlık altında geçmişten günümüze kadar Çin'in Orta Doğu politikaları irdelenecek ve bu
politikaların belirlenmesinde etkili olan ekonomik sebepler yer alacaktır.
Tüm güçler ve gücü elinde bulundurmak isteyen devletler için olduğu kadar Orta Doğu
Bölgesi'nin Çin içinde önemli bir yeri vardır. Orta Doğu bölgesi Çin'in en önemli enerji sağlama
bölgesidir. Aynı zamanda Orta Doğu bölgesi Çin için emek ihracat pazarı ve mühendislik alanı
için bir sözleşme piyasası niteliğindedir. Dış politika stratejisi bağlamında Orta Doğu Çin'in
stratejik dayanak noktasıdır ve Çin'in uluslararası yaptığı işlerde İslam ve Arap dünyasının
işbirliği ve desteğine ihtiyacı vardır. Çin'in Orta Doğu Bölgesi'nin enerji potansiyeline bağımlı
olduğu düşünüldüğünde, bölgede yaşanan çatışma ve karmaşıklıkların körükleyicisi değil
bölgenin istikrarı ve çatışma yaşayan taraflar arasında arabuluculuk yapmaya yönelik
politikaları geliştirdiği ifade edilebilir (Fidan, 2011).
Orta Doğu ile Çin arasındaki ikili ilişkiler milattan önce 100 yılına kadar uzanır. Milattan önce
100 yılları Han hanedanlığı dönemine rastlanmakta ve bu dönemde İpek Yolu'nun ortaya
çıkması ile beraber bölge ile ticari ilişkiler ortaya çıkmıştır. M.Ö. 206 ve M.S. 220 dönemlerini
kapsayan yaklaşık 430 yıllık Tang hanedanlığı döneminde İpek Yolu'nun önemi zirveye çıkmış
ve Orta Doğu Çin ilişkileri de aynı paralellikte artış göstermiştir. İlerleyen yıllarda İslam halifesi
Hz Osman döneminde Tang imparatorluğuna Elçi gönderilmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda
Müslümanlar tarafından Çin'de mescit kurulmasına izin verilmiştir. Bu gelişme iki tarafın siyasi
ilişkileri açısından gelişmeye sebep olmuş ve bunun yanında ticari ilişkilerin gelişmesine de
pozitif etkisi olmuştur. Bu olumlu ilişkiler 751 yılında yapılan Talas Savaşı ile beraber düşüşe
geçmiştir. Savaşın sonrasında yaşanan dönemde ise bu ilişkiler ticari ilişkiler olarak devam
etmiştir (Temiz, 2015).
Tang hanedanlığındanYuan hanedanlığı dönemine kadar olan zamanda Müslüman ülkelerden
Çin'e giden insanlar yani Araplar, İranlılar ve Türkler günümüzde Uygur olarak adlandırılan ve
Çince karşılığı Hui olan topluluğu kurmuşlardır.
Cengiz Han'ın hem Çin hem de Orta Doğu'yu hakimiyetine aldığı dönemde bu iki coğrafya
birbirine yakınlaşmıştır. Ancak Moğolların yıkılması ile beraber Çin ve Orta Doğu coğrafyası
farklı alanlara eğilim göstererek aralarındaki ilişkiyi ticari düzeye indirmişlerdir. Yuan
hanedanlığının yıkılması ile beraber Orta Doğu Çin ilişkileri yoğunluğunu kaybetmiştir. 1839
yılında yapılan Afyon Savaşı ile beraber batılı devletlerin içine girmesi, Çin'in kendi iç
sorunlarına yoğunlaşmasına ve dış dünya ile ilişkilerini en düşük seviyeye inmesini sebep
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olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen Afyon
savaşı Britanya’nın Çin ticari pazarına girebilmek için Afyon'un Çinliler arasında yaygınlaşması
ve daha sonrasında Qing hanedanı tarafından alınan sert önlemlerle Afyon'un yasaklanması
sonucunda beraberinde getirmiştir. Savaşın başlangıcında İngiliz Devleti'nin temelsiz bir savaş
girişimi olduğu kanısında olan Çinliler İngiliz savunmasının Çin'in sahip olduğu kıyıları kolay bir
biçimde geçerek limanlarını işgal etmesi ile beraber bununla baş edemeyeceklerini
anlamışlardır. Çin'in aldığı bu yenilgi sonucunda Çin kapılarını batılı devletlere açmış ve 1911
yılında Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir (Dillon, 2010).
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber Orta Doğu Çin ilişkileri tarihsel anlamda 6
dönemde incelenir. Bu dönemler 1949-1955 Mao iktidarı ile başlayan ve Bandung Konferansı’na
kadar tek taraflı dış politika dönemi, 1955-1966 Bandung Konferansı ile Afrika bölgesi ve Orta
Doğu ile ikili ilişkilerin kuruldu ve Sovyetler Birliği ile yol ayrımına başlandığı dönem, 19661970 kültür devrimi ile beraber dışa kapalı olan politikaların yer aldığı dönem, 1970-1975 Çin'in
üçüncü dünya teorisini benimsediği dönem, 1976-1990 DengXiopingyönetimi ile az ideolojik
fazla maddiyat politikalarının ele alındığı dönem, 1990 yılından günümüze kadar devam eden ve
Çin'in iktisadi açıdan büyümesiyle orantılı olarak Petrol kaynakları bakımından Orta Doğu'ya
bağımlı olduğu dönem (Çalışkan, 2018).
1949-1955
Bu dönemde devletin yönetim sistemi komünist partinin sahip olduğu ideoloji doğrultusunda
şekillenmiştir. 1949 yılında uygulanmaya başlanan planlı ekonomi büyük oranda
merkeziyetçilik ilkesine dayanıyordu. Planlı ekonomi politikası doğrultusunda ülkenin sahip
olduğu teknolojik ve ekonomik kaynaklar önemli olarak görülen projeleri aktarıldı. Böylece
teknolojik ve ekonomik kaynaklar daha verimli bir biçimde kullanılması sağlandı (Sandıklı,
2009).
Bu dönemde Sanayi yatırımlarına temel oluşturması amacı ile bölgedeki ekonomiler arasında bir
dengenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu dönemde Sosyalist dönüşüm büyük oranda
gerçekleşmiş ancak Çin Orta Doğu ülkelerine karşı temkinli durmuştur. Bu duruşun
sebebi Sosyalist ideolojide Sosyalist Cumhuriyetler birliği ile ortak bir yolun izlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Amerika ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan ülkelere
karşı Çin mesafeli duruşunu sürdürmüştür. Uygulanan bu politika sonucunda Çin Orta Doğu
Bölgesi'nde yer alan devletlerin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştır. Orta Doğu bölgesinde yer
alan ülkelerden İsrail dışındaki tüm devletler Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu zaman ülkeyi
tanımamışlardır. 1950 yılında Arap siyasi komitesi Tayvan'ın Çin halkının yasal temsilcisi olarak
kabul etmiştir. Bunun yanında Orta Doğu ülkelerinin neredeyse hepsi Amerika ile aynı
doğrultuda hareket etmişlerdir. Bu dönemde Çin, sadece sömürgecilik ile mücadele eden
hareketleri desteklemiştir. Çin'in uyguladığı bu politika sonucunda 1951 yılında Mısır'da ortaya
çıkan İngiliz karşıtlığı mücadelesini, 1950 1953 yıllarında İran Petrol hareketini ve Fransa
karşısındaki Cezayir'in İstiklal mücadelesinin yanında yer almıştır. 1950 yılında İsrail hükümeti
Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanıdıklarına ilişkin bir bildiri yayınlamış olsalar da
bunu tanımadıklarını ve İsrail'in kurmak istediği diplomatik ilişkileri kabul etmediklerini
açıklamışlardır. Çin'in böyle davranmasındaki sebep Amerika ile İsrail'in birlikte Orta Doğu'daki
uyguladıkları işgallerdir. Çin Orta Doğu'da Filistin'in yanında yer almış ve onu tanıdıklarını
söylemişlerdir. Bu dönemde batı yanlısı bir tutum sergilemek yerine Arap devletlerinin yanında
bulunmayı tercih etmişlerdir (Ermağan ve Üstünal, 2014).
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1955 1966
Bu dönemde Bağlantısızlar Hareketi’nin ilk adımı atılmıştır. Bu hareket Asya ve Afrika'da yer
alan 29 ülkenin bir araya gelerek ve 1955 yılının nisan ayında Emperyalist güçlere karşı
bağımsızlıkçı bölge ülkelerinin desteklenmesi hareketidir. Bu gelişme Afrika ve Orta Doğu
ülkeleri ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Çin'in
Orta Doğu bölgesine yönelik politikalarında bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu
dönemde Çin Orta Doğu'daki devletlere Batı işbirlikçisi olarak baktığı tutumu değiştirmiştir.
Çin'in Orta Doğu'daki devletlere Batı işbirlikçisi olarak baktığı tutumunu değiştirmesindeki en
önemli neden söz konusu konferansla beraber 3. dünyacı siyasi hareketli devletlerin üzerinde
cephe oluşturmasıydı (Güneş, 2001).
Bandung Konferansı'nda yer alan ülkeler arasındaki ilişkiler 5 prensip altında toplanmıştır. Bu
prensipler Çin başbakanının liderliğinde barış içinde bir arada bulunmanın 5 prensibine göre
düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu 5 prensip şunlardır.
 Devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı
 Adı geçen devletlerin içişlerine karışılmaması
 Devletlerin birbirine saldırmaması
 Devletlerin arasında ortak fayda ve eşitlik
 Barışçıl biçimde bir arada yer alma

Stalin'in ölmesi ile beraber Sovyet-Çin arasındaki ilişkilerde devletlerin ulusal çıkarların Devlet
ideolojilerinin önüne geçmesi sebebiyle birtakım çatışmaların ortaya çıkmasının ihtimalinin
yükselmesi Stalin'den sonra yönetime geçen Çinli liderlerin üçüncü dünya ülkelerinde daha aktif
bir rol alınması gerektiğini düşündürmüştür. Bandung Konferansı Orta Doğu Çin ilişkilerinin
dönüm noktası niteliğindedir. Bu dönemde, Arapların Süveyş Kanalı, Filistin ve Cezayir’de Batı
destekli ve batılı Emperyalist güçlere karşı mücadele etmelerinde Çin'in politik ve askeri
desteğine ihtiyaçları söz konusuydu. Bununla beraber Çin ve Arap ülkeleri arasında diplomatik
ilişkiler yeniden kurulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ve Çinli
ilk diplomatik ilişkiyi kuran Orta Doğu ve Arap ülkesi Mısır olmuştur. 1956 yılında yaşanan bu
gelişme ile aynı yılda İsrail, Fransa ve İngiltere Süveyş Kanalı sorunundan dolayı Mısır'a
saldırmışlardır (Huwaidin, 2008).
Son dönemlerde açıklanan Çin Devlet Arşivi belgelerine göre 1956 yılında yaşanan Orta Doğu
Savaşı'nda Çin Devleti, yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılara rağmen Mısır Devleti'ne bu
dönemde 20 milyon İsviçre frangı göndermiş ve bu süreçte Arap dünyasının yanında yerini
almıştır (Fidan, 2011).
Çin yaptığı bu yardımlarla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden sonra ülkeye en çok
yardım eden iki ülke olmuştur. Çin Sovyetler Birliği'nin kendileri üzerinde kurmaya çalıştığı
egemenlikten kurtulması için bu dönem önemli bir fırsat oluşturmuştur. İdeolojik söylemlerini
ön plana çıkartan Çin bu dönemde Sadece Arap ülkelerini değil aynı zamanda Irak Komünist
Partisi gibi Arap ülkelerinde faaliyet gösteren solcu hareketlerinde yanında yerini almıştır. Söz
konusu prensiplerin hayata geçirilmesi ile beraber yeni bir süreç başlamış ve Mısır’la geliştirilen
diplomatik ilişkilerin diğer Arap ülkeleri ile Çin arasında ilişkilerin gelişmesini de beraberinde
getirmiştir. Yemen ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulması Mısır aracılığıyla olmuştur.
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Bu dönemde Çin bir yandan Mısır'a diğer taraftan da Yemen’e maddi destekler sağlamıştır. 1958
yılında Amerika'nın Lübnan'a, İngiltere'nin de Ürdün'e müdahale etmesine Çin sert tepki
göstermiştir. Yine aynı dönemde Fransızların işgalinden kurtulan Cezayir’i ilk tanıyan ülkelerin
başında gelen Çin aynı yıllarda Irak Devleti ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. 1955-1966 yılları
arasında Çin Yemen ve Mısır dışında Moritanya, Tunus, Sudan, Cezayir, Irak ve Suriye ile de
diplomatik ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Çin'in Orta Doğu ülkeleri ile diplomatik
ilişkilerini devam ettirmesi yanında bu ilişkilerde dalgalanmalar ortaya çıkmaya başlamıştır.
İsrail ile Çin arasında 1949 yılında yaşanan yakınlaşma Süveyş savaşı ile kopma aşamasına
gelmiştir. Bunun yanında 1980'li yılların yarısına kadar İsrail Arap sorunlarında Arapların
yanında olacak şekilde tutum almıştır. 1960-1961 yıllarında Sovyet Çin ilişkilerinin kopma
noktasına gelmesi ile beraber Çin'in Orta Doğu bölgesinde anti Sovyet bir politika geliştirmesine
neden olmuş ve bu gelişme Çin'in Orta Doğu politikasını da etkilemiştir. Çin Sovyetler ile yakın
ilişkiler de bulunan Suriye ve Mısır'dan uzaklaşırken İran ve Türkiye’ye yakınlaşmıştır. 1964
senesinde Kahire’de gerçekleştirilen zirvede Filistin Kurtuluş örgütünün kurulması Orta Doğu'da
yeniden nüfus edebilmek için Çin tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Henüz örgütün
resmi kuruluşu tamamlanmamış olmasına rağmen Çin heyeti örgütün kurucuları olan Halil ElVezir ve Yaser Arafat'ı ziyaret etmişlerdir. 1965 senesinde Filistin Kurtuluş örgütünün başkanı
olan Ahmet Şukeyri Pekin’e davet edilmiş ve bir devlet başkanı gibi karşılanmıştır (Sayın, 2013).
1966 1970
Dışa kapalı politikaların olduğu bu dönem Çin'in başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya
ülkeleri ile ilişkileri büyük oranda etkilendiği dönemdir. Bu dönemde Çin tarafından Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği Emperyalist bir ülke olarak görülmeye başlamıştır. Bu dönemde Sovyetler
ordusu Çin için en büyük tehditlerin başında yer almıştır. Bundan dolayı Çin Sovyetler Birliği ile
iyi ilişkilerde bulunan diğer devletlere karşı daha temkinli bir tutum sergilemiş ve Orta Doğu'da
Sovyetlerin dengelenmesi üzerine bir politika uygulamıştır. 1971 senesinde Çin'in Batı bloğu ve
Amerika ile ilişkilerinin yumuşaması ile beraber ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki
üyeliğin Tayvan'dan Çin'e devredilmesi sonrasında bölgedeki ilişkilerinde yoğunluk meydana
gelmiştir. 1971 senesine kadar Amerika liderliğinde Batı ülkeleri tarafından tecritte olan Çin
tanınma hedefiyle Orta Doğu ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerinden destek almayı başarmıştır.
Bu dönemde İran, Lübnan ve Türkiye ile ilişki kurulmuştur. Çin Arap ülkeleri ile yaşadığı
ilişkilere zarar vereceğini düşüncesi ile İsrail Devleti ile resmi bir ilişki kurmamıştır (Çalışkan,
2018).
1970 1975
Bu dönem Orta Doğu ile diplomatik ilişkilerin yeniden başladığı dönemdir. Sovyetlerle yapmış
olduğu ittifakın tamamen bozulmasından sonra Çin, Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu askeri
gücü bir tehdit olarak görüyordu. Bundan dolayı Sovyetlerin egemenliğini yıkmak için Orta
Doğu'da yer alan bütün güçlerin birleştirilmesi noktasında bir politika benimsemiştir. Bu
dönemde Çin bir taraftan kültür reformu uygulamalarının başarısızlıkları ile uğraşırken diğer
taraftan 3. Dünya ülkelerinden kendisine müttefikler aramaya ve onların liderleri olmak için
çalışmalar yapmaya başladığı dönemdir. Üçüncü dünya ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin
sempati ve güvenini kazanarak emperyalizm ve batı ülkelerine karşı ayakta durmaya çalışmıştır.
Bu dönemde Çin'in kendine olan güveni piyasa ekonomisinin benimsenmesinin reddedilmesine
ve buna bağlı olarak da yabancı sermayenin ülkeye girişine engel olmuştur. Bundan dolayı Çin'in
Orta Doğu ülkeleri ilekurmaya çabaladığı iyi ilişkilere rağmen Arap ülkeleri tarafından resmi
olarak tanınmayı başaramamıştır. Batı yanlısı olan Lübnan, İran ve Türkiye ile Çin arasında 1971
826

yılında diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Bunun yanında Çin 1970 yılına kadar olan dönemde,
Orta Doğu bölgesini Maocu ideolojik düşüncenin yaygınlaştırılabilir bir bölge olarak görmüştür.
Umman özgürlük cephesi ve Filistin Kurtuluş örgütü gibi örgütleri destekleyen Çin, Sovyetler
Cumhuriyeti ile arasında ortaya çıkan ideolojik fark belirgin hale gelmeye başladıkça
uluslararası alanda kendini 3. Dünya ülkelerinin bir savunucusu şeklinde konumlandırılmasına
neden olmuştur (İnanç, 2018).
1976 1990
Mao'nun ölmesi ile beraber Çin'in başına geçen Deng Xiaoping kültür devrimi politikalarına son
vermiştir. Ayrıca Deng, ülke politikalarında ülkenin içindeki boşluğu doldurmak ve tarım
toplulukları oluşturmak için yapılan fiyat kontrolleri ve dış ticaret gibi Sovyet temelleri üzerine
kurulmuş olan ekonomik politikaları devam ettirilmesini reddetmiştir ve Çin'in ilerleyen
dönemlerdeki en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirtmiştir. Çin lideri Deng, daha fazla
pratik diplomasi ve daha az ideoloji diplomasisini benimsemiştir. Bu dönemde uygulanan
reformlardan sonra devletin dış politika öncelikleri dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere
göre belirlendiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde Çin'in Orta Doğu politikası ekonomi ve
pragmatik bir politika şekline dönüşmüştür. İnsan haklarının ihlallerinin yaşandığı Tiananmen
ayaklanmasında Çin Amerika'nın desteklediği protestocular ile karşı karşıya gelmiştir. Bu
gelişme sonrasında Orta Doğu ülkeleri Çini uluslararası camiada desteklemiştir. Ancak yaşanan
bu gelişmelerden sonra Amerika'nın Çin’i teknolojik olanaklardan kısıtlaması ve Çin’e yapılan
silah satışlarının durdurulması İsrail'in Çin'in en önemli müttefiki olmasına neden olmuştur
(Sandıklı, 2005).
1990 ve sonrası
Çin'in Amerika ile mücadelesinde Amerika'ya karşı Orta Doğu kartını öne sürebilmek, Doğu
Türkistan bölgesinde Müslümanların dışarıdan destek ve yardım almalarını engellemek, Çin'in
ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasındaki esas kaynağın ortada olması ve İran-Irak Savaşı
esnasında ortaya çıkan silah pazarının etkisi, 1990'lı yıllardan sonra Orta Doğu Bölgesi'ni Çin'in
dış politikasında en üst noktalara taşımasına neden olmuştur. 1990'lardan sonra Çin yapmış
olduğu ihracatları arttırmış, yatırımlara daha fazla yer vermiş ve yatırımların birtakım
tasarruflar ve dış sermaye desteği ile finanse edilmesini sağlayarak sanayisinin gelişmesini
sağlamıştır. Bu bağlamda ekonomik bakımdan büyük bir güç haline gelen Çin için Orta Doğu
bölgesinin enerji kaynakları bakımından ve pazar olması açısından önem arz eder. Küreselleşme
sürecinde Çin Orta Doğu bölgesi ile sahip olduğu ilişkileri ekonomi ekseninde yürütmüştür
(Gilpin, 2014).
İdeoloji ağırlıklı yaklaşım Orta Doğu ülkeleri tarafından Çin'in Avrupa ve Amerika'nın yürüttüğü
sömürgeci tutumun karşısında daha olumlu bir etkiye sebep olmuştur. Tüm bu süreç göz önünde
bulundurulduğunda bir ekonomik faaliyetin işleyişi incelenirken hem ekonomik hem de siyasi
tahlillerin yapılması gerekir. Bu kısımda da Çin'in Orta Doğu politikasındaki ekonomik
yöntemleri ele alınacaktır.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda Çin'in Orta Doğu politikası, Filistin mücadelesinin ve anti
Emperyalist hareketlerin destek verdiği Mao döneminin tersine, ideoloji odaklı parametrelerden
bağımsız olarak işler. Mao döneminde batı taraftarı baskıcı ve gerici rejimler biçiminde
tanımlanan ülkeler, günümüzde Çin'in en büyük enerji ortakları arasında yer almaktadır. Çin'in
dış politikasına bakıldığında, batı yanlısı olan Suudi Arabistan ve onun rakibi konumunda olan
İran arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle Çin'in dış politikası, tüm
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dünya ülkelerini eşit mesafede duran, iç işlerine karışmama ve siyasetten bağımsız ilkeleri
üzerine kurulmuştur. Çin günümüz dış politikasında farklı ülkeler ile yürüttüğü ilişkilerini
karşılıklı ekonomik yararları göz önünde tutarak ve siyasi meselelerin ülkenin ekonomik
çıkarlarına zarar vermesine izin vermeyecek şekilde sürdürmektedir (Atlı, 2014).
Çin yönetimi günümüz Orta Doğu politikasında da Orta Doğu ülkelerinin siyasi konularına taraf
olmayacak şekilde ekonomi eksenli bir dış politika izlemektedir. Arap baharı sonrasında
yaşanan yeni dönem Çin'in politikası karşılıklı saygıya dayanan diplomatik ilişkilerin
geliştirilmesi, ortak kalkınma ve gelişme hedeflerine daha sıkı ekonomik ilişkiler ile yürütülmesi,
barışın korunması ve kültürel ilişkilerin derinleşmesi ve uluslararası platformlarda daha çok
işbirliği yapılması şeklindedir. 2004 yılında Kahire’de gerçekleştirilen Çin Arap ülkeleri işbirliği
Forumu toplantısı ve sonrasında Pekin'de sürdürülen toplantılardan sonra Çin son zamanlarda
hayata geçirmeyi planladığı ahenkli dünya politikası için Arap dünyasını önemli bir ortak olarak
görmektedir. Bu politika çerçevesinde Arap dünyası ile Çin arasında yeni döneme şu başlıklar
altında toplamak mümkündür.
Karşılıklı güven ve siyasi olarak eşitlik. Bu başlık altında Orta Doğu ve Çin halklarının
arasındaki ilişkinin karşılıklı güvene dayanması vesürdürülmesidir. Bu ilişkinin sağlıklı bir
biçimde sürdürülebilmesi için Orta Doğu bölgesi üzerinde Çin'in politikası bölgede
yaşamlarını sürdüren insanların temel sahip olduğu hakların korunması, bölgedeki barışın
ve istikrarın sağlanması ve bölgenin kalkınması ve gelişmesi üzerinedir (Çalışkan, 2018).



Ticari ve ekonomik ilişkiler. Çin ve Arap dünyası nüfuslarının yaklaşık 1.6 milyar kişiye
ulaşmasından dolayı Arap ülkeleri Çin'in en büyük dış ticareti ortakları arasında sekizinci
sırada yer almasından dolayı bu ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir (Çalışkan, 2018).



Kültürel yakınlık. Arap ve İslam dünyasının gelenek ve kültürleri ile Çin'in gelenek ve
kültürleri, dünyadaki en önemli medeniyetler arasında kabul edilir. Hem Arap ülkeleri hem
de Çin Doğu Kültüründedir. Aynı coğrafya üzerinde bulunmalarından dolayı Arap ve
Çinlilerin anlaşması, sağlıklı ilişkiler içerisinde bulunması ve birbirini anlaması daha
kolaydır (Fidan, 2011).



Çin Orta Doğu Bölgesi'nde yaşanan siyasi meselelerde daha aktif rol almakta ve arabuluculuk
girişimleri sonucunda çözüm önerileri sunmaktadır. Çin yönetimi yaşanan Arap baharı
döneminden önce bölgedeki siyasi meselelere daha pasif bir yaklaşım sürdürüyorken
günümüzde bu duruşu aktif ancak tarafsız olarak sürdürmektedir. Çin'in Orta Doğu bölgesinde
yürütmüş olduğu siyasi rolün sınırlı kalması dolayısıyla Çin'in bölge üzerindeki politikalarının
da etkisinin sınırlı olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu durumun bu şekilde olmasındaki
öncelikli sebep Çin'in ekonomik kalkınmasına daha fazla önem vermesidir. Diğer bir ifade ile Çin
yönetimi politikalarında önceliğini kendi iç sorunlarına vermesi, uluslararası camiada süper güç
rolü üstlenmek ve sorumluluk alan lider ülke konumunda olmaktan kaçınmasıdır (Atlı, 2014).
Çin'in 2001 öncesinde Orta Doğu dış politikasını belirleyen faktörler kültürel ilişkiler, siyasi
işbirlikler, silah satışı, enerji, ticari ve ekonomik ilişkilerdir. Ancak 2001 yılından sonraki takip
eden yıllarda bu başlıklar varlığını sürdürmüş olsa da her konunun kendi içinde bir değişim
yaşadığı ifade edilebilir (Temiz, 2015).
Bölgede 2001 yılından bu yana devam eden istikrarsızlık ve kaos, Çin'in bütün ilişkilerini
yeniden gözden geçirmesi ve dizayn etmesi gerekmiştir. Bu bağlamda bir taraftan ekonomik
ilişkiler ve enerji güvenliğini devam ettirebilmek adına Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ile
ilişkilerini devam ettirirken diğer taraftan Yemen, Libya, Suriye ve Irak'ta farklılaşan şartlara
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göre bir takım siyasi işbirliği geliştirmiştir. Orta Doğu'daki dinamizmi gösteren bu politikalar
aslında 2011 sonrasında Çin'in Amerika'dan bağımsız bir diplomatik söylem ve politika
geliştirdiğinin en belirgin göstergesidir. Orta Doğu politikalarında Çin'in girişimlerinin sınırlı
olması Orta Doğu'daki mevcut durumun daha fazla müdahale etmesine izin vermemesidir. İsrailArap anlaşmazlığında problemin çözümünde ısrar etmek bir taraftan İsrail ile ilişkilerine zarar
verecek, diğer taraftan çözümün desteklenmemesi Arap dünyasındaki Çin'in sahip olduğu imaja
zarar vereceğinden dolayı İsrail-Arap barış görüşmelerinde Çin'in etkili olmasının önü
kapanmaktadır (Çalışkan, 2018).
Amerika
Amerika'nın kuruluşuna bakıldığında Avrupa'da farklı ülkelerde yaşayan baskılardan kaçmaya
çalışan ve özgürlüğüne düşkün insanların kıtaya yerleşmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.
Özgürlüğün insanlarda meydana getirdiği hazdan başkalarının da bundan yararlanmasını
istemesi Amerika için bir felsefe olmuştur. Dünyadaki tüm ülkelerde demokrasi sisteminin
yayılmasını istemelerinin altında da bu felsefenin yer aldığını söylemek mümkündür. Amerikalı
bir kişiye göre demokrasi insanoğlu için en ideal sistemdir. Bundan dolayı demokrasi Amerikalı
olma kimliğinin temelindedir. Bundan dolayı demokrasi ile tanışmaya ülkelerinde demokrasi ile
tanışmalarını sağlayacak şekilde politikalar üretmek Amerikalı olmanın özünde bir durumdur.
Gazeteci John Sullivan’ın görüşüne göre Amerikalılar seçilmiş bir topluluktur. Dünyanın diğer
topluluklarının özgür kılınması için Amerikalı olan her vatandaşın çalışması gerekir. Çünkü
bundan kaçış yoktur. Bundan kaçmak tanrının buyruklarına karşı gelmek ile eş anlamlıdır.
Dolayısıyla bu mantık ile Amerika'nın aktif bir dış politikası olması gerekir (Sümer, 2008).
Seçilmiş bir halk olma inancıyla Amerika kendi hakimiyetini oluştururken bir özgüven
sağlamakta ve sürekli artmakta olan ülke nüfusunun hem kendi kıtasında hem de dünyanın
kalan bölgelerine Amerika misyonunun yayılmasını uygun ortam hazırlamaktır (Kerimoğlu,
2018).
Bu bağlamda Amerika tarihinde derin etkiler bırakmış olan başkanların dış politikalarında
birbirinden farklı geleneklerin meydana gelmesini sağlamıştır. Ancak Amerika'nın asıl amacının
kendi çıkarları ve kazanç elde etmek için değil aslında kutsal bir görevi yerine getirdiklerini
savunmaktadırlar. Bu kutsal görevinde dünyaya özgürlük ve demokrasinin getirilmesidir.
Burada coğrafi bakımdan kendisine çok uzak bir mesafede bulunan bir bölgeye neden önem
verdiğinin bilinmesi gerekir. Bu önem ile ilgili olarak Amerika savunma Bakanlığı'nın yayınlamış
olduğu bir raporda açıkça ifade edilmektedir Bu raporda
 Orta Doğu bölgesi Amerika için insan gücü, doğal kaynakları, stratejik konumu ve dünya

sorunlarındaki etkisiyle büyük bir öneme sahiptir
 Orta Doğu Bölgesi birkara köprüsü konumundadır. Sovyetler Birliği'ne hava saldırısı

yapabilecek kadar yakın olan bu bölgenin strajik bir önemi vardır. Ayrıca Sovyet bloğuna
karşı meydana gelebilecek saldırılar esnasında yerleştirilebilecek güçler için uygun alanlara
sahip olmasının yanında, Asya'nın Sovyetler kontrolündeki bölgeler ile etnik ve kültürel
birçok bölgeye yakındır.
 Orta Doğu bölgesi dünya Petrol rezervinin çoğuna sahiptir ve gerek Amerika ve

müttefikleri bu petrole muhtaçtır
 Orta Doğu bölgesinde eğitim almamış büyük bir insan gücü yer almaktadır. Bu insan

gücünün Sovyetlerin kontrolü altında girmesi kabul edilebilir bir durum değildir (Akman,
2013).
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Enerji ve petrol kaynaklarının Amerika için önemi anlaşılmasıyla Orta Doğu Bölgesi'nin Amerika
için ne kadar önemli olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde önemli bir yere sahip olan
petrol bugünkü stratejik önemini 2. Dünya Savaşı sonrasında kazanmıştır. Amerika'da kullanılan
petrolün büyük bir çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden sağlandığı düşünüldüğünde Amerika'nın
bölgede başka bir gücü istemesinin nedeni anlaşılacaktır. Bu kaynağı elinde bulundurmak ve
başka ülkeler ile paylaşmak istemeyen Amerika bu bölgeyi elinde tutmak durumundadır.
Amerika bugün çok büyük bir coğrafyada yer almış olmasına rağmen dünya petrol rezervinin
yaklaşık %3’üne sahiptir. Ayrıca Amerika dünyada petrole en çok ihtiyaç duyan ülkelerin
başında gelmektedir. Dolayısıyla dünyanın süper gücü konumundaki Amerika petrolde dışa
bağımlıdır (Arı, 2018).
Orta Doğu'da Sovyetlerin varlığı hissedilir bir durum olmaya başlayınca 1957 yılında
Amerika'nın başkanlık görevini yürüten Eisenhower bir doktrin yayınlamıştır. Söz konusu bu
belgeyle Orta Doğu Bölgesi'ni komünizm tehlikesine karşı koruması altına almıştır. Bu belgede
herhangi bir Orta Doğu ülkesi, Batı bloğunda yer almıyor olsa da komünizme karşı mücadele
etmeleri durumunda veya herhangi bir tehdit ile karşı karşıya kalmaları durumunda istedikleri
takdirde Amerika tarafından asker gücü ve silah yardımı alabileceklerdir. Ancak bu doktrin Orta
Doğu ülkelerine müdahale etmek için bir hareket olarak algılanmış ve başarı sağlanamamıştır.
Bundan sonra 1969 yılında Nexon Doktrini devreye sokuldu. Bu doktrinde Suudi Arabistan ve
İran'a önem verilmekteydi. Çünkü Sovyetler Birliği ile mücadele etmede bu iki ülke önemliydi.
Amerika'nın bölgeye doğrudan müdahale etmesine karşı olan ve Orta Doğu ülkelerine ekonomik
ve askeri yardım yapılmasını öngören bu doktrinle 1979 yılına kadar Orta Doğu'ya çok fazla
sayıda silah satılması sağlanmıştır (Kona, 2003).
Orta Doğu Bölgesi'nin Amerika için önemi 1970'li yılların başında patlak veren petrol krizi ile bir
kere daha açığa çıkmıştır. Orta Doğu birçok açıdan Amerika için önemli ve vazgeçilmesi zor bir
bölgedir. Enerji ihtiyacı bakımından dışa bağımlı bir ülke olmasından dolayı Orta Doğu
Bölgesi'nin önemi Amerika için kaçınılmazdır. 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransa ve İngiltere,
Soğuk Savaş döneminden sonra ise Sovyetler Birliği'nin bölgeden çekilmesi sonucunda bölgenin
hakim gücü olan Amerika bu gücü kaybetmek istememektedir. Son dönemlerde bunun en somut
örneği ise, Suriye'de yaşanan gelişmelerdir. Orta Doğu bölgesinde Amerika'nın ekonomik
politikalarına bakılacak olduğunda her geçen gün petrol ihtiyacı artan ve daha çok bağımlı hale
gelen Amerika söz konusu ihtiyacın önemli bir bölümünü dünyadaki petrolün yaklaşık
%50'sinin bulunduğu Orta Doğu bölgesinden karşılar. Dolayısıyla bölgenin sahip olduğu
doğalgaz ve petrol rezervlerinin kendi kontrolleri altında olması ve bunun akışının kendi
kontrollerinin altında sağlanması Amerika için hayati bir önem taşımaktadır (Arı, 1999).
Petrol rezervlerinin yanında doğalgaz rezervlerinin de yaklaşık %75’nin Orta Doğu'da yer alması
Orta Doğu'nun gerek Amerika, gerek batılı devletler gerekse de Rusya’nınhedefi haline
gelmektedir (Ayhan, 2006).
Orta Doğu ülkelerinden Irak verimli araziler ve sahip olduğu petrol rezervleri ile stratejik bir
öneme sahiptir. Dünyanın en çok Petrol rezervine sahip olan 3 ülkeden 1 tanesi bunun yanında
Suudi Arabistan en büyük ikinci petrol rezervine sahiptir (Pamir, 2006). Irak, su kaynakları
bakımından önemli bir ülkedir. Irak’ın sahip olduğu fiziksel ve insan kaynaklarına diğer petrol
devletleri sahip değildir (Onay, 2003).
Ayrıca bölge ülkelerinin Amerika'nın stratejik ve ekonomik çıkarlarını sağlaması açısından İsrail
ön plana çıkan devlettir (Arı, 1999).
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İsrail'in Amerika'nın bölgedeki çıkarlarının devamını sağlaması açısından mevcudiyetini
korunması ve devam ettirmesi gerekmektedir. Bundan dolayı Amerika'nın İsrail'e olan
desteğinin sürdüğü ifade edilebilir. Bunun yanında Amerika için Orta Doğu bölgesi devletleri
arasında kendisi ile olumlu ve uyumlu politikaları takip eden ülkelerin güvenliği her zaman
büyük önem taşır.
Rusya
Orta Doğu Rus çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde olduğu kadar Rusya döneminde de dış
politika açısından aynı veya daha fazla bir önem taşımaktadır. Orta Doğu bölgesi Ruslara göre
Yakın Doğu olarak ifade edilir ve Rusya'nın coğrafi konumu bakımından 3 alt bölgesinden bir
tanesidir. Rusya'nın yakın çevresinin 3 alt bölgesi konumunda olan Orta Doğu kendi ifadeleriyle
Yakın Doğu olarak Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri Birgül Katar, Kuveyt, Bahreyn Suudi
Arabistan, Libya, Lübnan, İsrail, Irak, Suriye ve Mısır olarak kabul edilir. Arap Yarımadası Ruslar
için enerji piyasasını etkileyen, kendi coğrafyalarında çok miktarda petrol rezervi bulunan bir
bölge olarak Rusların dış politikalarında yer almıştır. Orta Doğu coğrafyası üzerinde küresel
güçlerin çalıştıkları ve sürekli hesap yaptıkları bu alanda Ruslar da yer almaktadır. Orta Doğu
Amerika'nın kendi başına yönetmesi yönetebileceği bir alan olmadığını savunan Ruslar Orta
Doğu'nun Amerika'nın kontrolüne bırakılmaması gerektiğini ifade ederler. Orta Doğu'da devamlı
surette mücadele eden İngiltere, Avrupa Birliği, Amerika ve Rusya içerisinde Rusya sahip olduğu
konumu kurmaya çalışmaktadır. Orta Doğu bölgesi bu küresel güçlerin hala paylaşamadığı bir
bölge olma özelliğini korumaktadır (Kemp&Saunders, 2003).
Sovyetler Birliği ve Amerika'nın kendi egemenliklerini Orta Doğu'da arttırmak için yaşadıkları
rekabet Rusya Orta Doğu ilişkilerinin de gelişmesinde başlangıç noktalarından bir tanesidir.
1990 yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile beraber Sovyetlerin mirasçısı olan Rusya Orta
Doğu politikalarında Sovyetlerin sürdürdüğü ideolojik politikadan vazgeçmiştir. Orta Doğu'da
Rusya ideolojik politika dışında her türlü politikanın takip edilmesi ve uygulanması ekseninde
yaklaşmıştır. VilademirPutin'in Rus devlet yönetiminin başına geçmesi ile beraber Rusya Arap
ülkeleri ve Orta Doğu ile Rusya devletinin kendi çıkarlarına uygun olacak biçimde her alanda
çalışmaya özen göstermiştir. Rusya sadece kendi çıkarlarını göz önünde bulunduran diğer
ülkelerin çıkarlarını da görmezden gelmemiştir. Orta Doğu'da Rusya'nın yürütmeye çalıştığı
politikayı Dışişleri Bakanı olan Lavrov'un; “Rusya Orta Doğu'da ne İsrail ne de Arap ülkelerinden
yana tavır almamaktadır. Rus politikası Orta Doğu bölgesinde ülkenin çıkarlarını korumayı
hedeflemektedir. Arap ülkeleri ile olumlu ilişkiler geliştirmeye çalışmamızın yanında İsrail ile de
aynı politikayı yürütmekteyiz.” şeklinde vermiş olduğu ifade açıklar niteliktedir. Rusya bölgede
yürüttüğü çalışmaları barış ortamında politika yürütme ile devam ettirmeye çalışırken Amerika
karşıtı politikaları da devam ettirmektedir. Gereken politika ilkesi ile beraber bölgedeki
politikalarını uygulayan ve dünyanın süper gücü olma yolunda uzun vadede stratejiler geliştiren
ve bu bağlamda ilerlemeye çalışan Rusya Orta Doğu'daki Avrupa Birliği ve Amerika'nın varlığını
da kabul ederek politikalarını uygulamaktadır. Sovyetler Birliği döneminde Orta Doğu'ya silah
ticaretinde ağırlık verilmiş ancak bölgenin diğer ülkeleri ile başka alanlarda ticaretlerini
geliştirmekte etkisiz kalmışlardır. Ancak bu durum 90 yılından sonra değişmiştir. Özellikle
Putin'in yönetime gelmesi ile beraber bölge ülkeleri arasında sadece silah satışı değil başka
alanlarda da işbirliğinin devam ettirilerek derinlik kazanmasına önem verilmiştir (Borisov,
2004).
Rusya'nın bölge ülkeleri ile ilişkilerinin daha farklı sahalarda geliştirilmesini sağlamak için 2005
yılında Putin Orta Doğu turu yapmıştır. Bu gerçekleştirilen ziyaret Rusya'nın Orta Doğu'daki
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politikasında yer alan yeni bakış açılarında ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu ziyarette Putin ile
beraber sanayi üretici firmaları ve ihracat firmalarının yanında enerji firmaları da yer almıştır.
Orta Doğu ülkeleri ve Rusya arasında yeni ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayan Putin yapmış
olduğu bu Orta Doğu ziyaretinden sonra enerji şirketleri Suriye, İran, Ürdün ve Suudi Arabistan
gibi bölgenin devletlerinden Petrol almaya ve bu aldığı petrolü Amerika ve Avrupa'ya satmaya
başlamıştır (Trenin, 2016).
Rusya'nın Orta Doğu politikasında Sovyetler Birliği'nin politikasından farklı olarak silah ticareti
dışında farklı alanlarda farklı ticaret alanları gelişmiş her iki ülkede karşılıklı kazanımlar elde
etmiştir. Günümüzde Rusya'nın Orta Doğu politikaları üzerinde etki sahibi olan iki farklı tehdit
söz konusudur. Bunlardan ilki, Rusya'nın sınırlarını tehdit oluşturabilecek, Kafkaslar ve Orta
Asya'da sıçraması ihtimali olan orta doğu ülkelerinde meydana gelebilecek bir savaş ve kriz.
İkinci olarak ise hem küresel hem de bölgesel kriz ve olaylarda Rusya'nın takılacağı tavrı
belirleyen bölge ülkeleri ile silah ticareti, sanayi alanı ve askeri işbirliğine zarar gelip
gelmeyeceği konusudur. Rusya'nın Orta Doğu politikaları günümüz Orta Doğu'da yaşanan
gelişmelerden etkilenmektedir. Kendi sistemlerindeki iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğü
ve ulusal egemenlik ilkelerinin de sorgulanmaya başladığı zamanda Rusya'da kendi bölge
stratejilerini uygulamak için çaba sarf etmektedir. Sovyetler Birliği döneminde Orta Doğu'da
yaşamış olduğu nüfus kaybına da göz önünde bulundurarak bu durumdan ders alan Rusya bir
taraftan bölge ülkeleri üzerinde kendi nüfusunu kabul ettirmek için çaba sarf ederken diğer
taraftan da bölge ülkeleri ile ittifak kurmayı tercih etmektedir. Bölgede yer alan partiler ve
örgütlerle çalışmak için politikalarını düzenleyen Rusya, bölgedeki imajının düzeltilmesi,
bölgedeki sahip olduğu etki alanını arttırmak için gayret etmektedir (Fisk, 2017).
Rusya'nın Orta Doğu’ya yönelik yürüttüğü politikaların şekillenmesindeki en önemli
faktörlerden bir tanesi de dünyanın en kaliteli petrol rezervi olarak kabul edilen Musul'un Rusya
sınırına sadece 600 kilometre bir mesafede olmasıdır. İsrail'de yaşayan halkın yaklaşık beşte
birinin Sovyetler döneminde Rusya'dan İsrail'e gitmiş olan ve Rusça konuşan yahudilerden
oluşması ve Amerika'nın bölge ülkelerine askeri bir operasyon gerçekleştirerek enerji hatlarını
ele geçirmesi tehdidinin bulunması Rusya'nın Orta Doğu'ya ilgisini daha da arttırmaktadır. Orta
Doğu uzmanı olan Primakov Rusya'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını tespit etmek ve korunması
sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların ilkini yapmıştır. Askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda
belirlenen çıkarların korunmasına önem vermiş ve daha sonrasında Putin Orta Doğu'da daha
birçok şey yapılması gerektiğini açıklayarak destek vermiştir. Orta Doğu'da birçok alanda
politikalar geliştiren Rusya için Orta Doğu askeri çıkarları, ekonomik ve siyasi çıkarlarına ek
olarak bölgenin istikrarı ve enerji hatlarının güvenliği önem taşımaktadır (Norberg, 2013).
SONUÇ
Amerika Rusya ve Çin'in Orta Doğu politikaları bağlamında ve bu politikaların ekonomik boyutu
değerlendirildiğinde Amerika ve Rusya'nın Orta Doğu da bir güç haline gelmeye çalışması ve
Orta Doğu'nun gerek kültürel gerekse de enerji kaynakları bakımından sahip olduklarının
egemenliğine elinde bulundurması hem Amerika'nın hem de Rusya'nın dış politikalarının
temelini oluşturmaktadır. Hem Rusya hem de Amerika bölgenin sahip olduğu enerji
kaynaklarına ihtiyaç duyması ve bu sahip olunan enerji kaynakları ve petrol rezervinin tek
başına başka bir ülkenin egemenliğinde bulunmaması için dış politikalar üretmektedirler. Ayrıca
Orta Doğu'nun sahip olduğu zengin kaynaklar kendi ülkelerinde ihtiyaç duydukları kaynaklar
olduğundan dolayı Orta Doğu'yu egemenliği altına almak için özellikle de petrolün
keşfedilmesinden sonra çaba sarf etmişlerdir. Her iki ülkede bu bağlamda bölgenin yaşadığı
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çatışma ve kaos ortamlarını kendi ülke çıkarları açısından yönetmekte ve yönlendirmektedirler.
Orta Doğu'da Çin'in yürüttüğü politikalara bakıldığında orta doğu ülkeleri ile ilişkilerini bozmak
istemeyen Çin yönetimi ara bir politika izlemektedir. Yine Amerika ve Rusya'da olduğu gibi
Çin'de Orta Doğu'da yer alan kaynakları ihtiyacı olmasından dolayı bölgenin kargaşalarını ve
çatışmalarını barışçıl bir şekilde çözmeye gayret etmektedir. Ancak Çin de Orta Doğu'daki
çatışmaların insan hakları ihlali bağlamında değil bölgeden çıkarlarını zarara uğratacak endişesi
ile Orta Doğu'da çıkarcı bir politika izlemektedir. Özetle araştırmanın konusu olan söz konusu 3
ülkede Orta Doğu'nun zengin kültürel kaynakları ve yeraltı kaynaklarına ihtiyacı olması
dolayısıyla dış politikalar üretmektedir. Bu ülkeler şayet Orta Doğu bugünkü kaynaklarına sahip
olmasaydı ve bu ülkeler kendine yetecek doğal kaynaklara sahip olmuş olsalardı bugün Orta
Doğu'da yaşanan çatışmalar, savaşlar ve benzeri durumlar belki de hiç yaşanmamış olacaktı.
Ayrıca bu bölgede mevcut olan kaynakların tükenmesi durumunda gerek Amerika, gerek Rusya
ve gerekse Çin dışında dünyanın diğer ülkeleri de Orta Doğu üzerindeki politikalarının sona
ermesi anlamına geleceğini söylemek yanlış bir kanı olmayacaktır.
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Savaşın Çocukların Psikolojik Sorunlarına Etkisinin Araştırılması

Fatih Bal*, Beril Zeynep Hacıosman**

Öz
Göç, insanlık tarihinin en eski kavramlarından biridir. Yüzyıllar boyunca kişiler, gruplar veya
topluluklar savaş, doğal kaynaklar, siyasi ve dini kaygılarla ülke içerisinde veya ülkeler arası yer
değiştirme geleneğine sahiptirler. Göç türleri, iç göç, dış göç ve uluslararası göç olmak üzere üç
ana gruba ayrılmaktadır. Özellikle bir başka ülkeye göçen kişi, ülkesini terk etme kararını
yaşamsal birtakım endişeler doğrultusunda almışsa halihazırda zor olan uyum sürecinin kişinin
sahip olması muhtemel sorunları sebebiyle daha fazla uzaması veya sekteye uğraması ihtimali
vardır. Bu araştırmanın amacı savaş mağduru çocuk ve ergenlerin travma sonrası stres
düzeylerinin cinsiyet, yaş ve algılanan sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre incelenerek
aralarında ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul iline bağlı
Fatih ilçesi ve çevresinde ikamet eden 325’i erkek ve 325’i kız olmak üzere yaşları 6 ile 18
arasında değişen toplam 650 çocuk ve ergen rastgele örneklem alma yöntemiyle seçilmiştir.
Araştırma verileri Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu
kullanılarak toplanmış ve akabinde Ki-Kare Analiziyle araştırma hipotezleri incelenmiştir.
Araştırmanın bulguları cinsiyet ile travma sonrası stres düzeyi arasında bir ilişki olduğu, yaş ile
travma sonrası stres düzeyi arasında bir ilişki olduğu ve son olarak katılımcıların algıladıkları
sosyoekonomik düzey ile travma sonrası stres tepki düzeyi arasında bir ilişki olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Travma sonrası stres düzeyi, Savaş mağduru çocuk ve ergenler, Çocuklar
için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Göç, insanlık tarihinin en eski kavramlarından biridir. Yüzyıllar boyunca kişiler, gruplar veya
topluluklar savaş, doğal kaynaklar, siyasi ve dini kaygılarla ülke içerisinde veya ülkeler arası yer
değiştirme geleneğine sahiptirler. Göç türleri, iç göç, dış göç ve uluslararası göç olmak üzere üç
ana gruba ayrılmaktadır (Çakır, 2011:201).
Bir yerden bir başka yere çeşitli sebeplerle taşınan ve taşındığı yerde kendisine yeni bir yaşam
kurmaya çalışan insanlara göçmen adı verilmektedir. Ancak son yıllarda dünya genelinde barış
ortamının bozulması, göçmen ve mülteci arasındaki ayrımı belirsiz hale getirmektedir. Bir kişi
ister göçmen isterse mülteci olarak nitelendirilsin, içine doğduğu ve alıştığı atmosferi terk
ederek bir başka ülkeye göç etmesi, göç ettiği ülkenin kültürel, dilsel, siyasi, sosyal ve dinsel
atmosferine uyum sağlaması her daim zor bir süreci ifade eder (Kaypak, 2014:128-130).
Özellikle bir başka ülkeye göçen kişi, ülkesini terk etme kararını yaşamsal birtakım endişeler
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doğrultusunda almışsa halihazırda zor olan uyum sürecinin kişinin sahip olması muhtemel
sorunları sebebiyle daha fazla uzaması veya sekteye uğraması ihtimali vardır.
Göçmenlere yönelik demografik verilere bakıldığında tüm göçmenlerin %53’ünden fazlasını 18
yaşından küçük çocuk ve ergenlerin oluşturduğu ve en geniş ikinci yaş grubunun 0-12 yaş
arasındaki bebek ve çocukların oluşturduğu göze çarpmaktadır (Akköz Çevik, 2016:81).
AMAÇ
Araştırmanın amacı, Türkiye’de yaşayan yaşları 6 ile 18 arasında değişen 650 savaş mağduru
çocuk ve ergenin travma sonrası stres düzeylerinin cinsiyet, yaş ve algılanan sosyoekonomik
düzey değişkenleri ile ilişkili olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda
Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeğinden yararlanılmıştır.
KAPSAM
Araştırmanın kapsamını 325’i erkek ve 325’i kız olmak üzere toplam 650 savaş mağduru çocuk
ve ergen oluşturmaktadır. Örneklemin rastgele örneklem alma yöntemi seçildiği bölge İstanbul
iline bağlı Fatih ilçesi ve çevresiyle sınırlıdır. Ayrıca araştırmanın kapsamı travma sonrası stres
tepki düzeylerinin algılanan sosyoekonomik düzey, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre
incelenmesi ile sınırlıdır. Araştırmanın amacı doğrultusunda kullanılacak veri toplama araçları
Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul iline bağlı
Fatih ilçesi ve çevresinde ikamet eden 325’i erkek ve 325’i kız olmak üzere toplam 650 savaş
mağduru çocuk ve ergen oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini ise İstanbul iline bağlı Fatih
ilçesi ve çevresinde ikamet eden yaşları 6 ile 18 arasında değişen tüm savaş mağduru çocuk ve
ergenler oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres
Tepki Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve çapraz tablolar
ve betimsel istatistiklerin yanı sıra Ki-Kare Analizi kullanılmıştır. Araştırmada test edilmesi
amaçlanan hipotezler aşağıdaki gibidir:
H0: Travma sonrası stres düzeyi, katılımcının cinsiyetinden bağımsızdır. Cinsiyet ile
travma sonrası stres düzeyi arasında bir ilişki yoktur.
H1: Travma sonrası stres düzeyi, katılımcının cinsiyetine bağlıdır. Cinsiyet ile travma
sonrası stres düzeyi arasında bir ilişki vardır.
H0: Travma sonrası stres düzeyi, katılımcının yaşından bağımsızdır. Yaş ile travma
sonrası stres düzeyi arasında bir ilişki yoktur.
H1: Travma sonrası stres düzeyi, katılımcının yaşına bağlıdır. Yaş ile travma sonrası stres
düzeyi arasında bir ilişki vardır.
H0: Travma sonrası stres düzeyi, katılımcı tarafından algılanan sosyoekonomik düzeyden
bağımsızdır. Algılanan sosyoekonomik düzey ile travma sonrası stres düzeyi arasında bir
ilişki yoktur.
H1: Travma sonrası stres düzeyi, katılımcı tarafından algılanan sosyoekonomik düzeye
bağlıdır. Algılanan sosyoekonomik düzey ile travma sonrası stres düzeyi arasında bir
ilişki vardır.
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VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeğinin geçerlilik-güvenirlik çalışmasının
örneklemini Kırıkkale ilinde yaşayan ve 3 Temmuz 1997 tarihinde mühimmat fabrikasının
patlaması sırasında şehirde olup patlamaya tanık olan 8-12 yaşları arasında 30’u kız ve 30’u
erkek olmak üzere toplam 60 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin yaş ortalaması
10.3’tür.
Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı ile iç tutarlılık açısından ve test-tekrar test yöntemi
ile incelenmiştir. Test-tekrar test güvenirliği ,86 ve Cronbach Alfa katsayısı ise ,75 olarak tespit
edilmiştir. Bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 ve en yüksek puan ise 80’dir. Travma
sonrası stres tepki düzeyleri arasındaki ayrım aşağıdaki kesit puanlarına göre yapılmaktadır
(Erden vd., 1999:145-146):
●

0-11 puan: Travma sonrası stres tepkisi yoktur.

●

12-24 puan: Hafif düzeyde travma sonrası stres tepkisi vardır.

●

25-39 puan: Orta düzeyde travma sonrası stres tepkisi vardır.

●

40-59 puan: Ağır düzeyde travma sonrası stres tepkisi vardır.

●

60-80 puan: Çok ağır düzeyde travma sonrası stres tepkisi vardır.

BULGULAR
Tablo 1: Örneklemin yaş değişkenine göre dağılımı
Yaş

f

%

Geçerli %

Yığılmalı %

6

50

7,7

7,7

7,7

7

50

7,7

7,7

15,4

8

50

7,7

7,7

23,1

9

50

7,7

7,7

30,8

10

50

7,7

7,7

38,5

11

50

7,7

7,7

46,2

12

50

7,7

7,7

53,8

13

50

7,7

7,7

61,5

14

50

7,7

7,7

69,2

15

50

7,7

7,7

76,9

16

50

7,7

7,7

84,6

17

50

7,7

7,7

92,3

18

50

7,7

7,7

100,0

Toplam

650

100,00

100,00
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Tablo 1’den anlaşılacağı üzere örneklem grubunu 50 (%7,7) 6 yaş grubundan; 50 (%7,7) 7 yaş
grubundan, 50 (%7,7) 8 yaş grubundan, 50 (%7,7) 9 yaş grubundan, 50 (%7,7) 10 yaş
grubundan, 50 (%7,7) 11 yaş grubundan, 50 (%7,7) 12 yaş grubundan, 50 (%7,7) 13 yaş
grubundan, 50 (%7,7) 14 yaş grubundan, 50 (%7,7) 15 yaş grubundan, 50 (%7,7) 16 yaş
grubundan, 50 (%7,7) 17 yaş grubundan ve 50 (%7,7) 18 yaş grubundan olmak üzere toplam
650 katılımcı oluşturmaktadır.
Tablo 2: Örneklemin cinsiyet değişkenine göre dağılımı
f

%

Geçerli %

Yığılmalı %

Kız

325

50,0

50,0

50,0

Erkek

325

50,0

50,0

100,0

Toplam

650

100,0

100,0

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere örneklem grubunu 325 (%50) kadın ve 325 (%50) erkek olmak
üzere toplam 650 katılımcı oluşturmaktadır.

Tablo 3: Örneklemin algılanan sosyoekonomik düzey değişkenine göre dağılımı
SED Grubu

f

%

Geçerli %

Yığılmalı %

Üst

120

18,5

18,5

18,5

Orta

230

35,4

35,4

53,8

Alt

300

46,2

46,2

100,0

Toplam

650

100,0

100,0

Tablo 3’den anlaşılacağı üzere örneklem grubunun 120’si (%18,5) üst sosyoekonomik düzeyin,
230’u (%35,4) orta sosyoekonomik düzeyin ve 300’ü (%46,2) alt sosyoekonomik düzeyin
üyesidir.
Tablo 4: Betimleyici istatistikler
N

En
büyük
değer

En
küçük
değer

Aritmetik
ortalama

Ortalamanın
standart
hatası

Standart
sapma

Varyans

Travma
Sonrası
Stres
Tepkisi

650

20

80

46,22

,589

15,027

225,797

Toplam

650
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Çocuklarda Travma Sonrası Stres Tepkisi ölçeğinden elde edilen puanlar 20 ila 80 arasında
değer almaktadır (min=20, max=80). Bu ö lçekten elde edilen puanlarının aritmetik
ortalamasının x̄ =46,22, ortalamanın standart hatası SE=0.589, standart sapması σ=15,027 ve
varyansı σ2= 255,797’dir. Varyans değerinin yüksek olması ölçek puanlarının oynaklık
derecesinin düşük olduğuna delildir.
Tablo 5: Cinsiyet ve travma düzeyi değişkenlerinin çapraz tablosu
Travma düzeyi

Cinsiyet

Kız

Erkek

Toplam

Toplam

Hafif ve
orta
düzeyd
e

Ağır ve
çok
ağır
düzeyd
e

N

182

422

604

Cinsiyet
değişkeni
içindeki %’si

%30,1

%69,9

%100,0

N

0

46

46

Cinsiyet
değişkeni
içindeki %’si

%0,0

%100,0

%100,0

N

182

468

650

Cinsiyet
değişkeni
içindeki %’si

%28,0

%72,0

%100,0

Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere 604 kız katılımcının 182’sinde (%30,1) hafif ve orta düzeyde
travma sonrası stres tepkisi ve 422’sinde (%69,9) ağır ve çok ağır düzeyde travma sonrası stres
tepkisi tespit edilmiş, ancak 46 tane kız katılımcının hiçbir stres tepkisi göstermediği ortaya
koyulmuştur. Yine aynı tabloya bakıldığında 46 tane erkek katılımcının 46’sının (%100,0) ağır
ve çok ağır düzeyde travma sonrası stres tepkisi sergilediği ve 604 erkek katılımcının ise hiçbir
stres tepkisi göstermediği görülmektedir.
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Tablo 5: Algılanan sosyoekonomik düzey ile travma düzeyi değişkenlerinin çapraz
tablosu
Travma düzeyi

Algılanan
sosyoekonomik
düzey

Hafif ve
orta
düzeyde

Ağır ve
çok ağır
düzeyde

Toplam

Üst
sosyoekonomik
düzey

N

51

69

120

Algılanan
sosyoekonomik
düzey değişkeni
içindeki %’si

%42,5

%57,5

%100,0

Orta
sosyoekonomik
düzey

N

114

116

230

Algılanan
sosyoekonomik
düzey değişkeni
içindeki %’si

%49,6

%50,4

%100,0

Alt sosyoekonomik
düzey

N

112

188

300

Algılanan
sosyoekonomik
düzey değişkeni
içindeki %’si

%37,3

%62,7

%100,0

N

277

373

650

Algılanan
sosyoekonomik
düzey değişkeni
içindeki %’si

%42,6

%57,4

%100,0

Toplam

Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere 604 kız katılımcının 182’sinde (%30,1) hafif ve orta düzeyde
travma sonrası stres tepkisi ve 422’sinde (%69,9) ağır ve çok ağır düzeyde travma sonrası stres
tepkisi tespit edilmiş, ancak 46 tane kız katılımcının hiçbir stres tepkisi göstermediği ortaya
koyulmuştur. Yine aynı tabloya bakıldığında 46 tane erkek katılımcının 46’sının (%100,0) ağır
ve çok ağır düzeyde travma sonrası stres tepkisi sergilediği ve 604 erkek katılımcının ise hiçbir
stres tepkisi göstermediği görülmektedir.

840

Tablo 6: Yaş ve travma düzeyi değişkenlerinin çapraz tablosu

Yaş

6 yaş grubu

7 yaş grubu

8 yaş grubu

9 yaş grubu

10 yaş grubu

11 yaş grubu

12 yaş grubu

13 yaş grubu

14 yaş grubu

15 yaş grubu

16 yaş grubu

17 yaş grubu

18 yaş grubu

Toplam

N
6 yaş grubu
içindeki %’si
N
7 yaş grubu
içindeki %’si
N
8 yaş grubu
içindeki %’si
N
9 yaş grubu
içindeki %’si
N
10 yaş grubu
içindeki %’si
N
11 yaş grubu
içindeki %’si
N
12 yaş grubu
içindeki %’si
N
13 yaş grubu
içindeki %’si
N
14 yaş grubu
içindeki %’si
N
15 yaş grubu
içindeki %’si
N
16 yaş grubu
içindeki %’si
N
17 yaş grubu
içindeki %’si
N
18 yaş grubu
içindeki %’si
N
Tüm yaşlar
içindeki %’si

Travma düzeyi
Hafif ve
Ağır ve
orta
çok ağır
düzeyde düzeyde
37
13

Toplam

74,0%

26,0%

100,0%

27

23

50

54,0%

46,0%

100,0%

31

19

50

62,0%

38,0%

100,0%

35

15

50

70,0%

30,0%

100,0%

29

21

50

58,0%

42,0%

100,0%

25

25

50

50,0%

50,0%

100,0%

40

10

50

80,0%

20,0%

100,0%

38

12

50

76,0%

24,0%

100,0%

1

49

50

2,0%

98,0%

100,0%

5

45

50

10,0%

90,0%

100,0%

3

47

50

6,0%

94,0%

100,0%

2

48

50

4,0%

96,0%

100,0%

4

46

50

8,0%

92,0%

100,0%

277

373

650

42,6%

57,4%

100,0%

50

Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere 6 yaşında olan 50 katılımcının 37’si (%74,0) hafif ve orta düzeyde
travma sonrası stres tepkisi ve 13’ü (%26,0) ağır ve çok ağır düzeyde travma sonrası stres
tepkisi, 7 yaşında olan 50 katılımcının 27’sinin (%54,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve
23’ünün (%46,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres tepkisi, 8 yaşında olan 50 katılımcının 31’inin
(%62,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve 19’unun (%38,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres
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tepkisi, 9 yaşında olan 50 katılımcının 35’inin (%75,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve
15’inin (%25,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres tepkisi, 10 yaşında olan 50 katılımcının 29’unun
(%58,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve 21’inin (%42,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres
tepkisi, 11 yaşında olan 50 katılımcının 25’inin (%50,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve
25’inin (%50,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres tepkisi, 12 yaşında olan 50 katılımcının 40’ının
(%80,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve 10’unun (%20,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres
tepkisi, 13 yaşında olan 50 katılımcının 38’inin (%76,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve
12’sinin (%24,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres tepkisi, 14 yaşında olan 50 katılımcının 1’inin
(%2,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve 49’unun (%98,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres
tepkisi, 15 yaşında olan 50 katılımcının 5’inin (%10,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve
45’ünün (%90,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres tepkisi, 16 yaşında olan 50 katılımcının 3’ünün
(%6,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve 47’sinin (%94,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres
tepkisi, 17 yaşında olan 50 katılımcının 2’sinin (%4,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve
48’inin (%96,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres tepkisi, 18 yaşında olan 50 katılımcının 4’ünün
(%8,0) hafif ve orta düzeyde stres tepkisi ve 46’sının (%92,0) ağır ve çok ağır düzeyde stres
tepkisi sergilediği görülmektedir.
Tablo 7: Cinsiyet ve travma düzeyi değişkenleri için gerçekleştirilen Ki Kare analizi
sonuçları
Değer

Df P

Continuity Correction 17,786a 1
N

,000b

650

a. En düşük beklenen değer 12,88’dir.
b. p<,05

Tablo 7’den anlaşılacağı üzere travma düzeyi katılımcının cinsiyetine bağımlıdır. Diğer bir
deyişle cinsiyet ile travma düzeyi arasında bir ilişki vardır (p= ,000; p<,05).

Tablo 8: Algılanan sosyoekonomik düzey ve travma düzeyi değişkenleri için
gerçekleştirilen Ki Kare analizi sonuçları
Değer

df P

Pearson Ki-Kare

7,966a 2

N

650

a. En düşük beklenen değer 51,14’tür.
b. p<,05.
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,019b

Tablo 8’den anlaşılacağı üzere travma düzeyi katılımcının algıladığı sosyoekonomik düzeye
bağımlıdır. Diğer bir deyişle algılanan sosyoekonomik düzeyle katılımcıların travma düzeyleri
arasında bir ilişki bulunmaktadır (p=,019; p<,05).
Tablo 9: Yaş ve travma düzeyi değişkenleri için gerçekleştirilen Ki Kare analizi sonuçları
Değer

Df

P

Pearson Ki-Kare 240,998a 12 ,000b
N

650

a. En düşük beklenen değer 21,31’dir.
b. p<,05.

Tablo 9’dan anlaşılacağı üzere travma düzeyi katılımcıların cinsiyetine bağımlıdır. Diğer bir
deyişle cinsiyetle katılımcıların travma düzeyleri arasında bir ilişki bulunmaktadır (p=,000;
p<,05).
SONUÇ
Araştırma bulgularına göre katılımcıların yaşları ile travma sonrası stres tepki düzeyleri
arasında .05 anlamlılık düzeyinde bir ilişki vardır. Katılımcıların cinsiyetleri ile travma sonrası
stres tepki düzeyleri arasında .05 anlamlılık düzeyinde bir ilişki vardır. Son olarak katılımcılar
tarafından algılanan sosyoekonomik düzey ile travma sonrası stres tepki düzeyleri arasında .05
anlamlılık bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında incelemeye tabi tutulan
demografik değişkenlerin (cinsiyet, yaş ve algılanan sosyoekonomik düzey) katılımcıların
travma sonrası stres tepki düzeylerini etkilediği ileri sürülebilir.
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ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ أو اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺧﺘﻼل ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﱵ أﺗﺎﺣﺖ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﰲ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺑﻠﻮغ إﱃ درﺟﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،و ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺛﺎر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ان ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻈﺮوف ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻗﺪرا ﻢ اﳉﺴﻤﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺮﻣﺎ ﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ  ،و ﳍﺬا اﺧﱰﻧﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺎﺛﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻﻃﻔﺎل ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮ .

Dr., Khemis Milliana University, Algeria, E-mail: sadekhattabi@gmail.com
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 ﻣﻘﺪﻣﺔإن اﻻﳔﻔﺎض اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻓﱰات ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻔﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻮﳌﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة
ﺗﻘﺪم ﺗﻘﲏ و ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﻳﻌﲔ ،و ﰲ ﺣﲔ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ زﻳﺎدة ﺿﺨﻤﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ و ﻛﺬﻟﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،إﻻ أن
اﳌﺴﺘﻮى واﺳﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﱂ ﻳﺴﺎع ﰲ إﺧﻔﺎء ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،و ﺣﱴ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ و ﻧﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ذات ﻋﻤﺎﻟﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻫﺬا ﺳﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ دﺧﻞ ﻋﻤﺎل اﳌﺪن و اﳌﺰارﻋﲔ ،ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﻐﺬى ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻄﻮرة و اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺒﻮط اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ و أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ دوﻟﻴﺔ ،و ﺗﺮاﻓﻖ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻫﺠﺮة
ﻓﺈن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻼﻳﲔ O.M.Tرؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﻤﺎﻟﺔ رﺧﺺ و ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أي ﰲ ﳓﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ

)(1
اﻟﻌﺎﱂ.

ﱂ ﺗﻌﺪ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺰوﻟﺔ،ﻓﻘﺪ أﻗﺤﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﻔﻬﻢ و اﻧﺘﻘﺼﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ و ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﳌﺼﺎدر ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻫﺒﻮط اﻷﺟﻮر ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة ،و ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﺛﺮت ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎل أﺻﺤﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
و اﳌﻬﻨﻴﲔ و اﻟﺪراﺳﻴﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ و اﳉﻨﺲ و

)(2
اﻟﻌﻤﺮ.

اوﻻ :ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
 -1ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﻨﻮان " اﳉﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻘﺮار و ﲢﻮل إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق"،ﻓﺈن ﻇﺎﻫﺮةاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﺎﺋﻖ و رﻫﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻣﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ،و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ ﺧﱪاء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﺎم  ،1995ﻓﻘﺪ ﺣﺪدوا اﳌﺪد اﻹﲨﺎﱄ
ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮد ) (11،957،600ﰲ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻘﺮ ،أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) (%42،4ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ
ﻗﻔﺰت ﻣﻦ ) (%10إﱃ ) (%20ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ  1988إﱃ  ،1995و أن ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %68
و %72ﻋﻠﻰ

)(1
اﻟﺘﻮاﱄ.

و ﻗﺪ رﺗﺒﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ  52ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  174دوﻟﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ،ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﰲ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 1999أﺷﺎر إﱃ روز ﻇﺎﻫﺮة ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﱪاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ و اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﳓﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻣﻊ اﺿﻤﺤﻼل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ،ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎص ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ  109ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎم اﻟﺬي ﺣﺪد
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ب  1500دوﻻر ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺧﻼل ﻋﺎم  1999ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺠﺎوز  2000دوﻻر ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،و ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑة
ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي و اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻬﺎ  1.5دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﻔﺮد،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) (%23ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  %12ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،أي أن اﻟﺪﺧﻞ 6
)( 2

ﻣﻼﻳﲔ ﺟﺰاﺋﺮي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  100دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﻳﻮﻣﻴﺎ و  3000دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﺷﻬﺮﻳﺎ.

أﻣﺎ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﲢﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﲝﺴﺐ ا ﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮ  30دوﻻر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل )  1000دﻳﻨﺎر
ﺟﺰاﺋﺮي( ﻓﺈ ﻢ ﳝﺜﻠﻮن ) (%2ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،و ﻫﺬا ﻣﺎ أﺑﺮز أو أﻇﻬﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ 1000000ﻃﻔﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،و ﻣﻨﻬﻢ
 100أﻟﻒ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ

)(3
اﻟﻘﺼﻮى.

) (1ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ ،ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺣﻣﯾدي ،اﻟﻌﻧف و اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ،2008 ،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺑﺳﻛرة ،ص .99
)( 2

ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .100

) (1طﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﺑوﺷﻠوش ،اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ) ،(1999-1967ط ،2008 ،1
اﻟﺟزاﺋر ،دار ﺑن ﻣراﺑط ﻟﻠﻧﺷر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ،ص ص .336-335
)( 2
)( 3
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ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .345
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .345

و ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻷﻣﻮر أﻛﺜﺮ و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﰎ إﳒﺎزﻩ ﺳﻨﺔ  2000ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺣﻮل اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺒﲔ أن ﳕﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎل
ﺣﻮل اﺳﺘﻬﻼك اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ووﻗﺎﻳﺘﻬﻢ و ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ

)(4
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

 اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻐﻨﻤﻲ ﲟﻌﺪل ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ )(%29.6 أﻣﺎ اﺳﺘﻬﻼك ﳊﻢ اﻟﺒﻘﺮ ﲟﻌﺪل ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ)(%13.3أﻣﺎ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﲟﻌﺪل  1.3ﻣﺮة ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ)(%66.7 و اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻤﻚ ﲟﻌﺪل ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ)(%56.11 و اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﻴﺾ ﲟﻌﺪل ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ )(%67.2 و اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺘﻘﺎت اﳊﻠﻴﺐ ﲟﻌﺪل  4أﻳﺎم ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) (%71.2 اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻮاﻛﻪ و اﳋﻀﺮ ﲟﻌﺪل  2.5ﻳﻮم ﰲ اﻷﺳﺒﻮع.و ﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ أن ) (%10اﻷﻛﺜﺮ ﻏﲎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ) (%32ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺣﲔ أن ) (%40اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ) (%6ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ .و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺸﻬﺪ ﻓﺮوﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و

)(1
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة.
)( 2

و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ  44ﻣﻦ ﺑﲔ  103دوﻟﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺣﺴﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل.

و ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻔﱰة 1995-2005

اﻟﺒﻴﺎن

1995

1999

2000

2004

2005

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ

25.23

23.35

22.98

18.15

16.60

ﻣﻌﺪل اﻻﻣﻴﺔ

/

33.40

32.80

28.00

23.70

ﻣﻌﺪل اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ

13

/

6

3.50

3.50

ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
)(3
اﻟﻤﺼﺪر:

 -2ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﺑﺪأت ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮد اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﻫﺬا ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ و ذﻟﻚ ﲝﺪوث ﻋﺪة ﺗﻐﲑات ﻣﺜﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات و
اﻻﺧﱰاﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﱄ ﰲ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ ذات اﻹﻧﺘﺎج اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي أدى إﱃ ﻃﺮد آﻻف اﻟﻌﻤﺎل ﻏﲑ اﳌﻬﺮة و أﻧﺼﺎف اﳌﻬﺮة ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻬﻢ

)( 4

اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ  ،2004اﻟﺟزاﺋر ،2005 ،ص .119

) (1ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ ،ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻘر ،ﯾوم دراﺳﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان :اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،2004 ،ص .131
) (2
conseil national economique et sociad en coopétation avec le programme des nations unies pour le
devloppement, rapport national sur le développement humain, Alger, 2006, p 35.
) (3
IPID, p 23.
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اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و ﻫﺬﻩ إﺣﺪى اﻹﲦﺎن اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ إﱃ ﻣﻬﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و
ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻳﺒﻘﻮا ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ

)(1
اﻟﻌﻤﻞ.

و ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻫﻲ ان ﺧﺮﺟﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﰲ اﳌﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﻮزارات أو
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺿﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺎﺳﻮب و
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻄﻮروا ﻣﻬﻨﻴﺎ ،و ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻘﺼﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻫﻮ أن اﺑﺘﻜﺎر اﳊﺎﺳﻮب ﺟﻌﻞ ﺧﺮﳚﻲ
)(2

اﻻﺧﺘﺼﺎص أن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ذﻟﻚ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻴﻄﻮروا ﻃﺎﻗﺎ ﻢ و ﻛﻔﺎءا ﻢ و ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ و ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

 و ﺬا ﻓﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻻﺧﱰاع ﺑﻘﺪرﻫﺎ ﳜﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻠﻐﻲ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺪﱘ ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﻢأو ﻗﺪرا ﻢ ﲣﺪم اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻻﺧﱰاع اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻼ ﻏﺰو ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﺑﱪاﻣﺞ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ و ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ و اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
)( 3

اﻟﺘﻐﲑ ﻟﻜﻲ ﻳﻮاﻛﺐ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﲑ ﻟﻴﻌﻴﺸﻮا ﰲ روح اﻟﻌﺼﺮ و ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ.

و ﳍﺬا ﻓﺈن ﺳﻠﺒﻴﺔ و ﺧﻄﻮرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﲔ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻠﻖ اﻟﻮﺣﺪات
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﺺ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،و ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻨﻴﻮ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ،و اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺰاﻳﺪا ﻟﻌﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ازدﻳﺎد أﻋﺪاد اﳌﺴﺮﺣﲔ ،و ﻛﺬا ازدﻳﺎد اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ و اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺈن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﻴﺶ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ و ﻫﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻗﻢ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﻻزاﻟﺖ ﰲ ﻃﻮر اﻟﺘﻘﺪم و
ﺬا ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﺘﻌﺮف ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،زاد ﰲ ﻋﺪد
)( 1

اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ و ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ اﳉﺪول اﳌﺒﲔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ) (2009-1990

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (01ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة )(2009-1990
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ%

اﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ) ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(

1990

1.16

19.7

91

1.23

20.3

92

1.34

21.3

93

1.52

23.1

94

1.66

24.4

95

2.11

28.3

96

2.20

28.1

97

2.31

28.3

98

2.33

28.6

) (1ﻣﻌﯾن ﺧﻠﯾل اﻟﻌﻣر ،اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،دار اﻟﺷرق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ط  ،1اﻻردن ،2004 ،ص .274
)( 2
)( 3

ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .274
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .274

) (1ﻧذﯾر ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﺑن ﯾوﺳف ﻧوة ،إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ :اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ

اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ.
847

99

2.52

29.3

0

2.43

29.8

1

2.58

28.44

2

2.41

26

3

2.07

23.7

4

1.67

17.7

5

1.44

15.30

6

1.24

12.3

7

1.37

13.8

8

1.16

11.3

9

1.07

10

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1990إﱃ ﺳﻨﺔ  1997و ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  1995ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﻛﱪ زﻳﺎدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1994زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  445أﻟﻒ ﺑﻄﺎل ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮف ﺗﻄﻮرا ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ  %19.7إﱃ  %28.3ﺳﻨﺔ  1995أﻣﺎ اﻟﻔﱰة
اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ 1997إﱃ  2000ﻓﻘﺪ زاد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ب  116.000أي ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ  ،%3.25و ﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﰲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻘﺮت ﰲ ﺣﻮاﱄ  %29.8ﺳﻨﺔ

)(1
.2000

و ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﻧﺘﺎج اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ  1986ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ ) % 17.4ﺳﻨﺔ  ،(1986ﰒ )  %19ﺳﻨﺔ  (1989ﰒ
إﱃ ) %29ﺳﻨﺔ  ،(2005أي أن أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻓﻘﻂ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،و إﳕﺎ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻋﻠﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻔﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ ،اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺮ و اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ و اﻟﱵ ﻫﻲ
ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﻷن ﻫﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ و ﺳﻮء
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻷرﻗﺎم اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻻ ﺗﺒﻌﺚ اﻟﺘﻔﺎؤل ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺧﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ،ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻓﺈن
( 1)1

اﻟﺸﺎرع ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺎف ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻋﺮﺿﺔ اﻟﺘﺸﺮد و اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ و اﻹﻗﺼﺎء و اﳌﺨﺪرات و اﻟﻌﻨﻒ...اﱁ

 -3إﻋﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة
إن ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﻴﺎن ﺗﺆدي دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﰲ إﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﺌﻴﻞ ،و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن اﺟﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ أو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺬي
ﻳﻜﻔﻞ إﻋﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﺣﺪﳘﺎ و ﻳﻮﻓﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ،ﻓﻔﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﳒﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻷ ﻢ ﻣﻦ
ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻘﲑة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ اﻷﻋﻀﺎء ،و ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳌﻌﻴﺸﺔ و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ اﺣﺪ اﻟﺪراﺳﺎت و ﺟﺪ أﺣﺪ اﻷوﻟﻴﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ
و ﻳﻌﻮل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ  5أﻓﺮاد ،و ﻟﺬا اﳔﺮط اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و ارﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،و ﻟﻘﺪ أﻛﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺮ ﻓﻘﺮا ﻫﻲ اﺳﺮ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون اﻟﻮاﻟﺪ ،و ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻛﺘﻒ أﻣﻬﺎ ﻢ) ﻣﻦ اﻷراﻣﻞ أو اﳌﻄﻠﻘﺎت و ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  78أﺳﺮة( و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺮ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻷم ﰲ أداء دورﻫﺎ
) (1ﻧذﯾر ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﺑن ﯾوﺳف ﻧوة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
) (1ﻧذﯾر ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﺑن ﯾوﺳف ﻧوة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻨﺎء و ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮة و ﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ اﻷﺣﻴﺎن ،و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ أﻟﻴﻬﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻋﺪد اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻼﰐ
ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻳﺒﻠﻎ  ،16و ﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ) (%520.5ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ( و ﺗﺆدي اﻷم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﳋﻀﺮ ،و اﳋﺪﻣﺔ ﰲ
اﳌﻨﺎزل واﳊﻴﺎﻛﺔ ،و اﻣﺘﻼك ﻛﺸﻚ ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻت و اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ورﺷﺔ ﻧﺴﻴﺞ أو ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ..اﱁ ،و ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ و اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ
اﻷﺳﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ أﺑﺪاﻫﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﻨﺔ

)(1
اﻟﻜﻠﻴﺔ.

و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎن أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل و اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ وﻟﻮج اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ،ﻫﻲ أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.أو ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪون أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﲟﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ و ﻛﺬﻟﻚ رﻏﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ دون إﻏﻔﺎل اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى
ﻛﺎﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،و ﻛﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﺘﻘﺎد أﺳﺮ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻮاﻟﺪ و ﻋﻴﺸﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﻒ اﻷم

)(2
ﻓﻘﻂ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  /اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
إن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ أﺑﻌﺎد ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ ا ﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ..اﱁ و ﳍﺎ آﺛﺎر ﻣﻬﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮة و ا ﺘﻤﻊ،
وﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎﻟﻔﻘﺮ و ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار ا ﺘﻤﻌﺎت و اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ،
و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺪﺧﻞ و اﻧﻌﺪاﻣﻪ ،و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،و ﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻨﺎك اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻶﻓﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﻀﻴﻊ اﳌﻮاﻫﺐ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق

)(2
إﻟﻴﻬﺎ.

 -1اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي:
إن اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳍﺎ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﳏﺮك ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ،و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ اﳌﻔﺮوض إن ﻛﻞ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺬا ا ﺘﻤﻊ ،و إذا ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ أداء واﺟﺒﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺒﺎت أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺗﺞ
ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ و ﻫﺬا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﻣﺪﻣﺮ ﳍﺎ.
 -2ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ

)(3
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ:

إن اﻟﺘﻀﻴﻴﻊ ﻳﺼﻴﺐ اﳌﻮاﻫﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،و اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺣﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي إذا ﱂ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺷﺨﺎص ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ ﺧﺴﺎرة ﻣﺰدوﺟﺔ ،و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ و اﳉﺎﻣﻌﺎت ،ﺣﱴ و إن ﺣﺪث و اﺷﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﺮودﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ و ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى ﻹﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ.
 -3اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ و ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل:
و ﻫﻮ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﻮازﻳﺔ ،و اﻟﱵ اﲣﺬت ﺑﻌﺪا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب و اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون ﰲ اﻟﻄﺮﻗﺎت دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻤﺎ ﻫﻢ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،و ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻌﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ،و ﲡﻌﻠﻬﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إن وﺟﺪوا ﻋﻤﻼ ،ﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﻳﻀﻤﻦ دﺧﻼ ﻣﺎدﻳﺎ ،إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﱰﻣﺔ ،اﻟﱵ
ﻳﺴﻌﻰ ﳍﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻦ ،و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﲰﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻷﻧﻪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﲰﻲ و اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﲰﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ
اﻟﻈﻬﻮر.

)( 1

)(1

أﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل ﻛظﺎﻫرة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﯾﻔﯾﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،ط  ،2001 ،1اﻟﻘﺎﻫرة ،ص .79
)( 2

ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .80

) (2زروﺧﻲ ﻓﯾروز ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،اﻟﺟزاﺋر.2006-2005 ،
)( 3

ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ.

) (1زروﺧﻲ ﻓﯾروز ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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 -4اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء و اﻷﻏﻨﻴﺎء :

إن اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء و اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﲏ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺜﺮاء ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ) ﺳﻨﺔ (2000

ﲤﻠﻚ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ) ( %80ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﻫﻲ ﲤﺜﻞ ) (%20ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ،و ﻧﺸﲑ أن اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ
اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﺘﺎﻣﺔ اﺷﺪ ﻓﻈﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﲤﻠﻚ) (%90ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات و ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻘﺎﲰﻮن )(10

)(2
اﻟﻴﺎﻗﺔ.

 -5اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ أﺣﺪ اﳌﺆﺛﺮات اﻟﱵ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ إن ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻳﺴﺘﻨﺰف ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺪا ﺧﻴﻞ
اﻟﺪول اﳌﺪﻳﻨﺔ و ﻳﺰداد اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻮرة إذا ﻛﺎن اﻻﻗﱰاض ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮاﺋﺪ و أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﳑﺎ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﰲ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺎت و ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﺎﻟﺔ

)(1
اﻟﻔﻘﺮ.

 -6ﺑﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل و اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن:
إن اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻌﺒﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺸﺮات اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﺎﻻت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ
ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﳌﺮض أو اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﺻﻮت أﺣﺪ أﻓﺮادﻫﺎ ،و ﻣﻦ داﺋﻦ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺎ  ،ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ دﻳﻮ ﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ أو ﺧﺪﻣﺎت اﺣﺪ أﻓﺮادﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎدة
ﻻ ﺗﻌﺮف اﳊﺪود إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﻳﻦ ،و ﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺪورﻩ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪاﺋﻦ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮد ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﺒﺪا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ،ﻻ ﺗﻔﺮق اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﲔ اﻟﺮاﺷﺪ أو اﻟﻄﻔﻞ ،و
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻮﰲ دﻳﻮ ﺎ ،و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﻴﺰة ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻐﻼﱄ اﻟﻌﺒﻮدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﻲ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺴﺘﻐﻞ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺼﺒﺤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻷن اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ إﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪة

)(2
اﻟﺪﻳﻦ.

 و ﰲ دراﺳﺔ  :اﻟﺸﺒﺎب و ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺪن اﳊﻀﺮﻳﺔ ل ) ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻋﺘﺎﻗﺔ( وﺟﺪ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺒﺐ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﺷﺮﻋﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﳕﻮ ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﺷﺮﳛﺘﲔ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺒﺎب ﻋﺎﻧﻮا اﳊﺮﻣﺎن و اﻟﻄﺮد و اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﰒ اﳌﺪرﺳﺔ ،و ﰲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
،ووﺻﻞ ﻢ اﳌﻄﺎف إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ،و ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻜﺮر اﶈﺎوﻟﺔ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﺤﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﱃ اﲡﺎﻫﲔ،
ﻷول ﻳﺼﺎب ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط و اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ،و اﻻﺿﻄﻬﺎد و اﻟﺼﺪ و اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻢ إﱃ اﻻﻏﱰاب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﰒ إﱃ اﻟﻴﺄس و اﻻﳓﺮاف ،ﲝﻴﺚ أ ﻢ ﻟﻮ ﺗﻮاﻓﺮ
)( 3

ﳍﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﳉﺪول اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ،و ﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻟﻠﻘﻠﻖ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﲏ ﻣﻦ اﳓﺮاف ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
و ﻣﻦ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻨﺘﺞ أن ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻻﻃﻔﺎل ﺗﺮﻃﺒﺖ ﺑﺎﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة  ،اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ اﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي  ،واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮءﻫﺎ ﺗﺼﺎدم
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ،وﳘﺎ اﻗﺘﺼﺎدان ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ واﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﻢ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻳﻬﺪف إﱃ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﻣﺎ
زاد ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ،وأﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻬﻮم أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻫﺪﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻟﺬا ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
-1

أﻣﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻈﺎﻫﺮة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻳﻔﻴﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ط  ،2001 ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة.

-2

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ،ﺳﺎﻣﻴﺔ ﲪﻴﺪي ،اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﺴﻜﺮة.2008 ،

)( 2

ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ ،ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻘر ،ﯾوم دراﺳﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان :اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،2002 ،ص .65
)( 1

)( 2

ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .65

ﺳواﻟﻣﯾﺔ ﻓرﯾدة ،ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻷطﻔﺎل ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻗﺳم ﻋﻠم

اﻟﻧﻔس و ﻋﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،2007-2006 ،ص .131

) (3ﻋﻠﻲ ﺑوﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ط  ،1ﺑﯾروت ،2007 ،ص .229
850

ﻃﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺷﻠﻮش ،اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ) ،(1999-1967ط  ،2008 ،1اﳉﺰاﺋﺮ ،دار ﺑﻦ

-3

ﻣﺮاﺑﻂ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
-4

ا ﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ  ،2004اﳉﺰاﺋﺮ.2005 ،

-5

ﻣﻌﲔ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺮ ،اﻟﺘﻐﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دار اﻟﺸﺮق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط  ،1اﻻردن.2004 ،ﻋﻠﻲ ﻏﺮﰊ ،ﻋﻮﳌﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻳﻮم دراﺳﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان :اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.2004 ،
ﻧﺬﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮة ،إﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ :اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ

-6

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،اﳌﺴﻴﻠﺔ.
-7

زروﺧﻲ ﻓﲑوز ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2006-2005 ،

-8

ﻋﻠﻲ ﻏﺮﰊ ،ﻋﻮﳌﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻳﻮم دراﺳﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان :اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2002 ،

-9

ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﺸﺒﺎب و ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﰲ اﳌﺪن اﳊﻀﺎرﻳﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط  ،1ﺑﲑوت.2007 ،

-10

ﺳﻮاﳌﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ،ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و

ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.2007-2006 ،
12- conseil national economique et sociad en coopétation avec le programme des nations
unies pour le devloppement, rapport national sur le développement humain, Alger, 2006.
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ورﻗﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﻌدة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وﻫوﯾﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻠﯾﺷﯾم اﺳطﻧﺑول  10-09أﺑرﯾل 2019
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واﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻداري واﻻﻗﺗﺻﺎدي  ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب دراﺳﺔ اﻻﺳﺑﺎب واﻟﻣظﺎﻫر وﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﺗداﺑﯾر واﻟﺣﻠول اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن
اﻟظﺎﻫرة  ،و ﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺗﺣﻠﯾل ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻧﺣو دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﺳﺑﺎب
ﺗﻔﺷﻲ اﻟظﺎﻫرة ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻋداد اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء وﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق وﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺧطر
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﺣول اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺧﻠﻔﯾﺔ وﻟوﺟﺳﺗﯾﻛﯾﺔ أو ﺧﻼﯾﺎ
)ﻧﺎﺋﻣﺔ أو ﻧﺷطﺔ( ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ  ،ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﻣن واﺳﺗﻘرار دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺎﻫﻲ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟظﺎﻫرة ؟
إن ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :


اﻟﻣﺣور اﻻول  :اﻻطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ .



اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻧﺣو دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.



اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .



اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ :ﺳﯾﺎﺳﺎت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ

اﻟﻣﺣور اﻻول :اﻻطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ
أوﻻ :ﻣﻔﻬوم اﻟﻬﺟرة واﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ :
ﻟﻐﺔ  :اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور ﻫﻲ اﻟﺧروج ﻣن ارض اﻟﻰ ارض أﺧرى  ،ﻓﺎﻟﻬﺟرة ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗرك واﻟﻣﻐﺎدرة وﯾﻘﺎل ﻫﺟر اﻟﺷﻲء
( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ Migrate:اذا ﺗرﻛﻪ  .وﻓﻲ ﻗﺎﻣوس وﯾﺑﺳﺗر اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻔﻌل ﻫﺎﺟر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ )
-

اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ آﺧر ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣن دوﻟﺔ اﻟﻰ أﺧرى ﺑﻐرض اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻪ.

-

اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻣن اﻗﻠﯾم او ﻣﻧﺎخ اﻟﻰ آﺧر.

-

ﯾﻧﺗﻘل أو ﯾﺟو ).2(To Transfer

اﺻطﻼﺣﺎ  :ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى ﺳواء داﺧل اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد او اﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ
ﻓردﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ – ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻰ آﺧر ﺑﺣﺛﺎ أﺧرى ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﺑﻠد وﻗد ﺗﺗم ﺑﺈرادة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺑﻐﯾر إرادﺗﻬم 3...أو ﻫﻲ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل –
ﻋن وﺿﻊ أﻓﺿل ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺣﺗﻰ دﯾﻧﯾﺎ.
(  :أﺻﺑﺣت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ إﺣدى ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣوض اﻟﺑﺣر Illegal Migrationﻣﻔﻬوم اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ )
اﻻﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻷﺧص ﺣﯾث ﯾرى اﻻﺳﺗﺎذ ﺑوﺑﻛر ﺟﯾﻣﻠﻲ 4أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ واﺣد ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟظﺎﻫرة ﻓﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ
واﻟﻬﺟرة اﻟﻔوﺿوﯾﺔ وﻓﻲ ﻣراﺟﻊ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻌض اﻻدﺑﯾﺎت ﺑﺎﻟﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ وﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ أﺧرى ﺑﺎﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺢ اﻟﻬﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﯾﺗﻔق ﺟل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ
2ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺑﻲ وآﺧﺮون  ،اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﺳﻨﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ  ،اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
ودار اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻧﺎﺷﺮون – ط 1اﻟﺠﺰاﺋﺮ  2014ص 59
 3ﻣﺤﻤﺪ أﻋﺒﯿﺪ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ اﺑﺮاھﯿﻢ  ،اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ  ،ط  01ﻣﺼﺮ  2008ص 119
 4ﺑﻮﺑﻜﺮ ﺟﯿﻤﻠﻲ  ،ﺣﺮﻗﺔ " اﻟﺤﺮﻗﺔ " ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ظﺎھﺮة اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  ،اﻟﮭﺠﺮة  ،اﻟﺤﺮاك واﻟﻨﻔﻲ وآﺛﺎرھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻟﻠﻐﻮي ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث ﺣﻮل اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﺒﻨﺔ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ  2010ص 109
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أﻧﻬﺎ " اﻧﺗﻘﺎل أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر ﺑطرق ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻬﺟرة اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺗﺧذ -ﺣﺳب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر اﻟدوﻟﻲ -ﻋدة أﺷﻛﺎل ,ﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺧول ﺑطرق ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ دول اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل أو اﻟدﺧول ﺑطرق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛوث ﺑﻌد
اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،أو اﻟﻌﻣل ﺑطرق ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ"...
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :أﺷﻛﺎل اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ :ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻛل اﺷﻛﺎل اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺄﺧذ أﺣد اﻻﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺣﺳب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ واﻟداﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻬﺟرة :
* اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑطرﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ :وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا أﻛﺛر اﻧواع اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗراق
اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ أو اﻟﺑﺣرﯾﺔ أو اﻟﺟوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﯾزداد اﻻﻣر ﺳوءا ﻟﻛون اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ
ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺎﺗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .
* اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛوث ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  :ﺣﯾث ﯾﺣﺗﺳب ﻛل ﻣﺗﺟﺎوز ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ داﺧل اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ وﺿﻌﯾﻪ ﻫﺟرة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ .
* اﻟﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ :ﯾﻌد ﻣﻬﺎﺟ ار ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺎ وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻋراف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺗواﺟد
ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر اﻻ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
* اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﻋﻣل ﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل  :ﯾﻌد ﻣﻬﺎﺟ ار ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺎ وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻋراف اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻛل ﻣن ﯾﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﺑﻠد آﺧر ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
* اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻫﺟرة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ :وﻫم اﻻﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻧﺷطﯾن )أطﻔﺎل ﺻﻐﺎر أو ﻛﺑﺎر ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺳن(اﻟذﯾن
ﯾراﻓﻘون اﻻﺻﻧﺎف اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ .5
ﺛﺎﻟﺛﺎ  :اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ  :ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد وﯾؤدي اﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ
ﻣن  %ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أرﻗﺎﻣﺎ دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺎﺑﯾن 10اﻟﻰ15

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ،وﺗﻘدر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌدد ﺑﺣواﻟﻲ  180ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﻌد اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ
أﻛﺛر اﻟﻘﺎرات اﺳﺗﻘطﺎﺑﺎً ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ،ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﺣواﻟﻲ  % 6.4ﻣن ﺳﻛﺎن اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟرون ،وﯾﻌﯾش %75
ﻣﻧﻬم ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ٕواﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ٕواﺳﺑﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،6وﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﻋدد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن
( إﻟﻰ أن أزﯾد ﻣن  EUROPOLﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ ﺑـ 1.5ﻣﻠﯾون ﺷﺧص 7ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺧﯾرة ﻟﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ اﻷوروﺑﻲ )
) (500.000ﻣﻬﺎﺟر ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ ﯾدﺧﻠون اﻟﻔﺿﺎء اﻷوروﺑﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ، 8ﻣﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط اﻟطرﯾق اﻟﻣﻔﺿل ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن
ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻣﻣﺎ ﯾطرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻻت ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧﺷﺄ واﻟﻌﺑور واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣن ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑؤر اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .

 5ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺸﺎﻧﻲ  ،اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ  :اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﻓﺎق  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ،ط ، 1اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 2011 ،
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اﻟدول اﻟطﺎردة

اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ

اﻟﺗرﺗﯾب
01

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ  ،اﻟﻣﻛﺳﯾك

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻛﻧدا

02

اﻓرﯾﻘﯾﺎ

دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ

03

ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ

دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ

04
05

اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وروﺳﯾﺎ

اﻟﺷرق اﻻوﺳط وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﺳﺗراﻟﯾﺎ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

ﺷرﻗﻲ آﺳﯾﺎ

*اﻟﻣرﺟﻊ  :ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻛﺗوﺑر 2017

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻧﺣو دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.
أوﻻ  :دواﻓﻊ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ  :ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف دواﻓﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل
اﻟطﺎردة واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة )اﻟﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ(


اﻟﻌواﻣل اﻟطﺎردة  :وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﻋدة دواﻓﻊ أﻫﻣﻬﺎ :

/1اﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :ﯾُﻌﺗﺑر اﻟداﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﺣد أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ ﺧوض ﻣﻐﺎﻣرة اﻟﻬﺟرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺷرﻋﯾﺔ
أم ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ  ،وﯾرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ذﻟك اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور ،واﻟﺑطﺎﻟﺔ ،وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻻم ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم اﻟﻰ اﻟﻔرار
ﺑﻼ أﺧرى طﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻷﺟور اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻫو أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب اﻟﻛﻔﺎءات وﺑﺎﻻﺳﺗﻘراء اﻟﺑﺳﯾط ﻧﻼﺣظ أن اﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة ﺗﺷﻛل داﺋﻣﺎ
دوﻻ طﺎردة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دول ﻛل ﻣن ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ ،وﻗﺎرة أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﺑر دوﻻ ﺟﺎدﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛدول
اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ،واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻟﻠﻣﺳﻛن
ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﺣﯾﺎﻩ اﻟﻛرﯾﻣﺔ.
/2اﻟدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  :ﺗرﺗﺑط اﻟدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ طردﯾﺎ  ،ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ) وﻣﺎ
ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﻣﻌﯾﺷﺔ و ﺑطﺎﻟﺔ وﻓﻘر( اﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﻓراد ﯾﺗطﻠﻌون اﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻣن
أﺟل أوﺿﺎع أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم اﻟﻰ رﻛوب ﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ أﺣد أﻫم اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﺑب
اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ .
/3اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  :ﺗﻌد اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺿﻐوطﺎت اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻫروب
اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ اﻟدلو اﻷﺧرى وﺧﺻوﺻﺎً اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾّز ﺑﺎﻟﺳﻼم واﻟﻬدوء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻻم  ،وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ
واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻻﺛﻧﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﻠﯾﺎت واﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻌرﻗﯾﺔ أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ُﻣﻘدّﻣﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻬﺟرة ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر ﻛﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب ﺷرﻋﯾﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم دو ار اﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار
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اﻻﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺧﯾرة ﻣن اﺿطراﺑﺎت وﺻراﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن )اﻟﻌراق،
ﺳورﯾﺎ ،ﻟﯾﺑﯾﺎ ،اﻟﯾﻣن( ،دﻟﯾل داﻣﻎ
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/4اﻟدواﻓﻊ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ  :ﺗﻌد اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣطردة ﻓﻲ ﻋدد ﺳﻛﺎن دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﻬﺟرة ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك وﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺣدودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾﺛث ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﻠل ذﻟك ﻣن
ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل أﻓﺿل ﻷﻓرادﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾطرح اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﺑﺎﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم ﻧظرﯾﺔ )اﻟﺟذب واﻟدﻓﻊ( اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻬﺟرة ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﺗوازن ﺑﯾن أﻗﺎﻟﯾم ﺗدﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻋواﻣل
اﻟطرد إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻟﻠﺧﺎرج وأﺧرى ﺗﺟذﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻘﺻد أو اﻟوﺻول  ،ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﻬﺟرة اﻟﻰ
ﺑﻼد أﺧرى ﺧﺻوﺻﺎ اذا وﻫم وﺟود ﺟﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺿﻌف اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻷﺳري واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
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اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة )اﻟﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ(  :وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺟرن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن اﻟﻰ اﻟﻬﺟرة اﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﻌﯾن دون ﻏﯾرﻩ
وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ :

/1اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ  :ﻓﺎﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﺟﻌل ﻓﻛرة اﻟﻬﺟرة اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻛرة ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻰ اﺑﻌد
اﻟﺣدود ﻓﺎﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  14ﻛﻠﻣﺗ ار ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗراﻗﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺟدا
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻣﻛﺳﯾك ﺷﺎﺳﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺧﺗراق ﻣﻣﺎل ﺟﻌل اﻟرﺋﯾس اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﺗراﻣب
ﯾطرح ﻣﺷروع ﺑﻧﺎء ﺟدار ﻓﺎﺻل ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود.
 /2دور اﻻﻋﻼم وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  :ﺗﻌد اﻟﺛورة اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻼح دو ﺣدﯾن ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة
ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﺻور اﻟﺣﯾﺎة اﻟرﻏﯾدة واﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ اﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗزرع ﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬم اﻻﺻﻠﯾﺔ
ﺣب اﻟﻬﺟرة واﻟﻔرار اﻟﻰ ﺣﯾﺎﻩ اﻓﺿل ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ .
 /3دور اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن  :ﯾظﻬر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺣﺎل ﻋودﺗﻬم اﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌطل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺧﻣﻠﻲ ﺑﺈﺑراز
ﻣظﺎﻫر اﻟﻐﻧﻰ )ﺳﯾﺎرة ﻓﺧﻣﺔ ﻫداﯾﺎ ﻏﺎﻟﯾﺔ  (....وﻫﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺟرد ﻣظﺎﻫر ﺧﺎدﻋﺔ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾﻧﺧدع ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب
اﻟطﺎﻣﺢ ﻟﻠﻬﺟرة.
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ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣواﻗف دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن اﻟﻬﺟرة واﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن  :ان اﻟﻔﻬم اﻟدﻗﯾق ﻟﻣواﻗف دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻠف اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻔﻬم أدق ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 /1ﻣوﻓق أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﻣﺳﺎ وﻫوﻟﻧدا :ﺣﯾث ﺗﻌطﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻬﺗم ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻧﺣو أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟواﻓدﯾن ﻣن ﺧﺎرج أروﺑﺎ .
 /2ﻓرﻧﺳﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﯾرﻟﻧدا :ﺗرﻛز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻧﻘل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻛﺛﯾف
اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻬﺟرة ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ .

9ﺣﻤﺪي ﺷﻌﺒﺎن  ،اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻋﻼم اﻻﻣﻨﻲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮطﺔ ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ) دراﺳﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( ص ص 7-6
 10ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎطﻲ ﺷﺘﯿﻮي  ،اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ظﺎھﺮة اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﻧﺪوة اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ – اﻻﺑﻌﺎد اﻻﻣﻨﯿﺔ
واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ورﻗﺔ ﺑﺤﺘﯿﮫ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﯿﺔ  ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 2014
11ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺸﺎﻧﻲ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 27
856

 /3اﻟدول اﻹﺳﻛﻧدﻧﺎﻓﯾﺔ :ﺗرﻛز ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟﺳﻼم واﺣﺗرام اﻷﺟﺎﻧب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻼﺟﺋﯾن.
 / 4إﯾطﺎﻟﯾﺎ ،اﻟﯾوﻧﺎن ٕواﺳﺑﺎﻧﯾﺎ واﻟﺑرﺗﻐﺎل :ﺗرى أن اﻟﻬﺟرة وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺟز اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎون
اﻷوروﺑﻲ ﻟوﻗف اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،واﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ.
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اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .
أوﻻ  :اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ أروﺑﺎ :ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺑﺎﻷﺧص ﺑﺣﺳب أﺛﺎرﻫﺎ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 /1اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :
اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻘدت اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻻوروﺑﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ  :ﻏﯾر اﻟﻬﺟرة

ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن أن

ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑل ﺳوق ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟظل ظﻬور و اﻟﺿرورﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺷﺎر * زﯾﺎدة ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ  :ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ادى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ ﻣﻧﺎﻓس ﻗوي ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟﯾد ﺷروط ﻋﻣل .و زﻫﯾدة ﺑﺄﺟور
اﻻوروﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن  %24.9وﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ  %22.3ﺳﻧﺔ 2016وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟدول ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
اﻟدول ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع أﯾﺿﺎ
* زﯾﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻروﺑﻲ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺄﻛل ،واﻟﻣﺄوى ،وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺗرﺻد دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻروﺑﻲ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣن  10ﯾورو ﻟﻠﺷﺧص اﻟواﺣد اﻟذي ﯾﺳﻛن ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
وﺗﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  300ﯾورو ﻟﻠذﯾن ﯾﺗم إﯾواؤﻫم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن  8و 12أﻟف
ﯾورو ﻟﻛل ﻣﻬﺎﺟر ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻛﻠﻔﺔ ﺗرﺣﯾل طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﻣرﻓوﺿﯾن ،ﻓﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  2000وﺣﺗﻰ اﻟﯾوم أَﻧﻔق
اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣواﻟﻰ  11.8ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺣﯾل ﺑﻣﻌدل  4000ﯾورو ﻟﻛل طﺎﻟب ﻟﺟوء ﻣرﻓوض ،وﺗظﻬر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
اﺳﺗﻘﺑﺎﻻ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣﺛل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ زادت ﺑـ  %0.5ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ
ً
أن ﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻷﻛﺛر
اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾن  2016و ،2017ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺳﺎ ارﺗﻔﻌت ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن  %0.1ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2014إﻟﻰ  %0.15ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2015أﻣﺎ اﻟﺳوﯾد ،ﻓﻘد زادت ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2017ﻟﺗﺻﺑﺢ %0.9
ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن أﻧظﻣﺔ دﻣﺞ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
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 /2اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ :
ﻟﻠﻬﺟر ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛل ﻫﺎﺟﺳﺎً ﻣﻘﻠﻘﺎً ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟدول ﻟﻛون اﻟﺧطر وراء ﺗدﻓق
ة
ﺗﻌد اﻵﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻷﻓراد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻐﻣوض وﺧﺎرج اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﻣﺣددة ﻟﻌﺑور اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻌد ﻣﻌﺿﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
12ﺧﺪﯾﺠﺔ ﺑﺘﻘﺔ  ،اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ اﻻوروﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺴﻜﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮ  2014/2013ص 61
 13ﻋﺎدل ﺑﺮﯾﻨﯿﺲ  ،اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ دراﺳﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ  arabic.sputniknews.comﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
2019/03/15
857

ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋداد اﻟواﻓدﯾن وﻋدم اﻣﺗﻼك ارﻗﺎم رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻬم وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫل
اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺗﻣﺛل ﺗﻌﺟﯾ از ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟرﺳم اﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻣﺻدر ودول اﻟوﺻول
وﺣﺗﻰ دول اﻟﻌﺑور وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻛذﻟك ﺧطر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول وﻗد ﯾﻛون أداة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑث
ﺑﺄﻣن واﺳﺗﻘرار دول ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ وﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر وﺗﺑﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ
اﻟواﻗﻊ اﻻوروﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌدﻩ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻓﻠﻘد ارﺗﺑطت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوض اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﺑﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﯾن اﻟدول اﻻوروﺑﯾﺔ ودول اﻟﻌﺑور ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟذات .
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 /3اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ :
ﻋﻘب ﺗﻔﺟﯾرات ﻟﻧدن  2006زاد اﻟﻬﺎﺟس اﻻﻣﻧﻲ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺣﯾت أﻓﺿت اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻰ أن ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻟﺗﻲ ادت
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻷﺣداث اﻟﺷﻐب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﺎﯾﻛﻲ و ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯾﯾن ﺷﺑﺎن اﻟﻰ ﻣﻘﺗل  25ﺷﺧﺻﺎ وﺟرح أزﯾد ﻣن  700آﺧر ﻫم ﺛﻼﺛﺔ
اﺑﻧﺎء اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ اﻻﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺑﺷﻘﯾﻬم اﻟﺷرﻋﯾﯾن وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺧﺻوﺻﺎ أن ﻫذﻩ
اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺑدول دﻓﻌت وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺟﯾرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻻﺣداث اﻣﺗدت اﻟﻰ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ واﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻫوﻟﻧدا و اﻟﯾوﻧﺎن ،
إﻟﻰ اﻟدﺧول ﺑﺗﺄﺷﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷﻧﻐن ﻣن ﻣوﻗﻔﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﻰ
وﻋرﻓت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 15اﻟدول إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻋﻣﺎل ﺑﻬذﻩ ﻗﺎم ﻣن ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻗواﻧﯾن اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد دول
ﺷﺧﺻﺎ اﻷوﻟﻰ وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
ً
ﻛذﻟك اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ﺳﻧﺔ  2015ﻫﺟﻣﺗﯾن إرﻫﺎﺑﯾﺗﯾن أدﺗﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺗل 140
 2016ﺣﯾث ﺷﻬدت ﻫﺟوﻣﯾن اﻷول ﻧﻔذﻩ ﻣﻬﺎﺟر أﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺣﯾن ﻗﺎم ﺑطﻌن ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﻗطﺎر ،أﻣﺎ اﻟﻬﺟوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻣﺛّل
ﺷﺧﺻﺎ وﻗد أﻓﺿت اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻰ أن ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم
ً
ﺑﻘﯾﺎم ﻣﻬﺎﺟر ﺳوري ﺑﺗﻔﺟﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺟرح 12
أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟذﯾن ﺗﺳﻠﻠوا اﻟﻰ اروﺑﺎ ﻣﻣﺎ ﯾطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ

16

وﯾﻠﺧص اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻣر ﯾﺣﻲ أﺣﻣد اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻬﺟرة واﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن

أﻫم اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻻﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة ﻏﯾر
اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
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* اﺧﺗﻼل اﻷﻣن اﻷوروﺑﻲ واﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ إذ إن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل
ﻣﺻدر اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑطرق ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن ﺟﻧس اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
* اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟراﺋم وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر .
* اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن واﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟراﺋم وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت .
* ﺗزاﯾد أﻋﻣﺎل ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺳﺑب ﺗوﻓر رﻏﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻟﻬﺟرة.
* ظﻬور واﻧﺗﺷﺎر ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﻘدام اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟوﻛﺎﻻت اﻟوﻫﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .

 14ﻋﺎدل اﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻄﻠﺤﻲ  ،اﻟﺸﺒﺎب و ظﺎھﺮة اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ  ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﮭﺠﺮة  ،ﻟﯿﺒﯿﺎ )د س ن( ص
ص 18-16
 15أﻣﺒﺎرك ادرﯾﺲ طﺎھﺮ اﻟﺪﻏﺎري ،ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻐﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻰ اوروﺑﺎ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ  ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد
 8ﯾﻮﻟﯿﻮ  ، 2017ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ،ﻟﯿﺒﯿﺎ  ،ص 13
 16ﻋﺎدل ﺑﺮﯾﻨﯿﺲ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
 -17ﻋﻤﺮ ﯾﺤﻲ اﺣﻤﺪ ،اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ اﻻوروﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ" اﻟﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ"،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ07،
اﻏﺴﻄﺲ  ،http://www.maspolitiques.com ،2015ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ 2019/03/20
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اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ﺗظﻬر ﻫذﻩ * إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﺧول اﻟﻣﻬﺎﺟر ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط أو ﻋﻣل ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾﺣﻘق ﻟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺳب
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟر ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﺎﺳم ) اﻟﺣراق ( وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل ﺣرق ﯾﺣرق )
اﻟﺣدود  ،اﻟوﺛﺎﺋق  ،اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ،اﻻﻋراف اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ(...
اﻟﻌﻧﺻري(  :واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷﻗﻠﯾﺎت  /4اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ)ﻋودة ﻣﺷﻛﻠﺔ
واﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ ﺿد اﻟﻘوﻣﯾﺔ

ﻟﻘد ﻏﯾرت أﺣداث ﺳﺑﺗﻣﺑر 2001اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻗﺎطﺑﺔ ﺣﯾت زادت ﻣن ﺣدة اﻷﻓﻛﺎر

ﻛذﻟك و اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن وﺗﺣرك اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف ﻓﻲ اروﺑﺎ ﻟﻺﺷﺎرة اﻟﻰ ﺧطر اﻟﻬﺟرة
وزادت ﺳﻠﺳﺔ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻻرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺣدة اﻟﻣوﺿوع دارﻫﺎ ﻋﻘر ﻓﻲ ﺗﻬدد أوروﺑﺎ أزﻣﺔ ﺑذﻟك أروﺑﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻫﺟرة ﺿﻐوط ﻣن )ﻓرﯾﺗزو ﻟﻛﺷﺎﯾن( ﻟﻠﺗﺣذﯾر اﻟﻬوﻟﻧدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔوض اﻷﻣر وﺻل وﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣوﺿوع ﺣﺗﻰ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺻري اﻟﺗﻌﺎﻣل ﯾزداد أن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻣن ﺗرﻛﯾﺎ اﻧﺿﻣﺎم وﻛذﻟك أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻋﯾﯾن
ﻗواﻧﯾن ﺿدﻫم 18.إﺻدار ﺗﺑرﯾر ﺑﻐرض وذﻟك اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﺷﺣن ﺧﻼل ﻣن وذﻟك أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ
 /5:اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن وراء اﺳﺗﻘﺑﺎل اروﺑﺎ ﻷﻋداد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺷرﻋﯾﯾن
أو ﻧﺎزﺣﯾن او ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﯾن ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود اﻧﺗﺷﺎر اﻟدﻋﺎرة ،وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت واﻻﻣراض اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ﺑل ﺗﻌداﻩ اﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر
اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ وﺗراﺟﻊ اﻟﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻوروﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣطروﺣﺔ ﺑﻘوة ﻛﻣﺎ أن
ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻔت ﻣن اروﺑﺎ ﻣﻧذ ﻗرون ﻗد ﻋﺎدت ﻟﻠظﻬور ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة ) ﻛﺎﻟﺗﺳول واﻟﺗﺳﻛﻊ واﻟﺑطﺎﻟﺔ(...دون اﻏﻔﺎل
اﻟﺟواﻧب اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟذى ﻧﺳﺎء اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وﺗدﻧﻲ اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻟذى اﻟﻧﺳﺎء اﻻوروﺑﯾﺎت ﺣﯾث ﺗﺳﺟل اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌدل ﺧﺻوﺑﺔ  1.5طﻔل ﻟﻛل اﻣرأة اوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﺟل ذات اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﻌدل ﺧﺻوﺑﺔ  2.7طﻔل ﻟﻛل اﻣرأة ﻣﻬﺎﺟرة
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻗﻠق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻوروﺑﯾﺔ ﻣن ﺳﯾطرت اﻷﺟﻧﺎس واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻏﯾر اﻻوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل أوروﺑﺎ ﻓﻔﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻘرارﻫم ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ﻗد ﯾؤدي ذﻟك ﺑﻣرور اﻟزﻣن إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺟدري ﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ .19
اﻟﺻﺣﯾﺔ  /6 :اﻟﺗداﻋﯾﺎت
ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻣن أﺻول ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ أﻣﺎ %

ﯾؤﻛد اﻟﺿﺎﺑط ﻓﻲ اﻟدرك اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ أﻧﻪ وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 50

اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻣن ﺟﻧﺳﯾﺎت اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﻣن اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

20

 ،واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻏﻠب اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر 50%

اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ اروﺑﺎ ﯾﻧﺣدرون ﻣن ﺑﯾﺋﺎت ﻓﻘﯾرة ﺗﺗﺳم ﺑﻧﻘص اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻧﺎﻗﻼ ﻣﺑﺎﺷ ار ﻟﻸﻣراض واﻻوﺑﺋﺔ اﻟﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﻓﻲ
واﻟﺗﻬﺎب  ،واﻟﺳﺎرس  ،اﻻﯾدز  :ﻣﺛل دوﻟﻬم اﻻﺻﻠﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أروﺑﺎ ﻓﺄﻣراض
أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر أﻏﻠب ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧط ار اﻟوﺑﺎﺋﻲ اﻟﻛﺑد
ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ )أوروﺑﺎ( ودول اﻟﻌﺑور)دول ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ( ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ان
ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ  %اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض اﻻﯾدز ﻗد ارﺗﻔﻊ اﻟﻰ 40ﻣﻠﯾون ﻣﺻﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم (HIV)66.5 ،ﺑﻔﯾروس اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻋدد
وﻫﻲ أرﻗﺎم ﺗﺛﯾر اﻟﻣﺧﺎوف ﻓﻌﻼ.21
 18أﻣﺒﺎرك ادرﯾﺲ طﺎھﺮ اﻟﺪﻏﺎري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 11
 19ﻋﺎدل ﺑﺮﯾﻨﯿﺲ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .
 20أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻻﺻﻔﺮ وآﺧﺮون ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ  ،اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ و دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ  ،ط ، 1اﻻردن
 2014ص 20
 21أﻣﺒﺎرك ادرﯾﺲ طﺎھﺮ اﻟﺪﻏﺎري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص ص 12-11
859

 .ﺛﺎﻧﯾﺎ  :طﻐﯾﺎن اﻟﻬﺎﺟس اﻻﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻻوروﺑﻲ ﺣول اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
ﻟﻘد ﻣر ﻣوﺿوع اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﻟﻪ ﻣن ﻣوﺿوع اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺣث اﻟﻰ ﻫﺎﺟس أﻣﻧﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ وﺑطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺟب رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت واﺟراءات ﻣرﻛزة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظﺎﻫرة  ،وﻗد ﺗزاﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ
ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺣداث  11ﺳﺑﺗﻣﺑر  2001ﺛم ﺗﻔﺟﯾرات ﻟﻧدن وﻣدرﯾد وﺑﺎرﯾس ﺣﯾث رﺑط اﻻﻋﻼم اﻟﻣوﺟﻪ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ارﺗﺑﺎط اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺗﺎدة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻻﺧرى اﻻﻗل ﺧطورة ﺧﺻوا
ﻓﻲ ظل ﺻﻌود أﺣزاب اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم )ﻣﺛل ﺣزب اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،وﺣزب اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺳﺎ(
وﻫﻲ اﺣزاب ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻌداﺋﻬﺎ اﻟﺷدﯾد ﻟﻸﺟﻧﺎس ﻏﯾر اﻻوروﺑﯾﺔ أﯾن رﺑطت ﻫذﻩ اﻻﺣزاب ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻷﻣن واﻟﻬﺟرة وأﻗرت أﻧﻪ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻟﻘﯾم اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻫم اﻟﻌدو اﻟﻣﻬدد ﻟﻠﻬوﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  ،واذا ﻛﺎن
اﻻﻣر ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻣﻊ ﻏﯾر اﻷوروﺑﯾﯾن ﻓﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻻﻋداد اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻟﻘﺎدﻣﯾن
ﻣﺷﻛﻠﺔ ،أن"واﻹﺳﻼم ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺟرة" ﻋن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻟدوﯾل ﻛرﯾﺳﺗوﻓر واﻟﻣﺣﻠل اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻷﺧص ﻣن دول اﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻠﺧص
وﻋﺎداﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﻬﺎ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت ﺗﻔرض ﺑﺄن ﻣﻣﺎ ﯾﺑرر ﻗﻠق اﻻوروﺑﯾﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أوروﺑﺎ
أوطﺎﻧﻬم وﻋدم إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻫو ﻓﺎﻟﺣل ﻫﻧﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻧدﻣﺎﺟﻬم اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛد إذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ وأﻓﻛﺎرﻫﺎ
اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وأن اﻻﻛﺗراث ﻟﻘول اﻟﻣؤﯾدﯾن ﺑﺿرورة إﺑﻘﺎء اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ أروﺑﺎ ﺑدﻋوى أن ﻟﺗواﺟدﻫم
22أﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻌواﻗب .ردود إﻟﻰ ﺗؤدي أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﺿدﻫم
ارﺗﺑﺎط اﻷﺣداث اﻹرﻫﺎﺑﯾّﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷّرﻋﯾّﺔ
و ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ اﻟﺧﻼف اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻧﺧب اﻻوروﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﺳواء ﻏﯾر اﻟﺷّرﻋﯾّ ﯾن أو اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷوروﺑﯾّ ﯾن ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﺗﻌﺗﺑر ّأن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ّ
فاﻷﺣزاب اﻟﯾﻣﯾﻧﯾّﺔ ا ّ
ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ،ﻫم ﻣﺻدر اﻹرﻫﺎب وﻟﯾس ﻫﻧﺎك دﻟﯾل أﻗوى ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب ﻓﻲ اوروﺑﺎ ﻓﯾﺟب
ت اﻹرﻫﺎﺑﯾّﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ؟ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹرﻫﺎب ﯾﺿرب أوروﺑﺎ ﻓﻘط ﺣﯾث ﺗﻛﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷّرﻋﯾّﺔ؟
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﯾﻧﻔّذ اﻟﻬﺟﻣﺎ
واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺣﺳب ذات اﻻﺣزاب ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺣﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﻓﻣﻧﻔذوا اﻟﻌﻣﻠﯾّ ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾّﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻫم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :
* ﻣﻧﻔّذا اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺗﺷﺎرﻟﻲ إﯾﺑدو ،ﺳﻌﯾد ﻛواﺷﻲ وﺷﻘﯾﻘﻪ ﺷرﯾف وﻟدا وﺗرﻋرﻋﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ) ﻣن أﺻول ﻏﯾر اوروﺑﯾﺔ(.
* ﻣﻧﻔذوا اﻟﻬﺟﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر2015ﻋﻣر إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺻطﻔﻰ ،ﺳﺎﻣﻲ أﻣﯾﻣور ،ﺑﻼل ﺣدﻓﻲ ﻣواطﻧون ﻓرﻧﺳﯾّون ) ﻣن أﺻول
ﻏﯾر اوروﺑﯾﺔ (.
اﻟﺳﻼم وﺷﻘﯾﻘﻪ إﺑراﻫﯾم وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑﺎﻋود ﻣواطﻧون ﺑﻠﺟﯾﻛﯾّون )ﻣن أﺻول ﻏﯾر اوروﺑﯾﺔ (.
* ﺻﻼح ﻋﺑد ّ
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺷﻬزاد ﺗﻧوﯾر ،ﺣﺳﯾب ﺣﺳﯾن ،وﺟرﻣﺎﯾن ﻟﯾﻧدﺳﻲ اﻟﻣداﻧون ﻓﻲ ﺗﻔﺟﯾرات ﻗطﺎر اﻷﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻟﻧدن اﻟﻌﺎم  ، ،2005ﺟﻣﯾﻌﻬم
* ّ
ﻣواطﻧون ﺑرﯾطﺎﻧﯾّون)ﻣن أﺻول ﻏﯾر اوروﺑﯾﺔ (.
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺣﺳﯾنﻣﻧﻔّذ ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻣواطن ّداﻧﻣﺎرﻛﻲ ) ﻣن أﺻول ﻏﯾر اوروﺑﯾﺔ(.
* ّ

 22ﺧﺪﯾﺠﺔ ﺑﺘﻘﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص ص 56-53
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* ﻣﺣﻣد ﺑوﻫﻼل ﻣﻧﻔّذ اﻟﻬﺟوم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾس  ،ﺗوﻧﺳﻲ ﯾﻣﻠك ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻓرﻧﺳﻲ وﯾﻘطن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  .2005وﻫﻲ اﺟﺎﺑﺎت
واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح .
ﻣﺛﻼﯾدﯾ ﺟذب اﻷوروﺑّ ﯾّ ﯾن إﻟﯾﻪ وﻟﯾس ﺗﺻدﯾر ﻣﻘﺎﺗﻠﯾﻪ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ،وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
أﻣﺎ اﻷﺣزاب اﻟﯾﺳﺎرﯾّﺔ ﻓﺗﺣﺗﺞ ﺑﻛون ﺗﻧظﯾم "داﻋش" ر
اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﯾّ ﯾن ﺑﺎﻹرﻫﺎب ،وﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺳﺗﻌراض ﺑﺳﯾط ﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ّ
اﻟﺷ
ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر رّ
ﺣﻘﯾﻘﺔ ارﺗﺑﺎط اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷّرﻋﯾّﺔ ﺣﯾث ﯾﻘﺎﺗل ﺣواﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﻣواطن أوروﺑّﻲ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺗﻧظﯾم "داﻋش" ،وﻫؤﻻء ﯾﺷﻛّﻠون
ّ 25ﻣﻣﺎ ﯾُﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺻﻔوف ﻫذا اﻟﺗّﻧظﯾم ،أي ﻫم ﻟﯾﺳوا ﻋراﻗﯾّ ﯾن أو ﺳورﯾّ ﯾن .ﻛﻣﺎ أن ﺣواﻟﻰ  %20ﻣن
ﺣواﻟﻰ %
اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ وﻗد اﻋﺗﻧﻘوا اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺗﻧظﯾم "داﻋش" ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ أﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻷوروﺑﯾّ ﯾن ﻫم ﻣن ﻏﯾر ّ
أن اﻹرﻫﺎﺑﯾّ ﯾن ﻟﯾﺳوا
أوروﺑﺎ ﻓﻘط ﺣﯾث ﯾﺗدﻓّق اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾّ ﯾن إﻧﱠﻣﺎ ﯾﺿرب ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻛﻣﺎ ﱠ
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻹرﻫﺎب ﻻ ﯾﺿرب
ﻫﺎﺑﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷّرﻋﯾّ ﯾن إﻧﱠﻣﺎ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر ﺷرﻋﯾّ ﯾن إﻧﱠﻣﺎ ﻫم ﻣواطﻧون أوروﺑّ ﯾّون إذًا اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺳﻠّل اﻹرﯾّ
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ آﻟﯾﺎت دﻣﺞ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷوروﺑّ ﯾّ ﯾن اﻟﻣﻧﺣدرﯾن ﻣن أﺻول ﻏﯾر أوروﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺧص اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻷوروﺑﯾﺔ.23

اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ :ﺳﯾﺎﺳﺎت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ.
ﺷﻛﻠت اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻣﻠف اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدول اﻻروﺑﯾﺔ ﻫﺎﺟﺳﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻻوروﺑﯾﺔ
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﺎﻫرة ﺗﺑﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻻوروﺑﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟظﺎﻫرة إن ﻛﻣﺑﺎدرات أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب أو ﻛﻣﺑﺎدرات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو
ﻣﺑﺎدرات ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﺗﺷﻣل دول اﻟﻣﺻدر ودول اﻟوﺻول واﻟدول اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑدول اﻟﻌﺑور ،وﻗد ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف
ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ وﻗف ﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ .

أوﻻ  :اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ :
ﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺄن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻲ اﻻﺻل ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔً أﻣﻧﯾﺔً أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔً اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔً
ﺑﺳﺑب اﻗﺗﻧ
واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔً وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔً ﺷرﻋت ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻹﺟراءات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺣدودﻫﺎ  ،وﻋﻘد
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧﺷﺄ ودول اﻟﻌﺑور ﻟﻣﻧﻊ ﺗدﻓق اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن إﻟﯾﻬﺎ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟظﺎﻫرة وﻓق
ٍ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟدول ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ وﺗﺷدﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
واﻹﺟراءات ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﺗدﻓق اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑـ :
 /1إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻوروﺑﻲ ) (SISاﻟﻣﻌروف ﺑـ ﺷﻧﻐن :
ﺗم ﺗﺳﻣﯾت اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﺳم ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻧﻐن ﻓﻲ ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷﻧﻐن ﺑﻬﺎ وﻗد وﻗﻌت ﻓﻲ  1985/06/14ﺧﻣس دول
أﻋﺿﺎء ﻫﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﻫوﻟﻧدا وﻟوﻛﺳﻣﺑورغ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل أرﺷﯾف ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻧﻐن وﯾﻬدف اﻟﻰ :

 -23روﻻن ﻣﺮﻋﺐ ،ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اوروﺑﺎ واﺑﻌﺎدھﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ ،اﻟﻌﺪد  ،98ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻻول ،2016
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 اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻧد ﺣدودﻫﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻓق ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺣدة ﺑﯾﻧﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﻘﯾود اﻻﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻘل اﻻﺷﺧﺎص داﺧل دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ رﺑط ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻔﺎرات اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻷﻣن و اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺳﺟل ﻗﺎﻋدةاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺣدة أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
*اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﺗش ﻋﻧﻬم أو اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ
*أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣطرودﯾن ﻣن إﺣدى اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء.
*اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﻘودﯾن أو اﻟواﺟب وﺿﻌﻬم ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ,وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﺻر.
*اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﯾﺳوا ﻣن ﻣواطﻧﻲ إﺣدى اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻧﻐن )ﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺧﺎرج اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ(  ,ﯾﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬم
دﺧول ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .24
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﺣدود ﺑﯾن دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر : 2004
ٍ
وﺣدة
 /2إﻧﺷﺎء ٍ
ﺗﻌرف ﺑـ " :اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ" واﻟﻣﻌروﻓﺔ
ﺑـ )(FRONTEX

25

وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:

* ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
* ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﺣرس اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺷﺗرﻛﺔ.
* إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر.
* ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطوﯾر اﻷﺑﺣﺎث ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
* ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
* ﺗزوﯾد اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.26

:اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  /3إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم
ﺗﻌﻣل دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺧروج ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺣدودﻫﺎ اﻟﺑرﯾﺔ
واﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ ﻧظ ار ﻟﻸﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻛن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن واﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف أوﺿﺎﻋﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﺋﺳﺔ
اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻗﻣﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﺟﻬود اﻷوروﺑﻲ ﻗﺎﻣت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺻر ﻣﻊ وﻟﻠﺗﻛﯾف
ﺣدودﻫﺎ ورﻏم أن اﻟﺟﯾل ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻧظﺎم اﻓﺗراﺿﻲ اﻟﺣدود وﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾت ﻗﺎﻣت أﻏﻠب اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑوﺿﻊ أﻣن إدارة
واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ اﻟﺣدود أظﻬر ﻋدم ﻣراﻗﺑﺔ ﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷول ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ
اﻟﺷرﻋﯾﯾن إﻻ أن اﻟﺗطوﯾر اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت وﺣﺷد ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻏﯾر واﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻣﻬرﺑﯾن اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻪ واﻟﺗﺧﻔﻲ ﻣن
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺗﺟﻧﯾد أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺿﻣن ﺻﻔوف اﻟﺷرطﺔ و اﻟوﻛﺎﻻت
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ http://www.giambronetunisia.com2019/03/15
- Official Journal of the European Union, L 349/2, 25.11.2004
26 Official Journal of the European Union, COUNCIL REGULATION (EC) No 2007/2004, article 2
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أو

 (Round Level Radarﻣﺗطورة ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻌرف ﺑـ ) ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ

27اﻟﺳﺎﺋدة  .اﻟطﻘس ﻋن أﺣوال اﻟﻧظر وﺑﻐض اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣدار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻻﺧﺗراﻗﺎت ﻛل ﻋن ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑدﻗﺔ اﻟرادر داﺋري اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﻠﻛﺷف
(EUROPOL :اﻷورﺑﯾﺔ)  /4إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ
ﺗﺑﺎدل ﻋن ﻣﺳﺋول وﻫو ﺟﻬﺎز ﺷرطﻲ  1998.أﻛﺗوﺑر ﻓﻲ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ودﺧل  1995ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت ﻣﻌﺎﻫدة ﺑﻣوﺟب

أﻧﺷﺄ اﻟﺟﻬﺎز

اﻟدوﻟﻲ ،اﻹﺟرام اﻹرﻫﺎب ،ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات ،ﻣﺛل اﻷوروﺑﻲ اﻷﻣن ﺗﻬدد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﻣن ﺑﯾن أﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﯾن وطﻧﯾﺔ وﺣدة أﻣﻧﯾﺔ ﺗﻌﯾن أن ﻋﺿو دوﻟﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻌﯾن ،ﺣﯾث ﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻬﺟرة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣوال ،وﻏﺳﯾل اﻟﺳرﻗﺔ
اﻟﯾوروﺑول و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
/5اﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻌﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ  :ﻋﻘدت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧﺷﺄ ودول اﻟﻌﺑور ودول اﻟوﺻول
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ :
 ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻬﺟرة واﻟﻠﺟوء  :ﻣﺳﺗﻧد ﻣﻛون ﻣن  34ﺻﻔﺣﺔ ،ﯾﺣدد "إطﺎ ار ﻟﻠﺗﻌﺎون" ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،و ﯾﺣد ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وﯾﻌزز ﻓﻛرة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻟﻠواﻓدﯾن اﻟﺟدد وﯾﺿﻊ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣﻣﻲ  23ﻫدﻓﺎ
ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ إدارة ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬﺟرة ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﺣﻠﯾﺎ ووطﻧﯾﺎ ٕواﻗﻠﯾﻣﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ،وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷﻫدف:
* ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺑل اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ.
* اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻬﺟرة.
* ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،واﻹﺣﺎطﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
* ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن إﺛراء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻗدراﺗﻬم اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﺗﯾﺳﯾر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﯾﻌد اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗزاﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻪ ﻣن اﺟل ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣول اﻟﻬﺟرة و اﻟﻠﺟوء
وﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﯾﺛﺎق إﻟﻰ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻬﺟرة و اﻟﻔرص
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ.28
 اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة  :ﺷرﻋت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧذ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ووﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ إناﻧﺗﻬﺟﺗدول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻐﻠق اﻟﺣدود أﻣﺎم وﺻول اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
اﻟﺟدد وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﻷوطﺎﻧﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ﻣﺳﺎﻋدات وﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻬم ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺑﻠداﻧﻬم ،ووﺟﻬت ﻫذﻩ
اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺑﺷﻛل ﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن واﺗﺧذت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺷﻛﻼ ﻓردﯾﺎ ﻓﻘد ﻋﻘدت اﯾطﺎﻟﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﻐرب  ،اﻟﺟزاﺋر  ،ﺗوﻧس  ،ﻟﯾﺑﯾﺎ  ،ﻣﺻر
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 ،ﻛﻣﺎ ﻋﻘد اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻐرب وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ .

 -ﺑﯾﺎن اﻟرﺑﺎط )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ( :

 27ﺧﺪﯾﺠﺔ ﺑﺘﻘﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 87
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ www. arabic.euronews.com/ 2019/03/15
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ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2006_07_13وﺑطﻠب ﻣن ﺣواﻟﻲ  60دوﻟﺔ اﻓرﯾﻘﯾﺔ و أوروﺑﯾﺔ طﻠب رﺳﻣﯾﺎ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻠف اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ و أوروﺑﺎ  ،و ﻗد ﺻدر ﺑﯾﺎن رﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﺿﻣن أﺳس اﻟﺗﻌﺎون و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺣﻘوق و ﻛراﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن و اﻟﻼﺟﺋﯾن و ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬم  ،ﻛﻣﺎ دﻋﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ.
 ﺣوار اﻟـ : 5+5ﺗﻣﺗد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣوار  5+5اﻟﻰ اﻛﺗوﺑر1990ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎو اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻧس و ﻟﯾﺑﯾﺎ و اﯾطﺎﻟﯾﺎ و اﻟﻣﻐرب وﺗم
ﺗﺟﻣﯾد ﻫذا اﻟﺣوار ﻣدة ﻋﺷرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن  2001_1991ﻟﯾﻧطﻠق ﻣن ﺟدﯾد ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع و ازرة ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌﺷرة  2001ﺑﻠﺷﺑوﻧﺔ
واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻫو إﯾﺟﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎون ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻛذا
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺗﺿم أﯾﺿﺎ اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن .30
* ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﯾﻘﺎف و ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ  :ﻋﻣﻠت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد طرق ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص ﻣن
اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋن طرﯾق اﻟطرد واﻻﻋﺗﻘﺎل و إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺷرطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود ﻟﻠدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ" اﻟدول ﻏﯾر اﻵﻣﻧﺔ" وﻟﻌل اﻟﺧطوة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔﻓﻲ ﺗَﻌﻣﯾق ﺗطﺑﯾق
ﻋﺑر اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳطَ ذﻟك اﻟذي وﻗﻊ ﺑﯾن إﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ُﻋﺑُور ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻣن
اﻟﺗﻌﺎون ِ
ِ
ﻗﺎﻧون
اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن،
ِ
ﺷرطﺔ اﻟﺣدود
ِ
ﺎط
ﯾﺑﯾﺔﻟﺿﺑّ ِ
ﺑﺎﻟﺑﺷر ،وﺗﻧظﯾم دورات ﺗدر ِ
ِ
ﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺟرة
اﻟﻣﺗَﺧﺻ َﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻬﺟ ِرة ﻏﯾر اﻟﺷر ِ
ّ
ﺎط اﻻﺗﺻﺎل
ﺧﻼل ﺗﺑﺎدلﺿﺑّ ِ
اﻟﺳﺎﺣل اﻟﻠﯾﺑﻲ
َ
ﻘل دورﯾﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗَﻧ ُ
اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ْ
ِ
اﻟﺣدود
ِ
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗَﻘِْوﯾﺔ اﻟﺳﯾط ِرة ﻋﻠﻰ
ِ
واﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﺄﺟﻬ ِزة ﻋﺎﻟﯾﺔ

31

وﻣﻊ ذﻟك ﺗوﺻﻠت اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ اﻟﻰ أن اﻻﺧﺗراق اﻟﺣدودي ﻓﻘط ﻟﯾس اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد
ﻣﺷروﻋﺔ ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣر
ٍ
ﺣدودﯾﺔ ﻏﯾر
ٍ
ﻟﻠﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷ رﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾدﺧﻠون ﻣن ﺧـﻼل ﻣﻌـﺎﺑر
ﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣـﺷروﻋﺔ.
أو اﻟﺑر ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔً ﺿﺋﯾﻠﺔً إﻟﻰ ﺣد ﻣـﺎ ﻣـن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑطر ٍ

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ  :اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﺷل ﺷﺑﻪ اﻟﻣؤﻛد ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﻗف ﺗدﻓق اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ
اﺗﺟﺎﻩ أوروﺑﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب دﻋﻣﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺧرى ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣوﺿوع ﻣن دول اﻟﻣﻧﺷﺄ ودول اﻟﻌﺑور اﻗﺗﻧﻌت أﻏﻠب دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ
ﻋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﻣﻧﻬﺎ
ات ٍّ
ﻗﻣم وﻣؤﺗﻣر ٌ
ﺑﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧﻣو ﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﻧﺷﺄ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ رﺑط ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻬﺟرة ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻓﻌﻘدت ٌ
ﻗﻣﺔ ﻣﺎﻟطﺎ  2015ﺣول اﻟﻬﺟرة  ،ﺣﯾث ﻋرض اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻘﯾﻣﺔ  1.8ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ﻟﻠدول اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ
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وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﺗﺣول

ﺟدري ﻟﺗﺻورات اﻟﺣل ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ وأﻫم ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ .

*

ﺗﺑﻧﻲ

ﺳﯾﺎﺳﺎت

ﺗﻧﻣوﯾﺔ

أوروﺑﯾﺔ

وآﻟﯾﺎت

ﻟﻠﺟوار

و

اﻟﺷراﻛﺔ

:

ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ أداة ﺗﻣوﯾل ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟوار اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻣرﯾر ﻣﻌوﻧﺎت اﻟدﻋم ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟوار اﻷوروﺑﯾﺔ وﯾدﯾر ﻫذﻩ اﻷداة ﻗﺳم اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘ اررات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارض
اﻟواﻗﻊ ووﻓق ﻫذﻩ اﻻﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو -ﻣﺗوﺳطﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ
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:اﻵﻟﯾﺔ

ﺗﻌﻣل
-

.
.

-

دول

دﻋم
ﺗﯾﺳﯾر

اﻻﺗﺣﺎد

اﻟﺗﺣول
اﻻﻧﺗﻘﺎل

اﻻوروﺑﻲ

اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
إﻟﻰ

اﻗﺗﺻﺎد

و
اﻟﺳوق

ﺗﺷﺟﯾﻊ
و

ﺗﺷﺟﯾﻊ

ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

 -.اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب و اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ
وﻗد رﺻد اﻻﺗّﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺎﻟﯾّﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  7ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﯾن  2014و 2020ﻟﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷّرﻋﯾّﺔ،
وﻗد أَدرﺟت ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﻣﺎدات ﺿﻣن ﻣوازﻧﺗﻪ ﺗﺣت ﺑﻧدﯾن:
 01-Asylum, Migration, and Intégration Funds (AMIF ،ﺑﻧد "اﻟﻠّﺟوء ،واﻟﻬﺟرة ،واﻟدّﻣﺞ")
 02 -Internal Security Funds (ISF.ﺑﻧد "اﻷﻣن ّاﻟداﺧﻠﻲ" )
اﻟدﻣﺞ"  3.1ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ﺗﻬدف إﻟﻰ دﻋم ﺟﻬود اﻻﺗّﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟزﯾﺎدة ﻗدرة اﺳﺗﯾﻌﺎب
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ " ﻟﻠّﺟوء ،واﻟﻬﺟرة ،و ّ
ّ
ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻷﻣوال
اﻟﻼﺟﺋﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺗّﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ.
ﻣراﻛز اﺳﺗﻘﺑﺎل ّ
 *.ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻌد إﺣدى اﻟطرق اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل و إزاﻟﺔ اﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟدول
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﻘﺎف ﺿﻐط اﻟﻬﺟرة  ،وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق دﻋم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺷﺟﯾﻊ دﻋم
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ و ﻛذا ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،33وﺗﺣﺎول دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ
اﻟﻣﺑﺎدرات ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﯾرى ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ ﻟﺿﺑط ﺗدﻓق اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
ﺿرورة دﻋم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﻣﺻدر ﻣﻊ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ (Antonio Vitorinoاﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﻧطوﻧﯾو ﻓﯾﺗورﯾﻧو )
اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ،وﺗﻔﻌﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗّرﺣﯾل ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠّﺟوء
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن 34ﻋن طرﯾق دﻣﺞ ّ
ﺣﺻﺔ اﻟﯾوﻧﺎن ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣوال  259.4ﻣﻠﯾون ﯾوروّ ،أﻣﺎ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ  315.4ﻣﻠﯾون ﯾورو ،وﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻣرﻓوﺿﯾن وﻗد ﺑﻠﻐت ّ
 286.6ﻣﻠﯾون ﯾورو.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑﻧد "اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ"  3.9ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ،وﻗد ّﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﺟزأﯾن:اﻟﺟزء اﻷوﱠل ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾّ ﺎت ﻣراﻗﺑﺔ
ّ
* ﺑﻠﻐت اﻷﻣوال
ﻓﻣﺧﺻص ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدرات اﻟﺷّرطﺔ وأﺟﻬزة اﻷﻣن ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾّ ﺎت اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر وﺣﻣﺎﯾﺔ
ّ
اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾّﺔ ﻟﻼﺗّﺣﺎدّ ،أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛّﺎﻧﻲ
اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗّﺣﺗﯾّﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ ﻣن ﺧطر اﻹرﻫﺎب.

ﺧﺎﺗﻣﺔ :
ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﯾﺑﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟظﺎﻫرة ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻻﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠول ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺗﻌداﻫﺎ اﻟﻰ ﺿرورة اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻻﺟراءات اﻟردﻋﯾﺔ واﻻﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ أروﺑﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺑور ودول اﻟﻣﺻدر ﺑدﻋم ﻣن دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ وﻫو اﻟﺷﻲء
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اﻟوﺣﯾد اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺎﻧﻘﺎص اﻟﺗدﻓق اﻟﻬﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻟﻔﺗرة وﻣؤﻗﺗﻪ وﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺑﺎب واﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن وراء اﻟﻬﺟرة
ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻰ اروﺑﺎ ﻧﻘﺗرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
* 1اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ اﺣﻛﺎم اﻟﺳﯾطرة واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺣدود دول اﻟﻌﺑور)ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ( ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎ ار اﻛﯾدا
ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء وﻣﺻد ار ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن.
* 2ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺗﺟرﯾم واﻟردع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺎرم ﻟﻛل اطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )اﻟﻣﻬﺎﺟر ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣﺳﺎﻋد واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل( .
* 3ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑﺎدرات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺣدود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدول اﻟﻣﺻدر ودول اﻟﻌﺑور ﻣﻊ ﺧﻠق ﺗﻧﺳﯾق ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ .
* 4وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .
* 5اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻻﻣﻧﻲ واﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ ﻣﻊ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻣن اﻟﺣدودي واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ﻣﺣﻣد ﻏرﺑﻲ وآﺧرون  ،اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻻﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺧﺎطر واﺳﻧراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ  ،اﺑن اﻟﻧدﯾم 1
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ودار اﻟرواﻓد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧﺎﺷرون اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،اﻟﺟزاﺋر 2014

 2ﻣﺣﻣد أﻋﺑﯾد اﻟزﻧﺎﺗﻲ اﺑراﻫﯾم  ،اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث  ،ط  01ﻣﺻر . 2008
 3ﺑوﺑﻛر ﺟﯾﻣﻠﻲ  ،ﺣرﻗﺔ " اﻟﺣرﻗﺔ " ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ  ،اﻟﻬﺟرة  ،اﻟﺣراك واﻟﻧﻔﻲ وآﺛﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي ﺳﻠﺳﻠﺔ أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻣﺧﺑر اﻟدراﺳﺎت واﻻﺑﺣﺎث ﺣول اﻟرﺣﻠﺔ واﻟﻬﺟرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﺑﻧﺔ – اﻟﺟزاﺋر . 2010
 4ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺷﺎﻧﻲ  ،اﻟﻬﺟرة اﻟدوﻟﯾﺔ  :اﻟواﻗﻊ واﻻﻓﺎق  ،ﻣرﻛز اﻻﻣﺎرات ﻟﻠد ارﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ،ط ، 1اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة . 2011 ،
 5ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﺟوب ،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻬﺟرة"اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻻﻓﺎرﻗﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻗراءات اﻓرﯾﻘﯾﺔ،
http://www.qiraatafrican.com.ﻣﻧﺷور ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23.11.2017اﻟﻣوﻗﻊ
ﺣﻣدي ﺷﻌﺑﺎن  ،اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،ﻣرﻛز اﻻﻋﻼم اﻻﻣﻧﻲ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ ،ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ) دراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( 6
ﻣﺳﺎﻋد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﺷﺗﯾوي  ،اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،ﻧدوة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ – 7

اﻻﺑﻌﺎد اﻻﻣﻧﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ورﻗﺔ ﺑﺣﺗﯾﻪ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ  ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .2014
 8ﺧدﯾﺟﺔ ﺑﺗﻘﺔ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟﺟزاﺋر . 2014/2013
9arabic.sputniknews.com ،

ﻋﺎدل ﺑرﯾﻧﯾس  ،اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ  ،دراﺳﺔ ﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 2019/03/15
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 10ﻋﺎدل اﺑوﺑﻛر اﻟطﻠﺣﻲ  ،اﻟﺷﺑﺎب و ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ  ،ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻬﺟرة  ،ﻟﯾﺑﯾﺎ )د
س ن( .
 11أﻣﺑﺎرك ادرﯾس طﺎﻫر اﻟدﻏﺎري ،ﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺟرة اﻟﻐﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻰ اوروﺑﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻌدد  8ﯾوﻟﯾو  ، 2017ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻐﺎزي ،ﻟﯾﺑﯾﺎ .
 12ﻋﻣر ﯾﺣﻲ اﺣﻣد ،اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻣن اﻻوروﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر" اﻟﺟزاﺋر دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
 ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ http://www.maspolitiques.com2019/03/20اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 07،اﻏﺳطس ،2015
13

أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻻﺻﻔر وآﺧرون ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ  ،اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ و دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 ،ط ، 1اﻻردن . 2014

 14روﻻن ﻣرﻋب ،ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اوروﺑﺎ واﺑﻌﺎدﻫﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ،اﻟﻌدد  ،98ﺗﺷرﯾن اﻻول ،2016
 ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ www.lebarmy.gov.lb.2019/03/20
15 Official Journal of the European Union, COUNCIL REGULATION (EC) No 2007/2004,
articl 2
www.arabic.euronews.com/ 16ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 2019/03/15
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ www.politics-dz.com2019/03/18ﻣوﻗﻊ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 17
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  2أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ :
اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  REMﻣﻦ  2005إﻟﻰ 2014
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ
أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن

**Zerguini Abdelhak*, Muhamed Maamar

ABD’de Yasadışı Göç
&
Illegal Migration in The USA

ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  ) :ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ( واﻟﱵ ﺗﻘﺎرن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ
ﻟﻌﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻮ.م.ا ﻣﻊ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  .وﻳﻐﻄﻲ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ  2005إﱃ  2014ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻔﺎ
ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ" واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ) (ACSواﻟﺘﻌﺪادات اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ (2010, 2000,
)1990
أﻳﻀﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻟﺴﻨﺔ 2014
وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ ً

Tilimsan University, Algeria.
Dr., Tilimsan University, Algeria.
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
. ﻫﺠﺮة ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ،  ﻣﺴﺢ،  اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ،  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﻣﺼﺮح ﺑﻪ،  اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﻟﻮدﻳﻦ ﰲ اﳋﺎرج،  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻳﺮ

Abstract
This research discusses method of measuring unauthorized migration to the United States of
America. The “Residual Estimation Method” involves comparing an analytic estimate of the legal
foreign-born population with a survey-based measure of the total foreign-born population. The
difference between the two population figures is a measure of the unauthorized migrant
population. Our analysis covers the years 2005 to 2014 also the research includes a detailed
description of the “Residual Estimation Method” and the underlying data and assumptions as it
has been applied to recent data from the American Community Survey (ACS) and decennial
censuses (1990, 2000, 2010).The report also presents derived data on a range of social and
demographic characteristics of the unauthorized population in 2014.
Keywords: Estimation, residual method, foreign-born population, unauthorized migrant, Legal
Residents, survey, Illegal immigration

RÉSUMÉ
Cette recherche traite l’analyse des méthodes employées aux Etats-Unis pour mesurer les
migrations irrégulières. La méthode résiduelle consiste à comparer les estimations de la
population née à l’étranger et résidant légalement aux Etats-Unis avec les enquêtes visant à
mesurer l’ensemble de la population née à l’étranger. La différence entre les deux catégories de
population permet d’évaluer la population immigrée en situation irrégulière. Notre analyse
couvre les années 2005 à 2014.
La recherche présente de manière détaillée les méthodes résiduelles, les données et les
hypothèses qui ont été utilisées en s’appuyant sur les données provenant du American
Community Survey (ACS) et des recensements décennaux de population (1990, 2000, 2010) .
La recherche contient aussi des informations sur les caractéristiques sociales et
démographiques de la population en 2014.
Mots-clés
Estimation, méthode résiduelle, population née à l'étranger, migrant non autorisé, résidents
légaux, enquête, immigration illégale

ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﻛﻤﺎ ﳍﺎ،ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﺎﱐ و اﳌﻜﺎﱐ، ﳍﺎ ﻃﺮق ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ،ﺗﻌﺪ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻜﺎن
.ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻻدات و اﻟﻮﻓﻴﺎت وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن و ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻛﻤﺎ و ﻛﻴﻔﺎ داﺧﻞ إﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ و أﻛﺜﺮ ﻏﻤﻮض ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻌﺪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻋﺪم دﻗﺔ،اﳍﺠﺮة ﻫﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻜﺎن
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎدم ﻳﻔﺮز ﺑﻴﺎﻧﺎت، و ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ أﻓﺮادﻫﺎ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﺼﺎدم ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻣﻊ ﻋﺪم إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻮادﺛﻬﺎ،ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
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ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻧﺎﻗﺼﺔ  ،ﻏﲑ أن اﳍﺠﺮة ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﲢﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ و اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﻗﺪ دﻓﻊ اﺗﺴﺎع اﳍﺠﺮة وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ،اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول و اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﲢﻮﻳﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﱰة اﳊﺎﻟﻴﺔ زﻳﺎدة ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻔﻮق ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ .ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻧﻪ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺘﲔ ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻨﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2017أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  258ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ
 %2.3ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2010ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  222ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮزع ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ  %52ﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر و %48إﻧﺎث.

1

وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺧﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳍﺠﺮة و اﻟﻼﺟﺌﲔ اﺿﻄﺮ ﲝﻠﻮل ﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  65.6ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء
اﻟﻌﺎﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد و اﻟﺼﺮاع و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ و اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ  22.5ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ17.2:ﻣﻠﻴﻮن ﲢﺖ وﻻﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻌﺎﳌﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 189300أﻋﻴﺪ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2016ﻓﻘﻂ.
اﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳍﺠﺮة ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺗﺼﺪر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ  45.8ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ أي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺔ

ﻳﻌﺎدل
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ﻣﻦ

إﲨﺎﱄ

اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

ﰲ

اﻟﻌﺎﱂ،

اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ، 1960ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ُﲬﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮي اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻫﻨﺎك ً
 2017وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ اﳍﺠﺮة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﲔ إدراك اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻛﻤﻮرد ﲦﲔ
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ  ،وﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ
و ﻛﺘﺤﺪي ﻛﺒﲑ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ً
اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﲑا ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺮق ،واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﲑ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻗﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮﳝﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﻀﺎرب ﻣﻌﺪﻻت و ﺗﻴﺎرات اﳍﺠﺮة و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺣﻴﻞ و اﻟﻌﻔﻮ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺪود
 ،ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﻟﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
إﻟﻴﻬﺎ ﳍﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ واﳒﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
و ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق.
ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﳌﻬﻤﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺣﱴ ﻧﻨﺘﺞ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ
ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  :ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  Residual estimation methodواﻟﱵ
ﺗﻘﺎرن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ ﻟﻌﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻮ.م.ا ﻣﻊ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ أﺻﻮل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ، ACSﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻌﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺄ وﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎًﻛﻴﻒ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ أﳕﺎط اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ
ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ و ّأن اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻜﺘﺴﺐ أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وأﺻﺒﺢ
ﻣﻮﺿﻮع إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻫّﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟّﱵ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ و اﻟﻌﺎﳌﻲ.
 1اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :
إن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة و ﺧﺎﺻﺔ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ و ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ وﻧﻮع اﳍﺠﺮة
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،اﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻫﺬا ﻳﻌﻴﻖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ
اﻷﺷﺨﺎص و ﻣﻌﺪل اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ..؟ وﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺬﻩ اﳍﺠﺮة ..؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎ..؟ ،.وﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ اﻵن ﲨﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت و اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ
أﳘﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت و دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﺿﻊ ﻗﺮارات و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻫﺎدﻓﺔ.
International Organization for Migration: World Migration Report 2018, the Un migration Agency,
Switzer land december 2017, p17.
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وﻟﻔﻬﻢ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻴﺎرات و اﳊﺠﻢ و ﺣﱴ اﻟﺪواﻓﻊ ﳓﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﲑة ﰲ ﲨﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﳍﺠﺮة ﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﳑﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﳍﺠﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ،وﻫﻲ
اﺣﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1891ﲝﻴﺚ أوﺻﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﳋﱪاء ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ
دوﻟﺔ ،ﻟﻴﻌﺎد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺔ  1901ﺣﱴ ﺗﻜﻠﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ،1922وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﳍﺬﻩ
اﳌﺒﺎدرات ،ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة و اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻋﻴﲔ و ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
دوﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ اﻫﺘﻢ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
و ﻗﻮاﻧﲔ اﳍﺠﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2004ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  18ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  ،2018وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وإﺣﺼﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﺼﺮح ﻢ و اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ
 12ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳍﺠﺮة اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ) (MPIﻟﺴﻨﺔ  ،2018و ﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻴﺎرات
اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﱴ اﻟﺜﻘﺎﰲ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﺆاﻟﻨﺎ اﳌﻠﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  :إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻮﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ......؟ وﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻫﻞ ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ) (REMﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ) (ACSﻟﻪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ....؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻼﳏﻬﻢ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮدﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ...؟ -2ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ :
 ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ) (REMﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ) ،(ACSﺣﻴﺚ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺨﻄﺄﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ .%0.01
 -اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج – ( Foreign

) . born Population
 -3أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ :
ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻣﻌﺎ وأدّت إﱃ إﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ّأن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ أﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
أ( اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟّﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎورﻧﺎ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻦ دﻗﺔ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺎ
)ﻃُﺮﻗِ َﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ( واﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ
وﻣﻊ رﻏﺒﺘﻨﺎ اﳌﻠﺤﺔ ﰲ ﻃاﻻّﻼع ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ و ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء أﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﺳﺒﺎ ﺎ وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ُ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﲝﺚ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ.

2

ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻛﱪ أﻗﻄﺎب اﻟﻌﺎﱂ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق ،وﻛﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻛﱪ اﻟﺪول ﺗﻌﻘﺒﺎ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،أدى ﻫﺬا إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﲡﺎﻩ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ.
ب( اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :

 1ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻤﺮ  :أﺳﺒﺎب و دواﻓﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﺤﺮﭬـﺔ دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ، 2ﺟﻮان .2009
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ّأﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟّﱵ دﻓﻌﺘﻨﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
 (1ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ.
 (2ﻧﻘﺺ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﻤﻘ ﺔ واﻟﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،إن ﱂ ﻧﻘﻞ ّأن اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا،ﺣﻴﺚ ﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب و دواﻓﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ.
 (3ﻋﺪم وﺟﻮد دراﺳﺎت ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي وﺗﺒﻴﺎن أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻛﻤﺎ و ﻛﻴﻔﺎ.
 -4أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ :
إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﳒﺎز أي ﲝﺚ ﻳﻌﲏ ّأن ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻫﺪاﻓﺎ ﳓﺎول ﻛﺸﻔﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻷﻫﺪاف اﻟّﱵ ﻧﺮﺟﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 (1ﻓﻬﻢ ﺗﻴﺎرات اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وإﺣﺼﺎء ﻋﺪد وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
 (2اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ،واﻫﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
 (3ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﳌﻬﻤﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و اﻟﱪﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس و اﻟﻨﻈﺮ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﺴﻜﺎن و اﻟﺴﻜﻦ .2008
 (4ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت واﻗﱰاﺣﺎت ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي.
 -5ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
ﺗﺘﺴﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ –أزﻣﺔ اﳍﺠﺮة -ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و أﺷﻜﺎﳍﺎ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﲑا،ﻳﻌﻮد أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻋﺪم دﻗﺔ و ﻏﻤﻮض اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﲝﻴﺚ
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺠﺮة ﻋﺎﳌﻴﺎ ،وأﺻﺒﺢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و اﳌﻔﺮدات أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات
ﻣﺴﺎﻋﻲ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ و ﲢﺮﻳﻀﻴﺔ.
ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﺑﻌﺾ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﺿﺮورة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳍﺠﺮة و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي و ﺣﱴ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﳊﺪود،وﻓﻘﺎ إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ دوﻟﻴﺔ،وﺿﺮورة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ،وﻫﺬا ﻟﻐﺮض إﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﳊﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،وﻋﺪم
اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻓﺦ اﳋﻄﺎب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي و اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ و اﻟﻼﺟﺌﲔ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﻮﺿﻮع اﳍﺠﺮة اﻟﻴﻮم ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﺲ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﺎن ﺗﻌﺎون اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة و ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﻞ اﳌﻔﺮدات و اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة  ،وﻫﺬا ﻟﻐﺮض
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ و اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺠﺮة و اﻟﻠﺠﻮء ﰲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﲝﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻬﻢ ﲨﺎﻋﻲ و ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة.
وﲟﺎ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة و ﺣﱴ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﺸﻮ ﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض و اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﳉﺪل ،ﻓﺴﻨﻮﺿﺢ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت و اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا و اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  :ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة و اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة.

 ALIEN -1-5اﻷﺟﻨﺒﻲ :
ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻣﻮاﻃﻨﺎ أي ﻟﻴﺲ أﺻﻠﻴﺎ أو ﻣﺘﺠﻨﺴﺎ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﻣﺜﻼ ﰲ إﻃﺎر دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﰲ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ.

3

ﻣﻦ ﻣﺮادﻓﺎت ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم  :ﻣﻮاﻃﻦ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ.اﳌﻮاﻃﻦ اﻷﺟﻨﱯ.
 ASYLUM SEEKER -2-5ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء :
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ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻫﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻳﻌﺘﱪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﱂ ُ ﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻃﻠﺐ ﳉﻮﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﺐ
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ .ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء ﻻﺟﺌﺎ ،ﻏﲑ أن ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء. 4وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳊﺎﻻت ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﲔ وﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﱰﺣﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.

 CIRCULAR MIGRATION-3-5اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ :
ﺗﺸﲑ اﳍﺠﺮة اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻜﺮاري ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ أو ﻏﲑ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﱪ اﳊﺪود .وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﺮاﻣﺞ اﳍﺠﺮة اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺪارة أو اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﺄداة
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳍﺠﺮة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ دول اﳌﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت ،وﻋﻮدة اﻟﻌﻤﺎل ذوي اﳌﻬﺎرات،
وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.5

 CITIZENSHIP (OR NATIONALITY) -4-5اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ (:
ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .إذ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﲔ اﳉﻨﺴﻴﺔ .ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ،ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺎ
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﳝﻜﻦ أن ُﲤﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ،أو ُﲤﻨﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺠﻨﺲ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.6.

ﻗﺪ ﳜﺴﺮ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو ﻗﺪ ﺗﻠﻐﻰ ﻫﺬﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ )اﻧﻈﺮوا ﺷﺨﺺ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ  (.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ،
ﳛﻖ ﻟﻸﻓﺮاد أن ﳛﻤﻠﻮا ﺟﻨﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ واﺣﺪة.

ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻧﲔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﺮأة .إذ ﻻ ﲤﻠﻚ اﳌﺮأة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﳊﻘﻮق ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻃﻔﺎﳍﺎ أو زوﺟﻬﺎ اﻷﺟﻨﱯ .وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﺬا
إﱃ ﻓﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﳍﺎ وزوﺟﻬﺎ اﻷﺟﻨﱯ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺴﻔﺮ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﰲ ا ﺘﻤﻊ.

 COUNTRY OF ORIGIN-5-5ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ :
دوﻟﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳏﺎﻳﺪ ودﻗﻴﻖ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮ أو ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﻠﺠﻮء أو اﻟﻼﺟﺊ .وﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ – اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ -او اﻟﺪوﻟﺔ –اﳌﺼﺪرة أو اﻟﺪوﻟﺔ – اﻷم.-

7

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺮادﻓﺔ :ﺑﻠﺪ اﳌﻴﻼد ،ﺑﻠﺪ اﳌﻮاﻃﻨﺔ،ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ،ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻮدة.
اﳌﺼﺪر :ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻋﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة  -EMN-اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻌﺠﻢ اﳍﺠﺮة ﺑﺈﺷﺮاف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ رﻗﻢ
. 2004/83
 COUNTRY OF DESTINATION-6-5ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺼﺪ :
دوﻟﺔ اﳌﻘﺼﺪ أو دوﻟﺔ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﳘﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ودﻗﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﺰم اﳌﺮء أن ﻳﻌﻴﺶ أو ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.8

United Nations- International Labour Organization; Media-Friendly Glossary on Migration, Middle
East Edition, Switzerland 1211 Geneva 22, 2017, p.2.
5 International Organization for Migration; Glossary on Migration,Switzerland 1211 Geneva 19, 2014,
p.13
6 Ibid, p 43
7 Center for Studies and Research Sinnos; Dictionary of asylum and immigration of the European
Commission, Publications of CINOS Rome 2013 Italy, p.42.
4

873

 COUNTRY OF NATIONALITY-7-5ﺑﻠﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :
ﻫﻲ اﻟﺒﻼد أو اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺬي ﳚﻤﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اﳌﻴﻼد،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ
ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻴﻪ.

9

اﳌﺼﺪر:ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻋﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة—.EMN
 EXPATRIATE-8-5اﻟﻮاﻓﺪ :
اﻟﻮاﻓﺪ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻫﻮ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ أو ﻻ ﻳﻌﻤﻞ .ﻳﻌﻮد أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺘﲔ
إﻛﺲ »)ﺧﺎرج(« وﺑﺎﺗﺮﻳﺎ »).دوﻟﺔ أو وﻃﻦ«(10

 MIGRANT-9-5اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ:
ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ رﲰﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ،ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﳋﱪاء ﻋﻠﻰ أن اﳌﻬﺎﺟﺮ اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻐﲑ دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺳﺒﺐ اﳍﺠﺮة أو وﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳍﺠﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ أو اﳌﺆﻗﺘﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﳌﺪة ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ و  12ﺷﻬﺮا ،واﳍﺠﺮة ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،ﰲ إﺷﺎرة إﱃ ﺗﻐﻴﲑ دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ) إدارة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.(.

11

 MIGRATION ILLEGAL-10-5اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ :
ﻫﺠﺮة ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﻃﺮق ﻏﲑ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﻣﺴﻤﻮح ﺎ وﺑﺪون وﺛﺎﺋﻖ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة .ﻣﻦ ﻣﺮادﻓﺎت ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﳒﺪ :ﻫﺠﺮة ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻫﺠﺮة ﺑﺪون
وﺛﺎﺋﻖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﳌﺴﻤﻮح ﺎ.

12

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﲢﺒﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ) (illegalﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺿﻊ أو إﺟﺮاء .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻏﲑ
ﻧﻈﺎﻣﻲ  irregularﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،و ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻠﺲ أورﺑﺎ رﻗﻢ  1509ﻟﻌﺎم .2006
 -11-5اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ Legal Residents

ﻫﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 13ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ او ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ:
• اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
• ﺣﺎﻟﺔ  .asyleeوﻻﺟﺊ ﺳﻴﺎﺳﻲ
• اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ
• ﻏﲑ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻏﲑ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﻐﺎدرة )ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(.
 -12-5اﻟﺴﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﻢ Unauthorized Residents

Ibid, p.43.
Ibid, p.43.
10 United Nations- International Labour Organization; Media-Friendly Glossary on Migration, Middle
East Edition Switzerland 1211 Geneva 22, 2017, p.7.
11 United Nations- International Labour Organization; Media-Friendly Glossary on Migration, Middle
East Edition Switzerland 1211 Geneva 22, 2017, p.13.
12 Center for Studies and Research Sinnos; Dictionary of asylum and immigration of the European
Commission, Publications of CINOS Rome 2013 Italy, p.121.
13 International Organization for Migration; Glossary on Migration, Switzerland 1211 Geneva 19, 2014,
p.38.
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اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻏﲑ اﳌﺼﺮح ﻢ  ،ﻫﻢ ﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻮﻟﻮدﻳﻦ ﰲ اﳋﺎرج و اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ،أي ﻫﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻮﻟﻮدﻳﻦ ﰲ اﳋﺎرج و اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا إﱃ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ دول أﺧﺮى دون ﺗﻔﺘﻴﺶ أو اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﺑﻘﻴﺖ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 14ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة .اﻟﺴﻜﺎن ﻏﲑ اﳌﺼﺮح ﻢ ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺘﻠﻘﻮا ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻴﻤﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
 -13-5ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

Nonimmigrant residents

ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻏﲑا ﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺆﻗﺘً ﺎ 15ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﻋﺎدة ﻟﻔﱰات
زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﺗﺼﻞ إﱃ  6ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺜﻼ ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻼب  ،زوار اﻟﺘﺒﺎدل  ،ﻋﻤﺎل ﻣﺆﻗﺘﲔ ،وﻋﻘﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ). (NFTA
 -6ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ :
 -1-6اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ:
إن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻌﺪ اﻛﱪ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس و ﲢﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،وﻧﻈﺮا إﱃ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس ،أوﰱ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت  ACSﻣﺴﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،
أو  ، American Community Survey ACSﻇﻒ إﱃ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ
ﺷﺮﻋﻴﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ،وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ،ﻛﻤﺎ أدت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة و اﻟﺘﻨﻘﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻓﻌﺘﻨﺎ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺎ.
 -2-6اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ:
ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺑﻴﺎﻧﺎت  ACSﻣﺴﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،أوﻣﺎ ﻳﻌﺮف ب ) CPS :ﺳﻨﻮﺿﺤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎ ( ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ
اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2005وﻫﻲ أول ﺳﻨﺔ ﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ACSاﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ،إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2014ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
 -7ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻷﲝﺎث وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺤﲔ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﲔ وﳘﺎ :
*  -اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،أوﻣﺎ ﻳﻌﺮف بCurrent Population Survey (CPS) :
*  -ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ،أو American Community Survey ACS

ﺣﻴﺚ ﻛﻼﳘﺎ ﻳﻀﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ – ﻣﻦ دون اﻻﻫﺘﻤﺎم إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻮ.م.ا ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻻ ،و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت و اﳌﺴﻮح ،ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻋﺪد ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ب :اﻟﺴﻜﺎن "اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج" .foreign-born
وﳓﻦ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻓﻠﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ،أو American Community Survey ACS

وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﻛﻮن :

)Martin Lim and Joseph G. Altonji; Estimating the Effect of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA
on DREAMers, Published research paper,2016, p.4.
15 Center for Studies and Research Sinnos; Dictionary of asylum and immigration of the European
Commission, Publications of CINOS Rome 2013, Italy, p.224.
14

875

أن ﻣﺴﺢ ) CPSاﻟﺬي ﻳﻘﺪم  ،ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳊﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﻬﺮي( و ﻫﻮ ﻣﺴﺢ ﻛﺒﲑ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺎدة  -ﺣﻮاﱄ  55000أﺳﺮة ﰲ
اﻟﺸﻬﺮ ،و ﺗﺼﺪر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﳌﺴﺢ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم  ،و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﱃ  80000أﺳﺮة وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺘﻢ ب :
اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳋﱪاء و اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺴﺢ ﻓﺌﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻫﻮاﻣﺶ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﲑة
ﺟﺪا.
ﻟﺬا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ  ، ACSوﻫﻮ اﳌﺴﺢ اﻷﻛﱪ اﻟﺬي ﰎ إﻃﻼﻗﻪ ﰲ ﻋﺎم  2005ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻞ "اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ" اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﰲ
 ACSﻳﻘﺎﺑﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﳕﻮذج ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪1ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ أو ﺣﻮاﱄ  3ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ .ﲟﺎ أن
 ACSأﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ، CPSﻓﺈﻧﻨﺎ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ ﺧﻄﺄ أﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﲑ  ،ﻟﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺜﻖ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ
اﳌﺼﺮح ﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﺔ .2005
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ) American Community Survey (ACS؟ :
ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ) (ACSﻫﻮ ﻣﺴﺢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﳘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
و ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻛﺬﻟﻚ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ، 1وﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺴﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  675ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ.

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ، ACSاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﺣﱴ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
وﳍﺬا ﻳﻠﺠﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ واﳌﺨﻄﻄﻮن ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﳌﺴﺢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﳍﺬا ﺗﻮﱄ اﻟﻮ
.م .ا أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳍﺬا اﳌﺴﺢ.
ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3.5ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج
اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﻮﺛﻮق ﻣﻨﻬﺎ و اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ.
 -8ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :
ّإن ﻗﻴﻤﺔ أي ﲝﺚ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟّﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲝﺜﻪ وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ودﻗﺔ ﳑﻜﻨﺔ واﻟّﱵ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟّﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﱵ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻓﱰاﺿﺎﺗﻪ
ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ دراﺳﻲ وﺗﻌﲏ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ).(16
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  :ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
 Residual Estimation Methodواﻟﱵ ﺗﻘﺎرن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ ﻟﻌﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻮ.م.ا ﻣﻊ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻬﻮ ﻣﻦ اﳌﺴﺢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ
وﻳ ُ ﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮق ﻫﻮ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﺼﺮح ﻢ ﰲ اﳌﺴﺢ اﳌﻌﺘﻤﺪ ،وﻫﻮ رﻗﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ً
وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -9اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﱂ ﲢﻠﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻞ اﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﱰاث اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﳍﺠﺮة ﻳﻌﺪ
ﻏﲏ ﺟﺪا  ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ اﻧﺼﺒﺖ ﺟﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺠﺮة و اﻟﻠﺠﻮء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و أوروﺑﺎ.
) (16ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺴﺎﻟﻢ  ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻓﺮح  :ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،دار اﻟﻤﺜﻠﺚ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﻢ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  ،ﻟﺒﻨﺎن  ، 1977 ،ص .107
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ﱂ ﻳﺘﻄﺮق ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ 17ﳌﻮﺿﻮع اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن و اﳍﺠﺮة إﱃ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﻧﺪرج اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﻧﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﲔ و ﳘﺎ :
أوﻻ-اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻀﺮ و اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﺷﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻌﺰز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة و اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﻌﻤﻞ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪواﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺮار اﳍﺠﺮة ﻋﺎﻣﺔ و ﻗﺮار اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﳕﻂ ﻣﻦ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي
ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﻜﻠﻪ ﺷﻜﻞ اﻷﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
أﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪورﻛﺎﻳﻤﻲ 18ﻓﺎﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻷﻧﺎﱐ اﻟﺬي ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب و اﻧﻔﺼﺎﳍﻢ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﲝﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ دورﻛﺎﱘ ،ﻣﺎ
ﳚﻌﻞ ﻗﺮار اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﳌﺸﻜﻼ ﻢ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ.
 1-9ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:
اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﳕﻂ ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،ﲟﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ و أﺣﺎﺳﻴﺲ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﺸﻌﻮر ﺑﻪ و ﺟﻠﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻔﻲ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ و ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺮى ﺳﻴﺠﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ  ،اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺲ اﻷوﱃ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ :أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ  :اﻟﻬﻮ  Idو اﻷﻧﺎ  Egoو اﻷﻧﺎ اﻋﻠﻲ  Super Egoﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ.
و ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﳌﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﺄ ﺎ ﺣﻼ ﳌﺸﻜﻼ ﻢ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﲤﺲ ﺣﻴﺎ ﻢ ،ﻓﺴﻴﻄﺮة ) اﻟﻬﻮ ( ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﲡﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻮازن ﺑﲔ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻠﻮك،وﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ و اﳉﺎذﺑﺔ
ﻟﻪ،وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﻌﻴﻔﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺠﺮف ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﳓﻮ أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج
ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ و اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮروا اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻻﻋﺘﺒﺎرات و أﺷﻴﺎء ﳏﻴﻄﺔ ﻢ ﲣﺼﻬﻢ.

 2-9ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺠﺎذب : The Gravitational Model
ﺗﻨﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﻮﺗﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳍﺠﺮة –)ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳍﺠﺮة ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدم(-و ﺗﻴﺎرا ﺎ
ﺑﲔ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ  Aو  Bﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺮدﻳﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ،وﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ اﱃ ﻗﻮة ﻣﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ :

-1

اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪروﺳﺔ.

-2

ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺘﲔ  Aو  Bﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

-3

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ :ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳍﺠﺮة ﻛﻤﺎ وﺿﺤﻬﺎ : Raverstein19
 أن ﻣﻌﻈﻢ اﳍﺠﺮات ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻗﺼﲑة.ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ اﳍﺠﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة -اﳍﺠﺮات ذات اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺗﺆدي اﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﳊﻀﺮﻳﺔ اﻟﻜﱪى.

 17اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻠﺤﺎم :اﻻظﺮار اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ,دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ ﻟﻠﻨﺸﺮ,اﻟﺮﯾﺎض ,2016ص.68
 18اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻠﺤﺎم :اﻻظﺮار اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ص.69
19 THUMERELLE. P.J; Peuple en mouvement; la mobilité spatiale des populations in Dossiers des images
économiques du monde. Edition SEDES. Paris, 1986, p.95.
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اﳌﻘﻴﻤﻮن اﻷﺻﻠﻴﻮن ﺑﺎﳌﺪن ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ. اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﻘﺼﲑة ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺮﺟﺎل أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ دور ﰲ وﺻﻒ و ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻗﻴﺎس اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻬﺎﺟﺮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻜﺘﻔﻲ
ﺑﺄﺧﺬ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺰي اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ  Aو ، Bوﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻋﺪة ﻓﺮﺿﻴﺎت أﳘﻬﺎ – ﻋﺪد اﳍﺠﺮات ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﺪد
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ازدادت ﻋﺪد اﳍﺠﺮات ﻣﻨﻄﻘﱵ اﻻﻧﻄﻼق و اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳘﺎ اﳌﺴﺌﻮﻻن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن ﰲ ﺧﻠﻖ ﺗﻴﺎرات اﳍﺠﺮة ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﳍﺠﺮة.وﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﳕﻮذج اﻟﺘﺠﺎذب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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 :اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ  Aو B

 Kو  :zأﻋﺪاد ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ
وﺣﱴ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﱵ  Kو  zﻧﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ و ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ب Coefficient de Détermination :
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﳍﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﱪزا ﻣﺪى ﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن و ﻫﺬا ﺑﻄﺮح ﻋﺪد ﺗﻴﺎرات اﳍﺠﺮة اﳊﻘﻴﻘﻲ =
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ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات

اﳌﻘﺪرة  £وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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 -10ﺳﻤﺎت اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ :
إذا أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻤﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳍﺠﺮات اﻟّﱵ ّﺗﺘﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت:
أوﻻ ّ :إن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻳﻬﺎﺟﺮون ﻣﻦ دول وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﲑة وذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﱃ دول وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻴﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ ،
أي أ ّﺎ ّﺗﺘﻢ ﻷﺳﺒﺎ ب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ  ،وﻟﺬا ﳒﺪ اﳍﺠﺮة ّﺗﺘﻢ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ و أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وأﺳﱰاﻟﻴﺎ و ّأن ﻣﺼﺎدر ﻫﺬﻩ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ ا ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺎرات ﻫﺠﺮة ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ّﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﻟﻘﺎرات وﳛﻜﻤﻬﺎ ﻧﻔﺲ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ّ :إن دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎرض اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟّﱵ ﺗﻀﻴﻖ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﻫﺆﻻء ﻟﻠﺒﻘﺎء أو اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ
ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟّﱵ ﻳﻬﺎﺟﺮون إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ أ ّ ﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﰲ ﻇﺮوف ﺳﻴﺌﺔ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﲡﻤﻌﺎت ﻣﻌﺰوﻟﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻬﺮ واﻹﻫﺎﻧﺔ )ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﺒﺘﺔ وﻣﻠﻴﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳍﺠﺮة
ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(.
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻴﺎرات
ﺛﺎﻟﺜﺎ ّ :إن اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﳍﺠﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮح اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻣﲏ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﻏﲑ ﻛﺎ ﰲ ّ
اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
 -11ﺣﺠﻢ و ﺗﻴﺎرات اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ :
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﱰة اﳊﺎﻟﻴﺔ زﻳﺎدة ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻔﻮق ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ .ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻧﻪ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺘﲔ ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻨﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2017أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  258ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ

879

 %2.3ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2010ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  222ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮزع ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ  %52ﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر و %48إﻧﺎث.

20

وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺧﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳍﺠﺮة و اﻟﻼﺟﺌﲔ اﺿﻄﺮ ﲝﻠﻮل ﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  65.6ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء
اﻟﻌﺎﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد و اﻟﺼﺮاع و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ و اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ  22.5ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ17.2:ﻣﻠﻴﻮن ﲢﺖ وﻻﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻌﺎﳌﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 189300أﻋﻴﺪ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2016ﻓﻘﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ
اﻟﻼﺟﺌﻮن و اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻗﺴﺮا ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﰲ أﻫﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :1اﻫﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺆون و اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻗﺴﺮا
اﻓرﯾﻘﯾﺎ; ;Seri 1
%30 ;30

ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

اورﺑﺎ; ;Seri 1
%17 ;17
;Seri 1
اﻻﻣرﯾﻛﯾﺗﯾن; ;16
%16

اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ و ﴰﺎل
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﺳﻴﺎ و اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي

اﺳﯾﺎ و ;Seri 1
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدي;
%11 ;11

اﻟﺷرق ;Seri 1
اﻻوﺳط و ﺷﻣﺎل
اﻓرﯾﻘﯾﺎ; ;26
%26

Source. United Nation High Commissioner for Migration and Refugees 2018

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ أن ﻗﺎرة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺰوح ﻛﺒﲑ ﺑﻨﺴﺒﺔ %30ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و ﻳﻌﻮذ ﻫﺬا إﱃ
ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد و ﺻﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺜﻼ اﻟﺴﻮدان ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺪت ﻧﺰوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.3ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﻜﺎ ﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ
اﳊﺮوب و اﻟﺼﺮاﻋﺎت و ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ﺷﻬﺪت ﻧﺰوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.2ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  .2017و ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %26و ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﻨﺰوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺼﺮاع ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺣﺮوب أﻫﻠﻴﺔ أدى إﱃ ﻧﺰوح
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.1ﻣﻠﻴﻮن ﳝﲏ.
أﻣﺎ أوروﺑﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ دوﻣﺎ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %17ﲝﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 722400ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
 2017ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ و أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻟﻌﺮاق،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﲔ ﺷﻬﺪت ﻧﺴﺒﺔ  %16ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
 2017أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  96900ﻻﺟﺊ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ و اﻟﺴﻠﻔﺎدور و ﻫﻨﺪوراس ﻷﺳﺒﺎب اﻻﺿﻄﻬﺎد و اﻟﻌﻨﻒ .و أﺧﲑا ﳒﺪ اﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ % 11
ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ دول أﺳﻴﺎ و اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر و أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

International Organization for Migration: World Migration Report 2018, the Un migration Agency,
Switzer land december 2017, p17.
20

880

و ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓـ  :ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ دون اﻵﺧﺮ أو زﻣﻦ ﻣﻦ دون آﺧﺮ  ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﲏ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﲏ ﻛﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﺳﱰاﻟﻴﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دول إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﺑﻌﺾ دول آﺳﻴﺎ.
ﺣﱴ اﻵن ،ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼرﺗﻔﺎع
وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨﻮات واﻷﺟﻴﺎل ﻋﺮﻓﺖ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء اﳌﻌﻤﻮرة ﺧﻄﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ،ﻣﺎ زال ﻣﺘﻮاﺻﻼ ّ
اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﱴ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ و واﺿﺤﺔ وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻟﻜﻮن وﺿﻊ اﳌﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻲ
آو اﻟﺴﺮي ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺸﻤﻞ أﺻﻨﺎﻓﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ و ﻋﺎﳌﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻘﺎدﻣﺔ(
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات و ﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟّﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻋﺪاد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ.
ﻟﻘﺪ وﺻﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  186768ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ إﱃ أورﺑﺎ ﺳﻨﺔ ،2017ﺣﻴﺚ  %92وﺻﻠﻮا ﻋﱪ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ  %8اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﱪﻳﺔ و ﺗﺒﻘﻰ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  119639ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة.

21

أﻣﺎ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺪرت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20000ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﺘﻢ ﺮﻳﺒﻬﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ

إﱃ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﲔ و إﺛﻴﻮﺑﻴﲔ،و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %80ﻣﻦ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲢﺪث ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ.
ﰲ أﺳﻴﺎ و ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ وﺟﻮد ﺣﻮاﱄ  4ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﰎ إﺣﺼﺎﺋﻬﻢ ﻣﻨﺬ  2013وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500000ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ
ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺳﻨﺔ .2016
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أﻣﺎ اﳊﺪود اﻟﱪﻳﺔ اﻟّﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻜﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ واﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﳍﺎ ﺣﻮاﱄ  3220ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﺧﻂ اﻟﻨﺎر" .ﻓﺒﻘﺪر ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود
ﻓﺈنﻛﻞ ﺷﻲء ﳛﺪث ﰲ اﻟﻌﺘﻤﺔ ﻣﻦ ﺮﻳﺐ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳉﺮﳝﺔ ﺑﻜﻞ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳌﻜﺴﻴﻚ
ّ
إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ

.

ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﲝﻮاﱄ  12ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻜﺴﻴﻚ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼّﺗﻴﻨﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ
ّ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ  %56ﻣﻨﻬﻢ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ إﱃ  .% 22وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻘﻠﺖ دورﻳﺔ اﳊﺪود اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 140024ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎﺑﲔ ﺟﺎﻧﻔﻲ إﱃ ﺟﻮان ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2017ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﺖ أﺷﻬﺮ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2016أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 267746ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ.
أﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ  1ﺟﺎﻧﻔﻲ إﱃ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2016ﲡﺎوز  204ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻟﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﺳﻨﺔ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ  %17أي ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل 239ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.
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 -12أﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ:
ﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳉﻐﺮاﰲ و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳍﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ و ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻫﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﻲ اﻟﻄﻮل و اﻟﻌﺮض اﻟﱵ
ﺗﺸﻬﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ و ﳘﺎ:

-1

اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﺧﺘﻔﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ.

-2

اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و اﻟﻮﻓﻴﺎت.

و ﺻﺮﺣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳉﻐﺮاﰲ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﲑ أو ﻇﻬﻮر أﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺘﺤﺴﻦ و ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ و اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺘﻮﻓﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ و اﻟﱪ.
Nikolay Doychinov: Migration Flows to Europe2017,Displacement Tracking Matrix, January2018,p1.
Marie Mc Avliffe, Frank Laczko :Migrant Smuggling Data and Research, International Organization for
Migration, Switzer land 2018,p164.
23 Global Migration Data Analysis Center; Migrant deaths on the rise on the US- Mexico border, UK
Goverment 08/2017,p1.
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ﺧﺮﻳﻄﺔ رﻗﻢ  :1ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰ  30ﺟﻮان .2017

Source: International Organization for Migration’s (IOM) Project, 2017.

 - 13ﻋﺪد وﻓﻴﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ :
أﻋﺮﺑﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ إزاء ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول و اﳍﻴﺌﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﳋﻨﺎق ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﻻ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻻ ﺗﺰال ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ.
ﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ ﻋﺪة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت و اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ أ ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت ،و ﻳﻌﻮد ﻫﺬا إﱃ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮي ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة و ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻮﻳﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻠﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺜﺚ و ﻋﺪم وﺟﻮد وﺛﺎﺋﻖ ﲢﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳊﺪود اﻟﱪﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

882

Total number of deaths Proportion of deaths

Region

65.27 %

14117

Mediterranean

1.14

246

Europe

17.60 %

3805

Africa

%

8.48

1835

South-East Asia

%

7.51

United States – Mexico border 1625

%

100

Total

%

21628

ﺟﺪول رﻗﻢ :1ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ وﻓﻴﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2014إﻟﻰ ﺟﻮان 2017

اﻟﻤﺼﺪر :ﺟﺪول ﻣﻦ اﳒﺎز اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻨﺘﻘﺎت ﻣﻦ :
Frank Laczko, Ann Singleton, Julia Black; Improving Data Missing Migrants, International
Organization for Migration, Switzerland 2017,p.20.

ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول أن ﻋﺪد وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ،ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺪد  21628وﻓﺎة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2014إﱃ ﺟﻮان .2017
وﻟﻮ ﻧﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %65.27ﺣﻴﺚ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳘﺰة وﺻﻞ ﺑﲔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و أوروﺑﺎ  ،وﻳﺸﻬﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺣﻮادث ﻏﺮق ﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﳊﺎﳌﲔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷراﺿﻲ اﻷوروﺑﻴﺔ .ﰒ ﻧﺴﺒﺔ  % 17.60ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﲢﺪث داﺧﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺗﻴﺎرات اﳍﺠﺮة ﻏﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ دول اﳉﻨﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻮ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ،وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮر 883ﻳﺼﻞ واﱃ ﴰﺎل اﻟﻘﺎرة و ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ و أﻣﻨﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳍﺠﺮة ﺠﺮة اﻟﻌﺒﻮر.
وﺗﺄﰐ ﻧﺴﺒﺔ  %8.48ﻣﻦ وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﺟﻨﻮب وﺷﺮق أﺳﻴﺎ ،أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ %7.51ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود
اﻟﱪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳛﺪث ﰲ اﻟﻌﺘﻤﺔ ﻣﻦ ﺮﻳﺐ و ﺟﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود.
واﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ أوروﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ أوروﺑﺎ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ و ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ،
وﺗﺒﻘﻰ ﲢﺮﻛﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ داﺧﻞ أوروﺑﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﲟﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ،ﳍﺬا ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺘﻨﻘﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻏﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن داﺧﻞ دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ.
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2014إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي  ،2018ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺄﺳﺎة اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺣﻮض
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ،وان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻛﱪ ﻋﺪد ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت ﰲ ﺣﻮض
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺔ  2016ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ،ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪد وﻓﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5143ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :2ﺗﻮزﻳﻊ وﻓﻴﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2014إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي  2018ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

Somme de 2014
Somme de 2015
Somme de 2016
Somme de 2017
Somme de 2018

)Source: Global Data 2018 International Organization for Migration’s (IOM

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
إن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أدت إﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺮﺳﻠﺔ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻗﻞ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﻨﻘﺎش اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳍﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎﱄ ورداءة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ،وﻫﻮ اﻛﱪ ﻓﺠﻮة ﳎﻬﻮﻟﺔ
ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة.
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺮﺿﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام – ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ) (REMاﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ (

) ACSﻟﻠﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  2005إﱃ  2014وذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﳒﺎﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ،
وﻣﺘﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ أو اﻟﺒﻌﻴﺪ و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ وﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻫﺎﻣﺶ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻌﺪ
اﻟﱪﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ .% 0.01
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻮ.م.ا ﻣﻊ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺟﻮدة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﺪى ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻓﻀﻞ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮات ﻟﺘﺠﻨﺐ أي ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ أو ﻏﲑ اﳌﺼﺮح ﻢ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ أن ﲨﻠﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﺴﻜﺎن و اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺴﻨﺔ  2008اﳌﻨﺠﺰ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮة
ﺗﻌﺎﱐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻛﻤﺎ و ﻛﻴﻔﺎ ﳑﺎ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﺴﻘﺔ داﺧﻠﻴﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﱪ اﻟﺴﻨﻮات واﻟﻮﻻﻳﺎت  ،و ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن وﻻﻳﺔ  Californiaﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻮزع ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ) أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2344000

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﺳﻨﺔ  ، (2014وﻳﻌﺘﱪ ﻃﻮل ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺴﺮب ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰒ وﻻﻳﺔ  Texasوﺑﻌﺪﻫﺎ
وﻻﻳﺔ  Floridaو ﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ أﻫﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  l 847000ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ
ﺳﻨﺔ ، 2014ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﳝﻴﻠﻮن ﻟﻠﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻫﺬا ﺗﻔﺎدﻳﺎ
ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ و اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻴﺎرات
اﳍﺠﺮة،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺴﲔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻗﻴﺎس و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳍﺠﺮة ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻋﺎﺋﻖ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻜﻞ أﺻﻨﺎﻓﻬﻢ
و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﳍﺠﺮات ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺣﱴ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳍﺠﺮة ﻛﻈﺎﻫﺮة
دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ و ﻛﻴﻔﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺳﻮاء ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻴﺴﲑ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳏﺪودة وﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻫﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﻴﺎس اﳍﺠﺮة و ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻴﺎرا ﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﺪي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ و
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻲ :
 اﳋﻄﻮة اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻷوﱃ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻫﻲ  :ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺳﻮاء ﻣﻮاﻃﻦ أو أﺟﻨﱯ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﶈﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮد دوﻟﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮأس ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎﰒ ﻧﺸﺮ ﺟﺪاول ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻦ واﳉﻨﺲ ﺧﻼل ﻓﱰات دورﻳﺔ ﻗﺼﲑة وإﻧﺸﺎء ﺟﺪاول ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ.
 اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺿﺮورة ﲡﻤﻴﻊ وﻋﺮض ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪادات و اﳌﺴﺢ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺣﺪة وﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﳍﺠﺮة و ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دورياﳋﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ  :إﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻓﺮاد ا ﻬﻮﻟﲔ اﳍﻮﻳﺔ. اﳋﻄﻮة اﳋﺎﻣﺴﺔ  :اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮة و اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت. اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ  :ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻫﺪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﲝﻮث ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮة ﺘﻢ ﺑﺮﺻﺪ و ﲢﺴﲔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﲨﻊ واﻟﻌﺮض اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺴﲔاﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاع اﳍﺠﺮة و اﻟﺘﻨﻘﻞ.
 اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  :زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي و اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻌﻬﺎ و ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊاﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
* اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
 -Iاﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
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:  اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ-1

.1977 ،  ﻟﺒﻨﺎن،  دار اﳌﺜﻠﺚ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:  ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﺮح، اﻟﺴﺎﱂ ﻓﻴﺼﻞ

.1

2016 اﻟﺮﻳﺎض, دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻨﺸﺮ, اﻻﻇﺮار اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ: اﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻷﺻﻔﺮ اﻟﻠﺤﺎم.2

:  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ-3
ﺟﺎﻣﻌﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻠﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، أﺳﺒﺎب و دواﻓﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺮﻗﺔ:ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻤﺮ

.1

.2009 ﺟﻮان،2 اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

1. Berger. N: la politique européenne d’Asile et d’Immigration, en jeux et perspectives,
Bruxelles, Bruylant, 2000.
2. COURGEAU, Methodes de mesure de la mobilité spatiale; migration internes, mobilité
temporaire, navette. Edition INED 1988.
3. Catherine Cross : Views on Migration in Sub-Saharan Africa , Human Sciences
research counciland, department of social Development ,south Africa 2006
4. Domenach Montain (Jacqueline) : L’Europe de la sécurité intérieure, Paris, Edition
Montchrestien, 1999.
5. Daniel Courgeau, Méthodes de Mesure de la mobilité spatiale, éditions de L’institut
National D’études Dermographiques, Paris 1988.
6. EL-Sakka. M: Macro economic theory-population economies, CBA-Kuwait University,
2005.
7. Emmanuel Pondi Jean: Immigration et diaspora un regard africain – langres-saintsGeosmes imprimer en France, 27 Avril 2007.
8. Engelnard Phillipe, L’homme Mondial. Les Sociétés humaines peuvent-elles
survivrent ?, Belgique , éditions Arléa, 1996.
9. François Ribet Degat, The challenges of forced migration in the long run, Collection of
articles. Center for Middle East Studies. September 2017.
10. Philppe Coindreau, Patrick De Gramont Bernard Metz: Illegal immigration, Edition des
Rivaux – cerems Mars 2007.
11. POULAIN, M, Méthodes de mesure des migrations (Syllabus de cours, université
catholique de Louvain, Département de Démographie 1998.
12. THUMERELLE. P.J; Peuple en mouvement; la mobilité spatiale des populations in
Dossiers des images économiques du monde. Edition SEDES. Paris, 1986.
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13. United Nations- International Labour Organization; Media-Friendly Glossary on
Migration, Middle East Edition Switzerland 1211 Geneva 22, 2017.
14. United Nations; Conference on Refugees and Migrants, 19 September 2016,United
Nations.
15. United Nations, Methods of Measuring Internal Migration, MANUAL VI, methods of
estimating population, Department of Economic and Social Affairs, New York,
1970.
16. Xavier Thierry: Population et Sociétés: Les migrations international en Europe: Vers
’harmonisation des Statistiques, INed, Numéro 442 Février 2008.
17. Jean-Louis ville: Euromed migration2,Women migration between Meda contries and the
European Union, university of Sussex London 2008
18. Jeanne Batalova and Sarah Hokker; DACA at the Two-Year Mark: A National and
State Profile of Youth Eligible and Applying for Deferred Action, Migration Policy
Instutite, August 2014.
19. Marie Mc Avliffe, Frank Laczko :Migrant Smuggling Data and Research, International
Organization for Migration, Switzer land 2018.
20. Martin Lim and Joseph G. Altonji; Estimating the Effect of Deferred Action for Childhood
Arrivals (DACA) on DREAMers, Published research paper,2016.
21. Nikolay Doychinov: Migration Flows to Europe2017,Displacement Tracking Matrix,
January2018.
22. Guélamine Faiza: Action sociale et immigration en France, Dunod, paris 1er édition
2008.
23. Global Migration Data Analysis Center; Migrant deaths on the rise on the US- Mexico
border, UK Goverment 08/2017
24. .Graziella Caselli: Demographie analyse et synthèse, éditions de L’institut National
D’études Dermographiques, volume 2INED, Paris, 2001.
25. Sahnoun Mohamed: Migration internationales écodéveloppement et coopération
décentralisée, préface de l’harmattan, 75005, Paris, 2008.
26. Sayad. A: L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, Deboeck Wesmael,
1991.
27. Tapinos. G.P, L’economie d’immigrations international, fondation des sciences
politique, paris, Armand collin, 1974.
28. .United Nations- International Labour Organization; Media-Friendly Glossary on
Migration, Middle East Edition Switzerland 1211 Geneva 22, 2017.
29. United Nations; Conference on Refugees and Migrants, 19 September 2016,United
Nations.
30. United Nations, Methods of Measuring Internal Migration, MANUAL VI, methods of
estimating population, Department of Economic and Social Affairs, New York,
1970.
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31. .Xavier Thierry: Population et Sociétés: Les migrations international en Europe: Vers
’harmonisation des Statistiques, INed, Numéro 442 Février 2008.

:  اﻟﻤﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-2

1. Banque mondial, La Défi de la faim en Afrique, 1989, in Engelhard (philippe) , L’Homme
mondial, Les société Humaines peuvent elles survivre ?
2. Center for Studies and Research Sinnos; Dictionary of asylum and immigration of the
European Commission, Publications of CINOS Rome 2013 Italy
3. Commission Européenne, Partenariat Euro-méditerranéen: Déclaration de Barcelone,
Conférence Euro-méditerranéenne, Barcelone, 27-28 Novembre 1995.
4. International Organization for Migration; Glossary on Migration,Switzerland1211
Geneva 19,2014.
5. International Organization for Migration: World Migration Report 2018, the Un
migration Agency, Switzer land december 2017.
6. La commission de terminologie et de néologie de domaine social dans, A. Spire : "de
l’étranger à l’immigré, la magie d’une catégorie statistique", acte n° 129, Septembre
1999.
7. Les migrations internationales au début du 21 siècle : "tendances et problèmes
mondiaux", Revue internationale des sciences sociales n° 165, Septembre 2000.
8. Ministère de travail et de la solidarité, A. Lebon, Immigration et présence étrangère en
France, 1997-1998, Paris, la documentation, Française, Décembre 1999.
9. Palida. S: la criminalisation des Migrants, Actes N° 129, Septembre 1999.
10. Paul Masson: coopération européenne dans le domaine de L’immigration, session
ordinaire Sénat, n° 438, 22 juin 2000.
11. Saltet. J.J. Clarke: Les migrations Internationales dans la région de la CEE, ONN,
caractéristiques, Tendances politiques, Revue, internationale des science Sociales, 2000,
p.43.

:  اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ-3

1. www.Ital.gov.fr:Ministère de l’intérieur (immigration clandestine).
2. www.Tunisie.gov.int(Tunisia Finds bodies of drowned to Italy).
3. http://www.frontex.europa.eu/feature-stories/border-control-inthe
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 .1دلفاي Delphi

 .2أداة عجلة المستقبل )(Future Wheel
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SWOT & PESTEEL Analysis  التحليل الرباع و بستيل.3

Scenario Generation  توليد السيناريوهات.4
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الطابع السلم والوطن الذي تتسم به قبائل سيناء والن ظهرت ف • إهمال الدولة لهم والتهميش والرتياب ف وطنيتهم.
معظم الحروب والعمليات العسكرية للجيش المرصي (النكسة،
• الفقر والتجاهل المقصود للسكان مما عزز أنشطة التهريب والسوق
أكتوبر) والحفاظ عىل الصفات العربية الصيلة.
السوداء بوصفها وسيلة للعيش.
التشابك بي القبائل بعضهم البعض وتمددها لكثي من دول عربية
• حرم أهال سيناء من الخدمات الساسية والحقوق مثل توفي المياه
أخرى.
وتسجيل الملكية لألراض ،ولم يستطيعوا اللتحاق ر
بالشطة أو الجيش
وقوات حفظ السالم ف شبه الجزيرة.
طرق حل الياعات الداخلية يكون عي جلسات عرفية بي كبار المشايخ
والشخص المتطرف يتم "تشميسه" ونبذه.
• منع سكان شمال سيناء من الحصول عىل جوازات مرصية ،ومنع عملهم
تنمية الموارد بقدراتهم المحدودة كالزراعة وتربية الماشية.
بجنوب سيناء المزدهر سياحيا .كما نفذ النظام المرصي "سياسة
العقاب الجماع واليحيل" بحق سكان سيناء وانعدام أبسط حقوق
العلم والدراية الكافية بكل الودية والجبال الوعرة والطرق السياتيجية
المواطنة للمواطن السيناوي.
الن يصعب عىل الجيوش النظامية التحرك فيها.

• حصول أهال سيناء عىل حقوقهم كاملة وبالتال دعم الحس الوطن
لديهم.
• المعرفة والخيات الخاصة الن تمتلكها القبائل قد تكون الداة القوى
للقضاء عىل اإلرهاب وتنمية سيناء.
• دعم المجتمعات المدنية للقبائل السيناوية.
• استغالل العالقات المتشابكة للقبائل وامتداد القبائل ف الكثي من
الوطن العرب ف دعم التعاون العرب المشيك.

• النضمام إل المجموعات العسكرية ف شبه الجزيرة أو إل دعمها
ًّ
تكتيكيا.
• تهديد النتماء الوطن ،وسخطهم عىل الدولة.
• المعرفة والخيات الخاصة الن تمتلكها القبائل قد تكون ملك لعداء
الجيش المرصي والوطن.
• ظهور مطالبات من أهال سيناء بتدويل مشاكلهم وقضية سيناء برمتها.
• تهديد المن القوم المرصي ككل.
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• صعود سيناء عىل واجهة الهتمام واإلحساس والمسئولية • توريط الجيش ف معارك وحرب ليس مؤهل لها كجيش نظام.
الوطنية لفئات المجتمع المرصي تجاهها.
• استغالل الجيش المرصي لمصالح شخصية للجيال المنقلب.
• النطباع العام للمواطن المرصي بأهمية سيناء وعدم إمكانية
• استغالل الحملة لهداف سياسية والقضاء عىل الخصوم السياسيي كدعاية
لي أفكار بالتنازل عنها.
لالنتخابات الرئاسية.
• التحرك اإلعالم والسوشيال ميديا المحلية والدولية لطرح
• تخوين أهال سيناء والقتل والتهجي التعسف وانتهاك حقوق اإلنسان.
قضية سيناء.
• تحرك الجيش لهدف القضاء عىل اإلرهاب إن صح ذلك.

• تدمي البنية التحتية لسيناء.
• استباحة صهيونية مستمرة لسيناء وتغلغل الستخبارات الصهيونية ف سيناء.
• سيناء مدينة مغلقة إعالميا ول تداول لمعلومات عما يجري بها.
• التهويل اإلعالم.

• مزيدا من اإلقصاء واإلحباط واليأس لهال الذي سيوفر أرضا خصبة لنمو العنف
والتشدد ف سيناء.
•
•
•
•

•

• توريط وكش هيبة الجيش المرصي وإذلله وتدميه ف حرب مفتوحة تصعب عىل أي
استعادة الجيش المرصي لعقيدته الساسية والبعد عن
جيش نظام حسمها.
الرصاعات السياسية وتحركه المدروس الوطن بسيناء.
• إبادة جماعية لبناء الوطن ف سيناء.
حصول أهل سيناء عىل حقوقهم الساسية كمواطني مرصيي.
• تدمي المجتمع العمراب والبنية التحتية بما يصب ف صالح إرسائيل.
انطالق ثورة للتنمية بسيناء لتكون قاطرة التنمية بمرص.
• انتهاك حقوق اإلنسان وتدمي الموارد القتصادية لسيناء.
استخدام الدعم الشعن والحس الوطن إلنشاء مجتمعات
مدنية جديدة من خالل توطي سكان الوادي إلحداث تنمية • دخول قوي دولية سيناء بدعوي الحرب عىل اإلرهاب.
حقيقة بسيناء.
• تحرك إرسائيىل لحتالل مناطق حيوية بدعوي تأمي المن القوم.
قطع أذرع العدو الصهيوب ومنعه من التدخل ف سيناء
• نتيجة التحصينات والقنوات والنفاق الن شقها الجيال تحت أوهام التنمية -
سيصبح من المستحيل عىل الجيش المرصي حماية هذه الراض.
• تدويل قضية سيناء.
• فقدان سيناء لألبد وبداية تقسيم مرص ككل.
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 .2الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،الكتاب اإلحصائ السنوي.2015 ،
 .3تقرير التنمية ر
البشية مرص.2012 ،
 .4الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،مرص ف أرقام.2015 ،
 .5تقرير معهد كارنيج ،بيي كلمك ،ميشيل دن” ،إشعال الرصاعات ف ر
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 .6زاك جولد" ،أمن سيناء :فرص للتعاون غي المحتمل بي مرص وإرسائيل وحماس" ،مركز سابان ف بروكنجز ،ورقة
تحليل 2013.
2،1) .7ج( خطة تنمية سيناء قوبلت بالعوائق  -صالح عبد المقصود ،تقرير الجزيرة.2018 ،
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 .9ليه بن شطريت ،محمود جرابعة :ر
اسياتيجية إرسائيل ف سيناء :مفاقمة المخاطر ،تقرير الجزيرة.2018 ،
 .10عامر عبد المنعم ” ،مرص أ كي الخارسين ف صفقة القرن“ تقرير الجزيرة.2018 ،
 .11زاك جولد" ،أمن سيناء :فرص للتعاون غي المحتمل بي مرص وإرسائيل وحماس" ،مركز سابان ف بروكنجز ،ورقة
تحليل 2013.
 .12جولسب ديستنس ”المعركة من أجل سيناء“ ،القصة الداخلية لمؤسسة ISPIالمرصية ،ورقة تحليلية .2018
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الربيع العربي :الجذور المشتركة والتحديات المشتركة
ماهي العوامل التي أدت إلى استثناء الجزائر من الربيع العربي؟
البيانات
بن زرجب فزالت  ،أستاذة مساعدة في جامعة غليزان(الجزائر).
حاملة ماجستير في الحضارة األفريقية في جامعة وهران (الجزائر) هي حاليا طالبة دكتوراه ورئيسة قسم
اللغة اإلنجليزية بمركز جامعة غليزان.

تمهيد
تمت تعبئة شعبية لم تشهدها البلدان العربية
في ظرف وجيز ما بين جانفي و فبراير(ّ ،)١١٢٢

الرئيسين بن علي في تونس و حسني مبارك في مصر .بعد الذي حدث
الحديثة من قبل ّأدت إلى خلع ّ

الشعبية
في هذين البلدين العربيين ،أرادت شعوب عربية أخرى إتّباع نفس المنحى من االحتجاجات ّ
اسع و عدم رضا
سمي الحقا بالربيع العربي( )١لتحقيق إرادة شعبية نابعة عن امتعاض و ٍ
واالعتصامات بما ّ
ٍ
حقيقي لشعوبها.
إصغاء
عششت طويالً دون
ٍ
ضد أنظمة وحكومات ّ
اجتماعي ّ
ّ
العام العالمي بحكم
الجزائر مثلها مثل باقي ّ
الرأي ّ
الشعوب العر ّبية األخرى كان لها نصيب من لفت انتباه ّ
ّ
قربها الجغرافي و االجتماعي لجارتها تونس.

( ' ) 1كان هذا المصطلح إشارة إلى االضطرابات في أوروبا الشرقية في عام  ،9191عندما بدأت األنظمة الشيوعية على
ما

يبدو

منيعا

تسقط

السابقة

الشيوعية

النظم

السياسية

الديمقراطية

مع اقتصاد السوق "  .شعبية وسائل اإلعالم الغربية مصطلح " الربيع العربي " في أوائل عام  ، 1199عندما شجع
االنتفاضة الناجحة في تونس ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي االحتجاجات المناهضة للحكومة مماثلة.
Louisa Driss Ait Hamadouche, “Algeria in the Face of the Arab Spring: Diffuse Pressure and Sustained
Resilience”, Mediterranean Politics, p161, 2012.
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لقد زاد هذا االهتمام بعد تعطّل جزٍء ٍ
الرئيس عبد العزيز
كبير من ّ
السلطة التّنفيذية بعد طول فترة نقاهة ّ
بوتفليقة .نحن إذاً هنا ،عبر هذه المساهمة البسيطة سوف نقوم بتحليل موضوعي لطبيعة هذه

االحتجاجات التي شهدتها الجزائر و المجهودات المبذولة من طرف السلطات التنفيذية و أيضاً التّشريعية
األساسية و نسبة البطالة العالية.
ضد ارتفاع أسعار المواد
متفرقة ّ
ّ
إلخماد نار احتجاجات شبابية ّ
بدعم مثل هذا النذير ،هذه السياسة في سطور تأخذ نظرة فاحصة على " االستثناء الجزائري " من خالل
دراسة حركة االحتجاج في الجزائر واألسباب التي جعلتها أكثر محدودية من أي مكان آخر  ،فضال عن
اإلصالحات السياسية األخيرة التي اعتمدت في استجابة لالحتجاجات  .وكان النظام الجزائري حتى اآلن
قادر على الصمود في وجه رياح التغيير( .) 1
ا

سرد لوقائع تاريخية لجزائر ما بعد االستقالل يفرض نفسه هنا لتبيين أسباب عدم انعكاس الربيع العربي
أهم العوامل االجتماعية،
ي القائم .هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على ّ
على النظام الجزائر ّ
التحديات
أهم
ّ
االقتصادية و كذا السياسية التي ّأدت إلى تفاقم الوضع في الجزائر .كذلك مناقشة ّ
االجتماعية و االقتصادية التي واجهت هذا البلد مع انعكاسات الربيع العربي وكذا تحليل مدى تأثير
التكتالت الن قابية و المنظمات العمالية بما فيها شبان و نساء في مسار التعديالت االقتصادية و السياسية
التي وعدت الحكومة الجزائرية تطبيقها.
ويركز البحث على الجزائر فمن أهدافه :تقييم العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية الرئيسية التي
أثارت احتجاجات عنيفة في الجزائر ؛ مناقشة التحديات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية التي تواجه هذا
البلد في أعقاب الربيع العربي  ،و تقييم مدى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذي الجديدة والقديمة،
مثل النقابات ومنظمات األعمال الحرة و مختلف أشكال النشاط إشراك المرأة والشباب ،وسوف تكون قادرة
على التأثير على وتيرة واتجاه اإلصالحات االقتصادية والسياسية التي وعدت بها الحكومات في هذا البلد.

( Mouna Hammam, “Promises and Challenges of the Arab Spring”, Arab development Challenges ) 2
Report,UNDP, p107, 2011.
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نوجه دراستنا هذه حول تميز الحالة الجزائرية على النقاط األساسية التّالية:
ولهذا س ّ
وسوف تركز أبحاثنا ثم على "االستثناء الجزائري" والخالفات على التجارب في بلدان مثل تونس ومصر.
وبشكل أكثر تحديدا ،فإنه سيتم فحص الحركة االحتجاجية في الجزائر ولماذا فقد كان أكثر محدودية من
أي مكان آخر جنبا إلى جنب مع رد الحكومة ،و "اإلصالحات" األخيرة ،فضال عن التطور المحتمل
للوضع الحالي .ومع ذلك ،فإن المبادئ التوجيهية الواردة التالية تشمل النقاط الرئيسية لتدخلنا:

 .1الخلفية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للربيع العربي
 .2التحديات االجتماعية واالقتصادية للربيع العربي
 .3دور المجتمع المدني
 .4التحديات والفرص المستقبلية
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 . 1الخلفية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للربيع العربي

جميع المكونات لتغيير النظام يمكن العثور عليها في الجزائر مثلما هو الحال في مصر وعدة دول
أخرى .وكماأشار بروس ريدل مؤخ ار وهو ضابط المخابرات السابق و من معهد بروكينغز :
أي إصالح
" ّ
إن الجزائر تواجه الضغط الديمغرافي  ،دولة عسكرية  ،نظام خوصصة و كذا عدم وجود ّ
)(3
كبير" .
خالل  s9191و  ،s9191الجزائر مثل الكثير من دول العالم العربي  ،واصلت استراتيجيات يحركها
طموح الدولة االقتصادية  .ففي منتصف الثمانينات ،كانت هنالك نتائج اقتصادية متواضعة فقط واثبات
ضرائب ال يمكن تحملها ماليا .نهاية الطفرة النفطية ( )9199-9199أدت إلى تفاقم اقتصاد المنطقة و
متواجهة عجز هائل وارتفاع مستويات الديون و التضخم في الجزائر (.) 9111حيث اضطرت الجزائر
لطلب المساعدة من البنك الدولي (  ) WBو صندوق النقد الدولي صندوق (  ) IMFو تابعت سلسلة
من اإلصالحات الموجهة نحو السوق بهدف الحد من تدخل الدولة في االقتصاد  ،وكذا تشجيع نمو
القطاع الخاص و دمج اقتصادها في السوق العالمية .تماما مثل ملك المغرب  ،أعطى الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة " أوهام اإلصالحات من دون خلق أي تغيير كبير في البالد.

) (3سياسي أمريكي ومستشار ال ربعة رؤساء أمريكيين منذ جورج بوس األب وحتى أوباما ،ويشغل منصب مستشار لشؤون
الشرق األوسط وجنوب آسيا في مجلس األمن القومي ز وهو زميل رفيع في مركز سابان لسياسات الشرق األوسط في معهد
بروكينغز )مؤسسة فكرية أمريكية مقرها في واشنطن دي سي في الواليات المتحدة(.
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 . 9.9تدهور ظروف سوق العمل  ،وال سيما في أوساط الشباب
وبحلول منتصف التسعينات و كذلك أوائل عام  1111بدأ االقتصاد الجزائري استرداد بعد سنوات
من االنهيار االقتصادي الناجم عن عقد من الحرب األهلية  .وفي هذا المجال ،شهدت الجزائر أداء تطو ار
إيجابيا القتصاد دولتها .في حين أن مؤشرات االقتصاد الكلي تم تحسينها بشكل واضح  ،وخاصة فرص
العمل في أوساط الشباب المتعلم .في هذا الصدد  ،من المهم أن نالحظ أنه في حين أن مدى السنوات
العشر الماضية البطالة على المستوى الوطني قد انخفض  ،لم يكن هذا هو الحال بين اثنين من شرائح
هامة من السكان  :النساء و خريجي الجامعات  .وعالوة على ذلك  ،فإن االقتصاد غير الرسمي اليوم
أصبح واحدا من المصادر الرئيسية الهامة للجماهير من الشباب المحرومين في هذا البلد .ومع ذلك،
فان هذه الوظائف  ،تميل إلى أن تكون منخفضة بشكل فادح وغير منظمة و بدون أية حماية اجتماعية.
أسباب هذه االتجاهات السلبية في سوق العمل ترجع في المقام األول إلى فشل السياسات االقتصادية
للحكومات و عدم قدرتها على توليد النمو المستدام و خلق فرص عمل.

على الرغم من اعتماد اإلصالحات الموجهة نحو السوق  ،واصل االقتصاد الجزائري ولو مع وجود
اختالفات  ،المعاناة من الهشاشة والضعف الهيكلي .في المقام األول ،الهياكل االقتصادية من الجزائر
تعاني من نقص في التنويع و تعتمد اعتمادا كبي ار على مصادر خارجية للدخل ( مثل التحويالت المالية
والسياحة و صادرات النفط والمساعدات المالية  ،و ) ...التي تجعل أداؤها االقتصادي عرضة للصدمات
الخارجية وبالتالي ال يمكن تحملها على المدى الطويل .
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ثانيا ،في حين انخفضت احتماالت التوظيف في القطاع العام بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة،
ظلت فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي محدودة .و قد يرجع ذلك إلى استمرار انخفاض مستويات
االستثمار الخاص ،على حد سواء المحلية واألجنبية ،و تركيزها في القطاعات ذات رؤوس أموال كثيرة ،
والتي ال تولد فرص عمل كافية  ،والتي توفر فرص منخفضة جدا للعمل في أوساط الشباب المتعلم.

. 9.1تسريح نظم رعاية الدولة و تدهور األوضاع المعيشية

في عام  1191وحده ،اجتاحت 91.111اعمال شغب الجزائر .وفي  5يناير  ،1199موجة أخرى
من االحتجاجات كانت أشد عنفا تلك الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية ( أساسا ،زيت
الطهي والسكر ) .في جميع أنحاء البالد .ارتفعت أسعار هذه المواد األساسية بنسبة تصل إلى  ٪ 01في
بداية يناير .و في العديد من المدن  ،نهب المشاغبون المباني  ،بما في ذلك البنوك والمحالت التجارية
والشركات والمكاتب الحكومية والمدارس و المكتبات بعد أربعة أيام من العنف  ،اصبح عدد القتلى ثالثة
)وبلغ خمسة بعد أيام قليلة )  911 ،جريح ،من بينهم القصر  .ومع ذلك ،كانت أعمال الشغب هذه وما
زالت  ،إلى حد كبير  ،تتعلق بمشاكل السكان  ،مثل ارتفاع تكلفة متزايدة المعيشة  ،وظروف السكن غير
الالئق  ،والبطالة ،والشعور بالتخلي والتنحي وفق نظام يتميز بدرجة عالية من المحاباة و المحسوبية
والفساد و هادفا للحد من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والتمثيل لهم ،و يعيق حرياتهم السياسية ،
أن أعمال الشغب الدورية كانت في طبيعتها اجتماعية واقتصادية  ،فإنها في
وينتهك كرامتهم .وهكذا  ،رغم ّ

الواقع تعكس ،كما هو الحال في بقية الدول العربية  ،تسجيال إلحباط مع سوء تسيير بشكل عام .وكان
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رد الحكومة الجزائرية لخفض الرسوم على الزيت والسكر بنسبة  ٪ 19بدال من معالجة المظالم السياسية
من خالل معظم إصالحات حقيقية  .سعى النظام باستمرار لقمع االحتجاجات في جميع القطاعات
باستخدام قدرته على إعادة توزيع العائدات من مبيعات النفط والغاز .وبالتالي ،نمط النظام الرئيسي هو
دائما يكمن في :توزيع جزء من األرباح إلخضاع االحتجاجات.

عانت قطاعات واسعة من السكان في الجزائر االنخفاض التدريجي في مستويات المعيشة .نظام
دولة الرفاه كان يمر بأزمة خطيرة ،مع تفاقم دراماتيكي في نوعية الرعاية الصحية والتعليم و اإلسكان.
لجعل األمور أسوأ ،خالل العقد الماضي  ،واجه المواطنون العاديون التآكل التدريجي في القوة الشرائية مع
حالة ركود رواتبهم واستمرار التضخم  ،وال سيما أسعار المواد الغذائية  .ويرجع تفسير جزئي لهذه
المعدالت المتزايدة من التضخم في الجزائر من زيادة هائلة في أسعار الغذاء العالمية التي بدأت في عام
.1119
منذ  1119بدأت فئات كثيرة من المجتمعات العربية عامة والمغاربية خاصة من المعاناة من
مس ضروريات الحياة اليومية (قمح ،سكر ،قهوة) حيث ارتفعت أسعار هذه
التضخم المالي الكبير الذي ّ

المواد إلى أكثر من %86في السوق العالمية.

ولهذا ،وجب على مختلف الحكومات التصدي لحالة الغليان لمختلف أطياف المجتمع الجزائري و
االستياء من التضخم الذي أصاب المنتوج الفردي الخام ) (P.I.Bرغم الزيادة في األجر األدنى
المضمون) (S.M.I.Gو الرفع من األجور للموظفين العموميين.
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فالجزائر اعتمدت بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية األساسية و لكي تصبح عرضة لتقلبات
األسعار العالمية .و في هذا الصدد  ،من المهم أن نالحظ أنه في األشهر التي سبقت اندالع
االحتجاجات في شمال أفريقيا والعالم العربي  ،ما بين يونيو  1191ويناير  ،1199زادت األسعار
العالمية من الطحين والسكر لتصل إلى  . ٪ 99أثبتت التدابير المختلفة التي وضعتها الحكومات للحفاظ
على القوة الشرائية لمواطنيها ( مثل رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ،ومراجعة الحد األدنى لألجور
وتوسيع الدعم الغذائي( غير كافية .تدهور ظروف سوق العمل ،وخاصة في أوساط الشباب المتعلم ،و
تآكل القوة الشرائية وأزمة نظام الرعاية االجتماعية كل ذلك ساهم في موجة متزايدة من التحريض في أوائل
عام.1199

 .0.1النظام السياسي الشمولي لألنظمة و تأثيره على النظام االقتصادي
الشعبي عند بعض األنظمة العربية(الجزائر حالة) يفرض علينا
إن تحليالً مرجعياً ومتأنياً للغليان
ّ
ّ ّ
تحو ٍل اجتماعي
مقاربة بين النظام
السياسي الذي تطبعه أعراض شمولية التسييرو طرقها في معالجة أي ّ
ّ
الصارمة لقنوات التّعبير السياسي
اء كان هذا
التحول سلميا أو عنيفاًّ .
إن المراقبة ّ
ّ
و اقتصادي لشعوبها ،سو ً
ّ
ألنه كما يقال (كل ممنوٍع مرغوب(.
ال يؤدي حتماّ إلى النتائج المرغوبة لألنظمة الشمولية ّ

حي اًز كبي اًر من انشغاالت المواطنين ،ولهذا لجأت الحكومات إلى
مجال التّشغيل في الجزائر شغل ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بأجر
مؤقتة لخريجي الجامعات
عمل
مؤقتة بإحداث عقود ما قبل التّشغيل وهي مناصب
حلول
الشهادات
لكن هذا الحل لم يرض حاملي ّ
يساوي ّ
الحد األدنى المضمون لألجور(99111/95111دج)ّ .
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متوسطة
مؤسسات صغي ٍرة أو
مصغ ٍرة ال نشاء
قروض
أن استحداث
ّ
في حالة الترشح لمناصب دائمة .كما ّ
بأنها متوجهة إلى مجاالت
احبط من عزيمة بعض الفئات التي رأتها قروضاً ربوية أو رأتها فئات أخرى ّ
تشغل يد عاملة
اقتصادية معينة (كنقل المسافرين و البضائع ،الخياطة بالنسبة للنساء ،وكراء السيارات) ال ّ
كبيرة ومتخصصة واّنما تشمل فئات المجتمع من دون مستوى تأهيلي ٍ
عال.

عامل آخر أثّر على التّوقعات المتفائلة لسياسة التسيير االقتصادي وهو التدخل لحكومي الصارم في
مما أحبط من عزيمة الكثير من األجانب على
نسبة األرباح من االستثمارات األجنبية (نسبة ّ )%59-11
االستثمار زيادة على اإلجراءات الطّويلة و المعقّدة للحصول على االعتماد.
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الدولة على االستثمارات في قطاع المحروقات أو في غيره ناتج عن
الصارمة ألجهزة ّ
رّبما ّ
أن المراقبة ّ

تفجر
رغبة
سياسيينا في الحفاظ على أمن و سيادة ثرواتنا من أطماع الخارج ّإال ّ
أن هذا لم يمنع من ّ
ّ
تحريات
فضائح 'الخليفة بنك'' ،يونيون بنك' ،و'سوناطراك' عاشر أكبر شركة بترولية في العالم أين ّ

السريان
قضائية في رشاوى ،اختالسات ،و عموالت غير
تمس إطارات سامية في ّ
الدولة هي قيد ّ
قانونية ّ
ّ

حالياً١

وقد أثبتت السياسات التي اعتمدتها الجزائرية عدم فعاليتها لالستجابة ألزمة البطالة المتنامية .وقد
عانى العديد من برامج العمل التي ترعاها الدولة من ثالثة أوجه القصور األساسية .في المقام األول ،
فإنها تميل إلى خلق فرص عمل مؤقتة فقط  ،وبالتالي ال يمكن وصفها بأنها حل طويل األمد لتزايد
البطالة  .ثانيا ،كانت موجهة تحديدا نحو الشباب خريجي الجامعات الذين واجهوا مشاكل كبيرة في دخول
سوق العمل الرسمي .ثالثا ،استخدام القروض الصغيرة كأداة رئيسية لخلق فرص عمل للنساء والشباب قد
فشلت

عموما

في

إنشاء

الشركات

التي

تكون

مستدامة

ماليا

مع

مرور

الوقت.

واستند نموذج التنمية العربية على عقد اجتماعي التدخل واعادة التوزيع  .اتبعت الحكومات نهجا
السياسات االقتصادية التداخلية مع القطاع العام الموسع تحت شعار االستيراد استبدال التصنيع .وقد رافق
ذلك من خالل محاوالت خجولة في بعض شكل من أشكال التحول الريفي عن طريق الحد من قوة
اإلقطاعيين التقليدية و تدابير اإلصالح الزراعي محدودة .توسعت الدولة توفير الدولة للرعاية الصحية و
التعليم و توفير وسيلة للعرب معظم المتعلمين لالنضمام إلى صفوف الطبقة الوسطى من خالل تجنيد
واسعة النطاق من خريجي الجامعات في الخدمة المدنية  .و الدولة أيضا بنشاط في االقتصاد من خالل
عدد ال يحصى من المؤسسات في القطاع العام التي شاركت في جميع أنواع األنشطة التجارية.
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العربي
للربيع
 . 1التّ ّ
حديات االجتماعية و االقتصادية ّ
ّ
 .1.9التّداعيات االجتماعية و االقتصادية
كان للربيع العربي آثار متنوعة على االقتصاد الجزائري شملهم بحثنا هذا .ردت الحكومة على تزايد
التحديات االجتماعية واالقتصادية من خالل اعتماد تدابير عدة.
جمعيات مدنية و هيكلة
النقابي من خالل إنشاء
النشاط الجمعوي و ّ
األول ينطوي على تفعيل ّ
ّ
التّدبير ّ
نقابات مستقلّة في مختلف القطاعات ١يلوم الكاتب محمد القاسمي غياب نخبة حقيقية  ،على الرغم من
"وجود أصوات متفرقة ومعزولة هنا وهناك " .وقال في مقابلة مع صحيفة الوطن اليومية  » :لقد تم
تقويض المجتمع الجزائري و تفكيكه من قبل الوجود االستعماري ومن ثم بسبب الحرب األهلية وهذا
ثقافية محكمة الهيكلة هي العمود الفقري للمجتمع المدني« .
يختلف عن تونس ومصر أين هناك نخبة ّ
ّ
فعالية معالجة آثار الماضي و
كما ّ
أن عدم وجود استراتيجية واضحة طويلة المدى للتنمية أثبط من ّ

التحديات االجتماعية و االقتصادية للحاضر .على عكس مصر وتونس  ،لم تكن أسبوع من االحتجاجات
في الجزائر في يناير  1199تداعيات خطيرة بشكل خاص على اقتصاد البالد  ،على األقل ليس في
المدى القصير .في الواقع ،لقد ساهمت الحرب في ليبيا في زيادة األسعار العالمية للنفط مما زاد من
مما منع انتشار مزيد من
المصدر الرئيسي للدخل في الجزائر ومن ثمة على اإلنفاق العام ( ّ ) ٪ 15

تداعيات ضئيلة على بعض
االحتجاجات الجماهيرية في أنحاء البالد .هذه الزيادة في اإلنفاق كانت لها
ّ
التحديات االجتماعية واالقتصادية األكثر إلحاحا في الجزائر  :أزمة سكن خانقة ،تض ّخم في التّعامالت

،انهيار سعر صرف الدينار ،تدني الرواتب وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب .

الساحة السياسية
 .1.1غموض في ّ
الشك
شابت المراحل األولى من التحوالت السياسية في الجزائر العديد من الصعوبات و حالة من
ّ

فعال  .غموض سياسي وتوترات اجتماعية في كثير من األحيان ال تزال قائمة.
لتغيير ّ

فعال ،جنبا إلى جنب مع المشاكل المتعلقة باألمن و تصاعد االحتقان
عدم الرغبة في تغير سياسي ّ

االجتماعي ،واعاقة االستثمار الخاص و األنشطة السياحية إلى بث الشك في أوساط فئات النخبة من
صدق نية الحكومة على المدى البعيد.
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من أجل التغلب على التحديات االجتماعية واالقتصادية ،استلزم على الجزائر إعادة تفكير جذري
لالستراتيجيات االقتصادية و إرساء تنمية أكثر شموال واستدامة .إن أي تغيير حقيقي في استراتيجيات
التنمية يستلزم أوال تغيير سياسي عميق و إعادة هيكلة العالقة القائمة بين االقتصاد والسياسة .هذا أمر
ضروري لظهور طبقة رجال األعمال المستقلة حقا من النخب السياسية .ومع ذلك ،فإن االنتخابات
القادمة لشهر أبريل سوف تحدد ليس فقط المسار السياسي لحكومات المستقبل ولكن أيضا سوف تؤثر
على التوقعات االقتصادية للجزائر.

 .0دور المجتمع المدني
.9.0المجتمع المدني قبل الربيع العربي بين القمع و االستقطاب المشترك
السياقات السلطوية أثرت بشكل كبير على أوضاع عمل منظمات المجتمع المدني في الجزائر التي
هي قيد لدراستنا .لم يكن القمع الصريح االستراتيجية الوحيدة التي اعتمدتها الحكومة  .منذ منتصف
الثمانينات ،استخدمت السلطات سلسلة من السيطرة على أنشطة هذه المنظمات لتشمل القمع االنتقائي
للجماعات المعارضة ،و اعتماد لوائح صارمة ،والتي تسمح بفعالية الحكومة لحظر تأسيس منظمات
جديدة ،تحويل األموال العامة فقط لتلك المنظمات التي تتبع توجيهات الحكومة ،و تقييد التجمعات الحرة
و الحق في عقد التجمعات العامة بفعل قانون حالة الطوارئ الذي جاء اثر مقتل الرئيس محمد بوضياف.
باإلضافة إلى هذه األساليب القسرية  ،استخدم النظام الجزائري االستراتيجيات المختلفة بما في ذلك
التمويل كوسيلة لالنتقاء وشارك في اختيار أنشطة منظمات المجتمع المدني بهدف مزدوج يتمثل في
تهميش أشد منتقدي النظام  ،وفي الوقت نفسه تتوقع و صورة التعاون مع المجتمع المدني التي أصبحت
شبه منظمات رسمية بهدف مزدوج يتمثل في تهميش أشد منتقدي النظام .وهذه المنظمات شبه الرسمية
تلقت ليس فقط رعاية الحكومة وانما تعزيز أنشطتها على الساحة الدولية ،وبالتالي جذب المزيد من
التمويل في شكل المساعدات الخارجية.

إذا كانت هذه الحركات االجتماعية هي متكررة تم اإلبالغ عن  91،111في عام " ، 1191فهي
قصيرة وضعيفة و محدودة جغرافياً " ،كما أظهرت لوي از ادريس آيت حمادوش في واحدة من دراساتها.
قالت المحللة السياسية من جامعة الجزائر  " ،الحركات االجتماعية يمكن أن تنشأ عن أي ذريعة  :لعبة
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كرة القدم  ،وتوزيع المساكن الشعبية  ،و انقطاع التيار الكهربائي أو إلغاء رخصة القيادة لشخص ما" ...
حتى اآلن ،عدم وجود تمثيل شعبوي حقيقي لهذه الجمعيات أثبط من فعاليتها في استقطاب النخب
المثقفة.

 .0.1تعبئة على مدى العقد الماضي
على مدى السنوات العشرين الماضية  ،رافق نظام معقد من القيود واإلكراه و أحادية الفكر في
تطوير منظمات المجتمع المدني ليس فقط في الجزائر ولكن في شمال أفريقيا أيضا .هذا النظام أضعف
كثي ار من القدرة على تشجيع التغيير السياسي واالجتماعي و االقتصادي الحقيقي .إال ا ّنه سيكون من

فعالة قبل . 1191حركات مثل
الكم والكيف على ّأنها لم تكن أبداً ّ
الخطأ توصيف هذه المنظّمات بهذا ّ
حركة الشباب مؤخ ار" بركات" دعا إلى إصالح عميق للنظام السياسي  ،انتخابات حرة ونزيهة  ،وزيادة
الشفافية  ،ووضع حد لقوانين الطوارئ  ،واستقالل القضاء و إزالة جميع القيود المفروضة على حرية
أساسية  .لقد لعبت النساء والشباب دو ار هاما في تنظيم وتنسيق هذه الحركات االحتجاجية  ،و هذه تم
الفضل على نطاق واسع مع كسر تدريجيا جدار الخوف الذي كان يقتصر أي التعبير العلني عن المظالم
الشعبية في الماضي.
عالوة على ذلك ،وعلى مدى العقد الماضي ،كثّفتت أوستاط عديتدة متن الشتباب التعبيتر عتن رأيهتا وهتذا
اعتماداً على التكنولوجيات الحديثة وشبكات التواصل - ،مثل الفيسبوك  ،وتويتر  -كوسيلة لتوستيع قاعتدة
تأييدهم وتنظيم احتجاجات شعبية  ،وتبادل األفكار .في حالة الجزائر ،حيث االحتجاجات االجتماعيتة كمتا
تتتم زيتتادة ختتالل الستتنوات الماضتتية  ،ال بتتد متتن تستتليط الضتتوء علتتى بعتتض االختالفتتات  .عكتتس مصتتر و
ألن أغلبها
،إن االحتجاجات التي شهدتها الجزائر غالبا ما تميل إلى أعمال شغب عنيفة في الشوارع ّ
تونس ّ

صادر من انعدام تام للرأي التنظيمي وتتم في الغالب من قبل مجموعات من الشباب العاطلين عن العمل

القت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادمين مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن خلفيت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات أقت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل فئت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة و بمست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتويات محت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدودة مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن التعلت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيم.
في خالصة القول ،عشية الربيع العربي ،كانت الجزائر تشهد موجة من االحتجاجات الصادرة عن تفاقم
أن هذه الحركات االحتجاجية ،وان كانت عفوية ،فهي قد
المظالم االجتماعية واالقتصادية و السياسية .إالّ ّ

أطاح ت ت ت تتت بج ت ت ت تتدار الخ ت ت ت تتوف ال ت ت ت تتذي أرع ت ت ت تتب الس ت ت ت تتكان الج ازئت ت ت ت تريين بع ت ت ت تتد تس ت ت ت تتعينيات الق ت ت ت تترن الماض ت ت ت تتي.
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االحتجاجتات الشتتعبية التتتي اجتاحتتت الج ازئتر فتتي مطلتتع عتتام  ، 1199أتتت بشتتكل فجتتائي ولكتتن متوقّعتةً
نظ اًر لما سبق ذكره فيما حدث في بداية األلفية الثالثة ،و هو حقيقتة عتدم وجتود دعتم متن أي جهتة سياستية
كبرى أو منظمة للمجتمع المدني و عدم وجود قيادة سياسية موحدة يمكن أن تساعد بدورها فتي شترح متدى
أن التنت ّتوع اإليتتديولوجي اإلقليمتتي فتتي مستتاحة مثتتل
والتن توع و عتتدم التجتتانس األيتتديولوجي للتعبئتتة  .علمتتا ب ت ّ
مستتاحة الج ازئ تتر ك تتان س تتببا آخ تتر لعتتدم تتم تتادي ص تتدى ه تتذه االحتجاج تتات العارمتتة وال تتذي ك تتان س تتببا آخ تتر
لنجاحها.
وعالوة على ذلك  ،فإن استتخدام اإلنترنتت ومختلتف منصتات الشتبكات االجتماعيتة ختالل األيتام األولتى
متتن االحتجاجتتات ستتاهمت إلتتى حتتد كبيتتر فتتي تعبئتتة حشتتود كبيترة  ،فتتي حتتين ستتاهم استتتخدام األدوات لنشتتر
لقط تتات ف تتي الوق تتت الحقيق تتي م تتن االحتجاج تتات توس تتيع ن تتداء للحرك تتة م تتن جل تتب انتب تتاه المجتم تتع ال تتدولي.
حالة الجزائر تختلف عن تلك التي في تتونس ومصتر .أستبوع متن االحتجاجتات العنيفتة التتي وقعتت فتي
الجزائر خالل يناير  1199تطالتب إلتى دعتوات مباشترة لتغييتر النظتام و بتدافع عتن المظتالم االجتماعيتة و
االقتصادية العامة التي كانت تفتقر إلى أي مطالب سياسية أو اجتماعية محددة .وعالوة على ذلك ،حتى
لتو كانتتت هنالتك بعتتض المبتادرات التتتي تتروج لهتتا مختلتف منظمتتات المجتمتع المتتدني تحمتل صتتبغة سياستتية
علتتى متتدى األشتتهر التاليتتة لتتن تصتتل لتغييتتر القيتتادة أو الستتعي إلتتى زيتتادة الحريتتات االجتماعيتتة والسياستتية
داخل بنية السلطة القائمة.
وحقيقة أن هناك خوف حقيقي لدى السكان في أي تغيير سياسي مفاجئ قد يعيد البالد إلى العنف
الذي كانت عليه في فترة التسعينات .المعارضة االجتماعية و السياسية المنظمة .خالل احتجاجات في
الجزائر ،كانت جماعات التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني غير قادرة ،خالفا لما حدث في
مصر وتونس  ،إلى تشكيل جبهة موحدة ضد النظام.
هنالك فرق آخر حيث أخذت التحركات دو ار هامشيا عن طريق األنترنتت و مواقتع التواصتل االجتمتاعي

في تنظيم االحتجاجات في الجزائر .وهذا يعكس انخفاض مستويات انتشار اإلنترنت في البالد ،وحقيقة أن

غالبي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة المحتج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتين ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتديهم مس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتويات منخفض ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن التعل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيم.
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فتتي الج ازئتتر  ،يبتتدو أن االحتجاجتتات فتتي البلتتدان المجتتاورة قتتد أدت إلتتى زيتتادة فتتي مختلتتف أشتتكال
التعبير االجتماعي على مدى األشهر الماضية ،و إلى إنشاء لجان جديدة  ،ومجموعات الشباب والنقابتات
العماليتتة  ،وال ستتيما فتتي القطتتاع الختتاص  .علتتى التترغم متتن رفتتع قتتانون الط توارئ فتتي أواختتر شتتهر فب اريتتر ،

الجزئتر  .بتالنظر إلتى
زادت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مختلف النقابات المستتقلة موجتودة فتي ا

أن هتتذه الجمعيتتات العماليتتة المستتتقلة استتتمرت استتتبعادها متتن المفاوضتتات الثالثيتتة  ،يبتتدو أن هنتتاك فرصتتة

ضتتئيلة لبنتتاء توافتتق وطنتتي حقيقتتي حتتول كيفيتتة االستتتجابة لت ازيتتد التحتتديات االجتماعيتتة و االقتصتتادية التتتي
تواجتته التتبالد .علتتى التترغم متتن أن اإلطتتار القتتانوني التتذي يحكتتم حقتتوق العمتتال فتتي الج ازئتتر يبتتدو أن أكثتتر
مالءمة مقارنة مع دول عربية أخرى  ،وهناك مشكلة خطيرة بشأن عدم تطبيتق القتانون ،و هتذا علتى أعلتى

من حقيقة أن سلستلة متن القيتود الرئيستية التتي تحكتم الحتق فتي اإلضتراب و عقتد التجمعتات العامتة ال تتزال

موج تتودة ف تتي النظ تتام الق تتانوني الج ازئت تري  .حت تتى داخ تتل ه تتذا اإلع تتداد تقييدي تتة للغاي تتة ،ويمك تتن إبت تراز بع تتض

المؤش ترات اإليجابيتتة متتن التغييتتر .النقابتتات المستتتقلة وحركتتات االحتجتتاج الشتتعبي علتتى نحتتو مت ازيتتد متتع و
بتالتوازي متع ت ازيتد االستتياء الحاليتة داختل القطتاع الختاص فتي الج ازئتر ،كانتت هنتاك عتدة محتاوالت إلنشتاء

نقابات عمالية مستقلة في هذا القطاع.

عالوة على ذلك ،بينما يستمر تفتيت المجتمع المدني الذي يكون السبب الرئيسي لضعفها في البالد،
يبدو أن هناك عالمات على زيادة التقارب والتعاون بين الجهات الفاعلة االجتماعية المختلفة في
الجزائر .ففي انتظار إبرام وتيرة ومدى للتغيير السياسي و االقتصادي في األراضي الجزائرية يعتمد إلى
حد كبير على قدرة الشباب والنساء على المشاركة بنشاط في عملية من خالل التأثير والمساهمة في صنع
السياسات .الشباب لديهم إمكانات كبيرة لدفع بلدان التحوالت نحو سيناريوهات أكثر واعدة كما تظهر بين
الجهات الفاعلة األكثر ديناميكية في المشهد السياسي الحالي .
ومتتع ذلتتك  ،وراء االحتجاجتتات فتتي الشتوارع  ،قتتدرتها علتتى التتتأثير فتتي هيئتتات صتتنع القترار فتتي كتتل بلتتد
حتتى اآلن محتدودة جتتدا .الجماعتات و الحركتات الشتتبابية قتد حتان لتلعتتب دو ار هامتا فتي التتتأثير علتى اتجتتاه
التغيي تتر السياس تتي واالقتص تتادي شت تريطة أن تتط تتور إل تتى األول تتى  ،قت توات متماس تتكة أكث تتر تنظيم تتا وتحدي تتدا
لقيتتادتهم .زيتتادة عتتن هتتذا ،يجتتب علتتى هتتذه الجماعتتات أيضتتا وضتتع استتتراتيجية واضتتحة و متماستتكة علتتى
المدى الطويل وجها لوجه مع الحكومات و تشتمل القضتايا السياستية و االجتماعيتة واالقتصتادية ألنهتا تبتدأ
التنسيق مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني األخرى  ،بما في ذلك النقابات وجماعتات حقتوق اإلنستان
و الجمعيت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات النست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتائية .
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فيما يخص النشاط النسوي  ،في أعقاب الثورات  ،استمرت النساء فتي كتل اطتراف التتراب التوطني عبتر
طيف واسع من منظمات المجتمع المتدني .عمومتا ،فتي الج ازئتر تظهتر الجمعيتات النستائية  ،وال ستيما تلتك
العلمانية  ،لتكون أضعف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني .ويرجع ذلك إلى عدد من المشاكل الداخلية
و المعوق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات الخارجي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي حت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى اآلن ال يب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدو أي تط ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوير أو تحس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتين .

خالصة
منذ االستقالل  ،استند النظام الجزائري على عالقات القوة و موازين القوى بين المحلي واألجنبي،
المدني والعسكري  ،الشرق والغرب ،العلمانية  ،الدينية  ،الليبرالية و سيطرة الدولة  .ومع ذلك  ،فإن إساءة
استعمال السلطة و تقديم أرصدة تزداد هشاشة  ،سواء بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في تكريس الوضع
القائم و أولئك الذين يرغبون في إعادة مكان مع تغيير ديمقراطي حقيقي  .لجميع هذه األسباب  ،فإن
السؤال هو للتأكد  ،وليس ما إذا كان سيكون هناك تغيير  ،ولكن كيف سيأتي و لمصلحة من.

طوال السنوات العشرين الماضية ظروف العمل في الجزائر ساءت تدريجيا مع البطالة  ،وخاصة بين
شباب الخريجين  ،و ارتفعت ازدهرت أسواق غير رسمية  .باإلضافة إلى هذه األزمة العمالة المتزايدة  ،و
أنظمة الرعاية االجتماعية السخية وقد وفرت هذه الحكومات كشبكة أمان لسكانها تم تحجيمها أيضا إلى
الوراء ،و هذا كما أن القوة الشرائية للمواطنين العاديين قد انخفضت في مواجهة ركود األجور وارتفاع
تكلفة المواد الغذائية األساسية .هذه المشاكل ،التي كانت من بين األسباب الجذرية الندالع احتجاجات
شعبية في جميع أنحاء العالم العربي في أوائل عام  ، 1199قد زادت في أعقاب االحتجاجات في
الجزائر  ،وبالتالي تمثل واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات الجديدة في هذه البلدان.
هذه المشاكل االجتماعية واالقتصادية هي في المقام األول نتيجة للفشل في استراتيجيات التنمية
اعتمدت الحكومات القديمة في الماضي وعدم قدرتها على توليد النمو المستدام أو سياسة عمالة شاملة .
االستمرار في نفس السياسات القديمة من الماضي ال يمكن إال أن يؤدي إلى تعميق نفس التحديات
االجتماعية و االقتصادية التي ساهمت في اندالع االحتجاجات في المقام األول .من أجل البدء في
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التصدي لهذه التحديات االجتماعية واالقتصادية دراماتيكية سيكون شرطا مسبقا ضروريا أن إعادة التفكير
جذريا استراتيجية التنمية في الجزائر بتوجيهها نحو نموذج نمو أكثر شموال واستدامة.
ولهت ت تتذا ي ت ت تتتم ست ت تترد بع ت ت تتض مت ت تتن األه ت ت تتداف الرئيست ت تتية الت ت ت تتي يجت ت تتب أن توج ت ت تته عمليت ت تتة اإلص ت ت تتالح أدن ت ت تتاه :
• تنويت ت ت تتع حقيقت ت ت تتي لالقتصت ت ت تتاد و الشت ت ت تتركاء التجت ت ت تتاريين  ،وذلت ت ت تتك لضت ت ت تتمان النمت ت ت تتو االقتصت ت ت تتادي أكثت ت ت تتر
اس ت تتتدامة والت ت تتي ه ت تتي أق ت تتل عرض ت تتة للص ت تتدمات الخارجي ت تتة و ق ت تتادرة عل ت تتى تولي ت تتد ف ت تترص العم ت تتل للجم ت تتاهير
مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن الشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتباب المت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتعلم ولكت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن المحت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترومين
• تعزي ت ت تتز جتت ت تتدول األعم ت ت تتال التت ت تتذي وض ت ت تتعته منظمتت ت تتة العم ت ت تتل الدولي ت ت تتة ( ) ILOم ت ت تتن أجت ت ت تتل ضتت ت تتمان
السياست تتات االقتصت تتادية وف ت ترص العمت تتل فت تتي المست تتتقبل يمكت تتن أن تعت تتزز وظت تتائف آمنت تتة وكريمت تتة ،كوست تتيلة
لمواجه ت تتة الطبيع ت تتة الغي ت تتر مس ت تتتقرة ' ألست ت تواق العم ت تتل ' الجزائري ت تتة و يح ت تتد م ت تتن وص ت تتول االقتص ت تتاد الغي ت تتر
رس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتمي .
• إص ت تتالح نظ ت تتام التعل ت تتيم الع ت تتام م ت تتن خ ت تتالل تحس ت تتين الت ت تتدريب المهن ت تتي وتوجيهت ت ته نح ت تتو االحتياج ت تتات
الحقيقي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة لس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوق العم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل.
• تعم ت ت ت ت ت ت ت ت تتيم م ارع ت ت ت ت ت ت ت ت تتاة منظ ت ت ت ت ت ت ت ت تتور الش ت ت ت ت ت ت ت ت تتباب ف ت ت ت ت ت ت ت ت تتي السياس ت ت ت ت ت ت ت ت تتات االقتص ت ت ت ت ت ت ت ت تتادية واالجتماعي ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
• تحس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتين الوص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتول إل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى الخ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدمات االجتماعي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة .
• التش ت ت تتجيع عل ت ت تتى ظه ت ت تتور قط ت ت تتاع خ ت ت تتاص ح ت ت تتر و دين ت ت تتاميكي ،ويك ت ت تتون أيض ت ت تتا مم ت ت تتثال للمؤسس ت ت تتات
الص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتغيرة والمتوس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتطة.
ومت ت تتن الشت ت تتروط المست ت تتبقة الالزمت ت تتة التت ت تتي مت ت تتن شت ت تتأنها أن تست ت تتمح لتغييت ت تتر جت ت تتذري فت ت تتي است ت تتتراتيجيات
التنميت تتة هت تتي عمليت تتة اإلصت تتالح السياست تتي فت تتي العمت تتق .المشت تتهد السياست تتي الحت تتالي فت تتي الج ازئت تتر هت تتو فت تتي
الواقت ت تتع واحت ت تتدة م ت ت تتن األست ت تتباب الرئيس ت ت تتية لفشت ت تتل السياس ت ت تتات االجتماعيت ت تتة واالقتص ت ت تتادية .وبالتت ت تتالي ،ف ت ت تتإن
عملي ت تتة حقيقي ت تتة م ت تتن اإلص ت تتالح السياس ت تتي ض ت تترورية م ت تتن أج ت تتل الب ت تتدء ف ت تتي كس ت تتر عالق ت تتات وثيق ت تتة ب ت تتين
االقتص ت تتاد والسياس ت تتة الت ت تتي ته ت تتيمن حت ت تتى اآلن عل ت تتى اقتص ت تتاد البل ت تتد  .ه ت تتذا م ت تتن ش ت تتأنه أن يس ت تتمح أيض ت تتا
لظهت تتور طبقت تتة رجت تتال األعمت تتال مست تتتقلة حقت تتا مت تتن النخت تتب السياست تتية  ،و بت تتدوره يست تتاعد علت تتى ضت تتمان أي
است ت ت ت ت ت ت ت تتتراتيجية جديت ت ت ت ت ت ت ت تتدة للتنميت ت ت ت ت ت ت ت تتة هت ت ت ت ت ت ت ت تتو نتيجت ت ت ت ت ت ت ت تتة لمناقشت ت ت ت ت ت ت ت تتة شت ت ت ت ت ت ت ت تتاملة لألولوي ت ت ت ت ت ت ت ت تات الوطنيت ت ت ت ت ت ت ت تتة.
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علت ت تتى الت ت تترغم مت ت تتن أن الج ازئت ت تتر لت ت تتم يكت ت تتن لت ت تتديها ربيت ت تتع عربت ت تتي  ،ال أحت ت تتد يست ت تتتطيع است ت تتتبعاد الصت ت تتحوة
االحتجاجي ت تتة اتج ت تتاه إص ت تتالحات ف ت تتي المج ت تتاالت االجتماعي ت تتة واالقتص ت تتادية والسياس ت تتية  .ست ت تتعتمد أيض ت تتا
علتتتى تطتتتور الجهت تتات الفاعلتتتة فت تتي المجتمت تتع المتتتدني ،و إلت تتى أي مت تتدى هت تتذه األخي ت ترة س تتوف تكتتتون قت تتادرة
عل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى التتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتأثير فتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي هيئتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات ص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتنع ف ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي بل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدان الق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترار.

إن آفاق التغيير السياسي  ،و االقتصادي تعتمد على السبل التي يمكن للعوامل الحالية تطويرها حستب
االضطرابات االجتماعية .علتى الستلطات فتي الج ازئتر إدختال اإلصتالحات التتي بتدورها ستستفر عتن تغييتر
ف تتي السياس تتات االقتص تتادية القائم تتة  .م تتن أج تتل أن يح تتدث ه تتذا  ،ينبغ تتي أن الجه تتات الفاعل تتة االجتماعي تتة
والسياسية المتنوعة التغلب على االنقسامات الداخلية أوال  ،و تشكيل جبهة موحدة وجها لوجه مع النظام .
ألنتته فقتتط حركتتة شتتاملة  ،موحتتدة وطنيتتة ستتتكون قتتادرة علتتى حمتتل الحكومتتة علتتى تغييتتر المستتار واعتمتتاد
است ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتراتيجية للتنميت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة أكثت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر شت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتموال و علت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى المت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدى الطويت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل.
بينما هناك شكوك كبيترة بشتأن الستيناريو السياستي المستتقبلي فتي الج ازئتر  ،فتإن االتجتاه السياستي التذي
اتخذته كل منها التأثير في نهاية المطاف  ،وحتى تحديد نطاق وطبيعة أي تغيير في السياسة االقتصادية
 .وبالت تتالي ف تتإن النتيج تتة النهائي تتة لالنتخاب تتات تح تتدد ل تتيس فق تتط المس تتار السياس تتي ولك تتن أيض تتا ت تتؤثر عل تتى
التوقعت تتات االقتصت تتادية  .فت تتي هت تتذا الصت تتدد ،علت تتى عكت تتس مصت تتر وتت تتونس ،تت تترك األمت تتل لجارتهم ت تا الج ازئت تتر
لس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيناريوهات سياس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتية واقتص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادية واع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدة أكث ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر ف ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي المس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتقبل.
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تعاطي المواد نفســية التأثير واالدمان االلكتروني واالخطار المتزايدة التي تواجو
ً العراق نموذجا/ منطقتنا نتيجة لذلك

 عماد عبد العزيز يوسف. د. م.أ
 سميمان عباس سميمان.م
ممخص

تتناكؿ ىذه الكرقة في المحكر االكؿ رصدان لمشكمة تعاطي مكاد االدماف كالتعريػؼ بمصػطمحات
.  كعرضان لتصنيؼ المكاد المخدرة كانكاعيا.  كغيرىا.... ،  كالمكاد النفسية،  كالعقاقير، مثؿ المخدر
 كاسػتعراض اسػباب. كحجػـ الضػرر النػات عػف تعػاطي ىػذه المػكاد سػكا عمػ االفػراد اك المجتمػ
 كاخيػ انر التعريػؼ بنمػاذج مػف. االدماف عم ىذه المكاد كاعراض التعاطي كعالمات الشخص المدمف
 امػا فػي المحػكر الثػاني فيػي تسػتعرض حالػة، مكاد التعاطي كاضرارىا كطرؽ الكقاية منيا كمكافحتيػا
ادم ػػاف االنترن ػػت كاش ػػكالو كعالمات ػػو كاضػ ػ ارره كاعط ػػا ص ػػكرة م ػػكجزة ع ػػف ط ػػرؽ عالج ػػو ف ػػي من ػػاطؽ
 كتسػػتعرض الحػديث عػف المخػػدرات الرقميػة مػف حيػػث المفيػكـ كاالنتشػار كاسػػباب، مختمفػة مػف العػالـ
. التعاطي كطرقو كمدل خطكرة ىذه المخدرات ككيفية الحد منيا كمكاجيتيا

Substance abuse Psychological impact and electronic addiction
and the increasing dangers facing our region as a result / Iraq
model
Dr. Emad Abdel Aziz Youssef
M. Sulaiman Abbas Sulaiman
Abstract
This paper deals with the first axis of monitoring the problem of
substance abuse and the definition of terms such as drugs, drugs,
psychological materials, .... and others. And a presentation of the
classification of narcotic substances and their types. And the amount of
damage resulting from the abuse of these substances, whether on individuals
or the community . And review the causes of addiction to these substances
and symptoms of abuse and signs of addicted person. The second topic is to
review the state of addiction to the Internet and its forms and signs and
damage and give a brief picture of the methods of treatment in different parts
of the world, and review the talk about digital drugs in terms of concept and
spread and causes of abuse and methods and the seriousness of These drugs
are how to reduce them and counter them .
) التعاطي ( المخدرات أو الكحول أو المواد الكيميائية أو المواد نفسية التأثير
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تعػػد ظػػاىرة انتشػػار المخػػدرات مػػف الظػ ػكاىر اةكثػػر تعقيػػدان كخطػػكرة عم ػ ا نسػػاف كالمجتمػ ػ ،

كتعتبر ىذه الظاىرة إحدل مشكالت العصر  ،كمما الشؾ فيو أف ظاىرة إدماف المخدرات بدأت تحتؿ
مكانان بار انز في اىتمامات الرأم العاـ المحمي كالعالمي  ،كتكمف خطكرة ىذه الظاىرة في ككنيا تصيب
الطاقػػة البشػرية المكجػػكدة فػػي أم مجتمػ بصػػكرة مباشػرة كغيػػر مباشػرة  ،كبصػػفة خاصػػة الشػػباب مػػف

الجنسػػيف  ،كىػػي بػػذلؾ تصػػيب جػػز ان غالب ػان مػػف تمػػؾ الطاقػػة البش ػرية المكجػػكدة فػػي أم مجتم ػ ميمػػا
اختمفػػت درجػػة تحض ػره  ،كىػػي بيػػذا تصػػيب حاضػػر ىػػذه المجتمعػػات كتخػػيـ الظػػالـ عم ػ مسػػتقبميا ،

كت ػػؤثر عمػ ػ مػ ػكارد الث ػػركة الطبيعي ػػة كالبشػ ػرية مم ػػا يعرق ػػؿ أم جي ػػكد خاصػ ػ ػة بالتنم ػ ػ ػية الش ػػاممة ف ػػي
المجتمػ ػ  ( .شربجي ) 0 ، 0202 ،

إف تعػػاطي المخػػدرات ظػػاىرة مرضػػية تعػػاني منيػػا مجتمعػػات دكؿ العػػالـ المتقدمػػة كالناميػػة قػػديمان

كحديثان إال أف درجة تػثثير خطكرتيػا تختمػؼ مػف مجتمػ إلػ آخػر تبعػان النتشػارىا كمػا أنيػا تػؤثر سػمبان

عمػ متطمبػػات التنميػة  ،كعمػ أمػػاف المجتمػ كخاصػػة الشػباب  .كقػػد أدل انتشػػار ا دمػاف إلػ زيػػادة
ػرئـ
جرئـ العنؼ في المجتم  ،كما أف تعاطي المخػدرات تػدف متعاطييػا إلػ ارتكػاب شػت الج ا
نسبة ا
عف قصد منو كعف غير قصد  ( .معاشك . ) 0 ، 0206 ،

التعريف

مجمكعػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػػف المصطمح ػ ػ ػ ػػات ذات االس ػ ػ ػ ػػتخداـ الكاسػ ػ ػ ػ لك ػ ػػف لمعػ ػ ػ ػػاف متف ػػاكت ػ ػ ػػة  .فبحس ػ ػ ػ ػػب
الػ ػ ػ ػ  ، DSM-IVيعػ ػ ػ عػرؼ ي تعػ ػ ػػاطي الم ػ ػ ػكاد نفسػ ػ ػػية التػ ػ ػػثثير ي بثنػ ػ ػػو ي نمػ ػ ػػط مػ ػ ػػف أنمػ ػ ػػاط االسػ ػ ػػتعماؿ
سػ ػ ػػيئة التكيػ ػ ػػؼ .يعبػ ػ ػػر عنػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػ  ...االسػ ػ ػػتمرار فػ ػ ػػي االسػ ػ ػػتعماؿ رغػ ػ ػػـ المعرفػ ػ ػػة بمكاجيػ ػ ػػة مشػ ػ ػػاكؿ
اجتماعيػػ ػ ػػة أك مينيػ ػ ػ ػػة أك سػ ػ ػ ػػيككلكجية أك بدني ػ ػ ػ ػة – مسػ ػ ػ ػػتمرة أك متكػ ػ ػ ػػررة – ت ػ ػ ػػنجـ أك تتفػ ػ ػ ػػاقـ عػ ػ ػ ػػف

طريػ ػػؽ استعم ػ ػ ػ ػاؿ [ أك عػ ػػف طريػ ػػؽ االسػ ػػتعماؿ المتكػ ػػرر  ،فػ ػػي حػ ػػاالت يكػ ػػكف فييػ ػػا خط ػ ػ انر مػ ػػف
الناحيػ ػػة البدنيػ ػػة ي  .كى ػ ػػك فئػ ػػة باقيػ ػػة  ،مػ ػ ػ أخػ ػػذ مصطم ػ ػ ػح االعتم ػ ػ ػاد اةكلكيػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػند االقتض ػ ػػا .

( منظمة الصحة العالمية )

كيميز الػ  DSM-Vعشر فئات منفصمة مف العقاقير كىذه الفئػات ليسػت متمػايزة بشػكؿ كامػؿ .

اذ تشػػترؾ جمي ػ العقػػاقير التػػي تؤخػػذ بشػػكؿ ازئػػد فػػي التنشػػيط المباشػػر المشػػترؾ لنظػػاـ المكافػػثة فػػي
الدماغ  ،كالذم يشارؾ في تعزيز السمككيات كانتاج الذكريات  .كىي تنت ىذا التنشيط المكثؼ لنظػاـ

المكافثة مما يجعؿ مف االنشطة العادية ميممة  .فبدالن مف تفعيػؿ نظػاـ المكافػثة مػف خػالؿ السػمككيات
التكيفيػػة  ،تقػػكـ الم ػكاد التػػي يسػػا اسػػتعماليا بتفعيػػؿ سػػبؿ المكافػػثة مباشػرة  .إف االليػػات الدكائيػػة التػػي
تجعػػؿ مػػف كػػؿ فئػػة مػػف العقػػاقير تنػػت مكافػػثة مختمفػػة  ،كلكػػف ىػػذه العقػػاقير عػػادة تّفعػػؿ النظػػاـ كتنػػت
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مشػػاعر الحبػػكر  ،كغالب ػان مػػا يشػػار إلييػػا عم ػ أنيػػا ي نشػػكة ي كالتػػي قػػد تعكػػس ضػػعؼ آليػػات الػػدماغ

المثبطػػة  ،كعػػالكة عم ػ ذلػػؾ  ،فػػاةفراد ذكم المسػػتكيات االدن ػ مػػف ضػػبط الػػنفس قػػد يككنػػكف ميػػاليف

بشكؿ خاص لتطكير اضطرابات استعماؿ المكاد  ،مما يػكحي بػثف جػذكر اضػطرابات اسػتعماؿ المػكاد

لبعض االشخاص يمكف أف ترل في سمككياتيـ قبؿ فترة طكيمة مف البداية الفعمية الستعماؿ المكاد .

كيضيؼ التصنيؼ سمككيات اخرل بكصفيا سمككيات إدمانيػو مثػؿ المقػامرة  ،ممػا يعكػس الػدليؿ

عم ػ أف سػػمككيات القمػػار تفعػػؿ نظػػـ المكافػػثة بشػػكؿ مماثػػؿ لتمػػؾ المفعمػػة مػػف خػػالؿ إسػػا ة اسػػتعماؿ

المكاد كتنػت بعػض االعػراض السػمككية التػي قػد تكػكف مماثمػة لتمػؾ التػي تنتجيػا اضػطرابات اسػتعماؿ
الم ػكاد  .كمػػا أف االنمػػاط السػػمككية لمعػػب عم ػ االنترنػػت  ،قػػد جػػرل كصػػفيا أيض ػان بالمفرطػػة  ،كلكػػف

االبحاث عف ىػذا الػنمط كالمتالزمػات  .كبالتػالي  ،لػـ يػتـ تضػميف المجمكعػات السػمككيات المتكػررة ،
كالتي قد تعػ ػ ػػد سمككيات اخرل أقؿ كضكح ػ ػان كبعض السػمككيات ا دمػ ػػانية كمػف ىػ ػ ػػذه الفئػات الفرعػ ػػية

ي إدم ػػاف الج ػػنس ي  ،ي إدم ػػاف التم ػػاريف ي أك ي إدم ػػاف التس ػػكؽ ي  ،اال ان ػػو حاليػ ػان ال تكج ػػد أدل ػػة كافي ػػة

الكضػػػكح لتثسػػػيس معػ ػػايير التشػػػخيص ككصػ ػػؼ المسػػػار كبػ ػػالطب ىنػ ػػاؾ حاجػػػة لتعري ػػؼ السػ ػػمككيات
كاضطرابات عقمية  ( .الحمادم  ،بال ) 072 ،

كيس ػػتخدـ مص ػػطمح ي التع ػػاطي ي أحيانػ ػان عمػ ػ نح ػػك مس ػػتنكر  ،لعش ػػارة إلػ ػ أم اس ػػتعماؿ عمػ ػ

ا طػػالؽ ال السػػيما لةدكيػػة غيػػر المشػػركعة  .كبسػػبب غمػػكض ىػػذا المصػػطمح ف نػػو لػػـ يسػػتخدـ فػػي

التنق ػػيح العاش ػػر لمتص ػػنيؼ ال ػػدكلي لةمػ ػراض ( إال ف ػػي حال ػػة المػ ػكاد غي ػػر المس ػػببة لالعتم ػػاد )  ،كاف
االس ػػتعماؿ الض ػػار كاالس ػػتعماؿ الخط ػػر ىم ػػا المص ػػطمحاف المكافئ ػػاف المس ػػتخدماف م ػػف قب ػػؿ منظم ػػة
الصػػحة العالميػػة  ،عم ػ الػػرغـ مػػف أنيمػػا يقتص ػراف عػػادة عم ػ االثػػار الصػػحية كال يشػػمالف العكاقػػب

االجتماعية .

كفػػي سػػياقات أخػػرل  ،فػ ف مصػػطمح التعػػاطي يشػػير إلػ أنمػػاط االسػػتعماؿ غيػػر الطبيػػة أك غيػػر

المسمكح بيا  ،بغض النظر عف العكاقب  .كلذا ف ف التعريؼ الذم نشرتو لجنة خب ار منظمة الصػحة

العالمية المعنيػة باالعتمػاد عمػ اةدكيػة فػي عػاـ (  ) 0969كػاف ي االسػتعماؿ الم ػفػػرط – المسػ ػػتمر
أك المتقطػ ػ

– لةدكي ػػة بش ػػكؿ يتعارض م الممارسػ ػػة الط ػػبية المقبكل ػػة أك ال صمة لو بيا " .

سوء استعمال المواد نفسية التأثير

استخداـ مادة ما لغرض ال يتفؽ م الػدالئؿ ا رشػادية القانكنيػة أك الطبيػة  ،كمػا ىػك الحػاؿ فػي
االسػػتعماؿ غيػػر الطبػػي ةدكيػػة الكصػػفات الطبيػػة  .كيفضػػؿ الػػبعض ىػػذا المصػػطمح عم ػ مصػػطمح

التعاطي اعتقادان منيـ أنو أقؿ إدانة  ( .منظمة الصحة العالمية )
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اضطرابات استعمال المواد نفسية التأثير
كىػ ػػذا المصػ ػػطمح يشػ ػػمؿ التسػ ػػمـ الحػ ػػاد  ،كاالسػ ػػتعماؿ الضػ ػػار  ،كمتالزمػ ػػة االعتمػ ػػاد  ،كحالػ ػػة

االنسحاب  ،كحالة االنسحاب م ىذياف  ،كاالضطراب ال .ذىاني  ،كمتالزمة فقد الذاكرة .

االستعمال الخطر

نم ػ ػػط م ػ ػػف أنم ػ ػػاط اس ػ ػػتعماؿ المػ ػ ػكاد يزي ػ ػػد م ػ ػػف خط ػ ػػر العكاق ػ ػػب الض ػ ػػارة بالنس ػ ػػبة لممس ػ ػػتعمؿ .

بع ػ ػػض االسػ ػ ػػتعماالت تقتصػ ػ ػػر عكاقبيػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ الصػ ػ ػػحة البدنيػ ػ ػػة كالنفسػ ػ ػ ػػية ( كمػ ػ ػػا ى ػ ػػك الحػ ػ ػػاؿ فػ ػ ػػي
االستعماؿ الضار )  ،كبعضيا تشمؿ أيضان عكاقب اجتماعية .

االستعمال الضار

نمط مف أنماط اسػ ػتعماؿ المكاد نفسػ ػية التثثير يسػ ػبب ضػر انر لمصح ػ ػة  .كقػ ػد يكػكف الضػرر بػدنيان

( مثؿ التياب الكبد التالي لحقف اةدكية ) أك نفسيان ( مثػؿ .نػكب االكتئػاب التاليػة لتنػاكؿ كميػات كبيػرة
مف الكحكؿ ) .

التسمم الحاد

التسمـ ىك حال ػة تمي إعطػا مػادة نفس ػ ػية التػثثير  ،كينػت عنيػا اضػطرابات فػي مسػ ػتكل الكع ػ ػي

أك المعرفػػة أك ا دراؾ أك المحاكمػػة أك العاطفػػة أك السػػمكؾ أك غيػػر ذلػػؾ مػػف الكظػػائؼ كاالسػػتجابات
النفسية الفيزيكلكجية .
متالزمة االعتماد

مجمكعة مف الظكاىر الفيزيكلكجية كالسمككية كالمعرفية يتخذ فييا استعماؿ مػادة مػا  -أك صػنؼ
ما مف أصناؼ المكاد  -لدل فرد معيف أكلكيةن أعم بكثيػر مػف سػمككيات أخػرل كػاف ليػا فيمػا مضػ

قيمة أكبر .

حالة االنسحاب
متغيػرة كدرجػػات متغيػرة مػػف الشػػدة  ،تحػػدث عنػػد التكقػػؼ
تجمعػػات ّ
مجمكعػػة مػػف اةع ػراض ذات ّ
عػف – أك التقميػؿ مػف – اسػتعماؿ مػادة مػا مػف المػكاد نفسػية التػثثير  ،كانػت تؤخػذ بشػكؿ متكػرر ،
لفترة طكيمة عادة ك  /أك بجرعات عالي ػة  .كق ػ ػد تت ارفػؽ المتالزمػ ػ ػة بعالم ػ ػات اضػطراب فيزيكلػكجي .

( منظمة الصحة العالمية )
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االدمان
ىػػك اعتمػػاد الشػػخص عم ػ كجػػكد مػػادة مخػػدرة فػػي جسػػمو ال يسػػتطي العػػيش مػػف دكنيػػا بصػػكرة

طبيعية كقد عرفت لجنة خب ار منظمة الصحة العالمية االدمػاف عمػ انػو حالػة تسػمـ دكريػة اك مزمنػة
مضرة بالفرد كالمجتمػ  .كىػذه الحالػة تكػكف نتيجػة االسػتخداـ المتكػرر لعقػار (طبيعػي أك صػناعي) ،
كتتضمف ىذه الحالة الخصائص االتية :

 .0رغبة قيرية أك حاجة ((اضط اررية )) لالستمرار في تعاطي العقار كالحصكؿ عمية بثية كسيمة .
 .0ميؿ إل زيادة الجرعة المعطاه مف العقار .

 .3اعتماد نفسي كجسمي بكجو عاـ عم أثار العقار .
 .4تثثير ضار بالفرد كالمجتم ( شربجي ) 4 ، 0202 ،

التعود

ىػػك الرغبػػة فػػي االسػػتمرار فػػي تنػػاكؿ العقػػار لمػػا يسػػببو مػػف شػػعكر بال ارحػػة  .كعػػدـ زيػػادة الجرعػػة
كتككف قدر معيف مف االعتماد النفسي كعدـ حدكث االعتماد العضكم  .كاضرار العقار تنعكس عم

المتعاطي فقط كال تمتد إل المجتم  ( .الدمرداش ) 02 ، 0980 ،
المخدرات

تعػػرؼ منظمػػة الصػػحة العالميػػة المخػػدرات بانيػػا كػػؿ مػػادة خػػاـ أك مستحضػرة أك تخميقيػػة تحتػػكل
عناصر منكمة أك مسكنة أك مفترة مف شػثنيا إذا اسػتخدمت فػي غيػر اةغػراض الطبيػة أف تػؤدم إلػ

حالة مف التعكد أك ا دماف مسببة الضرر النفسي أك الجسماني لمفرد كالمجتم ( الركابي ، 0200 ،
) 83

تصنيف المواد المخدرة :
نظ ػ ار لكجػػكد أن ػكاع كثي ػرة مػػف المخػػدرات  ،فقػػد ارتػػثل بعػػض البػػاحثيف ضػػركرة تصػػنيفيا  ،حت ػ

يسيؿ عم المختصيف التعامؿ م ىذه المعطيات  ،ليذا السبب ظيرت عدة تصنيفات منيا :

التصػػنيؼ باةسػػاس عم ػ تثثيرىػػا عم ػ مػػف يسػػتخدميا  :كفق ػان ليػػذه الطريقػػة فػػي التصػػنيؼ مػػف

المتعارؼ عميو تقسيـ المكاد الفعالة نفسيان ال أرب مجمكعات أساسية :

 المثبطات  :كىي تضـ المكاد القاتمة لةلـ أك المنكمػة كالميدئػة كالمسػكنة كمنيػا اةفيػكف  ،قمكيػات
اةفيكف ،الييركيف .
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 المنشػػطات أك المنبيػػات  :كىػػي العقػػاقير التػػي تسػػبب النشػػاط ال ازئػػد كعػػدـ الشػػعكر بالتعػػب ةنيػػا
تعمػػؿ عم ػ زيػػادة تنبيػػو الجيػػاز العصػػبي  ،كتنشػػط فاعميتػػو  ،كلػػذلؾ يتعاطاىػػا كثيػػر مػػف الشػػباب
كأخطرىا الكككاييف ،كالقات  ،كالالمفيتاميف .

 الميمكسػػات  :ىػػي المػكاد التػػي تػػؤدم بتعاطييػػا إلػ الحالػػة المسػػماة بخػػداع الحػكاس حيػػث يحصػػؿ
لدل المريض إدراؾ خاطئ بشي ما مػ عػدـ كجػكده أك تشػكيو لشػي مكجػكد كمػف ىػذه العقػاقير
عقار ( ؿ .س .د )  ،ميسكاليف  ( .بورنان ) 056-055 ، 2116 ،

 الحشيش  :كيعد مف المكاد الميبطة عند استعمالو بكميات قميمة كلكف عند استعمالو بكميات
اكبر يككف لو تثثير مماثؿ لممكاد المسببة لميمكسة  ( .عيد ) 03 ، 0229 ،

كما اف ىنالؾ تصنيفات اخرل منيا :

حسب طريقة االنتاج :

 مخدرات طبيعية  :تنت مف نباتػات طبيعيػة مباشػرة مثػؿ الخشػخاش كالقنػب كالقػات كالكككػا كجػكزة
الطي ػػب  .كيمك ػػف اس ػػتخالص المػ ػكاد الفعال ػػة م ػػف االجػ ػ از النباتي ػػة الخاص ػػة بك ػػؿ مخ ػػدر بم ػػذيبات
عضػكية بعػد تركيػػز المػكاد المستخمصػػة  ،كفػي ىػذه العمميػػة ال يحػدث لممػػادة المخػدرة المستخمصػػة

ام تفاعالت كيميائية ام اف المخدر يحتفظ بخصائصو الكيميائية كالطبيعية  ( .جابر 0208 ،

) 562 ،

 مخػػدرات نصػػؼ تخميقيػػة  :يػػتـ تحضػػيرىا فػػي معامػػؿ خاصػػة مػػف خػػالؿ تفاعػػؿ كيميػػائي بسػػيط ،
كالم ػػادة اةساس ػػية فيي ػػا م ػػف أص ػػؿ طبيع ػػي  ،كذل ػػؾ لمحص ػػكؿ عمػ ػ م ػػادة مركػ ػزة ذات ت ػػثثير ق ػػكم

الفاعمية مثؿ الكككاييف كالييركيف ك لمكرفيف .

 مخ ػػدرات التخميقي ػػة  :ى ػػي مجمكع ػػة م ػػف العق ػػاقير الت ػػي ي ػػتـ تص ػػنيعيا ف ػػي المعام ػػؿ م ػػف مركب ػػات
كيميائيػػة بحتػػة دكف أف تحػػكل أم م ػكاد طبيعيػػة  ،كلكنيػػا تعطػػي تػػثثيرات متباينػػة إمػػا مسػػكنة أك

منكمة أك ميدئة أك ميمكسة كتسبب ا دماف عمييا بدرجات متفاكتة  ( .النجػار -06 ، 0200 ،
) 07
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تصنيف منظمة الصحة العالمية :
 مجمكعػػة العقػػاقير المنبيػػة  :مثػػؿ الكػػافييف كالنيكػػكتيف كالكككػػاييف  ،كاةمفيتامينػػات مثػػؿ البنػػزدريف
كركسي كمئثريف .

 مجمكع ػػة العق ػػاقير الميدئ ػػة  :كتش ػػمؿ المخ ػػدرات مث ػػؿ الم ػػكرفيف كاليي ػػركيف كاةفي ػػكف  ،كمجمكع ػػة
الباربيتيكرات كبعض المركبات الصناعية مثؿ الميثاكف كتضـ ىذه المجمكعة كذلؾ الكحكؿ .

 مجمكعػػة العقػػاقير المثيػرة لةخاييػػؿ (المغيبػػات)  :كيػػثتي عمػ أرسػػيا القنػػب الينػػدم الػػذم يسػػتخرج
منو الحشيش ،كالماريغكانا .

حسب االعتماد ( اإلدمان ) النفسي والعضوي
 الم ػ ػكاد التػ ػػي تسػ ػػبب اعتمػ ػػادان نفسػ ػػيان كعضػ ػػكيان  :مثػ ػػؿ اةفيػ ػػكف كمشػ ػػتقاتو كػ ػػالمكرفيف كالكككػ ػػاييف
كالييركيف.

 الم ػكاد التػػي تسػػبب اعتمػػادان نفسػػيان فقػػط  :مثػػؿ الحشػػيش كالقػػات كعقػػاقير اليمكسػػة  ( .بورنـــان ،
) 256 ، 2116

االنتشار عالمياً

يؤكد تقرير المخدرات العالمي لعاـ (  ) 0207ب ف الضرر الناجـ عف تعاطي المخػدرات عالميػان

يشػػكؿ ضػػر انر فادحػان  ،كيػػكرد التقريػػر أف عػػدد متعػػاطي المخػػدرات عالميػان فػػي العػػاـ (  ) 0205حػكالي

رب مميار أك (  ) 052مميكف  ،منيـ حكالي (  ) 32مميكف مرتينيف لممخدرات أك عم نمػط تعػاطي
ضار أك في حاجة ماسة لمعالج  ،ع ػ ػدد سػ ػ ػنكات العمػر المفقػكدة نتيج ػ ػة تعػاطي المخ ػ ػدرات فػي العػاـ

(  ) 0205أمػػا لمكفػػاة المبك ػرة أك لععاقػػة الناتجػػة عػػف تعػػاطي المخػ ػ ػ ػدرات  ،حػ ػ ػكالي (  ) 08مميػػكف

سػػنة  ،منيػػا  ) 08 ( :مميػػكف سػػنة لمكفػػاة المبك ػرة  ،ك (  ) 02ماليػػيف سػػنو نتيجػػة لمعجػػز أك ا عاقػػة
النػاجـ عػف تعػاطي المخػدرات ( المػرض  -التغيػب عػف العمػؿ – الحػكادث  -السػجف … ) ( تقريػر

المخدرات العالمي ) 05 ، 0207 ،

ػدرت إنتاجػان كتعاطيػان ،
إف ا حصا ات الرسمية ال تكاد تمثؿ الػرقـ الحقيقػي لظػاىرة انتشػار المخ ا

ػدرت كالعقػػاقير فػػي العػػالـ بنحػػك
ػدرت كػػاف إجمػػالي متعػػاطي المخػ ا
ففػػي تقريػػر لةمػػـ المتحػػدة عػػف المخػ ا
 085مميكف شخصان كأمتنا العربية تتعرض لحركب عمنية كخفية تستيدؼ النيؿ مف كيانيػا مػف خػالؿ

ػدرت إلييػػا  3 ،حيػػث يشػػير التقريػػر ذاتػػو إل ػ أف ىنػػاؾ  02ماليػػيف
تصػػدير كميػػات ىائمػػة مػػف المخػ ا
ػر ذلػػؾ ح ػكالي  022ألػػؼ حالػػة سػػنكيان ناىيػػؾ عػػف
ػدرت  ،كأف عػػدد الكفيػػات جػ ا
عربػػي متعػػاط لممخػ ا

945

ػررىا كعػػالج المػػدمنيف
ػدرت كالتكعيػػة بثضػ ا
ػر ات الدكليػػة كالمحميػػة لمكافحػػة انتشػػار المخػ ا
تكػػاليؼ ا جػ ا

ػدرت  % 8مػػف مجمػػكع التجػػارة العػػالمي (
ح ػكالي  002مميػػار دكالر سػػنكيان  ،بينمػػا تمثػػؿ تجػػارة المخػ ا
معاشك . ) 0 ، 0206 ،

االنتشار محمياً

كػػاف الع ػراؽ يع ػد بمػػدان نظيف ػان مػػف ىػػذه السػػمكـ إال أف التغييػػر الػػذم حصػػؿ فػػي الكض ػ السياسػػي

الػػذم نػػت بعػػد حػػرب عػػاـ (  ) 0223جعػػؿ مػػف ىػػذا البمػػد محطػػة كمرك ػ انز يػػرتطـ بمكجػػات المػػركجيف

كالمتع ػ ػػاطيف لممخ ػ ػػدرات الت ػ ػػي ت ػ ػػثتي م ػ ػػف إيػ ػ ػراف كأفغانس ػ ػػتاف اذ أف شػ ػ ػريحة المػ ػ ػارىقيف كالش ػ ػػباب ى ػ ػػـ

المستيدفيف بالدرجة اةساس مػف التػركي ليػذه المػكاد المحظػكرة  ،كقػد أدت ظػركؼ الحػرب كالفكضػ

اةمنية كاالجتماعية إل ركاج استعماؿ المكاد المخدرة بيف العراقييف  ،كحسب ما تقكلو تقػارير صػادرة
عػػف ك ازرة الصػػحة العراقيػػة ف ػ ف مػػف بػػيف كػػؿ عش ػرة شػػباف ع ػ ارقييف أعمػػارىـ مػػا بػػيف  08عامػػا ك 32
يرنية  ،كىي أشد أنكاع المخدرات خطكرة حيث
عامان ثالثة إل أربعة منيـ مدمنكف عم المخدارت ا ا

تعمؿ عم إتالؼ الجياز العصبي ( كبشكؿ كامؿ خالؿ شير كاحد مف تعاطييا ) .

كقػػد ذكػػرت المنظمػػة الدكليػػة لمارقبػػة تيريػػب المخػػدرات التابعػػة لةمػػـ المتحػػدة فػػي تقريػػر ليػػا أف

العارؽ قػد تحػكؿ إلػ محطػة ترانزيػت رئيسػية لنقػؿ اليػركييف المصػن فػي أفغانسػتاف ك ايػراف إلػ دكؿ
العالـ  ( .الحسف ) 40 ، 0205 ،

كيشير احد القضاة المختصيف بالتعامؿ م جرائـ المخدرات عف اكثر المكاد المخدرة انتشا انر ىي

م ػ ػ ػ ػادة الكريس ػ ػ ػ ػتاؿ كتمييػا الحشيش ػة مػ انتشػ ػ ػار االفيػكف كاليػػركييف كالك ػ ػ ػككاييف بنس ػ ػ ػبة قميمػة اضاف ػ ػة

ال االنتشار الكاس لمحبكب المخدرة المتمثمة بصػفر كاحػد كالػكردم كالقبرصػي كالكيمػاديف كغ ػ ػيرىػ ػ ػا .
( االعرجي ) 3 ، 0209 ،

كم ػػا كيش ػػير ى ػػذا القاض ػػي ع ػػف اف ق ػػانكف مكافح ػػة المخ ػػدرات كالم ػػؤثرات العقمي ػػة رق ػػـ  52لس ػػنة

 0207احػػد اىػػـ اسػػباب انتشػػار المخػػدرات فػػي االكنػػة االخيػرة فبصػػدكره اصػػبحت اغمػػب ج ػرائـ تجػػارة

كحيازة المخدرات ال تتجاكز عقكبتيا الخمس سنكات كىذه العقكبات ال تتناسػب كمثػؿ ىػذه الجريمػة كال

تكفر الردع المطمكب تحقيقو في المجتم  ( .االعرجي ) 3 ، 0209 ،
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مراحل اإلدمان :
يمر المدمف  ،أك مف يتعاط المخدر بصكرة دكرية  ،بثالثة مراحؿ ىي :

 .1مرحمة االعتياد ) ( Habituation

كىي مرحمػة يتعػكد فييػا المػر عمػ التعػاطي دكف اف يعتمػد عميػو نفسػيان اك عضػكيان كىػي مرحمػة

مبكػ ػرة  ،غي ػػر اني ػػا ق ػػد تك ػػكف قص ػػيرة لمغاي ػػة أك غي ػػر ممحكظ ػػة عن ػػد تع ػػاطي بع ػػض المخ ػػدرات مث ػػؿ

اليييركيف  ،المكرفيف كالكراؾ .

 .2مرحمة التحمل )  ( Toleranceعندما يعتاد الجسم عمى المخدر
كىػػي مرحمػػة يضػػطر خالليػػا المػػدمف إل ػ زيػػادة الجرعػػة تػػدريجيان كتصػػاعديان حت ػ يحصػػؿ عم ػ

االثار نفسيا مف النشكة كتمثؿ اعتيادان نفسيان كربما عضكيان في آف كاحد .
 .3مرحمة االعتماد  ،االستبعاد أو التبعية ) ( Dependence

كىػػي مرحمػػة يمػػر فييػػا المػػدمف إلػ سػػيطرة المخػػدر كيصػػبح اعتمػػاده النفسػػي كالعضػػكم ال إرادم

كيرج العمما ذلؾ إل تبدالت كظيفية كنسيجية بالمخ  ،أما عندما يبادر المدمف إل انقاذ نفسػو مػف

الضػياع كيطمػب المشػكرة كالعػالج ف نػو يصػؿ إلػ مرحمػة الفطػاـ "  " Abstentiousكالتػي يػتـ فييػا
كقػػؼ تنػػاكؿ المخػػدر بػػدعـ مػػف مختصػػيف فػػي العػػالج النفسػػي الطبػػي كقػػد يػػتـ فييػػا االسػػتعانة بعقػػاقير

خاصة تمن أعراض ا قالع اك االنسحاب )  ( ( Withdrawal Symptomsام العز ، 1024 ،
) 11 - 10
اسباب تعاطي المخدرات

تشير الركابي (  ) 0200فػي د ارسػة احرتيػا عمػ الشػباب الجػامعي الع ارقػي الػ اف اىػـ اسػباب

التعاطي كانت التالية

 اذ ظيراف اىـ االسباب التي تعاطي المخدرات كانت كاالتي
 ضعؼ الكازع الديني  ،حصمت عم المرتبة االكل ·

 العكامؿ الشخصية -االجتماعية المييئة لمتعاطي  ،حصمت عم المرتبة الثانية ·
 تثثير االسرة  ،حصمت عم المرتبة الثالثة ·

 تثثير رفقا السك  ،حصمت عم المرتبة الرابعة ·


العكامؿ السياسية  ،حصمت عم المرتبة الخامسة ( الركابي ) 75 ، 0200 ،
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كمػا كتشػير جػابر (  ) 0208الػ اف اىػـ االسػباب كالعكامػؿ التػػي كانػت ك ار انتشػار المخػػدرات

كانت كما يمي :
 .0رفاؽ السك

 .0دكر االنترنيت
 .3دكر االسرة

 .4شخصية المدمف

 .5ضعؼ مارقبة اجيزة االمف
 .6ضعؼ الكازع الديني

 .7الحرب استخداـ العالج السي
 .8دكر المؤسسات التربكية
 .9كجكد المخدر

.02

كسائؿ االعالـ اسباب سياسية

.00

ارتفاع المستكل االقتصادم ( جابر ) 563 ، 0208 ،
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االدمان االلكتروني والمخدرات الرقمية
اوالً  :ادمان االنترنت :
المفيوم
إدماف ا نترنت (  ) Internet Addiction Disorderىك حالة نظرية مف االستخداـ المرضي

لشبكة ( االنترنت ) الذم قد يؤدم إل اضطرابات في السمكؾ  ،كىذه الظاىرة قد تككف منتشػرة تقريبػان

لػػدل جمػ ػ ػ ػي المجتمعػػات ف ػػي العػػالـ بسػ ػ ػبب تػػكفر اةجيػ ػزة المكص ػػكلة بالش ػ ػبكة بكثػ ػرة ( .ويكيبيـــديا ،

) 9102
كأكؿ مف كض مصطمح إدماف ا نترنت ىي عالمة النفس اةميركية كيمبرلي يكنغ Kimberly

 ، Youngالتػػي تعػػد مػػف أكؿ أطبػػا عمػػـ الػػنفس الػػذيف عكف ػكا عمػ د ارسػػة ىػػذه الظػػاىرة فػػي الكاليػػات

المتحدة منذ عاـ (  ) 0994كتعرؼ ي يكنغ ي ي إدماف ا نترنت ي بثنو اسػتخداـ شػبكة ا نترنػت أكثػر
مف  38ساعة أسبكعيان  ( .معيجؿ كبريسـ . ) 0 ، 0206 ،
كتشػػير ككلسػػتكف  ) 0204 ( Woollastonبعػ ػػد اس ػػتطالع مػػا مجمكعػػو (  ) 544مشػػارؾ فػػي
(  ) 30دكلة ( اختيرت  82د ارسػة عالمية تغطي تقارير ا دمػاف عبر  30دكل ػػة في سػػب منػاطؽ )،

كتبيف أف معدؿ انتشار إدماف ا نترنت عبر ىذه الػػدكؿ بمغ في المتكسػ ػػط (  ) : 6حػ ػكالي ( ) 402

مميكف شخص كتـ العثكر عم أعم نسػػبة إدماف عم شػبكة ا نترنػت فػي الشػرؽ اةكسػ ػػط  ،بنس ػ ػػبة

(  ، ) :02.9كىذه االرقاـ في تزايد مستمر ) Woollaston, 2014 ( .
مراحل اإلدمان عمى االنترنت :
قػػدـ عػػالـ الػػنفس ( كركىػػؿ

مرحػػؿ يمػػر بيػػا
 ) 0223 ( ) Groholانمكذجػان حػػدد فيػو ثػػالث ا

االفرد في استكشافيـ لةنترنت ىي :
ا

 .0مرحمػة االسػتحكاذ اك االفتتػاف  enchantment or obsessionتحػدث عنػدما يكػكف الفػرد كافػدان
جديػػدان عم ػ االنترنػػت اك اف مسػػتخدـ مكجػػكد يحػػدث نشػػاطان جديػػدان  ،كى ػذه المرحمػػة تمتػػاز بانيػػا

لالفرد بدرجة عالية حت الكصكؿ ال المرحمة الثانية .
ا
مسببة لعدماف
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 .0مرحم ػػة التح ػػرر stage

ػرد غي ػػر ميتم ػػيف
 disillusionmentف ػػي ىي ػػو المرحم ػػة يص ػػبح االف ػ ا

بالنشاطات التي كانكا يدخمكف بيا كما كانكا سابقان  ،كحالما يصؿ الفرد ال ىذه المرحمة يمكف اف

يصؿ بسيكلة ال المرحمة الثالثة .

 .3مرحمػػة الت ػكازف  Balance stageكفػػي ى ػذه المرحمػػة يػػتمخص االسػػتخداـ المعيػػار لةنترنػػت ،
المرحػؿ يمكػف اف تعػاد فػي دكرتيػا
االفرد  ،كىذه ا
ا
فترت مختمفة مف قبؿ
كيككف الكصكؿ إلييا في ا

اذا كجد الفرد نشاطان جديدان مثي انر اخر  ( .معيجؿ كبريسـ ) 9 ، 0206 ،
االضرار :

أثبػػت الباحػػث باتريػػؾ سػػكينر (  ) 0225أف االسػػتعماؿ الػػدائـ لش ػ ػبكات ا نترنػػت لغػػرض المعػػب

ػرت فيس ػػيكلكجية ل ػػدل مس ػػتخدمي الش ػػبكة ال تق ػػؿ خطػ ػ انر ع ػػف تم ػػؾ اةنػ ػكاع
أك خالف ػػو ي ػػؤدم إلػ ػ تغي ػ ا

التقميدية مف اةنكاع المخدرة كالمتمفة لخاليا اةدمغة  ،كفي ذلػؾ ا طػار اكتشػؼ العػالـ الصػيني زىػاك

ػرت مكرفمكجيػػة لػػدل مسػػتخدمي الشػػبكة بشػػكؿ دائػػـ حيػػث أثبػػت كجػػكد خمػػؿ فػػي المػػادة البيضػػا
تغيػ ا

كض ػػمكر ف ػػي الم ػػادة الرمادي ػػة داخ ػػؿ ال ػػدماغ ق ػػد تص ػػؿ م ػػف (  ، ) %02- 02كم ػػا الح ػػظ الباح ػػث

االمريكػػي ي جػػارم صػػمكؿ ي تغييػػر أدمغػػة مسػػتخدمي كمػػدمني الشػػبكات الرقميػػة كالػػذيف يزيػػد مكػػكثيـ
عمييا أكثر مف خمسة ساعات ( .عباس ) 5 ، 0206 ،

اشكال ادمان االنترنت  :حدد اةطبا خمسة أنكاع أساسية مف إدماف ا نترنت  :الجنس  ،كالعالقات
االلكتركنية  ،كالقمار  ،كألعاب الفيديك  ،كتصفح ا نترنت االستحكاذم كجم البيانات  .كعمكمان يتخذ

اةشكاؿ الرئيسية االتية :

إدمــان الدردشــو اإللكترونيــة  :كىػػك المشػػاركة الممزمػػة كالممحػػة فػػي غػػرؼ الدردشػػة ا لكتركنيػػة  .كفػػي
كثير مف الحاالت  ،يصبح لمعالقات الجديدة عم ا نترنت اةكلكية عم العالقات الحقيقية بيف أفراد
اةسرة كاةصدقا  .كقد يتسبب ىذا السمكؾ في مشاكؿ زكجيو خطيرة بؿ ربما يؤدم إل الطالؽ .
إدمان المواد اإلباحيـة  /الجـنس عمـى اإلنترنـت  :يعػرؼ إدمػاف الجػنس بثنػو التصػفح القيػرل لممكاقػ
ا باحية كالجنس .كمرة أخرل  ،ف ف ىذا السمكؾ كثي انر ما يؤدم إل مشاكؿ في العالقة بيف الزكجيف
إدمـــان األلعـــاب االلكترونيـــة  :يمك ػػف كص ػػؼ إدم ػػاف اةلع ػػاب ا لكتركني ػػة بثني ػػا المع ػػب االس ػػتحكاذم
كالقيرم لةلعاب ا لكتركنية  ،بما في ذلؾ اةلعاب التفاعمية لمستخدميف متعدديف .
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إدمــان المواق ـ الماليــة  :قػػد يتعمػػؽ ىػػذا النػػكع مػػف ا دمػػاف بكػػؿ مػػا ىػػك متصػػؿ بالمػػاؿ  ،كيمكػػف أف
يشمؿ القمار  ،التسكؽ ا لكتركني  ،التتب ا لكتركني لالستثمارات كاةسكاؽ الدكلية .
إدمان تصفح شبكة اإلنترنت  :يمكف أف يعرؼ إدمػاف تصػفح شػبكة ا نترنػت بثنػو قضػا الكثيػر مػف
الكقت في البحث كجم المعمكمات المتاحة عم شبكة ا نترنت  ،فضالن عف التتب المسػتمر لمػركابط
غير ذات الصمة  ( .الراشد ) 0 ، 0203 ،

أعراض مدمن االنترنت :
يعاني مدمف االنترنت مف االالـ في الظير كالعينيف كتمؾ الياالت السكدا حكليػا كالسػمنة كاالـ
الرسػػغ كقمػػة سػػاعات النػػكـ كالتعػػب كا رىػػاؽ ،الػػذم يػػؤدم إل ػ التقػػاعس عػػف الػػذىاب إل ػ العمػػؿ أك

المدرسة ،كاىماؿ كاجباتو المختمفة كيضمنيا اةسرية كاةكاديمية  ،كيحكػـ عميػو بثنػو مػدمف إذا عنػدما
تظير عميو السمككيات التالية :

 .0التعطش لالنترنت كاىماؿ الحياة االجتماعية كااللتزامات المينية كالكظيفية.

 .0إىماؿ متطمبات العائمة كالشعكر بالقمؽ كالحزف عندما يحدث عطؿ في االنترنت كاىماؿ نظامو
الغذائي بحيث يتناكؿ طعامو كىك يعمؿ عم االنترنت.

 .3إنفاؽ مبالغ بسبب االنترنت مف اشتراؾ كش ار أدكات إلكتركنية مختمفة ...إلخ
 .4شعكر الفرد بثف حياتو ال تستقيـ بدكف االنترنت .كما أشارت الدراسة التي أجريت في اليكـ

العالمي لمصحة العقمية بثف مستخدـ االنترنت يصنفكف مدمنيف إذا أمضكا ثالثيف ساعات كنصؼ
ساعة أماـ االنترنت في اةسبكع .

 .5إنكار المستخدـ قضا ه كقتا طكيال عم الشبكة.

 .6التقميؿ مف التحرؾ خارج المنزؿ ،ككؿ أسكأ مف الذم قبمو.
 .7الدخكؿ لالنترنت رغـ كجكد عمؿ كثير يجب عم المستخدـ انجازه.

 .8عدـ إمكانية السيطرة عم الزمف الذم يقضيو المستخدـ عم شبكة االنترنت.

 .9حػػدكث بعػػض أع ػراض االنسػػحاب النفسػػية كذلػػؾ عنػػد التقميػػؿ مػػف اسػػتخداـ االنترنػػت لمػػدة شػػير،
كالضيؽ أك العمؿ عم إفساد عالقة اجتماعية أك شخصية أك مينية ( بكبعاية ) 00 ، 0207،
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وسائل عالج إدمان اإلنترنت
يتشابو م تقديـ المشكرة لغيره مف سػمككيات ا دمػاف  ،كغالبػا مػا يػتـ إحػراز أفضػؿ النتػائ مػف
خاؿ استخداـ مزي مف التعميـ  ،كالرؤية الثاقبة كالتقنيات السمككية المكجية التي تيدؼ إل الحد مف

مجمكعة مف سمككيات محددة  .كال يكجػد طريقػة معينػة يكصػي بيػا لعػالج إدمػاف ا نترنػت فػ ف طػرؽ
عالجػػو تختمػػؼ مػػف شػػخص الخػػر كمػػف دكلػػة ةخػػرل بحسػػب رؤيػػة الفػػرد لمػػدل خطػػكرة تمػػؾ المشػػكمة
كرغبتػػو فػػي معالجتيػػا ككػػذلؾ بحسػػب رؤيػػة الدكلػػة لمػػدل تيديػػد تمػػؾ المشػػكمة ةمنيػػا القػػكمي فيمػػا يمػػي

بعض الطرؽ المستخدمة لعالج إدماف ا نترنت :
 .1الطرق المطروحة بالنسبة لمفرد :

 قد تصؿ حالة إدماف ا نترنت إل الحاجة إل طبيب نفسي كلكف معظـ اةفراد يرفضكف ذلؾ

 يمك ػػف أف يع ػػال الم ػػدمف نفس ػػو بالتقمي ػػؿ الت ػػدريجي م ػػف اس ػػتخدامو لعنترن ػػت عمػ ػ س ػػبيؿ المث ػػاؿ
استخدامو في أياـ العطمة .

 أف يستخدـ المدمف ا نترنت فقط عند الضركرة كالمياـ التي يتطمب إنجازىا استخداـ ا نترنت
 أف يض المدمف أمامو أكلكيات أخرم كالعمؿ أك المذاكرة أك ممارسة نشاط معيف أك ىكاية ما .

 أف يخصص المدمف لنفسو كقتا ضيقان لمجمكس عم ا نترنت كذلؾ بثف يض ذلؾ الكقت قبػؿ أف
يؤدل التزاـ ما مثالن قبؿ الذىاب الجتماع .

 أف يمتنػ ػ الف ػػرد ع ػػف بع ػػض المكاقػ ػ الت ػػي اس ػػتخداميا يس ػػاعد عم ػػي إدم ػػاف اةنترن ػػت مث ػػؿ مكاقػ ػ
التكاصؿ االجتماعي .

 .2الطرق التي تتبعيا بعض الدول لعالج تمك المشكمة :
 الخضػكع لتػدريبات عسػكرية كممارسػة تػػدريبات قاسػية كمػا فػي الصػػيف حيػث يخضػ اةفػراد الػػذيف
يثبت عمييـ ا دماف لتدريب بدني كنفسي يتـ فيو أعادة تثىيؿ الفرد لفترة تبمغ ستة أشير .

 قضا فترة م العائمة مثمما يحدث في الكاليات المتحدة اةمريكيػة قػد تػذىب اةسػرة إلػي الصػح ار
حيث ال يكجد أدكات تكنكلكجية .

 مالزمػػة المستشػػف لمعػػالج حيػػث يػػتـ تمكيػػؿ ح ػكالي مائػػة مستشػػف فػػي ككريػػا الجنكبيػػة حيػػث
كيعتبػػر مشػػكمة قكميػػة لػػدل ككريػػا الجنكبيػػة  ( .ويكيبيددد ي ،
يكجػػد ىػػذا المػػرض بنسػػبة كبي ػرة .

) 9102

952

ثانياً  :المخدرات الرقمية
المخدرت الرقمية :
ا
مفيوم
في عاـ  0839اكتشؼ العالـ الفيزيائي  Heinrich Wilhelm Doveأنو إذا سمطت تردديف

مختمفيف قميالن عف بعضيما لكؿ اذف  ،ف ف المستم سيدرؾ صكت نبض سري  .سميت هذه
الظاىرة بػ  binaural beatsكاستخدمت هذه االلية ةكؿ مرة عاـ  0972مف أجؿ عالج بعض

المرض النفسييف السيما االكتئاب الخفيؼ كالقمؽ كذلؾ عند رفضيـ العالج الدكائي حيث كاف يتـ
تعريض الدماغ إل

تذبذبات كيركمغناطيسية تؤدم لفرز مكاد منشطة كالدكباميف ك بيتا أندركفيف

بالتالي تسري معدالت التعمـ كتحسيف دكرة النكـ كتخفيؼ االالـ كاعطا احساس بالراحة كالتحسف .

( مرسي ) 6 ، 0206 ،

كىي عبارة عف نغمات مكسيقية معينة ذات ذبذبات ثنائية ليا مسميات متعددة كتكجػد فػي مكاقػ

الكتركنية مختمفة  ،يتـ سماعيا عبر سماعات لكال اةذنيف عالية الجكدة  ،كذلؾ ببث ترددات معين ػ ػة

فػػي اةذف اليمن ػ كتػػرددات منخفضػ ػ ػة عنيػ ػ ػا بفػ ػ ػارؽ محس ػ ػ ػ ػكب فػػي اةذف اليسػ ػ ػ ػ ػرل ( كيختمػػؼ فػػرؽ
المخدرت المرغكبة )  ،كيعمػؿ تثثيرىػا مػف خػالؿ اخػتالؼ التػردديف
ا
الترددات بيف اةذنيف بحسب نكع

ب ػػيف النغم ػػات ف ػػي اةذف اليمنػ ػ كاليس ػػرل كال ػػذم يس ػػتحث ال ػػدماغ عمػ ػ محاكل ػػة التكفي ػػؽ ب ػػيف تفس ػػير

ا ش ػػارتيف المت ػػرددتيف مم ػػا يظي ػػر المكج ػػة الثالث ػػة الت ػػي تس ػػم كتك ػػكف ذات الت ػػثثير المش ػػابو لتع ػػاطي

المخدرت  ،كىذه العممية تجعؿ الدماغ في حالة غير مستقرة كيركمغناطيسيان كيحفز الخاليا العصبية
ا
فراز ىرمكنػات متفاكتػة بحسػب نػكع المخػدر منيػا عمػ سػبيؿ المثػاؿ ( الػدكباميف ) اليرمػكف المعنػ
ػزج أك كمػػا يسػػم ىرمػػكف السػػعادة  ،كىكػػذا ينقػػؿ التبػػايف فػػي تػػرددات المكجػػات الصػػكتية
باعتػػداؿ المػ ا

العقؿ البشرم بيف حاالت مختمفة تتضح في الجدكؿ كالشكؿ التالي .

حالة العقؿ

مدل تردد المكجات

دلتا (  ) 4 – 5.2ىيرتز

نكـ عميؽ

ألفا ( ) 04 – 8ىيرتز

استرخا لكف م تيقظ

ثيتا (  ) 8 –4ىيرتز

بيتا (  ) 32 – 04ىيرتز
جاما (  ) ≤ 42ىيرتز

(عباس ) 0 ، 0206 ،

نعاس

يقظة كاممة كتركيز ( نشاط ازئد )

أعم مكجات الدماغ يقظة مفاجئة كنفاذ بصيرة عالي ( استبصار )
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إف المكجػػات السػػمعية التػػي يتعػػرض ليػػا االنسػػاف تحػػت ظػػركؼ معينػػة تػػؤدم ال ػ حػػث الػػدماغ

تكليد مكجػات بطيئػة ( ألفػا ) تبػث فػي نفسػو حالػة مػف االسػترخا  ،كسػريعة ( بيتػا ) مرتبطػة بحػاالت

اليقظ ػػة كالتركي ػػز  ،مم ػػا يجع ػػؿ المتمق ػػي يش ػػعر بحال ػػة م ػػف الالكع ػػي مص ػػحكبا باليمكس ػػات  ،كم ػػا اف
االستخداـ المفرط يمكف اف يؤدم ال اضطرابات النكـ كالقمؽ  ( .ليم ) 070 ، 0206 ،

االنتشار :
ال تتكفر لدينا اية بيانات حقيقة حكؿ نسبة انتشار ىذه الظاىرة مما يدعك ال دراسات جادة

لمعرفة انتشار ىذه الظاىرة كتشخيص مخاطرىا ككض حمكؿ لمكاجيتيا .

أسباب تعاطي المخذرات الرقمية وإدمانها
 .1عكلمة منظكمة الحقكؽ كاعتبار الشبكة المعمكماتية حقان مف الجيؿ الراب
 .2ضعؼ الكازع الديني كاةخالقي لدل الشخص المتعاطي
 .3مجالسة كمصاحبة رفقا السك
 .4ا حساس بالفراغ كالخكا
 .5تكفر الماؿ بكثرة

 .6اليمكـ كالمشكالت االجتماعية كاةسرية
 .7حب التقميد

 .8ركاج اةفكار الكاذبة عف المخدرات الرقمية

 .9سيكلة الدخكؿ عم المكاق المركجة ليا ( ياسيف )586 - 580 ، 0205 ،

المخدرت الرقمية :
ا
عالمات ادمان
 .1يظؿ الفرد في الكحدة النفسية مثؿ كجكده داخؿ الغرفة كتجنب الكجػكد فػي امػاكف تجمعػات االفػراد
كالمكاقؼ االجتماعية

 .2حدية الشخصية كالتقمب المزاجي اك التناقض االنفعالي المستمر اك تذبذب المشاعر

 .3انح ػراؼ الم ارىػػؽ لفت ػرات طكيمػػة تبػػدا بػ ػ (  ) 32دقيقػػة فػػي بدايػػة االمػػر كيتخط ػ االمػػر ( ) 52
دقيقة اذ ال بد يتضمف االثر اال بعد مركر (  ) 05دقيقة عم جسـ الفرد

 .4حاجة الفرد المستمرة ال رف صكت المكسيق بصكرة مبالغ فييا كالرغبة فػي تكػرار نفػس المقطػ
مرة اخرل ( مكس ) 6 ، 0207 ،
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المخدرت الرقمية عمى المتعاطين
ا
مدى خطورة
إف السػؤاؿ الػذم اثػار ضػجة اعالميػػة كاسػعة ىػك مػدل تػػثثير التػرددات المكسػيقية عمػ الشػػخص
الذم يتعاطاىا ؟
ػدرت إلػ قسػػميف  ،فمػػنيـ مػػف يقػػكؿ انيػػا ذات فاعميػػة
انقسػػـ مػػف قػػاـ بتجربػػة ىػػذا النػػكع مػػف المخػ ا
االلتزـ بشركط تعاطييا .
ا
ايجابية كبيرة إذا ما تـ
في حيف ذىب جانب أخر بالجزـ إف ال تثثير ايجابي ليػا بػؿ عمػ العكػس فيػي تػؤدم إلػ اثػار

ػرس
سػ ػ ػمبية لمشػػخص الػ ػذم يع ػ ػ ػتاد عميي ػا اذ يشػع ػ ػر الشخ ػ ػص الػػذم يسػ ػ ػتعمميػ ػا بػػمالـ مسػ ػ ػتمرة فػ ػ ػي الػ أ

ػدرت العاديػػة اذ يبػػدأ الشػػخص بمػػركر الػػزمف
اك اةذنػػيف كيكػػكف تثثيرىػػا عم ػ الجسػػـ مثػػؿ تػػثثير المخػ ا
بالص ا
ػرخ الػالإرادم كيصػاب بتشػن العضػالت  .اضػافة إلػ امكانيػة االصػابة با عاقػة العقميػة فضػالن
تثثيرتيا النفسية اذ إف اةشخاص المدمنيف ينعزلكف عف العالـ الخارجي  ( .حسف ) 3 ، ،
ا
عف

ػدرت الرقميػة
كبغض النظر عف مستكل الضرر غير المتفػؽ عميػو حتػ االف الػذم تحدثػو المخ ا

الدرس ػػات المختص ػػة بش ػػثنيا ال فػ ػ ف االنتش ػػار الكاسػ ػ لمممارس ػػة رغ ػػـ ح ػػداثتيا ين ػػذر ب ػػالخطر ،
كن ػػدرة ا
المخدرت الرقمية مشكمة الحقبة القادمة التي سػتعاني منيػا المجتمعػات العربيػة كالتػي
ا
كالمتكق أف تعد

س ػ ػػتحتؿ االىتم ػ ػػاـ اةكب ػ ػػر كتس ػ ػػتيمؾ الجي ػ ػػكد ف ػ ػػي مكافحتي ػ ػػا كعالجي ػ ػػا  ،كةف الكقاي ػ ػػة دكمػ ػ ػان أكث ػ ػػر

ػرفية تسػتدعي االسػتباؽ
الدرسات االستش ا
االسترتيجيات نجاحان في مكاجية المشكالت ال ف ف البحكث ك ا
ا
ا
الكقائي في مكاجية الخطر القادـ
لممخدرت الرقمية ( .عباس ) 6-5 ، 0206 ،

المخدرت الرقمية
ا
الية تعاطي
ػدرت الرقميػػة بيئػػة مثاليػػة لالسػػترخا حيػػث يػػتـ الجمػػكس فػػي مكػػاف ىػػادئ
يخمػػؽ المسػػتمت بالمخػ ا

تككف فيو االضا ة خافتو كىك معصـ العينيف  ،ثـ يقكـ بتشغيؿ المكسيق عف طريؽ سماعات االذف
كفق ػان لتػػرددات معينػػة حسػػب نػػكع المخػػدر االمػػر الػػذم يجعػػؿ الػػدماغ فػػي حالػػة غيػػر مسػ ػ ػتقرة  ،اذ مػػف

درسة الدماغ لعشارات الكيربائية يتـ تحديد نكع ا يعازات المطمكبة  ،اذ إف كؿ نكع مف انػكاع
خالؿ ا
المخدرت الرقمية يستيدؼ نمطان معينان مف النشػاط الػدماغي فمػثالن عنػد سػماع تػرددات الكككػائيف فػثف
ا
ػدرت بصػكرة
ذلؾ سيدف إل تحفيػز الػدماغ بصػكرة تشػابو الصػكرة التػي يػتـ تحفيزىػا بعػد تعػاطي المخ ا

كاقعية عف طريؽ الشـ أك الزرؽ أك المضغ  ( .حسف  ) 0 ، ،كيعادؿ االثر الذم يتركو الممؼ االثر
ذاتو مػف تػدخيف سػيكارة مػف الحشػيش اك تنػاكؿ جرعػة مػف الكككػاييف  ،كليػا تػثثير المخػدرات كالجػنس
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كالرعػػب  ..ي االمػػر الػػذم يػػؤدم الػ الحصػػكؿ عمػ مػزاج خػػاص ترغػػب فيػػو الفئػػات العمريػػة الشػػبابية

تحديدا ممف يتقيد كيحذر مف المجك ال المخدرات التقميدية ةسػباب اجتماعيػة اك دينيػة اعتقػادا مػنيـ
اف ىذه الممارس ػ ػة لـ يش ػ ػكؿ اك يعترض عمييا اح ػ ػد اك يحرمػ ػيا الديف بكصػفيا غيػر مشاعػ ػ ػة بعػ ػ ػد اك

ةن ػػيا ال تكشؼ عف ادلتيا المادية الجرمية  ،لكف الميـ ىك تحقػؽ النشػكة ليػـ اك حالػة السػكر القريبػة

مف حالة السكر المعركفة  ( .حبيب ) 0 ، 0205 ،
كىناؾ عدة مكاق انترنت تقدـ المخدرات الرقميػة كتسػكقيا عمػ أنيػا آمنػة ك شػرعية  ،كيشػار أف
بعض المكاق كمكق ػ  I-doser.comالذم يحتؿ مركز الريػادة في س ػػكؽ النػبض الثنػائي الصػكت ،

يق ػ ػػترح فػػي محمػػو الم ػػباشػ ػػر عم ػ النػػت م ػ ػػنذ (  ) 0225مػػا يقػػارب (  . ) 022جرعػ ػػة مختمفػػة  ،م ػ

ضركرة الحصكؿ عم سماعات ( )Kitمف نكع ي سػتيريك ي لنقػاكة الصػكت كدليػؿ اسػتعماؿ يتكػكف مػف

(  ) 42صػػفحة  ،كىػػذه المقػػاط المكسػػيقية محضػرة بعنايػػة فائقػػة بحيػػث أف أم جرعػػة ازئػػدة قػػد تفتػػؾ
بالدماغ  .كبمبالغ مف (  ) 099.95 - 0.5دكالر لمجرعة حسب النكع  .ككذا اةمػر بالنسػبة لممكقػ

اةمريكػي  Cent.comالػػذم يشػػتغؿ منػػذ (  ، ) 0227المكقػ الصػػكتي الػػذم تػػـ تحميمػػو أكثػػر مػػف (
 ) 0.4مميكف مرة منيا (  ) 08222خالؿ أسبكع كاحد فقط  ( .ياسيف ) 565 ، 0205 ،

كتشػػير ىػػذه المكاق ػ فػػي تركيجيػػا ال ػ اف أكثػػر مػػف (  ) %82ممػػف جرب ػكا ىػػذه المخػػدرات كفػػؽ

الػػدليؿ حققػػت اليػػدؼ المنشػػكد منيػػا  .كلػػـ تتكقػػؼ بعػػض المكاق ػ عنػػد ىػػذا فحسػػب  ،ف ػ ف لػػـ تعجبػػؾ
مكتبػػة المخػػدرات المعركضػػة لمبي ػ سػػمفان  ،يمكػػنيـ مسػػاعدتؾ لقػػا (  ) 022دكالر بتصػػميـ الجرعػػة
الخاصة بؾ لمكصكؿ إل شعكر معيف تصفو ليـ  ( .حبيب ) 4 ، 0205 ،

الوض القانوني
إف القانكف العراق ػ ػي اليكـ فيو عقكبات لتعاطي المخػ ػ ػ ػدرات التقميدي ػ ػة المعركف ػ ػة لكنػ ػو لـ يعال ػ
ما تجدد مف امكر في مثؿ ىذه الظاىرة ةنو مف الطبيعي تعديؿ القانكف ليتماش

م الخطر

المستحدث  ،كىذه التعديالت القانكنية ال تتـ اال بعد اف يككف ىناؾ رام عممي كدقيؽ عف ماىية ىذه

المخدرات الرقمية ؟ كىؿ تق ضمف التكصيؼ القانكني المعتمد لممخدرات ؟

956

المخدرت الرقمية
ا
انواع
يقػػكؿ المركجػػكف اف ىنػػاؾ تػػرددات تقريبػػا لكػػؿ نػػكع مػػف المخػػدرات كتحمػػؿ اسػػمائيا كػػؿ بحسػػب
مفعكليا  ،كالماريكانا كالكككائيف كميثانفتياميف المعػركؼ ب ػ ( كرسػتاؿ ميثػا ) ككػؿ نػكع مػف انػكاع ىػذه

المخدرت ليا ترددات معينو  ( .حسف  ( ) 0 ، ،ليم ) 066 ، 0206 ،
ا
اييما اشد فتكا المخدرات التقميدية ام الرقمية

مف الناحية العضكية ال يمكف القكؿ بػاف المخػدرات الرقميػة اخطػر مػف المخػدرات التقميديػة حيػث
اف لممخػػدرات التقميديػػة اثارىػػا المؤكػػدة كالمثبتػػة عمميػان بنسػػبة (  ) %022عمػ كافػػة اعضػػا الجسػػـ ،
في حيف اف المخدرات الرقمية ما زالت تفتقد حت االف لمدليؿ العممي المؤكد عم فاعميتيا في انتشا

قريب مف المخدرات التقميدية .

ام ػػا م ػػف الناحي ػػة االجتماعي ػػة ف ػػاف لممخ ػػدرات الرقمي ػػة تع ػػد اش ػػد خطػ ػ انر م ػػف المخ ػػدرات التقميدي ػػة

لةسباب التالية :

 .0سيكلة الحصكؿ عمييا مف خالؿ شبكة االنترنت .
 .0انخفاض تكمفتيا .

 .3عدـ كجكد اعراض جسمية كاضحة .
 .4امكاف الحصكؿ عمييا في أم سف .

 .5عدـ كجكد بيئة قانكنية لمطاردة كمكافحة ىذا النكع مف المخدرات  ( .صفحاف  ،بال ) 02 ،
الوقاية والعالج
كيف نواجو انتشار المخدرات في مجتمعنا ؟
 تمعػػب اةسػرة الػػدكر اةىػػـ فػػي الحفػػاظ عمػ أبنائيػػا مػػف السػػمكؾ المنحػػرؼ كمػػف تعػػاطي المخػػدرات
بكؿ انكاعيا فعمييا تق المسؤكلية بالدرجة اةكل مف تكعية اةبنا كتكجييـ كارشادىـ .

 ال يخفػ ػ عمين ػػا دكر المدرس ػػة ف ػػي تكعي ػػة كتكجي ػػو الناش ػػئيف م ػػف اج ػػؿ خم ػػؽ جي ػػؿ كاع لمخ ػػاطر
االنحراؼ كالتسيب حيث يثتي المعمـ كمرب ثاف بعػد اةب كأالـ كربمػا يفػكؽ تػثثير المدرسػة تػثثير

اةسرة بما يستحكذ المعمـ مف تثثير عم طمبتو .
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 لةعػػالـ دكر ىػػاـ فػػي تكعيػػة الشػػباب بخطػػكرة تعػػاطي المخػػدرات كضػػررىا اليائػػؿ عم ػ المجتم ػ

كاةسرة كالفرد  ،كما يبرز دكر اةعالـ فػي الحػد مػف النمػاذج السػمبية التػي تقػكـ بيػا الػدراما كالتػي
تسبب في انتشار ىذه الظاىرة .

 إعػػداد بػرام تكعيػػة لمطػػالب تشػػمؿ نػػدكات  ،كمناقشػػات جماعيػػة  ،تػػدكر حػػكؿ ا نترنػػت  ،ككيفيػػة
االستفادة منو .

 تمعب الجكانب الدينية دك انر كبي انر في تحريـ كػؿ ضػرر يصػيب ا نسػاف فػي عقمػو أك نفسػو أك دينػو
أك مالو  ،كلذلؾ يككف تعاطي ىذه المخدرات محرمان لمضرر الناشئ عف تعاطييا .

 عم منظمات المجتم المدني الميتمػة بالشػباب أف تبػذؿ الجيػكد الحثيثػة فػي إعػداد البػرام التػي

تنط ػػكم عمػ ػ معالج ػػات غي ػػر مباشػ ػرة لظ ػػاىرة تع ػػاطي الش ػػباب لممخ ػػدرات كالعم ػػؿ عمػ ػ ت ػػكعيتيـ

بمخػ ػػاطر ىػػػذه الظػ ػػاىرة الكافػ ػ ػػدة  ،فض ػ ػالن عػ ػػف تعزيػ ػػز القػػػيـ االجتماعيػػػة الرافضػ ػ ػػة لي ػػذا السػ ػ ػػمكؾ

المنحرؼ .

 سف قكانيف صارمة بحؽ مف يتاجر اك يتعاط المخدرات كمحاسبتيـ كفقان لمقكانيف .

 دعـ جيد االجيزة االمنية  ،السيما شرطة مكافحة المخدرات  .كتقديـ كافة المستمزمات ليـ .
 عم االجيزة االستخبارية االىتماـ بممؼ المخدرات  ،ةنو ييدد االمف المجتمعي .

المصادر :

 االعرجي  ،زيد  ) 0209 ( .المخدرات تدحؿ بالمشاحيؼ كالطائرات كتمر عبر نعكش المكت

كالشيدا  ،جريدة القضاء الكترونية شيرية متخصصة  ،مقاؿ منشكر  ،السنة الرابعة ،

العدد . 40

 ام العز  ،يوسف المب رك ح ج أحم  . ) 9102 (.تعاطي المخذرات وسظ طالبات
الجامعات (آراء الطالب والطالبات حىل األسباب واآلثار)  ،مركز دراسات المرأة
 بكبعاية  ،سمية  . ) 0207 ( .اإلدمان عمى اإلنترنت وعالقتو بظيور اضطرابات النوم لدى

عينة من الشباب الجامعي دراسة ميدانية بجامعة محمد بوضياف بالمسيمة  ( ،رسالة
ماجستير

غير منشكرة ) جامعة محمد بكضياؼ المسيمة  ،كمية العمكـ االنسانية

كاالجتماعية .
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 بكرناف  ،سامية  . ) 0206 ( .مدى فاعمية برنامج لمتوعية الصحية في تغيير تصورات

المراىقين نحو اإلدمان عمى المخدرات  -دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة المسيمة

– ( اطركحة دكتكراه غير منشكرة ) جامعة باتنة –  ، 0كمية العمكـ ا نسانية
كاالجتماعية

 تقزيز المخ ِّرات الع لمي (  . ) 910٢الج ء الثاني  ،لمحة عامة على الصعيذ
العالمي عن الطلة على المخذرات وعرضها احذث االتجاهات والقضايا الشاملة ،
االمـ المتحدة

 جابر  ،فاطمة سالم . ) 0208 ( .اةسباب المؤدية ال انتشار المخدرات في العراؽ مف كجية

نظر طمبة كمية التربية اةساسية  ،م لة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية
واإلنسانية  /جامعة بابل  37 ،ص 568 - 558

 حبيب  ،محمد حسيف  . )0205( .المخدرات الرقمية بيف الحقكؽ الشخصية كالجريمة السيبرانية
 ،كرقة عمؿ في فعاليات  ( :االيام العربية لألمن السيبراني  :أفق التعاون لحماية

الفضاء السيبراني ) 0205/ 00 / 0 – 0

 الحسف  ،عبداؿ رحمف محمد  . ) 0205 ( .اثر الحركب عم انتشار المخدارت في الكطف
العربي  ،مجمة العموم االجتماعية  ،العدد  04سبتمبر  ،ص . 45 – 30

 حسف  ،عبد الكاظـ زينب (د.ت)  ،المخدرات الرقمية  ،كرقة عممية مقدمة إل ندوة المخدرات
الرقمية

،

كمية

القانكف

/جامعة

ميساف

،

ص

0

،

مف

http://www.uomisan.edu.iq/law/admin/pdf/95548289595.pdf

مكق

 الحمادم  ،انكر  ( .بال )  .معايير DSM-V

 الدمرداش  ،عادؿ  ) 09890( ،االدمان مظاىره وعالجو  ،سمسمة عالـ المعرفة 56

 الركابي  ،لميا ياسيف  . ) 0200 ( .اسباب تعاطي المكاد المخدرة لدل طمبة المرحمة
االعدادية  ،مجمة العموم النفسية  ،العدد  ، 19ص 116 – 75

 شربجي  ،كسف عبد الحسيف  ) 0202 ( .المخد ارت والمجتم تحديات متبادلة  ،كازرة التعميـ
كالبحث العممي جامعة ديالي مركز ابحاث االمكمة كالطفكلة ،

 صفحاف  ،عمي  ( .بال )  .المخدرات الرقمية بيف الكعي كالكقاية .

 عباس  ،كجداف التجاني الصديؽ  . ) 0206 ( .التحديات التي تكاجو اةسرة في الكقاية مف
المخدرات الرقمية  ،ندوة المخدرات الرقمية وتأثيرىا عمى الشباب العربي  ،جامعة نايؼ
العربية لمعمكـ اةمنية
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 عبد الحسيف  ،كسف  . ) 0202 ( .المخدرات والمجتم تحديات متبادلة  .ك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي  ،جامعو ديال  ،مركز أبحاث الطفكلة كاةمكمة

 عيد  ،محمد فتحي  . ) 0229 ( .تعاطي المخدرات واالدمان عمييا الماىية  ،الخمفية ،

التطور  ،الندوة العممية المخدرات واالمن االجتماعي  ،جامعة نايف لمعموم االمنبة ،

. 2119 /4 /3-1

 ليم  ،ميسكـ  . ) 0206 ( .المخدرات الرقمية ظيكر ادماف جديد عم شبكة االنترنت  ،مجمة
جيل العموم االنسانية واالجتماعية  ،مركز جيؿ البحث العممي  ،الجزائر  ،العاـ الثالث

 ،ع  ، 00ص . 074 – 063

 مرسي  ،محمد مرسي محمد  . ) 0206 ( .إدماف المخدرات الرقمية عبر االنترنت كتثثيرىا

عمي الشباب العربي دراسة ميدانية مطبقة عم الشباب العربي بجامعة اةزىر بالقاىرة ،

ندوة المخدرات الرقمية وتأثيرىا عمى الشباب العربي  ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

اةمنية ي المممكة العربية السعكدية ي  ،الفترة  0437 / 5 / 9-7ق المكافؽ / 08-06

 0206 / 0ـ

 معاشك  ،لخضر  . ) 0206 ( .تعاطي المخدرات  :اةسباب كاالثار كطرؽ الكقاية كالعالج
منيا  ،جامعة طاىرم  ،الجزائر

 منظمة الصحة العالمية  . ) 0208 ( .التعاطي ( المخدرات اك الكحكؿ اك المكاد الكيمائية اك
المكاد

 مكس

نفسية

التثثير

)

abuse/terminology/abuse/ar/
،

محمكد

عمي

(0207

www.who.int/substance-

)

المخدرات

الرقمية

واإلدمان

https://www.researchgate.net/publication/315721455

الرقمي

 النجار  ،كساـ محمد  . ) 0200 ( .جريمة تعاطي المخدرات في محافظات غزة ي دراسة في
جغرافية الجريمة ي  ( ،رسالة ماجستير غير منشكرة ) الجامعة ا سالمية غزة  ،كمية

االداب

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة (  . ) 9102ادمان االنترنت

 ياسيف  ،جبيرم  . ) 0205 ( .المخدرات الرقمية  ،مجمة الشريعة كاالقتصاد  ،جامعة االمير

عبد القادر لمعمكـ االسالمية  ،قسنطينة  ،الجزائر  ،ـ  ، 4ع  8ص .630-563
 Woollaston, V. (2014). Are You Addicted to the Internet? Study Finds
6% of People Around the World—That’s a Staggering 182
Million—Now
Struggle
to
Stay
Offline.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2880344/Are-addicted-Internet-Study-finds-6people-world-s-staggering-182-million-struggle-stay-offline.html#ixzz42HohL4Qg
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الهوية وسؤال التنوع المجتمعي  -المجتمع المدني مدخال-
مقترح بحثي من إعداد الدكتورة هادية يحياوي
جامعة خنشلة-الجزائر-
جامعة أجشليم –أسطنبول –تركيا

مقدمة
شكل الحراك االحتجاجي الذي اجتاح العالم العربي مطلع  2011منعطفا حاسما ضمن مسار
الدول العربية في عضدها لمشاريع مجتمعية قوية و متجانسة ذات وحدة حقيقية ،إال أنه تبدى أن هذا
الطرح من قبيل السهل الممتنع السيما إذا ما جوبه

بالطبيعة المغايرة للتكوين القاعدي لمجتمعاتها

التنوعية باألساس ومفهوم الهوية بمحموالتها السيكولوجية واأليديولوجية العميقة ،وهو حائل قد يستعصي
على الدول اجتيازه إال بانخراط كافة الفواعل الحكومية وغير الحكومية داخلها في تحصيل الهدف.
لمقاربة هذا التهديد غير التقليدي وكآلية مؤسساتية غير حكومية وتكاتفا مع الفواعل الدوالتية المتعددة
يمثل المجتمع المدني في الدول العربية مدخال ثمينا لمواجهة األزمات المتعلقة بالتنوع الهوياتي وما ينجم
عنها من مخرجات سلبية كعدم استقرار المجتمعات واألنظمة ،وذلك بقدرته على ممارسة تأثير معتبر في
التنشئة وبناء هوية متجانسة من خالل طبيعته المفترضة وهي استقالليته المعنوية وكذا طبيعة أنشطة
الجوارية التوعوية االنسيابية بقيم المواطنة وتعزيز الشعور باالنتماء لوحدة واحدة هي الدولة بغض النظر
عن هويتيها وطنية ،قومية أو إسالمية.

• اإلشكالية المثارة للتحليل
اتساقا مع ما تم التقديم له ستشتغل هذه الورقة على تفكيك دور مكونات المجتمع المدني ووظيفته
في بناء هوية موحدة ومتناغمة وإطار مشترك في بيئة تعددية كبيئة العالم العربي وما يحتويه من إثنيات
وأقليات عريقة ،وعليه سنطرح سؤاال جوهريا مفاده:
" إلى أي مدى يمكن االعتماد على مؤسسات المجتمع المدني في بناء هوية مجتمعية جامعة
ومتناغمة؟"
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القسم األول :تحرير مفاهيمي
من مقتضيات المنهجية األكاديمية توضيح وتحديد معاني المتغيرات األساسية في البحث ونجمل هذا
التحرير المفاهيمي على النحو التالي:

-1تعريف الهوية
" ظاهرة متعددة األوجه وأنه من الضروري التفريق بين البعدين الداخلي والخارجي لها .ففي حين تصف
الهوية الداخلية الوحدة والتداخل للوحدات في دولة واحدة والطريقة التي تمنح بها الهوية للفرد من خالل
الوفاء للوطن ترتبط الهوية الخارجية بسلوك دولة مقارنة بدولة أخرى".1
"كوورت بول"
"( )...الهويات الجسمانية تخص الصفات األساسية الداخلية التي تشكل شخصية الفاعل بينما
الهويات االجتماعية هي مجموع المعاني (أو التفسيرات) التي يجمعها فاعل من خالل تبني رأي فاعل
آخر".2
"ألكسندر وانت"
غير أنه من الصعب التمييز بين النوعين كونهما متداخالن ،فالهوية الداخلية ال تتحدد إالً من خالل
االنطباعات التي يشكلها أفراد دولة عن المحيط الخارجي ،وأن تحديد الهوية الخارجية صعب بمعزل عن
القيم الموجودة في الدولة وفي المجتمعات التي تشكلها.وتناول "جيمس فيران") (FEARONالهوية من
خالل:3
• الهوية االجتماعية :وتفسر النمط االجتماعي لمجموعة من األفراد يتميزون بجملة من الصفات
والقواعد التي يقرونها كنظام وتنظيم في عالقاتهم.

Macleod Alex,Masson Isabelle, Identité Nationale, Sécurité et la Théorie des Relations

1

Internationales , Etudes Internationationales ,Vol :xxxv, n°1,Mars2004.
Ibidem.

Fearon James, What is Identity As We Now Use the Word?, Unpublished Paper, Stanford Calif,

2
3

Stanford University, November3,1999,pp2-11,.
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• الهوية الفردية :وتشمل جملة الصفات والمعتقدات والرغبات والمبادئ التي يظن الفرد أنها تميزه
في محيط اجتماعي ويفخر بها .وقد ال يفخر بها ولكنها توجه سلوكياته بشكل ال ي ِ
مكُنه من
ُ
االنفصال عنها أو تغييرها حتى ولو أراد ذلك.

مع االختالف المسجل ما أسلفناه في التعاريف أعاله ،تنطوي الهوية كمفهوم على االنتماء إلى
مجموعة والوعي بهذا االنتماء الذي يمكن أن يشعر به الفرد من خالل قبوله لثقافة هذه المجموعة وقانونها
4

مقابل أن تعترف له بعضويته فيها وتمنحه هوية .وعموما هناك مقاربتان لتحديد مفهوم الهوية الثقافية

 المقاربة األولى :وتركز على الجوهر وتتميز بالمثالية باعتبار أن كل حضارة متفردة بذاتها ولهاهويتها الخالدة التي تمتلك خصائص جوهرية.
 المقاربة الثانية :وتنطلق من مفهوم تاريخي يتعامل مع الحضارة كصيرورة مستمرة ال تنتهي بحيثتتشكل الهوية بارتباط مع تحوالت الزمان والمكان وتتفاعل مع الثقافات األخرى.
خالصة القول أن الهوية مفهوم تنصهر فيه معان رمزية ومعنوية تخلق لدى الفرد شعو ار باالنتماء
لجماعة بذاتها دون غيرها يجعل منها مرجعيته في المعتقد والقيم وله والء طوعي إرادي عميق اتجاهها،
وأي مساس بمكوناتها بقمع التعبير عنها قد يجعل منها مشكلة تهدد األمن المجتمعي برمته ويتجلى هذا
المساس في الصور التالية:
 قمع التعبير حظر استخدام اللغات حظر لباس معين5

 إغالق أماكن العبادة -حظر حرية المعتقد

 -تجاهل التعدد واالختالف المجتمعي

 4محد سعيدي ،مستقبل العالقات الدولية من صراع احلضارات إىل أنسنة احلضارة وثقافة اإلسالم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ط،1،2006
ص.19
New

and

Dilemma,Oxon,England

Security

social
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The

And

- Paul Roé,Ethnic Violence
York,Routledge,2005,P48
5

-2تعريف المجتمع المدني
• " المجتمع الذي تنتظم فيه العالقات بين أفراده على أساس الديمقراطية".6
• " مجمل التنظيمات االجتماعية التطوعية غير اإلرثية وغير الحكومية ،التي
ترعى الفرد وتعظم من قدراته على المشاركة في الحياة العامة وتقع مؤسسات
المجتمع المدني في مكان وسيط من مؤسسات الدولة والمؤسسات اإلرثية".7
• أما وايت جوردن  whiteفيعرفه بأنه " مملكة توسطية تقع بين الدولة واألسرة
وتقطنها منظمات منفصلة عن الدولة وتتمتع باستقالل ذاتي في عالقتها معها،
وتشكل طوعا من أفراد يهدفون إلى حماية مصالح أو قيم معينة".8
عطفا على ما سبق نؤمن أن المجتمع المدني مرجعية مجتمعية تفترض االستقاللية القوية عن
جملة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تستخدمها األنظمة في ترسيخ عقيدتها وفي فرض سياساتها
وذلك بغض النظر عن طبيعتها سلبية أم إيجابية ويرتبط هذا باأليديولوجيات السائدة داخل الدولة ليبرالية
،اشتراكية أو رأسمالية وهي أيديولوجيات تختلف من حيث القيم والوسائل والمخرجات والتي من المؤكد أن
تصنع وتنتشر من أجل استم اررية نمط معين من الحكم ،وفي هذا الصدد تميز بعض األدبيات بين نوعين
من المجتمعات المدنية:
• المجتمع المدني النخبوي:
يسود في األنظمة الرأسمالية التي تجعل من مكونات المجتمعات المدنية أداة لتقليص وسد الفجوات
المرصودة في الجانب االقتصادي للمجتمعات الناجمة عن التفاوت الشديد في الدخل والملكية ،فترعى
الفقراء والمعوزين وتساند الفئات الضعيفة الهشة لكن بالمزج بين العمل التطوعي اإلنساني والعمل
االستراتيجي ذي الهدف المحدد مسبقا بشكل يضمن استمرار الوضع إلنتاج نفس الشاكلة المجتمعية من
9

حيث الطبقات والتصميم االجتماعي القائم على تضامن مشروط باإلنتاجية والمردود
• المجتمع المدني الشعبوي

 -6حممد عابد اجلابري ،إشكالية الدميقراطية واجملتمع املدين يف الوطن العريب ،جملة املستقبل العريب ،سوراي العدد  ،1993 ،167ص .5
 -7ليلى عبد الوهاب ،منظمات اجملتمع املدين ،حماضرات كلية اآلداب ،مجاعة بنها مصر ،2005 ،ص .10
8 -http://elalami.net/indensc.php Option=com.content&view=article&id=538itenid=2
 - 9محمد أحمد علي مفتي،مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية-دراسة تحليلية نقدية،-مركز البحوث والدراسات البيان،ص،16على الرابط:
 http://waqfeya.com/book.php?bid=9331تاريخ التصفح.2019.03.21:
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ممثال في النقابات العمالية والمنظمات الطالبية التي تصبو إلى تحقيق العدالة االجتماعية وتعميق
المشاركة المجتمعية بترسيخ قيم المواطنة والتعايش السليم ونقض العمل بالمقابل اإللغائي لآلخر بتقبل
االختالف واالعتراف بالتنوع والمشاركة في طرح آليات قادرة على إدارته والتحكم في مخرجاته.
 -3خصائص المجتمع المدني :من أهمها :
• الالدينية
10

حكم العالقة بين الدولة والمجتمع المدني بمنطق العلمانية ،المنطق الذي أرساه توماس هوبز

بنقله

للحكم من المصدر الكنسي الديني إلى المصدر الوضعي الدنيوي القائم على العالقة العقدية.
• التطوعية
اإلرادية في الفعل والحرية في االنخراط ،فهو يعبر عن مبدأ الحقوق والحريات ويقوم على تكريسها
ونشر ثقافتها مما يفترض االستقالل التامة في المواقف واآلراء والعمل على تطويع السلطة إزاء هذه
المواقف.
• االستقاللية
استقاللية عن سلطة الدولة من حيث التمويل والقيم والممارسات ،غير أنه من المفيد أن نشير إلى أن
هذه االستقاللية ال تعني القطيعة والعداء.
• النظمية
يتشكل من مجموعة من ِ
المؤسسات المتمايزة المتكاملة فهو يعبر عن نسق فرعي جزئي كم نسق عام
• القيمية
11

قبول التنوع واالختالف والمدنية الدوالتية والعمل على تكريس الحوار والسلمية والتعايش
• االتجاه الكالسيكي

يطابق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي إلى حد كبير ،مثلما ساد في الحضارة اإلغريقية ،حيث
يرى أفالطون وبيركلس أن المجتمع السياسي المدني الذي يعمل على انصهار المصلحة الفردية في
المصلحة العامة ويدحض الفردانية واألوتوقراطية.

القسم الثاني :المجتمع المدني و الهوية
إن دور المجتمع المدني في المسألة الهوياتية يتبدى بجالء في الصورتين التاليتين :
- 10أحمد إبراهيم خضر ،حقيقة الدعوة إلى المجتمع المدني،شبكة الناقد اإلعالمي،على
الرابط http://naqed.info/naqed/thought/229-2010-05-28-06-31-57.html:تاريخ التصفح. 2019.03.21:
- 11الدولة والمجتمع المدني-حدود التأثير والتأثر،
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• قضية الديمقراطية وطبيعة األنظمة القائمة بالعودة إلى نشأة هذا المفهوم نجده ذي صلة مباشرة
بتغيير الهوية السياسية لألنظمة حيث جاء للداللة على انتقال أوروبا من النظام اإلقطاعي إلى
12

النظام الرأسمالي

وقبلها انتقال السلطة من الكنيسة إلى السلطة الوضعية ،وهو تعبير صريح

عن تغيير ذري في هوية الحكم.
13

• الفكرة األساسية في ظهور المجتمع المدني هي النزوح نحو الذات المجتمعية المشتركة

بعيدا

عن سلطة الدولة بمؤسساتها الرسمية وهذا تكريسا لمفهوم قاعدي مشترك هو مفهوم المواطنة
إذا يثبت التاريخ أن المجتمع فاعال هاما في تجسير العالقة بين السلطة والمجتمع من خالل نشاطاته
الجوارية وباعتباره مجموعة من المؤسسات األهلية ذات التقعيد المجتمعي ،فإن عالقة المجتمع المدني
بالهوية وثيقة ومؤكدة،حيث يشكل أحد أهم المداخل الرئيسية في بناء الدول والمجتمعات من حيث
تعزيز طابعها الهوياتي بصور تدخل مباشر أو غير مباشر والتي نحاول أن نرصدها أدناه:
-

تضطلع مؤسسات المجتمع بدور تنموي قوي في المجتمعات ويتولد عن هذا الدور مساهمة
فعالة في تمكين المجموعات المتمايزة داخل المجتمع من ممارسة رقابة على الحكومات
14

وسياساتها العامة وممانعة جنوحها نحو العنف ومصادرة الحريات الجماعية والفردية
-

يساهم المجتمع المدني في تحقيق االستقرار السياسي بتأطير المشاركة السياسية والتعبير عن
اآلراء في صياغة السياسات العامة

15

والقدرة على إدارة األزمات والصراعات الطائفية واإلثنية

التي قد تنشب داخل المجتمعات.
كما أنه وبالنظر لمجاالت الهوية يركز المجتمع المدني على تشكيل الهوية الوطنية عن طريق:
-

التنشئة االجتماعية والدور التربوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من خالل الدورات
التدريبية والتعليمية التي تنظمها األحزاب والجمعيات لفائدة الشباب حيث تعتبر رافد من روافد
ترسيخ قيم معينة

 - 12مجموعة مؤلفين ،المسألة الطائفية وصناعة األقليات في الوطن العربي،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،على الرابط:
& https://books.google.dz/books?id=a6ZjDwAAQBAJتاريخ التصفلح.2019.03.23:
13
الرابط:
تذليلها،على
وشروط
والرمزية
فعاليته
المدني-عوائق
المرزوقي،المجتمع
يعقوب
أبو http://almultaka.org/site.php?id=248&idC=3&idSC=10تاريخ التصفح2019.03.15 :
- 14أحمد شكر الصبيحي،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،مركز الوحدة العربية،ط1
،بيروت،أكتوبر ،2000ص.97
- 15أحمد إبراهيم مالوي،أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،المجلد 24
،العدد،02،2008ص.260
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-

تعزيز الشعور باالنتماء إلى وحدة هوياتية موحدة والعمل على استدامتها كاالنتماء إلى الهوية
اإلسالمية التي تقوم على تكريس العامل اإلنساني ،باعتبار العمل الخيري اإلنساني من
مقوماتها األساسية.

-

عضد النسيج االجتماعي القاعدي وتقوية بناه المتمثلة في األسرة وكل بالجماعات الحرفية
والمهنية والمذهبية والثقافية والنقابية واالتحادات النوعية ،وتنتهي باألمة في مجموعها.16

-

تساعد مؤسسات المجتمع المدني في إدماج العناصر الوافدة من بيئات مغايرة كالمهاجرين
والالجئين كما هو الحال بالنسبة للهجرة الناجمة عن الحروب والكوارث.

القسم الثالث :المجتمع المدني وهوية األنظمة بعد الربيع العربي
تعد تجربة المجتمعات العربية بمؤسسات المجتمع المدني تجربة حديثة وتكتنفها عديد اإلشكاالت
وواقعها مأزوم حيث نشأت المؤسسات األهلية وغيرها من الفواعل في ظل أنظمة مغلقة وقمعية ال تعترف
بالتنوع وبالمشاركة المجتمعية وتذكر عدة أدبيات العالقة بين الدولة والمجتمع المدني عالقة تبعية
17

وهيمنة

18

واعتبرته أداة لتفتيت الجسم االجتماعي فعمدت إلى إقصائه وإضعافه

ونعضد بشدة هذا الرأي

بناءا على ما أنتجه ربيع  2011من أزمات هوياتية عميقة وما كشفه من هشاشة وضعف مؤسسات
المجتمع المدني في الدول التي طالها التغيير كليبيا تونس ومصر ،وقد اتصفت هذه المؤسسات الموروثة
بما يلي:
-

ضعف بنيوي من حيث المورد البشري الذي يفتقر إلى التمثيلية الحقيقية للهوية المجتمعية
المشتركة

-

ضعف الوسائل المادية التنظيمية

-

ضعف التنسيق والترابط بين مختلف المكونات

-

غياب البرامج واألجندات الحقيقية التي تحمي وتطور من أداء المجتمع المدني.19

عطفا على ما سلف ذكره ،بقي المجتمع المدني بعد الربيع العربي معطوبا ومتعث ار وتستعصي عليه
المساهمة في عملية اإلصالح التي أفرزتها المرحلة بما فيها إصالح والحفاظ على الهوية السيما الهوية
الوطنية المتعلقة بإعادة صياغة هوية سياسية تستجيب لتطلعات المجتمعات المنتفضة فقد استغرقت
 - 16إبراهيم البيومي غانم،
- 17ركاش جهيدة،دور المجتمع المدني في تحقيق األمن الهوياتي وبناء مجتمع المواطنة،مجلة المعيار،العدد،16،2016ص.126
- 18مجموعو مؤلفين ،المسألة الطائفية وصناعة األقليات في الوطن العربي،مرجع سابق.
 - 19ركاش جهيدة ،مرجع سابق.
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بعض الدول في إطار كتابة دساتيرها أوقاتا طويلة جدا خصص جزءا معتبر منها لصياغة الفصل
المتعلق بهوية الدولة ،فقد استغرق األمر في تونس  09أشهر مما يطرح سؤاال منطقيا حول دور
مؤس سات المجتمع المدني في هذا الشأن ،ونستشهد هنا بمخرجات الندوة التي عقدت بتونس بين 17
و 20مارس  2011حول تقديم تقييم جاد للتحوالت الحاصلة في إطار التحول الديمقراطي وتحديد آفاقها
وكذا تقييم وتحديد أدوار المجتمع المني التونسي ،20وهو ما نتج عنه إقرار الحق بإنشاء جمعيات دينية
التي نلمس آثارها بعودة ارتداء الحجاب في المجتمع التونسي واإلفراج عن عودة األحزاب الدينية (حزب
النهضة) واكتساحها للمقاعد البرلمانية وتحولها لفاعل محوري في صناعة القرار وصناعة هوية مجتمعية
مختلفة كما أعتبر تعيين وزير السياحة روني طرابلسي ذي الديانة اليهودية تعبي ار صريحا ومباش ار عن
الدولة المدنية التي كرسها المجلس التأسيسي بمشاركة المجتمع المدني ،ويعتبر تتويج المجتمع المدني
التونسي ممثال في الرباعية المقودة من قبل االتحاد العام للشغل،بجائزة نوبل للسالم نتيجة دوره في
إنجاح التحول الديمقراطي وتأثيره في الحفاظ على هوية الدولة بطابعها االجتماعي
كما تمثل مصر حالة جد معبر عن عالقة المدني بهوية النظام السياسي من خالل األقباط منذ حركة
الضباط األحرار سنة  1952التي شهدت تآلف جميع األطياف المجتمعية كالمسيحيين الذين باركوا عن
21

طريق الكنيسة تغيير النظام بموجب اتفاقية شراكة وصداقة سمجت بتشييد عديد الكنائس

حتى ثورة

 2011والتي ساهم فيها األقباط بتواجدهم المكثف في حركتي كفاية و 06أفريل والتي كان من أحد
أهدافها ضمان وضع متوازن في مسألة الهوية الوطنية الجديدة بتعزيز مكانة األقباط في المشهد السياسي
واالجتماعي من خالل طرح مفهوم سليم للمواطنة ولدولة القانون
نظر
بينما الزال المجتمع المدني في الجزائر يراوح خطواته األولى في التأسيس لهوية سياسية توافقية ا
لطبيعة النظام المغلق السائد الذي أحكم القبضة على مخرجات المؤسسات المدنية ووجه نشاطها إلى
محاولة تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي للفئات الهشة بالعمل اإلنساني التطوعي ،مع اإلشارة إلى
أن األوضاع األخيرة قد تفرز عن مجتمع مدني أكثر وعيا بالمهام المفترضة لهكذا منتظم.

20

-آمال وشنان،

منظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية السياسية وترشيد الحكم في ظل

االنتفاضات العربية دراسة حالة المغرب العربي ،مجلة جيل للدراسات

السياسية والعالقات الدولية،مركز جيل للبحث العلمي،
21

-محمد عريف عبد الرحمان ،المجتمع المدني المسيحي في مصر بين حق المواطنة وعرقلة التحول الديمقراطي بعد ثورة

 ،2011مجلة جيل للدراسات السياسية والعالقات الدولية العدد ص7
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الخاتمة
بعد محاولة استحضار مفهوم المجتمع المدني في تحليل العالقة بين الهوية والمجتمع المدني
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نجمل أهمها كما يلي:

• النتائج
 .1المجتمع المدني في أصله أداة لتكريس ذات مجتمعية مشتركة وهوية توافقية مدنية
 .2يغلب دور الحفاظ على دور تشكيل الهوية
 .3في إطار تشكيل الهوية يتجلى تأثير المجتمع المدني في الهوية الوطنية
 .4يرتبط اآلداء الجيد والفعال المجتمع المدني بالبيئة التي تحيط به ويفترض أن تكون ديمقراطية
ومواطنية
 .5دور المجتمع المدني في تشكيل أو في الحفاظ على الهوية المدنية محدود إلى حد بعيد بسبب
طبيعة األنظمة القائمة.
 .6يرتهن وجود المجتمع المدني باستقاللية مؤسساته من الجانب االقتصادي والتمويل

• التوصيات
 .1إن تبني وتفعيل دور المجتمع المدني يجب أن يأخذ في الحسبان الظروف البيئية المحيطة
 .2الحفاظ على مكاسب المجتمع المدني التي أنتجها الربيع العربي عن طريق االبتكار التشريعي
المالئم السيما ما تعلق بالتمويل واالستقاللية االقتصادية
 .3تحتاج عملية تحليل عالقة المجتمع المدني بمسألة الهوية إلى مقاربة تشاركية نخبوية يضطلع
بها المجتمع البحثي الذي البد أن يكثف من إنتاجه العلمي عن طريق المؤتمرات والورش
التدريبية
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قائمة المصادر والمراجع
• المراجع باللغة العربية
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ﺣﺿرة اﻟزﻣﯾل اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻧﺻﯾرات/رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ واﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗرم
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ وﺑﻌد:

*Bassam Rababagh

Farsça Dilinde Siyasal Söylem
&
Political Discourse in Moroccon Language

ﻓﺈﻧﱠﻪ ﯾطﯾب ﻟﻲ أن أﻧﻬﻲ إﻟﯾﻛم رﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟذي ﺳﯾﻌﻘد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺟﯿﻠﯿﺸﻢ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 2018/4/11-4/9م ،ﻣرﻓﻘﺎً ورﻗﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑـ ":أﻧﻄﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة "،
ودﻋوة اﻟﻣؤﺗﻣر ،آﻣﻼً اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
وﺗﻘﺑﻠوا ﺧﺎﻟص ﺷﻛري وﺗﻘدﯾري
اﻟدﻛﺗور ﺑﺳﺎم اﻟرﺑﺎﺑﻌﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء 2019/2/27م

Yarmouk University, Jordan.
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The Dynamics of Renewables, Food (in) Security and Inflation
Regimes: Environmental Perspective of the Coastline Mediterranean
Countries
Andrew Adewale Alola*, Kürşat Yalçiner**, Uju Violet Alola***

Abstract
In the present (21st) century, the pertinent challenge of attaining the regime of food security
with low pollution, and amidst the drive for sustainable economy and energy efficiency is core to
governance and intergovernmental agencies. Here, in an attempt to investigate environmental
issues among the Coastline Mediterranean Countries (CMCs) for the first time, the current study
examines the dynamic long-run nexus of carbon dioxide (CO2) emissions with food production
and inflation rate over the annual period 1995-2014. Using a dynamic Autoregressive
Distributed Lag (ARDL) approach, the consumption of renewable energy in the panel of sixteen
(16) CMCs is empirically observed to be an efficient policy vehicle for mitigating CO2 emissions.
Also, in all the examined CMCs, consumptions of renewables is observed to cause significant
decline in CO2 emissions, thus significantly securing a sustainable environment. However, in the
long run and in the panel of CMCs, the study reveals that increase in food production (a drive
toward food security) increases environmental risk. Additionally, the study found that high
inflation regime in the panel CMCs is associated with low CO2 emissions especially in the longrun, thus necessitating efficient policy mechanism. In adopting the genetic resources of the
International Treaty on Plant Genetic Resources as well as employing price control policy, the
members of the CMCs might have unearth a suitable policy directive in effectively sustaining
environmental quality.
Keywords: Sustainable Environment; Food Security; Renewable Energy Consumption; İnflation;
Coastline Mediterranean Countries (CMCs).
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