


دراســـات وبحـــوث

تصدر عن
مجلـــــة درع الوطـــن

العدد ) 1 (
2012



تأسست مجلة            يف األول من أغسطس 1971 

بهدف ايصال الكلمة الصادقة ونرش الثقافة وتنمية الوعي 

لدى منتسبي القوات املسلحة

هيئــــــــة التحريــــــر

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام اللواء/مطـــر سامل علــي الظاهــــري 

العميد/حسن عبـدالوهـاب الحمـادي  نائـــب رئيــــس مجلـــس اإلدارة

الرائد ركن / يوســـف جمعـة الحـداد  رئيـــــس التحريــــــر

الرائد / جاســــم شاهــــني البلوشــي   مديــــــر التحريــــــر

مريـــــــــم محمــد الرميثـــــــــــي   سكرتاريـــة التحريـــر

جميلــــــــة سالــــم الكعبــــــــــي   سكرتاريـــة التحريـــر

التصحيح واملراجعة اللغوية      عيســى الدرمكــــي

             عـوض عبدالــرؤوف

اإلخــــــــراج            علـــي سالـــم الشحــــي

التـصميـــــم             أحمـــــــد الهامـــــــــي 



) املحتوى ال ميثل بأي حال من األحوال رأي املجلة (

مجلة درع الوطن

جميع الحقوق محفوظة 

الطبعة األوىل 2012

ترسل جميع املراسالت باسم رئيس التحرير عىل العنوان التايل:

هاتف: 4415999 )2( 971+

فاكس: 4415413 )2( 971+

صندوق الربيد: 3231 - أبوظبي

فاكس اإلعالنات: 4414888 )2( 971+

nation05@eim.ae :الربيد اإللكرتوين لإلعالنات

alwattan@eim.ae :الربيد اإللكرتوين للتحرير

www.nationalshield.ae :املوقع االلكرتوين



المحتويات

مقدمــــــة ...............................................................

�سـمات احلكـم والقيــادة يف دولة الإمـارات العربيـة املتـحدة ..................

ال�سيا�سيه اخلارجيـة .. الإمـارات منـوذج للحيويـة والفعالية .................

اجلزر الإماراتية الثالث املحتلة وم�سار العالقات عرب �سفتي اخلليج العربي...

الأمن املائي .. اأولوية ا�ستثنـائية على اأجندة القيـادة الإماراتـية ............

م�سيـــق هرمـــــز بني اأهميـة املوقــع واحتمــالت املواجهة .....................

الـدور احليوي لقـواتنا امل�سـلحة يف عمليات حفـظ ال�سـالم الدولية ............

القر�سنـة البحريـــة.. حتــدٍّ عاملــــــي متجدد ...............................

العالقـــــات الإيرانيـــة ـ الرتكيـــة ........................................

»اآ�سيا اأوًل«: ركائـز ال�سرتاتيجية الع�سكرية الأمريكية اجلديدة ...........

الطائرات بـدون طيار .. ركيزة حيوية يف جيو�ش امل�ستقبل  ....................

البحريــــة ال�سينيـــة .. وامل�ستقــبـل  ......................................

7

11

39

73

99

119

135

157

191

217

249

273



7

المـقـدمــــــة

هذا الكتاب هو اأحد اإ�س��دارات جملة »درع الوطن« التي اآلت على نف�س��ها مد القارئ 
بعدد من الكتب والن�سرات الدورية م�ساهمة منها يف جماالت الدرا�سات والبحوث من 
خالل العر���ض والتحليل ملو�سوعات ا�سرتاتيجية وع�سكرية واأكادميية و�سيا�سية واأمنية؛ 
مم��ا ي�سحذ ذهن القارئ، ويدفع��ه للتفكري يف ق�سايا ع�سره، وامل�ساركة فيها، وي�سيف اإلى 

معلوماته.
القارئ،  يهم  ما  املو�سوعات  ويتناول هذا االإ�س��دار االأول من "در�سات وبحوث" من 
حي��ث يجد فيه �سج��اًل حافاًل الأهم اأح��داث العام وق�ساياه، وخا�س��ة اأن عام 2012 

قد �سهد تغيريات متعددة يف النظم والعالقات وت�سارب امل�سالح الدولية.
الكت��اب بدوره يج�سد منظومة القيم واملب��ادئ التي قام عليها احتاد االإمارات، كما يجد 
فيه القارئ ر�سداً مو�سوعياً الأمور �سغلت الراأي العام طيلة هذا العام، وهو باملثل ت�سجيل 
اأم��ن لدور القيادة يف دولة االإمارات العربية املتح��دة عرب �سيا�ستها اخلارجية وم�ساحلها 

القومية وم�ساهماتها االإن�سانية وم�ساركاتها الع�سكرية.
واإذا كنا حري�سن على ر�سد ق�سايا العامل، فاإننا اأكرث حر�ساً على ر�سد ق�سايانا؛ وكمثال 
يف ه��ذا ال�س��دد ق�سية جزر االإمارات املحتلة الثالث: طن��ب الكربى وطنب ال�سغرى 
واأبومو�سى، مع تناول املو�سوعات التي تعتربها القيادة االإماراتية من اأولويات اأجندتها؛ 
كاالأمن املائي، وذلك دومن��ا اإغفال للدور الكبري واملوؤثر لقواتنا امل�سلحة على ال�سعيدين 

االإقليمي والدويل.
هذا اإ�سافة اإلى ق�سايا تهمنا يف املقام االأول، لي�ض من حيث اأهمية موقع دولة االإمارات 
العربي��ة املتحدة فح�س��ب، بل اأي�ساً من حي��ث احتماالت املواجه��ة ب�سببه؛ كم�سيق 
هرم��ز من جهة والقر�سن��ة البحرية من جهة اأخ��رى، وق�سايا تهمن��ا متابعتها عن قرب 
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تت�سل مبا يجري يف اآ�سيا، التي تعتربها الواليات املتحدة اإحدى اأهم ركائز ا�سرتاتيجيتها 
الع�سكرية واالقت�سادية.

ومب��ا اأن جمل��ة »درع الوطن« هي جملة ع�سكرية وا�سرتاتيجي��ة، فقد كان البد من تناول 
مو�سوع��ات ذات طابع ا�سرتاتيجي اأو ع�سكري؛ وعل��ى �سبيل املثال: البحرية ال�سينية 

وامل�ستقبل، والطائرات بدون طيار باعتبارها ركيزة حيوية يف جيو�ض امل�ستقبل.
 هذا االإ�سدار هو البداية، تتبعه �سل�سلة من االإ�سدارات التي نرجو اأن جتد لدى القارئ 
قب��واًل، واأن يجد فيه��ا ما ي�سيف اإلى ثقافت��ه ومعارفه، خا�سة واأن اله��دف هو االرتقاء 
باملجل��ة لت�سبح اأحد الروافد العلمية للباحثن ع��ن العلم واملعرفة؛ �سعياً منها للمناف�سة 

ال�سريفة مع خمتلف املجالت العاملية؛ ولتكون اأحد املراجع العلمية املوثوقة.
وختام��اً، نتقدم بخال�ض ال�سكر والتقدير لكل م��ن �ساهم يف �سدور  هذا العدد وجميع 

العاملن يف جملة »درع الوطن«.

هذا، وباهلل التوفيق...

هيئة التحرير    
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سـمات الحكم والقيادة في دولة 

اإلمارات العربية المتـحدة

ترتج��م قيادتنا الر�سيدة حر�سها على توفري كل مقومات الرفاهية واحلياة الكرمية ل�سعبنا 
ع��رب خمتلف ال�سيا�سات واخلط��ط والقرارات، ففي ظل عامل ت�س��وده الفرقة والت�ستت 
والتفت��ت اإلى كيانات �سغرية، يزداد احتاد دولة االإم��ارات العربية املتحدة متا�سكاً وقوة، 
بف�سل �سيا�س��ات واعية وقناعات �سيا�سية را�سخة لدى القي��ادة الر�سيدة، وعلى راأ�سها 
�ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدول��ة القائد االأعلى للقوات 
امل�سلح��ة، حفظ��ه اهلل، واإخوان��ه اأ�سحاب ال�سمو ح��كام االإمارات؛ حي��ث باتت دولة 
االإم��ارات بف�سل هذه ال�سيا�س��ات، باإجماع علماء ال�سيا�س��ة وخربائها، متثل "منوذجاً" 
لل��دول على م�ستويات �ست��ى، بع�سها تنموي وبع�سها االآخر يتعلق ب��اإدارة ال�سيا�سات 
وح�سن توظيف املوارد الطبيعية والب�سرية. ويت�سم نظام احلكم يف دولة االإمارات العربية 
املتح��دة، من��ذ تاأ�سي�ض دولة االحت��اد يف الثاين من دي�سمرب ع��ام 1971، ب�سمات عدة 
اأ�سهمت جميعها يف بناء ما بات يعرف يف اأدبيات العلوم ال�سيا�سية ا�سطالحاً ب� "الدولة 
النم��وذج"، وت�س��ري االإح�س��اءات واالأرقام اإل��ى اأن االإمارات العربي��ة املتحدة يف ظل 
قي��ادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي��ان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، تقدم 
منوذج��اً للدولة الع�سرية التي متتلك مقوم��ات التطور والنمو، وهذا ما توؤكده العديد من 
ال�سهادات الدولية التي �سدرت يف ال�سنوات االأخرية من جهات دولية عدة حول هذا 
النم��وذج، ومبا ميثل��ه من كفاءة يف االإدارة، وح�سن توجي��ه االإمكانات واملوارد، والتنمية 
الب�سري��ة، والتعاي�ض بن العديد من اجلن�سي��ات يف وئام كامل، وال�سعور املطلق باالأمن، 
واالإح�سا���ض العميق بالر�س��ا وال�سعادة اإزاء ال�سيا�سات العام��ة، وهي مظاهر حتمل بن 



12

طياتها تف�سريات حلالة االأمن واال�ستقرار واالنتماء العميق للوطن ولهذه االأر�ض، �سواء 
بن املواطنن اأو حتى املقيمن على اأر�ض االإمارات من خمتلف جن�سيات العامل.

مرتكزات التفوق
 يف جم��ال التنمي��ة الب�سري��ة وبن��اء االإن�سان، حلت االإم��ارات يف املرتب��ة االأولى على 
امل�ستوين االإقليم��ي والعربي، واملرتبة الثالثن على امل�ست��وى العاملي يف تقرير التنمية 
الب�سرّي��ة لع��ام 2011 الذي ي�سدره "برنام��ج االأمم املتحدة االإمنائ��ي"، والذي �سنفها 
�سم��ن فئة ال��دول ذات التنمية الب�سري��ة "املرتفعة جداً"، وه��ذا - ال �سك - ترجمة 
الهتمامها باالإن�سان االإماراتي، واحلر�ض على تنميته حتى يكون عن�سراً اأ�سا�سياً وفاعاًل 
يف م�س��رية النه�سة. ويف جمال االأمن ت�سدرت اأبوظبي مدن ال�سرق االأو�سط من حيث 
ال�سالمة ال�سخ�سي��ة، ا�ستناداً اإلى م�ستويات اال�ستقرار الداخل��ي وانعدام اأو انخفا�ض 
مع��دالت اجلرمية، بح�س��ب ت�سنيف ا�ستطالع ج��ودة م�ستويات املعي�س��ة الذي اأعدته 
�سرك��ة "مري�سر"، وفيما يتعلق مبوؤ�س��رات التنمية االقت�سادية، جاءت دولة االإمارات يف 
املرتب��ة االأول��ى عربياً وال� 23 عاملي��اً �سمن فئة "االقت�سادات القائم��ة على االبتكار"، 
وذل��ك وفق نتائج تقرير التناف�سية العامل��ي )2011 - 2012(، واملتعلق بالنظر يف مدى 
ق��درة الدول على ت�سجيع االبت��كار واملعرفة، يف �سبيل دفع اقت�ساداته��ا املناف�سة عاملياً.

وفيم��ا يتعلق بحالة الر�سا العام جاء �سعب االإمارات االأك��رث �سعادة يف العامل العربي، 
ويف املركز ال�سابع ع�سر يف قائمة ال�سعوب الع�سرين االأكرث �سعادة على امل�ستوى العاملي 

يف اأول م�سح �سامل عن ال�سعادة اأجرته االأمم املتحدة.
وال�س��ك يف اأن جتربة احت��اد دولة االإمارات العربية قد جنح��ت لي�ض فقط يف اال�ستمرار، 
ب��ل اأي�ساً يف التميز والتفوق التنم��وي؛ الأن املرتكزات التي قام��ت عليها �سمنت لها 
اال�ستمرار والبناء والتطور، فهي ت�ستند اإلى الثوابت التي اأر�ساها الوالد املوؤ�س�ض املغفور 
ل��ه - باإذن اهلل تعالى - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان الذي حتمل عبء قيادة االحتاد 
يف ظروف �سعبة، واأر�سى االأ�س�ض والثوابت التي مكنته من البقاء والتطور، ويف مقدمتها 
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االإمي��ان احلقيقي بالوحدة، باعتبارها اخليار الوحي��د ملواجهة اأية حتديات اأو خماطر، وهي 
تعتمد اأي�ساً على قيادة حكيمة وواعية تتفاعل مع مطالب ال�سعب، وت�ستجيب لتطلعاته، 
يف خمتل��ف املجاالت االجتماعية واالقت�سادية، وهو االأمر الذي جعل املواطنن يلتفون 
حوله��ا، ويحر�صون على االنخراط يف العمل بكل تفاٍن وحب يف خمتلف مواقع العمل 
واالإنت��اج، حيث يقدم التفاعل اخلالق بن القيادة وال�سعب يف دولة االإمارات والتفاف 
املواطن��ن حول قيادتهم، منوذجاً للحك��م الر�سيد وما يوؤدي اإليه م��ن تقدم املجتمعات 
وا�ستقراره��ا ومنوها على امل�ستويات كافة، وه��ذا يعك�ض بو�سوح فل�سفة احلكم االإماراتية 
التي تقوم على قاع��دة اأ�سا�سية را�سخة؛ هي اأن املواطن هو الهدف االأعلى الذي توجه 
اإلي��ه كل اجلهود واخلطط، وهذا هو الذي جع��ل من االإمارات منوذجاً يف احلكم الر�سيد 
ي�سار اإليه بالبن��ان، وتعمل اأطراف عديدة على االحتذاء به واال�ستفادة منه، �سواء على 

امل�ستوى االإقليمي اأو الدويل.

تفاعل بن ال�سعب والقيادة
تتمتع جتربة احلكم يف دولة االإمارات العربية املتحدة منذ انطالق دولة االحتاد يف الثاين 
من دي�سمرب عام 1971 بخ�سو�سية �سيا�سية فريدة، ر�سم مالحمها وو�سع ركائزها املغفور 
 - له - باإذن اهلل تعالى - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، حيث اأ�س�ض - طيب اهلل ثراه
نهج��اً ا�ستثنائياً يف الدميقراطية، واأ�سلوب��اً متفرداً يف احلكم والعالقة بن القائد وال�سعب، 
منطلق��اً من حمورية دور املواطن باعتباره حمور التنمية وهدفها، وما يعنيه ذلك من اأبعاد 
اإن�ساني��ة يف ممار�سة دور القيادة، وم�سى على هذا النه��ج الر�سيد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، حيث عمل �سموه على تكري�ض هذا 
النهج وتعميقه وتطويره خالل مرحلة التمكن، التي امتلكت �سمات ا�ستثنائية يف تاأطري 
العالق��ة بن القيادة وال�سعب، ويف اال�ستجابة الحتياجات املواطنن وطموحاتهم بوترية 

تبهر الناظرين واملراقبن.
ه��ذا النه��ج يف ممار�سة احلك��م، والتوا�س��ل والتفاعل املبا�س��ر واملتوا�سل ب��ن القيادة 

سـمات الحكم والقيادة في دولة اإلمارات العربية المتـحدة
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واملواطنن اأوجد حالة من الرتابط القوي والثقة وامل�سداقية. وهي يف جمملها عوامل توفر 
بدورها طاقة اإيجابية هائلة للعمل واالإنتاج والتنمية على هذه االأر�ض الطيبة. واملوؤكد اأن 
خ�سو�سي��ة هذا النموذج الفريد يف احلكم تربز يف منا�سبات كثرية، من بينها املنا�سبات 
الوطني��ة والدينية، ويف ه��ذا االإطار ميكن االإ�سارة اإلى ا�ستقب��ال �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليف��ة بن زايد اآل نهي��ان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، جم��وع املواطنن الذين يتوافدون 
عل��ى ق�سر �سموه، لل�س��الم وتقدمي التهاين والتربيكات يف خمتل��ف املنا�سبات الوطنية 
والديني��ة، يف تالحم رائع يج�سد بو�سوح خ�سو�سي��ة التجربة االإماراتية، ويوؤكد العالقة 
القائمة على االحرتام والتقدير واالعتزاز والثقة، والتي تعرب عن نف�سها يف م�ساعر احلب 
وال��والء التي يحر�ض املواطنون على اإظهارها لقيادتهم يف خمتلف املنا�سبات على مدار 
العام ، تقديراً ملا تقوم به القيادة من اأجل رفعة االإمارات، ونه�ستها على امل�ستويات كافة.

جمال�ض حديثة للتفكري والنقا�ض
حتر�ض القي�ادة الر�سي�دة على التوا�س��ل امل�ستم�ر مع جموع املواطنن وتعرف مطالبهم 
واحتياجاتهم والتفاعل املبا�سر معهم، دون اأية قيود اأو حواجز، فاأبواب احلكام وجمال�سهم 
يف دولة االإمارات مفتوحة اأمام املواطنن طوال العام، من اأجل التعرف على احتياجاتهم، 
ومناق�سة همومهم وق�ساياهم واالطمئنان على اأحوالهم، والعمل على حل اأية م�سكالت 
ري ال�سيا�سة وخربائها يف اأغلب االأحوال، ونق�سد هنا  يواجهونها، وهذا ما يغيب عن منظِّ
خ�سو�سي��ة وتفرد هذا النموذج يف احلكم، حيث ال حواجز وال موانع للتوا�سل التلقائي 
املبا�سر واليومي بن ال�سعب والقيادة، وهو منوذج ي�ستمد جذوره وفل�سفة عمله من ثقافة 
البيئ��ة املحلية يف الدولة، ويتط��ور بتطور ال�سنن، فال غرابة اأن جتد م��ا يعرف بالدواوين 
اأو املجال���ض التي ت��دار عرب اآلي��ات غاية يف التق��دم التقني والتكنولوج��ي، وتت�سمن 
حما�س��رات وندوات تناق�ض اأح��دث ما و�سل اإليه العلم والعل��وم احلديثة يف املجاالت 
التطبيقية واالإن�سانية، وخري مثال لذلك جمل�ض الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهي��ان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للق��وات امل�سلحة، الذي ميتلك برناجماً 
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للن��دوات واملحا�سرات على م��دار العام وي�ست�سيف اخل��رباء العاملين املتخ�س�سن يف 
خمتل��ف املجاالت الإثراء املجل�ض باأفكارهم ونقا�ساته��م، وبالتايل مل تعد تلك املجال�ض 
تع��د وفق االأعراف القدمية، ب��ل باتت مبنزلة خليط من جمال�ض ال�سورى ومراكز التفكري 
العلم��ي، ومطابخ �سناعة القرار يف موقع احلدث وغري ذلك من مفاهيم موؤ�س�ساتية باتت 

تن�سهر وتتج�سد يف جمل�ض ذي فاعلية ملمو�سة لكل من هو على دراية به.
ال تكتف��ي القيادة يف دول��ة االإمارات بجعل اأبوابها مفتوحة اأم��ام املواطنن، بل حتر�ض 
كذل��ك عل��ى الذهاب اإليهم يف خمتلف اإم��ارات ومناطق الدول��ة للتعرف على طبيعة 
احتياجاته��م وم�سكالته��م على اأر�ض الواق���ع، وهذا يتج�س�د يف اجل���والت التفقدية 
والزي��ارات امليداني��ة التي يقوم بها احل��كام وامل�سوؤولون بهدف التع��رف على االأو�ساع 
املعي�سي��ة للمواطنن عن قرب، والتوجيه باتخاذ ال�سيا�سات التي ت�سمن االرتقاء بجودة 

احلياة لهم على امل�ستويات كافة. 
اإن هذا النموذج الفريد يف احلكم هو الذي يف�سر حالة اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي 
واالقت�س��ادي الت��ي تعي�سه��ا االإم��ارات، والوالء املطلق م��ن قبل املواطن��ن لقيادتهم 
وانتمائه��م العميق لوطنهم وحبهم له وفخرهم بالعي�ض على اأر�سه وحمل جن�سيته. كما 
اأن هذا النموذج وراء حالة ال�سعور باالأمن واالأمان لدى املواطنن على امل�ستويات كافة، 
فطاملا كانت هناك قيادة ر�سيدة ت�سع يف مقدمة اأولوياتها العمل على توفري مقومات احلياة 
الكرمي��ة للمواطنن، وال ترتكهم قط يف اأوقات االأزمات، واإمنا تبادر دوماً اإلى م�ساعدتهم 
بالط��رق واالأ�ساليب املمكن��ة كلها، فاإن النتيج��ة احلتمية لذلك ه��ي تكري�ض ال�سعور 

بالر�سا وال�سعادة واالأمان املجتمعي من جانب اأبناء الوطن.
ويف ه��ذا االإطار ميك��ن تق�سيم هذه ال�سمات اإل��ى �سمات تتعل��ق ب�سيا�سات الداخل، 

و�سمات تتعلق بال�سيا�سة اخلارجية للدولة.

�سيا�سة داخلية ر�سيدة 
حتتف��ظ ال�سيا�سات الداخلية يف دولة االإمارات ب�سمات ع��دة مميزة، رمبا جتعل االإمارات 

سـمات الحكم والقيادة في دولة اإلمارات العربية المتـحدة
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منوذجاً لي�ض فقط على �سعيد بناء الدولة، ولكن اأي�ساً يف االإدارة وكيفية توظيف املوارد 
الطبيعي��ة والب�سري��ة املتاحة من اأجل تعزي��ز مكانة الدول، ومن ه��ذا املنطلق �سنحاول 
ر�س��د اأبرز مالمح ال�سيا�سة الداخلية التي ال ميكن و�سفها �سوى بكونها �سيا�سة ر�سيدة، 
حي��ث �سدد �ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة ب��ن زايد اآل نهيان، حفظ��ه اهلل، يف كلمته 
مبنا�سبة الذكرى االأربعن لقيام احتاد االإمارات، على �سرورة االلتقاء باملواطنن والتحاور 
معه��م واال�ستم��اع اإلى اآرائهم وتلبية متطلباتهم، موؤكداً يف ه��ذا ال�سدد، حفظه اهلل، اأن 
املواط��ن يحتل االأولوية يف اهتمامات �سموه، ورغم اأن ما ي�سمى يف االأدبيات االإماراتية 
ب� "املواطن اأواًل" يعترب اأحد مقومات دولة االحتاد منذ ن�ساأتها، فاإن هناك اهتماماً متنامياً 
باإعالء هذا املبداأ تعك�سه جميع ال�سيا�سات واخلطط والقرارات التي ت�سدر عن خمتلف 

دوائر �سناعة القرار يف خمتلف اإمارات الدولة.
وجت��د له��ذه ال�سيا�سة اأو هذا املب��داأ انعكا�ساً يف جماالت عدة، منها عل��ى �سبيل املثال 
ال احل�س��ر تلك اجلهود الر�سمي��ة املتوا�سلة ب�ساأن تاأهيل الك��وادر املواطنة يف املجاالت 
املهني��ة والتقني��ة، حيث ال تاألو موؤ�س�س��ات الدولة جهداً يف دعم املراك��ز واملعاهد التي 
تهتم بالتاأهيل املهن��ي والفني للمواطنن، واإك�سابهم مهارات وخربات جديدة ترفع من 
قدراته��م التناف�سية يف �سوق العمل، هذا التوجه الذي تتبناه الدولة نحو تاأهيل الكوادر 
املواطن��ة يف املجاالت املهنية والتقنية ي�ستند اإلى عدة اعتبارات رئي�سية: اأولها اأن اإيجاد 
قاع��دة من الكوادر املواطنة املوؤهلة ب�سكل جي��د يف املجاالت املهنية والتقنية ي�ستجيب 
خلطط الدولة نحو بناء قاعدة �سناعية كبرية والتو�ّسع يف خ�سخ�سة العديد من القطاعات 
املهم��ة الت��ي اأ�سبحت تتطلب عمالة نوعي��ة ماهرة متتلك اأدوات املعرف��ة والتكنولوجيا 
املتقّدم��ة، وخريج��و مراكز التاأهي��ل املهني والتقن��ي يف الدولة، مبا يتلقون��ه من تدريب 
وتاأهيل، ي�سكلون رافداً مهماً الإمداد املوؤ�س�سات ال�سناعية يف خمتلف القطاعات. عالوة 
على ذلك، فاإن هناك خططاً الإن�ساء وتوفري مراكز متقّدمة للتدريب والبحوث ال�سناعية، 
�سة يف الدول ال�سناعية، لتاأهيل جيل من ال�سباب  بالتعاون مع بع�ض املوؤ�س�سات املتخ�سّ

املواطن على درجة رفيعة من الكفاءة املهنية يف القطاع ال�سناعي.
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االعتبار الثاين اأن االهتمام بالتعليم املهني والتقني ي�ستجيب يف جانب اآخر حلاجة تربوية 
ومهمة، وهي ا�ستيعاب �سريحة من ال�سباب الذين تتنا�سب جماالت الدرا�سة التطبيقية 
مع قدراتهم واهتماماتهم، ف�ساًل عن �سريحة اأخرى من ال�سباب حالت الظروف دون اأن 
يكملوا درا�ستهم، ولذا توفر معاهد و مراكز التاأهيل والتدريب املهني املخرج اأمام هوؤالء 
واإتاحة الفر�صة لهم لالنخراط يف �صوق العمل وااللتحاق بكربى ال�صركات ال�صناعية.

االعتبار الثالث يتعلق بتنفيذ �سيا�سة التوطن التي اأ�سبحت تتطلب عنا�سر ب�سرية مدربة 
ق��ادرة عل��ى املناف�سة يف �سوق العمل، وخا�سة يف جماالت العم��ل الفني والتقني التي 
كان��ت ت�سيطر عليها العمالة الوافدة، وال �سك يف اأن الدور التاأهيلي الذي تقوم به مراكز 
ومعاهد التعليم الفني واملهني يف الدولة ي�سهم يف رفع قدرات املواطنن التناف�سية، �سواء 
يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ض، الأنها تركز على التدريب باعتباره عن�سراً رئي�ساً يف تاأهيل 
امللتحق��ن بها، حيث تعتم��د على اإقامة �سراكة مع كثري من الهيئ��ات و�سركات القطاع 
اخلا�ض وموؤ�س�سات االأعمال يف الدولة، وذلك لتهيئتهم ملرحلة ما بعد الدرا�سة، بال�سكل 
ال��ذي يجعلهم على اأمت اال�ستع��داد لاللتحاق ب�سوق العمل، وخا�سة يف املجاالت التي 
يتلقون فيها دورات تدريبية، ويكونون على اإملام كامل مبختلف مهاراتها، وهذا - ال�سك - 

يجعلهم اأكرث تناف�سية يف �سوق العمل وهو خري ا�ستثمار يف املوارد الب�سرية.

متكن حقيقي للمواطن
االهتم��ام باملواطن ال يقت�سر فق��ط على توفري امل�ساكن والتعلي��م وفر�ض العمل وتهيئة 
البن��ى التحتية الالزمة لتعزيز معجالت الرف��اه االجتماعي، بل ت�سمل اأي�ساً م�ستويات 
اأخ��رى تعك�ض اأح��د مالمح مرحل��ة "التمكن" الرامي��ة اإلى متك��ن حقيقي متدرج 
للمواطن كي ي�سارك يف �سناعة م�ستقبل بالده، ومن ذلك اأن "موؤ�س�سة االإمارات للطاقة 
النووية" ق��د قامت بتنظيم "منتدى الطاقة النووية الثاين" الذي كان الهدف الرئي�سي 
من��ه اإطالع اأفراد املجتمع على اآخر التطورات املتعلق��ة بتنفيذ "برنامج االإمارات للطاقة 
النووي��ة"، وتفا�سيل االإجراءات التي اتخذتها الدولة للتفاعل مع امل�ستجدات االأخرية 
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ب�س��اأن ق�ساي��ا الطاقة النووي��ة حول العامل، باعتب��ار اأن هذا امل�س��روع )الربنامج النووي 
االإمارات��ي ال�سلمي( يعترب اأحد امل�سروع��ات الوطنية العمالقة الت��ي تتبناها االإمارات 
وتتعلق مب�ستقبل االأجيال املقبلة، وكانت "موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية" قد �سكلت 
جمموع��ة عمل ملراجعة معاي��ري االأمن وال�سالمة العاملية يف هذا ال�س��اأن، و�سعي الدولة 
احلثيث لتبني معاي��ري جديدة لالأمن وال�سالمة النووية، لتجنب وقوع مثل اأي حوادث 
يف حالة الربنامج االإماراتي، وال خالف على اأن اهتمام دولة االإمارات باإطالع مواطنيها 
عل��ى تفا�سيل برنام��ج الطاقة النووية الوطني وتنظيمها ملثل ه��ذا املنتدى يدل على اأن 
"موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية"، ومن ثم الدولة ككل، تعتمد مبداأ ال�سفافية التامة 
م��ع مواطنيها فيما يتعلق باإدارة هذا الربنامج احلي��وي، بداية من مراحل االإن�ساء مبا فيها 
من بناء املفاع��الت االأربعة املكونة للربنامج حتى مراحل الت�سغيل التي تت�سمن توزيع 
الطاقة الكهربائية املولدة من تلك املفاعالت ب�سكل متوازن على القطاعات االقت�سادية 

املختلفة وفقاً الأهمية كل قطاع بالن�سبة مل�ستقبل الدولة.
اإن كم املعلوم��ات التي وفرها "منتدى الطاقة النووية الثاين" ومت طرحها على املواطنن 
خ��الل انعقاده، والتي �سمل��ت تفا�سيل دقيقة ح��ول طبيعة الربنام��ج ودوره املحتمل 
كم�س��در حيوي للطاقة وكاآلية فعال��ة لرفع م�ستويات اأمن الطاقة يف البالد يف امل�ستقبل، 
وبالت��ايل كاأداة لدعم النم��و واالزدهار االقت�سادي - كل ه��ذا الزخم املعلوماتي الذي 
اأتاح��ه املنتدى ح��ول امل�سروع يدل على اأن الدولة لديها حر�ض تام على متكن املواطن 
االإمارات��ي م��ن احلكم ب�سكل �سلي��م على امل�سروع وم��دى احلاجة اإلي��ه يف امل�ستقبل، 

وبالتايل متكينه من امل�ساركة الفعالة يف تقرير م�سري امل�سروع برمته.
وق��د برزت النقطة االأخرية املتعلقة باإ�سراك املواطن يف تقرير م�سري امل�سروع بجالء لدى 
قيام موؤ�س�سة "تي اأن اأ�ض" املتخ�س�سة يف اأبحاث ال�سوق العاملية بتكليف من "موؤ�س�سة 
االإمارات للطاقة النووية" با�ستطالع اآراء �سكان الدولة يف مدى حاجة الدولة اإلى الطاقة 
النووية يف امل�ستقبل، ومدى تاأييده��م لفكرة ا�ستكمال الربنامج الوطني للطاقة النووية، 
وق��د جاءت نتيجة اال�ستط��الع موؤيدة للطاقة النووية كم�سدر حي��وي ل�سد احتياجات 
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الدول��ة من الطاقة الكهربائية يف امل�ستقبل، واأك�د نحو 77 % من مواطني الدولة اأهمية 
الطاق��ة النووية ال�سلمي��ة كم�سدر للطاقة يف الدولة، داعمن فك��رة اال�ستمرار يف تنفيذ 
م�س��روع الربنامج الوطن��ي للطاقة النووي��ة، وتاأتي هذه اجلهود من منطل��ق اهتمام دولة 
االإمارات باإ�سراك مواطنيها يف ر�سم م�ستقبل بلدهم، عرب منحهم فر�سة امل�ساركة يف �سنع 
الق��رارات اال�سرتاتيجي��ة يف جميع القطاعات االقت�سادي��ة دون ا�ستثناء، ولي�ض اإ�سراك 
املواط��ن يف تقري��ر م�سري م�سروع الربنام��ج الوطني للطاقة النووية، ذل��ك امل�سروع املهم 
واحلي��وي، اإال اإحدى الفر�ض الثمينة التي متنحه��ا الدولة ملواطنيها يف هذا ال�ساأن، وهي 
خط��وة تعن��ي اأن الدولة ال ت�سع ح��دوداً مل�ساركة االإن�سان االإمارات��ي يف ر�سم م�ستقبل 
وطن��ه، باعتباره هو ال�سري��ك االأول وامل�ستفيد االأكرب من جمي��ع امل�سروعات التنموية، 

كبرية كانت اأو �سغرية.

التعليم مراآة حقيقية ل� "املواطن اأواًل"
ال�س��ك اأن املتتبع ملا يحدث من تطورات نوعية متوالية يف قطاع التعليم بدولة االإمارات 
ي��درك اأن هن��اك رهاناً ر�سمياً حقيقياً عل��ى تنفيذ �سيا�سة "املواط��ن اأواًل"، فهناك رعاية 
ر�سمي��ة على اأعلى امل�ستوي��ات للطفرة النوعية يف التعلي��م االأ�سا�سي واجلامعي، وهناك 
خم�س�س��ات متزايدة لتمويل خط��ط تطوير العملية التعليمي��ة، ودعمها بكل ما حتتاجه 

ل�سمان تنفيذها وفق الربامج الزمنية امل�ستهدفة.
وهن��اك العديد من املبادرات العلمية والتطبيقي��ة، التي ت�ستهدف تعزيز قدرة اجلامعات 
العامل��ة يف الدول��ة على التوا�سل م��ع نظريتها يف اخلارج مما ي�سكل نقل��ة نوعية للتعليم 
اجلامع��ي بالدولة، واالرتقاء به اإلى املعايري العاملي��ة املتعارف عليها؛ الأن ذلك ي�سهم يف 
تعزيز االنفتاح على اجلامعات العاملية املرموقة، واال�ستفادة من اإمكانياتها العلمية، اإ�سافة 

اإلى تعزيز جهود البحث العلمي داخل جامعات الدولة.
ه��ذه املبادرات التي ت�ستهدف تطوير التعلي��م اجلامعي، واالرتقاء به تن�سجم مع التوجه 
ال��ذي توليه الدول��ة نحو االهتمام مبنظومة التعليم العايل بوج��ه عام لي�سل اإلى املعايري 
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العاملي��ة، ولهذا فاإنه��ا حتر�ض دوماً على ت�سجي��ع اأية مبادرات ت�سته��دف االنفتاح على 
اجلامع��ات العاملية واملراكز البحثية الدولية، واال�ستفادة من خرباتها، ويت�سح هذا بجالء 
يف التعاون القائم بن العديد من اجلامعات املحلية مع مراكز البحوث العلمية واالأكادميية 
الدولية، مثل موؤ�س�سة "اأن�سياد" الفرن�سية، وذلك يف جماالت اإدارة االأعمال وامل�سارف، 
واقت�سادي��ات البيئة، و جامعة وا�سنطن - �سياتل، التي تعد اأف�سل اجلامعات االأمريكية 
يف درا�سات القيادة، واالبتكار، وتقنيات التعليم. عالوة على ذلك، فاإن معظم جامعات 
االإمارات تتعاون مع العديد من اجلامعات االأجنبية، بل اإن كثرياً من اجلامعات االأجنبية 
افتتح��ت فروعاً لها داخل الدولة؛ مثل اجلامعة االأمريكية بال�سارقة، وجامعتي باري�ض - 
ال�سوربون يف اأبوظبي، وغريها الكثري، وذلك يف موؤ�سر وا�سح على م�ستوى التطور الذي 

ت�سهده م�سرية التعليم اجلامعي يف الدولة.
اإن التوج��ه نحو تطوي��ر التعليم اجلامعي، واالرتق��اء به اإلى املعايري الدولي��ة ي�ستند اإلى 
جملة من االعتب��ارات املهمة؛ منها اأن وجود تعليم جامع��ي ع�سري مبوا�سفات عاملية، 
يخدم �سيا�سات الدولة نحو بناء اقت�ساد املعرفة الذي بات يعترب حجر الزاوية يف التنمية 
االقت�سادية ال�ساملة، كما اأن هذا هو املدخل املنا�سب نحو تخريج اأجيال مفكرة ومبدعة 
ترتب��ط بخدمة ق�ساي��ا املجتمع والتنمية، بالنظ��ر اإلى طبيعة  الدور امله��م الذي يقوم به 
التعليم اجلامعي يف تعزيز عن�سر راأ�ض املال الب�سري بالدولة، فكلما كان التعليم اجلامعي 
يف الدول��ة متطوراً كان قادراً على تخريج كوادر ب�سرية اأكرث ارتباطاً ب�سوق العمل، واأكرث 
قدرة على حتويل منجزات العلم من املجال النظري اإلى تطبيقات عملّية تخدم املجتمع، 
ف�س��اًل عن اأن تطوي��ر التعليم اجلامعي ي�سهم يف دفع �سيا�س��ة التوطن قدماً اإلى االأمام، 
الأن وج��ود تعليم جامعي قادر عل��ى اإيجاد خريجن موؤهلن لاللتحاق ب�سوق العمل يف 
املج��االت املختلفة ميك��ن اأن ي�سهم يف تنفيذ �سيا�سة التوطن الت��ي حتر�ض الدولة على 

جناحها يف خمتلف القطاعات.
وال نن�سى هنا اإن�ساء جامعات وكليات ومعاهد متخ�س�سة تخدم خطط الدولة، واأهدافها 
التنموي��ة، حيث مت تد�سن اأول جامع��ة للهند�سة النووية يف االإمارات، ف�ساًل عن معهد 
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"م�سدر" للعلوم والتكنولوجيا الذي يعنى بالدرا�سات العليا وبحوث الطاقة املتجددة، 
وغريه��ا الكثري من املبادرات التي توؤكد اأن منظومة التعليم العايل اأ�سبحت تتفاعل مع 

الطموحات الوطنية الكبرية يف تبّووؤ االقت�ساد االإماراتي مكانة عاملية مرموقة.

روؤية تنموية متكاملة
ميث��ل االهتمام بتوفري اإ�سكان مالئم للمواطنن جوهر اخلطط التنموية يف دولة االإمارات 
يف ال�سن��وات االأخرية، وهذا ما يف�سر االإجن��ازات وامل�ساريع االإ�سكانية املتنوعة التي يتم 
االإع��الن عنه��ا يف فرتات متقاربة، حي��ث ت�ستهدف الدولة يف جمم��ل خططها يف هذا 
ال�س��اأن توفري االإ�س��كان الع�سري للمواطنن، ك��ون امل�سكن املنا�سب يرتب��ط با�ستقرار 
املجتم��ع ويعد معي��اراً اأ�سا�سياً لنوعية احلياة التي تتوافر الأبنائ��ه، وهذا يعد �سبباً مبا�سراً 
وراء هذا الكم الكبري من امل�سروعات واملجمعات ال�سكنية التي ت�سرف عليها موؤ�س�سات 
الدول��ة، وحتر�ض على اأن تتوافر فيها اأحدث املعاي��ري املعمارية، واملرافق اخلدمية مبا يلبي 

احتياجات املواطنن، ويدعم ا�ستقرارهم االأ�سري واملجتمعي.
اإن امل�ساري��ع االإ�سكانية ال�سخمة التي يجري العمل عل��ى تنفيذها يف خمتلف اإمارات 
الدول��ة ال تنف�سل عن جممل ال�سيا�سات والتوجه��ات االأخرى يف املجاالت املختلفة، 
والت��ي ت�ستهدف االرتق��اء مب�ستوى احلي��اة للمواطنن، �سواء تعلق االأم��ر بقرارات رفع 
الرواتب اأو ت�سوي��ة ديون املواطنن، اأو زيادة خم�س�س��ات االإعانات االجتماعية لبع�ض 
الفئات، اأو يف منح اجلن�صية الأبناء املواطنات الذين ا�صتوفوا ال�صروط الالزمة الكت�صابها، 
ويف العم��ل على اإدم��اج اأبناء املواطن��ن املولودين خارج الدولة م��ن اأمهات اأجنبيات 
يف ن�سي��ج املجتمع، اإ�ساف��ة اإلى �سيا�سات االرتقاء بالتعلي��م وال�سحة والتوظيف وغريها 
الكث��ري من ال�سيا�سات، والتي ت�سب يف حتقي��ق هدف واحد هو تعميق ال�سعور باالأمان 
االجتماعي لدى املواطنن، على اأ�سا�ض اأن ذلك  يعترب جانباً رئي�ساً من مرحلة التمكن، 
التي ت�ستهدف يف جوهرها تنمية املواطن االإماراتي، ورفع م�ستواه وتوفري مقومات العي�ض 

الكرمي له على امل�ستويات كافة، ومبا ي�سمن له اال�ستقرار املجتمعي واالقت�سادي.

سـمات الحكم والقيادة في دولة اإلمارات العربية المتـحدة



22

متكن ال�سباب
ت�س��ع القيادة يف دول��ة االإمارات العمل عل��ى متكن ال�سباب، وتوف��ري جميع الظروف 
الت��ي تتيح له��م امل�ساركة بفاعلي��ة يف جهود التنمي��ة يف مقدمة اأولوياته��ا، من منطلق 
اإميانه��ا العميق باأنه��م هم القوة الرئي�سي��ة الدافعة وراء تقدم الوط��ن ورفعته ورقيه على 
امل�ستوي��ات كافة. ولعل من املبادرات املهم��ة التي ت�سب يف حتقيق هذا الهدف، برنامج 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأطلقه �ساحب  ال�سابة" الذي  "القي��ادات 
نائ��ب رئي�ض الدول��ة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وال��ذي يقوم على 
فك��رة ا�ستقطاب املوظفن املتخرجن حديًثا من اجلامعات وامللتحقن بالعمل حديثاً يف 
اجله��ات احلكومية، ليتم االعتناء بهم ليكونوا يف مراك��ز اأكرب يف امل�ستقبل. ويف الوقت 
ذات��ه، ف��اإن اال�سرتاتيجية اجلديدة ملوؤ�س�سة االإمارات لتنمي��ة ال�سباب التي اأطلقها �سمو 
ال�سي��خ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجي��ة رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة االإمارات 
لتنمي��ة ال�سباب تركز باالأ�سا�ض على تنمية مهارات ال�سباب، والعمل على متكينهم من 
خ��الل برامج ومبادرات طويلة االأمد، بهدف بناء اأجيال قيادية  �سابة، تكون قادرة على 

امل�ساهمة الفاعلة يف بناء م�ستقبل الوطن.
اإن ه��ذه الربام��ج واملبادرات توؤك��د بجالء االإمي��ان العميق من جان��ب الدولة بطاقات 
ال�سب�اب البن�اءة، واحلر�ض على توجيهه�ا الوجه�ة ال�سحيح�ة، وا�ستثمارها يف ن�ساطات 
مفيدة تخدم املجتمع، وتاأتي يف اإطار توجه عام ي�ستهدف متكن ال�سباب وتوفري الظروف 
الت��ي تتيح لهم امل�ساركة بفاعلية يف تنمية املجتمع، حي��ث تتعدد االآليات التي اأن�ساأتها 
الدول��ة لتحقيق هذا اله��دف، �سواء تلك اخلا�سة بتنمية مه��ارات ال�سباب القيادية، اأو 
املتعلق��ة بتوفري االإمكانيات التي تتيح له��م االن�صمام اإلى �صوق العمل اأو االنخراط يف 
االأن�سط��ة االقت�سادية املختلفة، ويربز يف هذا ال�سياق اأي�س��اً برنامج "قيادات امل�ستقبل" 
املعني باال�ستثم��ار يف بناء وتطوير اأجيال جديدة من القيادات احلكومية ال�سابة القادرة 
عل��ى اال�سطالع باملهام املوكلة اإليها، وذلك عن طريق �سقل مهاراتها القيادية واإمدادها 
بكافة املقومات التي توؤهلها التخاذ القرارات احلكيمة ويف التوقيت املنا�سب مبا يعزز قدرة 
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االأداء احلكومي ويوؤكد فر���ض االرتقاء مبخرجاته. ويف جمال التمكن االقت�سادي، فاإن 
"�سندوق خليفة لتمكن التوطن،"الذي مت اإن�ساوؤه مببادرة من �ساحب ال�سمو رئي�ض 
الدول��ة، حفظه اهلل، ي�ستهدف توفري املوارد املالية الالزمة لدعم برامج و�سيا�سات ت�سجع 
املواطن��ن ال�سباب على االلتحاق ب�سوق العمل، خا�س��ة يف القطاع اخلا�ض، ومتكينهم 
من ا�ستغالل فر�ض العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع، وتوفري التمويل الالزم لتنفيذ 
حزم��ة من احلوافز التي ت�سهم يف حتقيق هذا اله��دف. كما مت تاأ�سي�ض عدد من الربامج 
احلكومية لدعم م�ساريع ال�سباب وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لدعم م�سروعاتهم ال�سغرية 
واملتو�سطة، ان�سجاماً مع روؤية الدولة الرامية اإلى اإيجاد جيل من رواد االأعمال املواطنن، 

وغر�س وتعميق ثقافة اال�صتثمار لدى اأو�صاط ال�صباب.

دعم املراأة االإماراتية
تتمتع امل��راأة االإماراتية بفر�ض عري�سة للم�ساركة يف االأن�سط��ة االقت�سادية والتنموية يف 
جمتمعه��ا، وتنبن��ي ال�سيا�سة التي تطبقها الدولة يف هذا ال�س��اأن على عدد من االأ�س�ض 
واملب��ادئ االأ�سا�سية، التي تتمث��ل بداية يف كون املراأة ن�سف املجتم��ع، ما يعطيها احلق 
يف اأن تت��اح لها الفر�سة كاملة للم�ساركة يف خمتل��ف مراحل العملية التنموية متاماً كما 
تت��اح الفر�س��ة ل�سقيقها الرج��ل، واأال تنح�سر م�ساركتها يف مرحل��ة تنموية دون غريها، 
واأن يت��م متكينها من امل�سارك��ة يف جميع االأن�سطة االقت�سادية عل��ى اختالف تنويعاتها 
وت�سنيفاته��ا. وبجانب ذل��ك، فمادامت املراأة �سري��كاً يف امل�سوؤوليات يف جمتمعها فمن 
الواجب اأن تكون �سري��كاً يف احلقوق، واأن تتوافر لها ال�سبل لالإفادة من عوائد التنمية، 
لي�ض فق��ط لكونها ع�سواً يف املجتم��ع، ولكن مبقدار متيزها واإ�سافته��ا مل�سرية التنمية يف 
بلده��ا، واملوؤك��د اأن ال�سيا�سات التي تطبقها الدولة من بداي��ة "مرحلة التمكن"، التي 
ب��داأت منذ تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه 
اهلل، قيادة م�سرية التنمية بالدولة، قد �سهدت تطوراً نوعياً واإ�سافات كبرية �ساعدت على 
تو�سي��ع اخليارات وال�سبل املتاح��ة للمراأة االإماراتية للم�سارك��ة يف تنمية جمتمعها، وال 
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تقت�س��ر الفر�ض املذكورة هنا بالطبع على متكن املراأة من احل�سول على حقها يف التعليم 
وال�سحة واحلقوق املدنية، بل اإنها تت�سع لت�سمل امل�ساركة يف االأن�سطة االقت�سادية.

وق��د اأو�سحت بع�ض البيانات ال�سادرة عن "جمل�ض �سيدات اأعمال االإمارات" اأن عدد 
�سي��دات االأعم��ال يف الدولة ي�سل حالياً اإلى نحو 13 األف �سيدة اأعمال، يعملن يف بيئة 
اأعمال مواتية ومرنة متكنهن من ممار�سة اأعمالهن ب�سهولة وي�سر، دون اأن يواجهن م�سكالت 
اأو  معوقات كبرية تعيق جهودهن، وقد اأو�سحت هذه البيانات اأي�ساً اأن م�ساهمات �سيدات 
االأعمال االإماراتيات يف روؤو�ض اأموال املوؤ�س�سات اخلا�سة ي�سهد تو�سعاً ملحوظاً، وقد قدر 
املجل�ض عدد املوؤ�س�سات التي ت�سهم ال�سيدات يف روؤو�ض اأموالها يف الدولة حالياً بنحو 20 
األ��ف موؤ�س�سة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأكد "جمل���ض �سيدات االأعمال االإماراتيات" 
اأن امل��راأة االإماراتية ق��ادرة على الدخول يف االأن�سطة االقت�سادي��ة اجلديدة التي مل تكن 
متغلغلة فيها من قبل، كما هو احلال بالن�صبة لن�صاط اال�صتثمار يف االأ�صواق املالية، الذي 
اأب��دت املراأة ا�ستعداداً واإ�سراراً كبرياً عل��ى دخوله خالل ال�سنوات االأخرية، وال تتوقف 
اإجن��ازات وجهود متكن امل��راأة االإماراتية عند هذا احلد، بل اإنها ا�ستطاعت اأن حت�سل على 
حقوقها كاملة للم�ساركة يف خمتلف جماالت احلياة بداية بالتعليم؛ فهي متثل نحو %70  
م��ن جمموع خريجي اجلامعات يف الدولة، واأما يف مواقع العمل واالإنتاج، فهي متثل نح�و  
66% من العاملن يف القطاع احلكومي، ونحو 60% يف الوظائف الفنية التي ت�سمل الطب 

والتدري�ض وال�سيدلة والتمري�ض، بجانب انخراطها يف �سفوف القوات امل�سلحة وال�سرطة، 
ف�ساًل عن �سغل املنا�سب العليا، فاأ�سبحت وزيرة ونائبة باملجل�ض الوطني االحتادي.

ونتيج��ة له��ذا االأداء االإيجابي، وفيما يعترب موؤ�سراً على النج��اح الذي القته جتربة دولة 
االإمارات يف متكن املراأة، فقد احتلت الدولة املرتبة االأولى على م�ستوى املنطقة العربية 
واملرتبة الثامنة والثالثن عاملياً يف عام 2011 وفقاً ل�"موؤ�سر امل�ساواة بن اجلن�سن" الذي 
ي�س��دره "الربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة"، وكان اأداوؤها املرتفع على هذا النحو وترتيبها 
املتق��دم وفقاً لهذا املوؤ�سر هو اأحد العوامل املهم��ة يف ت�سنيف الدولة �سمن الفئة العليا 

من الدول االأكرث تقدماً وفقاً ملعايري التنمية الب�سرية حول العامل.
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التجربة الدميقراطية
مت�س��ي التجربة الربملاني��ة وامل�ساركة ال�سيا�سية يف االإمارات بخط��ى حثيثة وفق الربنامج 
ال�سيا�س��ي ال��ذي طرحه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي�ض الدولة 
القائد االأعلى للق��وات امل�سلحة، حفظه اهلل، عام 2005، وهي خيارات اتخذت بكامل 
االإرادة الوطنية عرب م�سار متدرج ال يحرق املراحل اأو يحاكي جتارب اأخرى ال تتنا�سب 
وطبيعة وظروف جمتمعنا وخ�سو�سيته، فكانت التجربتان عامي 2006 و2011 وتو�سيع 
الهيئ��ات االنتخابية النتخاب ن�سف اأع�ساء املجل���ض تتويجاً للم�سار املتدرج نحو تطوير 
وتعميق ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية و�سواًل بهذا اخليار اإلى منتهاه، فالتمكن - كما و�سفه 

رئي�ض الدولة - هو روح االحتاد ورهانه الكبري.
لق��د �سهد املجل�ض الوطني االحتادي تط��وراً نوعياً على �سعيد تر�سيخ التجربة يف تو�سيع 
امل�سارك��ة ال�سيا�سية باإج��راء االنتخابات الثانية يف 24 �سبتم��رب 2011 والتي ج�سدت 
اإح��دى املراح��ل املتدرجة لربنامج التمك��ن الذي مت اإطالقه يف ع��ام 2005 من اأجل 
تعزي��ز امل�ساركة وتفعيل دور املجل�ض الوطن��ي االحتادي، مما �ساهم يف تعاظم دور املجل�ض 
وم�سوؤولياته حتى بات اأكرب متثياًل وقدرة على �سيانة املكت�سبات وتعزيز امل�سرية االحتادية 
التي اأر�سى دعائمها املغفور له - باإذن اهلل - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه" واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.
ه��ذا، وقد اأكد الفري��ق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للق��وات امل�سلحة على �سرورة تعزيز دور املجل�ض الوطني االحتادي، ودعم 
امل��وراد الب�سري��ة، واإف�ساح املجال اأمام املراأة مل�ساركة الرجل، واإع��داد مواطن اأكرث اإدراكاً 
للم�سوؤولية، حيث قال: "عقدنا العزم على اأن نكون جزءاً وعن�سراً فاعاًل يف هذا الع�سر مع 
تو�سيع اأكرب وتفعيل اأكرث ملوؤ�س�سات العمل الوطني ويف طليعتها املجل�ض الوطني االحتادي 
ال��ذي حتر�ض القي�ادة احلكيم���ة على متكين�ه ليكون �سلطة داعم��ة وم�ساندة للموؤ�س�سة 
التنفيذية وترت�سخ م��ن خالله قيم امل�ساركة احلقة ونهج ال�سورى، وبحيث يتاح للمواطن 

اإثبات قدراته ومهاراته من خالل املمار�سة الدميقراطية والتعبري عن اآرائه وهموم وطنه".
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اإن دولة االإمارات مت�سي بثبات نحو الو�سول بالتجربة ال�سيا�سية االإماراتية اإلى مقا�سدها 
وحتقيق التنمية املن�سودة وتو�سيع نطاق امل�ساركة باعتبارها �سلطة م�ساندة ومر�سدة وداعمة 

للحكومة و�سيا�ستها بالروؤى واالأفكار املبدعة واملبتكرة على كافة ال�سعد.

�سيا�سة خارجية فاعلة
متتلك ال�سيا�س��ة اخلارجية لدولة االإمارات العربية املتحدة �سف��ات و�سمات بارزة، منذ 
مرحل��ة تاأ�سي�ض الدول��ة يف �سبعينيات الق��رن الع�سرين على يد املغفور ل��ه - باإذن اهلل 
تعال��ى - ال�سيخ زايد بن �سلط��ان اآل نهيان، حيث تعد العقالني��ة واحلكمة واالعتدال 
واالنفت��اح وح�س��ن اجلوار وح��ل النزاعات بالط��رق ال�سلمية، و�سيادة ال��دول ووحدة 
اأرا�سيه��ا، واحرتام املواثيق والتعهدات الدولية، وعدم التدخل يف �سوؤون الدول - تعد 
جميع هذه املب��ادئ مرتكزات اأ�سا�سية اتكاأت عليها ال�سيا�س��ة اخلارجية االإماراتية منذ 
انطالق امل�س��رية االحتادية، والتزال هذه املبادئ �سارية، والت��زال توؤطر توجهات الدولة 
خارجي��اً منذ بداية مرحلة التمكن الت��ي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي��ان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، منذ توليه احلكم يف الثالث من نوفمرب عام 2004، 
حي��ث اأكد �سم��وه غري مرة يف لقاءات مع �سفراء الدولة وممثليه��ا باخلارج، على اأن جناح 
ال�سيا�س��ة اخلارجية �سكل اأحد اأب��رز االإجنازات امل�سهودة لدولة االإم��ارات، م�سرياً اإلى 
اأن ه��ذا النجاح قام عل��ى جمموعة من الثواب��ت التي اأر�سى دعائمه��ا القائد املوؤ�س�ض 
املغف��ور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، ويوؤكد �سموه اأن ال�سيا�سة املتوازنة واملعتدلة 
التي انتهجتها دولة االإمارات منذ قيامها اإزاء الق�سايا االإقليمية والدولية اأك�سبت بالدنا 
االحرتام والتقدير، وجعلت لها كلمة م�سموعة يف خمتلف املحافل العاملية، وقد بلغ عدد 
الدول التي ترتبط مع االإمارات بعالقات دبلوما�سية 178 دولة حتى 2010، فيما ارتفع 
عدد �سفارات الدولة يف اخلارج اإلى 64 �سفارة وت�سع قن�سليات، اإ�سافة اإلى ثالث بعثات 
دائم��ة، بينما بلغ عدد ال�سفارات االأجنبية لدى الدولة 88 �سفارة و69 قن�سلية عامة يف 

دبي، و�سنحاول فيما يلي حتديد ال�سمات االأ�سا�سية لل�سيا�سة اخلارجية االإماراتية:
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� الديناميكي��ة: اكت�سبت الدبلوما�سية االإماراتية يف �سنواتها االأخرية، وحتديداً منذ تويل 
�سم��و ال�سيخ عب��داهلل بن زايد اآل نهيان �سم��ة جديدة ت�ساف اإل��ى �سماتها املميزة عرب 
تاريخها يف االأداء الدبلوما�سي على ال�سعيدين االإقليمي والدويل وهي �سمة الديناميكية 
والفاعلي��ة و�سرع��ة اال�ستجابة ورد الفعل، حيث باتت الدبلوما�سي��ة االإماراتية تت�سم يف 
تعامله��ا مع خمتلف الق�سايا الدولية واالإقليمي��ة باال�ستجابة للمتغريات امل�ستجدة على 
ال�سعيدين ال��دويل واالإقليمي، وهذا االأمر قد وفر لل�سيا�س��ة اخلارجية االإماراتية ن�ساطاً 
وتفاع��اًل مع كافة الق�سايا، كما اأنه كر�ض ح�سور الدول��ة دولياً وتعزيز مكانتها االإقليمية، 
حي��ث يالحظ املراق��ب عوامل الن�صاط التي طراأت عل��ى الدبلوما�صية االإماراتية، وهي 
عوامل ترتبط باالأ�سا�ض ب�سخ�سية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، الذي ي�سنف 
اإعالمياً باأنه "مهند�ض" الدبلوما�سية االإماراتية، ويرى كثري من اخلرباء واملتخ�س�سن اأن 
ال�سفات الفردية تلعب دوراً حيوياً يف حتديد منحنى الفاعلية لالأداء الدبلوما�سي للدول.

� االنفت��اح: يعد االنفتاح على العامل اأحد اأبرز ال�سم��ات االأ�سيلة يف �سيا�سة االإمارات 
اخلارجي��ة، وهي ركيزة تعك�ض يف جوهرها طبيعة املجتمع املحلي االإماراتي، الذي يت�سم 
باالنفت��اح على الثقافات واحل�سارات املختلفة، كما يعك�ض الر�سالة ال�سامية التي حتملها 
من��ذ عهد املغفور ل��ه - باإذن اهلل تعالى - ال�سيخ زايد بن �سلط��ان اآل نهيان، وتتمثل يف 
الدعوة اإلى ال�سالم العاملي والعمل من اأجله من خالل اإقامة عالقات وا�سعة والتوا�سل 
م��ع دول الع��امل املختلفة يف ال�سرق والغ��رب وال�سمال واجلنوب، م��ن منطلق اإدراكها 
حلقيق��ة اأن انفتاح الدول واملجتمع��ات على بع�سها البع�ض من �ساأن��ه اأن يعمق اأوا�سر 
ال�سداقة والتقارب بينها، ويكر�ض ال�سور االيجابية املتبادلة فيما بينها، وهذا يدعم اأجواء 
ال�س��الم والتفاهم واحلوار على امل�ستوى العاملي، ويواجه نزعات ال�سدام واملواجهة، فيما 
ي��وؤدي االنغالق والتقوقع على ال��ذات اإلى زيادة عوامل ال�س��دام واخلالف وتكري�ض 

ال�سور النمطية ال�سلبية بن املجتمعات املختلفة.
� الت��وازن وال�سمول: متثل العالقات الدولية املتوازنة �سم��ة اأ�سيلة يف �سيا�سة االإمارات 
اخلارجي��ة، والتوازن هنا مبعنى تعدد وتنوع خي��ارات وم�سارات التحرك اخلارجي وعدم 
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ح�س��ره يف منطقة دون اأخرى، وه��ذا التوجه قد اأ�سهم يف اإنتاج عالق��ات اإماراتية قوية 
وفاعل��ة م��ع خمتلف الدول يف قارات اأوروب��ا واأمريكا واأفريقيا واآ�سي��ا يف اآن واحد، دون 
اأن تك��ون العالق��ة مع منطق��ة ما على ح�ساب العالق��ة مع منطقة اأخ��رى، اأو اأن تكون 
العالق��ة مع ط��رف دويل اأو اإقليمي على ح�س��اب العالقة مع طرف اآخ��ر، حيث توؤمن 
دول��ة االإمارات باأن التوا�سل يظ��ل دائماً ممكناً مع اجلميع، باعتب��اره الطريق احل�ساري 
واالإن�س��اين للتفاه��م وحل النزاعات. اأما ال�سمول فيعترب �سم��ة اأخرى مهمة يف �سيا�سة 
االإم��ارات اخلارجية، ويعني عدم ح�سر العالقات اخلارجي��ة يف جانبها ال�سيا�سي فقط، 
ب��ل تنويعها لت�سمل جم��االت اقت�سادية وثقافية وريا�سية و�سياحي��ة ودبلوما�سية �سعبية 
وغريه��ا، وهذا ينطلق م��ن اإميان اإماراتي باأن كل جماالت التع��اون يخدم بع�سها بع�ساً، 
وتقود اإلى هدف اأ�سا�سي ه��و تعميق اأوا�سر ال�سداقة والتفاهم بن دول العامل املختلفة 

مبا حتققه من ترابط يف امل�سالح والتقاء بن الثقافات واالأديان واحل�سارات.
� البع��د االإن�س��اين: ميثل البع��د االإن�ساين جانباً مهم��اً واأ�سا�سياً من جوان��ب ال�سيا�سة 
اخلارجي��ة لدولة االإمارات العربي��ة املتحدة، وقد وجد ذلك ترجمت��ه خالل ال�سنوات 
املا�سية عرب اأدوار اإن�سانية مهمة قامت بها يف اأكرث من منطقة من مناطق العامل وحظيت 
بتقدير واإ�سادة كبريين على امل�ستوى الدويل، ويرتبط اهتمام االإمارات بالبعد االإن�ساين 
يف �سيا�سته��ا اخلارجية بروؤيته��ا لطبيعة العالقات الدولية ب�سكل ع��ام، وهي روؤية تعلي 
م��ن قيمة ال�سالم واحل��وار والتفاهم كاأ�سا�ض لهذه العالق��ات، وللتعامل مع امل�سكالت 
واالأزم��ات يف اإطارها، وتوؤمن باأهمية الت�سامن الدويل يف مواجهة الكوارث والتحديات، 
واأن ثم��ة م�سوؤولية اإن�سانية ودينية واأخالقية تدفع اإل��ى �سرورة التحرك ال�سريع والفاعل 
لتخفي��ف معاناة الب�سر يف مناطق ال�سراع��ات واحلروب والكوارث؛ الأن من �ساأن ذلك 
اأن يعزز التوا�سل والثقة بن ال�سعوب مبا يعمق من عوامل التفاهم على ح�ساب عوامل 
ال�س��راع وم�سبباته، وه��ذا يخدم التنمية وال�س��الم واال�ستقرار العامل��ي، وبالتايل ميكن 
القط��ع باأن الر�سالة االإن�سانية لدولة االإمارات هي ر�سالة عاملية ولي�ست دينية اأو عرقية اأو 
مذهبي��ة، فهي تدعو اإلى جندة وم�ساعدة املحتاجن للم�ساعدة والنجدة يف اأي مكان يف 
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الع��امل دون نظر اإلى دين اأو عرق اأو ل��ون اأو مذهب، وهذا هو الذي جعل االأنظار تتجه 
تلقائياً اإلى االإمارات حينما يكون احلديث متعلقاً باخلري والعطاء االإن�ساين، كما اأك�سبها 

ذلك، قيادة و�سعباً، التقدير واالحرتام على امل�ستوى العاملي. 
� االإط��ار االأخالقي: متتلك ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية يف حتركاتها كافة، اإطاراً اأخالقياً 
مو�سوعي��اً يحكم ممار�ساته��ا ومواقفها حيال خمتل��ف الق�سايا واملو�سوع��ات املطروحة 
عل��ى اأجندة النقا�س��ات يف االأطر والتجمعات االإقليمي��ة والدولية، حيث يلعب االإطار 
االأخالق��ي دوراً بارزاً يف بناء مواق��ف الدولة حيال حتديات دولية مثل االإرهاب؛ حيث 
توؤك��د دولة االإم��ارات العربية املتحدة كل املحافل الدولية كاف��ة، ومن خالل ممار�ساتها 
عل��ى اأر�ض الواقع، اإدانتها ونبذها لالإرهاب بكل اأ�سكاله و�سوره اأينما وكيفما وقع، كما 
توؤكد دوماً اأن االإرهاب ال يعرف احلدود الوطنية وال الدين، وت�سدد على اأهمية تكاتف 
اجله��ود الدولية واالإقليمية ملكافحة االإرهاب وتفعيل القرارات والتو�سيات ذات ال�سلة 
ال�سادرة عن املنظمات واملوؤمترات الدولية واالإقليمية، وتن�سيط ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة 
العاملي��ة ملكافحة االإرهاب، كما تعترب دولة االإمارات ع�سواً فاعاًل يف ال�سراكات واجلهود 
االإقليمي��ة والدولي��ة ملكافح��ة االإرهاب، مبا يف ذل��ك املبادرة العاملي��ة ملكافحة االإرهاب 
الن��ووي، وهي تبذل جهوداً متوا�سل��ة لتعزيز التعاون يف جمال تب��ادل املعلومات وبناء 
القدرات واملكافحة وجتفيف منابع هذه الظاهرة البغي�سة. وبالقدر ذاته حتظى امل�سكالت 
الناجمة عن تغري املناخ باهتمام كبري من قبل االإمارات ملا ت�سببه من  معاناة اإن�سانية واآثار 
مدمرة كالزالزل واالأعا�سري والفي�سانات واجلفاف وغريها من الكوارث الطبيعية، حيث 
ت�سدد االإمارات على �سرورة م�ساعفة جهود التعاون الدويل للو�سول اإلى حلول مثمرة 
يف مواجه��ة حتديات تغ��ري املناخ، ف�ساًل عن �سرورة توفري الدع��م املايل والتقني الكايف 

للبلدان النامية لتمكينها من التكيف الفعال يف مواجهة تغري املناخ.
�  �سمولي��ة الروؤية: تتبنى القي��ادة االإماراتية روؤية �ساملة للعالق��ات اخلارجية للدولة ال 
تق�سره��ا عل��ى جانبها ال�سيا�سّي فق��ط، بل متدها اإل��ى اجلوانب االأخ��رى، االقت�سادية 
والثقافي��ة وال�سعبي��ة وغريها، م��ن منطلق الوع��ي بحقيقة التفاعل بن ه��ذه اجلوانب، 
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واحلر�ض على اإقام��ة عالقات قوّية وعلى اأ�س��ض متين�ة ت�سمن لها اال�ستمرار مع الدول 
وال�سعوب املختلفة، ومبا ي�سمن تعزيز مكانة االإمارات لدى املجتمع الدويّل على خمتلف 
ة اأن االإمارات قد ا�ستطاعت اإقامة منوذج تنموّي رائد ي�سار اإليه بالبنان  امل�ستويات، خا�سّ
على ال�ساحت��ن االإقليمية والدولية، ويذكر هنا اأن ال�سيا�س��ة اخلارجّية لدولة االإمارات 
هي ج��زء من الروؤية التنموية ال�ساملة للقيادة الر�سي��دة، ولذلك فاإنها تخدم التنمية يف 
الداخ��ل، وتعّزز م�سالح الدولة يف اخلارج، وترع��ى مواطنيها يف اأّي مكان، ويف ظل اأّي 
ظ��روف، وهذا م��ا عرب عنه بو�سوح �ساح��ب ال�سمو رئي�ض الدولة من خ��الل تاأكيداته 
الدائمة باأن دولة االإمارات ت�سع االإن�سان على قائمة اأولوّياتها من خالل ت�سخري اإمكاناتها 
خلدم��ة الوطن واملواطن، وهناك الكثري م��ن املرات التي عرّب فيها �سموه عملياً عن ذلك 
م��ن خ��الل تدخله مل�ساعدة مواطن��ن يتعر�سون حلوادث يف بع�ض ال��دول، اأو يف دول 
تتعّر�ض الأزم��ات، �سيا�سي�ة اأو طبيعي�ة، ما كان له اأكرب االأثر يف نفو�ض املواطنن، وعّمق 

اإح�سا�سهم بالفخر باالنتماء اإلى وطن يوفر لهم الدعم والرعاية يف الداخل واخلارج.

دعم االقت�ساد الوطني
وم��ن املفي��د يف هذا ال�س��دد االإ�سارة اإلى اأن لق��اءات البعثات التمثيلي��ة االإماراتية يف 
اخل��ارج، قد ناق�ست من قبل اإحدى اأهم الق�سايا احليوية التي باتت ت�سغل اهتمام دول 
العامل اأجمع يف ال�سنوات االأخرية، وهي "دبلوما�سية التنمية"، واأدرجت املو�سوع �سمن 
اأجندتها، حيث بحثت كيفية تفعيل الدور الذي تقوم به بعثات الدولة يف تعزيز العالقات 
االقت�سادي��ة واال�ستثمارية مع دول العامل، مبا ي�سهم يف تعزيز مكانة الدولة على ال�ساحة 
االقت�سادي��ة وي��ربز دور الدبلوما�سية االإماراتية يف هذا املجال؛ م��ا يوؤكد اأن الدبلوما�سية 
االإماراتية مل تعد تنف�سل عن ق�سايا التنمية، بل اأ�سبحت اإحدى االأدوات الداعمة لها، 
فال�سيا�سة اخلارجية التي تتبناها الدولة، والقائمة على اأ�سا�ض االحرتام املتبادل واالنفتاح 
على جميع دول العامل والتعرف على النماذج والتجارب االقت�سادية املختلفة، ال �سك 
باتت ت�سكل داعماً قوياً القت�سادنا الوطني وخلطط التنمية يف الداخل، كما اأن اجلوالت 
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اخلارجي��ة التي يق��وم بها �سمو ال�سيخ عب��داهلل بن زايد اآل نهيان اإل��ى العديد من دول 
الع��امل يف خمتلف القارات تركز على اجلانب االقت�س��ادي، �سواء يف ا�ستك�ساف فر�ض 
اال�ستثمارات اخلارجية لرجال االأعمال والقطاع اخلا�ض يف الدولة  اأو يف الرتويج للفر�ض 
اال�ستثماري��ة املتاحة داخل  الدولة، والتي ميكن لرجال املال واالأعمال والقطاع اخلا�ض 
يف ه��ذه الدول اال�ستثمار فيها، وهو االأمر الذي يوؤكد بو�سوح اأن الدبلوما�سية االإماراتية 

حتر�ض على اأن تخدم يف حتركاتها اخلارجية خطط وم�ساريع التنمية يف الداخل.
لطامل��ا كان��ت الدبلوما�سية االإماراتية داعماً قوياً لالقت�س��اد الوطني واخلطط التنموية يف 
الداخ��ل، فبف�سل التحركات املختلف��ة التي قامت بها، ا�ستطاع��ت االإمارات اأن حتتل 
موقع��اً دولياً متقدماً يف خريطة اال�ستثمار العاملي عرب امتالك ح�س�ض يف �سركات عاملية 
وقطاع��ات اقت�سادية مهم��ة، كما كان للدبلوما�سية االإماراتي��ة دورها املهم يف ا�ستقطاب 
ع��دد كبري من موؤ�س�س��ات اال�ستثمار العاملي��ة الإقامة م�ساريع �سخم��ة يف اأنحاء البالد، 
م�ستفي��دة من ال�سمع��ة العاملي��ة امل�سرف��ة، والتاريخ اال�ستثم��اري االإيجاب��ي، واملكانة 
االقت�سادي��ة البارزة التي ح�سلت عليها الدولة خ��الل ال�سنوات املا�سية، باعتبارها من 
اأكرث الدول اجلاذبة لال�ستثمار يف العامل، كما ا�ستطاعت الدبلوما�سية االإماراتية اأن حتقق 
العدي��د من االإجن��ازات التي ت�سب يف خدمة خطط التنمي��ة، كان اأبرزها جناحها يف فوز 
اأبوظبي با�ست�سافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "اإيرينا"، فهذا االإجناز - واإن كان 
تعب��رياً عن الثقة الدولية يف توجهات االإمارات يف جمال الطاقة املتجددة - فاإنه ال�سك 
له اآثاره االإيجابية على خطط التنمية يف الداخل، خا�سة اإذا ما مت االأخذ يف االعتبار اأن 

اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة اأ�سبح توجهاً عاملياً ت�سعى اإليه معظم دول العامل.
لقد اأ�سبحت الدبلوما�سية االإماراتية تقوم بدور فعال يف خدمة االقت�ساد الوطني، وتوفر 
االأر�صية ال�صليمة لبناء تنمية م�صتدامة، مبا تن�صجه من خيوط تعاون و�صداقة وتفاهم مع 
دول الع��امل املختلفة، ومبا تتيحه من فر�ض جديدة الإقامة �سراكات اقت�سادية مع العديد 
م��ن دول العامل، ومب��ا تبنيه من ثقة عاملية يف قدراتنا االقت�سادية، اأ�سهمت كلها يف و�سع 

االقت�ساد االإماراتي يف موقع متقدم على خريطة االقت�ساديات املتقدمة.
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رمز االعتدال والت�سامح
وعل��ى اخللفية ال�سابقة يبدو من املوؤكد اأن متاب��ع ال�ساأن االإماراتي يدرك من دون معاناة 
بحثي��ة اأن ال�سم��ات ال�سابق ذكرها ل�سيا�سة االإمارات اخلارجي��ة، تلعب الدور االأبرز يف 
احل�س��ور ال�سيا�س��ي واالقت�سادي والثق��ايف االإماراتي يف امل�سه��د االإقليمي والعاملي يف 
خمتل��ف هذه املجاالت، كما جعلت هذه ال�سمات م��ن االإمارات اأي�ساً رمزاً لالعتدال 
واحلكم��ة والت�سامح الثقايف والديني وال�سيا�سة املتزن��ة، وطرفاً مقبواًل ومرحباً به يف كل 
دول ومناط��ق الع��امل لي�ض فقط عل��ى امل�ست��وى الر�سمي، بل كذلك عل��ى امل�ستوى 
ال�سعب��ي، وحمطة مف�سلي��ة مهمة يف اأي نقا�س��ات اأو جهود دولي��ة واإقليمية ت�ستهدف 

�سمان االأمن واال�ستقرار العاملين.
وال�سك اأن جممل املبادئ واملرتكزات التي تقوم عليها ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية تاأتي، 
ف�ساَلً عما �سبق ذكره، من واقع اإدراك را�سخ لدى القيادة الر�سيدة بدور االإمارات  كدولة 
م�سوؤول��ة يف اإطاراتها العربية واالإقليمية والدولية، وعل��ى الرغم من التحّوالت والتغرّيات 
الت��ي حلقت مبنطقة ال�سرق االأو�سط والعامل على م��دى ال�سنوات املا�سية، فاإن هذا اخلط 
يف ال�سيا�س��ة اخلارجية للدولة مل يتغرّي الأنه يعك�ض خياراً ا�سرتاتيجياً وعميقاً لها منذ عهد 
املغف��ور ل��ه - باإذن اهلل تعالى - ال�سيخ زايد بن �سلط��ان اآل نهيان، ويعمل �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، على تكري�سه وتدعيمه.
وانطالقاً من هذه القناعات واملبادئ واملرتكزات، فاإن كثرياً من اجلوالت اخلارجية التي 
قام بها قادة الدولة، وعلى راأ�سهم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدول��ة "حفظه اهلل"، وكذلك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي���ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والفري��ق اأول �سمو ال�سيخ 
حمم��د بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، و�سمو 
ال�سي��خ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجي��ة، ا�ستهدفت يف جمملها تعزيز عالقات 

االإمارات ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية والثقافية مع دول العامل املختلفة.
وي�س��ار يف ه��ذا االإطار اأي�ساً اإلى اأن من ال�سروري القول ب��اأن الدبلوما�سية االإماراتية يف 



33

اأدائه��ا هذا تلعب دوراً داعماً قوياً لالقت�ساد الوطني، واخلطط التنموية لدولة االإمارات، 
فبف�سل التح��ركات املختلفة التي قامت بها ا�ستطاعت االإم��ارات اأن حتتل موقعاً دولياً 
متقدماً يف خريطة اال�ستثمار العامل�ي عب�ر امت�الك ح�س�ض يف �سركات عاملية، كما كان 
للدبلوما�سي��ة االإماراتي��ة دورها املهم يف ا�ستقطاب عدد كبري م��ن موؤ�س�سات اال�ستثمار 
العاملي��ة الإقامة م�ساريع �سخمة يف اأنحاء البالد، م�ستفي��دة من ال�سمعة العاملية امل�سرفة، 
والتاري��خ اال�ستثماري االإيجابي، واملكانة االقت�سادية البارزة التي ح�سلت عليها الدولة 

خالل ال�سنوات املا�سية، باعتبارها من اأكرث الدول اجلاذبة لال�ستثمار يف العامل.
وق��د اأ�سبحت الدبلوما�سي��ة االإماراتية تقوم ب��دور فعال يف دعم االقت�س��اد الوطني مبا 
تن�صج��ه م��ن خيوط تعاون و�صداقة وتفاه��م مع دول العامل املختلفة، ومب��ا تبنيه من ثقة 
عاملي��ة يف القدرات االقت�سادية لدولة االإمارات، جعلت دول العامل اأجمع تت�سابق على 

اإقامة عالقات �سراكة اقت�سادية معها.

مقومات النجاح: درو�ض م�ستمرة
م��ن خالل ا�ستق��راء تاريخ التجرب��ة االحتادية يف دول��ة االإمارات العربي��ة املتحدة منذ 
تاأ�سي�سه��ا، ميكن اخل��روج بالعديد من الدرو�ض والعرب امل�ستخل�س��ة من م�سرية 41 عاماً 
م��ن االإجناز والنجاح التنموي يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية واالإعالمية، 

وفيما يلي ميكن اأن نطرح بع�ساً من هذه الدرو�ض:
� االت��كاء على الثوابت وا�ستمراري��ة التجربة وقواعدها ومرتكزاته��ا، مبعنى اأن التجربة 
التنموي��ة يف دولة االإمارات ال تتعر�ض النتكا�س��ات وحتوالت يف النهج التخطيطي، بل 
تعتم��د باالأ�سا���ض على ثواب��ت اأر�ساها املوؤ�س���ض االأول املغفور له - ب��اإذن اهلل تعالى - 
ال�سي��خ زاي��د بن �سلطان اآل نهيان، ال��ذي حتمل عبء قيادة االحت��اد يف ظروف �سعبة، 
واأر�س��ى االأ�س�ض والثوابت التي مكنته من البقاء والتطور، ويف مقدمتها االإميان احلقيقي 

بالوحدة، باعتبارها خياراً وحيداً ملواجهة اأية حتديات اأو خماطر. 
� وج��ود قدر هائ��ل من التوافق واالن�سج��ام بن الوحدات االحتادي��ة )اإمارات الدولة( 
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وق��د جتلى هذا التوافق واالن�سج��ام واحلر�ض على ا�ستمرارية جناح التجربة الوحدوية يف 
اأول اختب��ار حقيقي للتجربة عند انتقال ال�سلطة بعد وفاة املغفور له - باإذن اهلل تعالى - 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )19 رم�سان 1425ه� املوافق 2 نوفمرب 2004( حيث 
مل يلم���ض العامل اأي م�سكلة اأو عقبات حتول دول حدوث انتقال هادئ و�سل�ض ومنظم 
لل�سلطة اإلى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، 
ويج��د خرباء ال�سيا�سة التف�سري له��ذا االنتقال املنظم لل�سلط��ة يف اأن دولة االحتاد تقوم 
باالأ�سا�ض على مبداأ الرتا�سي بن االإمارات املختلفة، ومراعاة اخل�سو�سية املختلفة لكل 
اإم��ارة، وعلى االحرتام املتبادل بن هذه االإمارات، كم��ا يالحظ اأن الد�ستور االحتادي 
ينطل��ق من  التوفيق بن متطلب��ات تكوين دولة االحتاد، وبن مت�س��ك اأو حر�ض حكام 
االإمارات على االحتفاظ باأكرب قدر ممكن من اال�ستقالل الذاتي، حيث يعطي الد�ستور 
حري��ة كبرية الإمارات الدولة االأع�ساء يف االحت��اد لتنظيم �سوؤونها الداخلية، ومل يفر�ض 
عليها قي��وداً كثرية حتد من �سلطاتها واخت�سا�ساتها املحلي��ة اأو احلرية املطلقة للحاكم يف 
اإدارة �س��وؤون اإمارته مبا ال يتعار�ض مع اأحكام الد�ستور، ما ينعك�ض بالتبعية يف غياب اأي 
اإ�سكاليات تتعل��ق بانتقال ال�سلطة اأو اإدارة العالقات ب��ن خمتلف الوحدات االحتادية 
املكونة للدولة. وهذا التوافق مل يقف حائاًل اأمام اأي اإمارة ت�سعى اإلى بلورة ال�سيا�سات 
واخلطط التي ترى اأنها االأن�سب الإدارة مواردها الذاتية، ب�سكل واإن بدا لبع�ض املراقبن 
اخلارجين وكاأنه تناف�ض فيما بينها، فاإنه تناف�ض ي�سب يف �سالح املواطن االإماراتي عموماً، 
وق��د اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة على هذه احلقيق��ة بالقول: "اإنه تناف�ض �سريف 
خلدم��ة اأبناء االإمارات  وحت�سن االأداء وتطوير العمل، وهو تناف�ض يعرب عن الثقة ب�سالبة 
التجرب��ة االحتادية و�سكل من اأ�سكال اإدارة املوارد  وتوزيع االخت�سا�سات بن ال�سلطات 
االحتادي��ة واملحلية، بهدف الو�سول اإلى اأق�سى فائدة ، وحتقيقاً ملبداأ التنمية املتوازنة  التي 

تطول املواطنن يف كل مكان على اأر�ض االإمارات".
� اأهمية املوؤ�س�سية يف بناء الدول االحتادية، حيث ميكن القطع باأن بناء موؤ�س�سات االحتاد 
كان اأحد عوامل جناح التجربة منذ بدايتها وحتى االآن، حيث ت�سطلع موؤ�س�سات الدولة 
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االحتادية بدور حي��وي يف جتاوز اأي �سلبيات اأو حتديات ميكن اأن تعرت�ض م�سرية االحتاد، 
ونعن��ي مبوؤ�س�سات االحتاد يف هذا املقام اأن التجرب��ة ال�سيا�سية االإماراتية قد اتكاأت منذ 
انطالقه��ا على  قواعد قانونية ود�ستوري��ة وا�سحة، فبعدما توافقت اإرادة حكام االإمارات 
عل��ى �سرورة الوحدة فيما بينهم، مت تقنن ه��ذه االإرادة يف د�ستور مكتوب ر�سم مالمح 
النظ��ام ال�سيا�س��ي االإماراتي وحدود العالقة بن �سلطات احلكوم��ة االحتادية و�سلطات 
االإم��ارات الداخلة يف االحتاد، ما ي�سعف فر�ض ظه��ور اأي تباينات اأو خالفات جوهرية 

بن الوحدات االحتادية.
� اأهمي��ة منهج التدرج ومراعاة اخل�سو�سيات بن وحدات االحتاد، فقد اتبع ال�سيخ زايد 
- طيب اهلل ثراه - هذا املبداأ،  اإدراكاً منه باأن عقوداً طويلة وموروثات معقدة من العادات 
واملفاهيم  ال ميكن جتاوزها ب�سهولة، ي�ساف اإلى ذلك اأنه كان يدرك بح�سه الفطري طبيعة 
اجل��و االإقليمي الذي اأح��اط بالتجربة، وقد اتبعت القي��ادة ال�صيا�صية يف االإمارات هذا 
املنهج يف كاف��ة االإ�سالحات ال�سيا�سية واالقت�سادية، وق��د اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليف��ة هذا التوجه يف خطابه التاريخ��ي املهم مبنا�سبة العيد الراب��ع والثالثن لتاأ�سي�ض 
االحتاد، بقوله: "من خالل م�س��ار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دور املجل�ض الوطني 
عرب انتخاب ن�سف اأع�سائه من خالل جمل�ض لكل اإمارة وتعين الن�سف االآخر، بادئن 

م�سرية تتكلل مبزيد من امل�ساركة والتفاعل مع اأبناء الوطن".

االإمارات "واحة ا�ستقرار"..ملاذا؟
 The Pioneer حت��ت عنوان "ملاذا يتحا�سى الربيع العربي االإمارات" عر�ست �سحيفة
 Dubai: The "اليومي��ة ال�س��ادرة يف دله��ي  كت��اب :"دبي: �سن��ع مدينة عمالق��ة
Making of a Megapolis للكات��ب  Pranay Gupte وقال��ت ال�سحيف��ة اأن هذا 

الكتاب ال يكتفي بتتبع م�سار حتول دبي اإلى مدينة "م�ستقبلية"، بل اإنه ُيربز اأي�ساً كيف 
جن��ح حكام دولة االإمارات يف اإقام��ة نظام فعال، خا�سة يف وقت تت�سارع فيه العديد من 
البلدان العربية االأخرى مع حتديات م�ستقبل جمهول، وقال الكاتب اإنه رغم ا�سطرابات 
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م��ا يعرف بالربيع العربي، الت��ي تخيم على منطقة ال�سرق االأو�س��ط فقد ظل بلد واحد 
مبناأى عن ذلك وهو االإمارات، فعلى الرغم من اأن البالد تخ�سع منذ تاأ�سي�سها يف اأوائل 
ال�سبعينات حلكم عائلة اآل نهيان التي تتبنى مثاًل عليا اإ�سالمية، اإال اأن �سعبها مل ي�سعر 
قط باحلاجة اإلى االنتفا�ض �سد ما يراه املواطنون يف بلدان اأخرى يف املنطقة اأن اأنظمتهم 
دكتاتوري��ة وا�ستبدادية وقمعية،  وال�سبب � كما يقول الكاتب � ب�سيط على ما يبدو: اإذ 
مل ي�سبق ل�سعب االإمارات اأن �سعر اأنه مقموع اأو م�ستثنى من نعم االزدهار التي ُخلقت 
للحكام ودولتهم، ذلك اأن هناك نوعاً من �سمولية الرفاهية االجتماعية �ساهم يف احلفاظ 

على االإمارات متما�سكة.
ويف ر�س��ده لق�س��ة جناح مدينة دب��ي، ي�سلط الكات��ب ال�سوء اأي�ساً عل��ى م�ساألة وحدة 
اله��دف املثرية لالنتباه لدى ح��كام خمتلف االإمارات املتمثلة يف بن��اء دولة االإمارات 
ومكوناته��ا املتع��ددة، ذلك اأن ح�سافة حكام دولة االإم��ارات املقرونة بلم�سة اإن�سانية يف 
احلك��م قلما توجد يف املنطقة العربية، بل ويف العديد من الدميقراطيات العريقة كذلك، 
وه��ي مل�سة �سمنت اأال حتدث تلك امل�ساحن��ات وال�سراعات التافهة التي كان ميكن اأن 
تخرج عملية التنمية عن م�سارها، ولو اأنه حدث بع�ض منها فقد مت التعامل معها ب�سكل 

فعال ومت واأدها يف املهد.
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السياسة الخارجية..

 اإلمارات نموذج للحيوية والفعالية

ال يختلف املراقبون لتفاعالت االأح��داث وتطوراتها على ال�ساحتن االإقليمية والدولية 
على اأن ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية متثل منوذجاً للحيوية والفاعلية والديناميكية، ويعود 
ذلك باالأ�سا�ض اإلى تبني القيادة ال�سيا�سية يف دولة االإمارات وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو 
ال�سي��خ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، روؤيًة ذات حمددات وركائز 
وا�سح��ة الإدارة العالقات مع العامل اخلارجي، بحيث يتحرك اجلهاز الدبلوما�سي للدولة 

انطالقاً من هذه الروؤية، ووفق االأ�س�ض التي تقوم عليها والثوابت التي تنطلق منها.
وي�ساع��ف من الثمار ال�سيا�سي��ة والنتائج االيجابية لهذه احلرك��ة الدبلوما�سية الدوؤوبة، 
الكف��اءة النوعية املتميزة التي يدار بها اجله��از الدبلوما�سي الذي يقف على راأ�سه �سمو 
ال�سي��خ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، حي��ث �سهدت الدبلوما�سية االإماراتية 
من��ذ توليه "حقيب��ة اخلارجية" حراكاً غري م�سب��وق، وانطلقت وفق روؤي��ة مدرو�سة اإلى 
ف�س��اءات اأرحب، واأ�سهمت جدياً يف اإدارة اأزمات املنطق��ة العربية، وي�ساعف من قيمة 
ه��ذه النجاحات اأنها اأجنزت يف توقيت ع�سيب يت�س��م بالتعقيد ال�سيا�سي البالغ ب�سبب 
"التوابع" والتاأثريات االإقليمية ملا ا�سطلح على ت�سميته اإعالمياً ب� "الربيع العربي" وما 
ارتبط به من اإ�سكاليات اأمنية وا�سطرابات �سيا�سية واأزمات اقت�سادية واإن�سانية يف العديد 
م��ن الدول العربية، وحققت الدبلوما�سية االإماراتية على هذا ال�سعيد، بالتعاون مع بقية 
دول جمل�ض التعاون ومن خالل العمل ب�سكل متواٍز �سمن منظومات املجتمع الدويل، 
الت��ي ت�سدت ملعاجلة هذه االأزم��ات، تفوقاً م�سهوداً و�سع الدول��ة يف مكانة بارزة �سمن 
ح�ساب��ات العوا�سم الدولية الك��ربى، اأو ما يعرف بعوا�سم �سنع القرار العاملي، ويف هذا 
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االإطار ي�سار اإلى دور االإمارات يف معاجلة اأزمات الو�سع الداخلي يف ليبيا واليمن ومملكة 
البحري��ن ال�سقيقة، وهي اأدوار متت بالتن�سيق مع بقية دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية كما حدث يف اليمن عرب "املبادرة اخلليجية"، اأو مع حلف �سمال االأطل�سي كما 
كان عليه احلال حلماية املدنين يف ليبيا، عالوة على الدور الذي ا�سطلعت به االإمارات 
بالتن�سي��ق م��ع بقية دول جمل�ض التع��اون للحفاظ عل��ى اأمن مملكة البحري��ن ال�سقيقة 
وا�ستقراره��ا، يف ترجمة الإميان هذه الدول بوحدة امل�سري واالأهداف و�سرورة مواجهة اأي 

تهديدات الأمنها الداخلي �سمن اأطر العمل اجلماعي اخلليجي امل�سرتكة.
وقد عرب �ساحب ال�سم���و ال�سي��خ خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" 
خ��الل لقائه  ال�سنوي االأخري مع �سفراء الدولة يف اخلارج وممثليها يف عدد من املنظمات 
االإقليمي��ة والدولية عن الر�سا ع��ن النجاحات التي حتققت وتتحقق يف جمال ال�سيا�سة 
اخلارجي��ة بقوله "اإن جناح ال�سيا�سة اخلارجية لدولة االإمارات ي�سكل اأحد اأبرز االإجنازات 
امل�سهودة للدولة التي قامت على جمموعة من الثوابت لل�سيا�سة املتوازنة واملعتدلة التي 
تنتهجه��ا الدولة منذ قيامها جتاه الق�سايا العربية والدولية والتي اأك�سبت بالدنا االحرتام 

والتقدير يف خمتلف املحافل الدولية". 
ويجم��ع املراقبون وخ��رباء ال�سيا�سة على اأن ما و�سلت اإلي��ه دولة االإمارات من جناحات 
وازدهار تنموي، مدعوم بحالة رائعة من حاالت االأمن واال�ستقرار الداخلي، ميثل ح�ساداً 
طبيعياً ومردوداً مبا�سراً للدبلوما�سية الذكية التي �ساغ معاملها واأر�سى دعائمها املغفور له 
- ب��اإذن اهلل تعالى- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، ثم اكت�سبت هذه الدبلوما�سية قوة 
دف��ع متج��ددة وزخماً نوعياً جدي��داً على يد �ساحب ال�سمو ال�سي��خ خليفة بن زايد اآل 
نهي��ان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، حيث ك�سب��ت ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية يف عهد 
�صموه، وبف�صل ديناميكية ون�صاط الفريق اأول �صم��و ال�صيخ حمم��د بن زاي��د اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائ��ب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، م�ساحات حركة خارجية اأو�سع 
واأرح��ب، وباتت متتلك زمام املب��ادرة يف ملفات عدة، و�سطع جنمها عاملياً يف دوائر اهتمام 
م�ستحدث��ة على اأجندة احل��وار الدويل، كما هو عليه احلال يف ملف��ات الطاقة املتجددة، 
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وحظر االنت�سار النووي، واالأمن وال�سلم الدولين وغري ذلك، كما لفتت االنتباه و�سربت 
املث��ل والقدوة عرب تبني من��وذج غري م�سبوق دولياً يف امت��الك برنامج نووي �سلمي بات 
م�س��رب املثل يف التعاطي ال��دويل مع ه��ذه التكنولوجيا ذات احل�سا�سي��ة اال�ستثنائية 

بالن�سبة لالأمن واال�ستقرار العاملين.
وي��درك متابعو ال�ساأن االإماراتي اأن ال�سيا�سة اخلارجية للدولة قد تطورت بتطور املعطيات 
االإقليمية يف كل مرحلة زمنية، بحيث تبدو مراآة ملا ي�سهده الواقع االإقليمي والدويل من 
تغريات وحتوالت، مع احتفاظها ب�سماتها االأ�سا�سية املميزة واملتفردة، ويف مقدمتها الهدوء 
والر�سان��ة واحلفاظ على قواعد ح�سن اجل��وار، االأمر الذي يعك�ض مدى ديناميكية هذه 
ال�سيا�سة التي تبدو يف حقيق��ة االأمر انعكا�ساً ملا ت�سهده جميع قطاعات العمل والتنمية 
يف دولة االإمارات من تط��ورات اإيجابية مت�سارعة، يتكر�ض من خاللها م�سطلح "الدولة 
النم��وذج" لي�ض فقط على م�ستوى البن��اء االحتادي ال�سيا�سي، ولكن اأي�ساً على �سعيد 
البناء التنموي واالقت�سادي مبختلف مظاهره وجتلياته ووفقاً الأحدث نظرياته واأطروحاته.

وي�سه��د تاريخ العق��ود ال�سابقة التي م�ست منذ ن�ساأة احتاد دول��ة االإمارات على حكمة 
القي��ادة ور�سادتها، اإذ جنح��ت يف عبور اأزمات اإقليمية كانت م��ن القوة واجلموح بحيث 
زلزل��ت كيان االإقليم ودول��ه كافة، ومن بن ه��ذه االأزمات اأزمة اخللي��ج يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي، وقبلها احلرب العراقية � االإيرانية، التي امتدت ل�سنوات لي�ست قليلة، ثم 
تفج��ريات احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 والتي ر�سمت خط��اً فا�ساًل بن ما قبلها وما 

بعدها على �سعيد التحالفات والعالقات الدولية.

االأولويات الدبلوما�سية
ال يخف��ى على اأي من املراقبن واخلرباء عمق عالقات التعاون التقليدية التي تربط بن 
دول��ة االإمارات والعديد من القوى الدولية واالإقليمي��ة، ويف مقدمتها الواليات املتحدة 
االأمريكي��ة وفرن�سا وبريطانيا واأملانيا واليابان، ويف هذا املل��ف نلقي ال�سوء على توجهات 
جدي��دة يف ال�سيا�س��ة اخلارجية االإماراتي��ة، التي مت�سي يف ال�سن��وات االأخرية نحو فتح 

السياســة الخارجيـة .. اإلمارات نموذج للحيوية والفعالية
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اآف��اق اأرحب يف حتركاتها اخلارجية من اأجل بناء �سراكات مع قوى �ساعدة على اخلارطة 
العاملي��ة، ويف مقدمته��ا ال�سن والهند وكوري��ا اجلنوبية ودول اأمري��كا الالتينية وغريها، 
فالي��وم تقف ال�صيا�صة اخلارجية االإماراتية عند جمموعة م��ن نقاط التحول اأملتها عليها 
طبيعة املرحلة الراهنة من عم��ر النظام الدويل، حيث اأ�سبحت املو�سوعات االقت�سادية 
والتنموي��ة ه��ي الركائز االأ�سا�سي��ة يف اإدارة العالقات بن الدول الت��ي تت�سابق خططها 
التنموي��ة مع الزمن، ومن هذا املنطلق اأ�سبح��ت ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية تركز على 
االأولويات الدبلوما�سية اجلديدة لتتواكب مع اخلطط التنموية للدولة، ولتعظيم اال�ستفادة 
من �سبكة العالق��ات املتميزة التي متتلكها الدولة مع خمتلف القوى االإقليمية والدولية 
�سرق��اً وغرباً، مبا يجعل من حمطات هذه ال�سبك��ة م�سبات وروافد تغذي وتدعم ب�سكل 

متوا�سل م�سرية التنمية وخططها الطموحة يف دولة االإمارات. 
ي��درك اخل��رباء واملراقبون اأن االقت�س��اد واال�ستثمارات وتنويع م�س��ادر الدخل وحتقيق 
اال�ستدامة يف برامج البيئة والطاقة املتجددة وغري ذلك من جماالت تعاون اأ�سبحت هي 
املحرك االأ�سا�سي واملوجه االأن�س��ط يف ديناميكيات ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية مقارنة 
بامللفات واملو�سوعات التقليدية مثل االأحداث ال�سيا�سية االإقليمية والدولية، التي توؤكد 
ال�سواه��د تراجع اأهميتها ن�سبياً �سمن جماالت احلوار واإدارة العالقات بن الدول، ويف 
اأح�س��ن االأحوال رمب��ا باتت هذه االأح��داث ال حتظى بدرجة التاأث��ري ذاتها التي كانت 
تفرزه��ا يف فرتات زمنية �سابقة، ويرجع املراقبون هذه املتغريات والتحوالت يف حمركات 
ال�سيا�س��ة االإقليمية والدولية اإلى ال�سعف والوهن الذي يعانيه النظام االإقليمي العربي 

وم�ستوى االإحباطات املتكررة يف التعامل مع ق�ساياه الرئي�سية.
وعل��ى اخللفية ال�سابق��ة ميكن فهم اأبعاد املج��االت احليوية اجلديدة الت��ي انطلقت من 
خالله��ا ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية يف ال�سنوات االأخرية، فلم تعد املحطات التقليدية 
للدبلوما�سي��ة االإماراتية يف اخلارج هي ذاتها، ب��ل ا�ستحدثت عوا�سم وحمطات جديدة 
�س��ارت حتظى بدرجة ق�سوى من اهتم��ام �سانعي القرار االإمارات��ي، واإن كان ذلك ال 
يعن��ي بال�سرورة التقليل من اأهمية وحمورية العوا�سم الكربى التقليدية التي كانت وال 
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ت��زال متتلك عالقات �سراكة ا�سرتاتيجية حتر�ض االإم��ارات على دميومتها واالإبقاء عليها 
وتعزيزها. وعل��ى اخللفية ال�سابقة �سارت عوا�سم مثل بك��ن و�سيئول ونيودلهي �سرقاً، 
وبرازيلي��ا وبوجوتا ومونتفيدي��و وغريها من عوا�سم دول اأمري��كا الالتينية غرباً حمطات 

مهمة على خريطة حتركات الدبلوما�سية االإماراتية يف ال�سنوات واالأ�سهر االأخرية.
واملوؤك��د اأن جممل حتركات ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية وتنوعها �سرقاً وغرباً لال�ستفادة 
م��ن الفر�ض االقت�سادية واال�ستثمارية املتنوعة على اأجندة التجارة العاملية، يرتكز بدوره 
عل��ى تبني القيادة يف دولة االإمارات �سيا�سة خارجية فاعلة ومتزنة، حتر�ض على توظيفها 
يف خدم��ة اأهدافه��ا الداخلية واخلارجية على حد �سواء، وهذا م��ا اأكده �ساحب ال�سمو 
ال�سي��خ خليفة بن زايد اآل نهي��ان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، خالل ت�سلم �سموه اأوراق 
اعتم��اد 12 �سفرًيا جديًدا لدول �سديقة لدى الدول��ة، وخالل تاأدية ثالثة �سفراء جدد 
للدول��ة لدى كل من منظمة حلف �سمال االأطل�س��ي "الناتو"، وليبيا، ودولة الكويت ، 
فقد اأكد �ساحب ال�سمو على"حر�ض دولة االإمارات على مد ج�سور ال�سداقة والتعاون 
والت�سام��ح بن ال�سعوب، وبن��اء عالقات متوازنة مع كافة ال��دول ال�سديقة، اإ�سافة اإلى 

تطوير عالقاتها االقت�سادية والثقافية وال�سياحية مع دول العامل".
هذه الروؤية تعك�ض العديد من املبادئ احلاكمة واملوجهة ل�سيا�سة االإمارات اخلارجية: اأولها 
التوازن، مبعنى التوجه نحو اإقامة عالقات مع القوى املختلفة يف العامل، وتو�سيع خيارات 
الدولة وجماالت حركتها، دون الرتكيز واالهتمام مبنطقة دون اأخرى. وهذه املبادئ - وال 
�سك - قد اأنتجت عالقات اإماراتية قوية وفاعلة مع معظم دول العامل يف ال�سرق والغرب 
وال�سمال واجلنوب. وثانيها التكامل وال�سمول يف التحرك اخلارجي، حيث تعمل الدولة 
على بناء �سبكة عالقات متكاملة مع اخلارج ال تقت�سر على العالقات ال�سيا�سية فقط، بل 
متت��د اإلى املجاالت املختلفة االأخرى، مثل االقت�س��اد والثقافة وال�سياحة وغريها، وذلك 
م��ن منطلق االإميان باأن كل جمال من هذه املج��االت ي�سيف بعداً جديداً اإلى عالقاتها 
اخلارجي��ة، ويرفدها بروافد جديدة ت�ساعد على تطويرها وتقويته��ا. اأما املبداأ الثالث فهو 
خدم��ة االأهداف الوطني��ة يف الداخل، حيث حتر�ض الدول��ة يف حتركاتها اخلارجية على 
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اأن تنعك���ض اإيجاب��اً على االأهداف الوطني��ة يف الداخل، وبال�سكل ال��ذي يلم�سه اأبناء 
الوط��ن جميعاً، وذلك من خالل االطالع على جت��ارب التنمية الناجحة يف كل مكان، 
واختي��ار االأف�سل منها وتطويعها خلدمة االأه��داف التنموية يف خمتلف املجاالت، وهذا 
االأمر يعك�ض بدوره الروؤية البعيدة املدى التي ترى يف االنفتاح على دول العامل اأجمع، 
واال�ستف��ادة من خرباتها املختلف��ة، ا�ستثماراً مهماً للحا�س��ر وامل�ستقبل، من اأجل تعزيز 
مكان��ة الدولة وموقعها على خريطة االقت�سادات املتقدم��ة، كما اأن التحركات اخلارجية 
وبن��اء العالقات يلتزم دوماً مبب��ادئ ال�سيا�سة اخلارجية لدولة االإم��ارات العربية املتحدة 
والثوابت التي �سارت عليها منذ اإن�ساء الدولة االحتادية، وهي احلر�ض على التزام مواثيق 
االأم��م املتحدة، والقوانن الدولية كافة واحرتامها، واإقامة عالقات مع جميع دول العامل 
عل��ى اأ�س�ض االحرتام املتبادل، وعدم التدخل يف ال�س��وؤون الداخلية لالآخرين، والتزام 
ح��ل النزاعات بن الدول باحل��وار والطرق ال�سلمية، والوقوف اإل��ى جانب ق�سايا احلق 
والع��دل واالإ�سهام يف دعم اال�ستقرار وال�سل��م الدولين، وهي املبادئ ذاتها التي اأر�سى 
دعائمه��ا املغفور له - باإذن اهلل تعالى - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وتعك�ض ر�سالة 
مهمة مفادها اأن االإمارات وهي تتفاعل بقوة مع متغريات الع�سر وجتاري تطوراته بفاعلية 
عل��ى امل�ستويات كافة لديه��ا ثوابتها التي ال حتيد عنها وحتر�ض عل��ى اأن تكون حتركاتها 
وتفاعالته��ا اخلارجية كلها يف اإطارها، وهذا من �سمات ال��دول الرا�سخة االأركان املوؤمنة 

مببادئها والواثقة بنف�سها وبتوجهاتها، الأنها بنيت على اأ�س�ض �سليمة ووا�سحة وح�سارية.
وبن��اء على ما �سبق، يجمع اخلرباء واملراقبون عل��ى اأن ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية تعد 
منوذجاً للفاعلية واالتزان والنجاح بف�سل رجاحة االأ�س�ض التي تقوم عليها والثوابت التي 
تنطلق منها، وهي الروؤية التي جعلت دول العامل كافة تنظر مبزيد من التقدير واالحرتام 
لالإم��ارات، باعتبارها دولة م�سوؤول��ة يف حميطها االإقليمي والعربي، وتتفاعل باإيجابية مع 
خمتل��ف املبادرات التي تطرحها وتتن��اول ق�سايا حيوية تهم املجتمع الدويل، ف�ساًل عن 
اأن هذه ال�سيا�سة اخلارجية املنفتحة والفاعلة تفتح املجال اأمام فر�ض التجارة واال�ستثمار 
ب��ن االإمارات ودول العامل املختلفة �سرقاً وغرباً، كما اأنها تف�سر جانباً من مظاهر احلفاوة 
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والتقدير واالحرتام التي حتيط مب�سوؤوليها والوفود التي ترافقهم خالل اجلوالت اخلارجية 
العديدة التي تعك����ض حر�ض دول العال�م على تعميق روابطها ال�سيا�سية واالقت�سادية 
م��ع االإمارات ودفعها اإلى االأمام يف املجاالت كافة وا�ستثمار فر�ض التعاون التي تتيحها 

مبا يعود باخلري على اجلانبن.
وتدرك االإم��ارات يف حتركاتها اخلارجية اأن هناك جتارب تنموي��ة مهمة ومميزة ا�ستطاعت 
اأن ت�سعد بالدول التي متت وتتم فيها اإلى مراكز متقدمة على خريطة االقت�ساد العاملي، 
حيث ترى االإمارات اأن متتن العالقات االقت�سادية والتجارية مع هذه الدول ي�سب يف 
خدم��ة امل�سرية التنموية االإماراتية ويحقق اأحد اأه��م اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية للدولة، 
وهو خدمة التنمية يف الداخل من خالل بناء �سبكة كبرية من امل�سالح املتبادلة مع دول 
الع��امل املختلفة تتيح تبادل اخلربات والتعرف على التجارب ونقل التكنولوجيا وغريها 

من االآليات التي ت�سب يف خدمة االقت�ساد الوطني.
كما تعك���ض اأي�ساً قدرة الدبلوما�سي��ة االإماراتية على بناء ج�س��ور التفاهم والتعاون مع 
املناط��ق املختلف��ة يف العامل، خا�سة مع الق��وى ال�ساعدة يف ال�س��رق والغرب، ومن ثم 
خدمة م�ساحلها وتعزيز ح�سورها وتاأثريها على امل�ستوين االإقليمي والدويل، وهو احل�سور 
ال��ذي يتعمق با�ستمرار بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة للقي��ادة االإماراتية التي حتظى بتقدير 
الع��امل كله واحرتامه وكفاءة اجلهاز الدبلوما�سي وقدرته على التحرك املدرو�ض والواعي 
جت��اه دوائ��ر االهتمام ومناطقه، ومن ث��م بناء �سورة اإيجابية للدول��ة لدى �سعوب العامل 
وقيادات��ه ال�سيا�سية، وه��ذه ال�سورة جتد �سدى وانعكا�سات له��ا يف العديد من املواقف 
وال�ساحات واملجاالت،  ولع��ل من اأبرز هذه املنا�سبات يف ال�سنوات االأخرية جناح دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة يف الفوز بت�سويت الثقة من جانب املجتمع الدويل وا�ست�سافة 
مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "ايرينا" يف اأبوظبي، وهذا ك�سف بو�سوح عن الثقل 
ال�سيا�سي لالإمارات على ال�ساحة الدولية الذي جاء بحكمة قيادتها وم�ساهمتها الكبرية 
يف خدمة ال�سالم واالأمن واال�ستقرار والتنمية يف العامل. كما اأن هذا االإجناز - واإن كان 
تعب��رياً عن الثقة الدولية بتوجهات االإمارات يف جمال الطاقة املتجددة - فاإن له كذلك 
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اآث��اره االإيجابي��ة على خطط التنمية يف الداخل، خا�س��ة اإذا ما مت االأخذ يف االعتبار اأن 
اال�ستثم��ار يف الطاقة املتجددة اأ�سبح توجهاً عاملياً ت�سعى اإليه معظم دول العامل، وتوؤكد 
ال�سواهد اأي�ساً اأن ال�سورة النمطية االإيجابية لالإمارات يف اخلارج قد وجدت �سدى لها 
اأي�ساً يف جناح الدبلوما�سية االإماراتية عرب جهود مكثفة وحتركات ن�سطة يف احتواء العديد 
م��ن حاالت التوتر واالأزمات واخلالفات النا�سبة، �سواء على �سعيد املنطقة اأو خارجها، 
كما �سعت ب�سكل دوؤوب وم�ستمر لتعزيز خمتلف برامج م�ساعداتها االإن�سانية واالإغاثية 
واالإمنائي��ة واالقت�سادية املبا�س��رة وغري املبا�سرة للعديد من ال��دول النامية، خا�سة تلك 
الت��ي ت�سهد حاالت نزاع اأو كوارث طبيعية، ف�س��اًل عن م�ساهماتها االأخرى الفاعلة يف 
العديد م��ن عمليات حفظ ال�سالم وحماية ال�سكان املدنين واإعادة االإعمار يف املناطق 
بعد انتهاء ال�سراعات، وهو ما يج�سد �سراكتها املتميزة مع اأطراف عدة، وتفانيها من اأجل 

حتقيق االأهداف النبيلة من �سيانة وا�ستقرار ال�سلم واالأمن الدولين.

موؤ�سرات جناح ذات داللة
جتدر االإ�سارة اإلى اأن اأحد مظاهر وجتليات التاأثري الدبلوما�سي االإماراتي يكمن يف عالقات 
الدول��ة م��ع خمتلف دول العامل يف قاراتها ال�ست، فقد بل��غ عدد الدول التي ترتبط مع 
الدولة بعالقات دبلوما�سية 182 دولة، فيما ارتفع عدد �سفارات الدولة يف اخلارج اإلى69 
�سف��ارة و11 قن�سلية، اإ�سافة اإلى ثالث بعثات دائمة، بينما بلغ عدد ال�سفارات االأجنبية 
لدى الدولة 94 �سفارة و75 قن�سلية عامة، و11 مكتباً تابعاً للمنظمات االإقليمية والدولية 
بح�سب ما ي�سري اإليه اأحد اإح�ساءات وزارة اخلارجية االإماراتية، كما ت�سري االإح�ساءات 
الر�سمي��ة يف هذا االإط��ار اإلى اأن دولة االإم��ارات ا�ستقطبت خ��الل ال�سنوات اخلم�ض 
املا�سي��ة، ا�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة بقيمة 220 ملي��ار درهم لتتبواأ بذلك املرتبة الثانية 
عربياً بن الدول االأكرث جذباً لراأ�ض املال االأجنبي يف تقرير موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة 
والتنمي��ة )اأونكتاد( لال�ستثمار العاملي للعام 2011، كما �سّنف التقرير االإمارات �سمن 
اأف�س��ل 30 موقعاً عاملياً لال�ستثم��ار االأجنبي املبا�سر، وجاءت االإمارات يف املرتبة الثالثة 



47

عربي��اً وال�27 عاملياً �سم��ن موؤ�سر التناف�سية العاملي��ة 2011-2012 الذي اأعده املنتدى 
االقت�سادي العاملي، ويف املرتبة الثامنة عاملياً من حيث البنية التحتية التي يعتربها املنتدى 
من اأهم مقومات التناف�سية بن الدول، كما جاءت االإمارات يف املرتبة العا�سرة عاملياً من 
حيث فعالية اأ�سواق ال�سل�ع، واملرتبة ال� 11 يف بني��ة االقت�س�اد الكلي، واملرك��ز الثالث 
يف فعالية النظام ال�سريبي وانخفا�ض تكلفة االأعمال الناجتة عن اجلرمية والعنف، بف�سل 
م��ا تنعم به من اأمن وا�ستقرار، ويف املركز االأول عاملياً من حيث ا�ستقرار معدل م�ستوى 
الت�سخم، كما �سنف البنك الدويل دولة االإمارات يف تقرير ممار�سة االأعمال للعام 2011 
يف املرتب��ة الثالثة عاملياً �سم��ن اأف�سل الدول يف متكن التجارة ع��رب احلدود، ويف املرتبة 
ال��� 28 عاملياً يف �سهولة االأعم��ال، وت�سدرت دولة االإمارات قائمة دول ال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا وحلت يف املرتبة ال� 16 عاملياً يف تقرير متك�ن التجارة العاملية للعام 2010 
ال��ذي اأ�سدره املنتدى االقت�سادي العاملي، وحقق��ت التجارة اخلارجية للدولة يف العام 
2011 منواً مبع��دل 14 يف املائة لت�سل قيمتها اإلى 754.4 مليار درهم مقابل666.4 مليار 

دره��م يف الع��ام 2009، وبلغت قيم��ة م�ساهمة ال�سادرات يف هي��كل التجارة اخلارجية 
83.1 ملي��ار درهم، وقيم��ة م�ساهمة قطاع اإعادة الت�سدير نح��و 202 دولة يف العامل نحو 

186 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 458.4 مليار درهم.

فر�ض واآفاق واعدة مع االقت�سادات ال�ساعدة
ي�سري اخل��رباء واملتخ�س�سون اإلى اأن العالقات التجارية واال�ستثمارية اجليدة التي ترتبط 
به��ا دولة االإمارات مع كل م��ن ال�سن والهند توفر فر�ساً جي��دة لالقت�ساد الوطني من 
اأج��ل اال�ستفادة من مرحل��ة النمو واالزده��ار االقت�سادي ال�سريع ال��ذي تعي�سه هاتان 
الدولتان، �ساحبتا اأكرب االقت�سادات ال�ساعدة على م�ستوى العامل واأكرثها منواً يف الوقت 
احل��ايل، وهما اأي�س��اً القوتان االقت�ساديتان اللتان يعول عليهم��ا يف دفع االقت�ساد العاملي 
نح��و التعايف، هذه هي النتيجة التي تو�سلت اإليه��ا موؤ�س�سة "االإيكونومي�ست" يف تقرير 
حدي��ث لها، حيث رجحت ه��ذه املوؤ�س�سة اأن حتتل دولة االإم��ارات املرتبة االأولى على 
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م�ست��وى منطقة ال�س��رق االأو�سط بن اأكرب امل�ستفيدين من ازده��ار اأ�سواق االقت�سادات 
النا�صئ��ة يف ال�صنوات املقبلة، لي�س ب�صبب االرتب��اط بالتجارة واال�صتثمار مع اقت�صادات 
اآ�سي��ا ال�ساعدة مبا فيها ال�سن والهند، بل الأن االقت�ساد االإماراتي بذاته يتمتع بعدد من 
املزايا التي ت�سعه يف قلب االقت�سادات االأوفر حظاً يف هذا ال�ساأن، وعلى راأ�ض هذه املزايا 
التعايف احلقيقي من اآثار االأزمة املالية العاملية، والذي بدت معامله وا�سحة على االقت�ساد 
الوطن��ي يف االآونة االأخرية، ويف هذا االإطار هناك العديد من املوؤ�سرات الدالة على بداية 
التعايف احلقيقي لالقت�ساد االإماراتي، بداية بتقديرات معدالت النمو االقت�سادي املتوقع 
اأن حتققه��ا الدول��ة خالل العام اجل��اري، والتي ال تنخف�ض باأي ح��ال من االأحوال عن 
نح��و 4.5 % اأو 5 % وفق��اً لتقديرات "وزارة االقت�س��اد" االإماراتية وعدد من املنظمات 
واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة كموؤ�س�سة "االإيكونومي�ست" و"�سندوق النق��د الدويل"، وهو ما 
ي�س��ري اإلى اق��رتاب االقت�ساد الوطني من النمو مبعدالت تق��رتب كثرياً من معدالت ما 
قب��ل "االأزمة املالية العاملية"، وهناك العديد من ال��دالالت االأخرى التي ت�سري بالفعل 
اإل��ى اأن ه��ذا التعايف قد بداأ يف التحقق على اأر�ض الواقع، ومن بن هذه الدالالت ذلك 
النمو الذي �سهدته التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة، والذي بلغ وفقاً لبيانات "الهيئة 
االحتادي��ة للجمارك" نحو 22 % مقارنة مب�ستواه��ا يف نف�ض ال�سهر من العام ال�سابق، هذا 
بجانب التح�سن امل�ستمر يف موؤ�سرات ثقة امل�ستهلكن وامل�ستثمرين باالقت�ساد االإماراتي، 
وكذلك االرتفاع الذي �سهدته اأرباح ال�سركات العاملة يف الدولة خالل الربع االأول من 
العام اجلاري. وتزداد اأهمية التع��ايف احلقيقي ودوره يف دعم االقت�ساد االإماراتي ومتكينه 
من اال�ستفادة ب�سكل اأكرب من غريه من االنتعا�ض املرتقب لالقت�سادات ال�ساعدة يف ظل 
كون املن��اخ اال�ستثماري، والبيئة االقت�سادية يف الدولة ب�س��كل عام، يعد من املناخات 
اال�ستثمارية االأف�سل على م�ستوى العامل يف الوقت احلايل، نظراً لل�سيا�سات االقت�سادية 
املرنة التي تتبعها الدولة، باأطرها الت�سريعية والقانونية والتنفيذية املحفزة للم�ستثمرين، كما 
اأن اندماج االقت�ساد الوطني االإماراتي يف االقت�ساد العاملي،  ومتكنه من و�سع نف�سه كمركز 
للتج��ارة واالأعمال على امل�ستوين االإقليمي والعاملي، كل تلك املعطيات ال تق�سي فقط 
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بتعظيم ا�ستفادة دولة االإمارات من وفورات النمو واالزدهار االقت�سادي يف االقت�سادات 
ال�ساعدة يف اآ�سيا، بل اإنها ت�سع االقت�ساد االإماراتي مناف�ساً لالقت�سادات ال�ساعدة ذاتها، 

وواحداً من حمركات النمو والتعايف االقت�سادي العاملي املرتقب خالل العقود املقبلة. 
ومتثل دولة االإمارات النموذج االأبرز بن دول منطقة ال�سرق االأو�سط فيما يتعلق بتح�سن 
اأداء قط��اع التجارة اخلارجي��ة، وقد دل اأداء هذا القطاع يف الدول��ة على مدار ال�سنوات 
املا�سي��ة على اأنه��ا ا�ستطاعت ا�ستثمار  التغ��ريات اجلارية على خريط��ة التجارة العاملية 
واملذكورة اآنفاً وتطويعه��ا خلدمة اأهدافها االقت�سادية والتنموية، ويتاأتى هذا النجاح بداية 
م��ن خالل اال�ستثمار اجليد للموق��ع اجلغرايف املميز للدولة، ال��ذي حتر�ض الدولة على 
حتقيق��ه منذ ن�ساأتها، خ�سو�ساً اأنها تقع يف منطقة تتو�سط العامل اأجمع، مبا ي�سهل اإمكانية 
الو�سول اإليها من جميع املناطق والقارات، ويجعلها معرباً لل�سلع واملنتجات املنقولة عرب 
احل��دود العاملية من خالل اأن�سطة اإعادة الت�سدير، وق��د ا�ستطاعت الدولة اأن حتقق هذه 
النجاحات من خالل جناحها املتميز يف توفري البنى التحتية والتكنولوجية واملالية املتطورة 
واإن�س��اء املوانئ البحرية واملطارات وتزويدها باأكرث التكنولوجيات واأ�ساليب العمل تطوراً 
على م�ستوى العامل. وتكلياًل لهذا كله، فقد ا�ستطاعت الدولة اأن تطور بنيتها الت�سريعية 
والتنظيمية لتكون مالئمة ملمار�سة جميع االأن�سطة االقت�سادية دون ا�ستثناء، فا�ستطاعت 

بذلك اأن ت�سبح مركزاً للتجارة واالأعمال اأي�ساً.

الدبلوما�سية االإماراتية والقرن احلادي والع�سرون
يف ظل ال�سعود املت�سارع للقوى االقت�سادية االآ�سيوية، تواجه الواليات املتحدة االأمريكية 
خياراً ا�سرتاتيجياً مفاده: هل تقبل الواليات املتحدة االأمريكية التفاو�ض على نظام دويل 
جديد مع ال�سن يعطي بكن دوراً اأكرب وي�سمح لها مبمار�سة مزيد من النفوذ عما كان من 
قبل، اأم �سرتف�ض وت�سر على احلفاظ على النظام القدمي بقيادتها؟ خالل زيارته االأخرية 
اإلى وا�سنطن، اأبدى نائب الرئي�ض ال�سيني موافقته على دور الواليات املتحدة االأمريكية 
يف اآ�سيا طاملا قبلت االأولى بدور ال�سن. يف املقابل يرى بع�ض املحللن اأنه من غري املتوقع 
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اأن حت��ل ال�سن حمل الواليات املتحدة االأمريكية كاأكرب ق��وة يف العامل، فال�سن تدرك 
اأكرث من غريها اأنها لي�ست يف مكانة القوة العظمى االأولى، متاماً مثلما تدرك رو�سيا واأملانيا 
وفرن�س��ا والهند. اأن جميعهم لديهم جوانب ق�سور، حتى بعد ت�سكيل االحتاد االأوروبي، 
لن يكون هناك "قرن اآ�سيوي"، ورمبا من االأف�سل ت�سميته ب� "القرن امل�ستقطب"، يف �سوء 
اأن ال�سن ل��ن تزيح الواليات املتحدة االأمريكية من مقعدها كقائد للعامل، ولكنها تريد 
اأن ُي�سمع راأيها وتكون جزءاً من اللعبة، رمبا يكون هذا ما يراود ال�سن والهند، االآ�سيويون 
لي�س��وا بحاجة اإلى "ق��رن اآ�سيوي" واإمنا هم بحاجة اإلى ال�س��الم الذي ال يتحقق بدوره 
ب�س��كل اأحادي من خالل ا�ستبعاد االآخرين، فيجب اإ�س��راك اأفريقيا، واأمريكا الالتينية 
واأوروب��ا اأي�س��اً. وجهة نظ��ر اأخرى يقدمها جيف��واين كابانيلي يف مق��ال بعنوان "ينبغي 
عل��ى العامل اأن يرحب بالقرن االآ�سيوي" يف موقع "ي��ورب ورلد" مفاده اأنه على الرغم 
م��ن اأنه ال يروق للبع���ض ت�سمية هذا القرن بالقرن االآ�سيوي، ف��اإن االأرقام تقول عك�ض 
ذل��ك، بحلول عام 2050، �س��وف متثل اآ�سيا اأكرث من ن�سف اقت�س��اد العامل و اأكرث من 
45 % م��ن االأ�سول املالية جميعاً، فاآ�سي��ا مبثابة املحرك الرئي�سي للنمو العاملي لي�ض عرب 

ال�س��ادرات فقط، بل من خالل دورها يف امت�سا���ض ال�سدمات اأي�ساً من خالل ات�ساع 
دائرة الطل��ب املحلية بها، وين�سح الكاتب اأوروبا باأن تدعم قيادة اآ�سيا النا�سئة للعامل اإذا 
م��ا اأرادت املحافظة على دورها كطرف اإقليمي ن�سط، الكت��اب االأمريكيون من جانبهم 
يخو�سون النقا�ض من اأو�س��ع اأبوابه، فكثري من االأقالم اأفا�ست يف احلديث عن "تراجع 
الن�س��ر االأمريكي" ل�سالح "امل��ارد ال�سيني" عقب اأحداث احل��ادي ع�سر من �سبتمرب 
2001، ث��م تبعات حرب��ي العراق واأفغان�ستان واالأزمة املالي��ة العاملية عام 2008 وتراجع 

ال��دوالر كعملة احتياطية عاملية، م��ا اأدى اإلى تراكم الدين الداخل��ي االأمريكي، لكن 
جمل��ة "االإيكونومي�ست" ت�سري يف عدد 24 مار�ض املا�س��ي اإلى اأن اأمريكا ما تزال قوية، 
وا�ستن��دت تقديرات املجلة املعروفة يف ذلك اإلى اأح��دث خم�سة كتب �سدرت موؤخراً 
ح��ول و�سع الوالي��ات املتحدة عاملياً، حيث اتفق املوؤلفون عل��ى قدرة الواليات املتحدة 
على العودة اإلى ال�سدارة جمدداً رغم �سعوبة الظروف الدولية والتقلبات العاملية، وذلك 
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ل�سب��ب ب�سيط، وه��و عدم وجود بديل قوي ق��ادر على حتم���ل ه�����ذه امل�سوؤولي��ات، 
فف��ي كتابه "العامل الذي �سنعته اأمري��كا" The World America made يرى املحلل 
ال�سيا�س��ي روبرت كيجان –اأحد اأقطاب املحافظن اجلدد البارزين- اأن النظام الليربايل 
الذي اأ�س�سته اأمريكا عقب احلرب العاملية الثانية قد ال ُيكتب له البقاء اإذا فقدت اأمريكا 
قوته��ا اأو رغبتها يف الدفاع عنه، التاريخ يثبت اأن القوى املهيمنة تاأتي وتزول، ولكن اأداء 
اأمريكا كقوة مهيمنة كان ا�ستثنائياً: فالدميقراطية لن تعرف طرقها اإلى االنت�سار اإال يف ظل 
العل��م االأمريكي، كما اأن موقع الواليات املتحدة البعيد من الناحية اجلغرافية كان �سبباً 
يف تقب��ل العامل لفكرة ا�ستخدامها للقوة، ومل يخطر ببال الدول اأن جتتمع اأو تلم �سملها 
للوقوف يف وجه القوة االأمريكية، كما كانت القوة االأمريكية من اأهم العوامل االإيجابية 
التي �ساهمت يف فتح طرق التجارة العاملية، ويخل�ض املوؤلف اإلى اأن احلديث عن تراجع 

اأمريكا مبالغ فيه. 
اخلال�س��ة من وراء اخلو���ض يف النقا�سات ال�سابقة اأن العامل مي��ر مبخا�ض لت�سكيل نظام 
دويل مل ت�سف��ر مالحمه عن �سيء وا�س��ح بعد، وبالتايل فاإن دبلوما�سية الدول الطموحة 
تنموياً مثل االإمارات ت�سعى اإلى تو�سيع هام�ض املناورة وفتح اآفاق جديدة للم�ستقبل من 
خالل تن�سيط دوائر حتركاتها وفتح قنوات ات�سال وتوا�سل ترتكز على امل�سالح امل�سرتكة 
م��ع القوى الدولية ال�ساعدة كافة، بافرتا�ض اأن غالبية هذه القوى �سيكون لها دور ما يف 

اإدارة العامل خالل القرن احلادي والع�سرين.

االإمارات �سريك مف�سل.. ملاذا؟
بداية البد من التاأكيد على اأن اأي �سيا�سة خارجية ناجحة البد واأن ترتكز على مقومات 
ودعائ��م داخلي��ة، مبعنى اأن النجاح يف اخل��ارج يتطلب جناح��اً يف اإدارة الداخل �سيا�سياً 
واقت�سادي��اً واأمنياً واجتماعياً، ويوؤكد اخل��رباء اأن ال�سيا�سة اخلارجية هي ترجمة �سريحة 
لركائ��ز القوة ال�ساملة )ب�سقيها القوة ال�سلب��ة والناعمة( التي تتمتع بها الدول، ويف هذا 
ال�سي��اق ميكن ا�ستنتاج اإحدى اأهم ركائز فاعلية ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية متمثلة يف 
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متان��ة التجربة االحتادية وما اأفرزته من ثمرات على ال�سع��د التنموية كافة، مبا جعل من 
دولة االإمارات �سريكاً اقت�سادي��اً وجتارياً جذاباً لكل االقت�سادات االإقليمية والعاملية، اإذ 
ترتكز دولة االحتاد على موؤ�س�سات قادرة على الوفاء مبتطلبات الع�سر، وجتاوز اأي �سلبيات 
اأو حتدي��ات ميكن اأن تعرت�ض م�سرية االحتاد، فبعدما توافقت اإرادة حكام االإمارات على 
�سرورة الوحدة فيما بينهم، مت تقنن هذه االإرادة يف د�ستور مكتوب ر�سم مالمح النظام 
ال�سيا�س��ي االإماراتي وحدود العالقة بن �سلطات احلكومة االحتادية و�سلطات االإمارات 
املنخرط��ة �سمن الدولة االحتادية. واإذا كانت دولة االإم��ارات ا�ستطاعت تر�سيخ اأركانها 
بف�سل حكمة املغفور له - باإذن اهلل تعالى - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، فاإنها توا�سل 
بخطى واثقة امل�سي يف تثبيت دعائم مرحلة التمكن يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليف��ة بن زاي��د اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، وه��ذه املرحلة التي تعي�سها االآن 
تعد موؤ�سراً قوياً على جناح جتربة االحتاد، لي�ض الأنها ت�ستهدف فقط حتقيق التنمية ال�ساملة 
وامل�ستدامة، �س��واء الب�سرية، اأو االقت�سادية، اأو االجتماعية، اأو الثقافية اأو ال�سيا�سية، بل 
اأي�ساً الأنها تعتمد يف اإجناز ذلك على التكامل بن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املختلفة، 
وهذا ما ميكن تلم�سه بو�سوح يف العديد من املبادرات والتوجيهات التي طرحها �ساحب 
ال�سم��و ال�سيخ خليف��ة بن زايد اآل نهيان، خالل ال�سنوات املا�سي��ة والتي اأنتجت اأثرها 
البن��اء يف حتقيق اأه��داف مرحلة التمكن، من اهتم��ام كبري بالتعلي��م، واال�ستثمار يف 
العن�س��ر الب�سري، وتفعيل دور املوؤ�س�سات، وتطويرها، ومتكن فئات املجتمع املختلفة من 
امل�سارك��ة بفاعلية يف حركة تنمية املجتمع وتطوره. اأ�س��ف اإلى ذلك اأن دولة االإمارات 
ق��د حققت خالل ال�سنوات القليلة املا�سية العديد من االإجنازات يف خمتلف اجلوانب؛ 
فاقت�سادياً اأ�سبح االقت�ساد االإمارات��ي واحداً من اأقوى االقت�سادات يف املنطقة، واأثبت 
قدرته لي�ض عل��ى التطور فح�سب، بل اأي�ساً على التما�سك، واحتواء اآثار االأزمات التي 
ق��د تواجهه، فقد ا�ستطاع مواجهة تداعيات االأزمة املالية التي ع�سفت بالعامل منذ عام 
2008، ووا�س��ل بنجاح خطط��ه وم�ساريعه التنموية. لقد ا�ستطاع��ت دولة االإمارات اأن 

تق��دم منوذج��اً يف التنمية امل�ستدامة، فعم��دت اإلى  تخفيف اعتم��اد اقت�سادها الوطني 
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عل��ى القطاع النفطي كم�سدر رئي�ض للدخل، فا�ستثم��رت عائدات هذا القطاع يف بناء 
اقت�س��اد متوازن وقادر على النمو واالزدهار دون ا�ستنزاف املوارد، وتو�سعت تدريجياً يف 
القطاعات غري النفطية ل�سمان اأعلى م�ستويات اال�ستقرار القت�سادها؛ فحققت اإجنازات 
ا�ستثنائي��ة يف قطاعات البنى التحتي��ة واالت�ساالت وتكنولوجي��ا املعلومات وال�سياحة 
والتج��ارة الداخلية واخلارجية والطاق��ة املتجددة واخلدمات املالي��ة وامل�سرفية،  وكانت 
نتيج��ة ذل��ك كله اأن احتل��ت مرتبة متقدمة يف �سل��م الرتتيب التنم��وي على ال�سعيد 
العامل��ي، واأمنياً تتمت��ع دولة االإمارات بدرجة عالية من اال�ستق��رار االأمني، وهذا يرجع 
باالأ�سا���ض اإلى اإميان القيادة يف دولة االإمارات باأن االأمن هو اأ�سا�ض التنمية والتقدم اإلى 
االأم��ام، ولذل��ك عملت على توفري كل ما م��ن �ساأنه امل�ساعدة عل��ى حتقيقه وفق اأعلى 
املعاي��ري العاملية والوقوف بكل قوة يف وجه اأي اإخالل ب��ه، وبالتوازي مع هذا كله تت�سم 
ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية باالعتدال واحلكمة وال�سيا�سة املتزنة، وال�سك اأن االأو�ساع 
ال�سيا�سي��ة واالقت�سادي��ة املتطورة يف دولة االإمارات قد اأنتج��ت بدورها �سيا�سة خارجية 
متزن��ة بعي��دة عن اأي توت��رات اأو افتعال لالأزم��ات، وهو ما اأك�سبها اح��رتام اجلميع يف 
الداخ��ل واخلارج، كما اأن ه��ذه ال�سيا�سة اخلارجية التي حتظى بالقبول وامل�سداقية على 
ال�ساحتن االإقليمية والدولية، جعلها داعماً خلطط واأهداف التنمية يف الداخل، فبف�سل 
التح��ركات املختلفة التي قامت بها الدبلوما�سي��ة االإماراتية، ا�ستطاعت الدولة اأن حتتل 
موقع��اً دولياً متقدماً يف خارطة اال�ستثمار العامل��ي، وا�ستقطاب عدد كبري من موؤ�س�سات 

اال�ستثمار العاملية الإقامة م�ساريع �سخمة يف خمتلف اإمارات الدولة. 
وللربهنة على �سجل االإمارات الدويل النا�سع �سيا�سياً ميكن االإ�سارة اإلى ما ذكرته ن�سرة 
Gulf States Newsletter ال�س��ادرة يف لندن يف �سياق تقييمها لالإ�سهامات االإماراتية 

يف احلفاظ على االأمن واال�ستقرار الدولين حيث قالت الن�سرة اأن دولة االإمارات متتلك 
�سج��اًل اإقليمياً ا�ستثنائياً كم�ساهم قوي يف املهم��ات الع�سكرية حلفظ ال�سالم، واأ�سارت 
الن�س��رة يف هذا ال�سياق اإلى حمطات ع��دة ميزت الدور االإماراتي منها، ح�سبما ذكرت 
الن�س��رة ن�ساً، قرار املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�سي��خ زايد بن �سلطان اآل نهيان بالتدخل 
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حلماي��ة امل�سلمن يف األباني��ا وكو�سوفو يف عام 1999، حيث مت ن�س��ر قوات م�ساة تتكون 
 AH-64A م��ن نحو األف فرد، ف�ساًل عن نح��و 250 فرداً مع طائرات هيلكوبرت »اأبات�سي
« وق��وات خا�س��ة، وذكرت الن�سرة يف تقريرها اأن اأبرز تدخ��ل ع�سكري اإن�ساين اإماراتي 
كان يف اأفغان�ست��ان يف اإطار عملية رياح اخلري، حيث اأر�سلت االإمارات قوات الأفغان�ستان 
يف عام 2006 لتوفري احلماية للمعدات واأعمال البناء يف م�ست�سفى كابول قرب قندهار، 
بينما قامت القوات االإماراتية بعمليات توزيع م�ساعدات اإغاثية اإن�سانية واإزالة املتفجرات 
ح��ول العا�سمة كابول، كم��ا قامت القوات االإماراتية بحماي��ة م�ست�سفى اأ�سرفت على 
بنائه تقدم فيه طبيبات اإماراتيات خدمات طبية للن�ساء واالأطفال االأفغان، باالإ�سافة اإلى 

متويل حمطة اإذاعية تبث االأخبار واملو�سيقى بلغة البا�ستون. 

دبلوما�سية التنمية حمرك اأ�سا�سي 
خالل امللتقى ال�ساد�ض ل�سفراء وروؤ�ساء البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج الذي انعقد 
حت��ت رعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، مب�ساركة اأكرث من 130 
م��ن قيادات الوزارة و�سفراء وروؤ�ساء البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج ، ناق�ض احل�سور 
اإح��دى اأه��م الق�سايا احليوية التي باتت ت�سغل اهتم��ام دول العامل اأجمع يف ال�سنوات 
االأخ��رية، وه��ي "دبلوما�سية التنمية"،  حيث بحث يف كيفي��ة تفعيل الدور الذي تقوم 
به بعث��ات الدولة يف تعزيز العالقات االقت�سادية واال�ستثمارية مع دول العامل، مبا ي�سهم 
يف تعزي��ز مكان��ة الدولة على ال�ساح��ة االقت�سادية ويربز دور الدبلوما�سي��ة االإماراتية يف 
ه��ذا املجال. والواق��ع ي�سري اإل��ى اأن الدبلوما�سية االإماراتية مل تع��د تنف�سل عن ق�سايا 
التنمي��ة، بل اأ�سبحت اإح��دى االأدوات الداعمة لها، فال�سيا�س��ة اخلارجية التي تتبناها 
الدول��ة مبحاوره��ا واأ�س�سها الت��ي ا�ستعر�سناها اآنف��اً باتت ت�سكل داعماً قوي��اً القت�سادنا 
الوطن��ي وخلطط التنمي��ة يف الداخل، فاجلوالت اخلارجية التي يق��وم بها كبار م�سوؤويل 
الدول��ة  يف خمتلف قارات العامل باتت تركز بو�سوح على اجلانب االقت�سادي، �سواء يف 
ا�ستك�ساف فر���ض اال�ستثمارات اخلارجية لرجال االأعم��ال والقطاع اخلا�ض يف الدولة  
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اأو يف الرتوي��ج للفر���ض اال�ستثماري��ة املتاحة داخ��ل  الدولة، والتي ميك��ن لرجال املال 
واالأعمال والقطاع اخلا�ض يف هذه الدول اال�ستثمار فيها، وهو االأمر الذي يوؤكد بو�سوح 
اأن الدبلوما�سي��ة االإماراتي��ة حتر�ض على اأن تخدم يف حتركاته��ا اخلارجية خطط وم�ساريع 
التنمية يف الداخل، ولطاملا كان��ت الدبلوما�سية االإماراتية داعماً قوياً لالقت�ساد الوطني، 
واخلط��ط التنموية يف الداخ��ل، فبف�سل التحركات احلثيثة الت��ي قامت بها، ا�ستطاعت 
االإمارات اأن حتتل موقعاً دولياً متقدماً على خريطة اال�ستثمار العاملي عرب امتالك ح�س�ض 
يف �سركات عاملية وقطاعات اقت�سادية مهمة، كما كان للدبلوما�سية االإماراتية دورها املهم 
يف ا�ستقطاب عدد كبري من موؤ�س�سات اال�ستثمار العاملية الإقامة م�ساريع �سخمة يف اأنحاء 
البالد، م�ستفيدة من ال�سمعة العاملي��ة امل�سرفة، والتاريخ اال�ستثماري االإيجابي، واملكانة 
االقت�سادي��ة البارزة التي ح�سلت عليها الدولة خالل ال�سن��وات املا�سية، باعتبارها من 
اأكرث الدول اجلاذبة لال�ستثمار يف العامل، كما ا�ستطاعت الدبلوما�سية االإماراتية اأن حتقق 
العدي��د من االإجنازات التي ت�سب يف خدمة خط��ط التنمية، ولذا ميكن القول بكل ثقة 
اإن الدبلوما�سي��ة االإماراتية تقوم بدور فعال يف خدم��ة االقت�ساد الوطني، وتوفر االأر�سية 
ال�صليم��ة لبن��اء تنمية م�صتدامة، مب��ا تن�صجه من خيوط تعاون و�صداق��ة وتفاهم مع دول 
الع��امل املختلفة، ومبا تتيحه من فر�ض جديدة الإقامة �س��راكات اقت�سادية مع العديد من 
دول الع��امل، ومب��ا تبنيه م��ن ثقة عاملية يف قدراتن��ا االقت�سادية، اأ�سهم��ت كلها يف و�سع 

االقت�ساد االإماراتي يف موقع متقدم على خريطة االقت�سادات املتقدمة. 

قمة االأمن النووي
ويف �سي��اق احلدي��ث عن دبلوما�سي��ة التنمية، بل يف جوهره، ميكن ر�س��د م�ساركة دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة يف "قّمة االأم��ن النووي"، التي ا�ست�سافته��ا كوريا اجلنوبية، 
حيث تراأ�ض وفد الدولة اإلى هذه القمة الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عه��د اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، حيث كان الفتاً خالل م�ساركة 
�سموه يف اأعمال هذه القمة اأمران مهمان: اأولهما التقدير الوا�سح الذي حتظى به الدولة 
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حتت قي��ادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" 
يف املحاف��ل الدولية الك��ربى، واحلر�ض على اال�ستماع اإليها وتع��ّرف وجهات نظرها يف 
الق�ساي��ا احليوي��ة التي تهّم العامل، وق��د ات�سح ذلك من خالل اللق��اءات التي اأجراها 
الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى 
للق��وات امل�سلح��ة، رئي�ض وفد الدولة اإل��ى القمة، مع العديد من روؤ�س��اء الدول وقادتها 
وممّثليها، وما عرّبت عنه هذه اللقاءات من تقدير واحرتام عاملين لدولة االإمارات وقيادتها 
الر�سي��دة، اإ�سافة اإل��ى �سيا�ستها يف التعامل مع ق�سية االأمن الن��ووي وما متثله من جتربة 
مهمة يف هذا ال�ساأن، حيث انعك�ض هذا التقدير يف ت�سريحات قادة وزعماء العامل الذين 
�سارك��وا يف فعاليات قمة �سيئ��ول لالأمن النووي. االأمر الث��اين، اأن اأعمال القمة كانت 
مبنزل��ة موؤ�سر اأو "ترمومرت" لقيا�ض ما تتميز ب��ه الدبلوما�سية االإماراتية من حيوية وحنكة 
وديناميكية وقدرة فائقة عل��ى التعبري عن مواقف الدولة يف املحافل املختلفة، فباالإ�سافة 
اإلى اللقاءات املهمة التي اأجراها �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على هام�ض القمة 
م��ع العديد من القادة ويف مقدمتهم الرئي�ض الكوري اجلنوبي »يل ميوجن باك« الذي اأكد 
عم��ق العالقات املتميزة التي جتم��ع كوريا اجلنوبية ودولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
املجاالت كافة، فقد اأ�سهمت الت�سريحات التي اأدلى بها الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن زايد اآل نهيان يف اإلقاء ال�سوء على الربنامج النووي االإماراتي والتعريف مبا يتمّيز به 
من االأخذ باأعلى املعايري العاملية يف جمال الطاقة النووية لالأغرا�ض ال�سلمية، اإ�سافة اإلى 
تاأكي��د موقف االإمارات الثابت واملبدئّي يف االنحياز اإلى كل ما من �ساأنه "اإ�ساعة اأجواء 

االأمن واال�ستقرار وال�سالم يف ربوع منطقة ال�سرق االأو�سط وبلدان العامل كله".
وم��ن ال�سروري االإ�سارة يف ه��ذا ال�سياق اإلى اأن حر�ض دولة االإم��ارات على امل�ساركة 
يف "قم��ة االأمن النووي" الثانية بهذا امل�ستوى الرفيع م��ن التمثيل، الذي ميّثل امتداداً 
مل�ساركته��ا يف القمة االأولى يف عام 2010، هو ترجمة خلّطها ال�سيا�سي امل�ستقّر منذ ن�ساأة 
دول��ة االحتاد يف الثاين من دي�سمرب 1971 يف االنخراط يف اأي جهد اإقليمي اأو دويل من 
�ساأنه اأن ي�سهم يف حتقيق االأمن واال�ستقرار يف العامل ومواجهة م�سادر اخلطر واأ�سبابه التي 
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تهّدده على امل�ستويات كافة، من اأجل توجيه االهتمام اإلى جماالت التنمية التي ت�سّب 
يف م�سلحة ال�سعوب وتقّدمها ورفاهيتها.

 واإذا كان��ت امل�ساركة االإماراتية يف "قمة االأمن النووي"، يف كوريا اجلنوبية، قد عك�ست  
�سيا�س��ات دول��ة االإمارات وكونها دول��ة م�سوؤولة يف العامل حتر�ض عل��ى امل�ساركة القوية 
والفاعلة يف اأي جهد من �ساأنه تقوية العمل الدويل امل�سرتك وتعزيزه يف مواجهة التحديات 
الكونية والت�سدي ملخاطرها، فهي قد عرّبت اأي�ساً بو�سوح عن اأن االإمارات قد اأ�سبحت 
م�ساركة بقوة يف �سياغة اأولويات التحرك العاملي وم�ساراته يف جمال تكري�ض اأعلى معايري 
االأم��ن النووي، قواًل وعم��اًل، وهذا ما و�سح من املبادرتن اللت��ن طرحهما الفريق اأول 
�سم��و ال�سيخ حمم��د بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائ��ب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة، خالل ح�سوره القمة، رئي�ساً للوفد االإماراتي.
املب��ادرة االأولى التي طرحها �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف هذا االإطار  متثلت 
يف ا�ست�سافة االإمارات موؤمتراً دولياً نيابة عن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يف اأكتوبر من 
الع��ام املقبل 2013 حول ا�سرتاتيجيات املراقب��ة امل�ستمرة للمواد امل�سّعة وتقنياتها طوال 

دورة حياتها.
اأم��ا املب��ادرة الثانية فهي ترّبع الدولة مببلغ مليون دوالر به��دف تو�سيع املختربات احلالية 
وترقيته��ا، الت��ي تتيح ل��� "الوكالة الدولي��ة للطاقة الذري��ة" حتديد اأ�سل امل��واد النووية 
واكت�ساف املن�ساآت النووية غري القانونية التي مل يتم الت�سريح بها، اإلى جانب العديد من 
املهام االأخرى، ولقد اأكدت دول��ة االإمارات العربية املتحدة من خالل هاتن املبادرتن 
املهمت��ن اأن التعامل اجلاّد مع التحديات اخلطرة التي تواجه العامل يحتاج اإلى خطوات 
عملي��ة لدعم املنّظمات الدولية املعنّية حتى ميكنها القيام بدورها واأداء مهامها بفاعلية مبا 
يعود باخلري على الب�سرية جمعاء، واأن االإمارات م�ستعّدة دائماً للم�ساهمة يف اأي جهد اأو 
حتّرك يف هذا ال�ساأن من منطلق اإميانها مب�سوؤوليتها الدولية من ناحية واقتناعها الرا�سخ باأن 
العامل يواج��ه العديد من التحّديات ال�سعبة واملعّقدة التي ميتد تاأثريها اإلى دوله جميعاً 
م��ن دون ا�ستثناء، وال ميك��ن التعامل معها اإال من خالل حتّرك م�سرتك، ويف مقدمة هذه 
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التحديات التحدي النووي، وقد كانت كلمات الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان وا�سحة ومعرّبة يف هذا ال�ساأن، حيث قال اإن التهديدات املت�سلة باالأمن النووي 
مبا فيها احتمال االإرهاب النووي ال ميكن ح�سرها يف دولة دون االأخرى، بل يجب النظر 
اإليه��ا على اأنها ت�سّكل تهديداً عاماً جلميع دول العامل، داعياً �سموه اإلى تعاون دويل من 
اأجل اإيجاد بنية حتتية عاملية والقدرة الب�سرية الالزمة ل�سمان اأعلى معايري االأمن النووي، 

وموؤكداً الدور املحوري الذي توؤديه "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يف هذا ال�ساأن.

االإمارات وكوريا اجلنوبية.. �سراكة منوذجية 
ذكرت �سحيفًة كوريا تاميًز  يف مقال بقلم Kim Tae-gyu اأنه   قبل �سنوات عديدة كان 
اهتمام الكوري��ن اجلنوبين بالفر�ض االقت�سادية يف دولة االإم��ارات قلياًل، ولكن االآن 
اأ�سبحت امل�ساعر "اأخوية"، ويف�سر الكاتب هذا التطور قائاًل اإن ال�سنوات القليلة املا�سية 
قد �سهدت اأحداثاً عززت العالقات بن الدولتن، ومن الوا�سح اأن البداية كانت خالل 
ع��ام 2009،  يف ذلك الوق��ت، بح�سب ما تق��ول ال�سحيفة، فاج��اأت االإمارات العامل 
باختيار احتاد �سركات كورية برئا�سة Korea Electric Power Corp  مل�سروع بناء اأربعة 
مفاع��الت نووية بحلول 2020 بتكلفة 18.6 ملي��ار دوالر، ثم جرى توقيع اتفاق لتطوير 
ثالثة حقول نفط  يتوقع اأن تنتج ما ي�سل اإلى 43 األف برميل من النفط يومياً اعتباراً من 
ع��ام 2014، وباالإ�سافة اإلى نقل ت�سريح اأدلى به وزي��ر اقت�ساد املعرفة الكوري اجلنوبي 
ه��وجن �سوك و قال فيه اإن التعاون اال�سرتاتيجي ب��ن االإمارات وكوريا اجلنوبية �سي�ستمر 
الأك��رث من 100 عام، واأ�س��ارت ال�سحيفة للداللة على اأهمي��ة االتفاق وعمق ال�سراكة 
ب��ن البلدين اإلى اأن االإمارات مل تفتح الباب اأمام اأطراف جديدة لتطوير حقول النفط 
فيه��ا خالل  العقود الثالثة املا�سية من��ذ اأن فعلت ذلك مع اليابان يف ال�سبعينات، كما 
اأك��د الوزير الكوري هوجن �سوك  املكلف مبلف �سناعة الطاقة يف كوريا اجلنوبية اأن العقد 
النفطي �سيدعم العالقة املئوية للحليفن التي تاأ�س�ست بعد اتفاق الطاقة النووية يف عام 
2009 معرباً عن اعتقاده باأن االإمارات وكوريا اجلنوبية  �صريكان مثاليان؛ الأن نقاط القوة 
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ل��دى كل ط��رف تكمل نقاط النق�س عند االآخر،  بينما ق��ال م�صوؤول يف وزارة اقت�صاد 
املعرف��ة اإن املتوق��ع اأن ي�سف��ر هذا اخلليط عن ت��اآزر كبري عرب احلدود، م��ن جانبها قالت 
ال�سحيف��ة اإن "�سورة الكورين لدى االإم��ارات جيدة اإذ تعتربهم �سعباً يت�سم باملواظبة، 
كما اأن لدينا اأي�ساً انطباعات ودية للغاية عن االإمارات، وذلك اإثر العقد النووي يف عام 
2009 ووقائع اأخرى للتعاون اأعقبت ذلك". واأ�سافت: ت�سع كوريا النمو االأخ�سر الذي 

تنخف�ض فيه ن�سبة الكربون كاأولوية اأولى، بينما ا�ستعدت االإمارات لعهد ما بعد النفط، 
هناك اأ�سباب جيدة لهذا التجاوب بن الدولتن. 

وعل��ى اخللفي��ة ال�سابقة ميكن القول بان التعاون االإمارات��ي � الكوري اجلنوبي يف جمال 
التكنولوجي��ا النووي��ة ال�سلمي��ة ه��و الركي��زة االأ�سا�سية الت��ي تتكئ عليه��ا العالقات 
اال�سرتاتيجي��ة بن البلدين يف االآونة االأخرية، ما ي�ستوجب ت�سليط ال�سوء على الربنامج 
الن��ووي ال�سلمي االإمارات��ي الذي ينظر اإليه اخلرباء واملراقبون باعتب��اره منوذجاً دولياً يف 
توظيف الطاقة النووية مل�سلحة التنمية، ف�ساًل عن كونه ي�سرب املثل والقدوة يف التعاطي 

مع االأطر القانونية الدولية اخلا�سة بحظر االنت�سار النووي.
ويف االأ�سب��وع االأخري من �سهر دي�سمرب 2009 وقع��ت االإمارات اتفاقيات عّدة مع كوريا 
اجلنوبي��ة الإن�ساء اأربع حمطات للطاقة النووية، بقيمة 75 مليار درهم  وتبلغ قدرة كل منها 
1400 ميجاوات بحل��ول عام 2020. و�سيبداأ توليد الكهرباء بعد عام 2017، ولعل اأهم 

ما مييز املحطات النووية االأربع، التي تعتزم الدولة بناءها، اأنها تنتمي اإلى اجليل الثالث، 
وهي تتمتع بن�سبة اأم��ان مرتفعة جداً، كما يتميز برنامج اإنتاج الطاقة الكهربائية عرب هذه 
املحط��ات بانخفا�ض تكلفته، قيا�ساً بطرق االإنتاج االأخ��رى، حيث اإن 85 % من تكلفة 
اإنتاج الكهرباء يف هذه املحطات تكلفة اإن�سائية؛ وهذا يعني اأن هذه املحطات النووية تعّد 

اأحد البدائل املهّمة امل�سمونة مل�سادر الطاقة يف الدولة.

م�ستوى غري م�سبوق من ال�سفافية النووية
يف اإطار تعزيز نهج ال�سفافية حول كل ما يتعلق بالربنامج النووي ال�سلمي لدولة االإمارات، 
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عر�س��ت الهيئة االحتادي��ة للرقابة النووية يف الدولة، خم�ض م�س��ودات من لوائحها على 
اجلمهور املحلي الإبداء اآرائه ومالحظاته عليها خالل فرتة 30 يوماً، وال �سك اأن احلر�ض 
على ا�ستطالع اآراء اجلمهور ومالحظاته املختلفة فيما يتعلق بق�سية حيوية ترتبط ارتباطاً 
وثيق��اً باالأم��ن القومي لدولة االإم��ارات ي�سري بو�سوح اإلى ما يتمتع ب��ه الربنامج النووي 
االإمارات��ي ال�سلم��ي من م�سداقية و�سفافية، واأن هناك حر�س��اً من جانب القائمن على 
ه��ذا الربنامج على اأن يك��ون هناك نوع من النقا�ض املجتمعي ح��ول هذه الق�سية التي 
حتظى باالإجماع الداخلي، باعتبارها �سرورة تنموية واأمنية يف اآن معاً. ولعل ما يدعم نهج 
ال�سفافية الذي تتبعه الهيئة هو انفتاحها كذلك على اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية 
ال�ستط��الع اآرائها اأي�س��اً فيما يتعلق ببع���ض اللوائح، من اأجل اال�ستف��ادة من خرباتها 
املختلفة يف هذا ال�ساأن، �سواء كانت تنظيمية اأو اإدارية اأو ت�سريعية اأو تقنية، وهذا من �ساأنه 
اأن يكر���ض الثقة بربناجمنا النووي ال�سلمي، وال يدع جمااًل الأي �سك يف نياته ال�سلمية، 
واأن��ه ي�ستهدف باالأ�سا�ض اأغرا�ساً تنموية؛ والدلي��ل على ذلك اأنه يتم عر�ض امل�سودات 

واللوائح املنظمة لهذا الربنامج للنقا�ض العام.
وتوؤك��د ال�سواهد جميعه��ا اأنه منذ اأن بداأت دولة االإم��ارات توجهها نحو امتالك برنامج 
ن��ووي لالأغرا�ض ال�سلمية، وهي تلت��زم نهج ال�سفافية يف اإدارة ه��ذا الربنامج، بداية من 
وثيق��ة ال�سيا�سة العامة التي مت اإعالنها يف �سه��ر اإبريل 2008، وهي الوثيقة التي احتوت 
على ال�سمانات كلها، كما اأوردنا �سابقاً، وهي �سمانات من �ساأنها اأن توؤكد �سلمية التوجه 
النووي االإماراتي من ناحية، وتوفري تدابري االأمن واالأمان كّلها للربامج النووية من ناحية 
اأخ��رى. ومروراً مب�سروع القانون ال�سامل للطاقة النووية ال�سلمية، الذي جاء ليعزز �سفافية 
هذا الربنامج، مبا ت�سمنه من �سوابط مهمة لعمل هذا الربنامج، واأكرثها اأهمية الن�ض على 
ت�سكيل جهاز ينظ��م الرتخي�ض للمن�ساآت، ويحدد م�سوؤوليات املرخ�ض لهم وامل�سغلن، 
والت�س��رف يف النفاي��ات امل�سعة، والوق��ود امل�ستهلك، مع االلتزام بتطبي��ق حظر انت�سار 
االأ�سلحة النووي��ة، واال�ستخدام غري امل�سروع للم�سادر امل�سعة �سمن حدود الدولة، كما 
تظه��ر هذه ال�سفافية اأي�ساً يف و�س��ع �سوابط حمكمة الإدارة الربنام��ج النووي ال�سلمي، 
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ب�سكل يتفادى اأي اأخطار قد تنجم عن عمل املحطات النووية، ات�ساقاً مع حر�سها الدائم 
والثاب��ت على �سالمة البيئة، كما يعك�ض حر�سها على االلتزام الدقيق باملواثيق الدولية 
اخلا�س��ة باال�ستخدام��ات ال�سلمية للطاق��ة النووية، ويف مقدمتها "اتفاقي��ة منع االنت�سار 

النووي" املوقعة عام 1968. 
وين�سج��م نهج ال�سفافية الذي تلتزم به دولة االإمارات يف اإدارة برناجمها النووي ال�سلمي 
م��ع الركائ��ز االأ�سا�سية التي تق��وم عليها �سيا�سته��ا اخلارجية يف تعاطيها م��ع ق�سايا منع 
االنت�سار النووي ب�سفة عامة على ال�سعيد الدويل، حيث ال تاألو يف ذلك جهداً من اأجل 
تفعي��ل اال�ستخدام��ات ال�سلمية للطاقة النووية، كي ال تتحول اإل��ى اأداة لتهديد االأمن 

واال�ستقرار الدولين، ولذلك  حتظى جهودها بالتقدير الدويل. 

اإ�سارات طماأنة كورية ب�ساأن ال�سالمة النووية 
كان التوقيت الذي �سرب فيه زلزال اليابان االأخري مدن ال�سمال ال�سرقي لليابان، والذي 
جنم من بن اأفدح ما جنم عنه، دمار وت�سرب اإ�سعاعي يف اإحدى املحطات النووية ال�سلمية 
املتخ�س�سة باإنتاج الكهرباء مبحافظة فوكو�سيما - كان هذا التوقيت مقلقاً للغاية للكورين 
اجلنوبي��ن، خا�سة واأنه تزامن مع زيارة ر�سمي��ة كان يجريها الرئي�ض الكوري اجلنوبي يل 
مي��وجن باك لدولة االإمارات العربية املتحدة حل�سور حفل و�سع حجر االأ�سا�ض للمحطات 
النووي��ة االإماراتية التي اأحي��ل التعاقد باإن�سائها واإدارتها لكوري��ا اجلنوبية، �سمن �سفقة 
اعتربه��ا اخلرباء يف كوريا اجلنوبية �سفقة الع�سر بجدارة، الأنها فتحت الباب وا�سعاً، كي 
ت�س��در التقنية النووية ال�سلمية الكورية اجلنوبية اإلى العامل، طارحة جانباً اأكرب مناف�سن 
عاملين ذوي باع طويل يف هذا املجال من الواليات املتحدة واليابان وفرن�سا، لكن م�ساألة 
ال�سالمة يف املفاعالت النووية التي اأثريت ال�سكوك والهواج�ض حولها على خلفية اأزمة 
مفاعالت فوكو�سيما اليابانية ، خلق��ت عامل قلق من اإمكانية تكرار �سيناريو فوكو�سيما 
يف اأي م��ن ال��دول التي متتلك اأو الت��ي يف �سبيلها اإلى امتالك حمط��ات لتوليد الطاقة 
النووية كما هو عليه احلال يف دولة االإمارات، ولعل القلق الكوري اجلنوبي وقتذاك كان 
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يكم��ن يف اأن تقل حظوظ قناعة متخذي قرار اللج��وء للتقنية النووية ال�سلمية وال�سيما 
يف منطق��ة اخلليج العربي، ورداً على اأي خماوف قال الرئي�ض الكوري اجلنوبي يل ميوجن 
باك، اإن حمطات الطاقة النووية الكورية اجلنوبية اآمنة بدرجة اأكرب من املحطات اليابانية، 
وقال املتحدث با�سم حزب الوطن الكبري، احلزب احلاكم ملرا�سل �سحيفة كوريا هريالد، 
اإن الرئي�ض اأ�سار اإلى اأن املحطات النووية اليابانية يرجع عمرها اإلى 40 اأو 50 عاماً، بينما 
مت ت�سمي��م املحط��ات النووية الكوري��ة اجلنوبية ب�سكل اأحدث، بعدم��ا مت تثبيت معايري 
االأم��ن عل��ى نحو اأف�سل، ما يعن��ي اأن املحطات النووية الكورية تتمت��ع مب�ستوى �سالمة 
واأم��ن اأكرب، واأ�ساف الرئي�ض اأنه لي�ض هناك من داٍع للقلق حول الت�سرب االإ�سعاعي يف 
الياب��ان على مفاعالت كوريا اجلنوبية، موؤك��داً �سرورة التوقف عن ترديد ال�سائعات عرب 
االإنرتن��ت ب�ساأن االأخطار ال�سدي��دة القادمة من اليابان اأو من املحطات النووية يف كوريا، 
وقال��ت افتتاحية وكالة اأنباء KBS الكورية اجلنوبية اإنه يوجد حالياً يف كوريا اجلنوبية 21 
مفاعاًل نووياً عاماًل بالفعل، وقد زادت قدرات تلك املفاعالت يف توليد الكهرباء ب�سكل 
تدريج��ي منذ اإن�ساء املفاعل "غوري"، وهو اأول مفاعل ن��ووي كوري جنوبي، يف اإبريل 
1978، وبعدها جنحت كوريا اجلنوبية يف تطوير مفاعالت نووية بتقنياتها اخلا�سة، وعززت 

�سالمتها وكفاءتها، حتى متكنت من الفوز يف عام 2009 ب�سفقة كربى مع دولة االإمارات 
العربية املتحدة، الإقامة اأربعة مفاعالت نووية، وقالت الوكالة اإن ا�ستخدام الطاقة النووية 
واإن�س��اء املحطات واملفاعالت اخلا�سة بها يعترب توجهاً عاملي��اً يف الوقت الراهن، ال ميكن 
اال�ستغن��اء عنه، وهو ما يعني حتمية البحث عن اأف�سل ال�سبل الالزمة من اأجل �سمان 
ال�سالمة النووية باأعلى درجة ممكن��ة، م�سرية اإلى اأن املفاعالت النووية الكورية م�سممة 

لتحمل الزالزل حتى قوة 7 درجات مبقيا�ض ريخرت. 

اأهمية ال�سراكة االإماراتية � الكورية اجلنوبية
يكت�س��ب التعاون االإماراتي � الكوري اجلنوبي يف جم��ال التكنولوجيا النووية ال�سلمية 
اأهمي��ة ا�ستثنائي��ة لكونه اأول عق��د تتو�سل اإلي��ه دولة عربية المت��الك مفاعالت نووية 
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حديثة ذات طاقة اإنتاجية عالية، حيث ي�سغل العقد بن البلدين موقع الريادة يف منطقة 
ا�ستفاق��ت لتبحث ع��ن موقعها على خريطة ه��ذا النوع من الطاق��ة،  وبالتايل فاإن هذه 
ال�سراك��ة �ستلقي بتاأثرياتها يف دول املنطقة، �سواء جلهة التعاقد مع كوريا اجلنوبية كموّرد 
ملفاع��الت الطاقة النووي��ة، اأو الختيار هذا امل�سدر االآمن لتلبي��ة االحتياجات املتزايدة 
للتنمية يف دول املنطقة عرب بناء املفاعالت النووية، ويدرك املراقبون اأن التفاعالت التي 
�سبق��ت اختيار كوريا اجلنوبية لتوريد املفاعالت النووي��ة لدولة االإمارات توحي باأهمية 
ه��ذه اخلطوة كونها تتطلب قرارات على اأعلى م�ست��وى �سيا�سي يف البالد، كما تتطلب 
ثقة را�سخة يف ال�سريك اال�سرتاتيجي الذي �سيقع عليه االختيار لتوقيع مثل هذا العقد 
ال�سخ��م، ولذا دارت هذه التفاعالت على م�ستوى القي��ادات ال�سيا�سية يف دول عدة، 
وخ��الل املرحلة االأخ��رية، برزت اأربعة حتالف��ات �سناعية متخ�س�س��ة يف الطاقة النووية 
تابع��ة خلم�ض دول هي: الواليات املتح��دة، وفرن�سا، واأملانيا، والياب��ان، وكوريا اجلنوبية. 
وقام��ت هذه التحالفات بتقدمي عرو�سه��ا حلكومة دولة االإمارات، ثم جاء قرار االإمارات 
باإ�سن��اد امل�سروع اإلى اجلانب الكوري اجلنوبي الذي توافرت فيه عنا�سر و�سعتها القيادة 
ال�سيا�سية يف دولة االإمارات على راأ�ض املعايري احلاكمة لقرارها يف هذا ال�ساأن، ومن اأهمها 
م�ستوى التق��دم التكنولوجي امل�ستخدم يف بناء املفاعالت النووية، وحتديداً مدى توافر 
عن�س��ر االأم��ان وال�سالمة النووية، ل�سمان احلد االأق�سى م��ن �سالمة واأمان املفاعل من 
خماطر التلوث والت�سريبات االإ�سعاعية وخماطر االنفجارات امل�ساحبة الأخطاء الت�سغيل 
وغريه��ا من االأخطار املتوقعة على �سعيد عمل املفاعالت النووية، ويف هذا االإطار ي�سار 
اإل��ى اأن املفاعالت الكورية اجلنوبية تعد من اأف�س��ل املفاعالت اأماناً يف العامل، ويوحي 
اأداوؤه��ا بذلك على مدار ال�سنوات والعقود املا�سية، كما اأن ال�سركة الكورية املوردة ُتَعّد 
ثال��ث اأكرب �سركة عاملي��ة يف جمال توليد الطاقة الكهربائي��ة باملفاعالت النووية، ومتتلك 
اأكرث من ع�سرين حمطة توليد نووية عاملة، اإلى جانب 18 حمطة قيد االإجناز اأو يف مراحل 
التخطي��ط. وباالإ�ساف��ة اإلى ح�سابات ومعايري فنية اأخرى معق��دة فاإن ال�سريك الكوري 
اجلنوبي يعد �سريكاً مثالياً لدولة االإمارات �سواء من واقع التجارب واخلربات ال�سابقة اأو 
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يف �س��وء ح�سابات امل�ستقبل، واأي�ساً يف �س��وء العوامل احلاكمة لعالقات الدول، حيث 
تتف��ادى هذه ال�سراكة "املثالي��ة" ح�سابات ال�سغط ال�سيا�س��ي واالقت�سادي، وتتجنب 
الوق��وع يف براثن �سراعات الق��وى ال�سيا�سية املتناحرة يف اأي م��ن الدول خ�سو�ساً يف 
ظ��ل االأمد الزمني الطويل ن�سبياً لهذه ال�سراكة، حيث اإن بناء مفاعالت الطاقة النووية 
�سي�ستغرق ف��رتة زمنية تقارب الع�سر �سنوات، وعملية الت�سغيل واال�ستفادة ت�ستمر ملدة 
ثالث��ن عام��اً، وبالتايل كان عامل تقليل خماطر التدخ��الت ال�سيا�سية يف �سري امل�سروع 

النووي من جانب الدولة املتعاِقدة حا�سراً بقوة عند اإر�ساء العقد يف املراحل النهائية. 
وجتمع دولة االإم��ارات العربية املتحدة وكوريا اجلنوبية عالق��ات اقت�سادية ا�سرتاتيجي�ة 
ترتك��ز يف ع�دة جم�االت اأبرزه��ا اال�ستثم��ارات امل�ست�ركة يف قط��اع الطاقة، والتبادل 
التج��اري، خ�سو�ساً اأن االإمارات تعترب م�ن اأه��م اأ�س��واق املنطقة للمنتجات الكورية، 
وجتمع البلدين �سراك��ة خا�سة يف جم��االت الطاقة املتج��ددة )ت�سعى كوريا اجلنوبي��ة 
اإلى اإنت��اج 11 % من احتياجاته��ا للطاقة عرب م�سادر متجددة بحلول عام 2030، مقارنة 
مع الن�سبة احلالية البالغ��ة 2.46 %، وخ�س�س��ت 891.2 مليون دوالر لدع��م ومتوي�ل 
م�ساري��ع الطاق��ة املتجددة، مبا يف ذلك بناء حمطات للطاقة ال�سم�سي��ة وطاق�ة ال��رياح(  
والت��دري��ب والتعلي��م واالإن�س���اءات وبن�اء ال�سف���ن واأ�سباه املو�س��الت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات واالت�ساالت، اإ�سافة اإلى موا�سل��ة ال�سراك��ة التقليدي��ة يف جمال الطاقة مبا 
فيه��ا النفط والغ��از. وت�سعى كوري��ا اإلى التع��اون مع االإم��ارات يف جماالت اإ�سافية، 
منه��ا التعاون ال�سناعي وتاأ�سي�ض املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط��ة احلجم وتو�سيع التجارة 
الثنائي��ة واال�ستثمار، وقال رئي���ض الوزراء كيم هواجن �سيك خ��الل م�ساركته يف افتتاح 
القم��ة العاملية لطاقة امل�ستقب��ل اأبوظب�ي 2012: متثل دولة االإم�ارات منذ ما يزي�د على 
ثالثة عقود �سريكاً قوياً وم��وثوقاً لكوريا اجلنوبية، خا�سة اأنها كانت على الدوام وجه���ة 
رئي�سي�����ة للتوا�س��ل واحل��وار ب�ن ال�س��رق والغرب، والقم��ة العاملية لطاقة امل�ستقبل 
لي�ست �سوى دليل اآخر على املكانة الريادية واحل�سور القوي الذي حتظى الدولة به على 
ال�ساح��ة العاملية". وكان��ت وزارة اخلارجية بدولة االإمارات ق��د وقعت يف مار�ض 2011 
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مذكرة تفاهم مع املعهد العاملي للنمو االأخ�سر GGGI يف كوريا اجلنوبية لتطوير �سراكات 
تعاونية بن قادة وموؤ�س�سات الفكر واالأعمال يف دولة االإمارات ونظرائهم الكورين، قبل 
اأن يعلن املعهد يف 7 يوليو 2011 افتتاح مكتبه االإقليمي ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا يف مدينة م�سدر باأبوظبي.

عالقات ا�سرتاتيجية متنامية مع ال�سن
يجم��ع مراقبو ال�ساأن املحلي على اأن الزي��ارة الر�سمية الناجحة التي قام بها الفريق اأول 
�سم��و ال�سيخ حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائ��ب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلح��ة اإلى بكن  خالل �سهر مار�ض 2012، قد عمقت جذور ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
بن دول��ة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية ال�س��ن ال�سعبية التي مت االتفاق حولها 
خ��الل زيارة ون جيا باو رئي�ض الوزراء ال�سيني اإل��ى اأبوظبي ، حيث و�سعت اللقاءات 
املهم��ة التي اأجراها �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي��ان والوفد املرافق مع امل�سوؤولن 
ال�سيني��ن واملواقف والتوجه��ات التي عرب عنه��ا، اإ�سافة اإلى مظاهر احلف��اوة ال�سينية 
الر�سمي��ة التي ا�ستقبلت بها زيارة �سموه، اأ�س�ساً قوي��ة لعالقات اإماراتية-�سينية متميزة 
يف املج��االت كاف��ة، ويف تاأكيد على جدارة الروؤية اال�ست�سرافي��ة التي تتمتع بها القيادة 
االإماراتي��ة وروؤيتها العميقة ب�س��اأن توجيه م�سارات ال�سيا�س��ة اخلارجية وحتديد اأولويات 
حتركها جتاه املناطق والقوى املختلفة على امل�ستوين االإقليمي والعاملي. واإذا كان الفريق 
اأول �سم��و ال�سي��خ حممد بن زاي��د اآل نهيان قد اأكد حر�ض دول��ة االإمارات على تعزيز 
عالقاته��ا م��ع ال�سن، فاإن امل�سوؤول��ن ال�سينين وعل��ى راأ�سهم رئي�ض ال��وزراء )رئي�ض 
جمل���ض الدولة( ورئي�ض املجل���ض الوطني لنواب ال�سعب، قد اأك��دوا من جانبهم على 
االهتم��ام بالعالقة مع االإمارات وعل��ى تقديرهم لها ول�سيا�سته��ا يف الداخل واخلارج، 
وه��ذا االأمر يك�سف عن احد اأهم العوامل الداعم��ة للعالقة بن اجلانبن، وهو احلر�ض 
امل�سرتك واملتبادل على تعزيز العالقات االإماراتية � ال�سينية و�سرورة العمل على تدعيم 
اأوا�سره��ا وحمركاته��ا ودفعها اإلى االأم��ام، ومن الالفت يف هذا االإط��ار اأن تلك الزيارة 
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الناجحة لل�س��ن كانت امتداداً لنجاح��ات الدبلوما�سية االإماراتي��ة التي حتققت قبلها 
مبا�سرة يف �سيئول والتي تتحقق يف دوائر التحرك اخلارجي املختلفة بف�سل الروؤية الثاقبة 
الت��ي حتكمها من ناحية وكف��اءة وحيوية القائمن على تنفيذها من ناحية اأخرى، حيث 
تزامن��ت هذه اجلولة مع جولة مماثلة يف دول اأمريكا الالتينية قام بها �سمو ال�سيخ عبداهلل 

بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية.
ويذك��ر اأن زيارة الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان قد متت خالل الفرتة 
م��ن 27-29 مار���ض  2012 بدعوة من نائب الرئي�ض ال�سين��ي �سي جن بينغ، وجاءت 
الزيارة يف اإطار ت�سارع وترية تطوير العالقات بن اجلانبن منذ اأن اأطلقا �سراكة ا�سرتاتيجية 
بينهم��ا خالل زيارة رئي�ض الوزراء ال�سيني ون جيا ب��او الأبوظبي، اإذ مثلت هذه اخلطوة 
مرحل��ة جديدة يف العالقات بن البلدين بح�سب تعب��ري بيان �سادر عن وزارة اخلارجية 
ال�سينية تعليقاً على زيارة �سمو ويل عهد اأبوظبي اإلى بكن، وهي عالقات حتظى بدعائم 
ومقوم��ات ع��دة، اأبرزها ات�ساع قاع��دة امل�سالح امل�سرتكة وتنامي فر���ض التعاون، ف�ساًل 
ع��ن االهتمام امل�س��رتك للجانبن بتعزيز ركائز ال�سالم والتنمي��ة على امل�ستوين العاملي 

واالإقليمي، طبقاً للبيان ال�سيني.
وم��ن ال�سروري يف هذا االإط��ار االإ�سارة اإلى اأن الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان قد التقى خالل زيارته اإلى بكن، نائب الرئي�ض ال�سيني �سي جن بينغ الذي 
�سيتول��ى من�سب رئي�ض ال�سن قبيل نهاية العام احل��ايل، حيث ركزت املحادثات على 
�سب��ل تقوية التعاون يف جمايل الطاقة والتج��ارة ، وتعزيز ال�سراكة اال�سرتاتيجية الثنائية، 
ويف ه��ذا االإطار قال �سي جن بين��غ اإن تنمية العالقات بن ال�س��ن واالإمارات، تظهر 
اأن االح��رتام والثقة هما اأ�سا�ض مه��م للعالقات الثنائية، يف ح��ن اأن التعاون هو القوة 
املحرك��ة امل�ستم��رة، واأن التبادالت الثقافي��ة �سرورية بالن�سبة للعالق��ات الثنائية، وقال 
�س��ي "تق��در ال�سن الدور االإيجابي لالإم��ارات يف تعزيز العالقات م��ع ال�سن، وتاأمل 
يف ب��ذل جهود م�سرتك��ة مع الدولة من اأجل تعزيز التعاون ال��ودي الثنائي واالرتقاء به 
اإل��ى م�ستوى جديد". واأ�ساف �سي، اإن االإم��ارات، وهي دولة مهمة يف اجلامعة العربية 
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وجمل���ض التعاون اخلليج��ي، حققت اإ�سهام��ات اإيجابية يف تعزيز عالق��ات ال�سن مع 
الع��رب والدول االأع�ساء يف املجل�ض، وتابع نائب الرئي�ض ال�سيني "تعمل ال�سن دائماً 
على تنمي��ة عالقاتها مع الدول العربي��ة ودول املجل�ض من منظ��ور ا�سرتاتيجي وطويل 
االأجل، وتاأمل يف زيادة تعزيز التعاون وت�سريع املفاو�سات ب�ساأن منطقة للتجارة احلرة بن 

ال�سن واملجل�ض".
م��ن جانب��ه اأكد �سم��و ال�سيخ حممد بن زاي��د اآل نهي��ان اأن دولة االإم��ارات تقدر دور 
ال�س��ن الهام يف ال�سوؤون العاملية، وب�سكل خا�ض، �سوؤون ال�سرق االأو�سط، م�سيداً باآفاق 
العالق��ات ب��ن االإمارات وال�سن، قال اإن االإمارات تاأم��ل يف تعزيز التعاون مع ال�سن 
يف جماالت مثل التجارة والطاقة والتعليم والثقافة والق�سايا االإقليمية، وو�سع العالقات 
بن ال�سن واالإمارات كنموذج رائع للتعاون الثنائي. كما التقى �سمو ويل عهد اأبوظبي 
خ��الل زيارت��ه الر�سمية اإلى ال�سن اأي�ساً، رئي�ض الوزراء ون جيا باو الذي اأكد بدوره اأن 
التب��ادالت الثنائية والتع��اون الثنائي ي�سهدان مرحلة جديدة، م�س��رياً اإلى اأن ال�سعبن 
يتمتع��ان ب�سداقة عميق��ة، واأو�سح ون اأن االإمارات لديها روؤي��ة اإ�سرتاتيجية يف التعامل 
م��ع العالقات مع ال�سن، حيث اإنها الدولة االأول��ى يف منطقة اخلليج التي تقيم �سراكة 
ا�سرتاتيجي��ة مع ال�سن، وحث ون اأي�ساً البلدين على حت�س��ن التعاون اال�ستثماري يف 
البنية التحتي��ة والت�سنيع املتقدم وجماالت ال�سناعة اخل�س��راء، كما حث على تعميق 
التبادالت التعليمية والثقافية. وقال اإنه يتعن على البلدين العمل معاً من اأجل ت�سريع 

التفاو�ض ب�ساأن منطقة للتجارة احلرة بن ال�سن وجمل�ض التعاون اخلليجي. 
وم��ن ال�سروري يف هذا ال�سياق اأي�ساً االإ�س��ارة اإلى اأن زيارة �سمو ويل عهد اأبوظبي اإلى 
ال�س��ن مل تقت�سر على اجلوانب االقت�سادية والتجاري��ة وال�سيا�سية، بل ا�ستملت اأي�ساً 
على تعزي��ز التوا�سل وقنوات احلوار ال�سعبية والثقافي��ة والتعليمية بن البلدين، اإدراكاً 
من �سموه ملا توفره هذه القنوات من فر�ض من �ساأنها اأن تفتح جماالت جديدة للتقارب 
والتفاه��م بن الدول وال�سعوب، وترجمة له��ذه الروؤية ح�سر �سموه مرا�سم اإعادة افتتاح 
مرك��ز ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهي��ان لدرا�سة اللغة العربية والدرا�سات االإ�سالمية يف 
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جامع��ة الدرا�س��ات االأجنبية ببكن. وق��ال يانغ �سيوه يي، رئي�ض جمل���ض اإدارة جامعة 
الدرا�س��ات االأجنبي��ة ببك��ن، يف كلمة األقاها خالل تل��ك املنا�سبة اإن��ه قد تخرج من 
املرك��ز اأكرث من 600 طالب وطالبة من الدار�سن ال�سينين منذ اإن�سائه، واأ�سبحوا ر�سل 
ال�سداقة ب��ن العاملن العربي وال�سين��ي. واأ�ساف:"ميكن القول ب��اأن املركز قد اأ�سبح 
قاع��دة مهمة الإع��داد كفاءات �سيني��ة جتيد اللغة العربي��ة، و�سرحاً علمي��اً لن�سر اللغة 
العربية والثقافة العربية االإ�سالمية يف ال�سن، ونافذة فعالة لتعزيز ال�سداقة والتفاهم بن 
ال�سعب��ن ال�سيني والعربي"، كما ذكر عمر البيطار، �سفري دولة االإمارات لدى ال�سن، 
اأن هذا املركز قد ا�ست�ساف الكثري من القادة واملثقفن البارزين من جميع اأنحاء العامل، 
كم��ا اأقام العدي��د من الندوات واملحا�س��رات العلمية، عالوة عل��ى اإ�سدار الكثري من 
الدرا�سات والكت��ب والرتجمات التي �ساهمت يف تعمي��ق التفاهم الثقايف واحل�ساري 
ب��ن ال�سن والدول العربية واالإ�سالمية، كما اأعلن البيطار يف املرا�سم اأن ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان منح املركز 1.12 مليون دوالر اأمريكي من اأجل دعم م�سرية التعليم. 

اأمريكا اجلنوبية �صاحة جديدة للن�صاط الدبلوما�صي
اجته��ت دولة االإمارات، خ��الل ال�سنوات املا�سية، اإلى تنويع جتارته��ا اخلارجية، انطالقاً 
م��ن نهج متكامل ي�سته��دف تنويع م�سادر الدخ��ل باالقت�ساد الوطن��ي، وياأتي ترجمة 
ل�سيا�سات تنموية ت�ستهدف حت�سن موقع االقت�ساد الوطني على خريطة التجارة العاملية، 
ع��رب عدد من حماور العمل: يهتم املحور االأول منه��ا بتح�سن كفاءة املنتجات الوطنية 
بداي��ًة، ومن ثم زيادة قدراتها التناف�سية يف االأ�س��واق املحلية و�سواًل اإلى زيادة �سادراتها 
اإلى االأ�سواق اخلارجية، اأما املحور الثاين فهو ينطوي على حت�سن ظروف اال�سترياد، من 
خالل تنويع اأ�سواق اال�سترياد، والدخول يف اتفاقيات و�سراكات دولية ت�سمن احل�سول 
على الواردات ب�سكل منتظم وباأ�سعار جيدة اقت�سادياً، وين�سب املحور الثالث على تهيئة 
الظروف املالئمة لت�سجيع اال�ستثمارات املتبادلة �سواء احلكومية منها اأو اخلا�سة. وتطبيقاً 
له��ذه املحاور تدخل الدولة يف اتفاقي��ات و�سراكات دولية، وتنظ��م املوؤمترات واملعار�ض 
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والفعالي��ات الدولية وت�سارك فيها، باالإ�سافة اإلى قيام امل�سوؤولن االإماراتين بالعديد من 
اجلوالت ذات الطابع االقت�سادي ح��ول العامل على مدار العام، لتهيئة االأجواء لتنفيذ 
ال�سيا�سة التجارية الطموحة للدول��ة، وتعّد منطقة اأمريكا اجلنوبية من املناطق امل�ستهدفة 
بالن�سبة اإلى دولة االإمارات، نظراً اإلى ما متتلكه من اإمكانات اقت�سادية كبرية، اأّهلتها لكي 
ت�سب��ح واحدة من البوؤر ذات امل�ستقبل الواعد عل��ى اخلريطة االقت�سادية العاملية، حتى 
اإنه��ا باتت من القوى التي ينظر اإليها بتفاوؤل �سديد، ويعول عليها يف االإ�سهام يف جذب 

االقت�ساد العاملي خارج نطاق "االأزمة املالية العاملية".
وبرغ��م االهتم��ام االإماراتي، ومع االأهمي��ة االقت�سادية لهذه الدول اأي�س��اً، فاإن التبادل 
التج��اري بن الطرفن ال يتعّدى حتى االآن نحو 3.7 مليار دوالر �سنوياً، وت�ستحوذ دولتا 
الربازيل واالأرجنتن على نحو 90 %منها، يف حن ال ت�سهم باقي دول املنطقة باأكرث من 
10 %، وال متثل قيمة التبادل التجاري بن دولة االإمارات ودول اأمريكا اجلنوبية اأكرث من 

2.5 % م��ن اإجمايل التجارة اخلارجي��ة االإماراتية، لكنه برغم ذلك ي�سع دولة االإمارات 
يف املرتبة االأولى بن ال�سركاء التجارين لدول اأمريكا اجلنوبية يف منطقة اخلليج العربي، 
حي��ث اإنها ت�ستح��وذ على نحو خم�سي التب��ادل التجاري اخلليجي العرب��ي مع اأمريكا 
اجلنوبي��ة، وتبذل دولة االإمارات جهوداً حثيثة لتطوير عالقاتها االقت�سادية والتجارية مع 
دول اأمريكا اجلنوبية، بهدف اال�ستفادة من الفر�ض الكبرية الكامنة يف التعاون مع تلك 

الدول.

الهند ... تطور نوعي يف العالقات
يف خ�س��م التح��ركات اخلارجية االإماراتية باجت��اه تعزيز التعاون االقت�س��ادي والتجاري 
م��ع القوى االقت�سادية ال�ساعدة يف خمتلف اأرجاء الع��امل، جاء توقيع االإمارات اتفاقية 
للتعاون اجلمركي مع الهند، ت�ستهدف و�سع معايري للتعاون الفني واالإداري بن الطرفن 
يف املج��ال اجلمرك��ي، وت�ستهدف ه��ذه االتفاقية مكافح��ة املخالف��ات اجلمركية التي 
ت�س��ر باأمن االقت�س��اد واملجتمع يف البلدي��ن، وت�سهيل مرور امل�سافري��ن وتدفق الب�سائع 
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ب��ن البلدين عرب اإ�سدار الت�سريعات وتطوير االأنظم��ة اجلمركية الالزمة لذلك، وتنظيم 
عملي��ة تبادل املعلومات اجلمركية وا�ستخدامها يف االأغرا�ض امل�سروعة، من خالل و�سع 
القواعد املنا�سبة لذلك، ومن ثم االرتقاء بالوعي اجلمركي للقائمن على اأن�سطة التجارة 
واال�ستثمار بن البلدين م��ن خالل تنظيم حمالت توعية ودورات تدريبية لهم ب�سكل 
دوري، وت�س��ع االتفاقي��ة اجلديدة االأ�س�ض ملرحلة جديدة يف م�س��رية العالقات التجارية 
واالقت�سادي��ة ب��ن االإمارات والهند، خ�سو�س��اً واأنها �ست�سبط وتنظ��م حركة امل�سافرين 
والب�سائع واال�ستثم��ارات املرتبطة بها، و�سيكون لذلك بالتاأكي��د انعكا�ض اإيجابي على 
العالق��ات فيما بينهما. وعموماً فاإن الدولت��ن حتتفظان بعالقات جيدة فيما بينهما، وقد 
بلغ متو�سط التبادل التجاري فيما بينهما على مدار العقد املا�سي ما يقدر بنحو 24 مليار 
دوالر �سنوي��اً، و�سهد هذا التبادل منواً مطرداً على مدار العقد، و�سل يف بع�ض ال�سنوات 
اإل��ى نح��و 48 %، االأمر الذي عرب بدوره عن اأن هناك تط��وراً اإيجابياً كبرياً يف العالقات 
الثنائية، وهو ما ال ميكن قراءته بعيداً عن حالة النمو املطرد التي عا�سها اقت�سادا البلدين 
عل��ى مدار العقد، حيث حقق كل منهما من��واً مبعدل يدور حول 8 % �سنوياً يف �سنوات 
ما قبل االأزمة املالية العاملية، كما اأنهما �سهدا ت�سابهاً يف اجتاهات النمو يف �سنوات ما بعد 
االأزمة. ومن املعروف اأن دولة االإمارات حتتل املرتبة االأولى كاأكرب �سريك جتاري للهند يف 
جانب ال�سادرات، وتاأتي يف املرتبة الرابعة بن ال�سركاء التجارين لها يف جانب الواردات، 
وتعت��رب االإمارات بذلك ال�سريك التجاري االأول للهند يف منطقة اخلليج العربية، اإذ اإنها 
ت�ستح��وذ على نحو 50 % من جتارتها مع دول املنطق��ة. وعلى اجلانب االآخر تاأتي الهند 
على راأ�ض ال�سركاء التجارين لدولة االإمارات على �سعيد الواردات، وكذلك فهي حتتل 
املرتبة الثانية بن ال�سركاء التجارين للدولة فيما يتعلق باإعادة الت�سدير، ومن املتوقع وفقاً 
لتقدي��رات بنك "ات�ض ا�ض بي �سي" اأن ترتفع قيمة اأعمال التجارة الثنائية بن الطرفن 
اإل��ى نحو 103.6 مليار دوالر بحلول عام 2025، ويتوق��ع اأن ت�سهم االتفاقية االأخرية يف 
الو�سول اإل��ى هذا الهدف، بل اإنها قد ت�ساعد الطرفن على زيادة حجم التجارة الثنائية 

فيما بينهما باأعلى من املتوقع.
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ومن املتوقع كذلك اأن يكون التفاقية التعاون اجلمركي التي مت توقيعها بن البلدين دور 
اإيجاب��ي يف حتفيز اال�ستثمارات املتبادل��ة، املقدرة بنحو 21.7 مليار دوالر �سنوياً، وخا�سة 
اأنه��ا �ست�سهل عل��ى امل�ستثمرين دخول اأ�سواق الدولت��ن، و�ست�سجع هوؤالء امل�ستثمرين 
عل��ى تو�سيع اأن�سطتهم يف جمال االأعمال التجارية، وبخا�سة اأنها �ستحد كثرياً من حجم 
املخاطر التي كان من املمكن للم�ستثمرين التعر�ض اإليها قبل توقيعها ب�سبب املمار�سات 
ال�سارة، ويرى خ��رباء ومراقبون اأن توقيت توقيع اتفاقية التعاون اجلمركي بن االإمارات 
والهن��د ي�سفي عليها املزيد من االأهمية وي�ساعف م��ن تاأثريها االإيجابي على العالقات 
الثنائي��ة بن الطرف��ن، خ�سو�ساً اأن اقت�سادي البلدين قد متكن��ا بالفعل من اخلروج من 
اأ�سواأ مراحل االأزمة املالية العاملية، وهما يتجهان االآن اإلى خط النهاية على طريق التعايف 
الكام��ل من تداعيات تلك االأزمة، يف ظل ما يتمتعان به من اإمكانات، وهي االإمكانات 
الت��ي ر�سحتهما للم�ساهمة يف دفع االقت�ساد العاملي اإل��ى االأمام على طريق التعايف من 
االأزم��ة، وهو ما �سيف�سي بالطبع اإلى تو�سع غ��ري م�سبوق يف حجم العالقات االقت�سادية 

فيما بينهما.

امل�سادر واملراجع:
� املوقع االإلكرتوين لوزارة اخلارجية، دولة االإمارات العربية املتحدة.

� موقع مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية، تقارير من�سورة.
� موقع اجلزيرة نت، تقارير من�سورة.

� �سحيفة كوريا تاميز، كوريا اجلنوبية.
� �سحيفة احلياة اللندنية.
� �سحيفة فاينن�سال تاميز.
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الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة 
ومسار العالقات عبر ضفتي 

الخليج العربي

يعك���ض اخلط��اب ال�سيا�سي االإي��راين، ومواقف طه��ران حيال ق�سية اجل��زر االإماراتية 
الث��الث املحتل��ة )طنب الكربى وطنب ال�سغ��رى واأبومو�سى(، نواي��ا اجلانب االإيراين 
حي��ال م�ستقبل العالقات م��ع دول جمل�ض التعاون لدول اخللي��ج العربية ب�سكل عام، 
حيث ميكن التكهن باأن مواقف طهران الراهنة ال توفر اأي م�ساحة للتفاوؤل ب�ساأن اإمكانية 

ت�سوية هذه الق�سية عرب احلوار.
حيث يبدو وا�سحاً اأن اخلطاب ال�سيا�سي االإيراين يزداد ت�سدداً مبرور الوقت، واالأهم من 
ذل��ك اأن النظام بات يلج��اأ يف االآونة االأخرية اإلى توظيف هذه الق�سية من اأجل ك�سب 
الدع��م الداخلي عرب اإث��ارة الروح القومي��ة، وجتاوز اخلطاب الذي ي��ردده طيلة �سنوات 
الزاع��م باأن اجلزر الثالث "جزء ال يتجزاأ من االأرا�س��ي االإيرانية"، اإلى القول باأن هذه 
اجل��زر "�ستظل كذلك اإلى االأبد"، ما يغلق الباب مقدماً اأمام اأي فر�ض للحوار وجهود 
الت�سوي��ة ال�سيا�سي��ة لالأزمة التي حتاول دول جمل�ض التع��اون اإحداث اخرتاق فيها بن 
الفين��ة واالأخ��رى؛ ويبقى االأمل معقوداً على اأن تدرك طه��ران حجم ال�سرر ال�سيا�سي 

واالقت�سادي الناجم عن مت�سكها مبوقفها احلايل يف هذه الق�سية.
عل��ى اخللفية ال�سابقة حتاول "درع الوطن" فتح ه��ذا امللف احليوي وت�سليط ال�سوء على 
املواقف ال�سيا�سية االإماراتية واالإيرانية حيال الق�سية، مع حماولة ا�ست�سراف اآفاق الت�سوية.

يف الث��اين من �سهر �سبتمرب املا�س��ي، اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل ب��ن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجي��ة اأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة الت��زال تعاين من احت��الل اإيران للجزر 
االإماراتية الثالث "طن��ب الكربى وطنب ال�سغرى واأبو مو�سى"، م�سرياً �سموه اإلى اأنه 
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وعل��ى الرغم من هذا االحتالل غري ال�سرع��ي اإال اأن االإمارات كانت والتزال راغبة يف 
االلت��زام بالو�ساطة الدولية اأو املفاو�س��ات املبا�سرة للتو�سل اإلى حل لهذا النزاع املهدد 
لال�ستقرار دولياً، وقال �سموه اإن عدم رغبة اإيران يف امل�ساركة قد اأعاق اإلى االآن حتقيق اأي 
تقدم منذ عام 1971، وجدد �سموه املوقف االإماراتي من امل�ساألة واملتمثل يف اال�ستعداد 
لاللت��زام بالعمل ال��دويل، �سواء عرب االأمم املتح��دة اأو حمكمة الع��دل الدولية اأو اأي 
جه��ود و�ساطة دولية اأو مفاو�سات ثنائية مبا�سرة، واعترب �سموه خالل كلمته التي األقاها 
يف افتت��اح الدورة اخلا�س��ة واالجتماع الرابع لوزراء اخلارجية لل��دول االأع�ساء يف موؤمتر 
التفاعل وتدابري بناء الثقة "�سيكا" يف "اآ�ستانا" عا�سمة جمهورية كازاخ�ستان، اأن ق�سية 
اجل��زر االإماراتية الثالث املحتلة تع��د اإحدى عقبات التع��اون والتكامل على ال�سعيد 
االآ�سي��وي، باالإ�سافة اإلى االأزمة ال�سورية والق�سية الفل�سطينية، حيث قال �سموه "على 
الرغ��م من اجلهود املبذولة على ال�سعيدين الدويل واالإقليمي اإال اأن اآ�سيا التزال تواجه 
م�س��اكل تقف عائقاً يف طريق حتقيقها لكامل اإمكاناتها على ال�سعيد الدويل، فباالإ�سافة 
اإل��ى الق�سية االأولى املتعلقة باجلزر االإماراتية الثالث املحتلة من قبل اإيران ا�سمحوا يل 
اأن اأذكرك��م بق�سيتن تقعان يف دائرة اهتمام وم�سالح االإم��ارات العربية املتحدة والتي 
ميكن م��ن خاللها اال�ستفادة من اآليات بناء الثقة يف �سي��اق اآ�سيوي كذلك"، ويف هذا 
االإط��ار اأ�سار �سموه خالل كلمت��ه اإلى ما تفرزه االأزمة ال�سوري��ة وجمود عملية ال�سالم 
وا�ستم��رار االحت��الل االإ�سرائيلي لالأرا�س��ي الفل�سطينية من عقب��ات ومعوقات على 

�سعيد التعاون االآ�سيوي.

االأهمية اال�سرتاتيجية للجزر الثالث 
ال تع��ود اأهمي��ة اجل��زر االإماراتي��ة الث��الث املحتلة )طن��ب الكربى وطن��ب ال�سغرى 
واأبومو�س��ى( اإلى املوقع اال�سرتاتيجي الذي حتتله هذه اجل��زر الثالث فح�سب، بل الأن 
املمار�س��ات االإيرانية على هذا ال�سعيد تعت��رب موؤ�سراً على الروؤية اال�سرتاتيجية االإيرانية 
الأمن وا�ستقرار منطقة اخلليج العربي ذات االأهمية اال�سرتاتيجية البالغة احليوية بالن�سبة 
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لالقت�ساد العاملي، كما اأنها موؤ�سر اأي�ساً على مدى جدية طهران يف االلتزام باأي ترتيبات 
اأمني��ة اإقليمية ت�سمن حتقيق اال�ستقرار يف املنطقة، كما اأن اإدارة طهران لهذه االأزمة تعد 
موؤ�س��راً اإ�سافياً يعت��د به على م�سار العالقات عرب �سفت��ي اخلليج العربي خالل املدين 

القريب والبعيد.
وق��د اأكدت دولة االإمارات العربية املتحدة من��ذ قيام الدولة يف الثاين من دي�سمرب عام 
1971 عل��ى حقه��ا يف ملكية اجل��زر وممار�سة ال�سي��ادة عليها، كما اأك��دت كذلك مراراً 

وتك��راراً حر�سه��ا على ت�سوي��ة اخلالف مع اإيران يف ه��ذا ال�ساأن بال�سب��ل ال�سلمية ومبا 
يتفق م��ع القوانن واالأعراف الدولية، ويف التا�سع من دي�سمرب عام 1971، عندما ناق�ض 
جمل���ض االأمن الدويل ق�سي��ة اجلزر الثالث املحتلة، اأكد ممث��ل االإمارات حق دولته يف 
اجل��زر الثالث، واحت��ج على احتالل اإيران لها. ويف جميع م��ا اأعقب ذلك من مراحل 
تاريخي��ة كانت دولة االإمارات العربية املتحدة حتر�ض على تاأكيد حقها يف اجلزر الثالث 
م��ن خالل املذكرات والبيانات املقدمة اإلى جمل�ض االأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة، 
كم��ا �سبق لها اأن �سعت اإلى ا�ست�سدار ق��رار دويل ب�ساأن ق�سية اجلزر مبني على �سرورة 
حل الق�سية عرب املفاو�سات الثنائية اأو الو�ساطات الدولية اأو اإحالة الق�سية اإلى حمكمة 

العدل الدولية.
وت�سري الوثائق والوقائع اإلى اأن اإيران ا�ستخدمت اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة كقواعد 
ع�سكري��ة لها خ��الل �سنوات احلرب العراقي��ة � االإيراني��ة )1980 � 1988( ما يعك�ض 
م�ست��وى اخلطر الناجم ع��ن ا�ستمرار �سيطرة اإيران على هذه اجلزر، لي�ض فقط على دولة 
االإم��ارات نظراً لالرتباط اجلغرايف بني اأرا�صي الدولة وجزرها الثالث، ولكن اأي�صاً على 
االأم��ن االإقليمي والعاملي، حيث لوحظ اأن الق��وات االإيرانية ا�ستخدمت اجلزر الثالث 
يف �س��ن هجمات با�ستخدام القوارب ال�سغ��رية واملروحيات �سد ناقالت النفط يف مياه 

اخلليج العربي.
وعلى الرغم من �سغر م�ساحة اجلزر الثالث، فاإن لها اأهمية ا�سرتاتيجية بالغة حيث تقع 
اجل��زر على امتداد طريق �سيق يع��رب اخلليج العربي نحو م�سيق هرم��ز ومنه اإلى خليج 

الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة ومسار العالقات عبر ضفتي الخليج العربي
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ُعم��ان، كما اأن معظم �س��ادرات دول اخلليج العربية النفطي��ة ووارداتها غري النفطية متر 
ع��رب هذا الطريق ال�سيق، كم��ا اأن هناك عدداً من حقول النف��ط والغاز تقع على مقربة 
م��ن اجلزر الثالث وتزيد م��ن اأهميتها اال�سرتاتيجية، وجممل ه��ذه العوامل متنح اجلزر 
الث��الث اأهمي��ة ا�سرتاتيجية متعاظمة، حي��ث توفر الأي قوة ت�سيط��ر عليها قدرة حماية 

املالحة البحرية وال�سيطرة على احلقول البحرية يف هذه املنطقة اأو مهاجمتها. 
وع��ن االأهمي��ة التاريخية للجزر الثالث يق��ول الباحث عبداللطي��ف م�سعد ال�سيادي 
يف كتاب��ه "الت�سوية القانونية للنزاع االإماراتي � االإي��راين على اجلزر الثالث" اإن املوقع 
اال�سرتاتيج��ي املتميز جلزيرتي طنب الكربى وطن��ب ال�سغرى على ممر املالحة الدولية 
يف اخللي��ج العربي وقربهما من "م�سيق هرم��ز" كان �سبباً يف جعلهما حمط اأنظار القوى 
العاملي��ة الكربى، القدمي��ة منها واحلديثة، كان��ت اجلزيرتان يف املا�س��ي مطمعاً للفاحتن 
وامل�ستعمرين من اليونان والرومان والربتغالين والهولندين واالإجنليز والفر�ض، ومق�سداً 
لل�سفن العابرة بن املحيط الهندي واخلليج العربي كموانئ لال�سرتاحة ومالجئ حلماية 
ال�سفن من العوا�سف البحرية واحلاالت الطارئة االأخرى، ف�ساًل عن ا�ستغاللهما كمراكز 
للفن��ارات املخ�س�سة الإر�ساد ال�سفن، اأم��ا يف الوقت احلايل فقد تزايدت اأهمية موقعهما 
اال�سرتاتيج��ي، خ�سو�ساً بعد حتول اخللي��ج العربي اإلى اأكرب خمزن لالحتياطي النفطي 
يف الع��امل، واكت�ساب م�سيق هرمز اأهمية ا�سرتاتيجية حيوية جعلته من اأهم امل�سايق يف 
الع��امل، باعتباره املنف��ذ الذي مير من خالله اأكرث من %85 م��ن �سادرات نفط ال�سرق 
االأو�س��ط، ولهذا يرى الكاتب اأن جزيرتي طنب الكربى وطنب ال�سغرى تتمتعان مبوقع 
بال��غ االأهمية، بل اإن موقعهما اال�سرتاتيجي يكاد ي�ساه��ي يف اأهميته جزيرتي "ق�سم" 
و"هرم��ز" اللتن مكنتا اإيران بحكم موقعهما � من ال�سيطرة على م�سيق هرمز والتهديد 

باإغالقه يف وجه املالحة الدولية اأكرث من مرة. 

الو�سع القانوين للجزر الثالث
قانوني��اً ورغم كل املزاع��م االإيرانية فاإن احلقائق التاريخية ت�سري اإل��ى اأن قوا�سم ال�سارقة 
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وراأ�ض اخليمة قد امتلكوا ومار�سوا �سلطاتهم على اجلزر منذ منت�سف القرن الثامن ع�سر 
املي��الدي على اأقل التقديرات، وهذا ميك��ن دولة االإمارات العربية املتحدة - من وجهة 
نظر القانون الدويل - من املطالبة باأحقيتها يف ملكية اجلزر بناء على املبداأ امل�سمى "حق 
التقادم" اأو احلق القائم على احليازة املتوا�سلة وال�سلمية، حيث مل تبداأ اإيران باحلديث 
ع��ن مطالبتها بجزيرتي طنب الك��ربى وطنب ال�سغرى �سوى يف اأواخ��ر القرن التا�سع 
ع�سر، وبجزيرة اأبومو�سى �سوى يف اأوائل القرن الع�سرين، كما اأن مطالباتها يف هذا ال�ساأن 
كان��ت متقطعة و�سعيفة حيث ظهرت معظم املطالبات االإيراني��ة ب�ساأن اجلزر بعد ت�سلم 
�س��اه اإيران ال�سابق ر�سا بهل��وي احلكم يف البالد، وي�سري باحثون اإل��ى اأن اإيران اأكدت 
اأ�سا�س��اً مطالبتها بجزيرة طن��ب الكربى فيما كانت مطالبتها بجزي��رة اأبومو�سى اأ�سعف 
ح��ااًل، كما اأن بريطانيا قد اأعلنت يف العديد من امل��رات اعرتافها مبلكية قوا�سم ال�سارقة 
وراأ���ض اخليمة للج��زر، ف�ساًل عن اأنه مرت ف��رتة طويلة على قبول اإي��ران الو�سع القائم 

اآنذاك.
وي�س��كل احتالل اإي��ران بالقوة جلزيرتي طنب الكربى وطنب ال�سغ��رى انتهاكاً للمبداأ 
القانوين الذي يدعو الدول اإلى جتنب ا�ستخدام القوة اأو التهديد با�ستخدامها لال�ستيالء 
عل��ى اأرا�ٍض معينة، وهذه املمار�س��ات تت�سمن انتهاكاً مليثاق االأم��م املتحدة، خ�سو�ساً 
املادت��ن االأول��ى والثاني��ة اللتن تلزم��ان الدول االأع�س��اء يف املنظمة الدولي��ة بت�سوية 
منازعاته��م بالو�سائل ال�سلمية، واأن متتن��ع يف عالقاتها الدولية ع��ن التهديد با�ستعمال 
القوة، اأو ا�ستخدامها �سد �سالمة االأرا�سي، اأو اال�ستقالل ال�سيا�سي الأي دولة، كما تعد 
املمار�سات االإيرانية اأي�ساً انتهاكاً للمادة 33 من ميثاق االأمم املتحدة التي تطالب الدول 

با�ستخدام نطاق وا�سع من العمليات ال�سلمية اأو اللجوء اإلى املنظمات حلل نزاعاتها. 
وف�س��اًل عن ذلك، فاإن مذكرة التفاهم ب�ساأن جزيرة اأبومو�سى باطلة، الأن ال�سارقة وقعت 
املذك��رة املذكورة باالإكراه الذي حتقق ب�سبب التهدي��د االإيراين با�ستخدام القوة، وهذا 
يبطل مذك��رة التفاهم باعتباره��ا مناق�سة للقان��ون الدويل املعا�سر ال��ذي مينع التهديد 

با�ستخدام القوة اأو ا�ستخدامها.

الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة ومسار العالقات عبر ضفتي الخليج العربي
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املوقف االإيراين
تزعم اإيران مراراً وتكراراً ملكيتها للجزر االإماراتية الثالث املحتلة، وتتبنى خطاباً �سيا�سياً 
قائم��اً عل��ى ترديد هذه املزاع��م يف كل منا�سبة، ويف هذا االإط��ار كان اأحمد تو�سركاين 
نائ��ب كبري الق�ساة ورئي�ض اإدارة ت�سجيل امللكية والعق��ارات ق��د قال يف ت�سريح له اأن 
ب��الده متلك �سكوك كل جزرها الواقع��ة يف اخلليج مبا يف ذلك اجلزر الث��الث اأبومو�سى 
وطن���ب الكربى وط�نب ال�سغرى، وزعم تو�سرك���اين اأن"�سكوك امللكية �سادرة لهذه 
اجل��زر الث��الث وكل اجلزر االأخ���رى يف اخلليج وال يوجد مك����ان يف اإقليم هرمزك��ان 
)يف جن��وب اإيران( دون �سك م�سجل للملكي����ة، كما اأن ك��ل االأرا�س��ي يف االإقليم 
وحت����ى االأرا�س��ي التابعة للدولة له��ا �سكوك ملكية"، وكان هذا الت�سريح اأحد ردود 
االأفع��ال االإيرانية على املوقف االإماراتي واخلليج العربي املتم�سك بعروبة اجلزر و�سرورة 
ا�ستع��ادة دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة حقوقه�ا امل�سروع���ة يف جزرها الث�الث، 
واملالح��ظ اأن اخلط��اب ال�سيا�سي االإيراين عقب زيارة الرئي���ض اأحم�د جناد اإلى جزيرة 
اأبومو�س��ى املحتلة يف اإبري��ل املا�سي قد �سهد ت�ساع��داً وا�سحاً وملمو�س���اً، وبات مييل 
اإل��ى احلدة، ويف هذا االإطار ميكن ر�سد ت�سري��ح اأدلى به املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 
االإيراني���ة رامن مهمنبارا�ست عقب زي��ارة جناد امل�س��ار اإليها قال في��ه اإن اإيران حتتفظ 
بح��ق الدفاع عن وحدة اأرا�سيها؛ م�سيف��اً اأن اجلزر الث�ل�اث تنتم�ي الإيران، واأن اإيران 
�ستداف����ع بق����وة ع��ن �سيادتها على اأرا�سيه��ا، واأ�ساف بورد�ست��ان اأن "اإيران تتمتع 
بال�سي��ادة على هذه اجلزر منذ الع�سور القدمية واأن اجلمهورية االإ�سالمي��ة �ستداف��ع عن 
ه��ذا احل���ق بك�ل قوة"، ويالح��ظ يف هذا االإطار اأن القائ��د الع�سكري االإيراين جتاوز 
اخلط���اب ال�سيا�س�ي االإيراين الذي ط���املا ارتكز على اأن ق�سي�ة اجلزر الثالث املحتلة 
عب��ارة عن "�سوء فهم ب�س��اأن تطبيق اتف��اق عام 1971" اإلى و�سف املوقف االإماراتي 
جتاه اجلزر املحتلة باأنه مبنزلة "فتنة"!!، ويف 18 اإبريل املا�سي �سرح املتحدث با�سم وزارة 
اخلارجي��ة االإيراني��ة رامن مهمانرب�ست اأن "زيارة الرئي�ض اإل��ى اأبومو�سى تندرج �سمن 
حق��وق ال�سيادة الرتابية االإيراني��ة، لقد كانت هذه اجلزر دائماً جزءاً من اإيران ونحن لن 
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نتفاو���ض ب�ساأن ملكيتها"، يف ذلك امل�ساء، اأ�سدر 225 من اأع�ساء الربملان االإيراين بياناً 
ج��اء فيه: "اإن زيارة اأحمدي جناد ق�سية داخلية واأن جمي��ع املطالب التي اأُثريت ب�ساأن 
ه��ذه الق�سية الغية وباطلة"، ويف رحلته اإلى اأبومو�س��ى، وافقت احلكومة االإيرانية على 
خط��ة لتحويل اأبومو�سى اإلى منطقة �سياحية فريدة من نوعها، و�سيتم ا�ست�سافة ما يعرف 
ب��� "املوؤمتر الدويل للخليج الفار�س��ي"، الذي ُيعقد يف مدينة بندر عبا�ض االإيرانية خالل 

خريف كل عام، يف جزيرة اأبومو�سى.   

زيارة اأبومو�سى .. منعطف حيوي
يجم��ع اخل��رباء واملراقب��ون على اأن زي��ارة الرئي�ض االإي��راين اأحمدي جن��اد اإلى جزيرة 
اأبومو�س��ى املحتلة يف �سهر اإبريل املا�سي كانت مبنزل��ة منعطف حيوي يف م�سار الق�سية 
ككل، الأن الزيارة عك�ست حقيقة نوايا اإيران وزيف ادعاءاتها ب�ساأن احلوار مع االإمارات 
وغري ذل��ك، حيث اأثارت هذه الزي��ارة حفيظة دولة االإمارات العربي��ة املتحدة فاأدانت 
الزيارة، التي اعتربها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية انتهاكاً �سارخاً 
ل�سيادة بالده على اأرا�سيها، كما قامت االإمارات با�ستدعاء �سفريها لدى طهران للت�ساور 
ك�سكل من اأ�سكال االحتج��اج الدبلوما�سي القوي على ال�سلوك االإيراين حيال اجلزر 
االإماراتي��ة، كما ح�سلت االإمارات على دع��م وم�ساندة �سيا�سية من جانب �سقيقاتها يف 
دول جمل���ض التع��اون، حيث  اعترب االأمن العام ملجل�ض التع��اون عبداللطيف الزياين 

زيارة جناد اإلى جزيرة اأبومو�سى "ا�ستفزازية" ومتثل انتهاكاً ل�سيادة االإمارات.
ورغ��م عن�سر املفاج��اأة ال�سيا�سية الت��ي نظر بها الكثري م��ن اخلرباء اإلى زي��ارة الرئي�ض 
االإيراين اأحمد جناد اإلى جزيرة اأبومو�سى، فاإن املتابع لل�ساأن االإيراين يدرك اأن الزيارة قد 
ا�ستهدفت ِب�سكل اأ�سا�سي الزج بق�سية اجلزر يف ال�سراع بن الرئي�ض االإيراين وخ�سومه 
ال�سيا�سين، من خالل اإثارة ال�سعور القومي، وحماولة ك�سب تعاطف �سعبي عرب توظيف 
ه��ذه الق�سية حل�س��د الراأي العام االإيراين حولها، يف توقي��ت كان فيه جناد يعاين مزيداً 
من ال�صعف ال�صيا�ص��ي يف مواجهة �صغوط خ�صومه املحافظني، وبطبيعة احلال مل تكن 

الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة ومسار العالقات عبر ضفتي الخليج العربي
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الزي��ارة تخلو اأي�ساً من اأبعاد ور�سائل موجه��ة اإلى اخلارج، حيث بدا وا�سحاً اأن الرئي�ض 
االإي��راين ي�صعى اأي�ص��اً اإلى التلويح بورقة اجل��زر الثالث املحتل��ة يف مواجهة ال�صغوط 
اخلارجي��ة املتنامية التي تتعر�ض لها طهران عل��ى خلفية برناجمها النووي املثري للجدل، 
وحماول��ة تعزيز موقف اإيران التفاو�سي من اأجل انتزاع بع�ض التنازالت خالل جوالت 
التوترات  فتيل  انتزاع  بدورها على  التفاو�ض النووي مع جمموعة "5+1" التي حتر�ض 
وال�سع��ي اإل��ى �سمان االأم��ن واال�ستق��رار يف منطقة اخللي��ج العربي البالغ��ة االأهمية 
بالن�سبة لالقت�سادات الدولية الكربى، وقد ف�سر املحلل ال�سيا�سي االإيراين، حممد علي 
مهت��دي، زيارة اأحمدي جناد  اإلى اأبومو�سى باأنها جزء م��ن املعارك ال�سيا�سية الداخلية، 
والح��ظ مراقب��ون اإيرانيون اأن الزيارة تندرج بامتياز �سمن حم��اوالت جناد تو�سيع نفوذه 
ال�سيا�سي �سمن لعبة ال�سراع الداخلي، ومن املعروف اأن وزارة اخلارجية االإيرانية، التي 
تعال��ج دائماً الق�سايا احل�سا�سة مثل ق�سية اجلزر، تقع حت��ت �سيطرة املر�سد االأعلى علي 
خامنئ��ي ولي�ض الرئي�ض اأحم��دي جناد، وبالتايل فقد كان من بن اأه��داف الزيارة اأي�ساً 
حماول��ة جناد تو�سيع نطاق نفوذه واالإم�ساك بدفة ملف��ات ح�سا�سة تندرج تقليدياً �سمن 
�سلطات املر�سد االأعلى االإيراين، وقال مهتدي الع�سو يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية 
لل�سرق االأو�سط، الذي يوجد مقره يف طهران اإن "هذا مرتبط باملناف�سات الداخلية، كل 
واحد يحاول اإبداء فكرته حول الق�سية ليظهر اأنه اأكرث ن�ساطاً، الت�سريحات ال تر�سم اأي 

هدف".
وف��وق كل ما �سبق فقد جاءت زيارة جناد اإل��ى جزيرة اأبومو�سى  يف ظل اتفاق بن دولة 
االإم��ارات واإيران على التحّرك امل�سرتك من اأجل اإيجاد حل لق�سية اجلزر، وهو االتفاق 
الذي التزمته دولة االإمارات بح�سن نية ومن منطلق احرتامها لتعهداتها كدولة م�سووؤلة 
عل��ى امل�ست��وى الدويل، وحر�سها على ط��ي �سفحة اخلالف يف اإط��ار �سلمي مبا يحافظ 
عل��ى حقوقها التاريخية و�سيادتها املطلقة على اأرا�سيها. وال �سك يف اأن خرق اإيران هذا 
االتفاق ينطوي على ر�صالة �صلبية ب�صاأن مدى جديتها يف االنخراط يف اأي جهد حقيقي 

الإنهاء النزاع، واإذا ما كانت متتلك جمرد الرغبة يف التحرك يف هذا االجتاه.
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ردود اأفعال دولية
بالن�سبة لالإعالم الدويل، فاإن زي��ارة الرئي�ض جناد اإلى جزيرة اأبومو�سى يف اإبريل املا�سي 
ق��د رفعت حدة الغليان ال�سيا�سي يف منطقة اخللي��ج العربي، حيث جاءت و�سط اأجواء 
متوترة باالأ�سا�ض ب�سبب التدخالت االإيرانية يف مملكة البحرين، ف�ساًل عن اجلدل الدويل 
حول احتماالت تعر�ض املن�ساآت النووية االإيرانية ل�سربة ع�سكرية على خلفية ال�سكوك 
الدولي��ة التي حتيط بالربنامج النووي االإي��راين املثري للجدل، ما دفع �سحيفة "وا�سنطن 
بو�ست" االأمريكية اإلى القول باأن ت�سريحات قائد القوات الربية االإيرانية وتلويحه بورقة 
ال��رد الع�سكري تعد واقعة غري م�سبوق��ة يف م�سار ق�سية اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة، 
واعت��ربت ال�سحيف��ة اأن النربة الت��ي ا�ستخدمه��ا القائد الع�سكري االإي��راين "حادة" 
و"قا�سي��ة"، م��ا يف�سر قلق اجلانب االأمريكي وقتذاك حيث ح��ث املتحدث با�سم وزارة 
"  للنزاع من خالل الو�ساطة  اخلارجي��ة االأمريكية مارك تونر عل��ى اإيجاد "ت�سوية �سلمية
الدولية، لكنه الحظ اأن زيارة مثل تلك التي قام بها اأحمدي جناد اإلى جزيرة اأبومو�سى 
"توؤدي فقط اإلى تعقيد اجلهود الرامية لت�سوية الق�سية"، وذكرت "وا�سنطن بو�ست" اأن 
زي��ارة جناد جلبت "عا�سفة دبلوما�سية" عل��ى منطقة اخلليج العربي، وحولت فجاأة نزاعاً 
خليجياً عادياً ال يث��ار بهذه احلدة اإلى عا�سفة دبلوما�سية. وقال وزير اخلارجية االإماراتي 
ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان اإن "هذه الزيارة لن تغري الو�سعية  القانونية لهذه اجلزر 

التي هي جزء ال يتجزاأ من الرتاب الوطني االإماراتي".

مواقف خليجية وعربية وعاملية
عرّب املجل�ض الوزاري ل� "جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية" مراراً عن موقف مبدئّي 
ووا�سح جتاه ق�سية اجلزر االإماراتية الثالث املحتلة حيث يحر�ض املجل�ض دوماً يف بياناته 
اخلتامي��ة على تاأكيد حق ال�سيادة لدولة االإم��ارات العربية املتحدة على جزرها الثالث 
املحتل��ة )اأبومو�سى وطنب الكربى وطن��ب ال�سغرى(، وعلى املي��اه االإقليمية واالإقليم 
اجلوي واجلرف القاري واملنطقة االقت�سادية اخلال�سة للجزر، معترباً اأن اأي ممار�سات تقوم 
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به��ا اإيران على اجلزر ملغاة وباطل��ة وال تغرّي �سيئاً من حقائق التاري��خ والقانون، وي�سّدد 
املجل���ض على الو�سائ��ل ال�سلمية طريقاً الإع��ادة حّق االإمارات يف جزره��ا املحتلة، كما 
يحر�ض املجل�ض اأي�ساً على اأن يربط بن حّل هذه الق�سية واأمن املنطقة وا�ستقرارها، كما 
ق��ّدم املجل�ض الوزاري لدول "جمل�ض التعاون ل��دول اخلليج العربية"، خالل اجتماعه 
اال�ستثنائ��ّي ال��� )39(، ال��ذي عقد يف العا�سم��ة القطرية الدوحة، دعم��اً مطلقاً لدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة يف موقفها العادل واحلكي��م واحل�ساري ب�ساأن جزرها املحتلة: 
االإيراين  الرئي�ض  زيارة  اإدانة  ويف  ال�سغرى"،  الكربى" و"طنب  "اأبومو�سى" و"طنب 
حممود اأحمدي جناد، االأخرية جلزيرة "اأبومو�سى"، ويف هذا ال�سياق، فاإن البيان ال�سادر 
ع��ن االجتماع ق��د اأّكد العديد م��ن االأمور املهم��ة التي تتعلق مبوق��ف دول "جمل�ض 
التع��اون" من ق�سية اجلزر املحتلة من ناحية، وروؤيته مل�ساألة االأمن اخلليجّي اجلماعّي من 
ناحي��ة اأخرى، اأول هذه االأم��ور، اأن زيارة الرئي�ض االإيراين جلزي��رة "اأبومو�سى" انتهاك 
�سارخ ل�سيادة دولة االإمارات على اأر�سها، وعمل ا�ستفزازّي يتعار�ض مع �سيا�سة ح�سن 
اجلوار التي تنتهجها دول "جمل�ض التعاون" يف التعامل مع اإيران، ومع امل�ساعي ال�سلمّية 
الت��ي بذلت وتبذل حلل ق�سية اجلزر من دون اأن تلق��ى جتاوباً من طهران، االأمر الثاين، 
دع��م دول "جمل�ض التعاون" لالإم��ارات يف اإدارتها للم�سكلة وتعامله��ا معها، ودعوتها 
اجلانب االإيرايّن اإلى التجاوب مع الدعوات االإماراتية الإيجاد حل �سلمي وعادل لق�سية 
اجل��زر املحتلة عن طريق املفاو�سات الثنائّي��ة، اأو اللجوء اإلى "حمكمة العدل الدولية"، 
االأمر الثالث يتعلق بتاأكيد االأمن اجلماعّي وامل�سرتك لدول "جمل�ض التعاون"، وهذا ما 
و�س��ح من اإ�سارة البيان اإلى اأن االعت��داء على ال�سيادة، والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
الأي دول��ة من دول املجل�ض، يعّدان تدخ��اًل واعتداًء على دول املجل�ض كافة، وال �سك 
يف اأن هذا ينطوي على ر�سالة مهّمة هي اأن "جمل�ض التعاون" منظمة اإقليمية متما�سكة 
وق��ادرة عل��ى الدفاع عن �سيادة اأع�سائه��ا وم�ساحلهم يف مواجه��ة اأّي اأخطار داخلية اأو 
خارجية، مبا خطته من خطوات نوعية متميزة على طريق التكامل يف املجاالت املختلفة، 
وم��ا تتطّلع اإليه من االنتقال من "مرحلة التكامل" اإلى "مرحلة الوحدة"، االأمر الرابع، 
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الذي اأّكده البيان اخلتامي لالجتماع الوزاري اخلليجي اال�ستثنائي االأخري، هو اأن زيارة 
الرئي���ض االإيراين جلزيرة "اأبومو�سى" موؤخراً ال ميكنها تغيري احلقائق التاريخّية والقانونّية 

التي جتمع على تاأكيد �سيادة دولة االإمارات العربية املتحدة على جزرها املحتلة.
ومب��وازاة ذلك خرج االجتماع اال�ستثنائي ل� "جمل���ض وزراء اخلارجية العرب"، الذي 
عقد يف مقر "جامعة الدول العربية" يف القاهرة، مبوقف عربي داعم بقوة لدولة االإمارات 
العربية املتحدة يف ق�سية اجلزر املحتلة "اأبومو�سى" و"طنب الكربى" و"طنب ال�سغرى"، 
يف �سوء الت�سرفات االإيرانية، خا�سة زيارة الرئي�ض االإيراين، حممود اأحمدي جناد، جلزيرة 
"اأبومو�سى" يف احلادي ع�سر من �سهر اإبريل 2012، ولعل اأهم ما جاء يف البيان ال�سادر 
يف خت��ام االجتماع الوزاري العربي، اإ�سافة اإل��ى ا�ستنكاره موقف اإيران وتاأكيده �سيادة 
دول��ة االإمارات على جزرها املحتل��ة، ثالثة اأمور: االأمر االأول هو الربط بن موقف اإيران 
من اجلزر االإماراتية املحتل��ة وعالقاتها العربية ب�سكل عام، حيث طالب وزراء اخلارجية 
الع��رب طه��ران برتجمة ما ت�سّرح عن��ه برغبتها يف حت�سن العالقات م��ع الدول العربية 
ويف احل��وار واإزالة التوتر اإلى خط��وات ملمو�سة وعملية قواًل وعماًل باال�ستجابة ال�سادقة 
للدعوات اجلادة واملخل�سة ال�سادرة عن دولة االإمارات ودول "جمل�ض التعاون" والدول 
العربي��ة وغريها، الداعية اإلى حّل الن��زاع حول اجلزر املحتلة بالطرق ال�سلمية �سواء عرب 
املفاو�س��ات املبا�سرة اأو باللجوء اإلى "حمكمة العدل الدولي��ة". االأمر الثاين هو تاأكيد 
الت��زام الدول العربية جميعها يف ات�ساالتها مع اإيران اإثارة ق�سية احتاللها اجلزر الثالث 
لتاأكي��د �سرورة اإنهائه انطالقاً من اأن هذه اجلزر هي اأر�ض عربية حمتلة، االأمر الثالث هو 
تاأكيد التحرك العربي على ال�ساحة الدولية من اأجل ممار�سة ال�سغط على اإيران يف ق�سية 
اجل��زر، ومن هنا جاءت اإ�سارة البيان ال�سادر عن االجتم��اع الوزاري العربي اإلى اإبالغ 
االأمن العام لالأمم املتحدة ورئي�ض "جمل�ض االأمن" باأهمية اإبقاء الق�سية �سمن امل�سائل 
املعرو�س��ة عل��ى "جمل�ض االأمن" اإلى اأن تنه��ي اإيران احتاللها اجل��زر العربية الثالث 
وت�سرتد دولة االإمارات �سيادتها الكاملة عليها واإبقاء جمل�ض "جامعة الدول العربية" يف 

حالة انعقاد دائم ملتابعة امل�ستجدات.
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وه��ذا املوق��ف العربي الوا�سح والقوي ينط��وي على ر�سالة مهّمة اإل��ى اإيران مفادها اأن 
الع��رب يعت��ربون احتاللها اجلزر االإماراتي��ة وعدم ا�ستجابتها ملب��ادرات دولة االإمارات 
ال�سلمي��ة الهادفة اإل��ى اإيجاد حل للم�سكل��ة، عائق��اً اأ�سا�سياً اأمام العالق��ات العربية-

االإيراني��ة، واأن حديث اإيران عن رغبتها يف حت�سن عالقتها مع العامل العربي يبقى فارغاً 
من م�سمونه مادامت ق�سية اجلزر من دون حل.

واملوؤكد اأن هذا املوق��ف العربي امل�سان��د لالإمارات، الذي جاء بع��د موق���ف مماثل من 
ِقب��ل دول "جمل�ض التعاون لدول اخللي��ج العربي����ة" اإ�ساف���ة اإلى مواق���ف م�ساندة 
م��ن ِقبل العدي��د من الق��وى الدولية، يوؤك��د اقتناع��اً عربياً ودولياً باملوقف االإماراتي 
يف ق�سي��ة اجلزر املحتل��ة وتقديراً لل�سل��وك ال�سيا�سي املتزن يف اإدارة االإم��ارات لالأزمة، 
وحر�سه����ا على اأن تظهر يف �سورة الدولة امل�سممة على حقه���ا يف اأر�سها واحلري�س��ة 
يف الوقت نف�سه على االأخذ باالأ�سالي��ب ال�سلمية التي ت�س�ون االأم���ن واال�ستقرار يف 

منطقة من اأه��م م��ناطق العامل وهي منطقة اخلليج العربي.
وق��د تفاعلت زي��ارة جناد جلزي��رة اأبومو�سى املحتل��ة وت�سببت يف ردود الفع��ل الوا�سعة 
املن��ّددة بها، ف��دول "جمل�ض التعاون ل��دول اخلليج العربية" وّقع��ت ر�سالة االحتجاج 
الت��ي بعثت بها دول��ة االإمارات اإلى االأمم املتحدة يف هذا ال�س��اأن، واأكدت دعمها نهج 
املبادرة املطروحة من ِقبل دولة االإمارات العربية املتحدة، الداعية اإلى ت�سوية ق�سية اجلزر 
االإماراتي��ة الثالث بالطرق ال�سلمية ع��رب املفاو�سات املبا�سرة بن البلدين، اأو االحتكام 
اإلى "حمكمة العدل الدولية"، مبا يكفل حتقيق الت�سوية العادلة وال�ساملة والدائمة لهذه 
الق�سي��ة، اأما املجموعة العربية لدى االأمم املتحدة، فقد تبّنت موقف دولة االإمارات من 
ر من قبل الرئي�ض االإيراين،  ه��ذه الق�سية، وا�ستنكرت هذا االإجراء املوؤ�سف وغ��ري املربَّ
مل��ا ميثله من انته��اك �سارخ ل�سي��ادة دولة االإم��ارات العربية املتحدة ووح��دة اأرا�سيها، 
ومبادئ ميثاق االأمم املتحدة والقانون الدويل، بل ا�ستخفاف اإيران الوا�سح بجهود دولة 
االإمارات وم�ساعيها املبذولة حلّل هذه الق�سية بالطرق ال�سلمية، وطالبت ب�سرورة امتناع 
اإيران عن تكرار مثل هذه االأعمال التي تزيد من التوتر يف املنطقة، واأّكدت اأهمية اإبداء 
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اإي��ران ح�سن نّياتها جتاه املب��ادرة التي اأطلقتها دولة االإم��������ارات العربي���ة املتح��دة 
املدعوم��ة من "جامعة الدول العربية"، الداعي���ة اإلى ح���ل هذه الق�سي���ة بالو�سائل 
ال�سلمي��ة من خالل املفاو�سات املبا�سرة، اأو اللجوء اإل��ى "حمكمة العدل الدولية"، مبا 

يكفل احلل العادل والدائم لهذه الق�سية.
من ناحية اأخرى ا�ستنكر م�سوؤولون ودبلوما�سيون وبرملانيون عرب زيارة الرئي�ض االإيراين 
جلزي��رة "اأبومو�سى" االإماراتية املحتلة والت��ي ت�سكل حتدياً لكل االأمة العربية، فقد اأكد 
جنيب ميقاتي، رئي�ض الوزراء اللبناين، خالل اجتماعه مع ال�سفري االإيراين يف بريوت، اأن 
املواقف التي اأطلقه��ا الرئي�ض االإيراين، اأحمدي جناد، خالل زيارته جلزيرة "اأبومو�سى" 
االإماراتي��ة املحتلة متثل تاأجيجاً لل�سراع الدائر يف املنطقة، يف وقت نحتاج فيه اإلى ح�سن 
دراية لتعزيز الهدوء واال�ستقرار الذي ينعك�ض اإيجاباً على كل دول املنطقة، وي�ساهم يف 
زي��ادة منوها وتطورها، فيما اعترب ال�سفري اأحم��د بن حلي، نائب االأمن العام ل� "اجلامعة 
العربي��ة"، ه��ذه الزيارة حتدياً لي���ض لالإمارات فح�سب، بل لكل عرب��ي، م�سرياً اإلى اأن 
"اجلامعة" نّددت بهذه الزيارة يف بيان ر�سمي الأمينها العام الدكتور نبيل العربي، الذي 
اأكد اأنها متثل خطوة غري م��رّبرة، وخرقاً وا�سحاً جلهود التهدئة، وملحاوالت معاجلة ق�سية 
احتالل اإيران اجلزر االإماراتية الثالث بالطرق ال�سلمية، ولفت النظر اإلى اأن هذه اخلطوة 
من قبل الرئي�ض جناد تعك�ض - مع االأ�سف - حقيقة موؤّداها )اأن االإخوة يف اإيران مازالوا 
يتبع��ون �سيا�سات ال�ساه يف منطقة اخلليج، دون اأن ميتلكوا القدرة اأو الرغبة يف التجاوب 
م��ع كل الدع��وات، �س�واء تل�ك التي �س�درت عن دولة االإم��ارات العربية املتحدة، اأو 
ب�سرورة  العربي���ة" املطالبة  "اجلامع����ة  اأو  العربية"،  التعاون لدول اخلليج  "جمل���ض 
ح��ّل اأزمة اجلزر وفق القوانن وال�سرعية الدولية، اإما بالتفاو�ض املبا�سر، واإما اللجوء اإلى 
"حمكمة العدل الدول����ية"، اأو الو�ساط����ة(، معت�رباً اأن ه��ذه الزي��ارة عك�س��ت من 
ناحي��ة اأخ���رى حت���دياً ملواطن��ي دول "جمل���ض التع��اون" الذي��ن يتطّلع����ون اإلى 
التعاي����ض ال�سل��مي م���ع اجلارة اإيران، كما ا�ستنكر برملاني�ون واأكادميي��ون كويتي���ون 

الزيارة، معتربين اإياها "عدوانية وا�ستفزازية".
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و�سائل االإعالم اخلليجية والعربية
وقد تفاعلت ال�سحف اخلليجية والعربية هي االأخرى وقتذاك مع هذه الزيارة، واعتربت 
اأنه��ا تك�سف عن �سوء نيات النظام االإي��راين، فال�سحف ال�سعودية و�سفت هذه الزيارة 
باأنه��ا عدواني��ة، وت�سكل انته��اكاً �سارخاً ل�سي��ادة دولة االإمارات العربي��ة املتحدة على 
اأرا�سيه��ا، ونق�س��اً لكل اجله��ود واملحاوالت التي تب��ذل الإيجاد ت�سوي��ة �سلمية الإنهاء 
االحت��الل االإيراين للج��زر االإماراتية الث��الث "طنب الكربى" و"طن��ب ال�سغرى" 
و"اأبومو�س��ى". اأم��ا ال�سحف البحرينية، فقد امتالأت بالعدي��د من املقاالت التي تندد 
به��ذه الزيارة، بو�سفها لي�ست انته��اكاً ل�سيادة االإمارات على اجل��زر فقط، بل تعرّب عن 

نيات عدوانية جتاه كل الدول العربية. 
اإعالمياً على ال�سعيد العربي اأي�ساً ذكرت �سحيفة "ال�سباح" التون�سية اأن زيارة الرئي�ض 
االإيراين، حممود اأحمدي جن��اد، جلزيرة "اأبومو�سى" كانت ا�ستفزازية، �سواء من حيث 
التوقي��ت اأو الر�سال��ة املوّجهة، لي�ض لالإمارات اأو بل��دان "جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربي��ة" فقط، بل للع��امل العربي كّله، لهذا كان رد الفعل باحل��ّدة التي �سهدناها اأكرث 
م��ن متوقع، ومتثل يف اإع��الن دول اخلليج العربي��ة دعمها املطلق لل�سي��ادة التامة لدولة 
االإم��ارات العربية املتح��دة على اجلزر الثالث املحتلة من قبل اإي��ران، والتنديد باأق�سى 
العب��ارات مبثل هذه املمار�س��ات التي تعد خرق��اً فا�سحاً ل�سيادة االأرا�س��ي االإماراتية، 
وقال��ت ال�سحيفة يف مق��ال بقلم حممد علي العوين اإن "جناد اق��رتف خطاأً ا�سرتاتيجياً 
�ستك��ون له - ال حمالة - تداعيات وخيمة، خا�س��ة يف الظرف احلرج الذي متر به اإيران 
على خلفية برناجمها النووي املثري للجدل"، وخل�ض الكاتب اإلى اأنه كان حرياً بالرئي�ض 
االإي��راين عدم االإق��دام على هذه اخلطوة اال�ستفزازية اال�ستباقي��ة غري املدرو�سة خا�سة 
يف ه��ذا الوقت، واأن ينتهج الطرق ال�سلمية حللحل��ة ق�سية اجلزر االإماراتية الثالث، واأن 
يبعث بر�سائل طماأنة اإلى اجلار اخلليجي يف حماولة لك�سب حياده ولو جزئياً، ال اأن يغلق 
احل��وار، ويعمد اإلى اتباع �سيا�سة تذّكر بتلك الت��ي انتهجتها ومازالت تنتهجها اإ�سرائيل 
يف االأرا�س��ي الفل�سطيني��ة املحتلة، موؤكداً اأن ما �ستخ�سره اإي��ران بانتهاجها هذا ال�سبيل 
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�سيك��ون اأكرب واأخط��ر عليها مّما كانت تخطط له، وهو - بح�سبه - ما �ستثبته االأيام املقبلة 
ال حمال��ة، م��ن جانبه قال اأ�سامة عج��اج يف مقال بعنوان: "اال�ستع��الء االإيراين!" يف 
�سحيفة "االأخبار" امل�سرية احلكومي��ة اإن زيارة جناد جلزيرة "اأبومو�سى"، التي �ساهمت 
يف اإع��ادة العالق��ات بن طهران ودول اخللي��ج اإلى نقطة ال�سفر، ما ه��ي اإال "حالة من 
اال�ستعالء غري املرّبر، الذي ي�ستع�سي على الفهم من النخبة احلاكمة يف طهران، الذي 
تك��ّرر بتنويعات خمتلفة، على ل�سان كل امل�سوؤولن، الذي��ن علقوا على االأزمة، وو�سل 
اال�ستع��الء اإلى درجة اأن طهران مل تقبل، حتى احتجاج دولة االإمارات، وكاأنها تعاقب 
املظل��وم، اإذا قام مبجرد ال�سك��وى، برغم اأن اإيران هي التي تتحمل م�سوؤولية اإثارة االأزمة 

بتلك الزيارة املريبة".
كان��ت االإدانة الوا�سعة من ِقبل املجموعت��ن اخلليجية والعربية يف االأمم املتحدة للزيارة 
التي ق��ام بها الرئي�ض االإيراين، اأحم��دي جناد، جلزيرة "اأبومو�س��ى" االإماراتية املحتلة، 
مبنزلة انعكا���ض قوي ووا�سح يوؤ�سر على م�ستوى التاأييد اخلليجي والعربي القوي للنهج 
االإمارات��ّي يف التعامل م��ع هذه الق�سية، الذي ي�ستند اإلى مقوم��ات واأ�س�ض قوية توؤّكد 

ال�سيادة االإماراتية على هذه اجلزر املحتلة.

ردود االأفعال اخلليجية والعربية والعاملية
اإجمااًل فاإن ردود االأفعال اخلليجية والعربية والعاملية الوا�سعة املنّددة بهذه الزيارة، ر�سمياً 

و�سعبياً واإعالمياً، ت�سري اإلى عدد من االأمور:
اأواًل: اإمي��ان دول اخللي��ج والدول العربية والعاملية بعدالة ق�سية اجل��زر االإماراتية املحتلة، 
وتقديره��ا للنهج احلكيم، الذي تتبعه ال�سيا�سة االإماراتية يف التعامل معها، وهذا يعك�ض 
يف ح��ّد ذاته جناح��اً ل�سيا�سة االإمارات، ومنهجه��ا يف اإدارة هذه الق�سي��ة، الذي يتوافق 
م��ع �سيا�ستها اخلارجي��ة باعتبارها دولة م�سوؤولة يف حميطيه��ا العربي واالإقليمي، وتعمل 
عل��ى حتقيق ال�س��الم واالأمن واال�ستق��رار، ففي االأزم��ات كلها الت��ي �سهدتها املنطقة 
خ��الل ال�سن��وات املا�سية، اأو الت��ي مازالت تعانيه��ا، اأثبتت االإم��ارات، ومازالت، اأنها 
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داعية �سالم و�ساعي��ة اإليه، وم�ساركة فاعلة يف كل جهد، مهما كانت طبيعته، اأو التكلفة 
التي ينطوي عليها، م��ن اأجل حتقيقه وتعزيزه وتكري�سه، وتعمل دائماً على مّد يد احلوار 
لت�سوي��ة م�سكالتها، وجتعل م��ن ذلك اأمراً مبدئياً يف �سيا�ساته��ا اخلارجية حتى لو تعلق 
االأمر باحتالل جزء من اأرا�سيها، كما هي احلال يف اجلزر املحتلة )طنب الكربى وطنب 
ال�سغ��رى واأبومو�س��ى(، التي جتعل االإمارات م��ن املبادرات واالآلي��ات ال�سلمية خياراً 
ا�سرتاتيجياً ال�ستعادتها، وهذه االإدارة العاقلة والر�سيدة لهذه الق�سية، وملختلف االأزمات 
الت��ي ت�سهدها املنطقة، والتي تبتعد عن الت�سعيد واالإثارة، هي التي جتعل جميع الدول 
اخلليجي��ة والعربي��ة تتحدث ب�سوت واحد اإزاء هذه الق�سية، مف��اده الوقوف اإلى جانب 

دولة االإمارات لتاأكيد �سيادتها على اجلزر املحتلة.
ثانياً: اأن املوقف العربي اجلماعي جتاه دعم حّق دولة االإمارات العربية املتحدة و�سيادتها 
عل��ى اجلزر الثالث )طنب الكربى وطنب ال�سغرى واأبومو�سى( التي حتتلها اإيران ثابت 
ومل يتزح��زح، فاالإدانات الوا�سعة على امل�ستوي��ات الر�سمية وال�سعبية واالإعالمية ت�سري 
بو�س��وح اإلى اأن كل الدول العربية ب��ال ا�ستثناء توؤيد موقف االإم��ارات و�سيادتها على 
اجلزر بال اأّي حتّفظ، وال �سّك يف اأن هذا من �ساأنه اأن يعزز جهود دولة االإمارات، ويك�سب 

الق�سية دعماً �سيا�سياً وقانونياً يف خمتلف املحافل االإقليمية والدولية.
ثالثاً: اأن االإدانات ال�سديدة من جانب الدول اخلليجية والعربية والعاملية، على امل�ستويات 
كاف��ة، اإزاء زيارة الرئي���ض االإيراين جلزي��رة "اأبومو�سى" ت�سري يف جوهره��ا اإلى �سعف 
املوق��ف االإي��راين، الذي يت�سم بالتناق���ض واالزدواجية من ه��ذه الق�سية، هذا املوقف 
ال��ذي كثرياً ما يتحدث ع��ن الرغبة يف حت�سن العالقات مع دول اجلوار، ولكنه قلياًل ما 
يفعل ذل��ك، فهذا احلديث، الذي ال يتوقف عن اإر�ساء االأم��ن واال�ستقرار يف املنطقة، 
ال يت��وّرع عن اإثارة خم��اوف االآخرين وقلقهم من النيات االإيرانية من خالل �سلوكيات 
غ��ري م�سوؤولة ال تبع��ث على االرتياح، وتثري ال�سكوك دائم��اً يف حقيقة النيات االإيرانية 
جت��اه جريانها، وقد تك��ون زيارة اأحمدي جناد جلزيرة "اأبومو�س��ى" اآخر هذه الت�سّرفات، 
لكن قائمة الت�سرفات االإيرانية ال تعّد وال حت�سى، كاملوقف من االأحداث التي �سهدتها 
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مملك��ة البحرين العام املا�س��ي، حينما رف�ست طهران وجود قوات م��ن "درع اجلزيرة" 
يف البحري��ن للم�ساعدة على عودة االأمن واال�ستق��رار هناك، برغم اأن هذا اإجراء عادي 
ين�سج��م مع ال�سيا�سات االأمنية ل� "جمل�ض التعاون ل��دول اخلليج العربية"، التي تعترب 
اأن اأم��ن دوله وا�ستقرارها كّل ال يتجزاأ، ومن ثم يتم التعامل مع اأي خطر يهدد دولة من 

دوله على اأنه خطر ي�ستهدف اجلميع.

قراءة للموقف االإماراتي
يجم��ع املراقب��ون على اأن الزي��ارة اال�ستفزازية، التي قام بها الرئي���ض االإيراين، حممود 
اأحم��دي جناد، اإلى جزيرة "اأبومو�سى" املحتلة، كان��ت منا�سبة اأكدت فيها الدبلوما�سية 
االإماراتي��ة كفاءتها وحيويته��ا وقدرتها على ح�سد املواقف العربي��ة واالإقليمية والدولية 

املوؤيدة لدولة االإمارات وامل�ساندة ملوقفها احل�ساري وحقوقها العادلة يف اأر�سها املحتلة.
فق��د رّدت االإمارات على الزيارة بحزم وقوة، ويف الوقت نف�سه باأ�سلوب ح�ساري يّت�سق 
م��ع ما يحكم �سيا�ستها اخلارجي��ة من روؤى حكيمة ل�ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن 
زاي��د اآل نهيان، رئي���ض الدولة -حفظه اهلل- وحتّرك��ت الدبلوما�سي��ة االإماراتية يف كل 
اجت��اه وعل��ى اأكرث من م�ست��وى ب�سكل منّظم وموؤّث��ر، حيث تقدمت االإم��ارات بر�سالة 
احتجاج اإلى االأمم املتحدة على الزيارة، والتقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، 
وزي��ر اخلارجية، �سفراء ال��دول االأع�ساء يف "جمل�ض االأمن" عار�س��اً املوقف االإماراتي 
ب��كل و�سوح وج��الء، وربط �سموه، بوعي عمي��ق، بن احتالل اإيران اجل��زر االإماراتية 
الثالث، "اأبومو�سى" و"طنب الكربى" و"طنب ال�سغرى"، وبن تهديد االأمن وال�سلم 
الدولين، على اعتبار اأن االأمر يتعلق مبنطقة حيوية بالن�سبة اإلى العامل كله، وهي منطقة 
اخللي��ج العربي، التي ميّر منها نحو 40 % من طاق��ة العامل، ف�ساًل عن ذلك فقد جنحت 
االإم��ارات يف ت�سليط ال�سوء دولياً على التناق�ض بن موقفها ال�سلمي الداعي اإلى احلّل 
ع��رب املفاو�سات املبا�سرة اأو "حمكمة العدل الدولية"، وبن املوقف االآخر الذي يرف�ض 

التجاوب ويغلق الباب اأمام جهود الت�سوية. 
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ه��ذا اجلهد الدبلوما�س��ي االإماراتي، الذي قام على روؤية وا�سح��ة وق�سية عادلة، جلب 
التاأيي��د ملوق��ف الدولة يف املحافل الدولي��ة، فباالإ�سافة اإلى املواق��ف اخلليجية والعربية 
املن��ّددة بزيارة الرئي�ض االإيراين جلزيرة "اأبومو�سى" املحتلة، خرجت الكثري من املواقف 
الدولية التي اأ�سادت بحكمة التعامل االإماراتي مع املوقف من ناحية وانتقدت الت�سرف 
االإي��راين من ناحية اأخرى، ويف هذا ال�سياق ميكن االإ�سارة اإلى تقدير الواليات املتحدة 
جله��ود االإم��ارات يف الدع��وة اإلى حل �سلم��ّي لق�سية اجل��زر املحتل��ة ومطالبتها اإيران 
باال�ستجاب��ة اإلى هذه اجله��ود، وتثمن اإيطاليا املوقف املعتدل ال��ذي التزمته االإمارات 
يف رّده��ا عل��ى الزي��ارة، وو�سف فرن�سا موق��ف اإيران م��ن جزيرة "اأبومو�س��ى" املحتلة 

باال�ستفزازي.
واملوؤكد اأن هذه النماذج من املواقف الدولية، الداعمة لالإمارات يف ق�سية اجلزر الثالث 
املحتل��ة، تك�سف عن اأمرين اأ�سا�سي��ن: اأولهما، جناح الدبلوما�سي��ة االإماراتية يف اإقناع 
الع��امل بعدالة ق�سيتها، وم��ن ثم دفعه اإلى التحرك وممار�سة ال�سغ��ط من اأجل االإ�سراع 
يف اإيج��اد حل �سلمّي له��ا، ثانيهما، اأن احلكمة والهدوء والتح��رك املدرو�ض واملتح�سر، 
هو ما يك�س��ب الدعم الدويل للق�سايا العادلة، وهذا ما ميّيز ال�سيا�سة اخلارجية االإماراتية 
ويق��دم االإمارات كدولة م�سوؤولة وحري�س��ة على االأمن واال�ستقرار يف منطقتها والعامل، 

ما يك�سبها االحرتام والتقدير على امل�ستوين االإقليمي والعاملي.
واإجم��ااًل تنطوي ت�سريح��ات �سمو ال�سيخ عب��داهلل بن زايد اآل نهي��ان، وزير اخلارجية، 
االأخ��رية حول ق�سية اجلزر املحتلة على العديد من الر�سائل، اأهمها اأن ا�ستمرار م�سكلة 
اجلزر من دون حّل ميثل تهديداً لالأمن وال�سلم الدولين، واأن مرور الوقت يزيد امل�سكلة 

تعقيداً، واأن دولة االإمارات تتبّنى موقفاً ح�سارياً وعاداًل ب�ساأن معاجلة الق�سية.
وال�س��ك اأن موق��ف دولة االإم��ارات احل�س��اري، واحل��ازم يف الوقت نف�س��ه، من زيارة 
الرئي�ض االإي��راين حممود اأحمدي جناد االأخرية جلزي��رة "اأبومو�سى" االإماراتية املحتلة 
يت�سم��ن اإ�سارات قوي��ة ووا�سحة تعك�ض حكم��ة قيادتها، وروؤيته��ا ال�سيا�سية العميقة، 
وق��درة دبلوما�سيته��ا على التعبري الوا�سح ع��ن مواقفها على ال�ساح��ة الدولية والدفاع 
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ع��ن م�ساحلها و�سيادتها عل��ى اأر�سها، ولعل املثال املعرّب يف هذا ال�سدد هو ت�سريح �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، الذي قال فيه �سموه  اإن احتالل اإيران 
جزر االإمارات الثالث طنب الكربى وطنب ال�سغرى واأبومو�سى قد مي�ض االأمن وال�سلم 
الدولي��ن، باعتب��ار اأن اجلزر تقع يف منطقة حيوية، واأن 40 % م��ن طاقة العامل متر منها، 
م�س��رياً �سموه اإلى اأن ا�ستمرار اخلالف حول اجلزر قد يوؤدي اإلى عواقب قد ال ت�ستطيع 
االإم��ارات وال اإي��ران احتواءها يف امل�ستقبل، وعلى اخللفي��ة ال�سابقة ميكن ر�سد العديد 
من الر�سائ��ل التي تنطوي عليها ت�سريحات �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية يف هذا االإطار:
اأواًل: اإن التداعي��ات ال�سلبي��ة الحتالل اإيران اجل��زر االإماراتية ورف�سه��ا التجاوب مع 
مب��ادرات االإم��ارات ال�سلمية حلل امل�سكلة، ال تتوقف عند االإط��ار الثنائي اأو االإقليمي 
فح�سب، بل لها اأبعادها وتاأثرياتها املمتدة  ذات ال�سلة باالأمن واال�ستقرار العاملي اأي�ساً، 
الأن االأمر يتعلق مبنطق��ة ذات اأهمية ا�سرتاتيجية للعامل كله، وهذا ي�ستدعي وقفة عاملية 
ملمار�سة ال�سغط على اإيران للتوقف عن اال�ستمرار يف موقفها املتعّنت، ويف هذا ال�سياق 
ميك��ن فهم اجتم��اع �سمو ال�سيخ عبداهلل ب��ن زايد اآل نهيان مع �سف��راء الدول اخلم�ض 
الدائمة الع�سوية يف "جمل�ض االأمن الدويل" لدى الدولة، ومطالبته الدول االأع�ساء يف 

اجلزر. ق�سية  يف  العادل  االإمارات  موقف  االأمن" بدعم  "جمل�ض 
ثاني��اً:  اإن عام��ل الوقت يف ق�سية اجلزر لي���ض يف م�سلحة حل امل�سكل��ة، الأنه كلما مر 
الوق��ت دون حل زادت االأمور تعقي��داً، ولذلك فاإنه من ال�ص��روري االنخراط ال�صريع 
يف م�س��ار حمدد ووا�سح الإيج��اد ت�سوية للخالف بعيداً عن ال�سيغ العامة، وهذا ما اأ�سار 
اإلي��ه �سمو ال�سي��خ عبداهلل بن زايد اآل نهي��ان عرب دعوته اإيران اإلى )الع��ودة اإلى طاولة 
املفاو�س��ات يف توقيت حمدد وباأجندة وا�سحة تك��ون نتائجها وا�سحة، وذلك باالتفاق 

على حل املو�سوع، اأو الذهاب اإلى حمكمة العدل الدولية(.
ثالث��اً: اإن االإمارات حري�سة على اإيجاد ت�سوي��ة للم�سكلة من خالل الو�سائل ال�سلمية، 
�س��واء املفاو�سات املبا�س��رة، اأو اللجوء اإلى "حمكمة الع��دل الدولية"، واأن هذا موقف 
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ع��ادل ومتح�سر يعك�ض طبيعة االإمارات، والروؤي��ة التي حتكم �سلوكها اخلارجي ب�سكل 
عام، وهذا م��ا يف�سر الدعم الذي يلقاه هذا املوقف، خا�سة على م�ستوى دول "جمل�ض 
التع��اون لدول اخلليج العربية" واملنطقة العربية، وال �سك يف اأن هذه الر�سالة لها �سدى 
عل��ى ال�ساحة الدولية، ما يرت��ب �سغوطاً على اجلانب االإيراين، الأنه��ا ر�سالة ح�سارية، 
وتوؤكد موقع االإمارات كاأحد عنا�سر اال�ستقرار املهمة يف اخلليج ومنطقة ال�سرق االأو�سط، 

وحر�سها على اإزالة م�سادر تهديد هذا اال�ستقرار.
رابع��اً: اإن ت�سعيد اإيران مل�سكلة احتالل اجلزر لن يغرّي من موقف االإمارات، واإمنا �سوف 
يزيدها ت�سميماً، الأن االأمر يتعلق بق�سية �سيادية، ولذلك فاإنه من املهم التوقف عن هذا 
النه��ج، واال�ستماع اإلى �سوت العق��ل، كما دعا اإلى ذلك �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

اآل نهيان وزير اخلارجية.

مبادئ را�سخة
ب�سكل عام فاإن املوقف ال�سيا�سي االإماراتي جتاه ق�سية اجلزر الثالث املحتلة يرتكز على 
مب��ادئ را�سخة حتك��م الدبلوما�سية االإماراتي��ة منذ ن�ساأت دولة االحت��اد يف عام 1971، 
ويحر���ض �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليفة ب��ن زايد اآل نهيان رئي���ض الدولة، حفظه اهلل، 
عل��ى االلتزام به��ذه االأ�س�ض والقواع��د يف اإدارة عالقات الدولة م��ع العامل اخلارجي، 
وم��ن بن هذه القواعد ح�سن اجلوار واح��رتام �سيادة الدول وهي مرتكزات جتد �سدى 
لها يف اخلط��اب ال�سيا�سي االإماراتي واملواقف ال�سيا�سية للدولة، ما يف�سر حر�ض الدولة 
على عدم الت�سعيد ورف�ض االنزالق اإلى املهاترات االإعالمية والت�سريحات اال�ستفزازية 
واحل��روب الكالمية ومعاجلة الق�سي��ة وفق منطق هادئ معتدل ي�سم��ن للمنطقة اأمنها 
وا�ستقراره��ا ويح��ول دون اإ�ساف��ة مزيد من عوام��ل التوتر اإلى منطقة حتف��ل باالأ�سا�ض 
بالعدي��د من عوامل التوت��ر واالحتقان وال�سراع االإقليمي، ب��ل اإن االحتالل االإيراين 
للج��زر الثالث مل يقف حائاًل يوماً ما دون ا�ستمرار االإمارات يف تطوير عالقات التعاون 
التجاري واالقت�سادي مع اجلار االإيراين، يف حن يبدو االأمر على اجلانب املقابل ب�سكل 
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مغاي��ر، حيث تتحدث اإيران ع��ن التعاون االإقليمي، يف حن يفتق��ر �سلوكها ال�سيا�سي 
واالإعالم��ي اإلى اأب�س��ط قواعد ح�سن اجلوار ب��ن الدول، وينزلق خط��اب العديد من 
موؤ�س�ساتها االإعالمي��ة وم�سوؤوليها اإلى فخ التجريح واالألفاظ االنفعالية غري املن�سبطة يف 
حق م�سوؤولن اإماراتين وخليجين مبا ال يتما�سى مطلقاً مع لغة احلوار العقالين واأدبياته 
املتع��ارف عليها يف العالقات الدولية، خ�سو�ساً اأن اجلانب االإيراين ذاته ي�سري دوماً اإلى 

دول جمل�ض التعاون باعتبارها "دواًل �سديقة" واأحياناً "�سقيقة"!!

قراءة للموقف االإيراين
ال خ��الف بن اأي مراقبن مو�سوعين على اأن موقف االإمارات يف ق�سية اجلزر الثالث 
املحتلة وا�سح وحمدد منذ بداية هذا االحتالل، حيث تدعو الدبلوما�سية االإماراتية دوماً 
اإل��ى حل �سلمي، �سواء من خالل املفاو�س��ات املبا�سرة اأو اللجوء اإلى "حمكمة العدل 
الدولي��ة"، اإال اأن اإيران ترف�ض الذهاب اإلى "حمكمة العدل الدولية" ويف الوقت نف�سه 
ال ت�ساعد على اإجناح اأي مفاو�سات ثنائية مبواقفها املت�سلبة، ف�ساًل عن �سعيها اإلى فر�ض 
االأمر الواقع يف اجلزر املحتلة وتبّني �سيا�سات ا�ستفزازية ب�ساأنها تتعار�ض ب�سكل مطلق مع 
خطابه��ا الذي يتحدث عن ح�سن اجل��وار والعالقات التعاونية بن �سفتي اخلليج، وهي 
بذل��ك تك�سف عن تناق�سها اأمام ال�سعوب العربية واالإ�سالمية؛ ففي الوقت الذي ترفع 
في��ه �سعارات الدفاع ع��ن االأر�ض العربية املحتلة يف فل�سط��ن، فاإنها ت�سّر على احتالل 
اأر���ض لدولة عربية م�سلمة وج��ارة، وترف�ض االحتكام اإلى االآلي��ات ال�سلمية املتعارف 

عليها يف العامل املتح�سر للتعامل مع مثل هذه امل�سكالت. 

اخلطاب ال�سيا�سي االإيراين
ب�سكل عام ميكن مالحظة اأن اخلطاب ال�سيا�سي االإيراين قد داأب طيلة ال�سنوات املا�سية 
على توجيه النقد اإلى اأي ت�سريحات مل�سوؤولن اإماراتين اأو خليجين اأو عرب ب�ساأن اأحقية 
دول��ة االإمارات يف جزرها الثالث التي حتتلها اإيران، وكذل��ك انتقاد اأي بيانات ر�سمية 
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ت�س��در عن املنظمات االإقليمية اخلليجية والعربية والقمم العربية واالجتماعات الدورية 
ملجل�ض التع��اون لدول اخلليج العربية، ولي�ض هناك جدي��د يذكر يف اخلطاب ال�سيا�سي 
االإي��راين مع اإ�سرار طهران عل��ى ح�سر موقفها يف ترديد م�سطلحات بعينها، مثل "�سوء 
الفهم"، الذي تختزل به ق�سي��ة احتالل ثابتة وموثقة باالأ�سانيد التاريخية والقانونية من 
دون اأن ينتقل اجلانب االإيراين اإلى ترجمة حديثه الدائم عن اإمكانية ت�سوية الق�سية عرب 
"احلوار الثنائي"!!. ما �سبق يك�سف بو�سوح، غياب اأي توجه اأو نيات حقيقية اإيرانية 
لفت��ح مل��ف الق�سية اأو حتى االق��رتاب من جوهرها، بل ميكن الق��ول اإن هناك اإ�سراراً 
متعمداً على اإبقائه��ا عاماًل �سلبياً يف اأجواء العالقات اخلليجية � االإيرانية، �سواء يف ظل 
احلديث موؤخراً عن اأن اجلزر "اإيرانية و�ستبقى كذلك اإلى االأبد" اأو فتح ملفات خالفية 
اأخرى ال ي�سري فتحها اإلى نوايا جادة لتنقية اأجواء العالقات عرب �سفتي اخلليج، من مثل 
اجل��دل االإيراين االأخري حول "فار�سية اخللي��ج"، ناهيك عن التدخل الفج يف ال�سوؤون 
الداخلي��ة لبع�ض دول جمل���ض التعاون والتلويح بالت�سعيد جتاهه��ا، كل ذلك يعني اأن 
طه��ران تنفذ ا�سرتاتيجية قائمة عل��ى افتعال االأزمة واإعادة اإنتاج مفرداتها يف هذا ال�ساأن 
م��ن دون اأي مقاربة لطرق احل��ل والت�سوية، اأو حتى تو�سيح احلج��ج والدعائم القانونية 

والتاريخية التي ت�ستند اإليها يف ا�ستمرار احتاللها للجزر الثالث.
ويف �سوء زيارة جناد ل� "اأبومو�سى" ميكن ب�سكل عام قراءة "النهج" االإيراين يف التعاطي 
م��ع اجلزر االإماراتّي��ة املحتلة، وهو موقف يرتبط بتوجهات الهيمن��ة ذات النزعة القومية 
لديها يف منطقة اخلليج العربي، وهو اأمر ك�سفت عن بع�ض جوانبه بو�سوح زيارة الرئي�ض 

االإيراين، اأحمدي جناد، االأخرية جلزيرة "اأبومو�سى" املحتلة.

اآفاق الت�سوية
م��ن املعروف اأن التط��ور الب�سري واالإن�س��اين واحل�ساري قد اأنتج العدي��د من اإ�سكال 
و�صيغ حل االأزمات واخلالفات بالطرق ال�صلمية، ويف مقدمة هذه االأمناط احلوار املبا�صر، 
وامل�ساع��ي احلميدة التي تبذلها اأطراف و�سيطة، واإحال��ة النزاعات اإلى حمكمة العدل 
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الدولي��ة اأو التحكيم الدويل. واملالحظ اأن النهج االإي��راين يف التعاطي مع ق�سية اجلزر 
الثالث املحتلة ال يوفر فر�سة للتفاوؤل باإمكانية التو�سل اإلى ت�سوية خالل االأمد املنظور، 
حي��ث مت�سي الدبلوما�سية االإيراني��ة من ت�سدد اإلى اآخر، وبتحوي��ل الق�سية اإلى �ساحة 
للتج��اذب وامل�ساومات الداخلية تزداد فيها م�ساحات ال�سعوبة وترتاجع التوقعات ب�ساأن 
مق��درة الدبلوما�سية االإيرانية على االن�سياع للحق، اأو القبول باإحالة الق�سية اإلى حتكيم 
دويل؛ وال�سب��ب املبا�سر يف ذلك ه��و عمليات ال�سحن املعنوي والقوم��ي التي ميار�سها 
النظ��ام ال�سيا�سي الذي زج بالق�سي��ة يف لعبة ال�سراعات ال�سيا�سي��ة الداخلية، وهو ما 
يف�سر عدم جتاوب طهران مع اأي مقرتح اإماراتي، ورف�سها املتكرر القبول ب�سيغ التحكيم 
ال��دويل مع اأن هذه ال�سيغة تعترب من اأف�س��ل ما اأنتجته العالقات الدولية من ثمار لنزع 

فتيل االأزمات وحتقيق االأمن واال�ستقرار بن الدول.
وب�س��كل عام، فاإن دولة االإمارات ترى من جانبه��ا اأن خيار القوة الع�سكرية لي�ض خياراً 
مطروح��اً يف التعام��ل مع هذه الق�سي��ة، ومل ي�سبق لدولة االإم��ارات تاريخياً اأن لوحت 
به��ذا اخليار الذي ال يندرج �سمن ا�سرتاتيجياته��ا يف ت�سوية االأزمات، بل ويتناق�ض مع 
روؤاه��ا اال�سرتاتيجية لالأمن واال�ستقرار العاملي، ول��ذا فاإن دولة االإمارات تراهن على اأن 
تن�س��اع اإيران يف نهاية املطاف اإل��ى �سيا�سة ح�سن اجلوار وتطبقها فعاًل ال قواًل، وتنهج اأياً 
من �سب��ل الت�سوية ال�سلمية لهذا اخل��الف، ولذا فاإن دولة االإم��ارات تتم�سك بخطاب 
�سيا�س��ي ثابت قائم على ت�سوية ق�سية اجلزر الثالث املحتلة اإما من خالل احلوار الثنائي 
املبا�س��ر الذي ي�ستند على اأجندة حمددة وبرنامج زمني وا�سح، اأو اللجوء اإلى التحكيم 
ال��دويل، كما تراه��ن دولة االإمارات اأي�ساً على اأن تدرك طه��ران ذات يوم حجم ال�سرر 
الناج��م ع��ن �سيا�ساتها املت�سددة جتاه اجلزر الثالث، وما تفرزه ه��ذه ال�سيا�سة من اأ�سرار 
يف عالق��ات طهران م��ع دول جمل�ض التعاون وال��دول العربية، ف�ساًل ع��ن تاأثرياتها يف 
تقلي���ض حجم الدعم وامل�ساندة اخلليجية والعربية للمواقف االإيرانية يف خمتلف الدوائر 
واالأو�ص��اط االإقليمية والدولية، حيث يالحظ اأن طهران ق��د حرمت نف�صها من مواقف 
خليجي��ة كان ميكن اأن تكون �سنداً لها يف العديد م��ن االأزمات، واالأمل معقود باالأخري 

الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة ومسار العالقات عبر ضفتي الخليج العربي



96

عل��ى اأن تدرك اإيران اأن حت�سن بيئ��ة االأمن االإقليمي بات مرهوناً مبوقفها جتاه ق�سية اجلزر 
االإماراتية الثالث، خ�سو�ساً اأن موافقتها على اإحالة الق�سية اإلى حمكمة العدل الدولية 
م��ن �ساأنها اأن توف��ر غطاء �سيا�سياً داخلياً قوياً اأمام ال�سع��ب االإيراين، للقبول باأي حكم 

ت�سدره املحكمة يف هذا ال�ساأن.  

مالحظات على املوقف االإيراين
� ت�ستخدم اإيران لغة مت�سددة واأحياناً انفعالية يف انتقاد املواقف اخلليجية والعربية الداعمة 
حل��ق االإمارات يف جزرها الثالث، فقد و�سفت اخلارجية االإيرانية قرار قادة دول جمل�ض 

التعاون يف قمة الدمام بتاأكيد �سيادة االإمارات على جزرها املحتلة باأنه "غري م�سوؤول".
� مل يعد الت�سدد االإيراين حيال اجلزر الثالث املحتلة حم�سوراً يف االإطار ال�سيا�سي، بل 
انتق��ل اإلى االأو�صاط الدينية، حيث قال اأحد اأبرز رج��ال الدين االإيرانيني، وهو اأحمد 
خامت��ي يف خطب��ة اجلمعة يف 4 اإبريل 2008: اإن اجلزر الث��الث "�سوق تبقى اإيرانية اإلى 
االأب��د" متهماً جامع��ة الدول العربية بالوقوع يف "الف��خ االأمريكي" الأن اجلامعة اأيدت 
حق االإمارات يف جزرها خالل قمة دم�سق؛ وهذا ما دفع بع�ض املحللن اإلى القول باأن 
"  ق�سي��ة اجلزر الثالث املحتلة من خالل خلط "ال�سيا�سي"  طه��ران ت�سعى اإلى "اأدجلة
ب� "الدين��ي" والدفع برجال الدين للحديث يف الق�سي��ة وتاأجيج م�ساعر رجل ال�سارع 

االإيراين حيالها .
� م��ن الوا�سح اأن اإيران ت�سعر باالنزعاج من جناح حت��ركات دولة االإمارات ال�سيا�سية يف 
ك�س��ب دعم وتاأيي��د دول العامل حلقه��ا يف جزرها الثالث، حيث جنح��ت الدبلوما�سية 
االإماراتية يف ح�سد الدعم والتاأييد الدولين للق�سية على ال�سعيدين العربي والدويل. 
� مل ت�ستط��ع الدبلوما�سي��ة االإيرانية طيلة الف��رتة املا�سية - رغ��م حماوالتها ا�ستقطاب 
عوا�س��م الربيع العرب��ي - تغيري مواقفه��ا ال�سيا�سية حيال ق�سية اجل��زر الثالث، حيث 
اأكدت القاهرة وتون�ض اأن ق�سية اجلزر الثالث املحتلة من العوامل التي تقف حائاًل دون 
حتقيق تقدم يف م�ستوى العالقات مع طهران، وهذا االأمر يعد ا�ستمراراً لف�سل طهران يف 
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اخرتاق املوقف العربي ب�ساأن اجلزر طيلة ال�سنوات املا�سية.
� ت�ستخ��دم اإي��ران ق�سية اجل��زر الثالث املحتلة يف دع��م التما�س��ك الداخلي، بحيث 
يالحظ اأنه كلما زادت ال�صغوط الداخلية على النظام وتفاقمت امل�صكالت، وخ�صو�صاً 
الت�سخم الناجم عن العقوبات الدولية، جلاأ النظام اإلى دغدغة امل�ساعر القومية وال�سعبية 

من خالل احلديث عن "وحدة االأرا�سي االإيرانية" ووجود "موؤامرة خارجية".

امل�سادر: 
� بيان��ات ر�سمية �س��ادرة عن "جمل�ض التعاون لدول اخللي��ج العربية" � املوقع الر�سمي 

للمجل�ض.
� كتاب "الت�سوية القانونية للنزاع االإماراتي � االإيراين على اجلزر الثالث"، عبداللطيف 
م�سع��د ال�سيادي، النا�س��ر: معهد البحوث والدرا�سات العربي��ة التابع للمنظمة العربية 

للرتبية والعلوم والثقافة والعلوم.
 http://www.mofa.gov.ae :موقع وزارة اخلارجية االإماراتية �

� ن�سرة "اأخبار ال�ساعة" ال�سادرة عن مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية 
� تقارير من�سورة.

� وكالة اأنباء "فار�ض" االإيرانية الر�سمية � تقارير من�سورة.
� موقع اجلزيرة نت، تقارير من�سورة.

� موقع "العربية نت" � تقارير واأخبار.
� �سحيفة "وا�سنطن بو�ست"، مقاالت من�سورة.

� �سحيفة "نيويورك تاميز"، مقاالت من�سورة.
� �سحيفة "الوفاق" االإيرانية، مقاالت من�سورة.

� �سحيفة "االأخبار" امل�سرية، مقال من�سور.
� �سحيفة "ال�سباح" التون�سية، مقال من�سور.

� �سحيفة "االحتاد" االإماراتية � اأخبار من�سورة.
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اإذا كان تاأم��ن ح��ق االأجيال املقبلة يف مياه ال�سرب يف دول��ة االإمارات العربية املتحدة 
ميث��ل حتدياً تنموياً بال��غ االأهمية، فاإن االأولوي��ة اال�ستثنائية التي يحظ��ى بها هذا امللف 

اال�سرتاتيجي على اأجندة القيادة الر�سيدة يبعث باإ�سارات اإيجابية باجتاه امل�ستقبل.
اإن ه��ذه االأولوي��ة ال تقت�س��ر فقط عل��ى االهتمام الرفي��ع امل�ستوى وب�س��كل متوا�سل 
وتخ�سي���ض امليزانيات من اأج��ل معاجلة تداعيات الو�سع املائ��ي الراهن يف الدولة، بل 
ترك��ز اأي�س��اً وب�س��كل اأ�سا�سي على كيفية مواجه��ة هذا التح��دي م�ستقباًل من خالل 
التخطيط العلمي وو�سع اال�سرتاتيجيات واحللول املدرو�سة التي ت�سمن تفادي �سلبيات 
الو�سع املائي الراهن وتداعياته ال�سلبية على االأجيال املقبلة، وبال�سكل الذي ميكن معه 
الق��ول باأن معاجل��ة ملف املياه يف دولة االإمارات يندرج �سم��ن الق�سايا احليوية اخلا�سة 

بالتنمية امل�ستدامة.
يف منت��س���ف دي�سم���رب املا�سي، ويف مداخ�ل���ة  للفريق اأول �سم��و ال�سيخ حممد بن 
زاي��د اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعل��ى للقوات امل�سلحة عقب حما�سرة 
يف جمل�س��ه حول املي��اه العذبة يف العامل، اأطلق ت�سريحاً بال��غ االأهمية حن قال "املياه 
ت�سكل اأهمية كربى تفوق اأهمية النفط بالن�سبة اإلى االإمارات"، م�سرياً اإلى اأن "املنطقة 
تواج��ه م�سكلة جدي��ة، ونحن من�سغلون بها، نظراً الأنها يف غاي��ة االأهمية" هذه املداخلة 
ت�سل��ط ال�س��وء بقوة على مل��ف اإدارة املوارد املائي��ة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ب�س��كل خا���ض، ويف دول جمل�ض التعاون ل��دول اخلليج العربي ب�س��كل عام، وتد�سن 
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مرحل��ة جديدة قائمة عل��ى التخطيط العلمي يف الت�سدي لواح��دة من اأبرز التحديات 
التي تواجه دول جمل�ض التعاون يف املدين القريب والبعيد، حيث تبدي دولة االإمارات 
حر�ساً وا�سحاً على امتالك روؤية علمية طويلة املدى ووا�سحة يف التعامل مع ملف املياه، 
ولع��ّل حمالت التوعية التي تقوم بها االأجهزة املختلفة يف الدولة، واالإجراءات العملّية 

من اأجل تر�سيد ا�ستهالك املياه، هي مثال بارز يف هذا ال�ساأن. 

املياه .. واقع ومتطلبات
اأك��د الفري��ق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي��ان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعل��ى للقوات امل�سلحة يف مداخلته، على م��دى اإدراكه للواقع املائي وما ميثله من حتد 
ج�سي��م لالأمن القومي يف دول جمل�ض التعاون ب�س��كل عام، حيث قال �سموه اأي�ساً يف 
مداخلته »اأعتقد اأن ذلك يعود اإلى اأن ال�سكان يف �سبه اجلزيرة العربية يف تزايد م�ستمر، 
ولي�ض للمنطقة اليوم الكثري من املوارد«، م�سرياً �سموه اإلى اأنه ميكن حالياً احل�سول على 
امل��اء من خالل التحلية، لكن بعد عقود �سيختلف الو�سع عما هو عليه االآن، فال توجد 
يف املنطق��ة اأنهار، وال توجد لدينا تقنية ت�ساعدن��ا على تلبية احتياجات املنطقة من املياه 
العذبة ملواجهة الو�سع، لذا يتوجب علينا تركيز اجلهود على اإجراء الدرا�سات والبحوث، 
وو�س��ع اخلطط واال�سرتاتيجيات، واحللول املالئمة التي من �ساأنها ايجاد ال�سبل الكفيلة 

بتلبية احتياجات امل�ستقبل، وحفظ املوارد الطبيعية و�سونها الأجيالنا املقبلة.
واألق��ى الدكتور بيرت غليك - موؤ�س�ض م�سارك ورئي�ض معهد املحيط الهادئ وخبري عاملي 
يف جم��ال املي��اه وحما�س��ر رئي�ض يف موؤمتر نوب��ل - حما�سرة يف جمل���ض �سمو ويل عهد 
اأبوظب��ي حول املياه العذبة كان عنوانه��ا: »املياه العذبة يف العامل: ال�سعي نحو م�ستقبل 
م�ست��دام«، اأ�ساد فيها مبا تقوم به دولة االإمارات يف جمال املوارد الطبيعية واملياه والطاقة، 
وقال اإن ا�ستخدام التقنية الذكية للمياه دليل اأف�سل على اجلهد العلمي املتطور للتفكري 

يف طرق وم�سادر حديثة مقارنة بامل�سادر التقليدية.
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واأكد اأن املياه العذبة قليلة جداً يف العامل، واأنها مرتبطة بكل �سيء حتتاجه الب�سرية، كما 
حتتاج للكثري من الطاق��ة، خ�سو�ساً لتحريك املياه والكهرباء اأي�ساً، م�سيفاً اأن اأزمة املياه 

تظهر يف اأ�سكال واأماكن خمتلفة.
واعترب اأن امل�سكلة الكربى يف العامل هي الف�سل يف تلبية االحتياجات الرئي�سة من املياه 
والق�ساي��ا ال�سحية، م�سرياً اإلى اأن مليار ن�سمة ال ي�ستطيعون احل�سول على املياه العذبة، 
كم��ا اأن مالين الب�سر ال ي�ستطيعون احل�سول على اخلدم��ات ال�سحية ب�سبب الفقر يف 
املياه، واأ�ساف اأن ندرة املياه تتزايد حتى يف املناطق التي يعتقد اأنها مملوءة باملياه، اإ�سافة 
اإلى ذلك ق�سايا التلوث، كما اأدى الف�سل يف تلبية االحتياجات االأ�سا�سية اإلى كثري من 
االأمرا���ض، وهناك نحو مليوين وفاة ب�سبب اأمرا�ض مرتبطة باملياه، وهي يف تزايد م�ستمر، 

ب�سبب الف�سل يف توفري املياه االآمنة وال�سحية ل�سكان العامل.
وم��ن اأجل اال�ستخ��دام امل�ستدام للموارد الطبيعية، يجب اأن يت��م اأواًل اإعادة النظ�ر يف 
البني���ة التحتي�ة للمي�اه، وبن���اء �س�دود ومنظوم�ات ري كبي���رة، والتفكي�ر يف االإدارة 

الذكية للمياه ال�سطحية، مع اأنها مكلفة، وعليه البد من اكت�ساف طرق جديدة.

اأولوية ا�ستثنائية لالأمن املائي
تواج�ه اأغلب دول العامل اأزمة مياه حقيقية، وتبدو هذه االأزمة وا�سحة يف الدول الواقعة 
يف املنطق���ة اجلاف�ة التي تتميز بقلة ت�ساقط االأمطار وارتف��اع درجات احلرارة امل�ساحب 
بارتف��اع مع�دالت التبخر، ودول�ة االإمارات العربية املتحدة من الدول التي تقع يف هذه 
املنطق���ة، حي�ث يرتاوح متو�صط �صقوط املط���ر ما بني 60 مليمرت/�سنة يف ليوا يف غرب 
اأبوظبي، اإل��ى 160 مليمرت/�سنة يف املناطق اجلبلية وال�سرقي�ة من الدولة، اأما مع�دالت 
التبخ��ر فق��د تزيد ع��ن 2000 مليمرت/�سنة، وه��ذه االأرق��ام توؤك��د اأن الفاقد من مياه 
االأمط��ار املتجمع���ة بع���د الفرتات املطرية اأكرث بع�سرين م�رة تقريباً من املياه املت�سربة 
اإل��ى باطن االأر�ض، كما اأن الفرق الكب��ري ما بن املت�سرب من االأمطار والفاقد من املياه 
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املتجمع��ة �سيزيد م��ن �سح املياه، حيث ق��درت ن�سبة �سح املياه يف دول��ة االإم��ارات ب� 
1448.2 %، فاملوق��ع اجلغرايف الطبيعي للدول الواقعة يف املنطقة اجلافة لعب دوراً �سلبياً 
يف تفاق��م م�سكلة املياه، وت��زداد م�سكلة املياه عاملياً يوماً بعد يوم نتيجة الزيادة ال�سكانية، 
حي��ث اإن ا�ستخدام م�سادر املياه املتجددة ق��د ت�ساعف �ست مرات، بينما جند اأن عدد 
�س��كان الع��امل قد ت�ساعف ثالث مرات خالل القرن الع�سري��ن، كما اأن عدد ال�سكان 
�سيت�ساعف بن�سبة ت�سل اإلى 40-50 %، وي�ساحب هذه الزيادة ال�سكانية زيادة الطلب 
على املياه لتوفري االحتياجات املنزلية والزراعية وال�سناعية للمجتمع، وهذا بدوره �سيزيد 
ال�سغ��ط على خزانات املياه اجلوفي��ة والتي يف تناق�ض م�ستمر كم��ا يف دولة االإمارات، 
وتعت��رب م�سكلة املياه من امل�س��اكل العاملية التي ت�سغل اأ�سح��اب القرار، حيث اإن 1.1 
ملي��ار �سخ�ض اأو اأكرث يعي�سون بدون مياه �سرب نظيفة، وعدم توافر مياه ال�سرب النظيفة 
بكمي��ات كافية ي�سبب االأمرا�ض، كما تتمثل اأزمة املي��اه يف ال�سحب اجلائر والع�سوائي 
للمي��اه اجلوفي��ة والذي بدوره ي��وؤدي اإلى حتويل املياه اجلوفية اإل��ى م�سدر غري متجدد؛ 
وذلك ب�سبب انعدام التوازن املائي ما بن الداخل اإلى اخلزان و اخلارج منه. وباالإ�سافة 
اإل��ى النق�ض احلاد للخزان اجل��ويف، فاإن جودة املياه املتواجدة فيه تتغري اإلى االأ�سواأ، كما 
اأن ال�سحب اجلائر مع تلوث املياه يوؤثر على التنوع البيولوجي وعلى قلة االإنتاج الزراعي 
ال��ذي يعتمد ب�س��كل اأ�سا�سي على توافر الكمي��ات الكافية من املي��اه العذبة ، وت�سري 
اإح��دى الدرا�سات باأن الزراع��ة ت�ست�خ�دم م�ا ي�سل اإلى 87 % م��ن املاء املتاح عاملياً، 
ويف دول��ة االإمارات فاإن الزراعة ت�ستهلك اأكرث من 70 % من املياه اجلوفية املنتجة، وقلة 
م�سادر املياه وتردي جودة املياه اجلوفية �سيقلل امل�ساحة املزروعة ويوؤدي اإلى قلة االإنتاج 
الزراع��ي والذي بدوره يقلل من الغذاء، ويزيد من اجلفاف وبالتايل �سحة يف املياه، ففي 
ع��ام 1998، كان هناك 28 دولة يف العامل تواجه �سغوطاً مائية، و�سي�سل عددها اإلى 56 

دولة يف عام 2025.
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اأ�سباب حقيقية لالأهمية االأمنية للمياه
ال�س��ك يف اأن طرح ق�سية االأمن املائي يف دول جمل�ض التعاون من خالل منابر حوارية 
ونقا�سية علمي��ة يكت�سب اأهمية عميقة الأكرث من �سبب: اأولها، اأن دول جمل�ض التعاون 
ل��دول اخلليج العربية تعاين، كم��ا ورد اآنفاً وبحكم طبيعته��ا املناخّية وموقعها اجلغرايف، 
نق�س��اً كب��رياً يف املوارد املائية العذبة، �س��واء ال�ساحلة لل�سرب اأو الزراع��ة، ومن ثّم فاإنها 
تعتم��د يف ذلك على حتلية املي��اه املاحلة اأو املياه اجلوفية، ثانيه��ا، الزيادة املّطردة يف عدد 
ال�س��كان يف املنطقة، وم��ا ي�ستتبعه ذلك من زيادة يف اال�سته��الك والطلب على املوارد 
ب�سكل عام، ويف مقّدمتها املياه ، ومن هنا تاأتي اأهمية امتالك نظرة ا�ست�سرافّية حول هذه 
الق�سي��ة واأ�ساليب التعامل معها خالل ال�سنوات املقبلة، ثالثها، ارتفاع م�ستوى املعي�سة 
يف دول اخللي��ج العربية، وما يرتبط بذلك م��ن التو�ّسع يف ا�ستهالك املياه العذبة، حيث 
ت�سري التقديرات اإلى اأن معدل هذا اال�ستهالك يتجاوز املعدل العاملّي مبا يفر�ض �سغوطاً 
على املتوافر من املياه، ويزيد من املوارد املالّية املخ�س�سة لعمليات التحلية ب�سكل كبري، 
رابعها، التغرّيات املناخّية يف العامل ب�سكل عام، التي تزيد من خماطر الت�سحر، ومن ثم 

التاأثري ال�سلبي يف الزراعة وما يتبع ذلك من اآثار ونتائج.
وتع��رف التنمية امل�ستدام��ة باأنها عملية تطوي��ر االأر�ض واملدن واملجتمع��ات واالأعمال 
االإنتاجية لتلبي احتياجات احلا�سر، دون ا�ستنزاف املوارد الطبيعية ومبا ي�سمن ا�ستمرار 
جتددها حت��ى ت�ستطيع تلبية احتياجات االأجيال املقبلة. وتهدف التنمية امل�ستدامة اإلى 
حت�سن ظروف املعي�سة جلميع النا�ض دون زيادة ا�ستخدام املوارد الطبيعية اإلى ما يتجاوز 
قدرة كوك��ب االأر�ض على التحمل، ويتم تطبيق التنمي��ة امل�ستدامة يف ثالثة جماالت 
رئي�س��ة هي: النمو االقت�سادي، وحفظ امل��وارد الطبيعية والبيئية، والتنمية االجتماعية، 
ومن اأهم التحديات التي تواجه تطبيق التنمية امل�ستدامة هو ايجاد التوازن بن ا�ستمرار 
النم��و وبن املحافظة على املوارد الطبيعية والبيئي��ة التي يتطلبها ذلك، وت�ستند التنمية 
امل�ستدامة على ركائز عدة؛ اأهمها املياه، والغذاء، وال�سحة، واملاأوى، والطاقة، وتعترب املياه 
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العن�سر االأ�سا�سي الأن كافة الركائز االأخرى تعتمد عليه وال تقوم من دونه، فمن خالل 
�سم��ان االإمدادات الكافي��ة من املياه ورفع كف��اءة ا�ستخدامه��ا واإدارة مواردها بفعالية 

تتحقق التنمية الزراعية وال�سناعية واحل�سارية.

معدالت ا�ستهالك الفتة 
ي��رى خرباء متخ�س�سون اأن دولة االإمارات تعترب من اأكرث دول العامل ا�ستهالكاً للمياه، 
م�سريي��ن اإلى اأن الدول��ة ت�ستهلك حالياً 5.6 ملي��ار مرت مكعب من املي��اه �سنوياً، واأن 
اال�ستخدام��ات الزراعية ت�س��كل ن�سبة 60 % م��ن هذا اال�سته��الك، وطالب بع�سهم 
اجله��ات املخت�سة يف الدولة بتقلي�ض زراعة املحا�سيل التي ت�ستهلك كميات كبرية من 
املي��اه اجلوفية واملحالة، موؤكدين اأن قطاع الزراعة يعترب اأكرث القطاعات ا�ستهالكاً للمياه 
يف االإم���ارات وبن�س�ب�ة 36 %، واأنه ي�ستنزف 12 % من احتياطي املياه اجلوفية العذبة، 
داعن اإلى االهتمام بالزراعات التي ال حتتاج اإلى كميات كبرية من املياه مثل النخيل.

ن�سب ا�ستهالك املياه يف االإمارات
مما يجدر ذكره اأن ح�سة قطاعي املنازل وال�سناعة من جممل ا�ستهالك املياه بالدولة تبلغ 
27 %، يف ح��ن تبل��غ ن�سبة الهدر 13 %، وت�ستهلك ال��رثوة احليوانية اأقل من 0.5 %، 

وي�س��كل ا�ستخدام اإمارة اأبوظبي للمياه ثلثي اال�ستخدام الكلي لها يف الدولة، يف حن 
تبل��غ ح�سة اإمارة دبي نح��و اخلم�ض، بينما ال ميثل ا�ستخ��دام االإمارات االأخرى �سوى 
17 %، وت�س��م اإمارة اأبوظبي نحو 33 % من �سكان الدولة لكنها ت�ستهلك تقريبا 60 % 

من جمم��وع املياه املحالة امل�ستخدمة يف القطاعن املن��زيل وال�سناعي، وتظهر درا�سات 
مرك��ز الرقاب��ة والتنظيم يف اأبوظبي اأن ح�سة ا�ستهالك الف��رد يف الفلل من املياه يزيد ما 
ب��ن 3 اإلى 9 مرات عن ا�ستهالك الفرد يف ال�سقق ال�سكنية التي يبلغ املعدل فيها 200 
ل��رت يومي��اً، وترجع تلك الزيادة اإلى ا�ستخدام املي��اه يف ري احلدائق وغ�سل ال�سيارات، 
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واأو�س��ح اأن اإمدادات املياه يف دولة االإم�ارات ت�اأتي م���ن ثالثة م��س�ادر رئي�سية ه�ي، 
املي��اه اجل�وف�ي�ة بن�سبة 50 %، املياه املحالة بن�سب��ة 34 %، واملياه املعاجلة بن�سبة %16، 
واأن الزراع��ة تعتمد على املياه اجلوفية العذبة واملاحلة، يف حن ت�ستخدم املياه املحالة يف 
بع�ض املناطق مثل العن للري، كما اأن معظم اإمدادات املياه املنزلية وال�سناعية تاأتي من 
املياه املحالة اإ�سافة اإلى كمية حمدودة من املياه اجلوفية، كما يتم ا�ستخدام املياه املعاجلة 
يف ري الغاب��ات والزراعات التجميلية ،  كما اأن جزءاً كبرياً من املياه املحالة والكميات 
غ��ري امل�ستغل��ة من املياه املعاجلة يهدر اإما يف ال�سح��راء اأو يف البحر، وتبلغ تكاليف حتلية 
مي��اه البح��ر يف الدولة 7.16 درهم لكل مرت مكعب، حيث بلغ��ت تكاليف اإنتاج املياه 
املحالة لعام 2008 نحو 11.8 مليار درهم، وت�سكل تغذية املياه اجلوفية من مياه االأمطار 
الت��ي يتم جتميعها خل��ف ال�سدود يف االإمارات نحو 2 % فقط من جمموع ا�ستخدامات 
املياه يف الزراعة، حيث يوجد يف الدولة 114 �سداً تبلغ �سعتها التخزينية 118 مليون مرت 
مكعب، يف حن بلغ حجم خمزون املياه الرتاكمي لغاية عام 2007 نحو 211 مليون مرت 
مكع��ب، مبتو�سط 8 مالين مرت مكعب يف ال�سنة، فيما تبل��غ التكلفة اال�ستثمارية لكل 
مرت مكعب خمزن من املي��اه 114 درهماً، وتاأتي اإعادة تاأهيل �سبكات ال�سرف ال�سحي 
لتقلل من حجم تدفق املياه العادمة بن�سبة 30 % اإلى 50 %، وهو ما �سي�سهم يف خف�ض 
تكالي��ف ت�سغيل و�سيانة حمط��ات التنقية واملعاجلة بنحو 73 ملي��ون درهم �سنوياً حالياً 

و162 مليون درهم يف عام 2030.

روؤية تاريخية ثاقبة الأهمية املياه 
تتجلى الروؤية الثاقبة للقائد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف 
تاأكي��ده منذ تاأ�سي�ض دولة االإمارات العربية املتح��دة على االأهمية اال�سرتاتيجية للمياه 
و�س��رورة احلفاظ عليها لالأجيال املقبلة، ور�سخ بذلك مبداأ التنمية امل�ستدامة منذ مطلع 
القرن املا�سي، ولي�ض اأدل على ذلك من املبادرة اخلالقة التي وجه اإليها يف اإعادة حقن 

األمن المائي .. أولوية استثنـائية على أجندة القيادة اإلماراتـية



106

االآب��ار اجلوفية بجزء من اإنت��اج املياه املحالة كمخ��زون طبيعي ا�سرتاتيج��ي لل�سنوات 
القادمة، واإثر درا�سة فنّية، مت اختيار موقعن لتطبيق هذه املبادرة وفق اأحدث ما تو�سلت 
اإليه التكنولوجيا احلديثة، اأحدهما يف املنطقة الغربية )ما بن مدينة زايد وليوا(، واالآخر 
يف املنطقة ال�سرقية )مدينة العن(، ويتم فعلياً االآن ومنذ �سنوات عديدة حقن الكميات 
الفائ�س��ة من املياه املحالة وتخزينها يف هذه االآب��ار، كما اأن روؤية اإمارة اأبوظبي يف جمال 
التنمي��ة امل�ستدامة والتي مت التعبري عن�ه�ا يف اأجن���دة ال�سيا�س�ة العامة لالإم�ارة 2007 
/2008، واال�سرتاتيجي��ة البيئي��ة 2008 / 2012، اأعطت اأهمية كبرية لالإدارة املتكاملة 
للم��وارد املائية، وانعك�ست ه��ذه اخلطط والتعاون والتن�سيق ب��ن الهيئات املحلية على 

م�ستوى دولة االإمارات ككل.
وق��د وا�سل �ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي���ض الدولة - حفظه 
اهلل- تعزي��ز امل�سروعات املائية وتطوير املوارد الذاتية على هذا ال�سعيد، حيث اأمر حفظه 
اهلل يف مار���ض 2011 بزيادة اال�ستثمارات يف قطاع املاء والكهرباء يف االإمارات ال�سمالية 
لت�سل اإلى 7.5 مليار درهم، ويف مايو من العام ذاته، د�سن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
بن حمم��د ال�سرقي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم الفجرية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة حمطة الفجرية لتوليد الكهرباء 
وحتلي��ة املي��اه وهي املحطة التي تعت��رب االأكرب يف منطقة ال�س��رق االأو�س��ط بقيمة تكلفة 

اإجمالية تقدر بنح�و 10 مليارات دره�م، وتنت�ج نحو 130 مليار جالون من املياه يومياً.

امليزان املائي يف دولة االإمارات
توج��د اأربعة م�سادر للمياه يف دول��ة االإمارات هي املياه ال�سطحي��ة واملياه اجلوفية ومياه 
التحلية ومياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة. ونظراً لوقوع البالد يف حزام املناطق اجلافة، فقد 
اأدى ذلك اإلى �سح املوارد املائية الطبيعية املتجددة، واإلى عدم وجود م�سادر مياه �سطحية 
دائمة اجلريان مثل االأنهار اأو البحريات العذبة، وي�سري امليزان املائي لدولة االإمارات اإلى 
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اأن حج��م املياه ال�سطحية واجلوفي��ة املتجددة ي�سل اإلى 150 ملي��ون مرت مكعب �سنوياً 
فقط، اأي ما يعادل نحو 4 % من اإجمايل الطلب الكلي على املياه يف الدولة، بينما يبلغ 
حجم ال�سخ من املياه اجلوفية غري املتجددة 2300 مليون مرت مكعب �سنوياً، اأي مايعادل 
نح��و 52 % من اإجم��ايل الطلب على املياه، ولذا تعترب املياه اجلوفية هي امل�سدر الرئي�ض 
للمي��اه امل�ستخدمة يف االإمارات، وذلك بالرغم مما يع��رف علمياً بال�سخ اجلائر من بع�ض 

اخلزانات وتدهور نوعية املياه فيها. 
وي�س��ري باحث��ون  اإلى اأن ا�ستخدام م�س��ادر املياه وتنميتها يف دولة االإم��ارات يعود اإلى 
الع�س��ر احلجري، اأي نحو 5000 �سنة قبل امليالد، حي��ث جرى ا�ستخدام املياه اجلوفية 
التي ت�ستخرج من االآبار ال�سحلة املحفورة يدوياً وبا�ستخدام االأفالج التقليدية، وكذلك 
اتب��اع اأ�ساليب الزراع��ة املعتمدة على االأمطار،  وقد حفرت ه��ذه االآبار ال�سطحية على 
�ساطئ اخلليج العربي اأو يف اجلزر الواقعة داخل مياه اخلليج العربي، وقد وجدت بالفعل 

اآبار يف املوقع احلايل ملطار اأبوظبي الدويل وجزيرة مروج. 

اإدارة املياه يف دولة االإمارات
تواج��ه م�س��اكل املياه يف االإم��ارات حتديات ال تقت�س��ر على اجلوان��ب التقنية، ولكنها 
ت�سم��ل اأي�ساً جوانب اأخرى متعددة، اأبرزها �سعف التن�سيق بن اجلهات املتعددة التي 
تتعام��ل مع املياه، االأم��ر الذي ي�ستت اجلهود ويحد من كف��اءة التخطيط واتخاذ القرار 
ع النظام  حول اال�ستخدام االأمثل لهذا املورد احليوي الهام، فقوانن املياه يف الدولة  َتتبَّ
الالمرك��زي يف اإدارة املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن هذا القط��اع، وهذا النظام عالوة على ما 
ي�سبب��ه من ت�سخم يف ميزانية الدول��ة نظراً لتعدد اجلهات والدوائ��ر امل�سوؤولة عن املياه، 
فاإن��ه ي�سبب تداخاًل كبرياً يف اتخاذ الق��رارات بالن�سبة الإنتاج املياه وا�ستخدامها، عالوة 
عل��ى االختالف والتباي��ن يف ت�سميم وتنفيذ امل�ساريع اخلا�سة باملي��اه، وخا�سة بالن�سبة 

ل�سبكات املياه واإي�سال املياه اإلى امل�ستهلكن. 
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اإن االأم��ن املائ��ي يف دولة االإمارات وبقية دول جمل�ض التع��اون لدول اخلليج العربية ال 
يتطل��ب جهود احلكومات فح�سب، ب��ل يتطلب جهود كل فرد من اأف��راد املجتمع، من 
خالل تر�سي��د اال�ستهالك يف املنزل وعدم اإ�ساءة ا�ستخ��دام هذا املورد املهم واحليوي، 
فاملرحل��ة املقبل��ة تتطل��ب ت�سافر اجله��ود والتعاون امل�ستم��ر على امل�ستوي��ن احلكومي 
واالجتماع��ي، للمحافظة على املوارد املائية ال�سحيح��ة، وذلك من خالل �سرورة تغيري 
�سلوك الفرد اليومي يف اال�ستهالك، ودوره املحوري يف املحافظة على هذه الرثوة والعمل 

على ن�سر الوعي املائي يف املجتمع. 

�سمان تر�سيد املوارد املائية
نتيج��ة الأهمية املياه فقد و�سعت اآليات عدي��دة ل�سمان تر�سيد واإدارة  ا�ستهالك املوارد 

املائية منها: 
- تر�سي��د ا�سته��الك املوارد املائية املتاحة: فهناك عدة اأ�سالي��ب ميكن اتباعها مثل: رفع 
كف��اءة و�سيانة وتطوي��ر �سبكات نقل وتوزيع املياه، وتطوير نظ��م الري، ورفع كفاءة الري 
احلقلي، وتغيري الرتكيب املح�ص��ويل، وكذلك ا�صتنباط �صالالت واأ�صناف جديدة من 

املحا�سيل ت�ستهلك كميات اأقل من املياه، وتتحمل درجات اأعلى من امللوحة.
- تنمي��ة امل��وارد املائية املتاحة: فهناك ع��دة جوانب يجب االهتمام به��ا مثل: م�ساريع 
ال�س��دود واخلزان��ات وتقليل املفق��ود من املياه ع��ن طريق التبخر م��ن اأ�سطح اخلزانات 

وجماري املياه وكذلك الت�سريب من �سبكات نقل املياه.
- اإ�سافة موارد مائية جديدة: والتي ميكن حتقيقها- وخ�سو�ساً لدول اخلليج العربية- من 
خ��الل حمورين اأولهما: اإ�سافة موارد مائية تقليدي�ة مثل املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية، 
حيث اإن هناك اأفكاراً طموحة يف هذا املجال مثل جر جبال جليدي�ة من املناطق القطبية 
واإذابته��ا وتخزينها، ونقل الفائ�س املائي من بلد اإلى اآخ��ر عن طريق مد خطوط اأنابيب 
�سخم��ة، وكذلك اإجراء درا�س��ات وا�ستك�سافات لفرتات طويلة الإيج��اد خزانات مياه 
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جوفي��ة جدي���دة، ولكن جميع هذه االأف��كار هي يف الواقع اأفكار مكلف��ة للغاية وحتتاج 
اإلى وقت طويل لتطبيقها عملياً، باالإ�سافة اإلى اأنه ال ميكن االعتماد عليها كم�سدر اآمن 
للمي��اه، ثانيهما: اإ�سافة م��وارد مائية غري تقليدية )ا�سطناعي��ة( وميكن حتقيق ذلك عن 
طري��ق ا�ستغالل موردين مهم��ن هما مياه ال�سرف ال�سحي ومي��اه التحلية، ولعل هذا 
املو�سوع هو من اأهم املوا�سيع التي يجب على الدول الفقرية اإلى املوارد املائية الطبيعية، 
ومنه��ا دول اخلليج العربية، االهتمام بها والرتكيز عليها كم�سدر اأ�سا�س���ي ومتج����دد 
)غ��ري نا�سب( للمياه، فم�ياه ال�س��رف �سواًء ال�سناعي اأو الزراع��ي اأو ال�س�حي، ميكن 
معاجلت���ها بتقنيات حديث�����ة واإع��ادة ا�ستخدامها يف ري االأرا�س���ي الزراعي��ة ويف 
ال�صناعة وحتى لال�صتخ���دام االآدمي )حتت �صروط و�صوابط معينة( بداًل من ت�صريفها 
دون معاجل��ة اإلى امل�سطحات املائية، مم��ا يت�سبب يف م�ساكل بيئية خطرية توؤدي اإلى هدر 

م�سدر مهم من م�سادر الرثوة املائية. 

الو�سع املائي اخلليجي
يبل��غ متو�س��ط ن�سيب الفرد ال�سنوي م��ن املياه العذبة يف دول جمل���ض التعاون حوايل 
150 م��رتاً مكعباً، االأمر الذي يجعل دول املجل�ض تقع لي�ض فقط حتت خط الفقر املائي 

)اأق��ل من 1000 مرت مكعب للفرد يف العام(، بل اأي�س��اً حتت خط الفقر املائي املدقع اأو 
احل��اد )اأقل من 500 مرت مكع��ب للفرد يف العام(، وبح�سب توقعات النمو ال�سكاين يف 
ه��ذه الدول، ميك��ن اأن يهبط متو�سط ن�سيب الفرد من املياه اإل��ى ما يقرب من 50 مرتاً 
مكعباً بحلول العام 2050، وكنتيجة للمعطيات اجلغرافية والبيئية ال�سعبة التي ت�سهدها 
املنطق��ة، اإ�سافة اإلى حال��ة الت�سحر التي تعاين منها دول جمل���ض التعاون، بداأت هذه 
ال��دول تعاين من فج��وة غذائية متزايدة، حيث ارتفعت قيمته��ا من حوايل 4 مليارات 
دوالر ع��ام 1990، اإلى نحو 5.53 مليار دوالر عام 2000، وقفزت اإلى حوايل 7.8 مليار 
دوالر ع��ام 2005، ث��م اإل��ى 8.4 مليار دوالر ع��ام 2006، وذلك وفق��اً لبيانات املنظمة 
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العربي��ة للتنمي��ة الزراعية، ثم قدرت باأكرث من 12 ملي��ار دوالر عام 2010 طبقاً لبيانات 
االأمان��ة العامة ملجل�ض التعاون. وتواجه دول املجل�ض مع�سل��ة من نوع خا�ض؛ فالتو�سع 
الزراع��ي فيها بغر�ض تقلي�ض فجوة االأمن الغذائ��ي يزيد من حدة النق�ض املائي، ونظراً 
للظروف املناخية القا�سية وحمدودية رقعة االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة والفقر املائي الذي 
تعاني��ه، تقوم دول جمل�ض التعاون بجهود م�سني��ة وم�ستمرة يف جمال تر�سيد ا�ستهالك 
املياه مث��ل التو�سع يف اإقامة ال�س��دود ال�ستثم��ار مي����اه االأمطار ب�سكل كام�ل، واحلد 
م���ن الزراع���ات املك�سوف��ة واملحا�سي��ل ال�سره�����ة يف ا�سته��الك املي��اه كالقم��ح 
واالأع���الف، والتو�سع يف اإن�ساء حمط��ات حتلي��ة املياه، كم��ا يوجد م�س���روع للرب��ط 
املائ��ي في��ما بينهم���ا، ورغم هذه اجلهود، فاإن املي���زان املائي ل�دول جمل��ض التع�اون 
- يف �س��وء تقدي��رات الطلب على املي��اه - يعاين خلاًل وا�سحاً، فم��ن املقدر اأن ي�سبح 
العج��ز املائ��ي خالل اأع��وام 2020، 2030، 2040، 2050 نح��و 26، 35، 46، 60 مليار 
م��رت مكعب عل��ى التوايل، ولهذا اأ�سبح ه��دف حتقيق االأمن املائي م��ن اأهم ما ي�سغل 

امل�سوؤولن واملخططن اخلليجين.
 وجت��در االإ�سارة اإلى اأن املياه اجلوفية ه��ي اأه���م م�سدر للمياه يف دول جمل�ض التعاون، 
لك��ن ه���ذا امل�س��در املهم يواجه حتديات عدي��دة؛ الأن الكمي��ة امل�ستخرجة من املياه 
اجلوفي��ة اأكرب بكثري من كمية اإعادة التغذية، ف�س��اًل عن اأن بع�ض خزانات املياه اجلوفية 
ب��داأت يف الن�س��وب ب�سرعة، وتقّدر كمي��ة التغذية للخزانات اجلوفي��ة يف دول التعاون 
بح�س��ب بع�ض امل�سادر بنحو 4875 مليون مرت مكعب �سنوياً يف عام 2010، يف حن اأن 
كميات ال�سحب امل�ستمرة وغري املخططة من اخلزانات اجلوفية، بلغت 19572 مليون مرت 
مكع��ب �سنوياً يف عام2012، م��ا يعني اأنها جتاوزت معدل التغذية مبا يقّدر بنحو 14697 
ملي�����ون م��رت مكعب، االأمر الذي دف��ع دول املجل�ض اإلى البحث ع��ن و�سائل اأخرى 
بديل��ة حلل اأزمتها املائية، م��ن بينه��ا معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وال�سناعي الزراعي، 
وتقني����ات احل��د من التبخ��ر والنتح، وتقني��ة ا�ستمط���ار ال�سح�����ب، وا�ستخ��دام 
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اأ�سالي��ب الزراع��ة احلديثة وغريه��ا، غري اأن حج��م ما توفره هذه الو�سائ��ل يعد �سئياًل 
مقارن��ة بحج�م االحتياج��ات املائية املتزايدة.

ا�سرتاتيجية خليجية م�سرتكة
كانت تاأكيدات الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ب�ساأن االهتمام باالأمن 
املائ��ي و�سرورة ت�سليط ال�سوء علي��ه منهجياً وعلمياً مبنزلة خريط��ة طريق للت�سدي لهذا 
التحدي اال�سرتاتيجي البالغ االأهمية، لي�ض فقط بالن�سبة للمتخ�س�سن والدوائر الر�سمية 
املعنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، بل اأي�ساً على �سعيد دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية، فعقب ت�سريحات �سموه باأ�سهر قالئل، اأعربت دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية خالل موؤمتر اإقليمي حول املياه ُعقد يف العا�سمة القطرية الدوحة خالل �سهر 
ابريل املا�سي، عن خماوف من نق�ض هذا املورد احليوي، وتداعت اإلى و�سع ا�سرتاتيجية  
عاجلة لالأمن القومي املائي تكون مرتبطة باالأمن القومي ال�سيا�سي والع�سكري للمنطقة، 
ويف هذا االإطار قال االأمن العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية عبداللطيف الزياين 
"من بن التهديدات والتحديات التي تواجه دول املجل�ض، اأننا ن�سنف النق�ض املحتمل 
للم��اء ت�سنيفاً عالياً"،  واأ�ساف خالل افتتاحه موؤمت��ر اخلليج العا�سر للمياه "ال ي�ساورين 
اأدن��ى �س��ك يف اأن املاء �سيكون على راأ���ض �سجل خماطر دول جمل���ض التعاون"  ودعا 
الزي��اين اإل��ى "اإعداد خط��ة ا�سرتاتيجية لطوارئ املي��اه"، وقال يف ه��ذا ال�سدد "اأعتقد 
اأننا بحاج��ة اإلى ا�سرتاتيجية خليجية �ساملة وغري جمزاأة عل��ى املدين املتو�سط والطويل 
ملعاجل��ة هذا التح��دي"، وربط اأمن عام جمل���ض التعاون يف كلمته ب��ن االأمن القومي 
املائي وبقي��ة التحديات االأمنية التي تواجه دول جمل�ض التعاون، وقال يف هذا االإطار اإن 
"دول اخلليج اتخذت تدابري جماعية لتعزيز القدرات الدفاعية امل�سرتكة باالإ�سافة اإلى 
التن�سيق الوثيق ب�ساأن ق�سايا مثل حماية املجال اجلوي واحلماية من االأخطار الكيمياوية 
والبيولوجية واالإ�سعاعية"  ثم ت�ساءل "عما اإذا كنا متعنا جيداً يف حماية حمطات التحلية 
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وماهية التدابري التي ينبغي اتخاذها يف حالة حدوث تلوث �سامل ملياه البحر نتيجة اعتداء 
كيميائ��ي اأو بيولوجي اأو اإ�سعاعي؟"،  ومن املع��روف اأن املخاوف اخلليجية اإزاء احتمال 
حدوث ت�سربات اإ�سعاعية من املفاعالت  التي تبنيها اإيران يف ال�سفة االأخرى من اخلليج 
العرب��ي، خ�سو�ساً من مفاعل بو�سهر الذي يقع على مياه اخلليج مبا�سرة، قائمة وحقيقية 
ويناق�سها اخلرباء واملعنيون، وبالنظر اإلى م�ستوى اعتمادية دول جمل�ض التعاون على حتلية 
مياه اخلليج ب�سكل اأ�سا�سي، فاإن اإ�سابة هذه البقعة املائية �سبه املغلقة ) اخلليج العربي( باأي 

تلوث �سي�سكل كارثة حقيقية لدول املجل�ض بح�سب ما ي�سري اخلرباء.

اأزمة مياه عاملية 
ي��رى الباحثون اأن االأر�ض، التي هي عبارة عن ع��امل تغطي املحيطات اأكرث من ن�سفه، 
وتغطي قم��م قطبيه طبقات الثلوج، وغالفه اجلوي م�سب��ع بالرطوبة، وبرغم ذلك يعاين 
اأزم��ة مياه و�سيك��ة بح�سب خمططي موارد املياه يف خمتلف مناط��ق العامل، وقال تقرير 
�س��در ع��ن اال�ستخب��ارات االأمريكية يف مار���ض 2012، اإن اإمدادات املي��اه العذبة لن 
تواك��ب على االأرجح الطلب العامل��ي بحلول عام 2040، االأمر ال��ذي ينذر باملزيد من 
ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي، ويع��وق النمو االقت�سادي، ويعّر�ض اأ�س��واق الغذاء العاملية 
للخطر، وذكر التقري��ر ال�سادر عن مكتب مدير املخابرات القومية االأمريكية اأن مناطق، 
ومنها جنوب اآ�سيا وال�س��رق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، �ستواجه حتديات كبرية يف معاجلة 
م�س��كالت املياه التي قد تعوق القدرة على اإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وقال التقرير اإن 
ن�سوب "حرب مياه" غري حمتمل يف ال�سنوات الع�سر املقبلة، لكن خطر ال�سراع �سيزداد 
الأنه من املحتم��ل اأن يفوق الطلب العاملي على املياه االإمدادات احلالية امل�ستدامة منها 

بن�سبة 40 % بحلول عام 2030. 
وكان��ت درا�سة �سادرة ع��ن اإحدى املوؤ�س�سات اخلريية الربيطاني��ة قد حذرت يف مار�ض 
2001 من اأن ثلثي �سكان العامل �سيعانون نق�ض موارد املياه بحلول عام 2025،  وتوقعت 
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الدرا�سة ال�سادرة عن وكالة تريفاند اخلريية لالإغاثة والتنمية اأن ي�سطر الكثري من هوؤالء 
االأ�سخا���ض لرتك منازلهم بحثاً عن اأماكن تتوافر فيها املياه،  وذكرت االإح�ساءات التي 
ت�سمنتها الدرا�سة اأن معدالت ا�ستهالك املياه يف العامل ارتفعت باأكرث من �سعف معدل 
زي��ادة ال�س��كان على مدى القرن املا�س��ي، وحذرت من اأن تناق�ض م��وارد املياه �سريفع 
اأ�سع��ار امل��واد الغذائية اإلى ما فوق متناول القدرة ال�سرائية لنح��و مليار اإن�سان، واأ�سارت 
وكال��ة تريفاند اإلى اأن م�سكلة نق�ض املي��اه قد و�سلت بالفعل اإلى مرحلة خطرية، فهناك 
نحو ع�سرين مليون �سخ�ض يف �ست دول بغرب وو�سط اإفريقيا يعتمدون على مياه بحرية 
ت�س��اد التي انح�سرت م�ساحتها بن�سبة 95 % على مدى االأعوام ال� 38 املا�سية، كما اأن 
ثلث��ي املدن يف ال�سن اأ�سبحت تعاين النق�ض احل��اد يف املوارد املائية،  ويخ�سى اخلرباء 
من اأن 60 % من �سكان املناطق الريفية يف اإيران قد ي�سطرون للهجرة اإلى املدن ب�سبب 
اجلفاف، ومن املتوقع ارتفاع كميات املياه امل�ستهلكة الإنتاج الغذاء بن�سبة خم�سن باملئة 
عل��ى االأقل بحلول عام 2025 نتيجة الزيادة ال�سكانية، وقد حذر التقرير من اأن تناق�ض 
امل��وارد املائية يهدد بانخفا�ض معدالت اإنتاج الغذاء يف العامل بن�سبة 10 %، وت�ستهلك 
الزراع��ة يف الوقت احلايل 70 % من م��وارد املياه العذبة يف العامل، وتتجاوز هذه الن�سبة 
90 % يف قارت��ي اآ�سيا واأفريقيا،  ومع تفاقم م�سكلة املياه �سي�سبح على الدول الفقرية اأن 

تختار ما بن ا�ستغالل املياه يف الزراعة اأو يف ال�سناعة وتلبية االحتياجات املنزلية،  ونبه 
التقري��ر اإلى اأن ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية االأ�سا�سي��ة ميكن اأن يعر�ض ملياراً وثالثمئة 
ملي��ون �سخ�ض خلطر املوت جوعاً، وه��وؤالء هم اأفقر فقراء العامل الذين يقل دخل الفرد 
منه��م عن دوالر واحد يف اليوم. ويو�سح التقرير اأن��ه توجد اأ�سباب عديدة لالأزمة؛ من 
بينها ف�سل الدول النامية يف اإدارة وا�ستثمار مواردها املائية، كما اأن النمو ال�سكاين يوؤدي 
اإل��ى ات�ساع نط��اق امل�سكلة، ومن العوامل االأخرى التي ت��وؤدي اإلى تفاقم م�سكلة املياه 
ارتفاع درجات حرارة االأر�ض، الذي ب�سببه يخ�سى العلماء من انت�سار اجلفاف وم�سكلة 

الت�سحر، وحذر التقرير اأي�ساً من �سوء ا�ستخدام املياه اجلوفية ب�سكل يهدد بن�سوبها.
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خريطة طريق للم�ستقبل
و�سع��ت مداخل��ة الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، النقاط على احلروف ب�صاأن �صبل مواجهة التحدي 
املائ��ي لي�ض يف دول��ة االإمارات العربية املتحدة فقط، بل اأي�س��اً يف دول جمل�ض التعاون 
جميعها، اإذ مل تقت�سر املداخلة على تو�سيح مدى االإحلاح الذي تنظر به القيادة ال�سيا�سية 
الر�سي��دة وعلى راأ�سه��ا �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي�ض الدولة، 
حفظ��ه اهلل، اإلى ملف املياه واأهميته بالن�سبة ال�ستمرار خطط التنمية امل�ستدامة بالبالد، 
وق��د انعك�ض ه��ذا االأمر يف قول �سمو ويل عهد اأبوظب��ي "اإن املياه ت�سكل اأهمية كربى 
تفوق اأهمية النفط بالن�سبة لدولة االإمارات"، وهي كلمات يدرك معناها من يدرك قيمة 
النف��ط الذي ارتكزت عليه التنمية منذ �سنوات البن��اء االأولى يف دولة االحتاد، ويدرك 
معناه��ا وقيمتها اأي�ساً م��ن يعرف جيداً جهود القيادة يف تطوي��ر الرثوة النفطية واحلفاظ 
عليها وتنميتها مل�سلحة االأجيال املقبلة، واإذا كان احلال كذلك مع النفط،  فلنا اأن نت�سور 
كيف ميكن اأن تكون اأولوية ملف املياه من منظور االأهمية اال�سرتاتيجية. وباالإ�سافة اإلى 
ت�سخي�ض حقيقة الو�سع املائي اخلليجي بكلمات تعك�ض بدقة مدى اإملام �سانع القرار يف 
دول��ة االإمارات بتفا�سيل هذا امللف اال�سرتاتيجي، تطرقت املداخلة كذلك اإلى جانب 
بال��غ احليوية وهو �سرورة ت�سافر اجله��ود والرتكيز على املنهج العلمي والتخطيط ال�سليم 
للت�س��دي لهذا التح��دي، حيث اأكد �سموه اأن��ه "يجب علينا تركي��ز اجلهود يف اإجراء 
الدرا�س��ات والبحوث وو�سع اخلطط واال�سرتاتيجي��ات واحللول املالئمة التي من �ساأنها 
اإيج��اد ال�سبل الكفيلة بتلبية احتياجات امل�ستقبل وحفظ املوارد املائية و�سونها الأجيالنا 
املقبل��ة" وهي كلمات تثلج ال�س��در الأ�سباب واعتبارات عدة؛ اأوله��ا بطبيعة احلال اأنها 
تعك���ض قناعة را�سخة لدى قيادتن��ا الر�سيدة بدور البحث العلم��ي والتخطيط ال�سليم 
يف معاجل��ة امل�س��كالت، وهذا النه��ج يف التعاطي مع االأمور يب�سر ب��كل خري، ولكنه ال 
يب��دو غريباً يف دولة تنحاز للعلم وتوؤثر التخطيط وجتد يف البحث العلمي وو�سع البدائل 
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املدرو�س��ة منهج��اً للتعاطي مع خمتل��ف االإ�سكاليات؛ واالأمر الث��اين اأن هذه املداخلة 
ت�سمنت �سوءاً اأخ�سر ي�سحذ همم اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية باأن توا�سل جدياً �سعيها 
للبح��ث عن حلول وخمارج يف مواجهة هذا الو�سع املائي ال�سعب ب�سكل يحقق هدف 
ا�ستدامة خطط التنمية وي�سمن عدم اجلور على حقوق االأجيال املقبلة من مواردنا املائية 
احلالية، واالأمر الثالث اأن هذه املداخلة و�سعت ملف املياه يف املرتبة التي ي�ستحقها من 
حيث الرتاتبية واالأهمية بعدما اأو�سح الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ويل عه��د اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة عم��ق اإملامه بالتفا�سيل الدقيقة 
للو�س��ع املائي الراهن يف االإمارات واملنطقة، ما يعني بالتبعي��ة اأن ن�سر ثقافة االإح�سا�ض 
بامل�سوؤولية جت��اه املوارد املائية للدولة يبدو واجباً من خ��الل خمتلف االآليات والو�سائل 
واالأدوات املتاحة، مثل و�سائ��ل االإعالم وموؤ�س�سات التن�سئة املجتمعية كاملدار�ض ودور 
العبادة وغري ذل��ك، وال�سيما اأن املو�سوع يتطلب ت�سافر جهات عديدة داخل املجتمع، 
فامل�ساأل��ة ال تتوقف عند حد البحث ع��ن م�سادر مياه بديلة اأو تطوي��ر امل�سادر املتاحة؛ 
ب��ل متتد اأي�ساً لت�سمل عنا�س��ر عديدة ميكن اأن تندرج �سم��ن ا�سرتاتيجية مائية �ساملة 

ومتكاملة.
واملوؤك��د اأن القمة العاملية للمياه، الت��ي �ستنطلق دورتها االأولى يف اأبوظبي العام املقبل، 
�صت�صع النقاط على احلروف، وتطلق جهداً اإماراتياً وطنياً خال�صاً ملواجهة التحدي املائي 
الذي ال يقت�سر تهديده على م�ستقبل االأجيال املقبلة يف دول جمل�ض التعاون فح�سب، 
ب��ل ميتد لي�سمل دول العامل كافة، ولتوؤكد االإمارات م��ن خالل هذه القمة، التي متثل 
من��رباً ح�سارياً بالغ االأهمي��ة، دورها الفاعل يف التعاطي م��ع اإ�سكاليات العامل وهمومه 
ب�سكل جاد، يقدر قيمة العمل والعطاء االإن�ساين وي�ست�سعر امل�سوؤولية حيال اأمن العامل 
وا�ستق��رار االأجيال املقبلة و�سرورة العمل عل��ى توفري مقومات العي�ض الكرمي لالإن�سانية 

جمعاء.
اإن اأك��رث م��ا يبعث باإ�س��ارات الطماأنة ب�س��اأن الو�س��ع املائي يف دولة االم��ارات خالل 
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ال�سنوات والعقود املقبلة اأن القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ب��ن زاي��د اآل نهيان رئي���ض الدولة - حفظ���ه اهلل - تاأخذ باأ�سباب العل��م والتخطيط يف 
الت�س��دي الأي اإ�سكاليات تنموية، �سواء كان االأمر متعلق��اً باملياه اأو غريها؛ ما يعني اأن 
هن��اك اآفاقاً رحبة للت�سدي ملثل ه��ذه التحديات، وال�سيما اأن الدولة قد حققت بالفعل 
جناحات م�سهودة بح�سب تقديرات جميع اخلرباء واملتخ�س�سن واملراقبن، وماي�ساعف 
م��ن قيمة ه��ذه النجاحات اأنها مل تقت�سر على قطاع تنم��وي حمدد، بل �سملت جميع 
القطاع��ات التنموي��ة بالدولة من دون ا�ستثن��اء، واالأكرث اأهمية من ذل��ك اأن ثمار هذه 
الطفرة التنموي��ة واحل�سارية قد و�سلت اإلى جميع املواطنن ويف خمتلف مناطق الدولة 
واإماراته��ا من دون متيي��ز اأو ا�ستثناء، ولعل تقاري��ر املنظمات الدولي��ة املتخ�س�سة التي 
ت�سته��دف قيا�ض موؤ�سرات التنمية و�سداها لدى ال�سع��وب تر�سد هذا الواقع بو�سوح، 
حيث �سنف �سعب دولة االإمارات  باعتباره االأكرث �سعادة يف العامل العربي وال� 17  يف 
" قائمة ال�سعوب الع�سرين االأكرث �سعادة يف العامل " طبقاً لنتائج اأول م�سح دويل �سامل 
عن م�ستوي��ات ال�سعادة والر�سا بن ال�سعوب جتريه االأم��م املتحدة. وبطبيعة احلال فاإن 
حال��ة  ال�سع��ادة والر�سا التي ي�سعر بها �سعب دولة االإمارات مل تاأت من فراغ، واإمنا هي 
نتيج��ة جمموعة متداخلة من املقومات كان له��ا عظيم االأثر يف تكري�ض هذا االإح�سا�ض 
االإيجابي، اأبرزه��ا ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات العامة التي ت�ستهدف االرتقاء باالإن�سان 
االإمارات��ي يف املجاالت كافة من تعليم ع�س��ري، ورعاية �سحية متقدمة، و�سبكة وا�سعة 
من ال�سم��ان االجتماعي، وهي منظومة اخلدمات االجتماعي��ة التي تعمق االإح�سا�ض 
بال�سع��ادة وال�سع��ور بالر�سا لدى جمي��ع اأفراد املجتمع، خا�سة م��ع حر�ض الدولة على 

تطوير هذه اخلدمات ب�سكل متوا�سل وتوفري املوارد املالية الالزمة لالرتقاء بها. 
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ال�سيد رزق واأ. د. عبدالرحمن �سلطان ال�سرهان 2008.
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� اأحمد املهند�ض، مقال من�سور ب�سحيفة "الريا�ض" ال�سعودية.

األمن المائي .. أولوية استثنـائية على أجندة القيادة اإلماراتـية
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مضيـــق هرمــــز بين أهميـــة 
الموقـــــع واحتمــــاالت 

المواجهـــة

�سه��دت منطقة اخلليج العربي خالل الثمانينات �سراعاً مريراً كانت اأطرافه قوى حملية 
واأطراف��اً دولية اأخرى، وقد متثل ال�سراع املحلي يف احلرب العراقية االإيرانية التي طويت 
�سفحاته��ا يف اأغ�سط���ض 1988. اأما ال�سراع الدويل فقد متث��ل يف تواجد مكثف للقوى 
العظمى يف املنطقة وعلى راأ�سها الواليات املتحدة وحلفاوؤها الغربيون، والوجود البحري 

ال�سوفيتي »�سابقاً« يف املنطقة اأو بالقرب منها.
يكت�س��ب اخلليج العربي وممره احليوي الهام »م�سيق هرمز« اهتماماً كبرياً من قبل العامل 
باأ�سره، وتركزت االأنظار حول ما يجري فيه ومن حوله، خا�سة يف ظل انطالق �سيحات 
التهدي��د باإغالقه يف وجه املالحة البحرية، اأو يف ظ��ل تزايد خماطر االألغام التي زرعت 
�سابقاً يف املم��رات املالحية الدولية فيه، وخا�سة يف م�سارات ناقالت النفط املتجهة من 
واإل��ى املنطقة، يف ظل ه��ذا اجلو الذي �ساده التوتر والقلق قدمي��اً وحديثاً، ن�سلط ال�سوء 

على:
- التعري��ف مب�سي��ق هرم��ز، خا�سة يف ظل تعاظ��م اأهميت��ه العاملية اقت�سادي��اً و�سيا�سياً 

وا�سرتاتيجياً.
- التاأكيد، على اأهمية م�سيق هرمز لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، خا�سة واأن امل�سيق 

يعترب معرباً وحيداً ل�سادرات وواردات معظم دول جمل�ض التعاون.
- تق��دمي روؤية حول م�ستقبل االأمن وال�سراع حول امل�سيق مع تبيان اال�سرتاتيجية التي 

يجب اأن تتبعها دول املنطقة يف ظل تداعيات امللف النووي االإيراين.
- تبي��ان حقيقة ال�سراع الدويل الذي متر به املنطقة واأهداف و�سيا�سات الدول العظمى 

ث
حو
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ت 
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م��ن تواجده��ا املكثف يف منطقة اخلليج العربي وم�سيق هرم��ز بالذات، بعد اأن تبن اأن 
اجلغرافيا اجلديدة للنزاعات هي املوارد واملمرات الدولية؛ اأي ما ي�سمى )حرب املوارد(.

م�سيق هرمز
قبل احلديث عن املوقع اجلغرايف مل�سيق هرمز البد من التعرف على تلك اجلزيرة املطلة 
عليه والتي ارتبط ا�سم امل�سيق بها، فقد كان ا�سم هرمز كما ي�سري لورمير يطلق يف ال�سابق 
على مدينة يف الرب االإيراين رمبا كانت بالقرب من خور مينات، وتقع اجلزيرة التي كانت 
يف االأ�سل موقعاً ملدينة هرمز القدمية على بعد 11 مياًل جنوب �سرق مدينة بندر عبا�ض، 
و4 اأمي��ال اإلى اجلن��وب من الرب االإي��راين، وتبعد عن خورفكان ح��وايل 19 مياًل اإلى 
ال�س��رق م��ن اجلزيرة التي بناها اأرد�س��ري اأحد ملوك الفر�ض ال�سا�ساني��ن، ومع اأن اأهايل 
ه��ذه املدينة ق��د هجروها عام 1315 ميالدية ف��اإن حاكمها ج��ريون اأو زورون نقل مقره 
اإل��ى اجلزيرة املقابلة لها والتي اأ�سبح ا�سمها منذ القرن التا�سع امليالدي اآورمرن )هرمز(؛ 
وتع��زى اأ�سب��اب نقل اجلزيرة اإلى عوام��ل دفاعية، وقد حكم الع��رب املدينة هرمز منذ 
ع��ام 1262م، ومل تكت�س��ب اجلزيرة اأهميته��ا يف الع�سر احلديث فقط، ب��ل اإن اأهميتها 
التجارية �ساربة يف التاريخ، فقد كانت من اأغنى مدن العامل، حيث عرفت بحياة الرتف 
التي عا�سها �سكانها، وكان يباع يف اأ�سواقها احلرير النفي�ض واجلواهر والالآلئ والكهرمان 

واملالب�ض املو�ساة بالذهب والف�سة، مثلما عرفت املدن القدمية يف اخلليج.
جاء اهتمام العامل وتركيز اأنظاره، خا�سة القوى الكربى حول ما يجري حول هذا املمر 
من اأحداث، خا�سة ببوؤر النزاع والتوتر التي تخيم بظاللها على املنطقة من جراء ت�ساعد 
ح��دة النزاع »�سابق��اً« بن العراق واإيران والتي اأدت اإلى اأ�س��رار بالغة وخطرية بالن�سبة 
للمالح��ة عرب امل�سيق، �س��واء متثل ذلك ب�سرب الناقالت الت��ي  تعرب من واإلى اخلليج 
اأو التفتي���ض امل�ستم��ر لل�سفن للتاأكد من خلوها من حم��ل االأ�سلحة للعراق. كل ذلك 
اأ�سف��ى على امل�سيق اأهمي��ة كبرية ت�ساف اإلى كون��ه املنفذ الوحي��د الذي يطل على 
اخلليج العربي بالن�سبة للعديد من الدول، واليوم تعود االأهمية من جديد عندما مت ربط 
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اأهمي��ة امل�سيق بالنفط والعقوب��ات التي �ستفر�ض على اإي��ران والتلويح بعمل ع�سكري 
�س��د املفاعالت النووية االإيرانية بالتزامن مع تزايد عنا�سر عدم اال�ستقرار يف املنطقة يف 
ظل تزايد الطلب على النفط وم�ستقاته وتقاطع امل�سالح واالأهداف بن القوى العظمى.

املوقع اجلغرايف
يربط م�سيق هرمز اخلليج العربي )وهو بحر �سبه مغلق( بخليج ُعمان )وهو بحر مفتوح(، 
وكالهما ي�سكل ل�سان��اً بحرياً مت�ساًل باملحيط الهندي، وينتهي �ساحل امل�سيق اجلنوبي 
عن��د عمان بينما تطل اإيران عل��ى �ساحله ال�سمايل وال�سم��ايل ال�سرقي، ويحد امل�سيق 
م��ن جهة اخلليج العربي خط ميت��د من راأ�ض ال�سيخ م�سعود عل��ى ال�ساحل الغربي من 
�سبه جزيرة م�سندم باجت��اه ال�سمال حتى جزيرة وجنام جنوب ال�ساحل االإيراين وحده، 
ومن جهة خليج عمان خط ميتد من راأ�ض دبا على اجلانب ال�سرقي ل�سبه جزيرة م�سندم 
حتى دماغة باكخ على ال�ساحل االإيراين، ويبلغ طول اخلط املمتد من راأ�ض دماغة باكخ 
52.5 مي��ل بحري، وميثل اخلط احل��د ال�سمايل خلليج عمان ومدخ��ل امل�سيق اجلنوبي 
املفتوح على البحر، وهو اأق�سى عر�ض له، وي�سيق امل�سيق اإلى عر�ض 20.5 ميل بحري 
يف النهاي��ة ال�سمالي��ة ال�سرقية ما ب��ن جزيرة الرك يف اجلانب االإي��راين وقوين الكربى 
– )�سالم��ة وبناته��ا( على اجلانب الُعماين، وهو اأدنى ات�ساع له، ويبلغ طول امل�سيق 
عن��د خط الو�سط 104 اأميال بحرية، وت�سكل �سل�سلة روؤو�ض اجلبال وراأ�ض م�سندم معها 
امتداداً ل�سل�سلة جبال احلج��ر ال�سرقي حاجزاً ما بن خليج عمان �سرقاً واخلليج العربي 
غرب��اً، وميتد اخلليج العربي الذي يقع امل�سيق عند مدخله من جهة عمان، لي�سل عر�سه 
50 مي��اًل من راأ�ض م�سن��دم حتى مدخل �سط العرب، اأما عر���ض اخلليج العربي فيبلغ 

عن��د راأ�س��ه 140 مياًل، وعند م�سيق هرمز يبلغ نحو خم�سة اأمي��ال، اأما اأق�سى ات�ساع له 
فيبل��غ نحو 200 ميل، ويبلغ طول ال�سواحل التي تطل على اخلليج 2000 ميل ويرتاوح 
اأق�سى عمق للخليج ما بن 240 – 300 قدم، بينما يبلغ عمقه قرب جزيرة م�سندم 48 
قدماً،  ويكون اخلليج عميقاً قرب اجلانب االإيراين عادة، ولكن بالن�سبة مل�سيق هرمز فاإن 

مضيق هرمز بين أهمية الموقع واحتماالت المواجهة
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العمق يف اجلانب العربي اأكرث منه عن اجلانب االإيراين، وهناك جمموعة كبرية من اجلزر 
املنت�سرة حول امل�سيق ويف اخلليج العربي، التي برزت اأهميتها ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية 
يف ال�ساب��ق، وظهرت اأهميته��ا االقت�سادية يف الف��رتة االأخرية نتيجة ث��ورة النفط التي 
�سهدته��ا بلدان اخلليج العربي، وقد ت�ساربت درا�سات اجلغرافين حول عدد هذه اجلزر، 
منه��م من ق��ال اإن عددها دون ال�50 جزيرة، ومنهم من ق��ال اإن عددها ي�سل اإلى 100 
جزي��رة، فالدرا�سات عن هذه اجلزر غ��ري دقيقة، وعند التق�سي ملعرفة عدد اجلزر ودرا�سة 

بع�سها فقد تبن اأن عددها قد ي�سل اإلى 126 جزيرة.

ممر منطقة جزر طنب وفرور
يق��ع هذا املم��ر يف املنطقة اجلنوبية للخليج العربي بعد اخل��روج من م�سيق هرمز، وتكرث 
اجل��زر يف هذا املم��ر واأهمها جزر طنب الك��ربى وطنب ال�سغ��رى واأبومو�سى، ويرتاوح 
عم��ق املياه يف ه��ذه املنطقة بن 180 – 300 ق��دم تقريباً، وب�سبب ك��رثة اجلزر وكثافة 
املالح��ة تقرر ر�سم خطن ملرور ال�سفن؛ يق��ع االأول يف ال�سرق ويتجه خارج اخلليج، اأما 
املنطقة الثانية للمرور فه��ي منطقة راأ�ض تنورة، وبالن�سبة لبقية مناطق اخلليج العربي فال 
تخ�سع املالحة فيها الأي حتديدات دولية اأو اأي اتفاقيات ثنائية اأو متعددة االأطراف من 
الدول ال�ساحلية، لذا فاإن حتديد املالحة خارج املناطق التي �سبق ذكرها يقع على عاتق 
مالح��ي ال�سفن اأنف�سه��م بالدرجة االأولى، وباتباع االجتاه��ات اجلانبية وبداللة اخلرائط 
الربيطاني��ة املثبتة عليه��ا االأعماق يف اخلليج، وجدير بالذك��ر اأن املالحة يف هذه املنطقة 

ت�سري يف البحر العايل ب�سكل عام.

االأهمية العاملية
مثلم��ا اكت�س��ب م�سيق هرمز اأهمي��ة كبرية خالل الق��رون املا�سية، ف��اإن النفط واملوقع 
اجلغ��رايف اال�سرتاتيجي قد اأ�سف��ى عليه اأهمية اأخرى فائقة، خا�س��ة بالن�سبة للواليات 
املتحدة االأمريكية ودول اأوروبا الغربية واليابان، وحتى االحتاد ال�سوفيتي والكتلة ال�سرقية 
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)�سابق��اً(، املرتبط��ة معه يف ال�سن��وات املا�سية على حد تعبري خ��رباء الطاقة. اإن م�سيق 
هرم��ز يعترب ممراً دولياً للنفط يرب��ط منطقة متتلك اأكرب اإنتاج للنف��ط يف العامل باالأ�سواق 
العاملي��ة واأك��رب احتياطي له، بحيث اأ�سبح امل�سيق منفذاً مل��رور ناقالت النفط اإلى �سائر 
اأرج��اء املعم��ورة، لهذا فاإن م�سال��ح العديد من دول العامل - عل��ى اختالف اأحجامها 
واأوزانه��ا الدولية ونظمها ال�سيا�سية ومواقعه��ا اجلغرافية وم�ستوياتها االقت�سادية - ترتبط 
به��ذه النقطة اال�سرتاتيجية التي تربط اخللي��ج العربي باملحيط الهندي، رغم التباين يف 
درج��ات امل�سالح املرتبطة بهذا امل�سيق، فهي تو�سف عموماً باأنها حيوية ومهمة، ويكفي 
االإ�س��ارة اإلى اأن��ه يف عام 1978 �سهد امل�سيق مرور ثلث��ي احتياجات العامل من النفط، 
فاملكان��ة التي متثلها املنطقة يف اإنتاج النفط، والذي مير اأغلبه عرب امل�سيق، جعلت منه ممراً 

ا�سرتاتيجياً بكل املقايي�ض.
ومل�سي��ق هرمز اأهمية اقت�سادية للواليات املتحدة واأوروبا الغربية، فمع حلول الثمانينات 
وج��دت الواليات املتح��دة نف�سها مازالت معتمدة بدرجة كب��رية على النفط امل�ستورد، 
خا�سة نفط اخلليج العربي، وا�ستمر هذا الو�سع الأكرث من 15 عاماً، ولكن منذ عام 1973 
وقب��ل اندالع احلرب العربية االإ�سرائيلية الرابعة كان ال�سعب االأمريكي قد ا�ستكان اإلى 
تاأكيدات و�سائل االإعالم االأمريكية باأن الواليات املتحدة ال تعتمد على نفط املنطقة اإال 
يف ح��دود اأقل من 3 % من ا�ستهالكه��ا، وبالطبع فاإن احلقيقة التي اأبرزتها احلرب دلت 
عل��ى عدم م�سداقية تلك املقولة، حيث و�سلت الواردات يف ذلك احلن اإلى ما يقارب 
10 % م��ن اقت�ساد الوالي��ات املتحدة، وتوؤكد تلك احلقيقة جمل��ة فورت�سون االأمريكية 

يف مق��ال لها عام 1973 حتت عنوان »تهديد نقط��ة االختناق« Choke Point بقولها اإن 
العواق��ب �ستكون خميفة بالن�سبة اإلى اأوروبا واليابان والواليات املتحدة االأمريكية اإذا ما 
انقط��ع تدفق نفط ال�سرق االأو�سط خا�سة النف��ط ال�سعودي، فاأكرث من ن�سف ا�ستهالك 
اأوروب��ا من اخل��ام و85 % من ا�ستهالك الياب��ان ياأتي من ال�سعودي��ة وعمان واالإمارات 
العربي��ة املتحدة وقطر واإيران والكويت والعراق والبحرين وي�سكل النفط امل�ستورد ن�سبة 
18 % م��ن واردات الواليات املتحدة االأمريكية، كذل��ك مل يخِف الرئي�ض االأمريكي 
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االأ�سب��ق كارتر تلك االأهمية بل واأكدها بقوله: »مع التزاي��د ال�سريع لواردات الواليات 
املتحدة من النفط اأ�سبحت للخليج اأهمية حيوية بالن�سبة للبالد واأي�ساً بالن�سبة حللفائها« 
وذه��ب الرئي�ض االأمريكي ال�سابق اإلى اأبعد من ذلك بالتهديد مبقاطعة البلدان التي قد 
تلجاأ اإلى فر�ض حظر على واردات الواليات املتحدة من البرتول بقوله: باأنه لو قدر الأي 
بل��د من البلدان اإعالن حظ��ر البرتول املتجه اإلى الواليات املتح��دة فاإنني �سوف اعترب 
هذا الفعل مبثابة اإعالن حرب اقت�سادية، و�سوف اأتخذ االإجراءات الالزمة و�سوف اأفعل 
كل م��ا من �ساأنه منع و�سول اأي �سيء اإل��ى ذلك البلد املعلن للحظر على ما ي�سل اإليه 
من الوالي��ات املتحدة: »ال اأ�سلحة، وال قطع غيار، وال اأجهزة للتنقيب عن البرتول، وال 

اأنابيب خلطوطه، وال �سيء مطلقاً«.

�سيناريوهات اإغالق امل�سيق
اإن اإغ��الق م�سي��ق هرمز ياأتي يف راأ�ض قائمة املخاوف املرتبط��ة بالطاقة العاملية، اإذ اإن ما 
يقارب 90 % من اإجمايل نفط اخلليج يغادر املنطقة يف ناقالت يتعن عليها اأن متر خالل 
هذا املمر املائي ال�سيق مقابل ال�سواحل االإيرانية، و�سوف يوؤدي اإغالقه فرتة طويلة اإلى 

حرمان ال�سوق من 25 % من النفط العاملي، ومن ال�سيناريوهات املحتملة لالإغالق:
- �سيناريو االألغام: يقول البع�ض اإن اإمكانية اإغالق م�سيق هرمز عن طريق االألغام واردة 
الأن عر�ض امل�سيق ال يتجاوز 45 كلم، وعمقه ال يتجاوز 60 مرتاً، وي�سعب اإغالقه بوا�سطة 
اإغراق باخرة اأو ناقلة نظراً الأنه بهذه الطريقة ميكن فتح امل�سيق بتفجري هذه الناقالت اإلى 
اأجزاء �سغرية مما ي�سهل نقل هذه االأجزاء اإلى خارج امل�سيق، باعتبار تلك املنطقة منطقة 
تي��ارات مائية، كما اأن عملي��ة التلغيم �ستزيد من ر�سوم التاأمن على ال�سفن القادمة اإلى 
دول املنطق��ة مما يزيد من احتماالت التدخل الع�سكري، وهذا ال�سيناريو يف ظل التفوق 
الع�سك��ري الغربي لي�ض وارداً من قبل اإيران، وكما يطرح البع�ض ت�سورات قد ال تكون 

قابلة للتطبيق، وذلك بردم امل�سيق وطمره الأنه ممر �سيق حتى تنتهي اأهميته لالأبد.
- �سيناري��و اإغ��راق ال�سفن يف مداخ��ل امل�سيق: بع�ض التحلي��الت والدرا�سات  وبعد 
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ان��دالع احلرب العراقية االإيرانية ت�سري باأنه ميكن اإغ��الق م�سيق هرمز باإغراق �سفينة اأو 
عدة �سفن وال يعتقد هذا اخليار وارداً، اإذا عرفنا اأن عر�ض امل�سيق من ُعمان باجتاه اإيران 
عن��د اأقرب نقطة يبلغ 40 كلم، كما اأن هناك ثالثة م�سارات لل�سفن الداخلة للخليج من 
امل�سيق، اإ�سافة اإلى ذلك فاإن عر�ض امل�سيق �سي�ساعد على اإمكانية التفاف ال�سفن حول 
اأي عائق بامل�سيق حتى لو كانت ثالث ناقالت على اأقل تقدير، لذا فاإن اأي ت�سعيد من 
ه��ذا النوع ميكن ردعه قبل وقوعه خا�سة يف ظل التواجد االأمريكي واالأوروبي املكثف 
والقريب اإلى حد ما على مدخل امل�سيق، اإ�سافة اإلى وجود عدد من القواعد الع�سكرية 

االأمريكية يف كل من العراق، وقطر، وتركيا، واأفغان�ستان، والبحرين.
- �سيناري��و الهجم��ات االأر�سية: بعد ا�ستبع��اد اإمكانية اإغالق امل�سي��ق بوا�سطة اإغراق 
�سفين��ة اأو حت��ى 10 �سفن، اإ�سافة اإل��ى ا�ستبعاد �سيناريو التلغي��م، كذلك التهديد من 
قبل الق��وات اجلوية والبحرية االإيرانية اأي�ساً م�ستبعد ب�سبب تفوق �سالح اجلو والبحرية 
االأمريكي��ة املتواجدة باملنطقة، واالأعمال املمكنة والت��ي �ستوؤثر هي الهجمات االأر�سية 
املوجهة من االأرا�سي االإيرانية، وهذه االأعمال ميكن اأن ت�سل حركة املالحة يف امل�سيق، 
اإ�ساف��ة اإلى اإمكانية اأن حترك اإيران خالياها واأذرعه��ا الع�سكرية النائمة يف املنطقة خللط 
االأوراق يف املنطق��ة، وهو ما تهدد ب��ه حالياً اإذا قامت اإ�سرائي��ل اأو اأمريكا بتوجيه �سربة 

ع�سكرية للمفاعالت النووية االإيرانية.
- �سيناري��و ال�سراع��ات الداخلية: اإن ه��ذا ال�سيناريو هو ما تخ�س��اه االإدارة االأمريكية 
وحلفاوؤه��ا الغربي��ون؛ فاإن ح�سل��ت �سراعات داخلي��ة يف اإيران وح��رب عقائدية على 
ال�سلط��ة فاإن هذا قد يح��رك االأقليات االإثنية والطائفي��ة واالأيديولوجية يف املنطقة، وقد 

يتوقف اإنتاج النفط.

التحليل واال�ستنتاجات
متتل��ك اإيران قدرات بحرية جيدة وخ��ربات تراكمية يف زراعة االألغام، وميكن الإيران اأن 
ت�ستفي��د من املن�ساآت واالإمكانات الع�سكري��ة املوجودة لديها، ومن جغرافية امل�سيق يف 
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ال�سعي لوق��ف تدفق النفط. ويعتق��د اأن االإيرانين �سيحاول��ون اأن يفعلوا باالأمريكين 
يف امل�سي��ق مثل ما فعله االأت��راك واالأملان بالربيطانين يف الدردني��ل عام 1915 بتلغيم 
املم��ر ال�سيق ومن ثم القيام مبهاجم��ة الذين �سيحاولون اإزالة االألغام من مواقع �ساحلية 
حم�سن��ة، وقد حتاول اإيران عل��ى وجه التحديد البدء يف و�سع حق��ول االألغام يف طرق 
املالح��ة وحوله��ا يف امل�سيق. اإ�سافة اإلى ا�ستخدام �سواريخ ك��روز امل�سادة لل�سفن �سد 

حركة املالحة التجارية واأي �سفن م�سادة لالألغام اأو �سفن احلرا�سة.
باملقابل ي�ستطي��ع االأمريكيون مواجهة هذه االأعمال االإيراني��ة با�ستخدام خيارات كان 
الربيطاني��ون يفتق��رون اإليه��ا يف م�سيق الدردنيل وه��ي الدفاعات ال�سطحي��ة املتطورة، 
والق��درة اجلوية الهجومية �سد الن��ريان املعادية على ال�سواح��ل االإيرانية وميكن حلملة 
جوي��ة مركزة اأن تنفذ بالتع��اون مع جمموعات قتالية من ال�سط��ح لتدمري قدرات اإيران 
ال�ساروخي��ة امل�سادة لل�سف��ن، و�سيكون هدف الواليات املتحدة ه��و اإزالة االألغام وهي 
مهم��ة فنية ب�سيط��ة قد تنجح فيه��ا موؤقتاً. لكن اخل��وف الكبري هو من ال��رد االنتقامي 

االإيراين؛ اأي ما ي�سمى بال�سربة الثانية.
اإن طبيعة امل�سيق وعمقه املائي ال ي�سمح الإيران با�ستخدام الغوا�سات يف زراعة االألغام 
حي��ث عمق املياه ال يتجاوز 60 مرتاً بينما يتطلب ت�سغي��ل الغوا�سات عمقاً ي�سل اإلى 
50 مرتاً على االأقل؛ االأمر الذي يحد من ا�ستخدام التكتيكات مثل الغو�ض من اأجل 

االختفاء اأو احلماية. اأ�سف اإلى ذلك اأن امللوحة العالية يف مياه اخلليج مع عوامل اأخرى 
مث��ل التي��ارات املائية والهوائية وارتفاع احل��رارة هذه العوامل كله��ا �ستوؤثر على اأجهزة 
الرادارات واالت�ساالت امل�ستخدم��ة يف الغوا�سات االإيرانية وجتعل منها اأهدافاً وا�سحة 

لالأ�سلحة امل�سادة للغوا�سات.
وت�سري التقديرات اأن اإيران متتلك اأكرث من 2000 لغم، وباملقايي�ض التاريخية ال يعد هذا 
العدد من االألغام خمزون��اً �سخماً، فقد زرع الربيطانيون واالأمريكيون على �سبيل املثال 
اأك��رث من 70.000 لغم يف حماول��ة الإغالق بحر ال�سمال يف وجه الغوا�سات االأملانية يف 
احلرب العاملية االأول��ى، وقامت الواليات املتحدة واالحت��اد ال�سوفيتي )�سابقاً( بتخزين 
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مئات االآالف من االألغام يف اأثناء احلرب الباردة.
ميك��ن الإي��ران زرع اأربعة حقول األغام عن��د مدخل امل�سيق، وهو اجل��زء االأ�سيق �سرق 
جزيرتي طن��ب الكربى وطنب ال�سغرى اإلى اجلنوب مبا�س��رة من جزيرة الرك، اإال اأن 
الغوا�س��ات االإيرانية التي �ستقوم بزراع��ة االألغام ميكن ك�سفها، كم��ا ت�سطيع اإيران اأن 
ت��زرع 48 لغماً من طراز MDM-6 مبجموع��ة 192 لغماً ويتطلب ذلك يف املح�سلة زرع 
االألغ��ام على ثماين دفعات، وهذا يعني اأن العمل �سيكون مك�سوفاً ويحتاج اإلى وقت، 
وب�سب��ب قلة عدد الغوا�سات االإيرانية ف��اإن البحرية االأمريكية قد تتدخل وتبطل عملية 
زراعة االألغام بعملي��ات ع�سكرية حمدودة، وهذا ما يقلق االإيرانيون ويجعلهم مرتددين 

يف �سيناريو زرع االألغام.
االأ�سئلة التي تطرح نف�سها: هل باإمكان اإيران اإغالق م�سيق هرمز؟ وما الذي يدفع اإيران 
اإلى اتخاذ اإجراء مناق�ض مل�ساحلها االقت�سادية؟ وهل متتلك اإيران االإمكانيات الع�سكرية 
الالزم��ة ل�س��ن حملة ع�سكرية يف امل�سي��ق؟ وما ال�سكل الذي �ستاأخ��ذه هذه احلملة؟ 

ولعل االأ�سئلة االأكرث اأهمية هي:
- ما الذي يجب على القوات الع�سكرية االأمريكية والغربية فعله للدفاع عن امل�سيق يف 

حال تدخل االإيرانين هناك؟
- ما هي التكاليف املحتملة للعمل الع�سكري، وخ�سو�ساً اأن االإدارة االأمريكية الزالت 
تعاين م��ن تداعيات احلرب على اأفغان�ستان والعراق، كم��ا اأن البيئة الدولية غري مهياأة 

حلروب جديدة؟
- ما الفرتة املتوقعة، وما هي ح�سيلة هذه االأعمال واال�ستفزازات والتحديات واملخاوف 

التي قد تقود العامل اإلى حرب هرمزية جديدة؟
تاأت��ي اأهمية امل�سيق من كونه املمر املائي الوحيد املوؤدي اإلى خارج اخلليج، ويتعن على 
جمي��ع الناقالت النفطي��ة املرور عربه لتحمي��ل النفط اأو تفريغ��ه يف املوانئ املطلة على 
�ساح��ل اخللي��ج، واملعروف اأن اإيران ت�سيط��ر على ال�ساحل ال�سم��ايل للم�سيق، وبينما 
ت�سيط��ر �سلطنة عمان ودولة االإمارات العربية املتحدة على ال�ساحل اجلنوبي منه، ويبلغ 
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ط��ول امل�سيق 180 كلم بينم��ا عر�سه يف اأ�سيق نقطة منه 45 كل��م وهو يحوي م�سارين 
ت�ستخدمه��ا ال�سف��ن ال�سخمة ويبلغ عر�ض كل م��ن امل�سارين 3.2 كل��م بينهما منطقة 
فا�سل��ة بعر���ض 4 كلم، ومير امل�سار ال�سم��ايل على بعد 10 كلم م��ن ال�ساحل االإيراين. 
وه��ذه املعطيات هي التي اأعطت للم�سيق االأهمية واحل�سا�سية، اأما احتماالت املواجهة 

الع�سكرية فلن تكون يف املدى املنظور وذلك لالأ�سباب التالية:
- ق��رب موع��د االنتخابات الرئا�سي��ة االأمريكي��ة الأن االإدارة االأمريكي��ة يهمها ال�ساأن 

الداخلي يف ظل تداعيات االأزمة االقت�سادية العاملية.
- تزايد عنا�سر عدم اال�ستقرار يف االإقليم وتداعيات ثورات الربيع العربي.

- و�سول عدد من االإ�سالمين اإلى الربملانات واحلكم يف بع�ض دول االإقليم امل�سطرب.
- البيئ��ة الدولي��ة غري مهياأة حلرب جدي��دة، وال حتى الراأي العام واالجت��اه العام مهياأ 

حلرب جديدة.
- االأه��م من هذا كل��ه اأن اإيران مبوقعها اجلغ��رايف وثرواتها الطبيعية تعت��رب دولة مرغوبة 

اقت�سادياً )ب�سبب احتياطيها من النفط والغاز( ولكنها باملقابل دولة �سيا�سية م�ساغبة.

دوافع العمل الع�سكري يف امل�سيق
اعرتف��ت اإيران منذ زمن اأن قيامها باإغالق م�سيق هرمز �سيكون كمن يجدع اأنفه، نكاية 
بوجه��ه، اأي اأنها �ست�س��ر نف�سها مبعاقبة »الغري«، ولن يقت�سر االأم��ر على اإ�سهام ذلك يف 
حرم��ان اإيران من عائدات النفط احليوية، بل �سيك��ون اأي�ساً مربراً للتدخل الدويل كما 

ح�سل يف احلرب العراقية االإيرانية )1980 – 1988(.
اإن وق��وع حوادث كارثية بدرجة تكفي لدفع اإيران اإلى اإغالق امل�سيق مثل: �سن هجوم 
ن��ووي تكتيكي على االأرا�س��ي االإيرانية �سيدمر اأي�ساً الكثري م��ن القدرات الع�سكرية 
االإيرانية الالزمة للقيام باحلملة، وتدل معظم التحليالت والت�سريبات االإعالمية احلديثة 
اأن هجوماً اأمريكياً تقليدياً لو حدث على املن�ساآت النووية االإيرانية ف�سيتم تنفيذه بحيث 
يدم��ر - ا�ستباقاً - اأغلب االأه��داف ال�سرورية لقيام اإيران بهجوم يف امل�سيق. اإن تعر�ض 
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اإيران بعد ذلك لهجوم اأمريكي- اإ�سرائيلي حمدود �سوف يدمر اجلزء االأكرب من براجمها 
النووية، دون امل�ض بقدراتها الع�سكرية االأخرى، مما �سيجعلها ت�سعى اإلى االنتقام.

والواقع اأن تقييم اال�ستخب��ارات االأمريكية عام 2010 قد قلل من املخاوف االإ�سرائيلية 
م��ن الربامج النووية االإيراني��ة، بل لعله زاد من احتماالت وقوع هج��وم اإ�سرائيلي دون 

م�ساركة اأمريكية يف هذه العملية.
اإذا قام��ت اأمريكا واإ�سرائيل مبهاجم��ة اإيران فمن املحتم��ل اأن يتال�سى ويرتاجع �سبط 
النف���ض الذي حتلت به اإيران �سابقاً يف م�سيق هرمز، وعلى الرغم من اأن املر�سد االأعلى 
اآية اهلل علي خامنئي قد اأكد من عام 2006 اأن اإيران لن تكون البادئة يف احلرب، ولكن 
الي��وم يعود املر�س��د االأعلى ليقول يف ع��ام 2012  اإن اإيران �ستهاجم اأي��ة دولة ت�ساعد 
اإ�سرائي��ل اأو اأمريكا على �سرب اإيران، كما اأنه حذر من اأن الواليات املتحدة االأمريكية 
اإذا قام��ت مبعاقبة اإي��ران اأو مهاجمتها فعندئ��ٍذ »فاإن عمليات �سح��ن النفط من املنطقة 

�ستواجه خطراً حقيقياً«.

اأهمية م�سيق هرمز
م��رة اأخرى تعود منطق��ة اخلليج وبخا�سة م�سي��ق هرمز املمر العاملي ل�س��ادرات النفط 
للواجه��ة ال�سدامية ب��ن اإيران واأمري��كا وبقية ال��دول الغربية، فاإيران يب��دو اأنها حترق 
�سيا�ساته��ا وجيو�سها يف حال غامرت باإغالق املمر الدويل، وي��درك العامل اأنها لن جتروؤ 
ول��ن ت�ستطيع الأنها تدرك اأن الواليات املتحدة وحدها تتف��وق عليها يف النريان وميزان 
الق��وى، فكيف لو اأ�سيف��ت القدرات االإ�سرائيلية وقدرات ال��دول الغربية اإلى قدرات 
الوالي��ات املتحدة؟ ولكن اإيران حتاول تاأجيل العقوبات التي �ستفر�ض عليها من خالل 
خل��ط االأوراق لي�سب��ح النفط واإيران حمورين مهمن يف اأم��ن وا�ستقرار منطقة اخلليج، 
واأن وجودهم��ا لن يعطي املنطقة حالة ا�ستق��رار دائم بل �سيجعلها تعي�ض فوق بركان قد 
يث��ور مع اأي حراك ا�ستفزازي، �سواء من الغرب الذي يحتاج اإلى تاأمن م�ساحله وتاأمن 

م�ستقبله من النفط، اأو اإيران التي تبحث عن موطئ قدم يف اللعبة الدولية.
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وباعتب��ار م�سيق هرمز ممراً دولي��اً فلي�ض الإيران احلق يف اتخاذ ق��رار باإغالقه منفردة، بل 
هناك دول جوار ودول اإقليم يف الف�ساء اجليو�سيا�سي واجليوغرايف املحيط باإيران واملنطقة 

ككل، واأهمية امل�سيق تاأتي من خالل احلقائق واملعطيات التالية:
يبل��غ عر���ض امل�سيق 45 كلم، ومير منه اأكرث من 35 ناقلة نفط عمالقة يومياً، اأي اأنه اأ�سبه 
ما يكون بالق�سبة الهوائية للرئة لبع�ض الدول، وكما نعلم اإن دواًل مثل العراق والكويت 
والبحرين وقطر وال�ساحل ال�سرقي من ال�سعودية لي�ض لها منفذ بحري اإلى خارج اخلليج 

العربي، �سوى هذا امل�سيق.
مي��ر م��ن خالل امل�سيق ما يق��ارب 18 مليون برميل نفط يومي��اً، فامل�سيق من دون �سك 
ر من قبل جميع الدول املنتجة ل��ه، واملطلة على اخلليج  مم��ر حيوي ومهم  للنف��ط امل�سدَّ
العرب��ي، حيث مير م��ن امل�سيق 90 % من النفط ال�سعودي، و98 % من النفط العراقي  
و100 % من النفطن الكويتي والقطري. فهذه االأهمية اال�سرتاتيجية للم�سيق بالن�سبة 
لل��دول اخلليجي��ة يحتم عليه��ا اأن يكون لها موق��ف وا�سح وا�سرتاتيجي��ة موحدة على 
امل�ستوي��ات: ال�سيا�سي والع�سكري واالأمني من خالل جمل�ض التعاون لدول اخلليج مع 
الت�س��اور مع دول اأخرى ميكن اأن تتاأثر باإغالق امل�سيق، والتفكري يف اخليارات والبدائل 

اال�سرتاتيجية للطاقة ويف و�سائل نقل الطاقة اأي�ساً.
ال��دول امل�ستوردة للنفط اخلليج��ي، وخا�سة تلك التي تعتمد اعتم��اداً كبرياً على نفط 
اخللي��ج يف دعم اقت�ساده��ا، هي اأي�ساً لها م�سوؤولية دولية يف اإبق��اء هذا امل�سيق مفتوحاً، 
فالياب��ان تعتم��د على امل�سيق يف و�سول 85 % من حاجتها م��ن النفط، وكذلك كوريا 
اجلنوبية والهند وال�سن تعتمد على هذا امل�سيق يف و�سول اأكرث من 70 % من حاجتها 
م��ن النفط، وحتى الوالي��ات  املتحدة تعتمد على امل�سيق ل�سم��ان و�سول 18 % من 

حاجتها من النفط.
اإن اإغالق م�سيق هرم��ز اأو التهديد به م�سوؤولية من املفرت�ض اأن يتحملها العامل، ولي�ض 
دول املنطق��ة فقط، واأن ت�سطلع مبواجهتها ع��دة اأطراف دولية باعتبار اأن تداعياتها كبرية 
وموؤث��رة على امل�ستوى االإقليمي والعاملي واملحلي، لذا يجب اأن يتحرك اجلميع مب�سوؤولية 
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دولي��ة جماعية، ف��اأي خطاأ ب�سيط قد ي��وؤدي اإلى كارثة من ال��وزن الثقيل على العامل، 
فبدون النفط تتوقف امل�سانع واإن توقفت امل�سانع مات النا�ض جوعاً وبرداً، وتلوثت املياه 
واالأجواء، وال يوجد بدي��ل عن النفط �سوى الطاقة ال�سم�سية املحرومة منها دول اأوروبا 
اأ�سا�ساً اأو بالتايل العودة اإلى زمن الفحم االأ�سود، وباملقابل فاإن معظم دول اخلليج والعامل 
العربي ال تعاين من حرمان الطاقة ال�سم�سية، فلماذا ال تفكر يف اال�سرتاتيجيات والطاقة 

البديلة حت�سباً الأي مكروه ال �سمح اهلل؟

من امل�سيطر على م�سيق هرمز؟
اإذا كان امل�سيط��ر ه��و من ميلك االأر�ض ا�سمياً فاإن �سلطن��ة ُعمان هي امل�سيطر االأكرب الأن 
اجلانب اجلنوبي املمتد على �سكل راأ�ض اخلليج العربي هو جزء من اأرا�سيها، وعلى اجلانب 
ال�سم��ايل هناك اإيران، هذا نظري��اً، لكن املعطيات واحلقائق تق��ول اإن الواليات املتحدة 
االأمريكية لها وجود كب��ري وب�سكل موؤثر على حركة العبور دخواًل وخروجاً من امل�سيق، 
فالقواعد الع�سكرية منت�سرة على عدد من  ال�سواطئ اجلنوبية من عمان اإلى الكويت مروراً 
بقط��ر والبحرين وتركيا والعراق، كما اأن هناك تواجداً ع�سكرياً اأمريكياً اليزال يف مدينة 
الب�س��رة العراقية. كما اأن �سفن االأ�سط��ول اخلام�ض االأمريكي جتوب مياه اخلليج ب�سكل 
دائ��م، كما اأن اأمريكا مهتمة بامل�سي��ق ومداخله الأنه االأهم ا�سرتاتيجي��اً يف العامل والأنه 
�سري��ان الطاقة للعامل اأجمع، كما ذك��ر يف االإح�ساءات الرقمية اآنفاً، فال�سيادة االأمريكية 
على البحار هي �سيادة كاملة، اإما باحل�سور الع�سكري املبا�سر والقواعد الع�سكرية، اأو عرب 
الت�سهي��الت الع�سكري��ة واالتفاقيات الثنائية، الأن النفط مل يع��د مهماً فقط للغرب بل 
م�سادر وطرق نقل النفط اأي�ساً مهمة؛ ب�سبب التهديدات االإرهابية  واالأعمال التخريبية، 

وهذا الو�سع مل يكن موؤثراً �سابقاً ب�سبب غياب عنا�سر عدم اال�ستقرار يف املنطقة.

اخلال�سة واال�ستنتاجات
لي���ض التفوق الع�سكري املطل��ق للواليات املتحدة االأمريكية عل��ى اإيران مو�سع �سك 
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اإذا اأ�سي��ف اإلى هذا التفوق الق��درات الع�سكرية الغربية امل�ساندة والقدرات الع�سكرية 
االإ�سرائيلي��ة امل�ساركة والدعم اللوج�ستي من بع�ض دول االإقليم، ومن ثم فاإن الواليات 
املتح��دة �ستك�سب املواجه��ة امليدانية يف البداية كما ح�س��ل يف العراق، ولكن اخلوف 
م��ا بعد ال�سرب��ة اأو ما بعد احلملة الع�سكرية؟ وما ه��ي التداعيات؟ وهل اخلاليا النائمة 

واالأذرع الع�سكرية االإيرانية �ستبقى نائمة؟
اإن ح��رب االألغام تقع �سم��ن حدود اإمكانيات اإيران المتالكه��ا �سواريخ كروز م�سادة 
لل�سف��ن وو�سائل الدفاع اجلوي جلع��ل العمليات االأمريكية �سد االألغ��ام اأ�سد �سعوبة 
واأك��رث ا�ستهالكاً للوقت، كما اأن حركة مرور ال�سف��ن يف امل�سيق �ستتاأثر لعدة اأ�سابيع اأو 
اأك��رث برغم العمليات اجلوية والبحرية الرئي�سية املطلوبة ال�ستعادة ان�سيابية حركة ال�سفن 

ب�سكل كامل.
�ستواج��ه اإي��ران �سعوبات كث��رية يف حال��ة املواجهة مثل حتدي��ات القي��ادة وال�سيطرة 
واال�سته��داف الت��ي تواجهه��ا يف احلرب ال�ساحلي��ة والت�سوي�ض االإلك��رتوين، ولكنها 
باملقاب��ل متتلك خمزون��ات هائلة من ال�سواريخ والقنابل واالألغ��ام ذات القوة التفجريية 

التي ح�سلت عليها اإثر حرب الناقالت يف ثمانينات القرن املا�سي.
وعل��ى الرغم من امتالك الواليات املتح��دة الأقوى جي�ض تقليدي يف العامل فاإن جتاربها 
ال�سابقة يف ا�سطياد االأهداف املتحركة من اجلو والقيام بعمليات اإزالة االألغام يف املناطق 
ال�ساحلي��ة ال توحي بالثقة ب��اأن املواجهة يف امل�سيق �ستنتهي ب�سرع��ة، كما اأن دفاعات 
االأ�سط��ول االأمريكي مل ي�سبق اأن مت اختبارها يف احلرب �سد خ�سم لديه عدد كبري من 
�سواري��خ كروز، كم��ا اأن الواليات املتحدة متر و�سط مرحلة انتقالي��ة رئي�سية يف مفهومها 
الكب��ري عن العمليات امل�سادة لالألغام، وباأخذ هذه احلقائق يف احل�سبان فاإن التطمينات 
االإيجابية حول �سري ال�سراع الع�سكري ونتائجه يف م�سيق هرمز، تبدو م�سوغة يف اأح�سن 
االأح��وال وخطرية يف اأكرثه��ا �سوءاً، مع االعتقاد اأن املواجه��ة الع�سكرية غري واردة  يف 
املنظور القريب ب�سبب عوامل كثرية؛ منها االأو�ساع االقت�سادية، والتقاء م�سالح اأمريكا 

واإ�سرائيل مع امل�سالح االإيرانية اأحياناً.
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االأم��ر االأهم هو اأن اإيران ال حتتاج اإلى اإغالق امل�سي��ق متاماً ال�ستفزاز الواليات املتحدة 
لدفعه��ا اإلى التدخل، وبعد اأن يبداأ هذا التدخل تك��ون احتماالت مزيد من االأعمال 
العدائي��ة عالية، واإذا كانت احلم��الت اجلوية والبحرية تبدو بطيئة ب�س��ورة خا�سة، فاإن 
الوالي��ات املتح��دة ق��د ت�سطر اإلى التفك��ري يف �سرب اأه��داف اأخرى يف اإي��ران اأو يف 
ا�ستخ��دام الق��وات الربية، ويف كلت��ا احلالتن يبدو متوقعاً ح��دوث ارتفاعات كبرية يف 

اأ�سعار النفط.
يتعن على الواليات املتحدة اأي�ساً ت�سجيع ا�ستخدام املالحة االأقرب اإلى جنوب اخلليج 
حينما ي�سمح بذلك عمق املياه، وكلما كانت امل�ساحة التي ميكن لناقالت النفط عبورها 
اأكرب، كان من االأ�سعب على اإيران تهديد تدفق حركة املالحة بعدد �سغري من االألغام، 
اأ�سف اإلى ذلك اأنه كلما كانت طرق املالحة اأبعد عن ال�ساحل االإيراين، كانت املنطقة 
الت��ي يتم اإطالق ال�سواريخ منها يف اإيران على ال�سف��ن يف اخلليج اأ�سغر م�ساحة، وهذا 
ُيقلل من احتم��االت املواجهة الع�سكرية وخ�سو�ساً اأن الواليات املتحدة التزال تعاين 

تداعيات احلرب على العراق اقت�سادياً ونف�سياً.
ختام��اً، نتمنى اأن يجتمع العقالء يف العامل ويتحدثوا باإن�سانية احلياة ال بعدوانية احلرب 
لنتجن��ب حرباً  هرمزية؛ الأن احلروب ت�ستهلك احلا�س��ر وت�ستدين من امل�ستقبل وتدمر 

الدول واإجنازات ال�سعوب وحتبط طموحات االأجيال القادمة.

امل�سادر:
درا�سات عاملية، مركز االإمارات للدرا�سات اال�سرتاتيجية 2010.

م�سيق هرمز واملالحة البحرية، د. عبيد طريو�ض.
املو�سوعة الع�سكرية، املجلد الثاين، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر.

مو�سوعة ويكبيديا.
The American way of strategy، Walter D.S 

مضيق هرمز بين أهمية الموقع واحتماالت المواجهة



135

الدور الحيـوي لقـواتنا 
المسـلحة في عمليـات حفظ 

السالم الدولية

يف تاري��خ الدول مهام واأدوار وحمطات تاريخية فا�سلة واأي��ام جميدة يتذكرها مواطنوها 
ب��كل فخ��ر واعتزاز، ي�ستح�س��رون فيه��ا اأدواراً تاريخي��ة عظيمة ا�سطلع به��ا من حتدوا 
ال�سع��اب باإميان مطلق وعزمية ال تلن وم�س��وا ب�سفينة الوطن اإلى بر االأمان، وي�ستلهمون 
منها الدرو�ض والعرب، وي�ستمدون القوة واالإرادة على رفع راية الوطن خفاقة بن االأمم.

م��ن هذه املحطات يف دولة االإمارات العربية املتحدة  باالإ�سافة اإلى انطالقة دولة االحتاد 
يف الثاين من دي�سمرب عام 1971، يوم ال�ساد�ض من مايو عام 1976، الذي مت فيه توحيد 
الق��وات امل�سلحة حتت علم واحد وهدف واحد، ومن ث��م اكتملت اأركان دولة الوحدة 
وتكامل بناوؤها، وتوافر لها الدرع القوية التي حتمي م�سريتها وت�سون مكت�سباتها وتذود عن 
اأر�سها وتدافع ع��ن �سيادتها، وت�سعر مواطنيها باالأمن واالأمان يف حا�سرهم وم�ستقبلهم، 
ومن هذه االأدوار واملهام واملحطات التاريخية اأي�ساً م�ساركات قواتنا امل�سلحة يف عمليات 
حفظ ال�س��الم الدولية، وهي م�ساركات عديدة وفاعلة وتت�سم بقدر هائل من االإيجابية، 
خ�سو�س��اً من حيث حتقيق االأهداف املن�سودة م��ن وراء عمليات حفظ ال�سالم الرامية 
اإل��ى حتقيق االأمن واال�ستق��رار وتقدمي العون وامل�ساعدات واالإغاث��ة االإن�سانية للب�سر يف 

مناطق ال�سراعات من دون تفرقة بن لون اأو دين اأو عرق.
يف ه��ذا البحث نحاول ت�سليط ال�سوء على مهم��ة بعثات اخلري والعطاء والت�سامح ون�سر 
القي��م االإن�ساني��ة يف خمتلف اأرجاء املعم��ورة، نر�سد مهام اأيادي اخل��ري االإماراتية التي 
زرع��ت وال تزال تزرع االأمل يف نفو�ض املحتاج��ن وامل�ست�سعفن املوجودين يف مناطق 
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ال�سراعات مبختلف مناطق العامل، ه��وؤالء اجلنود الذين �ساركوا يف مهام حفظ ال�سالم 
العدي��دة ورفعوا خاللها راية دول��ة االإمارات العربية املتحدة خفاق��ة بفخر واعتزاز، هم 
�سفراء ف��وق العادة لهذه االأر�ض الطيب��ة، وهم ممثلوها وحاملو قيمه��ا ومثلها االأخالقية 
واالإن�ساني��ة، كانوا يف حقيقة االأم��ر ين�سرون الب�سرى بغد اأف�س��ل لالإن�سانية يف مواجهة 
اأع��داء احلياة وجتار احلروب، مهام اإحياء االأم��ل ورياح اخلري التي انت�سرت وامتدت من 
ال�سوم��ال، حي��ث كانت املجاعة والفقر واحل��روب تطارد البوؤ�ساء، اإل��ى كو�سوفا حيث 
الواق��ع العرقي واالإن�س��اين املعقد وال�سعب، اإلى الكويت حي��ث اأ�سهم اأبناء االإمارات 
االأوفياء يف حتريرها، اإلى حتقيق االأمن واال�ستقرار يف لبنان ال�سقيق، واأخرياً حلت ب�سائر 
اخل��ري والعط��اء يف قرى اأفغان�ستان الت��ي التزال تئن حتت وطاأة �سجي��ج املدافع وعويل 

البطون اجلائعة واالأج�ساد العليلة.
ال�سط��ور التالية جميعها لن تكف��ي كي ن�سطر اأجماد �سفراء االإمارات يف املهام ال�سعبة، 
وكل الكلم��ات لن تكفي لتحيتهم، ولكن بالتاأكيد دعواتن��ا قد ترتقي اإلى طموحاتهم 
وتلبي رغباتهم يف اأن تكون عناية اهلل ورعايته هي من تعينهم وحتميهم يف اأداء الواجب.

التزام اأخالقي وواجب دويل
جاءت م�ساركات القوات امل�سلح��ة االإماراتية يف عمليات حفظ ال�سالم ترجمة �سادقة 
للعقي��دة الع�سكري��ة االإماراتي��ة القائمة على �سون احل��ق واحرتام القان��ون وال�سرعية 
الدولي��ة، وااللتزام الثاب��ت باملبادئ والقوانن، وانطالقاً م��ن اأن عمليات حفظ ال�سالم 
تع��د باالأ�سا�ض اإحدى اأبرز اأدوات حفظ االأمن وال�سلم الدولين. ومل يكن الدور الذي 
ا�صطلع��ت به قواتنا يف عمليات حف��ظ ال�صالم منوذجاً لالن�صب��اط القيمي واالأخالقي 
والع�سك��ري فقط، بل اأي�ساً قدمت هذه القوات الق��دوة والنموذج يف العمل االإن�ساين 
من خالل اأعمال االإغاث��ة وامل�ساعدات الطبية واالإن�سانية التي كانت اأحد حماور عمل 
ه��ذه القوات م��ن اأجل تخفيف املعاناة ع��ن املدنين، واإبراز وج��ه االإمارات احل�ساري 
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واالإن�ساين امل�سرق، ويف هذا االإطار ميكن النظر اإلى مهمة قوات حفظ ال�سالم االإماراتية 
يف �ساح��ات العم��ل املختلفة من واق��ع منظور قائم على اأنها متث��ل ر�سالة خري للتوا�سل 
االإن�ساين بن ال�سعوب، وجهداً م�سكوراً لتو�سيع م�ساحات التفاهم والتوا�سل احل�ساري 
وتكري���ض مفاهي��م الت�سامح ونبذ العنف. و�ساركت دول��ة االإمارات �سمن قوات حفظ 
ال�س��الم الدولية حتت راية االأمم املتحدة يف عمليات عدة، كما �ساركت اأي�ساً مع قوات 
دول حليف��ة لتحقيق مهمة حفظ االأمن واال�ستقرار يف مناطق ع��دة اأحدثها اأفغان�ستان 
حي��ث ت�سارك قواتنا امل�سلحة �سمن قوات "اإي�ساف" انطالقاً من قناعة الدولة باأن مهمة 
احلف��اظ على االأم��ن واال�ستقرار الدولين مهم��ة اإن�سانية بالدرج��ة االأولى، وال تقت�سر 
على العمل حتت راية االأمم املتحدة، ولكنها م�سوؤولية دولية ينبغي العمل على حتقيقها 
مب�سارك��ة جميع الدول ال�سديقة حتقيق��اً ملبداأ امل�ساعدة على اإغاثة املحتاجن ورفع الظلم 
عل��ى ال�سعوب املقه��ورة وحماية املدنين م��ن ويالت احلروب و�سروره��ا، ويرى بع�ض 
اخل��رباء اأن االأمم املتحدة الت��ي "اخرتعت" مفهوم حفظ ال�سالم بح�سب االأمن العام 
االأ�سبق لالأمم املتح��دة د. بطر�ض بطر�ض غايل، تعتمد يف م�سروعية هذه العمليات اإلى 
ح��د كبري على فكرة اأن امل�سوؤولي��ة االأخالقية اأمر ت�سرتك فيه عل��ى نطاق وا�سع الدول 
االأع�س��اء باملنظمة، ومع ذل��ك يعرتف هوؤالء اخلرباء باأن وظيف��ة حفظ ال�سالم هي من 

اأ�سعب الوظائف قاطبة.
وقد كانت اأولى م�ساركات قواتنا امل�سلحة يف مهام حفظ االأمن واال�ستقرار اخلارجية  عام 
1976 يف لبنان �سمن قوات الردع العربية لدرء خماطر تفجر حرب اأهلية، كما اأ�سهمت 

قواتنا �سمن قوات درع اجلزيرة يف حترير دولة الكويت عام 1991، وعملت قواتنا كذلك 
�سمن قوات االأمم املتحدة يف عملية "اإعادة االأمل" بال�سومال عام 1992 عقب احلرب 
االأهلي��ة، ويف اأول مبادرة لها يف اأوروب��ا عام 1999 اأقامت قواتنا امل�سلحة مع�سكراً الإيواء 
اآالف الالجئ��ن الكو�سوفين الذين �سردتهم احلروب يف خميم "كوك�ض" باألبانيا، كما 
قامت بامل�ساركة يف عمليات حفظ ال�سالم يف كو�سوفا، كما عادت قواتنا ثانية اإلى لبنان 
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ع��ام 2001 لتخو���ض غمار حتد جدي��د متثل يف تطهري االأر�ض يف اجلن��وب اللبناين من 
االألغ��ام وتخفيف معاناة ال�س��كان، ويف حميطها االإقليمي كانت قواتن��ا امل�سلحة �سباقة 
اإل��ى امل�ساركة للدفاع عن دول��ة الكويت و�سعبها �سمن ق��وات درع اجلزيرة، ويف نطاق 
االإن�سانية اأي�ساً تعاظم دور قواتنا امل�سلحة يف عمليات االإغاثة الكربى التي نفذتها خالل 
زل��زال 2005 الذي �سرب �سمايل جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، ويف عام 2008 لعبت 
القوات امل�سلحة دوراً حيوياً يف عمليات اإغاثة يف اليمن من جراء ال�سيول والفي�سانات، 
ويف اأفغان�ست��ان تلعب قواتنا امل�سلحة امل�ساركة �سمن قوات "اإي�ساف" يف الوقت الراهن 
دوراً حيوي��اً يف تاأمن واإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية اإل��ى ال�سعب االأفغاين، ف�ساًل عن 

قيامها بدور مواٍز يف خطط اإعادة االإعمار واحلفاظ على االأمن واال�ستقرار.

درو�ض م�ستفادة من امل�ساركات االإماراتية
يف رده عل��ى �س��وؤال حول امل�س��اركات االإماراتية املتعددة �سمن ق��وات حفظ ال�سالم 
الدولية، واأي�ساً امل�ساركات يف عمليات االإغاثة االإن�سانية، وما هي اأبرز الدرو�ض امل�ستفادة 
م��ن هذه امل�ساركات؟ اأ�سار نائ�ب رئي��ض اأرك�ان الق��وات امل�سلحة اللواء الركن عي�سى 
�سي��ف املزروعي، يف حدي��ث ملجلة "درع الوط��ن"  اإلى امل�س��اركات العديدة للقوات 
امل�سلح��ة االإماراتية �سمن قوات حفظ ال�سالم وعملي��ات االإغاثة االإن�سانية، والتي كان 
له��ا دور كبري يف دعم وتعزيز االأمن وال�سلم الدولين يف خمتلف اأنحاء العامل، واأكد اأن 
ه��ذه املهام ق��د اأك�سبت  القوات امل�سلحة االإماراتية احرتام الع��امل اأجمع. واأ�سار نائب 
رئي���ض االأركان اإل��ى اأن امل�س��اركات االإماراتية يف هذا ال�سياق تنته��ج املبادئ االأ�سيلة 
للدول��ة، وال�سيا�سة احلكيمة التي اأر�ساها القائد املوؤ�س�ض املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" والتي من �ساأنها نبذ اخلالفات وال�سراعات وتر�سيخ 
احلكمة والدبلوما�سية من اأجل اإ�ساعة االأمن واال�ستقرار يف العامل، و�سار على هذا النهج 
�ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليف�ة بن زاي���د اآل نهيان رئي�ض الدولة القائد االأعلى للقوات 
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امل�سلحة "حفظه اهلل" حيث كانت توجيهات �سموه احلافز والدافع الأبناء االإمارات لكي 
ميدوا اأياديهم البي�ساء لكل املحتاجن نا�سرين ثقافة ال�سالم واملحبة يف ربوع العامل بدون 
متييز على اأ�سا�ض العرق اأو اللون اأو الدين. وقد اأك�سبت هذه امل�ساركات اأبناء االإمارات 
خ��ربات وا�سعة يف التعامل مع �سعوب وبيئات خمتلف��ة و�سمن امل�ساركات الدولية؛ مما 
اأك�سبه��م املزيد من االحرتام والتقدير لهذه اجلهود املقدرة، فمن امل�ساركة �سمن قوات 
ال��ردع العربية حلف��ظ ال�سالم يف لبنان، اإلى تقدمي امل�ساع��دة اإلى ال�سعب ال�سومايل يف 
بداية الت�سعينيات، اإلى امل�ساركة يف جهود حترير الكويت، واإلى امل�ساركة يف قوات حفظ 
ال�سالم وتقدمي االإغاثة يف كو�سوفا و باك�ستان واليمن، واإلى �سل�سلة من عمليات االإغاثة 
االإن�ساني��ة يف عدد م��ن دول العامل حتى اأ�سبحت قواتنا امل�سلح��ة الالعب الرئي�ض يف 

اإي�سال ر�سالة زايد اخلري التي تدعو لل�سالم واملحبة اإلى جميع �سعوب العامل.

جدوى امل�ساركة يف عمليات حفظ ال�سالم 
حتر���ض العدي��د من دول الع��امل على م�سارك��ة عنا�سر من قواتها �سم��ن قوات حفظ 
ال�سالم الدولية، اأو �سمن القوات التي ت�سطلع مبهام م�سابهة، وتعترب ذلك جزءاً اأ�سياًل 
م��ن �سيا�ستها اخلارجية، وذل��ك بناء على تقديرات ا�سرتاتيجي��ة قائمة على اأن م�سالح 
هذه ال��دول ترتبط ارتباطاً ع�سوياً بهذه امل�ساركات، حي��ث تنظر اإلى هذا الدور باعتبار 
اأن ق��وات حفظ ال�سالم العاملة يف مناطق معينة ترتجم �سيا�ستها اخلارجية مثلما حدث 
بالن�سب��ة لدولة االإمارات العربية املتحدة يف م�ساركاتها يف البلقان وحرب حترير الكويت 
ولبن��ان وحالياً اأفغان�ستان، حيث تعترب هذه املهام تعب��رياً �سريحاً وترجمة دقيقة ملواقف 
دولة االإمارات و�سيا�ستها اخلارجية حيال هذه امللفات، كما تعترب اأي�ساً اأداة مهمة خلدمة 
م�ساحلها الوطنية وكذلك الدفاع عن الدول ال�سقيقة، كما يف حال االعتداء على �سيادة 
دولة الكويت ال�سقيقة وغزو اأرا�سيها من جانب النظام العراقي ال�سابق، ودعم ال�سرعية 

الدولية، وحتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف جوارها االإقليمي والدويل. 
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ويجم��ع اخلرباء واملتخ�س�س��ون على اأن امل�سارك��ة يف عمليات حفظ ال�س��الم واالإغاثة 
الدولي��ة توفر الكثري من اخلربات املهنية واملهارات امليداني��ة لعنا�سر اجليو�ض امل�ساركة، 
وم��ن اأب��رز املكا�سب على هذا ال�سعي��د ك�سب مهارات م�ستحدث��ة يف العمل امليداين 
اخلا�ض مبواجهة حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية، مثل حاالت الزالزل والفي�سانات، 
والعمل �سمن ظروف مناخية خمتلفة، مبا يك�سب اأفراد هذه القوات مزيداً من اخلربات 
يف التعامل مع هذه الظروف امليدانية واملناخية، كما تكت�سب مهارات التوا�سل وت�سهم 
بفاعلي��ة يف عملية تالقي االأف��كار وتبادل اخلربات مع عنا�س��ر اأجنبية �سواء يف املناطق 
املنكوب��ة اأو تلك التي تنتمي اإلى قوات دول اأخرى م�ساركة يف عمليات االإغاثة وحفظ 
ال�س��الم، وال�س��ك اأن خربات مثل االإغاث��ة االإن�سانية والطبية باتت متث��ل قيمة م�سافة 
جدي��دة لالأداء يف اجليو�ض احلديثة، خ�سو�ساً اأن تعقيدات احلياة املدنية احلديثة تفر�ض 
يف اأحي��ان كث��رية اال�ستعانة بالق��وات امل�سلحة يف مواجهة االأزم��ات وحاالت الطوارئ 
لال�ستف��ادة من ح�سن تدريب وتنظي��م ونظامية القيادة لدى ه��ذه القوات يف التحكم 
وح�س��ن اإدارة االأزمات خ��الل هذه الظروف، عالوة على اأن تعقي��دات احلياة احلديثة 
بات��ت تفرز يف بع�ض االأحيان اأزمات غ��ري تقليدية وتتطلب خربات ومهارات جديدة يف 
مواجهته��ا؛ ما يفر�ض بدوره اال�ستعانة بعنا�سر ب�سري��ة متتلك املقدرة على مواجهة مثل 
هذه الظروف غري التقليدية، ومتتلك من احللول والبدائل ما يوؤهلها للتعاطي مع افرازات 
االأزم��ات غري التقليدية، ومن بن االأمثلة على ذلك اأحداث زلزال هاييتي خالل �سهر 
يناي��ر 2010 حيث لعبت فرق االإنقاذ التابعة للعدي��د من جيو�ض دول العامل دوراً بالغ 
االأهمية يف عمليات االإنقاذ واالإغاثة االإن�سانية، حيث اأبلى اجلنود املدربون على مواجهة 

االأجواء ال�ساقة والظروف ال�سعبة بالًء ح�سناً يف اإنقاذ ال�سحايا من حتت االأنقا�ض. 

عن�سر ا�ستقرار اإقليمي ودويل 
توؤكد ال�سواهد جميعها اأن القوات امل�سلحة االإماراتية متثل عن�سر ا�ستقرار اإقليمي ودويل 
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بوقوفه��ا اإلى جانب احلق والعدل وم�ساهمتها الفاعلة يف جهود حفظ ال�سالم يف مناطق 
خمتلف��ة من العامل، فالواقع ي�س��ري اإلى اأن دولة االإمارات من خ��الل تدعيمها جي�سها 
وتوف��ري فر�ض التع��اون التدريبي بينه وب��ن اجليو�ض املتطورة على امل�ست��وى العاملي اإمنا 
توج��ه ر�سالة �سالم اإلى الع��امل اخلارجي، الأن القوة ت�سمن اال�ستق��رار ومتنع العدوان، 
خا�س��ة اإذا كانت دفاعية وحمكومة مبب��ادئ �سيا�سية را�سخة وم�ستق��رة تدعو اإلى تعزيز 
ال�س��الم العاملي، والعمل م��ن اأجله، وحل امل�س��كالت والنزاعات بالط��رق ال�سلمية، 
ورف�ض احل��روب وال�سراعات امل�سلحة الأنها ت�ستنزف جه��د االأمم وال�سعوب، وال تزيد 
امل�س��كالت والنزاعات اإال �سعوبة وتعقيداً، وهذا ما يحك��م روؤية االإمارات ودور قواتها 

امل�سلحة وما يوجه �سيا�ستها ب�ساأن تطوير هذه القوات وحتديثها.
وق��د ك�سفت الت�سريحات الت��ي اأدلى بها الفريق اأول �سم��و ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهي��ان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة على هام�ض ح�سوره ختام 
فعاليات التمرين الع�سكري امل�سرتك "خليج 2012" الذي اأقيم على اأر�ض الدولة بن 
الق��وات امل�سلحة االإماراتية وق��وات اجلمهورية الفرن�سية خ��الل اأوائل مايو من 2102، 
ك�سفت هذه الت�سريحات ع��ن املوقع املتقدم واملحوري الذي حتظى به القوات امل�سلحة 
االإماراتية يف فكر القيادة الر�سيدة باعتبارها درع الوطن وح�سنه الذي يدفع عنه اخلطر، 
وي�س��ون مكت�سباته، ويدمج اأبناءه يف بوتق��ة الوطنية اخلال�سة، ويزرع يف قلوبهم وعقولهم 
ح��ب الوطن والوالء له، فهن��اك قناعة را�سخ��ة باأهمية تطوي��ر االأداء وحت�سن املهارات 
والق��درات القتالية من خالل التدريبات النوعية امل�سرتك��ة التي من �ساأنها تعزيز قدرة 
خمتل��ف االأ�سلحة والت�سكيالت عل��ى القيام بالواجبات الوطني��ة، واال�ستعداد الدائم 
للتعام��ل مع خمتلف التهديدات املحتملة، وتاأمن اأف�سل حماية و�سبل دفاع عن تراب 

الوطن الغايل و�سيادته وا�ستقراره وم�ساحله.
وثم��ة حر�ض من ل��دن القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، على توفري كل ما من �ساأنه جعل قواتنا امل�سلحة 
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على ات�سال دائم باأحدث التط��ورات الع�سكرية العاملية يف جمايَل االأ�سلحة والتدريب، 
وتعزي��ز قدراتها وحتديثها با�ستمرار من خالل التمارين والتدريبات امل�سرتكة مع مدار�ض 

ع�سكرية خمتلفة.
وقد لعبت قواتنا امل�سلحة منذ تاأ�سي�ض احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة دوراً م�سهوداً 
يف تر�سيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الكيان االحتادي، ف�ساًل عن دورها يف بناء قوة ردع تزود 
ع��ن مكت�سبات الوط��ن وحماية مقدراته، ولذا فاإن الق��وات امل�سلحة االإماراتية تو�سف 
دوماً باأنها م�سنع للرجال، حيث حتظى املوؤ�س�سة الع�سكرية، باإمكانياتها وقدراتها وكوادرها 
الب�سري��ة، مبكانة بارزة لي�ض فقط على �سعيد التدريب والتاأهيل الع�سكري، ولكن اأي�ساً 
م��ن حي��ث مقدرتها الفائقة على تكري���ض مفاهيم الوالء واالنتم��اء للوطن، وتعزيز قيم 
اإن�ساني��ة اإيجابية لدى عنا�سره��ا، مثل ال�سرب واالعتماد على ال��ذات وحتمل امل�سوؤولية 
وال�سجاع��ة، وتعميق التالحم بن اأبناء الوطن. وعندما ي�سار اإلى املوؤ�س�سة الع�سكرية يف 
دول��ة االإمارات فاإن��ه من باب املو�صوعية االإ�صارة اإلى اأن �ص��رف االنخراط بني �صفوفها 
ينط��وي على �سمات فريدة تنبع من قيم االإم��ارات االإن�سانية وجتربتها التنموية الفريدة، 
اإذ يحظ��ى العن�س��ر الب�سري يف قواتن��ا امل�سلحة باهتم��ام ا�ستثنائي م��ن جانب القيادة 
الر�سي��دة، التي توجه دوماً بالعمل عل��ى رفع م�ستوى الكادر الب�س��ري، مادياً وتعليمياً 
وتقني��اً واجتماعياً، بحيث بات االن�سمام اإلى الق��وات امل�سلحة مدخاًل حيوياً مل�ستقبل 
اأف�س��ل لكل من يلتح��ق بها، فلم تعد خطط التدريب مرادفة فق��ط للتاأهيل الع�سكري 
واإجادة التعاطي مع اأحدث االأ�سلحة واملعدات يف العامل، بل بات يعني كذلك �سمان 
التطور الثقايف والفكري واملهني، من خالل امل�ساركة يف عمليات حفظ ال�سالم واالإغاثة 
االإن�ساني��ة باخل��ارج، ما ي�ستلزم بدوره اإع��داد االأفراد اإعداداً يتما�س��ى مع كونهم ممثلن 
يحملون قيم االإمارات و�سورتها احل�سارية يف تعاملهم مع ال�سعوب االأخرى؛ كما اأ�سبح 
التطوير التقني والتعليمي مرادفاً حيوياً بل حجر زاوية �سمن منظومة العمل يف موؤ�س�سة 
حتر���ض عل��ى اأن تواكب عجلة التط��ور والتنمية املتالحقة على اأر�سن��ا الطيبة، وحتر�ض 
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الدولة عل��ى رفد القوات امل�سلحة مبا حتتاجه من عنا�سر ب�سرية قادرة على ترجمة فل�سفة 
هذه املوؤ�س�سة الوطنية اإلى واقع عملي ي�سب يف م�سلحة خطط التنمية ال�ساملة. 

وعل��ى م��دى ال�سنوات املا�سية حر�ست القي��ادة الر�سيدة على توف��ري كل ما من �ساأنه 
حتدي��ث وتطوير قواتن��ا امل�سلحة على م�ست��وى الت�سليح والتدري��ب وا�ستيعاب اأحدث 
التكنولوجي��ات الع�سكري��ة املتقدمة، وهذا ما عرب عنه بو�س��وح �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليف��ة بن زاي��د اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" يف كلم��ة ل�سموه مبنا�سبة الذكرى 
ال�ساد�س��ة والثالثن لتوحيد القوات امل�سلحة بقول��ه "اإن التزامنا بتطوير قواتنا امل�سلحة 
وتوفري كاف��ة املقومات التي جتعلها ق��ادرة على النهو�ض مب�سوؤولياته��ا واأداء واجباتها هو 
الت��زام ثابت ي�س��كل راأ�ض اأولوياتنا الوطنية"، ولذلك و�سل��ت القوات امل�سلحة اإلى ما 
و�سل��ت اإلي��ه اليوم من تطور وتقدم يف كل فروعها، وهو تط��ور تدعمه وتعززه اإرادة قوية 
م��ن قبل منت�سبيها جتعله هدفاً م�ستمراً ال يتوقف من خالل امل�سي قدماً على طريق رفع 

االإمكانات والتفاعل االإيجابي مع اأحدث واأعقد التكنولوجيات الع�سكرية املتقدمة.
 لق��د اأكد �ساحب ال�سمو رئي���ض الدولة على اأنه "كان ومازال الدفاع عن احلق والذود 
عن املبادئ اأم�سى ما لدينا من �سالح واأقوى ما منلك من عتاد"، وهذا هو جوهر العقيدة 
الع�سكري��ة التي حتكم عم��ل قواتنا امل�سلحة وتر�س��م اأهدافها من��ذ توحيدها، فهي قوة 
ا�ستق��رار داخلي واإقليمي تقف دائماً اإلى جان��ب احلق والعدل، وت�سارك يف كل ما من 
�ساأن��ه تعزيز ال�س��الم يف العامل، وهو ما يثبته �سجلها امل�سرف خ��الل ال�سنوات املا�سية، 

�سواء على امل�ستوى االإقليمي اأو العاملي.

تاريخ م�سرف للقوات امل�سلحة االإماراتية
 Gulf States Newsletter حتت عنوان "نقطة حتول للتدخل االإماراتي" ر�سدت ن�سرة
ال�سادرة يف لندن امل�ساركات االإماراتية �سمن قوات حفظ ال�سالم الدولية قائلة اإن القوات 
امل�سلح��ة االإماراتية قامت بتنفي��ذ مهمات حفظ �سالم طموحة مبا�س��رة بعد تاأ�سي�سها، 
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واأ�سافت الن�سرة قائلة يف تقرير لها اأنه يف الفرتة بن 1976 و1979، كانت الدولة احلديثة 
من بن الدول االأول��ى التي �ساهمت يف قوة الردع العربي التي ن�سرتها اجلامعة العربية 
يف البق��اع اللبناين، كما اأر�سلت قوة مكونة من دبابات AMX-30 وحامالت جنود يف 
عملي��ات حترير الكويت �سنة 1991، كما قامت طائراتها احلربية بحوايل 173 طلعة جوية 
عل��ى املناطق التي احتلتها الع��راق يف الكويت، وبعد عامن �سارك��ت دولة االإمارات  
يف ال�سوم��ال يف اإطار عملية اإعادة االأم��ل التي قادتها الواليات املتحدة، ويف الفرتة بن 
1993 و1995، �سارك��ت بق��وات برية وطائرات هيلكوب��رت SA330C/F Puma ملراقبة 

اإحدى املناطق يف ال�سومال، وبعد هجوم حلف �سمال االأطل�سي يف ربيع 1999، تدخل 
املغف��ور له ب��اإذن اهلل تعالى ال�سيخ زايد ب��ن �سلطان اآل نهيان للدف��اع عن امل�سلمن يف 
األباني��ا وكو�سوفو، حيث مت ن�سر قوة ع�سكرية من امل�ساة تتكون من اأكرث من األف فرد مع 
طائرات هيلكوب��رت اأبات�سي AH64A وقوات خا�سة، وبن عامي 1999 و2001، ن�سرت 
دول��ة االإمارات قوتن على االأق��ل يف كو�سوفو موفرة خربة ذات ط��راز عاملي يف ميدان 
حفظ ال�سالم باأكرث من األفي جندي، كما مت اإر�سال طائرات Puma SA330C/F لنقل 
عنا�سر الق��وات اخلا�سة اللبناني��ة واملهند�سن واالأطباء االإماراتي��ن، لكن � كما تقول 
الن�سرة يف تقريرها � رمبا كان الدور االإماراتي يف اأفغان�ستان اأهم تدخل ع�سكري اإن�ساين 
اإمارات��ي يف اإطار عملية رياح اخلري، حيث اأر�سلت دول��ة االإمارات قواتها اإلى اأفغان�ستان 
يف ع��ام 2006 لتوفري احلماية للمعدات واأعمال البناء يف م�ست�سفى زابول اجلهوي قرب 
قندهار، وقد قامت القوات االإماراتية بعمليات توزيع م�ساعدات واإزالة املتفجرات حول 
العا�سم��ة كابول، ون�سرت االإمارات يف ع��ام 2007 قوات يف قندهار قدمت م�ساعدات 
اإن�ساني��ة، كما قامت الق��وات االإماراتية بحماية م�ست�سفى اأ�سرف��ت على بنائه تقدم فيه 
طبيبات اإماراتيات خدم��ات طبية للن�ساء واالأطفال االأفغان، باالإ�سافة اإلى متويل حمطة 

اإذاعية تبث االأخبار واملو�سيقى بلغة البا�ستون.
وت�سيف الن�سرة اأن االإمارات لعبت منذعام 2006 دوراً ن�سيطاً يف لبنان، حيث بداأت يف 
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توفري ال�سالح واملعدات للقوات امل�سلحة اللبنانية اأواخر عام 2006 اعتماداً على النجاح 
ال��ذي حقق��ه برنامج اإزالة االألغ��ام يف لبنان ال��ذي مولته االإمارات )عملي��ة الت�سامن 

االإماراتي منذعام 2001(.

املراأة وعمليات حفظ ال�سالم.. روؤية اإماراتية
دعت االإمارات املجتمع الدويل اإلى تعزيز امل�ساركة املتكافئة واملتكاملة للمراأة يف جميع 
اجله��ود املبذولة ل�سون االأمن وال�سلم االأهلي واال�ستقرار يف جمتمعاتها ومناطقها، مبا يف 
ذلك م�ساركتها الفاعلة يف عمليات �سنع القرارات والو�ساطة وامل�ساحلة والتفاو�ض واإدارة 
العملي��ات االإن�سانية ونزع ال�سالح والت�سريح واإع��ادة بناء القدرات واالإدماج والتعمري، 
وقد جاء ذلك خالل البيان الذي اأدلى به ال�سفري اأحمد عبدالرحمن اجلرمن املندوب 
الدائ��م لدولة االإمارات لدى االأمم املتحدة اأم��ام االجتماع الذي عقده جمل�ض االأمن 
ال��دويل ب�ساأن "امل��راأة وال�سالم واالأمن" يف عام 2008، ووفقاً مل��ا ورد بجريدة "البيان" 
االإماراتية، نوه اجلرم�ن اإلى اأن اإ�سدار جمل�ض االأمن القرار 1325 /2000  �سكل اإدراكاً 
واعرتاف��اً م��ن املجتمع الدويل باأهمية ال��دور الرئي�سي الذي يج��ب اأن تلعبه املراأة على 
ق��دم امل�ساواة م��ع الرجل يف عمليات حفظ ال�سالم ومنع ن�س��وب ال�سراعات، وكذلك 
�سون االأم��ن وال�سلم الدولين، بعد اأن اأثبتت اأحداث احل��روب املفجعة التي �سهدتها 
العديد من املناطق التي ت�سوبها النزاعات باأن �سعف م�ساركتها يف هذه املجاالت �ساهم 
يف اأن يجعله��ا ه��ي واأطفالها االأكرث عر�سة الأعمال الع��دوان والقتل والت�سويه والعنف 
اجلن�س��ي والتجويع والتهجري الق�سري وغريه��ا من املمار�سات غ��ري االإن�سانية االأخرى 
الت��ي تنتهك حقوقها وت�س��كل بلغة القانون جرائم حرب يعاق��ب عليها النظام اجلنائي 
ال��دويل، وقال اجلرمن: "اإن املنظور املنهجي ال��ذي دعا اإليه هذا القرار و�سل�سلة بيانات 
املجل���ض الرئا�سية االأخ��رى ذات ال�سلة مل يكن يرمي فقط اإل��ى توفري احلماية الالزمة 
للن�س��اء والفتيات وو�سع حد نهائي ملمار�سات ا�ستهدافه��ن وانتهاك حقوقهن االإن�سانية 
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يف حاالت ال�سراعات امل�سلحة فح�سب، ب��ل اأي�ساً اإلى مراعاة احتياجاتهن و�سواغلهن 
القائم��ة واملحتملة عند و�سع اال�سرتاتيجيات الالزم��ة"، ودعا اجلرمن اإلى اتخاذ بع�ض 
التداب��ري الالزمة ل�سمان امل�ساركة املتكافئة واملتكاملة للم��راأة يف جميع اجلهود املبذولة 
ل�س��ون االأم��ن وتعزيز ال�سلم االأهل��ي واال�ستقرار يف جمتمعاته��ا ومناطقها، مبا يف ذلك 
م�ساركته��ا الفاعلة يف عمليات �سنع الق��رارات والو�ساطة وامل�ساحل��ة والتفاو�ض واإدارة 
العملي��ات االإن�سانية ونزع ال�سالح والت�سريح واإع��ادة بناء القدرات واالإدماج والتعمري. 
ونوه اجلرمن اإلى اأن دولة االإمارات تابعت عن كثب وبارتياح تام اجلهود وامل�ساعي التي 
مت بذله��ا حتى االآن، �سواء يف اإطار عمل منظومة االأمم املتحدة اأو على ال�سعيد الوطني 
واملجتمعات املدنية من اأجل تعميم املنظور االإن�ساين يف عمليات حفظ ال�سالم، واعترب 
اأن متثيل املراأة يف هذه العمليات مازال �سعيفاً للغاية وغري منتظم اأو فاعل، وذلك نتيجة 
ال�ستمرار غي��اب االإرادة ال�سيا�سية الالزمة وعدم توفري املوارد الالزمة لتاأهيلها، وطالب 
ب�سرورة موا�سلة جمل�ض االأمن وكل وكاالت و�سناديق واإدارات االأمم املتحدة االأخرى 
العاملة يف امليدان، كل ح�سب اخت�سا�ساته، مل�سوؤولياتهم يف حتقيق امل�ساواة بن اجلن�سن 
عند تنفيذه��م لواليتهم الرامية اإلى تعزي��ز اال�ستقرار والثقة قي �سي��ادة القانون وقطاع 

االأمن.
وتنظ��ر دولة االإمارات اإلى م�ساركة املراأة يف عمليات حفظ ال�سالم نظرة ح�سارية ترتكز 
على حمورية دور العن�سر الن�سائي يف حتقيق اأمن و�سالم الب�سرية، ويف تنمية املجتمعات 
ونه�ستها، وهو مفهوم توؤمن به االإمارات وتطبقه على اأر�ض الواقع، وينعك�ض بو�سوح يف 
جميع موؤ�سرات التنمية الب�سرية باملجتمع االإماراتي الذي تلعب فيه املراأة دوراً بارزاً من 
خ��الل منحها فر�سة �سغ��ل الوظائف كافة، حيث تعمل امل��راأة االإماراتية وزيرة و�سفرية 
وع�س��و برملان و�سيدة اأعمال وطبيبة ومهند�س��ة و�سحفية ومديرة ومعلمة وغري ذلك من 
امله��ن واملهام الت��ي ت�سهم فيها جنباً اإل��ى جنب مع �سقيقها الرج��ل يف نه�سة املجتمع 
وتط��وره، كما ت�سهم بقدر عال يف م�سرية نه�سة القوات امل�سلحة االإماراتية، وتلعب دوراً 
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ب��ارزاً عل��ى وجه التحدي��د يف مهام حفظ ال�س��الم، حيث ال تخفى عل��ى العن وجود 
العن�س��ر الن�سائي االإماراتي �سم��ن م�ساركة القوات االإماراتي��ة يف مهمة "رياح اخلري" 
عل��ى االأرا�سي االأفغانية، حيث ت�سطل��ع كوادر ن�سائية اإماراتي��ة مبهام عديدة يف جمال 
االإغاث��ة االإن�سانية وتقدمي امل�ساعدات ومعاجلة الفقراء واملحتاجن من بن اأفراد ال�سعب 
االأفغ��اين، علماً ب��اأن بيئة العمل ال�ساقة وال�سعبة يف ظروف بل��د كاأفغان�ستان حتتاج من 

القائم بالعمل خاللها قناعة اإن�سانية را�سخة بنبل واإن�سانية املهمة التي يقوم بها.
ويف ه��ذا االإطار قد يكون من املفيد االإ�سارة اإلى اأن��ه يف عام 1993، كانت املراأة متثل 1 
% م��ن اأفراد قوات حف��ظ ال�سالم الدولية التي ترتدي زي��اً ع�سكرياً يف خمتلف اأرجاء 
العامل، واليوم متثل املراأة 4 % من جمموع اأفراد حفظ ال�سالم البالغ عددهم 125.000 
تقريب��اً، كما ت�سكل 10 % م��ن اأفراد ال�سرطة يف بعثات حفظ ال�سالم، ومتثل املراأة قرابة 
30 % من املوظفن املدنين الدولين. ويف جميع جماالت حفظ ال�سالم اأثبتت الن�ساء 

من اأفراد حفظ ال�سالم اأن با�ستطاعتهن القيام بنف�ض االأدوار، وعلى نف�ض امل�ستوى، ويف 
نف���ض الظ��روف ال�ساقة مثل نظرائهن من الرجال، فقد اأ�سب��ح من مقت�سيات الت�سغيل 

تعين ن�ساء وا�ستبقاوؤهن �سمن اأفراد حفظ ال�سالم.
ورغ��م اأن اإدارة عملي��ات حفظ ال�سالم باالأم��م املتحدة حتاول من جانبه��ا زيادة اأعداد 
الن�ساء يف عمليات حفظ ال�سالم عن طريق الدعوة اإلى اال�ستعانة مبزيد من الن�ساء، فاإن 
واق��ع االأمر ي�سري اإلى اأن امل�سوؤولية النهائية ع��ن م�ساركة املزيد من الن�ساء يف العمليات 
الع�سكري��ة حلفظ ال�سالم تق��ع على البل��دان امل�ساهمة بقوات م��ن الع�سكرين واأفراد 

ال�سرطة.
ووجود ن�ساء بن اأفراد حفظ ال�سالم ميكن اأن ي�ساعد فيما يلي:

- احلد من النزاع واملواجهة.
- حت�سن فر�ض الو�سول اإلى الن�ساء املحليات وم�ساندتهن.

- متكن املراأة يف املجتمع.
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- توفري اإح�سا�ض اأوفر باالأمن لدى ال�سكان املحلين، مبن فيهم الن�ساء واالأطفال.
- تو�سيع نطاق املهارات واالأ�ساليب املتاحة داخل بعثة حفظ ال�سالم.

م�سوؤوليات ومهام اإماراتية يف اأفغان�ستان
ا�ستن��اداً اإلى د�ستور دول��ة االإمارات العربية املتح��دة، فاإن ا�ستخ��دام القوات امل�سلحة 
االإماراتية الأغرا�ض دفاعية اأمر وارد، كما اأن عمل القوات امل�سلحة لدولة االإمارات العربية 
املتح��دة يف اأفغان�ست��ان يرتكز على هذا املب��داأ، حيث يركز اأفراد الق��وة الع�سكرية على 
حماية املب��ادرات االإن�سانية وتوفري االأمن واال�ستق��رار للمجتمعات املحلية، ومن خالل 
عملها يف اأفغان�ستان، ت�سعى دولة االإمارات العربية املتحدة اإلى تو�سيع نطاق احلماية التي 
توفرها ملواطنيها يف جمال االأمن القومي يف هذا البلد اإلى املواطنن االأفغان عند احلاجة.

وت�سه��م القوات الع�سكرية لدولة االإمارات العربية املتح��دة ب�سكل مبا�سر يف ن�ساطات 
التنمية الثقافية للمجتمع، وذلك مب�ساركة املنظمات االإن�سانية البارزة كالهالل االأحمر، 
ومتث��ل املهارات اللغوية والوعي الثقايف الذي تتميز به الق��وات امل�سلحة االإماراتية ميزة 

هامة يف تنفيذ مبادرات التنمية الفعالة ملجتمع م�سلم كاملجتمع االأفغاين.
اإن حكوم��ة دولة االإمارات العربية املتحدة تفخر بعملها االإن�س��اين املتميز وباأفراد قوتها 
الع�سكري��ة العامل��ة يف اأفغان�ستان منذ �سن��ة 2003، وعلى الرغم م��ن ا�ستمرار احلاجة 
للم�ساري��ع االإن�ساني��ة، ميكن القول باأن االإجن��ازات االأخرية يف جم��ال الرعاية ال�سحية 
والتعلي��م وتوفري البن��ى االأ�سا�سية هي نتيج��ة جلهود القوات امل�سلح��ة لدولة االإمارات 

العربية املتحدة يف توفري االأمن واال�ستقرار والتنمية الثقافية للمجتمع.
ومنذ �سنة 2003، توا�سل دولة االإمارات العربية املتحدة تقدمي اإ�سهامات اإن�سانية متميزة 
الأفغان�ست��ان، من خالل منظم��ات مثل الهالل االأحمر، وتبل��غ التربعات التي قدمتها 
دولة االإمارات العربية املتحدة 22 مليون دوالر اأمريكي مل�ساريع الغذاء والدواء وم�ساريع 
االإغاث��ة االأ�سا�سي��ة التي تهدف اإلى توف��ري امل�سكن وامل��اأوى يف اأفغان�ستان، كما بلغت 
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ا�ستثمارات اله��الل االأحمر االإماراتي مبلغاً قدره 19 ملي��ون دوالر اأمريكي للم�ساريع 
املحلي��ة، فيما خ�س�س��ت حكومة دولة االإمارات العربية املتح��دة مبلغ 30 مليون دوالر 

اأمريكي للجهود الدولية الإعادة اإعمار البالد.
تتعر�ض امل�ساريع االإن�سانية يف جماالت الرعاية ال�سحية والتعليم وتوفري البنى االأ�سا�سية 
لل�سع��ب االأفغاين اإلى تهديدات م�ستم��رة ب�سبب اأعمال العنف وحالة عدم اال�ستقرار 
التي ت�سهدها البالد، حيث توا�سل اجلماعات املتمردة واالإجرامية تهديد اأمن وا�ستقرار 
املجتمعات املحلية وت�سع��ى دائماً الإف�سال املبادرات االإن�سانية ومبادرات تنمية املجتمع 
الت��ي تقدمه��ا املنظم��ات واملوؤ�س�س��ات الدولية، ونتيج��ة لذلك، فق��د كان البد لدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة من �سمان وجود دعم ع�سك��ري يف املناطق املت�سررة حلماية 
موظف��ي املنظمات االإن�سانية، ولتوفري اال�ستقرار ال��الزم الإجناح امل�ساريع االإن�سانية. فمن 
منظور دولة االإمارات العربية املتحدة، فاإن امل�ساريع االإن�سانية يف قطاعات الرعاية ال�سحية 
والتعلي��م وتوفري البن��ى االأ�سا�سية ال ميكن لها اأن تنجح يف بيئة ت�سهد حالة م�ستمرة من 
عدم اال�ستقرار، وتوؤمن دولة االإمارات باأهمية التواجد الع�سكري يف اأفغان�ستان لالإ�سهام 
يف اإر�س��اء جو م��ن االأمان واال�ستقرار الالزم الإجناح العديد م��ن امل�ساريع االإن�سانية قيد 

التنفيذ يف البالد.
فهن��اك اأو�ساع اأفغانية �سعبة ا�ستناداً اإل��ى التقارير الواردة من املنظمات الدولية الرائدة 
واأع�س��اء اآخرين يف املجتمع الدويل، اإن اأجزاء كبرية من اأفغان�ستان ت�سهد و�سعاً اإن�سانياً 
متده��ورا، والتزال تعي�ض حتت تهديد عدم اال�ستقرار والعنف الذي متار�سه املجموعات 
االإجرامي��ة والق��وى املتمردة، وعل��ى الرغم من اجله��ود املتميزة الت��ي يبذلها املجتمع 
الدويل عموم��اً ودولة االإمارات العربية املتحدة خ�سو�س��اً على مدىال�سنوات اخلم�ض 
االأخرية، فالي��زال توفري الرعاية ال�سحية النوعية، والتعلي��م والبنى االأ�سا�سية من اأكرب 
التحدي��ات الت��ي يواجهها املجتم��ع االأفغاين، وبح�س��ب تقارير منظم��ة االأمم املتحدة 
للطفول��ة )اليوني�سي��ف( فاإن ح��وايل 22 مليون اأفغاين، اأي ما ي�س��كل ن�سبة 70 % من 
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ال�سكان، يعي�سون حتت خ��ط الفقر، ويعاين 54 % تقريباً م��ن االأطف��ال االأفغ��ان من 
اإعاق��ة �سديدة اأو متو�سطة عن النمو، كم��ا اأن 39 % منهم دون الوزن الطبيعي بكثري اأو 
ب�سكل ملحوظ، وعلى نحو مماثل، يعاين 7 % من االأطفال االأفغان من �سوء تغذية حاد، 
فيم��ا يعاين 54 % منه��م من �سوء تغذية مزمن، كما ُتعد م�ساأل��ة الوفيات بن االأطفال 
م�س��در قلق دائم حيث ت�سري التقديرات اإلى وفاة م��ا ن�سبته خم�سة وع�سرون باملائة من 
االأطف��ال يف اأفغان�ست��ان قبل بلوغهم �س��ن اخلام�سة، ومتوت اأكرث م��ن 50 امراأة كل يوم 
نتيج��ة مل�ساعفات احلمل والوالدة، وق��د كان النعدام املرافق ال�سحي��ة االأ�سا�سية اأكرب 
االأث��ر فيما و�سل اإليه الو�س��ع ال�سحي احلايل، حيث ت�سري التقدي��رات يف يناير 2008 
اإل��ى اأن املياه ال�ساحلة لل�سرب متاحة ل� 23 % فقط من اإجمايل ال�سكان يف اأفغان�ستان، 
يف ح��ن بلغت ن�سبة اإتاحة املراف��ق ال�سحية 12 %. والأ�سب��اب اجتماعية ودميجرافية، 
ينبغي اإعط��اء التعليم االأولوية الق�سوى، فبح�سب تقاري��ر اليوني�سيف تتميز اأفغان�ستان 
ب�سعب فتي ن�سبياً، حيث اإن اأكرث من ن�سف ال�سكان هم دون �سن الثامنة ع�سر، وت�سري 
التقديرات حالياً اإلى عدم التحاق مليوين طفل )اأي 60 %( يف �سن الدرا�سة باملدر�سة، 
كم��ا اأن اأك��رث من ن�سف ه��ذه الفئة هم من االإناث. ل��ذا، ُيعد �سم��ان تعليم االأطفال 
واالأحداث حتدياً م�ستمراً للموؤ�س�سات على اأر�ض الواقع، وال بد من التاأكيد على اأهمية 
التعلي��م نظراً لتديّن ن�سبة املتعلمات ال�سابات )بن 15 - 24 �سنة( يف اأفغان�ستان حيث 
تبلغ 18 % فقط، فيما تبلغ ن�سبة املتعلمن من ال�سباب من نف�ض الفئة العمرية 51 باملائة 

فقط. لذا، فان ا�ستمرار ال�سري بهذا االجتاه يحمل موؤ�سرات خطرية.
على اأية حال، فان ر�سد الو�سع التعليمي ي�سكل حتدياً ا�ستثنائياً بحد ذاته الأن املدار�ض، 
بح�س��ب تقارير اليوني�س��ف، غالباً ما تتعر���ض لهجمات من قبل اجلماع��ات املقاتلة يف 
اأفغان�ست��ان، ففي الن�سف االأول من عام 2007 مثاًل بل��غ عدد الهجمات امل�سجلة التي 
تعر�ست لها املدار�ض اإحدى وثالثن هجمة منف�سلة متثلت باإحراق املدار�ض اأو تفجريها، 
ناهي��ك عن الهجمات والتهديدات التي يتعر�ض له��ا الطلبة واملدر�سون على حٍدّ �سواء 
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يف عم��وم اأفغان�ستان، وجتدر االإ�سارة اإل��ى اأن االأطفال يف بع�ض مناطق اأفغان�ستان يتلقون 
تعليمه��م يف خيم اأقيمت لهذا الغر�ض، وتعمل منظم��ة اليوني�سيف و�سركاوؤها العامليون 
عل��ى اإقامة مدار���ض دائمة للمجتمع املحل��ي، ولعل اأبرز التحدي��ات تتمثل يف ت�سجيع 
االأطف��ال يف �س��ن الدرا�سة ومتكينهم من االلتح��اق باملوؤ�س�س��ات التعليمية على الرغم 
م��ن االأعب��اء االإ�سافية العديدة امللقاة عل��ى عاتقهم يف هذا ال�س��ن املبكر، ففي املحيط 
االجتماع��ي واالقت�س��ادي احل��ايل يف اأفغان�ستان، يعم��ل العديد م��ن االأطفال يف �سن 
الدرا�سة الإعالة اأ�سرهم مما ي�سري اإلى عدم كون التعليم اأولوية ق�سوى بالن�سبة لهم. ويوؤكد 
ذل��ك احلاجة الإحداث تنمية اجتماعي��ة اأكرب يف اأفغان�ستان جنب��اً اإلى جنب مع تطوير 
املدار���ض واخلدمات التعليمي��ة واالرتقاء بها، والبد من االإ�سارة اإل��ى اأن اإحداث تنمية 
ك��ربى يف جمتمع م�سلم مثل املجتمع االأفغاين ي�ستلزم توف��ري اأماكن العبادة كامل�ساجد 
وكل م��ا ي�ستلزمه تطبيق التعاليم االإ�سالمية، وتوؤم��ن دولة االإمارات العربية املتحدة باأن 
عل��ى املجتمع الدويل حتّم��ل م�سوؤولية ر�سد االحتياج��ات االإن�سانية امللحة يف جماالت 
الرعاية ال�سحية والتعليم وتطوير البنى التحتية االأ�سا�سية. كما اأن حقيقة كون االإمارات 
العربية املتحدة ع�سواً م�سوؤواًل يف املجتمع الدويل واإملامها بتفا�سيل االحتياجات الثقافية 

لل�سعب االأفغاين يفر�سان عليها القيام بدورها وامل�ساهمة يف هذه اال�ستجابة الدولية.
ويح�س��ب لقوات ال�س��الم االإماراتية وجه��ود فرقها الطبية يف اأفغان�ست��ان الو�سول اإلى 
مناط��ق خطرة مل ي�سبق الأي من القوات الدولية االأخرى الو�سول اإليها، باالإ�سافة اإلى 
اإي�س��ال الدعم الطبي والغذائي اإل��ى مناطق نائية عن طريق اإ�سقاطها مبروحيات خا�سة، 

االأمر الذي زاد من ثقة االأفغان بالفرق االإماراتية املوجودة هناك.
ويلخ���ض الفيلم الوثائقي الرائع "مهمة ري��اح اخلري" دور قوات حفظ ال�سالم االإماراتية 
يف حماي��ة ال�سع��ب االأفغاين، وتق��دمي الدعم وامل�ساع��دات الطبية، اإل��ى جانب دورها 
يف التنمي��ة االجتماعية واالقت�سادية على املدى البعيد من خالل بناء العيادات الطبية 
وامل�ست�سفي��ات اخلا�سة واهتمامها بالتعليم وبناء املدار�ض والرعاية االإن�سانية ون�سر الوعي 
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ب��ن ال�سكان، وير�سد ه��ذا الفيلم �سمات ع��دة الأداء القوات االإماراتي��ة امل�ساركة يف 
مهم��ة "رياح اخلري" منها روح الفريق الواحد الذي يعمل به اجلنود االإماراتيون، ومدى 
التدري��ب الع��ايل املتقدم على التعامل م��ع خمتلف املخاطر واملفاج��اآت، وكيفية تقدمي 
االإغاث��ة والتعامل مع اخلدمات القليلة يف املناط��ق املختلفة، والتفاين واملودة التي باتت 
تربطه��م ب�سكان املناط��ق االأفغانية، ويعد فيلم »مهمة رياح اخل��ري« الثاين �سمن �سل�سلة 
االأفالم الوثائقية التي تتناول عمل القوات امل�سلحة االإماراتية، ويف يونيو 2010 مت اإنتاج 
فيل��م »�سقور ال�سحراء«، ال��ذي يروي ق�سة جمموعة متميزة م��ن الطيارين االإماراتين 
و�صب��اط ال�صيانة من القوات اجلوية والدفاع اجلوي لدولة االإمارات العربية املتحدة، يف 
اإطار متثيلهم لبلدهم للمرة االأولى يف متارين العلم االأحمر بالواليات املتحدة االأمريكية، 

وهي من اأكرث متارين القتال اجلوي �سعوبة يف العامل.
وجتدر االإ�سارة اأي�ساً اإلى اأن دولة االإمارات العربية املتحدة توا�سل منذ عام 2003 تقدمي 
دعمه��ا االإن�ساين القوي اإلى اأفغان�ست��ان، وقد التزمت دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
بتقدمي اأكرث من 1.26 مليار درهم اإماراتي م�ساعدات اإلى اأفغان�ستان يف �سنة 2009، وهو 
م��ا ميثل 14 ٪ من اإجم��ايل امل�ساعدات اخلارجية لدولة االإم��ارات العربية املتحدة على 
م��دار ال�سنة، وعلى الرغم من اأن العديد من اجلهات املانحة كانت ن�سطة يف اأفغان�ستان، 
اإال اأن نح��و 73 ٪ من امل�ساعدات )918.3 ملي��ون درهم اإماراتي( كانت على هيئة منح 
حتت اإدارة واإ�سراف �سندوق اأبوظبي للتنمية، ومعظم هذه االأموال )863.2 مليون درهم 
اإماراتي( مت تخ�سي�سها مل�سروع��ات االإن�ساءات، فيما مت تخ�سي�ض بقية املبلغ مل�سروعات 
النقل والتخزين، كما ُخ�س�ض مبلغ 26.8 مليون درهم اإماراتي مل�سروعات البنية التحتية 

االجتماعية واخلدمات.

اإ�سادات
اأ�ساد م�سوؤولون يف حلف �سمال االأطل�سي ''الناتو'' بدور دولة االإمارات العربية املتحدة 
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يف حف��ظ ال�سالم يف اأماك��ن التوتر يف العامل، خ�سو�ساً يف اأفغان�ستان، حيث اأكد هوؤالء 
امل�سوؤولون اأهمية ال��دور الذي تلعبه الدولة من خالل املبادرات التي تتخذها با�ستمرار 
لتزويد الدول الفق��رية بامل�ساعدات واالإغاثة وم�ساندتها يف التغلب على عرثات التنمية 
واحل��د من التطرف واإ�ساعة الرخ��اء االقت�سادي عرب اإقامة امل�سروع��ات التنموية لتوفري 
فر���ض العي���ض الكرمي للمحتاج��ن، وقالوا اإن دول مب��ادرة ا�سطنب��ول توا�سل تعاونها 
الع�سك��ري واالأمني مع احللف من اأجل حمارب��ة االإرهاب والقر�سنة البحرية وعمليات 
التهري��ب واحلد م��ن التطرف، حيث اأكد حل��ف �سمال االأطل�سي اأهمي��ة ال�سراكة مع 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف اإطار مبادرة ا�سطنبول للتعاون و�سمن قوات »اإي�ساف« 
العامل��ة يف اأفغان�ستان بقي��ادة احللف، واأعرب مدي��ر اإدارة الدبلوما�سية العامة يف حلف 
�سم��ال االأطل�س��ي نيك��وال دي �سانت�ض عن تقدي��ر "الناتو" لدولة االإم��ارات وقيادتها 
ال�سيا�سي��ة لتعاونه��ا االإيجابي م��ع احللف، وق��ال دي �سانت�ض يف ت�سري��ح لوكالة اأنباء 
االإم��ارات عل��ى هام�ض قمة حلف الناتو يف مايو املا�س��ي: اإن االإمارات من اأهم �سركاء 
احللف يف مبادرة ا�سطنبول للتعاون، كما اأن احللف على توا�سل دائم مع االإمارات اإزاء 

الو�سع يف اأفغان�ستان وعملية ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط.
كم��ا اأكد دي �سانت�ض، وهو مدير اإدارة مب��ادرة ا�سطنبول للتعاون، اأهمية دولة االإمارات 
بالن�سبة للحلف يف مبادرة ا�سطنبول وم�ساهمتها يف جهود حفظ االأمن وال�سالم يف البلقان 
واأفغان�ست��ان، اإ�سافة اإلى مبادراتها امل�ستم��رة مل�ساعدة الدول الفقرية باالإغاثة وم�ساندتها 
يف التغلب على عرثات التنمية واحلد من التطرف واإ�ساعة الرخاء االقت�سادي، وقال اإن 
دول "الناتو" ومبادرة ا�سطنبول للتعاون تواجه حتديات وتهديدات اأمنية م�سرتكة؛ منها 
االإرهاب وانت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل والتي ال ميكن معاجلتها بنجاح من قبل اأي بلد 

مبفرده، واإمنا تتطلب تعاوناً متعدد اجلوانب بن كل االأطراف املعنية.
م��ن جانبه، ق��ال الرئي�ض اجلدي��د للجنة الع�سكري��ة للحلف االأطل�س��ي اإن التحديات 
امل�ستقبلية املتمثلة باالإرهاب وال�سواري��خ البالي�ستية واحلرب االإلكرتونية تتطلب جهازاً 
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دفاعياً ميل��ي علينا التعاون اجلماعي لي�ض عرب الناتو فح�سب، بل عرب جميع ال�سركاء يف 
احل��وار املتو�سطي ومبادرة ا�سطنب��ول للتعاون، واأكد اأن اأمن اخللي��ج لي�ض مهماً للخليج 

فح�سب بل للجميع، فاال�ستقرار يف املنطقة ينعك�ض ا�ستقراراً لدول احللف.
واأ�س��اد اجل��رنال دي ب��اوال وزي��ر الدفاع االإيط��ايل بدور االإم��ارات االإيجاب��ي يف اإطار 
مب��ادرة ا�سطنبول للتعاون التي ت�سم اأي�ساً قط��ر والبحرين والكويت، واأثنى على دورها 
وم�ساهمته��ا الكبرية يف م�ساعدة اأفغان�ستان بعملي��ات البناء واال�ستقرار، كما نوه بالدور 
الكب��ري لالإم��ارات يف حتقيق االأم��ن واال�ستقرار وق��ال: "اإن االإم��ارات ت�سكل منوذجاً 

يحتذى يف دعم االأمن واال�ستقرار يف مناطق كثرية من العامل". 
وق��د اأك��د الفري��ق اأول Edouard Guillaud رئي�ض اأركان الق��وات امل�سلحة الفرن�سية 
اأن االإم��ارات تلع��ب دوراً حيوياً يف تق��دمي امل�ساعدات االإن�سانية عل��ى م�ستوى العامل، 
وهي واحدة من اأهم الدول الرائدة يف العاملن العربي واالإ�سالمي، كما اأعرب عن بالغ 

تقديره للم�ساعدات االإن�سانية التي قدمتها دولة االإمارات يف جميع اأنحاء العامل.
كما اأ�ساد �سعادة الفريق اآرتو راتي نائب وزير الدفاع الفنلندي بدور االإمارات يف احلفاظ 
على ال�سالم العاملي، حي�ث قال: تلع�ب االإمارات دوراً حمورياً يف احلفاظ على ال�سالم 
العامل��ي، واأ�ساف اأن االإمارات لعبت دوراً فعااًل يف جماالت عديدة با�ستخدام ما لديها 
م��ن قدرات ع�سكرية وغري ع�سكرية من اأجل دعم هذه املهام، وهو موؤ�سر جيد واإيجابي 
للغاي��ة، فا�سم االإمارات يحلق عالياً خفاقاً يف العديد م��ن املهام االإن�سانية، ويجب على 
كل دول��ة اأن تبذل اأق�س��ى ما يف و�سعها، واأن تتبنى �سيا�س��ة �ساملة تقوم على م�ساعدة 
ال��دول املنكوب��ة، وال تتوقف امل�ساعدة عن��د اجلانب الع�سكري فح�س��ب، بل البد من 

ا�ستخدام املوارد االأخرى اأي�ساً، وقد قدمت االإمارات الكثري والكثري يف هذا ال�ساأن.
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القرصنة البحرية .. تحدٍّ 
عالمي متجدد

البحري��ة على مر الع�سور، حيث  التجارة  البحري��ة" حتٍد عاملي قدمي قدم  "القر�سن��ة 
ع��ادت هذه الظاه��رة البغي�سة لتطل براأ�سها من كتب االأ�ساط��ري والتاريخ القدمي لتهدد 
�سفناً جتارية حديثة مل تك��ن اأطقمها ت�سمع عن القرا�سنة وحكاياتهم �سوى من ق�س�ض 
املا�سي البعيد، ويف الوقت الذي ت�سعى فيه الكثري من الدول اإلى مواجهة �سيناريوهات 
"حروب املعلومات" و"قرا�سنة االإنرتنت" الذين يهددون بتعطيل االأنظمة االإلكرتونية 
والبن��ى التحتية واملراف��ق اال�سرتاتيجية، يطل يف بع�ض املناط��ق البحرية اال�سرتاتيجية 

خطر قر�سنة اآخر ليمثل تهديداً قادماً من بوابة التاريخ.
م��ع تنامي حركة املالحة الدولية بف�س��ل الكثري من قوانن التج��ارة واتفاقات التبادل 
التج��اري، ما يفتح الباب اأمام مزي��د من التعاون الدويل، برزت القر�سنة البحرية كاأحد 
اأبرز التحديات على هذا ال�سعيد، حيث قفز م�ستوى التهديد الناجم عن تزايد معدالت 
القر�سنة البحرية يف ال�سنوات الع�س��ر االأخرية اإلى واجهة االأحداث، وانتقل االهتمام 
ب�صاأن��ه من بوؤرة طاملا اعتربت نقاط قر�صن��ة تقليدية مثل م�صيق ملقا، اإلى مناطق اأخرى 
مثل �سواحل ال�سومال. وترتبط القر�سنة البحرية حتديداً باالأو�ساع االأمنية يف دول حتتل 
مواقع ا�سرتاتيجية بحرية، حيث تت�سب��ب اأي ا�سطرابات يف اأمنها وا�ستقرارها الداخلي 
يف توف��ري املجال اأمام جمموعات من القرا�سن��ة واملغامرين التخاذ �سواحل هذه الدول 
نقطة انطالق العرتا�ض �سفن ال�سح��ن التجارية وناقالت النفط الختطافها ثم امل�ساومة 

على االإفراج عنها مقابل فدية مالية.
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ملحة تاريخية
ع��رف العامل القر�سنة البحرية منذ ما قبل امليالد، اإال اأنها جلبت االهتمام العاملي بقوة 
خ��الل الفرتة املا�سية مع توايل اأعمال القر�سنة يف القرن االإفريقي على اأيدي م�سلحن 
�سومالين؛ يف ظل حالة من التوتر والعنف تعي�سها ال�سومال منذ �سنوات طويلة، ويرجع 
تاريخ القر�سنة البحرية اإلى اأكرث من ثالثة اآالف �سنة يف البحر االأبي�ض املتو�سط اأثناء منو 
التجارة البحري��ة املكثفة بن م�سر وجزيرة كريت وفينيقيا، وكانت القر�سنة على �سكل 
جمموع��ات من البحارة تعي�ض على �سواحل �سقلية، وتهاج��م ال�سفن املنفردة واملوانئ 
ذات الدفاعات ال�سعيفة، وكان �سكان جزيرة كريت هم اأول من فّكر بالت�سدي لهوؤالء، 
ثم جاء بعد ذلك دور م�سر يف عهد الفراعنة، حيث جهزت الأول مرة يف التاريخ اأ�سطواًل 
حربًيا �سغرًيا ملحاربة القرا�سنة الذين ينهبون �سفن البحر االأبي�ض املتو�سط ومدنه، وكان 
القرا�سن��ة يهاجم��ون االأرا�سي يف العمق فينهب��ون املوا�سي واجلواه��ر واملحا�سيل، ثم 
ياأ�سرون الرجال والن�س��اء واالأطفال ويبيعونهم، وكانت القر�سنة تتطلب �سروًطا اأ�سا�سية 
لقيامه��ا، منها: توافر الغاب��ات ل�سنع ال�سف��ن، ووجود ور�سات ل�سناع��ة تلك ال�سفن، 
ووج��ود اأي��ٍد ماهرة ل�سناع��ة ال�سفن املتينة القوي��ة الت�سليح، ووجود اأ�س��واق لت�سريف 

الب�سائع امل�ستولى عليها.
وتنت�س��ر عمليات القر�سن��ة البحرية حالياً �سمااًل اإلى خليج ع��دن وجنوبًا اإلى �سواحل 
كيني��ا، ويق��ول مكتب البحرية ال��دويل: اإن »عملي��ات القر�سنة قبالة الق��رن االإفريقي 
ويف خلي��ج عدن، وم�ساحتها ح��وايل مليون ميل مربع، متثل ثل��ث عمليات القر�سنة يف 
الع��امل باأ�سره«. اأما م�ساعد مدير مكتب املالحة الدولية يف لندن، الذي يتابع مثل هذه 
العمليات، مايكل هوليت فيقول: لقد ارتفع عدد هذه العمليات من خم�ض عام 2006 
اإل��ى اثنتي ع�سرة يف عام 2011، وحتى االآن خ��الل هذا العام بلغ عددها 39، وي�سيطر 
القرا�سنة على 17 �سفينة واأطقمها ال�339، بعد اأن كانوا قد احتجزوا واأطلقوا 22 �سفينة 
اأخ��رى مع 439 ي�سكلون اأطقمه��ا. وتابع هوليت: »ال يتّم اإطالق �سفينة اليوم حتى يتّم 
اختط��اف اأخرى يف اليوم التايل«. وي�سري نويل �سوجن ال��ذي يراأ�ض مكتب االإبالغ عن 



159

القرصنة البحرية .. تحدٍّ عالمي متجدد

القر�سن��ة اإل��ى اأّن »املخاطر تبدو �سئيل��ة والعوائد تبدو كبرية بالن�سب��ة اإلى القرا�سنة«، 
واأو�سح قائاًل: »اإنهم يعرفون اأّن حظوظ مقتلهم اأو اعتقالهم اأثناء عملية االختطاف تبدو 

قليلة جًدا«.
املفارق��ة يف هذا االإطار اأن وترية القر�سنة البحرية قد تزايدت وت�ساعدت يف وقت اعتقد 
في��ه العامل غي��اب - اأو على االأقل - تراج��ع خطر مثل هذا التهدي��د التقليدي الأمن 
االقت�س��اد العاملي، بعد اأن برزت تهديدات اأخرى م��ن النوع ذاته ولكنها ترتبط ارتباطاً 
وثيق��اً بالتقدم العاملي على �سعيد التكنولوجيا. وبتعبري اآخر، فاإن بروز القر�سنة البحرية 
الت��ي عادت اإلى واجهة االأح��داث من ع�سور غابرة، قد تزامن مع حديث عاملي متواتر 

عن نوع اآخر من القر�سنة؛ وهو القر�سنة االإلكرتونية اأو الرقمية.
ورمب��ا يزداد االأمر خطورة ويتفاقم م�ست��وى التهديد والتحدي االأمني الناجم عن ظاهرة 
القر�صن��ة البحرية يف �صوء الت��الزم واالرتباط بني هذه الظاه��رة وظاهرة اأخرى ال تقل 
خطورة على االأمن واال�ستقرار العاملي، وهي االإرهاب الدويل، حيث ارتبطت الظاهرتان 
وازداد االهتمام العاملي مبواجهتهما معاً عقب اعتداءات احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.
ويقارن اخلرباء الغربيون بن القر�سنة التي ن�سهدها يف املحيط الهندي وبحر العرب وبن 
القر�سنة التي �سادت يف البحر الكاريبي اأو االأبي�ض املتو�سط بن القرنن ال�ساد�ض ع�سر 
والثام��ن ع�سر، ويجمعون كذلك على اأن القر�سنة البحرية نتاج مبا�سر لعدم اال�ستقرار 
واالفتق��ار اإلى حكم القانون يف بع�ض املناطق يف الرب؛ ذل��ك اأن القرا�سنة ال يتحركون 
بحراً �سوى يف ظل وجود قاعدة انطالق برية ماأمونة بالن�سبة اإليهم داخل املناطق امل�سماة 

»الدول الفا�سلة« اأو الرخوة اأمنياً.
االإح�ساءات ت�سري اإلى اأن نحو معظم التجارة العاملية تتحرك عرب الطرق واملعابر البحرية 
يف خمتل��ف البح��ار واملحيطات، ما يعن��ي اأن هذه الط��رق البحرية تعد �سريان��اً حيوياً 
لالقت�س��اد العاملي، واإذا اأدركنا اأن املنطقة الواقعة اأم��ام �سواحل ال�سومال وبحر العرب 
تعت��رب طريقاً بحرياً تقليدياً ب��ن ال�سرق والغرب، واأن معظم التدفق��ات التجارية متر عرب 
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هذه الطرق، الأدركنا حجم اخلطورة الناجمة عن اأي تهديد ل�سهولة املالحة يف هذا املمر 
البح��ري احليوي، ما يف�س��ر تواتر اجلهود الدولية للحد من الظاه��رة، واملوؤمترات الدولية 
الت��ي انعقدت يف الكثري من مدن العامل ونقاط متركز احلركة التجارية البحرية فيه ُتعترب 

مثااًل كا�سفاً يف هذا ال�سدد.

تنامي ظاهرة القر�سنة
لقد �سجلت اأول عملية قر�سنة يف مار�ض 1995، حينما اأطلقت عنا�سر ميلي�سيا �سومالية 
قذائ��ف هاون على يخت بريطاين يف خليج عدن، وقد حال دون �سعود املهاجمن على 
متن��ه، اقرتاب �سفينة حربية كندية كانت متر باملكان، وتوالت اأعمال القر�سنة منذ ذلك 
احل��ني، حتى حتولت اإلى تهديد اأمني للخطوط التجاري��ة البحرية الدولية يف ال�صنوات 

االأخرية.
ظل��ت ال�سواحل ال�سومالية خالية من اأي مراقبة حكومية منذ انهيار النظام املركزي يف 
ال�سوم��ال الذي اأعقبه اندالع حرب اأهلية، ومل يدر بخلد امل�سلحن باأن البحر ميكن اأن 
ي�سكل �ساحة اأخرى ملمار�سة النهب اإال يف وقت متاأخر من عام 2003، وحتى يف ذلك 
الوق��ت كانت املناو�سات تدور ب�س��كل حمدود بن ال�سيادين املحلي��ن و�سفن ال�سيد 
االأجنبي��ة التي ا�ستباحت مئ��ات منها املياه ال�سومالية اخلالية م��ن احلرا�سة، ويف بع�ض 
االأحيان كانت تعمل برتخي�ض من زعماء احلرب ال�سومالين الذين ي�سيطرون على هذه 
املناطق، وظل االأمر هكذا حتى بداية عام 2005 عندما ت�سكلت ع�سابات من امل�سلحن 
م��زودة بالقوارب ال�سريعة وباالأ�سلحة الثقيلة وقام��ت مبهاجمة ال�سفن العابرة لل�سواحل 
ال�سومالية دون متييز، �سواء التجارية اأو ال�سيد اأو ناقالت النفط وحتى البواخر امل�ستاأجرة 
لالأم��م املتح��دة الإي�سال امل�ساعدات اإل��ى ال�سومالين املت�سررين م��ن كارثة ت�سونامي 
وقت��ذاك، كما هيمنت اأعمال القر�سنة على االأحداث التي وقعت يف ال�سومال يف عام 
2005 حيث وقعت اأكرث من 40 عملية قر�سنة �سد �سفن جتارية و�سياحية وناقالت نفط 

يف ال�سواحل ال�سومالية التي اعتربها مكتب املالحة الدويل االأخطر يف العامل.
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يف بداية تنامي الظاهرة، مل تهتم الكثري من الدول بخطورة القر�سنة البحرية وارتباطاتها، 
حي��ث مت جتاهل نداءات املكتب البح��ري الدويل املوجهة اإلى الدول التي متتلك قوات 
بحري��ة يف ال�سواحل ال�سومالية يف اإط��ار مكافحة االإرهاب بحماية ال�سواحل ال�سومالية 
م��ن القرا�سنة، حيث كان الهاج���ض االأ�سا�سي لهذه الدول  واالأولوية الق�سوى لقواتها 
البحرية املتواجدة يف منطقة القرن االإفريقي الت�سدي ملحاوالت عنا�سر القاعدة للت�سلل 

اإلى تلك املنطقة لكي ال تتخذها مالذاً اآمناً لها.

بن ال�سومال وملقا
يف ع��ام 2004 اأ�س��در املكتب البحري الدويل IMB، امل�س��وؤول عن مراقبة القر�سنة يف 
خمتل��ف اأنحاء العامل، تقريراً يك�س��ف عن ارتفاع حاد يف اأعداد البحارة الذين قتلوا يف 
الن�س��ف االأول من ذلك الع��ام، حيث قال التقرير ال�سادر ع��ن املكتب اأن عدد قتلى 
عملي��ات القر�سنة زاد مبعدل ال�سعف عن نف�ض الفرتة من العام 2003 وو�سل اإلى 30 
قتي��اًل من اأطقم ال�سفن. وكان ذلك هو اأعلى رقم قر�سنة يتعلق بعمليات قتل يف ع�سرة 
اأع��وام على الرغ��م من انخفا�ض عاملي يف اأعداد الهجم��ات، وكان ن�سف هوؤالء الذين 
قتل��وا كانوا يف املياه النيجريية، كما اعتربت فيتنام وبنجالد�ض والفليبن من بن املواقع 

ال�ساخنة االأخرى.
وذك��ر التقري��ر اأن اأعداد الهجم��ات البحرية حول الع��امل انخف�ض بنحو الرب��ع تقريباً 
مقارن��ة بنف�ض الفرتة من الع��ام 2003، لكن الو�سع تدهور يف م�سيق ملقا، حيث زادت 
الهجم��ات على ال�سفن يف اأكرث املمرات البحرية كثاف��ة يف العامل مبعدل 33 باملئة. ويف 
رد فع��ل عل��ى ذلك بداأت كل م��ن ماليزي��ا واإندوني�سيا و�سنغاف��ورة يف ت�سيري دوريات 
بحري��ة م�سرتك��ة للم�سايق، ووقعت 22 م��ن بن 182 حادث��ة وردت تقارير بوقوعها يف 
خمتل��ف اأنحاء العامل يف الن�سف االأول من الع��ام 2004 يف مياههم معظمها يف منطقة 
اإندوني�سي��ا، وعان��ت اإندوني�سيا يف الن�سف االأول من ذل��ك العام  من 50 هجمة مقارنة 
ب��� 64 حادثة وقعت يف نف�ض الفرتة من الع��ام 2011، واملعنى هنا اأن ا�سم ال�سومال مل 
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يك��ن يرتدد تقريب��اً يف التقارير الدولي��ة اخلا�سة بر�سد هذه الظاه��رة حتى عام 2004، 
حي��ث مل ت�سر التقارير اإلى وقوع اأي حادثة قر�سنة بحرية اأمام �سواحل ال�سومال حتى 
ذلك العام. بل الالف��ت اأن التقارير ر�سدت الع�سرات  من حوادث القر�سنة ال�سغرية 
والكبرية من دون اأن ت�سنف التهديد اأمام �سواحل ال�سومال باعتباره خطراً ملحاً، حيث 
اأعل��ن املكتب الدويل للمالح��ة البحرية يف عام 2002 اأن املي��اه االإقليمية االإندوني�سية 
هي االأخطر للمالحة الدولي��ة، وقال املكتب يف تقرير اإن املياه االإندوني�سية �سهدت 44 
ح��ادث قر�سنة، باالإ�سافة لت�سع حوادث يف م�سيق ملقا. ويف االأ�سهر ال�ست االأولى من 
ع��ام 2002، ُقتل �ستة من اأطقم البحارة يف هجم��ات يف جميع اأنحاء العامل، من بينهم 
اأربع��ة قتلوا يف املياه االإقليمية االإندوني�سية، وفق��اً لتقرير املركز الواقع يف كواالملبور، كما 
يلفت االنتباه اأي�ساً اأن معظم جرائم القر�سنة التي كانت تتم وقتذاك مل تكن ت�ستهدف 
ابت��زاز مالكي ال�سفن للح�سول على فدية مالية لالإف��راج عن االأطقم وال�سفينة، بل اإن 
غالبية هجمات القر�سنة كانت تتم بغر�ض �سرقة الب�سائع التي حتملها ال�سفن، اأو ل�سرقة 
اخلزائ��ن اأو ممتل��كات اأطقم البحارة، وعلى �سبيل املثال، �سه��دت الفرتة من يناير حتى 
يوني��و 2002  نح��و 14 عملية قر�سنة فق��ط بدافع ابتزاز مالك ال�سف��ن، بزيادة عمليتن 
ع��ن الفرتة نف�سها يف العام املا�سي، كما يالح��ظ اأن ال�سكن كان ال�سالح الرئي�سي يف 
�س��ن هجمات القرا�سنة كما ح��دث يف 57 هجوماً مقارنة ب� 31 هجوماً ا�ستخدمت فيها 

االأ�سلحة النارية. 
تقارير هيئ��ات املالحة الدولية كانت تر�سد م�ستوي��ات التهديدات على حركة املالحة 
التجاري��ة يف البح��ر، وكانت ت�سري اإلى هجمات قرا�سن��ة يف دول عدة اأخرى منها الهند 
وبنجالدي�ض، يف حن كان اخلطر يف احلالة ال�سومالية، وكانت هذه التقارير تعترب فقط اأن 
االإبحار بالقرب من االأرا�سي ال�سومالية �سديد اخلطورة ب�سبب امليلي�سيات امل�سلحة، وقال 
املرك��ز يف تقريره عن ال�سومال وقتذاك: »يعتلي امل�سلحون اأي �سفينة تهدئ من �سرعتها 
اأو تقف بالقرب من ال�ساحل ال�سومايل، وجنحوا حتى االآن يف احل�سول على مبالغ كبرية 

من مالك ال�سفن التي يختطفونها مقابل االإفراج عن ال�سفن واأطقم البحارة«.
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ويف حن كانت التقارير الدولية تعترب اإندوني�سيا والبحار املحاذية لها �سمن املناطق التي 
�سه��دت اأخطر اأعم��ال القر�سنة البحرية، ما ت�سبب يف اإل�س��اق �سمعة �سيئة باإندوني�سيا 
وقتذاك باعتبار �سواحلها مرتعاً للقرا�سنة، فقد اعتربت املياه املحاذية لل�ساحل ال�سومايل 
وخلي��ج ع��دن من املناطق اخلط��رة اأي�ساً ولك��ن بدرجة اأقل، حيث ق��ال مكتب النقل 
البح��ري ال��دويل اإن على ال�سفن الت��ي ت�ستخدم هذه املياه اأن تتحل��ى باأعلى درجات 
احلذر، حيث ي�ستخ��دم قرا�سنة هذه املنطقة الزوارق امل�سلح��ة ال�سريعة ل�سلب ال�سفن 

واإطالق النار عليها ون�سح املكتب ال�سفن بعدم االقرتاب من ال�ساحل ال�سومايل.
ويب��دو اأن حظ االأمن يف م�سي��ق ملقا كان اأف�سل مبراحل من �سواحل ال�سومال، حيث 
اأ�سفر التعاون الدويل وقتذاك عن تراجع كبري لهذا اخلطر يف امل�سيق، بعد اأن اتفقت كل 
م��ن اإندوني�سيا و�سنغافورة وماليزيا على ت�سيري دوريات حرا�سة بحرية م�سرتكة للم�سيق، 
حي��ث  تط��ل الدول الثالث عل��ى امل�سيق الذي يع��د واحداً من اأك��رث مناطق العامل 
ازدحاماً بحركة ال�سحن، ومير عرب ممر ملقا املائي ال�سيق اأكرث من ربع جتارة العامل وجميع 
واردات النفط املتجهة اإلى اليابان وال�سن تقريباً، ومتثل القر�سنة م�سكلة يف تلك املنطقة 
من��ذ قرون لكنها ازدادت �سوءاً يف االأع��وام االأخرية من القرن الع�سرين، لكن م�ستوى 

التهديد قد ازداد عقب هجمات 11 �سبتمرب 2001.

دور اإماراتي لل�سيطرة على الظاهرة 
�سمن مبادرات عدة طرحتها دولة االإمارات العربية املتحدة على مدار االأعوام املا�سية، 
وتخت�ض جميعها مبعاجلة الق�سايا التي تت�سل ات�سااًل وثيقاً باالأمن واال�ستقرار االإقليمي 
والدويل، وهي مبادرات تلقى اهتماماً كبرياً وا�ستجابة وا�سعة من جانب الدول واجلهات 
املعني��ة، جاءت مب��ادرة ا�ست�سافة املوؤمتر ال��دويل »التهديد العاملي واأ�س��كال اال�ستجابة 
االإقليمي��ة.. �سياغة منهجية م�سرتكة ملواجهة القر�سنة البحرية« والذي عقد يف دبي يف 
اإبري��ل املا�س��ي بتنظيم م�سرتك من قبل وزارة اخلارجي��ة االإماراتية وموانئ دبي العاملية، 
حيث �سارك يف هذا املوؤمتر وزراء خارجية عدد من الدول ونحو 400 م�سوؤواًل من خمتلف 
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دول الع��امل ومن »املنظمة البحري��ة الدولية«، اإلى جانب عدد من ق��ادة القطاع وممثلي 
منظم��ات الرعاي��ة االجتماعية وجمموعة كبرية م��ن التنفيذي��ن يف كربيات �سركات 
ال�سح��ن البحري العاملية واخلرباء املعنين، واكت�سب هذا املوؤمتر اأهمية لي�ض فقط لطبيعة 
امل�ساركن فيه من اخلرباء واملتخ�س�سن يف هذه الظاهرة باأبعادها املختلفة، بل اأي�ساً الأنه 
�سعى اإلى اإيجاد االإطار املنا�س��ب لتن�سيق اال�ستجابات الدولية العاجلة من اأجل و�سع 
ح��د للتهديد الذي ت�سكله ظاه��رة القر�سنة البحرية على امل�ستوي��ات كافة، خا�سة مع 
تزايد القناعة ب�سرورة بذل جهود من�سقة وم�ستدامة من جانب احلكومات وقوات االأمن 
والقطاع اخلا���ض الإيجاد حلول جذرية لهذه امل�سكلة التي تهدد اأمن العامل وا�ستقراره، 
وتعرقل حركة التجارة العاملية، وقد عك�ض هذا املوؤمتر حر�ض االإمارات على اأن تكون يف 
�سدارة اأي حترٍك اأو جهٍد دويل ملواجهة االأخطار التي تهدد اأمن العامل وا�ستقراره وجتارته، 
حيث كان تنظيم موؤمت��ر »القر�سنة البحرية« نابعاً من اإدراكها القوى ملا تنطوي عليه هذه 
الظاه��رة من تهديد جدي خلطوط املالحة البحرية العاملية؛ ما يوؤدي اإلى خ�صائر �صخمة 
لالقت�ساد العاملي، كما اأن م�ستوى التمثيل الدويل يف هذا املوؤمتر كان انعكا�ساً للثقة التي 
توليه��ا االإمارات اإزاء التعامل مع ظاه��رة القر�سنة، والتي اأكدتها العملية الناجحة التي 
نفذتها القوات االإماراتية اخلا�سة ملكافحة االإرهاب التابعة للقوات امل�سلحة لتحرير �سفينة 
ترف��ع علم االإمارات من اأيدي القرا�سن��ة يف املنطقة الواقعة �سرق ُعمان يف بحر العرب، 
حي��ث اأو�سحت هذه العملية بجالء كي��ف اأن دولة االإمارات ال تتهاون مع االإرهاب اأو 
ت�ستجيب لعمليات االبتزاز التي يقوم بها القرا�سنة من خالل عمليات االختطاف التي 
ينفذونه��ا ويطلبون على اأثرها مبالغ مالية كبرية ت�سل اإل��ى مالين الدوالرات، وكانت 
القوات اخلا�سة االإماراتية ملكافحة االإرهاب وباإ�سناد من وحدات القوات اجلوية والدفاع 
اجلوي قد قامت يف الثاين من اإبريل من العام 2011 بعملية ناجحة لتحرير ال�سفينة )اإم 

يف اأريلة( التي ترفع العلم االإماراتي من اأيدي القرا�سنة.
وق��ال م�سدر اأمني اإماراتي وقتذاك: اإن وحدة مكافحة االإرهاب املدعومة بوحدات من 
الق��وات اجلوية والدفاع اجل��وي وبالتن�سيق مع االأ�سطول اخلام���ض االأمريكي اقتحمت 
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ال�سفينة واأعقب عملية االقتحام ا�ست�سالم اخلاطفن. واأ�سار امل�سدر اإلى اأن هذه العملية 
احلا�سم��ة اإمنا توؤكد ت�سميم حكومة دولة االإمارات العربي��ة املتحدة على التعامل بحزم 
مع اأية عمليات للقر�سنة، وتو�سح عزم الدولة على عدم الر�سوخ ملثل هذه التهديدات، 
وبع��د ذلك بفرتة حكمت حمكمة اإماراتية، على 10 قرا�سنة �سومالين بال�سجن املوؤبد 

بعد اإدانتهم باختطاف ال�سفينة االإماراتية.
وتعليقاً على الدور االإمارات��ي الفاعل على �سعيد مواجهة ظاهرة القر�سنة البحرية اأمام 
�سواح��ل ال�سومال تق��دم �سيخ �سريف �سي��خ اأحمد رئي�ض ال�سوم��ال بال�سكر اجلزيل 
وعظيم االمتنان اإل��ى دولة االإمارات العربية رئي�ساً وحكوم��ًة و�سعباً ال�ست�سافتها املوؤمتر 
ال��دويل الثاين ملكافح��ة القر�سنة البحرية ال��ذي و�سفه باملوؤمتر اله��ام بالن�سبة للم�ساألة 
ال�سومالية وحماربة ظاهرة القر�سنة البحرية ب�سفة خا�سة، واأ�ساف يف كلمته اأمام اجلل�سة 
االفتتاحي��ة للموؤمت��ر: اإن دول��ة االإمارات العربية وجه��ت جل اهتماماته��ا اإلى انت�سال 
ال�سع��ب ال�سوم��ايل من امل�ستنقع الذي وق��ع فيه، واآلت على نف�سه��ا اأال ترتك ال�سعب 
ال�سومايل يئن حتت اأنقا�ض اخلراب والدمار، واأنفقت مالين الدوالرات من اأجل عودة 
االأم��ن واال�ستقرار اإلى ال�سومال عن طريق تق��دمي كل امل�ساعدات املادية واملعنوية اإلى 
ال�سوم��ال، وطرق كل االأبواب املوؤدية اإلى اإيج��اد احللول املنا�سبة للمع�سلة ال�سومالية. 
واأ�ساف �سريف اأن املوؤمتر ياأتي يف اأعقاب موؤمترين عاملين اأحدهما عقد يف لندن واالآخر 
يف ا�سطنبول وكانا يبحثان عن اأف�سل الطرق املنا�سبة الإيجاد حلول للمع�سلة ال�سومالية، 
و�س��درت عنهما قرارات وتو�سيات مفيدة، وكان لدول��ة االإمارات العربية اليد الطولى 
الإجن��اح هذي��ن املوؤمترين الدولين. وقال اإن احلكومة ال�سومالي��ة منهمكة يف هذه االأيام 
لتهيئ��ة اجلو املالئ��م لتوديع املرحلة االنتقالي��ة واال�ستعداد ال�ستقب��ال املرحلة اجلديدة 
الت��ي بداأت يف اأغ�سط�ض 2012 م�سرياً اإل��ى اأن اال�ستعدادات للمرحلة القادمة تتطلب 
من��ا مزيداً من اجلهود ومزيداً من الدعم ال��دويل، ونا�سد املجتمع الدويل اأن يويف بوعده 
ويتحم��ل تكالي��ف املوؤمتر التاأ�سي�سي حتى ال تكون هناك تربي��رات للتلكوؤ وعدم تنفيذ 
اخلطط كما و�سع لها، وقال �سيخ �سريف: اإن احلكومة ال�سومالية توؤكد ترحيبها باجلهود 
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الدولية التي ال مت�ض �سي��ادة وكرامة ال�سعب ال�سومايل وتبذل ق�سارى جهدها ملكافحة 
القرا�سن��ة، ولكنه��ا ترى اأن اجلهود الدولي��ة املبذولة ال ميكن اأن حتق��ق النتائج املرغوبة 
واأن امللي��ارات الت��ي تقدر ما بن 5 - 6 مليارات دوالر الت��ي ينفقها املجتمع الدويل يف 
مكافحة القر�سنة تذهب �سدى يف حن اأن احلكومة ال�سومالية تعر�ض خدماتها اخلا�سة 
التي تراها �سرورية وفعالة وقادرة ال�ستئ�سال ظاهرة القرا�سنة اإذا ما توافرت االإمكانيات 
ال�سروري��ة لها التي تق��در باأقل من 1 % من اإجمايل ما ينفق��ه املجتمع الدويل ملكافحة 
القرا�سن��ة ومبدة وجيزة جداً؛ الأن القرا�سنة لي�سوا من �سكان البحار، واإمنا هم جاءوا من 
ال��رب ال�سومايل الذي نريد تطهريه من االإرهابين والقرا�سنة، واأ�ساف اأننا على ا�ستعداد 
ت��ام ملواجهة ه��ذه االآفة، واأننا على الرغم من قلة اإمكانياتن��ا املادية املتوا�سعة املتاحة لنا 
فاإننا نبذل ق�سارى جهدنا التخاذ خطوات ملمو�سة نهدف من ورائها تطويق وا�ستئ�سال 
ن�ساط��ات القر�سنة البحرية يف بع�ض ال�سواحل البحري��ة املتاخمة حلدودنا الربية وذلك 
عن طريق تدري��ب فوجن من امل�ساة البحرية بهدف القيام م�ستقباًل بعمليات ع�سكرية 
مته��د ال�سبيل حلملة بحرية وا�سعة النطاق تتيح لقواتن��ا البحرية تطهري مياهنا االإقليمية، 

التي تعترب املركز الرئي�سي الأعمال القر�سنة، من هذه العنا�سر االإجرامية.
من جانبه��ا ا�ستجابت دولة االإمارات ب�سكل عملي ملتطلب��ات اال�ستقرار يف ال�سومال، 
حي��ث اأعل��ن خالل املوؤمتر عن تق��دمي مبلغ 3 مالين و680 األف دره��م )مليون دوالر( 
للم�ساهمة يف رفع قدرات القوات البحرية وال�سواحل ال�سومالية ملواجهة ظاهرة القر�سنة 
البحري��ة، فيما بل��غ اإجمايل قيمة امل�ساعدات االإن�سانية واملالي��ة التي قدمتها الدولة اإلى 
ال�سومال خالل ال�سنوات االأربع املا�سية، 92 مليون درهم، وهو ما يقرب من 25 مليون 
دوالر اأمريكي، حيث قال �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية يف كلمة 
األقاها نيابة ع��ن �سموه، معايل الدكتور اأنور قرقا�ض وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية خالل 
اجلل�س��ة االفتتاحي��ة للموؤمتر: »نحن يف دولة االإم��ارات نتمتع بتاري��خ عريق يف املالحة 

البحرية والتجارة، ما يجعلنا ن�سعر بقلق عميق جتاه معاناة البحارة«.
واأ�ساف: »لقد اأ�سبح من الوا�سح اأنه يجب توجيه اجلهود نحو التو�سل اإلى قيادة اإقليمية 
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اأكرث قدرة يف �سياق اال�ستجابة الدولية على مكافحة القر�سنة، وذلك انطالقاً من حقيقة 
اأن احل��ل املدار اإقليمياً هو وحده القادر على اأن يك��ون م�ستداماً على املدى الطويل يف 
ه��ذا االإطار«. وقال: اإن دولة االإمارات اأكدت م��راراً على احلاجة اإلى تقدمي الدعم اإلى 
الدول يف تلك املنطقة، وخا�سة ال�سومال، وذلك حتى تتمكن هذه الدول من اأن تظهر 
ا�ستجاب��ات وطنية فعال��ة رداً على القر�سنة البحرية التي تنطل��ق من �سواطئها، واأو�سح 
اأن دول��ة االإمارات، يف �سعيها الأن تلعب دوراً مهماً يف هذا امللف، فاإنها تنطلق من ح�ض 
بامل�سوؤولي��ة و�سع��ور باأهمية تفعيل ال��دور االإقليمي يف الت�سدي له��ذا التحدي؛ حتقيقاً 
لال�ستق��رار يف املنطقة ودعماً لل�سومال حكوم��ة و�سعباً، من جانبه قال �سلطان بن �سليم 
رئي���ض جمل�ض اإدارة »موان��ئ دبي العاملية« يف كلمته اأمام املوؤمتر  اإن م�ستويات الهجمات 
عل��ى ال�سفن التجارية يف املياه االإقليمية ال�سومالية �سهدت تراجعاً ملحوظاً منذ خم�سة 
اأعوام، واأنه مل ي�سجل خالل الن�سف االأول من العام اجلاري، �سوى 30 هجوماً باملقارنة 
م��ع 176 هجوماً خالل الفرتة نف�سها من الع��ام املا�سي، مو�سحاً اأن ن�سبة جناح هجمات 
القرا�سنة انخف�ست من 28 % عام 2009 اإلى 14 % خ�الل العام املا�سي، ورغم ذلك 
ف��اإن وترية حدة عن��ف القرا�سنة يف ت�ساع��د م�ستمر حيث �سهد ع��دد البحارة الذين 
لق��وا حتفهم ج��راء القرا�سنة ارتفاعاً بنح��و ثالثة اأ�سعاف من 8 % اإل��ى 24 %، فيما 
ق�س��ى منذ عام 2007 نحو 62 بحاراً كنتيجة مبا�سرة الأعمال القر�سنة. واأ�سار بن �سليم 
اإلى اأن درا�س��ة حديثة، اأظهرت اأن القر�سنة ال�سومالية كلفت املجتمع الدويل نحو 6.9 
ملي��ار دوالر يف العام املا�س��ي؛ اأي ما يزيد بنحو مليار دوالر عن الناجت املحلي االإجمايل 
لل�سوم��ال، وحذر بن �سليم م��ن اأن التاأثري االقت�سادي الكلي عل��ى دول املنطقة جراء 
القر�سن��ة �سيكون �سلبياً على املدى الطويل ما مل يت��م التعامل مع هذا التهديد بجدية 
وفاعلية. من ناحيتها، اأ�سادت اخلارجية االأمريكية بجهود دولة االإمارات العربية املتحدة 
يف مكافح��ة القر�سنة وتقدمي الدعم املايل واللوج�ستي والع�سكري ملواجهة هذه الظاهرة 
التي تهدد املنطقة بتبعات اقت�سادية واجتماعية �سلبية. وقال توما�ض كيلي م�ساعد وزير 
اخلارجية االأمريكية لل�سوؤون الع�سكرية وال�سيا�سية وم�سوؤول مكافحة القر�سنة: اإن دولة 
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االإم��ارات ت�ستح��ق كل ال�سكر والتقدير مل��ا تبذله من جهود كب��رية مبكافحة القر�سنة 
وم�ساعدة ال�سومال. ولف��ت خالل حديث مع �سحيفة »االحتاد« اإلى اأن ا�ست�سافة دولة 
االإم��ارات للموؤمتر الذي يجم��ع الالعبن االأ�سا�سين ملكافحة ه��ذه الظاهرة دليل على 
الدور الكبري الذي تقوم به دولة االإمارات لدعم واإجناح اجلهود العاملية ملكافحة القر�سنة. 
واأب��دى م�ساعد وزي��ر اخلارجية االأمريكية اإعجاب��ه بالقوات اخلا�س��ة ملكافحة االإرهاب 
التابعة للقوات امل�سلحة االإماراتية، وجناحها يف حترير ال�سفينة )اإم يف اأريلة( العام املا�سي 
م��ن اأيدي القرا�سنة. وقال: قدمت دولة االإمارات بتحري��ر ال�سفينة من اأيدي القرا�سنة 
منوذج��اً �ساطع��اً على الدور الكبري الذي تقوم به يف مكافح��ة القر�سنة وتقدمي القرا�سنة 
الذي��ن مت اإلقاء القب���ض عليهم اإلى املحاكمة العادلة، وق��ال: اإن حماكمة القرا�سنة اأمام 
املحاكم االإماراتية ي�ستحق االإ�سادة والتقدير من كافة دول العامل، م�سرياً اإلى اأن جهود 
االإم��ارات بدعم »�سن��دوق الثقة« اخلا�ض مب�ساع��دة ال�سومال ظاه��رة للجميع، م�سيداً 

بالدعم اجلديد الذي مت االإعالن عنه بتقدمي مليون دوالر مل�ساعدة ال�سومال.

ا�سرتاتيجية اإماراتية وطنية ملكافحة القر�سنة
ق��ال �سمو ال�سي��خ عبداهلل بن زايد اآل نهي��ان وزير اخلارجية، يف كلمة ل��ه األقاها خالل 
موؤمتر املانحن من القطاع العام واخلا�ض والذي اأقيم على هام�ض موؤمتر مكافحة القر�سنة 
بدب��ي الع��ام املا�س��ي، اإن دولة االإم��ارات قامت بو�س��ع ا�سرتاتيجية وطني��ة �ساملة يف 
جم��ال مكافحة القر�سنة البحري��ة، حيث ترتكز تلك اال�سرتاتيجي��ة على ثالثة حماور 
ه��ي: اال�ستجابة الع�سكرية القوي��ة، وااللتزام بجلب القرا�سن��ة املوقوفن اإلى العدالة، 
باالإ�ساف��ة اإلى تقدمي امل�ساعدات البعيدة املدى واإقام��ة �سراكة تنموية مع عدد من دول 
املنطق��ة. واأ�ساف اأن امل�ساركن يف موؤمتر مكافحة القر�سنة ي�سجلون حلظة حتول يف عالقة 
التع��اون بن القطاعن العام واخلا�ض يف جمال مكافح��ة القر�سنة البحرية؛ اإذ اإن املوؤمتر 
�سه��د تقدمي م�ساهمات متميزة ل�سندوق االأمم املتحدة االئتماين ملكافحة القر�سنة من 
قب��ل قطاع النقل البح��ري ومن قبل ال�سناعات املتعلقة بهذا القط��اع، كما �سهد املوؤمتر 
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ازدي��اداً ملحوظاً يف ع��دد امل�ساركن اجلدد يف اجلهود الدولية ملكافح��ة القر�سنة. واأ�سار 
�سم��وه اإلى اأن �سن��دوق االأمم املتحدة �ساهم يف تنفيذ عدد م��ن م�ساريع بناء القدرات 
يف املنطق��ة، ومتويل امل�ساريع التي ت�سجع تنمية االأن�سط��ة االقت�سادية البديلة يف املناطق 
املتاأثرة بالقر�سنة، كما �ساهم يف دعم اإجراءات حماكمة و�سجن القرا�سنة املدانن، الفتاً 
اإلى اأن الظروف املالية احلالية لل�سندوق هي م�سدر قلق بالغ جلميع امل�ساركن يف املوؤمتر. 
واأك��د �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زاي��د اآل نهيان اأن اال�سرتاتيجي��ة الوطنية التي و�سعتها 
دولة االإمارات ملكافحة القر�سنة يجب اأن تكون مكملة للجهود الدولية يف املجال ذاته، 
م�س��رياً اإل��ى اأن االإمارات تعد ع�سواً فاع��اًل يف فريق االت�سال ال��دويل املعني مبكافحة 
القر�سنة قبالة ال�سواحل ال�سومالية، واملدعوم من قبل �سندوق االأمم املتحدة االئتماين 

ملكافحة القر�سنة.
واأعلن �سموه عن م�ساركة دولة االإمارات يف دعم ال�سندوق االئتماين مببلغ مليون دوالر 
اأمريك��ي، موؤكداً ثقته باأن امل�ساركن يف املوؤمتر لن ي��رتددوا يف امل�ساهمة بهذا ال�سندوق 
املهم، ال�سيما يف جوانبه املتعلقة بتعزيز �سلطة القانون ودعم م�ساريع التنمية. من جهتها، 
قالت معايل رمي الها�سمي وزيرة الدولة: اإن موافقة االإمارات على ا�ست�سافة هذه اجلل�سة 
امل�سرتك��ة مع االأم��م املتحدة على هام�ض اأعم��ال موؤمتر مكافحة القر�سن��ة تعد بالن�سبة 
لدول��ة االإم��ارات اأحد مكون��ات ا�سرتاتيجيتها الوطني��ة ال�ساملة يف حمارب��ة القر�سنة، 
حي��ث قامت الدولة - وكجزء من هذه اال�سرتاتيجية - بااللتزام بطرح الق�سايا الرئي�سة 
الت��ي تهدد املنطقة، مثل القر�سنة البحرية، على قمة اأولويات جداول اأعمال املنتديات 
الدولي��ة، م�سرية اإلى اأن ق�سي��ة القر�سنة البحرية يجب اأن تت�س��در جدول اأعمال كل 
م��ن حكومات املنطقة ورجال االأعمال واملواطنن، خا�سة عند وقوع هجمات القرا�سنة 
عل��ى بعد اأميال فقط من �سواطئ املنطقة، واأ�سافت اأن حتدي مواجهة القرا�سنة، والذي 
ي�سكل اأحد اأكرب التحديات التي تواجه العامل خالل القرن احلادي والع�سرين، يتطلب 
ا�ستجاب��ة �سامل��ة ومتعددة االأوجه يقوده��ا اأ�سحاب امل�سلحة يف هذا املج��ال؛ اإذ اإنه مت 
التعبري خالل املوؤمتر عن اجلهود التي يبذلها عدد من اجلهات املعنية مثل جهود القوات 
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امل�سلح��ة لعدد من الدول التي ت�سارك يف الق��وات الع�سكرية لت�سكيل ا�ستجابة بحرية 
ع�سكري��ة دولية فاعلة �سد القر�سنة البحرية، باالإ�سافة اإلى قطاع �سناعة النقل البحري 
ال��ذي يقوم بدع��م تنفيذ اأف�سل املمار�س��ات االإدارية التي تهدف اإل��ى حماية ال�سفن 
يف البح��ار، ف�س��اًل عن قيام الدول وقط��اع �سناعة النقل البحري مع��اً بدعم تطوير بناء 
الق��درات، وحت�سن م�ستوي��ات املعي�سة يف تلك الدول املتاأثرة ب�س��ورة كبرية بالقر�سنة. 
واأ�سارت اإلى اأنه بالرغم من هذه اال�ستجابة الدولية ال�ساملة، اإال اأن عدد الهجمات التي 
�سنه��ا القرا�سنة �سهد ارتفاعاً خ��الل ال�سهر االأول من عام 2011، كم��ا قام القرا�سنة 
بتحدي��ث وتطوير تكتيكاتهم، اإل��ى جانب ا�ستخدام تقنيات معق��دة، اإ�سافة اإلى وقوع 
مناط��ق اأكرث حتت خطر التعر�ض للهجمات، كما اأن هجمات القرا�سنة نف�سها اأ�سبحت 
تتمي��ز مبعدالت اأعلى من العنف. واأكدت اأن اأ�سحاب امل�سلحة عانوا ب�سورة كبرية من 
التكالي��ف املتزايدة للقر�سنة البحرية، بدءاً من الدول التي ت�ساهم يف قوات اال�ستجابة 
البحري��ة الدولية، و�س��واًل اإلى قطاعات �سناعة النقل البح��ري التي اأ�سبحت م�سطرة 
يف الوق��ت احل��ايل اإلى دفع ر�سوم تاأم��ن اأعلى. وقالت: يجب علين��ا اأال ن�سلل اأنف�سنا 
باالأرقام وحدها فقط، فهذه الدول وال�سركات العاملة يف �سناعة النقل البحري تتحمل 
كذل��ك التزام��اً ال ميكن قيا�سه باالأرقام يتحمل عبئه الرج��ال والن�ساء، مدنين كانوا اأو 
ع�سكرين، ممن تتعر�ض حياتهم للخطر نتيجة لهجمات القرا�سنة يف البحار، واأ�سافت اأن 
الهجمات التي ي�سنها القرا�سنة قبالة ال�سواحل ال�سومالية اأدت اإلى اإعاقة ومنع و�سول 
امل�ساعدات التي تقدم اإلى ال�سعب ال�سومايل عرب برنامج االأغذية العاملي، وعلى املدى 
الطويل، ف��اإن االقت�ساد االإجرامي القائم يف ال�سومال وال��ذي يولده القرا�سنة �سيحرم 
�سكان ال�سومال من اال�ستثمارات الطويلة االأجل التي ت�ساهم يف اإيجاد وظائف ثابتة يف 
الب��الد ويف حتقيق ا�ستقرار عملية التنمية لكام��ل املجتمع، م�سرية اإلى اأنه على املجتمع 
الدويل التاأكد م��ن عدم القيام باإهمال اال�ستثمارات الطويل��ة االأجل ودورها يف اإيجاد 

حل جذري للم�سكلة.
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جهود اإماراتية .. وطرق العالج
من جانب��ه اأكد �سعادة فار�ض حمم��د املزروعي م�ساعد وزير اخلارجي��ة لل�سوؤون االأمنية 
والع�سكري��ة يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأن املوؤمتر الثاين ملكافحة القر�سنة البحرية 
وال��ذي عقد حتت �سعار "ا�ستجاب��ة اإقليمية للقر�سنة البحرية لتعزي��ز ال�سراكات العامة 
واخلا�سة وتعزيز امل�ساركة العاملية" يوفر من�سة ا�سرتاتيجية لتعزيز التعاون بن املوؤ�س�سات 
االإقليمي��ة والدولية ملكافحة هذه الظاهرة من خالل املب��ادرات امل�سرتكة بن القطاعن 

العام واخلا�ض.
وتعد دول��ة االإمارات اأحد اأبرز االأطراف املعنية يف اجلهود الدولية ملكافحة هذا التهديد 
بو�سفه��ا مركزاً اإقليمياً جماوراً للدول االأكرث ت�سرراً من القر�سنة، وكمركز عاملي رئي�سي 
لالأعمال والتجارة البحرية، وكع�سو م�سوؤول يف املجتمع الدويل. وبو�سفها اأحد االأع�ساء 

البارزين يف قائمة الدول التي تقود امل�سرية الدولية ملكافحة القر�سنة البحرية.
كم��ا اأ�س��ار اإلى اأن وزارة اخلارجي��ة يف دولة االإمارات تقوم بجه��ود كبرية على ال�سعيد 
املحل��ي واالإقليمي والدويل، حيث اإن القر�سنة البحرية من �سواحل ال�سومال لها تاأثري 

مبا�سر على االأمن االإقليمي وحرية التجارة وكذلك اأمن ال�سومال.
واحلل االإمارات��ي يعتمد على ركيزتن اأ�سا�سيتن: االأول��ى تاأمن فر�ض عمل لل�سباب 
والبحارة ال�سومالين لثنيهم عن امتهان القر�سنة، والثانية تق�سي ببناء قوة خفر �سواحل 
�سومالية فاعلة وقادرة على الت�سدي للقرا�سنة متى واأينما يظهرون، وت�ستمل يف الوقت 
ذات��ه على قوة جندة قادرة عل��ى م�ساعدة اأي �سفينة تتعر�ض لالختطاف يف عر�ض البحر 

وتطلق نداء ا�ستغاثة.

خ�سائر القر�سنة يف خليج عدن
قدر تقرير اقت�سادي اأن اأعمال القر�سنة قبالة ال�سواحل ال�سومالية تكلف املجتمع الدويل 
ح��وايل 8.3 مليار دوالر �سنوياً. وذك��ر التقرير، الذي اأ�سدرت��ه موؤ�س�سة )جيوبولي�ستي 
كون�سالتان�س��ي(، اأن اإجمايل تلك التكلفة قد يرتف��ع اإلى ما بن 13 اإلى 15 مليار دوالر 

القرصنة البحرية .. تحدٍّ عالمي متجدد



172

بحلول عام 2015. واأ�سار التقرير اإلى اأن القر�سان ميكن اأن يحقق دخال مقداره 79 األف 
دوالر يف الع��ام، وح��ذر التقرير من احتمال اأن جتتذب القر�سن��ة املزيد من االأ�سخا�ض 
للعم��ل به��ا، م�سيفاً »بالنظر اإلى العر�ض والطلب يف اأعم��ال القر�سنة، فاإن هناك جمااًل 
كب��رياً للتو�س��ع«. وتوقعت موؤ�س�س��ة جيوبولي�سيت��ي، املتخ�س�سة يف جم��ال املعلومات 
االقت�سادية، اأن يزداد عدد القرا�سنة الذين يعملون على ال�سواحل ال�سومالية من 200 
اإل��ى 400 �سخ�ض كل عام، وقدرت املوؤ�س�سة تكلف��ة القر�سنة خالل عام 2010 ما بن 
4.9 اإل��ى 8.3 مليار دوالر، اآخذة يف االعتبار تاأثريها على حجم التجارة البحرية العاملية 
وامل�ساحة املتزايدة التي ين�سط فيها القرا�سنة واالأ�ساليب املتطورة امل�ستخدمة ملحاربتهم. 
كم��ا ح��ذر التقرير من اأن اأخطار القر�سنة �سارت متثل م�سكل��ة يف املياه االأفريقية ومياه 
البحر االأبي�ض املتو�سط واملحيط الهادئ. واأ�سافت الدرا�سة اأن الدخل االإجمايل الذي 
ح�س��ل علي��ه القرا�سنة من ن�ساطه��م تراوح بن 75 اإلى 238 ملي��ون دوالر خالل عام 
2010، وت�س��ري هذه التقديرات اإلى اأي مدى ميكن اأن تك��ون القر�سنة جاذبة لل�سباب 

يف بل��د يعاين احل��رب االأهلية والفقر وتق��ل فيه فر�ض العمل واال�ستثم��ار ولي�ست فيه 
حكوم��ة مركزية قوي��ة وال تطبيق �سارم الأح��كام القانون. واأ�سار التقري��ر اإلى اأنه بينما 
يكون القر�سان معروفاً ووا�سحاً للعيان، فاإن ممويل القرا�سنة واجلهات الراعية لهم يظلون 

خمتفن.
ويف يناي��ر 2011، اأف��ادت درا�سة باأن اأعم��ال القر�سنة البحرية تكب��د االقت�ساد العاملي 
خ�سائ��ر ت��رتاوح بن 7 و12 ملي��ار دوالر �سنوياً. وج��اء يف الدرا�سة الت��ي اأجراها معهد 
»ت�سات��ام هاو���ض« يف اململكة املتحدة اأن ه��ذه اخل�سائر ت�سمل مبال��غ الفدية التي تدفع 
للقرا�سن��ة، وتكاليف ت�سدي��د االإجراءات االأمني��ة على ال�سفن، اإ�ساف��ة اإلى االأ�سرار 
الت��ي تلحق بالتج��ارة العاملية، وبح�سب الدرا�سة فمعظم ه��ذه اخل�سائر تاأتي من اأعمال 
القر�سن��ة قبال��ة �سواحل ال�سوم��ال، ورغم وجود ق��وة بحرية دولية للت�س��دي الأن�سطة 
القرا�سن��ة ال�سومالي��ن اإال اأن التقديرات ت�سري اإلى تزايده��ا يف ال�سنوات االأخرية مع 
ات�س��اع نطاق العمليات، وقدر باح��ث يف املركز ن�سبة الزيادة يف اأعم��ال القر�سنة قبالة 
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ال�سومال بنحو خم�سة اأ�سعاف منذ عام 2005، واأو�سحت الدرا�سة اأنه منذ عام 2006 
بلغ اإجمايل عمليات القر�سنة يف اأنحاء العامل 1600 وقتل فيها نحو 54 �سخ�ساً. وترتكز 
ه��ذه العملي��ات يف القرن االإفريق��ي و نيجرييا وخليج غينيا وم�سي��ق ملقا. اأما تكاليف 
تغيري م�سار ال�سفن لتفادي هذه املناطق اخلطرة فت�سل اإلى نحو 3 مليارات دوالر �سنوياً، 
بينما ينفق نحو ملي��وين دوالر �سنوياً على القوة البحرية الدولية التي تراقب ال�سواحل 
ال�سومالي��ة، كم��ا ت�سري تقديرات اإلى اأنه منذ بداية هذا الع��ام مت احتجاز اأكرث من 500 

قطعة بحرية من 18 دولة بوا�سطة القرا�سنة يف جميع مناطق العامل. 

دور �سيني ن�سط
االهتمام بحماية املالحة يف خليج عدن ال يقت�سر على قوات بحرية غربية، حيث تلعب 
ال�س��ن دوراً بارزاً توج با�ست�سافة موؤمتر دويل ا�سته��دف تن�سيق اجلهود الدولية ملكافحة 
ظاه��رة القر�سنة البحري��ة امل�ست�سرية بخا�سة يف خليج عدن قبال��ة ال�ساحل ال�سومايل. 
وح�س��ر املوؤمتر مندوبون ع��ن رو�سيا والياب��ان والهند واالحتاد االأوروب��ي وحلف �سمال 
االأطل�س��ي )نات��و( بهدف تن�سي��ق مواكبة �سفن النق��ل التجارية الت��ي تبحر يف اخلليج 
امل�سطرب، ونظر املراقبون اإلى املوؤمتر باعتباره موؤ�سراً ملدى اهتمام ال�سن بق�سية القر�سنة 
امل�ستجدة يف خليج عدن وبخا�سة اأنها اأر�سلت العام املا�سي �سفناً حربية الإجراء دوريات 
يف مي��اه اخللي��ج، وي�سار اإلى اأن القرا�سنة كانوا قد احتج��زوا من قبل باخرة نقل �سينية 
عل��ى متنها طاقم موؤلف من 25 بحاراً. كم��ا يذكر اأن ال�سينين ترددوا قبل امل�ساركة يف 
مه��ام املواكب��ة واملراقبة يف مياه خليج ع��دن، لكن باعرتاف م�س��وؤويل االحتاد االأوروبي 
ف��اإن تعاونهم مع املهمة فاق كل التوقعات.  وكانت ال�سن قد ترددت يف امل�ساركة بهذه 
املهام الأنها ال تبدي عادة اأي حما�سة للم�ساركة مبهام يديرها االأوروبيون اأو حلف الناتو، 
ولكن موقف بكن تغري بعد اأن اختطف القرا�سنة الباخرة ال�سينية وطاقمها يف دي�سمرب 
ع��ام 2010 �سمال جزر �سي�سل، كما ت�سارك اليابان اأي�ساً  يف اأعمال الت�سدي للقر�سنة 
البحري��ة قبالة ال�سواح��ل ال�سومالية وبحر العرب، حيث تتواج��د مدمرتان يابانيتان يف 
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خلي��ج عدن ويبلغ عدد طاقم املدمرتن 400 عن�سر من قوات حر�ض ال�سواحل مهمتهم 
تق��دمي احلماية لل�سفن اليابانية التي تعرب هذه املنطقة الت��ي تن�سط فيها اأعمال القر�سنة 
البحرية. واأعلن وزير الدفاع الياباين اأن القر�سنة قبالة ال�سواحل ال�سومالية تعترب تهديداً 
لليابان وللمجتمع الدويل، ومن »واجب القوات اليابانية حماية حياة اليابانين وممتلكات 

اليابان«.

التعرث الدويل يف مواجهة  القر�سنة .. ملاذا؟
ي�س��ري الواقع اإلى اأن هن��اك تعاوناً دولياً وتواجداً ع�سكرياً مكثفاً م��زوداً باأ�سلحة متقدمة 
يف املنطق��ة الواقع��ة اأم��ام ال�سواحل ال�سومالي��ة، ومع ذلك مل يعلن بع��د الق�ساء على 
خط��ر القر�سنة البحرية يف هذه املنطقة نهائي��اً، ما يطرح بالتبعية ت�ساوؤالت حول اأ�سباب 
التع��رث يف مواجهة هذه الظاهرة اخلطرة على االقت�ساد العاملي، اإذ يت�ساءل الكثريون عن 
االأ�سب��اب التي تقف وراء اإخفاق العنا�سر املدربة من القوات البحرية العاملية وامل�سلحة 
باأح��دث املع��دات يف التغلب عل��ى قرا�سنة لي���ض بحوزتهم اإال بن��ادق كال�سنيكوف 
وقاذف��ات قناب��ل اآر بي جي يف اأف�سل االأحوال؟ ويف هذا االإط��ار ميكن االإ�سارة اإلى اأن 
ه��ذا الن�صاط الع�صك��ري العاملي املكثف ق��د ت�صبب يف احلد من ن�ص��اط القرا�صنة يف 
مي��اه خليج ع��دن، لكن ذلك مل يع��ِن اأن القرا�سنة ا�ست�سلموا متاماً، ب��ل انتقلوا جنوباً 
اإل��ى املحيط الهندي م�ستاأنفن اأن�سطتهم، ما ي�سري اإل��ى  اأن اأول م�سكلة تواجه القوات 
البحرية االأوروبية هي م�ساأل��ة جغرافية، فعليها مت�سيط منطقة مب�ساحة اأوروبا الغربية، وقد 
جت��د نف�سها على بعد ب�سعة اأيام من �سفينة تتعر�ض لهج��وم القرا�سنة، وحتى اإن كانت 
تل��ك الق��وات يف املكان املنا�سب عند ح��دوث هجوم للقرا�سنة، وه��و احتمال �سئيل 
للغاية، فلي�ض بو�سعها ا�ستخدام اأ�سلحتها املدمرة يف معظم االأحيان. ويقول قائد القوات 
االأوروبي��ة ملكافحة القر�سنة بيرت بينت: »اإنه ال يعترب القرا�سنة عدواً، الأنها لي�ست حرباً، 
ب��ل نح��ن نعمل على تطبيق القان��ون بو�سائل ع�سكرية.« وتاب��ع: »نحن يف الغرب منيل 
اإل��ى اتباع االإج��راءات ال�سرورية يف امل�سائل القانونية، فال يح��دث مثاًل اأن يطلق النار 
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يف لن��دن على �سخ�ض الأن��ه يبدو ل�ساً، كذلك نحن، لي�ض ذل��ك اأ�سلوبنا.« هناك اأي�ساً 
اأ�سب��اب تتعلق بهروب القرا�سنة من مالحقة ال�سفن احلربية ب�سبب معرفتهم بالقوانن، 
فعندما يرون �سفينة حربية اآتية يلقون اأ�سلحتهم و�سلمهم وحتى هواتفهم التي تعمل عرب 
االأقمار اال�سطناعية ويتذرعون باأنهم �سيادون، وبالطبع ال ي�سكل اقتناء املعدات م�سكلة 
بالن�سب��ة لهم نظراً للفديات ال�سخمة التي يتقا�سونه��ا، والتي تقدر مبالين الدوالرات، 
وبالتايل ال جتد ال�سفن احلربية اأي دالئل مادية على اتهامهم بالقر�سنة وال يتوافر الربهان 
القانوين العتقالهم وتقدميه��م للمحاكمات يف الدول امل�ساركة يف حماية حركة التجارة 
يف خليج عدن. اإحدى العقبات التي تواجه جهود الق�ساء على هذه الظاهرة اأنها حتولت 
اإل��ى م�سدر دخ��ل للقرا�سنة بعد اأن �سارت تدر عليهم ع�س��رات املالين تدفع لهم يف 
�س��كل فدية مقابل االإف��راج عن ال�سفن والبواخر املخطوفة، وبع���ض اخلرباء يقولون اإن 
االأم��ر ال يقف عن��د هذا احلد، بل يتعداه ك��ون القرا�سنة باتوا اأك��رث ذكاًء ودهاًء مما قد 
يت�سور البع�ض، فقد وجدوا الطريقة التي ميكن من خاللها تبيي�ض اأموال ن�ساطاتهم تلك 
م��ن دون اأن يرتك��وا اأثراً، كما هو احلال يف بع�ض ح��االت غ�سل االأموال، وهي بب�ساطة 

اإبقاوؤها داخل بالدهم.
ه��ل يعني ذلك تع��رثاً فعلياً للجهود الدولية يف مواجه��ة القر�سنة؟ ال�سواهد تنفي هذا 
االأم��ر، بل اإن هناك موؤ�س��رات تعك�ض جناحاً دولياً يف احتواء هذا اخلطر، ويف هذا االإطار 
ميكن االإ�سارة اإلى اأن معامل اال�ستجابة جلهود مكافحة القر�سنة يف تلك املنطقة تنعك�ض 
يف اأمري��ن: االأول هو ح�سد القوات البحري��ة الدولية ب�سكل مكثف يف م�سعى الإيقاف 
القرا�سن��ة يف عر�ض البح��ر، والثاين هو ت�سجي��ع الت�سوية ال�سيا�سي��ة داخل ال�سومال 
املق�س��م حتى يتم ب�سط �سلط��ة القانون والنظام يف تلك البالد. وت�س��ري التقارير اإلى اأن 
حجم القوات البحرية الدولية التي حُت�سد يزداد فرتة بعد اأخرى، اإذ بات يوجد االآن يف 
املنطق��ة اأ�سطول �سغري من ال�سفن التي اأُر�سلت من الوالي��ات املتحدة وبريطانيا وكندا 

وفرن�سا وتركيا واأملانيا ورو�سيا والهند واليابان وال�سن ودول اأخرى.
وي�س��ري خرباء اإلى وجود عقب��ات قانونية حتد من جهود ال�سيطرة عل��ى ظاهرة القر�سنة 
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البحري��ة يف خلي��ج عدن، فعل��ى �سبيل املثال يق��ول اخلرباء اإن ق�سف مين��اء اإيل، وهو 
امليناء ال��ذي ي�ستخدمه القرا�سنة كقاعدة رئي�سية لهم عل��ى ال�ساحل ال�سومايل، يبدو 
اأم��راً خ��ارج اإطار البحث والنقا�ض؛ اإذ اإن مثل خطوة كه��ذه، ورغم اأنها قد ت�سكل الرد 
االأك��رث فاعلية، تتطلب ا�ست�سدار قرار م��ن جمل�ض االأمن الدويل فرغم وجود قرار دويل 
يق�س��ي بحق ا�ستخدام »الو�سائل ال�سرورية« اأي القوة اإن اقت�سى االأمر، الإيقاف اأعمال 
القر�سنة يف املياه الدولية، ورغم وجود قرار اآخر يق�سي بال�سماح ب�سن عمليات ملكافحة 
اأعم��ال القر�سنة �سمن املياه االإقليمية ال�سومالية، فاإن م�ساألة ا�ستهداف امليناء ع�سكرياً 
ال تخل��و من ح�سابات معق��دة، عالوة على اأن احلمالت والعملي��ات البحرية يجب اأن 
ُتنفذ يف اإطار القانون الدويل، واملحدد يف هذه احلالة باإطار بنود قانون البحار التابع مليثاق 

االأمم املتحدة.
وهن��اك اأي�س��اً راأي قانوين اآخر تطرح��ه وزارة اخلارجي��ة الربيطانية ومف��اده اأنه ال ميكن 
بال�سرورة اإر�سال القرا�سنة الذين يتم اأ�سرهم لكي يتم ت�سليمهم اإلى اأي �سلطة تتواجد 
يف ال�سوم��ال، وحتديداً يف حال كان ه��وؤالء )القرا�سنة( معر�سن لتلق��ي معاملة �سيئة 
اأو قا�سي��ة، اإذ اإن م��ن �ساأن ه��ذا )ت�سليم القرا�سن��ة( اأن يناق�ض قان��ون حقوق االإن�سان 
الربيط��اين، ولذلك نرى اأن القرا�سنة، الذين يتم اأ�سرهم على اأيدي االأ�سطول البحري 

امللكي )الربيطاين(، ُي�سلمون اإلى كينيا ولي�ض اإلى ال�سومال.
ُي�س��ار اإلى اأن قانون البحار التابع مليثاق االأمم املتحدة يفر�ض قيوداً ب�ساأن اتخاذ خطوات 
واإج��راءات حا�سمة وجريئ��ة �سد القرا�سنة، فوفقاً للفق��رة 100 من امليثاق، يتعن على 
ال�سفينة التي ُتكلف باعرتا�ض اأي �سفينة اأو قارب اآخر اأن يقودها جمموعة بحارة بقيادة 
�ساب��ط، بحيث ي�سعدون اإلى منت ال�سفينة الت��ي ُي�سك باأنها تابعة لقرا�سنة، وذلك من 
اأج��ل التحق��ق من اأي �سكوك تدور حوله��ا. كما لي�ض باإمكان ال�سفين��ة املعرِت�سة فتح 
الن��ار عل��ى اأي �سفين��ة م�ستبه به��ا، اإذ ال بد من تنفي��ذ اأي عملية تفتي���ض بعد اأن يتم 
»اتخ��اذ جميع االعتبارات املمكنة.« اإن ذلك يبدو وكاأنه ينطوي على الكثري من الرتدد 
والتجريب. ويق��ول الدكتور ديفيد كوردينجلي، وهو كات��ب خمت�ض بال�سوؤون املالحية 
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وموؤل��ف كتاب »احلياة و�سط القرا�سنة«: لقد مت على مر التاريخ اتخاذ اإجراءات حا�سمة 
�س��د القرا�سنة، وي�سيف قائ��اًل: »كانت جتري على االأغلب حماكم��ة �سورية )من يتم 
اأ�س��ره من القرا�سنة( يف لن��دن اأو جامايكا اأو بو�سطن اأو ت�سارل�ست��ون.« ويردف بقوله: 
»ويل��ي ذل��ك تنفيذ حكم باالإعدام ب�س��كل علني بحق املدانن وُتعل��ق جثثهم وترتك 
لتتدل��ى من على امل�سان��ق املن�سوبة على مداخل املوانئ، وهك��ذا يتو�سل البحارة اإلى 
نتيج��ة مفادها اأن القر�سنة لي�ست بذلك اخليار ال�سليم للعمل والعي�ض«. ويرى الكاتب 
اأن ال�سلط��ات هذه االأي��ام لديها م�سكلة حقيقي��ة ب�سبب القانون ال��دويل؛ اإذ اإن هناك 
اإجراءات ميكن ملالكي ال�سفن اتباعها من قبيل توفري معدات �سرورية على منت �سفنهم 
كخراطيم املياه واملعدات ال�سوتية التي توؤثر على �سمع القرا�سنة اأو االأ�سيجة الكهربائية، 
كما كانت عليه احلال اأيام مواجهة القرا�سنة يف منطقة الكاريبي، اأو اأي �سيء اآخر ميكن 
اأن ُي�ستخ��دم �سد القرا�سنة، ومي�س��ي الدكتور كوردينجلي اإلى الق��ول: »اإن القرا�سنة 
يف اأيامن��ا هذه ي�ستخدم��ون الطرق نف�سها متام��اً التي كانت ُت�ستخ��دم يف ال�سابق، فهم 
يتعقب��ون �سحاياهم، فينق�س��ون عليهم وي�سعدون اإلى منت ال�سف��ن امل�ستهدفة وباأعداد 
تف��وق عادة عدد طواقمها القليل��ة ن�سبياً«. ويتابع قائاًل: »والفرق هو فيما يلي بعد ذلك؛ 
فه��م )القرا�سنة( اعتادوا اإزالة كل م��ا هو قيم من على منت ال�سفينة التي قد يرتكون اأو 
يقتلون طاقمها. ونالحظ مثاًل اأن قرا�سنة الكاريبي مل يكونوا يلجوؤون اإلى طلب الفدية، 
على الرغم من اأن القرا�سنة الرببر كانوا يفعلون ذلك، متاماً كما يفعل قرا�سنة ال�سومال 
اليوم«، ويختم بقوله: »اإال اأن الطرق القدمية يف التعامل معهم )القرا�سنة( مل تعد ممكنة 

اأو جتدي نفعاً«.

القر�سنة من منظور قانوين
ميك��ن تعريف القر�سنة البحرية باأنها »اجلرائم اأو االأعم��ال العدائية، وال�سلب اأو العنف 
املرتكب��ان يف البحر �سد �سفينة ما، اأو طاقمها، اأو حمولتها«، كما ميكن تعريف القر�سان 
باأنه »املغامر الذي يجوب البحار لنهب ال�سفن التجارية«. وقد ا�ستخدمت كلمة قر�سان 
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يف ع��ام 140 قب��ل امليالد من جانب امل��وؤرخ الروم��اين بوليبيو�ض، واأ�س��ار اإليها املوؤرخ 
اليون��اين بلوتارك عام مائة بعد امليالد؛ ليعرب بها عن اأقدم تعريف وا�سح للقر�سنة؛ فقد 
و�سف القرا�سن��ة باأنهم »اأولئك االأ�سخا�ض الذين يهاجمون ب��دون �سلطة قانونية لي�ض 
فق��ط ال�سف��ن بل املدن ال�ساحلية اأي�ًسا«. ولقد و�سف��ت القر�سنة الأول مرة يف عدد من 
االأعم��ال االأدبية القدمية، ومن بينها االإلياذة واالأودي�سة، وانت�سر يف الع�سور الو�سطى يف 
بريطاني��ا معنى اآخر للقر�سنة هو »اأنهم من ل�سو���ض البحر«، وظهر تعريف كلمة قر�سان 
املعا�س��رة يف القرن الثامن ع�سر امليالدي، وهو تعريف و�سف القرا�سنة باأنهم »اأ�سخا�ض 

خارجون عن القانون«.
وق��د نظم��ت اتفاقية جنيف للبح��ار العالية ال�س��ادرة يف فرباي��ر 1958 ن�سو�ساً خا�سة 
بالقر�سن��ة البحرية؛ ف��اأورد باملادة )15( منها الن�ض عل��ى اأن: » تتكون اأعمال القر�سنة 

من االأعمال التالية:
- اأي م��ن اأعمال العنف اأو اأعمال احلجز غ��ري القانوين اأو ال�سلب التي يقوم  بارتكابها 
الطاق��م اأو ال��ركاب على �سفينة خا�سة اأو طائرة خا�س��ة الأغرا�ض خا�سة وموجهة: �سد 
�سفين��ة اأو طائرة يف البحار العالية اأو �س��د االأ�سخا�ض اأو االأموال يف ال�سفينة ذاتها اأو يف 
الطائ��رة ذاتها. اأو �س��د �سفينة اأو طائرة اأو اأ�سخا�ض اأو اأم��وال يف مكان يقع خارج نطاق 

االخت�سا�ض االإقليمي الأي دولة من الدول.
- اأي عمل يعد ا�سرتاكاً اختيارياً يف اإدارة �سفينة اأو طائرة مع العلم باأن ال�سفينة اأو الطائرة 

متار�ض القر�سنة.
- اأي م��ن اأعم��ال التحري�ض اأو الت�سهيل عمداً الأي م��ن االأعمال التي ورد و�سفها يف 
الفق��رة )1( اأو )2( من هذه املادة. وقد اأ�سافت املادت��ان )16 و 17( من اتفاقية جنيف 

ال�سابق االإ�سارة اإليها حالتن اأخرين هما:
- اأعم��ال القر�سنة كما حددتها امل��ادة )15( والتي ترتكب بوا�سط��ة �سفينة حربية. اأو 

�سفينة حكومية، اأو طائرة حكومية مترد طاقمها وحتكم يف ال�سيطرة عليها.
- تع��د ال�سفين��ة اأو الطائ��رة من �سفن اأو طائ��رات القر�سن��ة اإذا كان االأ�سخا�ض الذين 
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ي�سيط��رون عليها فعاًل يهدف��ون اإلى ا�ستعمالها بق�سد القاعدة ذاته��ا اإذا كانت ال�سفينة 
اأو الطائ��رة ق��د ا�ستعملت الرتكاب اأي م��ن هذه االأعمال مادام��ت باقية حتت �سيطرة 

االأ�سخا�ض املذنبن.
ويت�سح من ن�ض املادة )101( من اتفاقية االأمم املتحدة ل�سنة 1982، اأنها تعرف القر�سنة 
بنف�ض التعريف الوارد يف املادة )15( من اتفاقية جنيف ل�سنة 1958 حول اأعايل البحار 
الت��ي بدورها مل تعمل اأكرث م��ن تدوين قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ، كانت 

قد ا�ستقرت مدة طويلة يف املمار�سة الدولية.
ورغ��م اأن القر�سن��ة البحري��ة باتت التهدي��د البحري الرئي���ض عاملي��اً، اإال اأن االهتمام 
ال��دويل احلقيقي بخطورة هذه الظاه��رة ارتبط بتزايد عمليات خطف ال�سفن والناقالت 
اأم��ام �سواحل ال�سوم��ال، وانعك�ض هذا االهتمام الدويل يف اأح��د جوانبه يف املعاجلات 
القانوني��ة التي برزت يف الكثري من املوؤمترات الت��ي عقدتها الدول لتنظيم م�ساألة حماية 
ال�سف��ن الدولية يف املالحة، اأو يف االتفاقيات التي نظمتها منظمة االأمم املتحدة يف هذا 
اخل�سو���ض من اأجل التقليل من خطر القر�سنة اأو احلد منها، وكان اأبرز هذه االتفاقيات 
ه��ي اتفاقية االأمم املتح��دة لقانون البحار ع��ام 1993 حيث عرف��ت القر�سنة يف املادة 
)101( منه��ا باأنه��ا عمل غري قانوين من اأعم��ال العنف اأو احتج��از اأو اأي عمل �سلب 
يرتك��ب الأغرا�ض القر�سنة من قب��ل طاقم �سفينة ويكون موجه��اً يف اأعايل البحار �سد 

�سفينة اأخرى اأو اأ�سخا�ض على ظهر تلك ال�سفينة. 
اأم��ا املادة )102( م��ن االتفاقية فقد اأ�سارت اإلى اأن ال�سفينة تك��ون يف حالة قر�سنة اإذا 
كان من ي�ستويل عليها يقوم باأحد االأعمال امل�سار اإليها يف املادة )101( اأعاله، اأو كانت 
ال�سفين��ة قد ا�ستخدمت يف ارت��كاب هذه االأعمال، مادامت حت��ت �سيطرة االأ�سخا�ض 

الذين ارتكبوا هذا العمل.

موقف منظمة االأمم املتحدة جتاه القر�سنة 
ج��اء تواجد القوات االأجنبية اأم��ام �سواحل ال�سومال ب�سفة قانوني��ة وفق قرار جمل�ض 
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االأمن الدويل رقم )1838(، ال�سادر يف عام 2008، والذي اأ�سار اإلى القلق ال�سديد من 
اأعم��ال القر�سنة البحرية وال�سطو امل�سلح يف البحر �سد ال�سفن قبالة �سواحل ال�سومال، 
كذل��ك اأ�سار اإلى اخلطر الذي ي�سكله ذلك على اإي�س��ال امل�ساعدات االإن�سانية ب�سرعة 

واأمان وفعالية اإلى ال�سومال.
وق��د بن الق��رار اآثار هذه االأعمال عل��ى املالحة الدولية وعلى �سالم��ة الطرق البحرية 

التجارية وعلى اأن�سطة �سيد االأ�سماك.
وميكن بيان موقف منظمة االأمم املتحدة من خالل ما جاء يف قرار جمل�ض االأمن املذكور، 

اإذ قرر وباال�ستناد اإلى �سالحياته القانونية وفق امليثاق ما ياأتي :
يق��رر املجل�ض اأن اأعمال القر�سن��ة وال�سطو امل�سلح قبالة �سواح��ل ال�سومال توؤدي اإلى 
تفاقم الو�سع يف ال�سومال، واأن هذا الو�سع ي�سكل خطراً على ال�سلم واالأمن الدولين.
واإذ كي��ف املجل�ض ه��ذا الت�س��رف )القر�سنة( باأنه ي��وؤدي اإلى تهدي��د ال�سلم واالأمن 

الدولين، ولذلك فقد قرر االآتي:
- �سجب اأعمال القر�سنة وال�سطو امل�سلح على ال�سفن قبالة �سواحل ال�سومال. 

- يهي��ب بالدول املهتمة باأمن االأن�سطة البحري��ة اأن ت�سارك يف مكافحة اأعمال القر�سنة 
قبالة �سواحل ال�سوم�ال عن طري�ق القي�ام، وعلى وج�ه اخل�سو�ض، بن�س�ر �سف�ن حربية 

وطائرات ع�سكرية ووفقاً للقانون الدويل.
- يهي��ب بالدول التي تعمل �سفنها البحرية وطائراته��ا الع�سكرية يف اأعايل البحار قبالة 
�سواح��ل ال�سومال اأن ت�ستخدم يف اأعايل البحار واملجال اجلوي قبالة �سواحل ال�سومال 

جميع الو�سائل املمكنة مبا يتما�سى مع القانون الدويل .
- يح��ث ال��دول التي لديها القدرة عل��ى مكافحة اأعمال القر�سن��ة وال�سطو امل�سلح يف 
اأعايل البحار اأن تتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية يف ال�سومال وفقاً الأحكام القرار 

ال�سادر عن جمل�ض االأمن الدويل رقم 1816 يف 2008.
- يح��ث الدول واملنظم��ات االإقليمية عل��ى اأن تتوا�سل ووفقاً للق��رار 1814 يف اتخاذ 

االإجراءات حلماية القوافل البحرية التابعة لربنامج االأغذية العاملية.
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ويت�س��ح مما �سبق اأن هذا القرار قد اأ�سار اإل��ى اأن املكافحة تكون على وجه اخل�سو�ض ب� 
»ن�س��ر �سفن حربية وطائ��رات ع�سكرية ووفقاً للقانون الدويل« مما يعن��ي تاأكيد ا�ستعمال 
الق��وة الهجومية منها اأو الدفاعية. واأ�سار القرار اإل��ى تعزيز فكرة القوات الدولية العاملة 
هن��اك من خ��الل ن�ض �سريح يخولها ا�ستخ��دام �سفنها وطائراته��ا الع�سكرية يف القيام 
باأعم��ال �سد القر�سنة، وهذا بالتاأكي��د له اأهمية يف حماية املي��اه االإقليمية يف �سواحل 
ال�سومال اإال اأنه ميثل اعرتافاً من جمل�ض االأمن �سمنياً بحق تدخل هذه القوات يف املياه 

االإقليمية وا�ستخدام اأي و�سيلة ممكنة.

روؤى اإقليمية
يرى اليمن اأن هناك حاجة الأن ي�سطلع املجتمع الدويل مب�سوؤولياته يف تقدمي الدعم الفني 
واللوجي�ستي مل�ساعدة اليم��ن يف مواجهة القر�سنة البحرية يف خليج عدن؛ الأن امل�ساألة 
تنطلق من اأمن املالحة الدولية و90 % من التجارة الدولية تتم عرب النقل البحري، لذا 
يج��ب ت�سافر اجلهود على ال�سعيد الوطني واالإقليمي والدويل �سمن اأجندة واحدة مع 

عدم تغييب حل ومعاجلة امل�سكلة ال�سومالية الأنها االأ�سا�ض.
وي��رى حملل��ون اأن قرارات جمل�ض االأم��ن، التي دعت الدول الق��ادرة اإلى اأن ت�سطلع 
مب�سوؤولي��ة مكافح��ة القر�سنة وحثت على التع��اون مع الدول االأخ��رى، كان يجب اأن 
تعط��ى اهتماماً بتعزيز قدرات الدول امل�ساطئة، ومنه��ا الدولة ال�سومالية من خالل بناء 
موؤ�س�ساته��ا، كم��ا يجب اأن يقدم املجتمع الدويل الدعم ال��الزم لليمن يف هذا ال�سدد، 

ويجب اأن ت�سل املكافحة اإلى حيث البنى التحتية للقرا�سنة.
ويثري بع�ض اخلرباء ت�ساوؤالت حول اأ�سباب ف�سل القوات الدولية املتمركزة اأمام �سواحل 
ال�سوم��ال يف الق�ساء على القر�سن��ة، حيث طلبت االأمم املتح��دة من الدول الكربى 
الت�سدي خلطر القر�سن��ة، وا�ستجاب لذلك حلف الناتو واأر�سل �سبع بوارج حربية اإلى 
خليج  عدن، وبعد و�سولها بداأت تتحدث عن عدم قدرة القوات الدولية على مكافحة 
القر�سن��ة، وقد تبع و�سول هذه القوات و�س��ول قوات من دول اأوروبية كفرن�سا واإ�سبانيا 
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ورو�سي��ا، باالإ�سافة اإلى الهند التي اأعلنت عن حت��رك ع�سكري حلماية املحيط الهندي، 
كم��ا دخلت كوريا اجلنوبية على اخل��ط واأعلنت اأنها �ست�سارك، كذلك ماليزيا، باالإ�سافة 
اإلى االأ�سطول االأوروبي املكون من قوات متثل ت�سع دول بقيادة بريطانيا، هذه االأ�ساطيل 
الدولي��ة االأوروبية بعد اأن و�سلت اإلى املنطقة حتدثت عن اأنها غري قادرة يف الق�ساء على 
القرا�سن��ة وتطرح عدداً من االأ�سباب الوجيه��ة؛ اأواًل اأن املياه املطلوب تاأمينها متتد على 
مدى ثالثة مالين كيلو مرت مربع، يعني من خليج عدن اإلى كينيا، باالإ�سافة اإلى ذلك، 
ف��اإن القطع البحري��ة ثقيلة جداً وال متتلك نف���ض املرونة التي متتاز بها ق��وارب القرا�سنة 

ومراكبهم، وبالتايل هي غري قادرة على مالحقتهم.

جهود �سومالية 
اأ�س��ار قائد قوات البحرية ال�سومالية اللواء الركن ف��ارح اأحمد عمر يف حديث للجزيرة 
ن��ت اإلى اأن احلكومة ال�سومالية قررت مكافح��ة جميع اأوجه عمليات القر�سنة البحرية 
املعرت�س��ة على االأ�ساطيل البحرية العابرة باملياه الدولي��ة لل�سومال. وذكر فارح اأنه على 
م��دار ال�سنتن االأخريتن مت تدريب فوجن من امل�ساة البحرية ال�سومالية، بهدف القيام 
بعملي��ات ع�سكري��ة �س��د القرا�سنة الذين يجوب��ون البحر الختط��اف ال�سفن املحملة 

بالب�سائع التجارية.
واأ�س��اف فارح »لكن قواتنا ما زال��ت بحاجة اإلى عتاد واأ�سلحة متكنها من ردع القرا�سنة 
ومنعه��م من اختطاف ال�سفن، وهناك حظر لالأ�سلحة مفرو�ض على ال�سومال، مما يجعل 

جهود مكافحة القر�سنة غري ناجحة بال�سورة املطلوبة«.
واأ�س��ار اإلى اأن الق��وات البحرية حققت الكثري من االإجنازات طيلة فرتة عملها يف جمال 
مكافح��ة القر�سنة رغم املعوق��ات الفنية التي تواجهها اأثناء تاأدي��ة واجبها الذي و�سفه 
البحرية. من  لقواته  اجلودة  فائ��ق  ت�سليح ع�سكري  غياب  ب�"املهم��ة ال�ساقة" يف ظل 
جانبه ي�س��ري وزير املوانئ والنقل البح��ري ومكافحة القر�سنة بحكوم��ة بونتالند �سعيد 
حمم��د راجي اإلى اأن حكومته كثفت جهوده��ا الرامية لتطويق القرا�سنة وفر�ض العزلة 
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عليه��م بغية تخليهم عن االأن�سط��ة االإجرامية التي ميار�سونها والت��ي من بينها اختطاف 
ال�سف��ن واملطالبة بفدية مقابل االإفراج عنه��ا، واأ�ساف راجي للجزيرة نت: »منذ �سنتن 
ب��داأت حكوم��ة بونتالند اتخ��اذ اإج��راءات �سارمة �س��د القرا�سن��ة، ومت تدريب األف 
وخم�صمائة �صرطي ملطاردة القرا�صنة«. ولفت اإلى اأن نقاط انطالق القرا�صنة يف ال�صابق 
اأ�سبحت االآن حت��ت �سيطرة قوات تابعة ل�سرطة بونتالن��د، اأما حكومة غلمدج -بو�سط 
ال�سومال- فلجاأت اإلى و�سيلة تاأهي��ل القرا�سنة واإعادة دجمهم باملجتمع، كا�سرتاتيجية 

للحد من ظاهرة انت�سار القر�سنة.
ويق��ول رئي�ض هيئة غلمدج ملكافحة القر�سنة البحرية تهليل مو�سى اأحمد اإنها »الو�سيلة 
االأ�سم��ن لوقف ظاهرة القر�سنة وما يرافقها من م�ساكل اجتماعية خطرية على املجتمع 
ال�سومايل«. وي�سيف مو�سى »منذ تاأ�سي�ض الهيئة قبل �سنتن متكنا من فتح مركز لتاأهيل 
القرا�سن��ة واإعادة دجمهم يف املجتم��ع يف جالكعيو -حا�سرة والية غلمدج- وذلك عرب 
اإخ�ساعهم لربامج درا�سية وتثقيفية، وتعليمهم مهارات حرفية كالنجارة و�سيانة العربات. 

وقد تخرج من املركز حتى االآن مائة من القرا�سنة«.
وذك��ر مو�سى باأن اخلي��ار الع�سكري �سد القرا�سنة لي�ض م�سم��ون العواقب، وقد يوؤدي 
اإل��ى تكثيف هجماتهم على ال�سفن العابرة، ورمب��ا ين�سب �سراع ع�سكري بن احلكومة 

وع�سابات القرا�سنة ويكون ال�سعب ال�سومايل املنكوب هو اخلا�سر فيها.

ال�سومال: نوايا جادة، ولكن!! 
تواج��ه القوات البحري��ة ال�سومالية �سعوب��ات جمة يف االنت�سار على ط��ول ال�سواحل 
ال�سومالي��ة ملكافحة عملي��ات القر�سنة، واحلد من ال�سيد اجلائر ال��ذي تقوم به ال�سفن 
االأجنبي��ة، اإ�ساف��ة اإلى م�سكل��ة اإلقاء النفاي��ات ال�سناعية ال�سامة يف املي��اه اخلالية من 
احلرا�س��ة، واحتفل��ت البحرية ال�سومالية مب��رور 50 عاماً على اإن�سائه��ا يف فرباير املا�سي 
بتخري��ج فوجني من ال�صب��اط �صتكون مهمته��م حماية ال�صواح��ل ومكافحة عمليات 

القر�سنة.
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وتع��اين هذه القوات من نق���ض �سديد يف املعدات الالزمة حلرا�س��ة �سواحل ال�سومال 
الطويل��ة التي يبلغ طولها اأكرث من 3 اآالف كيلومرت ومتتد من خليج عدن �سمااًل، وحتى 
ال�سواحل الكينية جنوباً. وتتمركز نواة البحري�ة ال�سومالية يف قاعدة مدمرة بالقرب من 
ميناء مقدي�صو الدويل، حي��ث يتم تدريب ال�صباط على مراقبة م�صارات ال�صفن العابرة 
ويقول قائ��د القوات البحرية ال�سومالية االأدمريال فارح عمر قاري اإن احلكومة تبداأ من 
ال�سفر يف هذا املجال، بعد ع�سرين عاماً من انهيار قوة خفر ال�سواحل. واأ�ساف اأنه: »ال 
ميكن ت�سمي��ة هذه القوات بالبحرية، الأننا مل ن�سل اإل��ى مرحلة تكوين بحرية �سومالية 

وفق املعايري الع�سكرية املعروفة ، واإمنا ميكن اأن نقول اإنها قوات حر�ض ال�سواحل«.
وي��رى االأدمريال فارح عمر قاري اأن »القر�سن��ة على الرغم من كونها م�سكلة لل�سومال 
ولكث��ري من دول العامل، اإال اأنها لي�ست اأكرب اجلرائم التي ترتكب يف املياه ال�سومالية«. 
واأو�سح اأن هناك �سفن ال�سيد االأجنبية التي »تدخل املياه ال�سومالية ب�سكل غري �سرعي 
وتق��وم ب�سرقة الرثوات البحرية، ثم النفايات ال�سناعي��ة ال�سامة واملخلفات اخلطرة التي 
تلقيه��ا �سفن ال�سركات االأجنبي��ة«.  وبح�سب راأي القائد ال�سومايل »رمبا ياأتي القرا�سنة 

يف املرتبة الثالثة يف هذه ال�سل�سلة من اجلرائم املنظمة التي حتدث يف املياه ال�سومالية«.
واأ�س��اف اأن: »العامل يعك�ض امل�ساألة ويهول م��ن م�سكلة القرا�سنة وحدها«، واأ�سار قائد 
القوات البحرية ال�سومالية اإلى اأن القرا�سنة ال�سومالين يف البداية كانوا جمرد �سيادين 
مظلومن جرف��ت ال�سفن االأجنبية �سباكهم واأتلفت قواربه��م فحملوا ال�سالح لالنتقام 
م��ن هذه ال�سفن، واأو�سح اأن االأمر تطور فيم��ا بعد اإلى عمليات اإجرامية منظمة ت�سارك 
فيها ع�سابات وعنا�سر دعم متعددة ت�سعى اإلى ك�سب املال عن طريق اختطاف ال�سفن 

واملطالبة بالفدية مقابل اإطالق �سراحها.
وفيما يتعلق بتواجد البوارج احلربية االأجنبية بحجة حماربة القر�سنة يقول قائد القوات 
البحري��ة ال�سومالي��ة » اإن هذه الب��وارج موجودة لتحقيق اأه��داف خا�سة بها وال عالقة 
لها بحماي��ة ال�سواحل ال�سومالية، اله��دف االأول اقت�سادي بالدرج��ة االأولى«، وتقوم 
هذه الب��وارج بحرا�سة ناقالت النف��ط وال�سفن التجارية، اإ�سافة اإل��ى مهام ا�سرتاتيجية 
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ت�سم��ل تدريب القوات على مهام البحار املفتوحة لتعزيز قدراتها بح�سب ما يرى القائد 
ال�سومايل، اأما الهدف الثالث فهو حماية ال�سفن التي حتمل االإمدادات الع�سكرية وغري 
الع�سكرية لقوات االحتاد االأفريقي املوجودة يف ال�سومال. ويعول ال�سيادون ال�سوماليون 
على الق��وات البحرية حلمايتهم من �سفن ال�سيد االأجنبية التي جترف �سباكهم. ويقول 
ال�سي��اد جمال عليو »ال�سياديون املحليون هذه االأي��ام ال ي�ستطيعون اال�سطياد يف املياه 
العميق��ة ب�سبب وجود �سف��ن ال�سيد االأجنبية الت��ي جترف �سباكه��م ، وناأمل اأن تقوم 
الق��وات البحرية بحمايتنا من هذه ال�سفن«. ومع االآمال الكبرية التي تعلقها ال�سلطات 
ال�سومالي��ة عل��ى قوات البحري��ة، يرى املراقبون اأن��ه �سيمر وقت طويل قب��ل اأن تب�سط 

احلكومة ال�سومالية �سيطرتها على �سواحلها الطويلة.

اقت�ساد القر�سنة!!
اأ�سارت درا�سة جديدة اإلى اأن القر�سنة اأدت اإلى منو اقت�سادي على نطاق وا�سع يف بع�ض 
مناط��ق ال�سومال، واعتمدت الدرا�سة التي اأجراه��ا مركز �ساتام هاو�ض الربيطاين على 
�س��ور االأقمار ال�سناعي��ة املف�سلة، واأفادت الدرا�سة باأن املراك��ز االإقليمية ا�ستفادت من 
اال�ستثم��ارات الكبرية التي متولها القر�سنة، بينما غابت هذه اال�ستفادة عن املجتمعات 
ال�ساحلي��ة، وت�سري الدرا�سة اإلى احلاجة اإل��ى حل ينبع من االأرا�سي ال�سومالية ملواجهة 
امل�سكل��ة، وا�ستخدمت معدة التقرير اإجنا �سورتالند �سور االأقمار ال�سناعية العالية الدقة 
خ��الل النه��ار كما ا�ستعانت بانبعاث��ات ال�سوء لياًل طوال العق��د املا�سي بدءاً من عام 

.2000

واأظهرت ال�سور الليلية زيادة كبرية يف انبعاثات ال�سوء من مناطق مثل غاروي وبو�سا�سو 
يف منطق��ة بونتالند التي تتمت��ع بحكم �سبه ذاتي والتي يتمركز فيه��ا معظم القرا�سنة. 
وح�س��ب الدرا�سة، فاإن الزي��ادة يف ا�ستهالك الكهرب��اء موؤ�سر على الزي��ادة يف التنمية 
االقت�سادي��ة. وجاءت الزيادة يف بقاع ال�سوء يف هذه املدن على الرغم من انخفا�ض عام 
يف الكثاف��ة ال�سوئية يف جميع اأنحاء ال�سومال، والتي عزتها �سورتالند اإلى ارتفاع اأ�سعار 
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الغ��ذاء العاملية واأ�سعار الطاقة وجتدد ال�سراع، كما �سجلت الدرا�سة اأنه مل يت�سح اأياً من 
جمتمع��ات القرا�سنة على ال�ساحل تبدو اأكرث ق��وة، واأظهر حتليل ال�سور الف�سائية التي 
اأخ��ذت نهاراً اأن م�ساحة غ��اروي ت�ساعفت تقريباً بن عامي 2002 و2009 وحدثت بها 
تطورات وتنمية �سكنية و�سناعية وجتارية كبرية، وقد بنيت العديد من املنازل ومت اإ�سالح 
اأخ��رى بن هذين التاريخن ولوحظ ع��دد اأكرب بكثري من ال�سيارات متوقفة خارج هذه 

املنازل.
ويف املقابل، مل تظهر يف مراكز القرا�سنة يف هوبيو واأيل �سوى حت�سينات حمدودة و�سغرية 
ن�سبي��اً يف بنيتها التحتية، ويخل�ض التقرير اإل��ى اأن مبالغ كبرية من اأموال الفدية اأنفقت 
يف املراك��ز االإقليمية ويجري تقا�سم املنافع بن عدد كب��ري من االأ�سخا�ض ب�سبب االأطر 
الع�سائرية يف املنطقة، وتقول الدرا�سة: »اإنه لي�ض من املرجح اأن تتحرك النخب ال�سيا�سية 
يف بونتالن��د ب�سكل حا�س��م �سد القر�سنة«. وف�ساًل عن �س��ور االأقمار ال�سناعية، حلل 
تقري��ر �سات��ام هاو�ض املعلومات الت��ي مت جمعها من قبل املنظمات غ��ري احلكومية على 
اأ�سع��ار ال�سلع االأ�سا�سية واالأجور، وتفي��د البيانات ال�سادرة ح�سب الدرا�سة، عن وحدة 
االأم��ن الغذائي وحتليل التغذية باأن االأج��ور اليومية اال�سمية يف املحافظات التي تنت�سر 
به��ا القرا�سنة مثل »نوغال« و»مودوق« قد ارتفعت ثم جت��اوزت االأجور يف املناطق التي 
لي�س��ت بها قر�سنة منذ تفجر اأعمال القر�سنة يف عام 2008، ففي حمافظة نوغال، ارتفع 
االأج��ر اليومي من 40000 �سل��ن �سومايل يف عام 2005 اإل��ى 120000 يف عام 2011 
)ال��دوالر ي�ساوي 25000 �سلن �سومايل(، وتقول الدرا�سة اإن من املرجح اأن يوؤدي هذا 
االرتفاع اإلى زي��ادة مماثلة يف فر�ض العمل واال�ستثمارات املبا�سرة يف ال�سركات املحلية، 
وي�سي��ف التقرير اأن الزيادة االإيجابية على الدخل تتما�سى مع الت�سخم يف اأ�سعار املواد 

الغذائية.

اخلطر اال�سرتاتيجي للقر�سنة البحرية
رغم اخل�سائر االقت�سادية الناجمة عن بروز ظاهرة القر�سنة يف ممرات بحرية بالغة احليوية، 
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فاإن تاأثري هذه الظاهرة االأمنية البالغة اخلطورة ال يقت�سر على البعد االقت�سادي، بل يطال 
اأي�س��اً جوانب اأمنية ال تقل خطورة ع��ن االآثار االقت�سادية اإن مل تكن تفوقها، خ�سو�ساً 
يف احلال��ة ال�سومالية، حي��ث تداخلت ممار�سات القر�سنة مع االإره��اب الدويل، ما اأفرز 
حال��ة تهديد ا�سرتاتيجي بالغة اخلطورة قائمة على اخلطرين االقت�سادي واالأمني لظاهرة 
القر�سن��ة البحرية يف تلك املنطقة؛ حيث وجدت العنا�سر املتطرفة يف القر�سنة البحرية 
م�س��در دخل بدياًل عقب جتفيف معظم م�سادر دخل ه��ذه اجلماعات ب�سبب عمليات 
الرقابة ال�سارمة على التحويالت املالية بن الدول وجتفيف م�سادر جمع االأموال مل�سلحة 
التنظيم��ات االإرهابية يف الدول العربية واالإ�سالمي��ة، وحتى الغربية، ف�ساًل عن اجلهود 
املبذول��ة عل��ى �سعيد تفكيك العالقة بن تنظي��م »القاعدة« وحركة طالب��ان االأفغانية، 
حي��ث كان يح�س��ل التنظيم عل��ى م�سدر دخل متويل��ي للكثري من اأن�سطت��ه االإرهابية 
م��ن خالل جت��ارة املخدرات الرائج��ة يف االأرا�سي االأفغانية، كل ه��ذه العوامل دفعت 
وكالء تنظيم القاع��دة من اجلماعات املحلية التابعة للتنظيم يف الكثري من املناطق مثل 
ال�سومال وغريه من املناطق التي تعاين غياباً لل�سلطة املركزية ووجود ما يعرف ا�سطالحاً 
ب� »الدول الفا�سلة« التي ي�سود فيها غياب القانون وعدم ال�سيطرة االأمنية على اأرا�سيها، 
وتلج��اأ هذه التنظيمات اإما اإلى ممار�سة القر�سنة البت��زاز الدول واحل�سول على االأموال 
ب�سكل مبا�سر، اأو التحالف مع ع�سابات القر�سنة وم�ساركتها فيما حت�سل عليه من اأموال 
من جراء ممار�سة القر�سنة، وهنا يربز اأحد االأبعاد اال�سرتاتيجية اخلطرية للظاهرة، ال�سيما 
يف ظ��ل وجود خلفية تاريخية وموروث معروف لتنظيم القاعدة يف االأرا�سي ال�سومالية، 
فمن املع��روف اأن ال�سومال يعاين وجود حركة �سباب املجاهدين التي تعترب اأحد فروع 
تنظي��م القاع��دة يف اأفريقيا، وكانت هذه احلرك��ة فيما �سبق جزءاً م��ن اجلناح ال�سبابي 
والع�سكري الحتاد املحاكم االإ�سالمية، وه��ي جمموعة من املحاكم ال�سرعية االإ�سالمية 
املتفرقة كانت قد احتدت حتت لواء واحد و�سيطرت على ال�سومال لفرتة ق�سرية، قبل اأن 

تن�سق حركة ال�سباب، وت�سكل ف�سياًل مقاتاًل جديداً موالياً لتنظيم القاعدة.
ثمة عالقة اأخرى للقر�سن��ة باالإرهاب؛ ذلك اأن التنظيمات االإرهابية ت�سعى اإلى اإيجاد 
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موط��ئ قدم له��ا يف املمرات اال�سرتاتيجي��ة كم�سايق ملقا يف االأرخبي��ل وباب املندب 
وخلي��ج عدن، بهدف تهريب ال�سالح وتنفيذ عمليات القر�سنة وتهديد املالحة الدولية 
لل�سغ��ط عل��ى القوى الكربى وتهدي��د م�ساحلها. وميكن تو�سي��ح التماهي يف اخلطورة 
ب��ن ظاهرتي االإرهاب والقر�سنة من هذا الكم الهائل م��ن املوؤمترات واالأن�سطة البحثية 
واجله��ود التخطيطية القائمة على وجود عالقة تفاع��ل حقيقية بن الظاهرتن، ويف هذا 
االإط��ار كان �سيخ �سريف �سيخ اأحمد، رئي�ض احلكوم��ة االحتادية االنتقالية يف ال�سومال 
ق��د اأك��د اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف �سبتم��رب 2010: »اإن بالده تواجه خطراً 
مزدوج��اً يتمثل يف االإره��اب الدويل والقر�سنة، اللذين يه��ددان الدولة االأفريقية التي 
ت�سه��د ا�سطرابات دامية منذ عام 1991«. وقال اأحمد اإن ب��الده تعاين من اأ�سواأ اأنواع 
االإره��اب ال��دويل ال��ذي ينفذه تنظي��م القاعدة من خ��الل حركة ال�سب��اب املتطرفة، 
وجمموعة من املقاتلن االأجانب الذي��ن ي�ساندون احلركة التي تتلقى الدعم وامل�ساعدة 
م��ن تنظيم القاعدة، واأ�س��اف اأن حركة ال�سب��اب تهدف اإلى تاأ�سي���ض وكر اإرهابي يف 
منطق��ة القرن االأفريق��ي يديره تنظيم القاعدة لن�سر االإرهاب م��ن خالل ال�سومال اإلى 

كافة املناطق املحيطة والعامل. 
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يب��دو اأن النتائج التي �ست�سفر عنه��ا تفاعالت الو�سع الراه��ن يف �سوريا �ستلعب الدور 
االأبرز يف اإع��ادة هيكلة �سبكة التحالفات االإقليمية، فبعد اأن كان االأمل يداعب الكثري 
م��ن اخلرباء واملراقبن يف ا�ستقرار االأو�ساع باملنطقة عقب انتهاء مرحلة »الربيع العربي«، 
ع��ادت اأج��واء ال�سراع لتلق��ي بظاللها على املنطق��ة التي ال تكاد تع��رف اإلى الهدوء 

واال�ستقرار طريقاً.
واأح��د العوامل التي اأ�سهم��ت يف اإثارة املخاوف من ن�سوب ح��رب جديدة، تتمثل يف 
التهدي��دات االإيرانية باإغالق م�سيق هرم��ز، وما ارتبط بذلك من تداعيات على �سعيد 
االأزم��ة النووية االإيرانية وتفاعالته��ا ال�سيما حرب التهدي��دات املتبادلة التي تت�ساعد 
ت��ارة وتخبو تارة اأخرى بن طهران وتل اأبيب، ولك��ن اأكرث ما يثري املخاوف ب�ساأن التوتر 
االإقليمي يتمثل يف احلديث الدائر عن احتماالت ن�سوب حرب اأهلية يف �سوريا، بحيث 
يتطاير ال�سرر اإلى خارج احلدود وتتداخل اعتبارات وعوامل خمتلطة ي�سعب معها التنبوؤ 

مب�سارات االأحداث.
وال�س��ك اأن فتح ملف العالقات الرتكية � االإيرانية ي�ستوجب مناق�سة امل�سهد االإقليمي 
برمته، لي�ض فقط بحكم تاأثري هاتن القوتن يف توجيه دفة االأحداث، يف ظل غياب قوى 
اإقليمية تقليدية اأخرى مثل م�سر التي ان�سغلت باأو�ساعها الداخلية، ولكن اأي�ساً الأنهما 
متتل��كان ارتباط��اً مبا�سراً بق�سايا واأزم��ات تطغى على امل�سهد الراه��ن يف منطقة ال�سرق 
االأو�س��ط، فالدولتان طرفان موؤث��ران يف اإدارة االأزمة ال�سورية، والعبان اأ�سا�سيان يف ر�سم 
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�سيناريو االأحداث فيها، كما اأن اإحداهما، وهي اإيران، طرف يف مواجهة مفتوحة �سبابية 
االآف��اق مع املجتمع الدويل، الذي يحاول جاهداً اإقناع طه��ران بالتخلي عن طموحاتها 

النووية الع�سكرية.
يف هذا امللف نحاول عرب العديد من املحاور، مناق�سة اأبعاد العالقات الرتكية � االإيرانية، 
واملتغريات التي طراأت على هذه العالقات، والعوامل التي تتحكم فيها، واإلى اأي مدى 
ميك��ن اأن يكون ال�سراع اأو التحالف اخليار االأق��رب اإلى اأر�ض الواقع يف هذه العالقات 

املعقدة.

االأزمة ال�سورية .. هل تعيد توجيه دفة العالقات بن اأنقرة وطهران؟
ي��رى كثري من اخلرباء اأن ما ت�سهده بع�ض دول املنطق��ة �سمن ما ا�سطلح على ت�سميته 
بالربي��ع العربي قد يعيد فتح ملف��ات �سراع و�سغائن عرقية عقائدية يف دول عدة، وتاأتي 
االأزم��ة ال�سورية يف �سدارة االأزمات املر�سحة لفت��ح املجال اأمام �سراعات اإقليمية ما مل 
يت��م التو�سل اإلى حل توافقي �سلمي ي�سمن ر�سو ال�سفينة ال�سورية اإلى بر االأمان، بداًل 
من االن��زالق اإلى �سراع م�سلح بن الق��وات املوالية لنظام ب�س��ار االأ�سد وبن ال�سعب 
ال�سوري، فخالفاً لل�سمات االإقليمية لليبيا وتون�ض وم�سر التي �ساعدت يف بقاء ثوراتهم 
داخ��ل حدودهم، تقع �سوري��ا يف خ�سم �سبكة من التحالف��ات اال�سرتاتيجية وامل�سالح 
ال�سيا�سي��ة وال�سراعات الدينية التي قد تنفجر بفعل تط��ور الو�سع فيها، وقد اأ�سار وزير 
اخلارجي��ة العراق��ي هو�س��يار زيباري اإلى خم��اوف بالده يف ه��ذا االإط��ار حن ق��ال 
يف ت�سريح له "اإن تغيي��ر النظام يف �سوريا �سيوؤثر على املنطقة باأ�سرها، وذلك ملا تتمتع به 
�سوريا من اأهمية جغرافي��ة �سيا�سية بالن�سبة لكل من فل�سطن ولبنان والعراق واالأردن، 

و�سائر دول املنطقة، فلكل دولة عربية م�سالح ذاتية فيما يجري يف �سوريا". 
وعل��ى خلفية تفاوت، ورمب��ا تناق�ض، امل�سال��ح واالأهداف والروؤى ب��ن خمتلف القوى 
االإقليمي��ة والدولية حيال التعاطي مع ممار�سات نظام ب�سار االأ�سد، جاء انق�سام املواقف، 
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اإقليمياً ودولياً، �سواء يف االإطار التنظيمي االأكرث الت�ساقاً باالأزمة )جامعة الدول العربية(، 
اأو يف االإط��ار التنظيمي الدويل )االأمم املتح��دة وهيئاتها وحتديداً جمل�ض االأمن الدويل 

واجلمعية العامة(، ومتثل اإيران وتركيا منوذجن لل�سراع ال�سيا�سي الدائر ب�ساأن �سوريا.
ال�سوؤال املطروح هنا على اخللفية ال�سابقة هو: اإلى اأي مدى كان املناخ ال�سيا�سي االإقليمي 
متقباًل للدورين الرتكي واالإيراين؟ ويف االإجابة على هذا ال�سوؤال ميكن االإ�سارة اإلى اأن 
تركي��ا مل ت�ستاأنف اإطاللتها على حميطها العربي واالإ�سالم��ي عرب بوابة ال�سيا�سة فقط، 
بل �سبق ذلك متهيد مكثف من بوابات الفن والثقافة والتعاون االقت�سادي وال�سناعي، 
وجن��ح هذا التمهيد الرتكي لالأج��واء يف �سمان ن�سبة قبول ر�سم��ي و�سعبي عالية الأي 
اأدوار �سيا�سي��ة تركية فيما بع��د، على عك�ض اإيران التي باغتت املنطقة عقب قيام الثورة 
االإ�سالمي��ة مبا�س��رة باحلديث عن اأفكار مثرية للقلق مث��ل "ت�سدير الثورة" وغري ذلك 
م��ن �سعارات كانت كافية لبناء مواقف عدائي��ة جتاهها، خ�سو�ساً اأن االأخرية مل تكتف 
باإط��الق ال�سعارات وتبني لهجة ا�ستعالئية وعدائية حيال جوارها االإقليمي العربي، بل 
دخل��ت يف �سراع ع�سكري امتد ل�سنوات مع العراق، كما تدخلت ب�سكل مبا�سر وغري 
مبا�س��ر يف �سوؤون دول عربية ع��دة، ولعبت اأدواراً اعتربته��ا العوا�سم العربية تدخالت 

خارجية غري مرغوبة يف االأمن القومي العربي.
ورغ��م اأن تركي��ا واإيران ت�سعي��ان للبحث ع��ن م�ساحلهما يف املحيط االإقليم��ي، اإال اأن 
طبيع��ة االأدوار التي لعبتاها اختلفت اختالفاً جذرياً م��ن حيث االآليات املتبعة، واأي�ساً 
م��ن حيث اختي��ار اأهداف ه��ذه االأدوار، حيث ميكن القول اإن تركي��ا قد دخلت على 
خط االأزم��ات العربية العديدة من بوابة تكام��ل االأدوار والتوافق واإطفاء احلرائق ونزع 
فتي��ل ال�سراعات، م�ستندة يف ذلك اإلى موروث م�س��رتك يعود اإلى حقبة اخلالفة التي 
جمعتها مع معظم دول املنطقة طيلة نحو خم�سة قرون، بينما اختارت اإيران الدخول عرب 
بواب��ة املواجهة واملزايدة على االأدوار وانت��زاع اأوراق �سغط توظفها مل�سلحتها يف ال�سراع 
م��ع الغرب، حي��ث كان احلر�ض االإيراين عل��ى امتالك اأكرب عدد م��ن اأوراق ال�سغط 
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االإقليمي��ة ال�ستخدامها عند اللزوم على اأي مائدة مفاو�سات تعقد مع الغرب، اأو �سمن 
اأي �سفقات �سيا�سية اأو �سيغ مقاي�سة مع الغرب، بخالف تركيا التي اختارت اأن تكون 

جزءاً من احللول، ولي�ض امل�سكالت يف املنطقة.
ثمة فوارق اأخرى يف االأدوار وطبيعة العالقات مع العامل العربي اأي�ساً بن تركيا واإيران، 
حي��ث لعبت اأنق��رة ورقة القوة الناعمة التي ا�ستخدمتها جي��داً يف مد قنوات التوا�سل 
م��ع املالين من املحيط اإلى اخلليج، واآثرت اأن يك��ون لنفوذها بوابات �سرعية موؤ�س�سية، 
بينم��ا اختارت طهران الدخول عرب بواب��ة ال�سراع ولعب ورقة الطائفي��ة البغي�سة التي 
حتظي بح�سا�سية ا�ستثنائية يف منطقة طامل��ا عانت من ال�سراعات الدينية واالأيديولوجية 
ودفع��ت ثمنها غالياً يف حقب تاريخي��ة ما�سية، تركيا اأي�ساً دخلت كقيمة م�سافة للقوى 
االإ�سالمي��ة ال�سني��ة يف العامل العربي، يف حن �سعت طه��ران دوماً اإلى الطعن يف اأهلية 
جريانه��ا و�سيادته��م ناهيك عن حماوالت تغي��ري املعادالت االإقليمي��ة ال�سائدة وفر�ض 
ال��ذات، وممار�سة الهيمنة عرب توظيف احلركات الراديكالي��ة التي حر�ست طهران دوماً 
عل��ى توظيفها مل�سلحتها دون اأن تقدم اأي دعم اأو اإ�سن��اد حقيقي على االأر�ض مل�سلحة 
الق�ساي��ا التي تدافع عنه��ا هذه احلركات، ولعل الق�سي��ة الفل�سطينية منوذج جيد يف�سر 
ال��دور االإيراين يف هذا االإط��ار، فرغم اأولوية الق�سية يف اخلطاب ال�سيا�سي االإيراين جتاه 
اخل��ارج والداخ��ل معاً، فاإن طهران مل تق��دم اإ�سناداً ذا �س��اأن للفل�سطينين يف خمتلف 

املراحل ال�سعبة التي مرت بها ق�سيتهم طيلة العقود ال�سابقة.
من خالل ا�ستقراء ال�سواهد عل��ى ال�سعيد االإقليمي، ميكن التو�سل اإلى نتيجة مفادها 
اأن هن��اك قبواًل ملا بات يع��رف ب�"النموذج ال�سيا�سي الرتك��ي" يف ال�سيا�سة لي�ض فقط 
عل��ى ال�سعي��د االإقليمي، ولكن اأي�س��اً على ال�سعيد العاملي، بخ��الف اأجواء التخوف 
والت�س��كك، ال�سعبية والر�سمية، حيال منوذج الدول��ة الدينية يف اإيران، خ�سو�ساً عقب 
اأحداث "الربيع العربي" التي تعاملت معها اإيران مبا اأفقدها اأي قدر كانت حتتفظ به من 
التعاطف ال�سعبي يف بع�ض دول املنطقة، حيث دعمت بقوة ممار�سات نظام ب�سار االأ�سد 
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يف �سوريا �سد املدنين من اأبناء �سعبه، كما تدخلت ب�سكل وا�سح يف ال�سوؤون الداخلية 
يف دول اأخ��رى مثل اليمن ومملكة البحرين، كما قوبل خطابها ال�سيا�سي حيال م�سر ما 
بعد مبارك بقدر وا�سح من الرف�ض ال�سعبي امل�سري بعد اأن كان التوجه العام يف الفرتة 
الت��ي اأعقبت تنحي مبارك مبا�سرة مييل اإلى فتح قن��وات ات�سال مع طهران؛ ولو اأ�سفنا 
لذلك كله ال��دور الذي لعبته اإيران، وال تزال، يف العراق، ميكن تف�سري الهواج�ض التي 

تخيم على املزاج ال�سيا�سي العربي حيال الدور االإيراين.
وي��رى العديد من اخلرباء اأن احلديث املتواتر عن امل�سالح االقت�سادية والتعاون امل�سرتك 
بن طهران واأنقرة ال يح��ول دون بروز عوامل التناف�ض وال�سراع الدائرة على اأ�سدها بن 
اجلانبن، ورمبا كانت االأزمة ال�سورية هي الكا�سفة بو�سوح لهذا ال�سراع، اإذ اإن �سوريا، مبا 
لها من مكانة اإقليمية، اأ�سبحت نقطة تقاطع بارزة للم�سالح االإيرانية � الرتكية، خ�سو�ساً 
اأن احلال��ة العراقية كنقطة جت��اذب بن الدولتن اأي�ساً مل تكن تنطوي على الدرجة ذاتها 
من الو�سوح كنقطة �سراع، كون العراق ميتلك قدراً مت�ساوياً من عوامل االلتقاء وال�سراع 
ب��ن اأنقرة وطهران بخالف �سوريا التي ال ميك��ن اجلمع بن م�سالح الطرفن فيها، عالوة 
عل��ى اأن معظم ال�سجال بن تركيا واإيران يتم ع��ن طريق الوكالء ولي�ض ب�سكل مبا�سر، 
ففي العراق اأدى دعم اأنقرة للقائمة العراقية ال�سنّية اإلى خالف مع رئي�ض الوزراء العراقي 
نوري املالكي املقرب من اإيران، والذي اتهم اأنقرة  بالتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للعراق. 
اإلى ذلك يرى �سون كن وهو م�سوؤول �سابق باالأمم املتحدة يف العراق، وموؤلف تقرير عام 
2011 حول املناف�سة الرتكية-االإيرانية يف العراق ال�سادر عن معهد ال�سالم يف الواليات 

املتح��دة، اأن "وجود عراق قوي كان على مر التاريخ، بالن�سبة لرتكيا، ح�سناً �سد النزعة 
االنف�سالية الكردية ونزعة املغامرة االإيرانية. اأما اإيران فتنظر اإلى كل هذا ب�سكل خمتلف 

جداً، فوجود عراق قوي  هو املناف�ض، وتاريخياً كان التهديد االأمني   ال�سعب".
ومع كل ذلك تبقى احلالة ال�سورية واقعاً خمتلفاً يف العالقات الرتكية � االإيرانية، حيث 
اأ�صه��م تباي��ن امل�صالح حيال �صوريا يف ب��روز نقاط اخلالف واندف��اع اخلطاب ال�صيا�صي 
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االإي��راين حيال تركيا اإلى م�ستويات الفتة وغري م�سبوقة بلغت حد التهديد با�ستهداف 
من�س��اآت الدرع ال�ساروخية التابعة حللف �سم��ال االأطل�سي يف تركيا رداً على اأي عمل 
ع�سك��ري �سد اإي��ران، وذلك على الرغم م��ن مواقف اأنقرة الراف�س��ة الأي توجه غربي 

ب�سرب اإيران!.
وت�سري بع�ض الدرا�سات الغربية اإلى اأن حزب العدالة والتنمية، احلزب احلاكم يف تركيا 
يق��وم بتقييم �سيا�سته جتاه اإيران، ورمبا يناأى بنف�سه عن الدعم ال�سريح الذي قدمه �سابقاً 
للنظ��ام االإيراين، وتر�سح بع�ض هذه الدرا�س��ات التناف�ض الرتكي � االإيراين على قيادة 
ال�س��رق االأو�س��ط لالحتدام خالل ال�سن��وات املقبلة، وذلك ال ينف��ي اأن تركيا، حتى 
االآن، تتبنى على ال�سعي��د الر�سمي على االأقل، خطاباً �سيا�سياً قائماً على التوا�سل مع 
اإيران، واأحدث ال�سواهد على ذلك اأن اأنقرة ترحب با�ست�سافة اأي حمادثات بن طهران 

والقوى الدولية الكربى حول الربنامج النووي االإيراين.
على اخللفية ال�سابقة قد يثور ت�ساوؤل مفاده: اإذا كانت تركيا تعي�ض خما�ض حقبة �سراع 
نف��وذ اإقليم��ي مع اإيران، فلم��اذا تناوئ فكرة �س��رب اإيران وترف�ض ا�ستخ��دام من�ساآتها 
الع�سكري��ة يف تنفيذ ه��ذا ال�سيناريو، ب��ل وت�ساعد بقوة يف البحث ع��ن خمرج �سلمي 
لالأزم��ة النووي��ة االإيرانية؟ اجلواب عل��ى ت�ساوؤل كهذا ميكن فهم��ه يف �سياق معادالت 
ال�س��راع االإقليمي اأي�ساً، فرتكيا ال تريد للق��وة الع�سكرية االإ�سرائيلية مزيداً من التمدد 
والنف��وذ اال�سرتاتيجي الذي قد تكت�سبه تلقائياً فور جن��اح اأي �سربة ع�سكرية اإ�سرائيلية 
�س��د املن�س��اآت النووية االإيراني��ة، خ�سو�ساً يف ظل التوت��ر ال�سائد حالياً ب��ن اإ�سرائيل 
وتركيا، كما اأن �سرب اإيران ال ي�سمن الق�ساء على الطموحات النووية االإيرانية، بل رمبا 
تخ��رج طهران من هذا ال�سيناريو اأكرث تطرفاً ومترداً على قواعد اللعبة الدولية، ف�ساًل عن 
ا�س��رتداد طهران لبع�ض التعاطف الذي كان �سائداً يف �سنوات �سابقة يف ال�سارع العربي 
عل��ى خلفية وقوفها كالمياً يف وجه االعت��داءات االإ�سرائيلية �سد ال�سعب الفل�سطيني، 
ودعمه��ا حلركات املقاومة الفل�سطينية، ناهيك ع��ن اأن تركيا حتاول �سمان البقاء �سمن 



197

دائ��رة اأي حوار غربي � اإي��راين حتى ت�سمن م�ساحلها اال�سرتاتيجية يف االإقليم يف حال 
تو�س��ل اجلانبان اإلى "�سفقة �سيا�سية" ملعاجلة اأزم��ة الربنامج النووي االإيراين، ما يف�سر 
ن�سبياً طروحاتها امل�ستمرة ب�ساأن ا�ست�سافة املحادثات النووية بن اإيران وجمموعة "6+1".

ولعل متابعة اخلطاب ال�سيا�سي الرتكي ب�ساأن االأزمة ال�سورية يلقي ال�سوء على ما يثريه 
املوقف االإيراين الداعم لنظام ب�سار االأ�سد من قلق وغ�سب لدى ال�سا�سة االأتراك، ففي 
اجتم��اع حلزب العدالة والتنمية ، وجه بولنت ارينك، نائب رئي�ض الوزراء الرتكي، نقداً 
الذع��اً لل�سيا�سة االإيرانية الداعم��ة للرئي�ض ال�سوري ب�سار االأ�س��د رغم عمليات القمع 
الت��ي تقوم به��ا احلكومة ال�سورية �سد املعار�سة، حيث ق��ال: "اأخاطب جمهورية اإيران 
االإ�سالمية: واأنا ال اأعرف حقاً اإذا كانت ت�ستحق اأن ت�سمى االإ�سالمية". وبطبيعة احلال 
ف��اإن هذه اللهج��ة الرتكية متثل حتواًل كب��رياً يف املواقف مقارنة بع��ام 2009، عندما بادر 
الرئي���ض الرتك��ي عبداهلل غول ليكون من ب��ن اأوائل قادة العامل الذي��ن هناأوا الرئي�ض 
االإي��راين حممود اأحمدي جناد لف��وزه يف االنتخابات املتنازع عليه��ا، اأو يف عام 2010، 
عندما و�سعت اأنقرة عالقاتها مع وا�سنطن على املحك من خالل الت�سويت �سد فر�ض 

عقوبات اقرتحها اجلانب االأمريكي �سد اإيران يف جمل�ض االأمن لالأمم املتحدة.
توت��ر العالق��ات بن اإي��ران وتركيا ب�سب��ب �سوري��ا مل يقت�سر على اخلط��اب ال�سيا�سي 
الر�سم��ي، بل املالحظ اأي�ساً اأن التغطية االإخبارية الرتكية للعالقات مع اإيران اأ�سبحت 
اأك��رث حدة، اإذ ب��داأت ال�سحافة الرتكية على نحو متزايد تن�سر مقاالت تلقي بظالل من 
ال�سك��وك حول نوايا اإيران يف املنطقة ويف تركيا ذاتها، مع ورود اأو ت�سريب بع�ض التقارير 
واالأعمدة احلديثة التي ُتلمح اإلى اأن احلر�ض الثوري االإيراين كان يخطط ل�سن هجمات 
داخ��ل تركيا، واأن اإيران تقوم بتهريب االأ�سلحة عرب البالد اإلى �سوريا، اإلى ذلك، يعتقد 
هي��و بوب، مدير م�سروع تركيا ل� "جمموعة معاجل��ة االأزمات الدولية" يف بروك�سل، اأن 
موقف اأنق��رة الذي بات اأكرث انتقاداً الإيران ي�سري اإلى تعايل �سوت جمموعة "ال�سقور" 

يف اأنقرة، الذين يعتقدون اأن اإيران تتجاوز حدودها يف �سوريا والعراق.
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ويبقى ال�سوؤال: هل تدفع االأزمة ال�سورية العالقات بن تركيا واإيران اإلى دائرة املواجهة 
املبا�ص��رة؟ هنا ميكن القول باأن نقاط التناف�س االإقليمي ب��ني اأنقرة وطهران والتي بلغت 
ذروته��ا يف االأزمة ال�سوري��ة مل ترتق بعد اإلى حد دفع اجلانبن اإل��ى �سدام مبا�سر، ويف 
ه��ذا ال�سدد، يقول �س��ويل اأوزيل، املحلل ال�سيا�سي الرتك��ي واأ�ستاذ العالقات الدولية 
يف ا�سطنب��ول: "ال اأعتقد اأن ل��دى تركيا اأي نية ملحاربة اإيران، بل اإنها يف الواقع، ترغب 
يف جتن��ب هذا باأي ثم��ن"، االأمر املرجح، وفقاً الأوزيل، هو اأن تعود تركيا واإيران اإلى نوع 
متطور من املناورات الدبلوما�سي��ة التي مّيزت العالقات بن هاتن القوتن االإقليميتن 

املتناف�ستن على مدى قرون م�ست.

حمركات ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية 
�سهدت تركي��ا يف العقدين املا�سين حتوالت كبرية يف ال�سيا�سة اخلارجية، وحتديداً فيما 
يتعل��ق بروؤيتها للعالقات م��ع دول العاملن العربي واالإ�سالم��ي، وكان الغزو االأمريكي 
للع��راق يف ع��ام 2003 مبثاب��ة النقطة الكا�سفة له��ذه التح��والت يف ال�سيا�سة الرتكية، 
حي��ث رف�ض الربملان الرتكي بقوة مقرتحاً اأمريكياً باأن تكون تركيا ج�سراً برياً وجوياً اإلى 
�سم��ايل العراق، ثم �سهد الدور الرتكي اأي�ساً �سع��وداً الفتاً بعد الدور الذي لعبته اأنقرة 
كو�سي��ط تفاو�سي �سواء بن �سوري��ا واإ�سرائيل، اأو بن اإ�سرائي��ل والفل�سطينين، ولكن 
املحط��ة االأبرز يف ت�ساعد الدور الرتك��ي على ال�سعيد االإقليم��ي يكمن يف "النموذج 
ال�سيا�س��ي الرتكي" الذي خرج من دائرة الت�ساوؤالت حول �سالحيته كمحدد للعالقة 
ب��ن االإ�س��الم والدميقراطية، اإلى دائ��رة اأو�سع واأرحب بع��د اأن بات ينظر اإلي��ه اإقليمياً 
وغربي��اً باعتباره النموذج االأجن��ح القادر على تقدمي احللول للت�س��اوؤالت املتعلقة مبقدرة 
املجتمع��ات االإ�سالمية على احت�سان االأف��كار الدميقراطية، خ�سو�ساً يف مرحلة "الربيع 
العرب��ي" و�سعود القوى االإ�سالمي��ة التي �سيطرت على ال�ساح��ة ال�سيا�سية يف الدول 
العربية الت��ي اأطاحت اأنظمة حكمها، حي��ث باتت التجربة الدميقراطي��ة الرتكية مبنزلة 
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"منوذج" تتطلع اإليه �سعوب دول "الربيع العربي"، وبالدرجة ذاتها حتاول الدول الغربية 
ا�ستن�ساخه اإقليمياً بعد اأن راأت فيه خياراً معقواًل يقف يف وجه �سعود اأي تيارات تنتمي 

اإلى االإ�سالم الراديكايل يف الدول العربية.
ومن املع��روف اأن تركيا، التي ميثل امل�سلمون غالبية �سكانها، قد طورت منوذجاً دميقراطياً 
ي�سيط��ر عليه االآن حزب �سيا�سي ذو خلفي��ة اإ�سالمية هو حزب العدالة والتنمية )كنيته 
الرتكي��ة AKP(، الذي جنح يف �سق طريق للتعاي�ض م��ع القوات امل�سلحة الرتكية، التي 
طاملا لعبت الدور االأبرز يف احلياة ال�سيا�سية الرتكية باعتبارها احلامية للنموذج العلماين، 
حيث فتح��ت تركيا لنف�سها اآفاقاً جديدة يف ع��ام 2002 عندما اقرتعت مل�سلحة حزب 
العدال��ة والتنمي��ة الذي �سعى اإل��ى اإيجاد �سيغ��ة توافقية ب��ن اإرث "الكمالية" وبن 

املكونات االأكرث تقليدية واإ�سالمية يف الثقافة الرتكية.

م�سالح ذاتية
رغ��م اأن تركيا ارتبطت طيلة �سنوات احلرب الب��اردة بالتحالف الوثيق مع حلف �سمال 
االأطل�س��ي )النات��و( وخ�سو�ساً الواليات املتح��دة االأمريكية، فقد بات��ت يف ال�سنوات 
االأخ��رية تتبن��ى �سيا�س��ة قائمة عل��ى توظي��ف و�سعه��ا اجليو�سيا�س��ي يف البحث عن 
م�ساحله��ا الذاتية بغ�ض النظر عن م�ساحات التوافق والتنافر بينها وبن م�سالح حلفائها 
االأطل�سي��ن، ما يف�سر بروز بع�ض التباين��ات بن اأنقرة والتحركات االأمريكية يف املنطقة، 
بع��د اأن عادت اأنق��رة للنظر اإلى حميطها العربي واالإ�سالمي، ال��ذي كان حموراً مركزياً 
بالن�سب��ة لالإمرباطورية العثماني��ة ال�سابقة، والذي مل يكن يحظ��ى باهتمام يذكر حتى 
ال�سن��وات االأول��ى من ت�سعينات الق��رن الع�سرين، ويكفي القول ب��اأن حدود تركيا مع 
�سوري��ا مل يع��رتف بها ر�سمي��اً يف اأنقرة �سوى يف ع��ام 2004 بعد توت��رات كادت تقود 

البلدين اإلى حرب حدودية.
وي�سري التاريخ اإلى اأن عالقات تركيا مع اإيران كانت جيدة خالل �سنوات ما قبل الثورة 
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االإ�سالمي��ة 1979، فرغم عوامل التناف���ض اجليوا�سرتاتيجية التي كانت وال تزال قائمة، 
فاإن هناك معطيات فر�ست نف�سها على عالقات اجلانبن وقتذاك، حيث كانت الدولتان 
حليفت��ن للغ��رب، ومتتلكان خم��اوف م�سرتكة جتاه م��ا كان يعرف باالحت��اد ال�سوفيتي 
ال�ساب��ق، و�ساركت الدولتان يف العديد من االأح��الف والروابط االإقليمية وظل الو�سع 
هك��ذا حتى قيام الثورة االإيرانية، حيث ظلت تركي��ا تقف موقفاً حمايداً خالل احلرب 
العراقي��ة االإيرانية، ورف�ست احلظر التجاري الذي فر�ست��ه الواليات املتحدة االأمريكية 
على اإيران بع���د اأزمة الره��ائن، ك��ما رف�ست اأي���ساً دع�م اجل��هود االأم�ريكية الإنقاذ 
الرهائن االأمريكين يف ط�هران عام 1980، وك�ان ذل��ك ك�ل�ه اأحد جتل�يات م�ا يع�رف 
ب��� "�سيا�سة احلياد الكمالي��ة"، التي �سمنت لرتكيا ا�ستم��رار م�ساحلها االقت�سادية مع 
جميع االأطراف، حي�ث اعت�مدت ك�ل من اإي�ران والع�راق اقت�سادياً ب�سكل كبري على 
تركي��ا طيلة �سنوات احلرب، اإلى حد اأن ت�ساعف حجم التجارة الرتكية مع العراق نحو 

�سبعة اأ�سعاف.
وعلى النقي���ض من ذلك متاماً كانت مرحلة تورج��ت اأوزال يف ال�سيا�سة الرتكية مغايراً 
ملب�داأ احلياد الرتك�ي خ�الل احل�رب الع�راقية االإيران�ية، حي�ث حت�ول املوق�ف الرتك�ي 
يف ح��رب اخلليج الثانية 1991 اإلى االن�سم�ام للتحالف الدويل ال�ذي قادت�ه الواليات 
املتح��دة يف احلرب �سد عراق �س��دام ح�سن، ولكن النتائج مل تاأت على ه�وى اأنق�رة، 
الت��ي دفعت فات��ورة اقت�سادية و�سيا�سية باهظ��ة لالن�سمام اإلى ه��ذا التحالف، ح�يث 
تكل��ف اقت�سادها نحو 2ر1 ملي��ار دوالر �سنوياً جراء اإغ�الق اأنابيب النفط العراقي التي 
مت��ر باأرا�سيها وتراجع التبادل التجاري م��ع العراق، عالوة على تدفق الالجئن االأكراد 
العراقين اإلى خ��ارج العراق، ما ت�سبب الحقاً يف اإن�ساء منطقة كردية حممية يف �سمال 
العراق، وكان اإن�ساء هذه املنطقة بداية تاأ�سي�ض منطقة كردية م�ستقلة بحكم االأمر الواقع 
حت��ت احلماية الغربي��ة، وكان ذلك تطوراً �سيا�سياً اأثار اأحد اأه��م خماوف تركيا وهو قيام 

دولة كردية م�ستقلة.
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والية الفقيه
لفه��م التماي��ز بن احلالت��ن االإيرانية والرتكي��ة، ميكن االإ�س��ارة اإلى االأ�س���ض الدينية 
املتج��ذرة يف النظام الديني االإيراين القائم على نظري��ة "والية الفقيه" ذات التجليات 
يف كل املمار�س��ات ال�سيا�سية االإيرانية، لكن واقع احلياة ال�سيا�سية الرتكية ي�سري اإلى اأن 
االإ�سالم الرتكي يبدو خمتلفاً متاماً عن احلالة االإيرانية، فقد تفاعلت احلركات واالأحزاب 
االإ�سالمي��ة الرتكية طيلة اأربعة عقود لتنتج باالأخري حزب العدالة والتنمية الذي يتولى 
احلك��م حالياً، والذي يتبنى منوذج��اً متحرراً من النموذج االإ�سالم��ي التقليدي الذي 
كان يتبن��اه ال�سيا�س��ي االإ�سالمي الرتك��ي جنم الدين اأربكان، الذي ق��اد اأربعة اأحزاب 
اإ�سالمي��ة متتالية خالل الفرتة م��ن 1970 � 1997، وانتهت كل منها باحلظر ال�سيا�سي، 
وبالت��ايل يعد حزب العدال��ة والتنمية اأكرث االأحزاب اعتدااًل �سم��ن �سل�سلة متالحقة 
م��ن االأح��زاب االإ�سالمية يف تركيا، وقد اخت��ط هذا احلزب لنف�سه طريق��اً يقدم نف�سه 
م��ن خالله باعتباره حزب��اً دميقراطياً حمافظ��اً متحا�سياً ا�ستخ��دام م�سطلح اإ�سالمي يف 
و�س��ف نف�س��ه، ويقر احلزب باأن الدي��ن باالأ�سا�ض اأمر �سخ�سي ويوؤك��د اأن الدين ميكن 
اأن يندم��ج يف املجاالت العامة وال�سيا�سية دون تقوي�ض نظ��ام الدولة العلمانية، وبالتايل 
يب��دو النموذج الرتكي مغاي��راً متاماً للنموذج االإيراين املت�سدد، وم��ن اأجل فهم اأف�سل 
لل�سيا�س��ة الرتكية تثور ت�ساوؤالت حول اجتاه هذه ال�سيا�سة، وهل باتت تويل وجهها �سطر 
عمقه��ا العرب��ي واالإ�سالمي مرتاجعة ع��ن طموحاتها االأوروبية؟ ويف فه��م هذا التوجه 
ال��ذي يبدو مزدوجاً ب��ن الطموح الرتك��ي باالن�سمام اإلى االحت��اد االأوروبي من جهة 
والتوج��ه نحو العامل االإ�سالم��ي من جهة ثانية، ميكن االإ�سارة اإل��ى اأن الرئي�ض الرتكي 
احل��ايل عبداهلل جول يرى اأن ال��دور الرتكي القيادي يف ال�سرق االأو�سط ينبغي اأن يعزز 
فر�ض بالده يف نيل ع�سوية االحتاد االأوروبي، عالوة على اأن تركيا تكت�سب ميزة اإ�سافية 
باعتباره��ا ج�سراً طبيعياً بن احل�سارات، يف وقت يتزايد فيه اجلدل حول �سراع حمتمل 
ب��ن احل�سارات بحي��ث ت�ستطيع اأن جتمع ب��ن ال�سرق والغ��رب، واأن ت�سهم يف احتواء 
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الراديكالي��ة االإ�سالمية وتقدمي منوذج معتدل من االإ�سالم ال�سيا�سي. الالفت اأن الطرح 
الرتك��ي يف هذا االإطار يتناق�ض متام��اً مع االأفكار االإيرانية املعادية للغرب، والتي يعتربها 
كثري من املفكرين واخلرباء وقوداً يغذي اأفكار �سراع احل�سارات، حيث يوؤ�س�ض اخلطاب 
ال�سيا�س��ي االإيراين للتوجهات القائمة على مع��اداة االآخر، ويكر�ض الهواج�ض اخلا�سة 
با�سته��داف االإ�سالم، ويتبني اأجندة قائمة عل��ى املواجهة امل�سلحة، وهي االأجندة التي 
تتالق��ى يف اأهدافها وفل�سفتها مع اأفكار التنظيم��ات االإ�سالمية املتطرفة، مبا يجعل اإيران 

دوماً مثار �سكوك لي�ض فقط لدى الغرب، ولكن اأي�ساً يف حميطها االإقليمي.

كي�سنجر ال�سيا�سة الرتكية
البد من االإ�س��ارة يف اإطار احلديث عن حمركات ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية اإلى فل�سفة 
مهند���ض هذه ال�سيا�س��ة يف حزب العدالة والتنمي��ة الرتكي، اأحم��د داود اأوغلو، وزير 
اخلارجي��ة الذي ي�سفه بع�ض املراقبن باأنه "كي�سنجر ال�سيا�سة الرتكية" و�ساحب نظرية 
�سيا�سي��ة يعرفها البع���ض باأنها "العثمانية اجلديدة" وهي نظري��ة تقع يف �سلب ال�سجال 
الداخلي الرتكي بن احلداثة والتقليد، اأو االأ�سالة والتغريب، اأو "االإ�سالم والعلمانية"، 
وه��ي املعركة التي تخو�سها تركيا على اأكرث من �سعي��د منذ ما قبل تاأ�سي�ض اجلمهورية 
واإلغ��اء اخلالفة �سنة 1924، وي��رى اأوغلو من قراءته للتاريخ العثم��اين على مدى اأكرث 
م��ن اأربعة قرون، وتاريخ اجلمهوري��ة الكمالية خالل العقود الثماني��ة املا�سية من القرن 
الع�سري��ن، اأن تركي��ا ت�سرفت باأق��ل من مكانته��ا، وباأدنى من اإمكانياته��ا يف �سيا�ساتها 
االإقليمي��ة والعاملي��ة منذ تاأ�س�ست اجلمهوري��ة، ووجد اأحمد داود - ه��و وغريه من تيار 
العثمانية اجلدي��دة - اأن ال�سبب يف تراجع تركيا خالل احلقبة املا�سية يعود اإلى �سيا�سة 
"القطيعة" التي �سعت لف�سل ما�سي تركيا العثمانية وعمقها اال�سرتاتيجي عن حا�سر 
اجلمهوري��ة الكمالية وحميطها االإقليمي، والتي عمقت اأي�ساً االنق�سام بن "العلمانية"، 
و"االإ�سالمي��ة"، وغلبت االأمن على احلرية، واأحدثت اأزم��ة "هوية" يف اأو�صاط النخب 
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الرتكي��ة، واحلل ه��و يف تبن��ي "عثمانية جدي��دة"، والعثمانية اجلدي��دة ال تعني بعث 
ال�سيا�س��ات التو�سعي��ة للدولة العثماني��ة، وال العودة للما�سي الغاب��ر، واإمنا قوامها ثالثة 
مرتك��زات، اأولها: اأن تت�سالح تركيا مع ذاتها احل�سارية االإ�سالمية ب�سالم، وتعتز مبا�سيها 
"العثماين" املتعدد الثقافات واالأعراق، وتو�سع احلريات يف الداخل، وحتفظ االأمن يف 
اخلارج، وثانيها: ا�ست�سع��ار العظمة والكربياء العثماين والثقة بالنف�ض عند الت�سرف يف 
ال�سيا�س��ة اخلارجية، والثال��ث: اال�ستمرار يف االنفتاح على الغ��رب، مع اإقامة عالقات 
متوازن��ة مع ال�سرق االإ�سالمي، وباخت�سار فاإن "العثمانية اجلديدة" تعني االعتماد على 
القوة الناعمة ال اخل�سنة يف ال�سيا�سة اخلارجية.. اإنها تعني بح�سب اأوغلو: "علمانية اأقل 
ت�س��دداً يف الداخل، ودبلوما�سية ن�سطة يف اخل��ارج، وخا�سة يف املجال احليوي لرتكيا"، 
ومن الالفت اأن اأوغلو يوؤمن باأن بناء دور تركي متما�سك يف العامل العربي تعوقه م�ساكل 
ع��دة، منها فقدان بع�ض االأنظمة العربية لل�سرعية مبا ميلي على تركيا - براأيه - اأن تعمل 
ب�سرب عل��ى ت�سجيع االإ�سالح والتغيري، ومن هنا ميكن فه��م اخلطاب ال�سيا�سي الرتكي 
احلاد حيال الرئي�ض امل�سري ال�سابق ح�سني مبارك، وال�سغط عليه من اأجل التنحي، ثم 
تك��رار الدور ذاته مع القذايف وب�سار االأ�سد، كرتجمة مبا�سرة لفل�سفة ال�سيا�سة اخلارجية 

الرتكية الراهنة.
و ال يحب��ذ داود اأوغل��و الدور املرن الذي كانت تركيا تلعبه اإبان احلرب الباردة، ويف�سل 
اأال تدخ��ل تركي��ا يف م�ساكل مع الدول املج��اورة، ومنها اإيران بالطب��ع، ويت�سح اأ�سا�ض 
مفه��وم داود اأوغل��و لعدم الدخ��ول يف م�ساكل مع ال��دول املج��اورة يف كتابه "العمق 
اال�سرتاتيج��ي" ال�سادر عام 2001، فقد تزايدت معدالت التج��ارة ال�سنوية مع رو�سيا 
اإل��ى 40 مليار دوالر، وحت�سنت العالقات مع �سوري��ا ب�سكل غري م�سبوق، ووقعت تركيا 
اتفاق��اً للتجارة احلرة مع االأردن، بل اإنها تاأمل يف م�ساعفة التجارة ثالث مرات مع اإيران 
خ��الل ال�سنوات اخلم�ض القادمة، ولهذا ي�سعر الغ��رب بالتوتر من التحركات الرتكية، 
وال�سيم��ا اأنه��ا تطبق فكرة التكافل االقت�س��ادي - التي قام عليها االحت��اد االأوروبي - 

العالقــات اإليرانيــة ـ التركيــة..



204

كاأ�سا���ض لال�ستق�����رار وال�سالم االإقليم�����ي، وح�س���ب ما يق������ول داود اأوغ��لو، 
ف��اإن ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الرتكي��ة "تقوم عل��ى حتلي��ل واقعي وعقل����اين لل�س��ورة 
اال�سرتاتيجي��ة". ويرى خ��رباء اأن �سيا�سة داود اأوغلو مع اإيران �سحيح��ة نوعاً ما، اإذ اإن 

العزلة تريح املت�سددين.
 وق��د تخلت تركيا عن �سيا�ستها القائمة على جتنب اأي م�ساكل مع جريانها، اأو ما يعرف 
ب� "�سف��ر م�سكالت" مل�سلحة تبني موقف داعم للمعار�سة ال�سورية، ومع فرار ع�سرات 
االآالف عرب احلدود هرباً من حملة  الرئي�ض ال�سوري ب�سار االأ�سد، اأدركت تركيا الو�سع 
املحرج ال��ذي وجدت نف�سها فيه مبحاولتها تاأيي��د الدميقراطية، ويف ذات الوقت احلفاظ 
على العالقات مع نظام ب�سار االأ�سد الذي ي�سن حملة دامية �سد �سعبه، وانهارت �سيا�سة 
التقارب مع �سوريا بالكامل، وحثت تركيا االأ�سد على تنفيذ اإ�سالحات، و�سمت �سوتها 

لالإدانة الدولية املت�ساعدة �سد دم�سق.

 �سراع االأدوار يف العالقات االإيرانية � الرتكية 
ترتب��ط تركيا واإيران مبزيج من امل�سالح امل�سرتكة التي تتمثل يف التجارة والطاقة والق�سية 
الكردية التي يتقا�سمان املخ��اوف ب�ساأنها، وكان التناف�ض على العديد من امللفات �سمة 
اأ�سا�سي��ة لعالق��ات اجلانبن، وقد ازداد ه��ذا التناف�ض مع ظهور تركي��ا بقوة على م�سرح 
االأح��داث االإقليمية يف ال�سنوات االأخرية، وكان ظهوره��ا مرتبطاً بالقيام بدور الو�ساطة 
بن �سوريا واإ�سرائيل، حيث فر�ست اأنقرة نف�سها العباً حمورياً يف واحد من اأكرث ملفات 
ال�سرق االأو�سط تعقيداً وارتباكاً، مبعنى اأن تركيا اختارت العودة اإلى املنطقة عرب مناف�سة 
الق��وى التقليدي��ة يف ملفات تعتربه��ا االأخرية �سمن نفوذها، ولك��ن املالحظ اأن الدور 
الرتك��ي يف هذا االإطار احتفظ بقدر من التمايز عن ال��دور االإيراين، حيث اآثرت اأنقرة 
بده��اء دبلوما�سي تفادي اال�سط��دام بالدور امل�سري التقلي��دي يف امللف الفل�سطيني، 
واأرج��اأت الدخول اإل��ى هذا امللف اإلى مراح��ل زمنية الحقة ما لبث��ت اأن حدثت يف 
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مراحل تالية، ولكنها حتققت عقب متهيد االأجواء اإقليمياً لدور تركي جديد، ما لبث اأن 
حظي برتحي��ب �سعبي و�سل اإلى حد االإعجاب بال�سا�س��ة االأتراك وت�سريحاتهم التي 
األهب��ت م�ساع��ر جماهري عربية تتوق �سوق��اً فيما يبدو اإلى بطل تلت��ف حوله، ووجدت 

�سالتها يف رموز ال�سيا�سية الرتكية وخا�سة رئي�ض الوزراء رجب طيب اأردوجان.
ال��دور الرتكي اجلديد يف املنطق��ة مل ياأت ب�سكل عفوي، كم��ا مل يكن جمرد رد فعل 
عابر على رف�ض االحتاد االأوروب��ي ان�سمام تركيا اإلى املنظومة االأوروبية، واإال لكان هذا 
ال��دور قد �سهد تراجعاً وان�سحاباً تلقائياً مبج��رد انطفاء جذوة احلما�ض للرد على التعنت 
االأوروب��ي جتاه اأنق��رة، وت�سري اأدبيات ال�سيا�سة الرتكية اإلى اأن هذا الدور جاء وفق توجه 
خمط��ط وممنهج ي�سته��دف تعظيم ال��دور الرتكي اإقليمي��اً عرب اإعادة هيكل��ة توجهات 
ال�سيا�س��ة اخلارجية الرتكية وتاأطريها �سمن ما يعرف اإعالمياً اأو ا�سطالحاً ب� "العثمانية 

اجلدي��دة".
اإيران من جانبها تلعب ورقة الق�سية الفل�سطينية منذ قيام الثورة عام 1979، واحتفظت 
بعالق��ات وثيقة مع بع�ض التنظيم��ات الفل�سطينية، عرب دعم االأخرية باالأموال، ما ر�سخ 
ل�سنوات دوراً بارزاً لطهران يف اإدارة العالقات �سواء بن التنظيمات الفل�سطينية وبع�سها 
البع���ض، اأو بن ه��ذه التنظيمات ودول املنطقة، وزاحمت اإي��ران على هذا امل�سار م�سر 
الت��ي حتاول االحتفاظ بتاأثريها يف امللف الفل�سطيني، وظلت اإيران ل�سنوات م�ست تقود 
م��ا يعرف مبحور املمانع��ة الذي �سم اإلى جانبها كل من �سوري��ا وحركة حما�ض وحزب 
اهلل اللبن��اين ال�سيعي، يف مواجهة م��ا كان يعرف اأي�ساً مبحور االعتدال الذي �سم م�سر 

واالأردن ودول جمل�ض التعاون. 
نقطة االلتقاء االأب��رز يف التمدد اال�سرتاتيجي للدورين االإيراين والرتكي حتققت اإذاً يف 
امللف الفل�سطيني، الذي يحظى مبكانة ا�ستثنائية يف �سراع االأدوار واملكانة داخل منطقة 
ال�سرق االأو�سط بحكم م��ا للق�سية الفل�سطينية من ارتباطات دينية وعاطفية تلعب دوراً 

موؤثراً يف ت�سكيل اجتاهات الراأي العام العربي واالإ�سالمي.

العالقــات اإليرانيــة ـ التركيــة..



206

تهديدات
ال يكاد مير اأ�سبوع واحد دون اأن ت�سدر تهديدات عن اأحد امل�سوؤولن االإيرانين لرتكيا، 
فعل��ى �سبي��ل املثال، حذر اللواء يحي��ي رحيم �سفوي اأنقرة موؤخ��راً قائاًل "ينبغي على 
تركي��ا اإعادة النظر ب�سكل جذري يف �سيا�ستها جت��اه �سوريا والدرع ال�ساروخي الذي قد 
يبنيه حلف �سمال االأطل�سي وتعزيز العلمانية االإ�سالمية يف العامل العربي، واإال �ستواجه 
�سعوب��ات من جانب �سعبها والدول املجاورة لها". وذل��ك التهديد ال يثري الده�سة، اإذ 
تعود العداوة بن تركيا واإيران اإلى قرون م�ست يف حقبة ال�سالطن العثمانين، وهداأت 
لف��رتة وجيزة يف الق��رن الع�سرين عندما حولت تركيا اهتمامه��ا اإلى ال�سوؤون الداخلية، 
مم��ا خلف فراغاً يف منطقة ال�سرق االأو�سط، ورغ��م ذلك متكنت تركيا من اإحياء مكانتها 
يف املنطقة عن طري��ق الطفرة االقت�سادية التي �سهدتها وبروزها كقوة اإقليمية حتت قيادة 
ح��زب العدالة والتنمية. ثم جاء الربيع العرب��ي، وو�سعت الثورة ال�سورية اأنقرة وطهران 
على جانب��ن متناق�سن من امل�سرح االإقليم��ي وال�سيا�سي، فنظ��راً لقناعاتها ال�سيا�سية 
دعم��ت تركي��ا الثورة يف �سوريا و�سان��دت املتظاهرين، يف حن وا�س��ل النظام االإيراين 
دعمه لنظام االأ�سد وم�ساندة حملته الوح�سية �سد املدنين ما دفع البع�ض للقول بوجود 
ح��رب بالوكالة بن اأنقرة وطهران، لن يف��وز فيها �سوى طرف واحد، ومن ثم اأ�سبح كل 
�س��يء م�سموحاً ب��ه يف ال�سراع بن اأنقرة وطه��ران على االأر�ض ال�سوري��ة، فمن جانبها 
تدعم تركيا وت�ست�سيف وت�سلح املعار�سة ال�سورية، بينما توجهت اإيران جمدداً اإلى دعم 
ح��زب العمال الكرد�ست��اين - الذي �سن ع�سرات الهجمات من��ذ �سيف عام 2011، 
واأدت املناف�سة حول �سوريا اإلى تعزيز االنق�سامات يف العراق، حيث كانت تركيا واإيران 
تدعمان مع�سكرات املعار�سة، فقد �سن رئي�ض الوزراء العراقي نوري املالكي حملة على 
الف�سائ��ل العراقية التي تدعمها اأنقرة، واأ�سدر مذكرة اعتقال بحق نائب الرئي�ض وزعيم 
جمتم��ع ال�سنة بالعراق طارق الها�سمي، الذي فر اإل��ى اإقليم كرد�ستان يف العراق، كما 
ع��دل االأكراد اأي�ساً توجهاتهم، فقد �سكلوا حتالفاً مع تركيا ملوازنة النفوذ االإيراين داخل 



207

العراق، ويرى بع�ض املراقبن اأن تطور املناف�سة بن اإيران وتركيا يوؤدي اإلى �سراع يرتبط 
ب��اأن تغدو اإيران اأكرث عدوانية. اإذ يرى بع�ض املحلل��ن اأن قوة القد�ض االإيرانية - وحدة 
العملي��ات اخلا�س��ة التابعة للحر�ض الثوري -  قد تكون عل��ى ات�سال مع حزب العمال 

الكرد�ستاين ال�ستهداف كل من تركيا واالأكراد العراقين.
ويرى مراقبون اأن قرار تركيا العام املا�سي املوافقة على ن�سب رادارات الدرع ال�ساروخية 
عل��ى اأرا�سيها ميثل اخلط��وة الرتكية االأكرث عداء لطه��ران يف العقود االأخرية، وو�سفت 
�سحيف��ة "نيويورك تاميز" االأمريكية هذه اخلطوة باأنه��ا االتفاقية الع�سكرية االأكرث اأهمية 
بن تركيا والواليات املتحدة وتعيد العالقات بن اجلانبن اإلى ما قبل عام 2003 حينما 
اأغ�سب��ت تركيا حليفتها وا�سنطن برف�سها ال�سم��اح بعبور فرقة مدرعة االأرا�سي الرتكية 

للم�ساركة يف غزو العراق.  
ورغ��م احلر���ض الرتكي على ع��دم ت�سليط ال�سوء على ه��ذا امللف، ف��اإن قائد القوات 
االأمريكية يف اأوروبا الليفتنانت جرنال مارك هريتلنغ اأكد يف مقابلة مع االأ�سو�سيتد بر�ض 
اأن قوات اأمريكية تقوم االآن باالإ�سراف على موقع جديد لنظام الرادار الدفاعي يف تركيا 

�سي�ساعد يف الدفاع عن اأوروبا �سد اأي هجوم اإيراين حمتمل ب�سواريخ بالي�ستية.

اخلليج يف ح�سابات التناف�ض الرتكي � االإيراين
تراوحت العالقات ع��رب �سفتي اخلليج العربي بن اإيران ودول جمل�ض التعاون بن املد 
واجلزر، وارتبطت يف ذلك بتوجهات القيادة يف اإيران اإلى حد كبري، فعلى عك�ض قنوات 
احلوار التي فتحت بن اجلانبن اإبان فرتة حكم الرئي�ض االإيراين ال�سابق حممد خامتي، 
ات�سمت �سن��وات حكم الرئي�ض اأحمدي جناد بالتوتر وال�سكوك، خ�سو�ساً يف ال�سنوات 
االأخ��رية التي برز فيه��ا التدخل االإيراين املبا�سر مثار قلق ل��دى دول جمل�ض التعاون، 
خ�سو�س��اً فيما يتعلق بالدور االإيراين يف مملكة البحرين واليمن واإلى حد ما يف العراق، 
ول��و اأ�سفنا اإلى ذلك توظيف اإي��ران للورقة الطائفية يف حتقي��ق اأهدافها مبا يخل باالأمن 

العالقــات اإليرانيــة ـ التركيــة..



208

واال�ستق��رار يف كثري من دول املنطق��ة، ف�ساًل عن املخاوف اخلليجية م��ن االآثار البيئية 
واال�سرتاتيجي��ة املتوقع��ة يف حال امتالك اإي��ران برناجماً نووياً ذا اأبع��اد ع�سكرية، ميكن 
تف�س��ري حالة القلق املزمنة الت��ي ت�سيطر على العالقات اخلليجي��ة � االإيرانية، ويختلف 
االأمر متاماً فيما يت�سل بالعالقات الرتكية مع دول جمل�ض التعاون، حيث ي�سرتك اجلانبان 
يف العدي��د من االأهداف ويكادن ميتلكان اأجندة م�سرتكة حيال ق�سايا املنطقة وملفاتها، 
عالوة على اأنهما ينظران بريبة اإلى طموحات اإيران النووية، ومن املفيد هنا االإ�سارة اإلى 
اأن امل�سالح االقت�سادية تلعب الدور االأبرز يف تر�سيح العالقات الرتكية مع دول جمل�ض 
التع��اون للدخ��ول يف مراحل اأكرث ق��وة ومتانة، حيث تعك�ض ال�سواه��د تنامياً هائاًل يف 

حجم اال�ستثمارات وامل�سروعات امل�سرتكة بن الطرفن يف االآونة االأخرية.
ويف �س��وء فهم التحركات االأخرية لدول جمل�ض التع��اون حيال دول "الربيع العربي" 
حي��ث لعبت هذه الدول دوراً موؤث��ر يف اإدارة االأزمة اليمنية به��دوء وحنكة دبلوما�سية 
وف��رت البدائل واحللول والدعم ال�سيا�سي القوي للخ��روج باليمن من ماأزق كاد يدفع 
ب��ه اإلى حرب اأهلي��ة طاحنة، واأي�ساً يف ليبيا حيث اأ�سهمت قوات حلف االأطل�سي التي 
قدم��ت الدعم للث��وار الليبين للق�ساء عل��ى قوات القذايف التي كان��ت تق�سف املدن 
واملدني��ن الليبي��ن يف �سيناريو اأ�ساء كثرياً ل�سورة الع��رب وامل�سلمن يف خمتلف اأرجاء 
الع��امل، وهو �سيناريو تكرر اأي�ساً على يد قوات ب�سار االأ�سد يف �سوريا، التي ا�ستن�سخت 
�سيناري��و الذب��ح والقت��ال الذي مار�س��ه القذايف �س��د �سعبه، كما تق��ف دول جمل�ض 
التع��اون يف مقدمة اجلهد الدويل الذي ي�ستهدف حماي��ة ال�سعب ال�سوري من املذابح 
اليومي��ة التي تنفذها قوات النظام، وجممل هذه االأهداف وال�سيا�سات الداعمة حلقوق 
ال�سع��وب العربية والرامية اإل��ى حماية هذه ال�سعوب ومقدراته��ا ومتا�سك اأرا�سيها هي 
ذات االأه��داف التي ت�سع��ى اإلى حتقيقها الدبلوما�سية الرتكي��ة من واقع فهم حمركات 
ال�سيا�سة الرتكية كما ير�سمها وزير اخلارجية احلايل اأحمد داود اأوغلو كما �سبق ال�سرح، 
وبالت��ايل فاإن هن��اك من ال�سواهد ما يوؤك��د تقارب امل�سافات وامل�سال��ح بن تركيا ودول 
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جمل���ض التع��اون، واأن العالقات بن الطرف��ن مر�سحة للدخول اإل��ى مرحلة ال�سراكة 
اال�سرتاتيجي��ة خالل الفرتة املقبل��ة، خ�سو�ساً واأن هناك من الق�ساي��ا وامللفات ما ميلي 
�س��رورة التن�سيق بن اجلانب��ن، ويف مقدمة هذه الق�سايا ياأت��ي ا�ستقرار العراق ووحدة 
اأرا�سيه وجت��اوز اأزماته ال�سيا�سية الراهن��ة، وهناك اأي�ساً معاجلة االأزم��ة النووية االإيرانية، 
عالوة عل��ى ت�سوية الق�سية الفل�سطيني��ة، و�سمان عبور دول "الربي��ع العربي" املرحلة 
االنتقالية التي متر بها، ف�ساًل عن ملفات اأخرى ال تقل اأهمية للجانبن، مثل اأفغان�ستان، 

التي تعد تركيا اأي�ساً اأحد الالعبن الرئي�سين يف هذا امللف ال�سعب.
واإذا كان ا�ستق��راء ال�سواه��د ي�س��ري اإل��ى اأن دول الربيع العربي يف ال�سم��ال االأفريقي 
)تون�ض وليبيا وم�سر( متتلك حظوظاً اأكرب يف اال�ستقرار خالل املدى املنظور مقارنة بدول 
تع��اين اأزمات م�سابهة مثل �سوري��ا، كما ي�سري اأي�ساً اإلى اأن هن��اك قو�ض اأزمات جديداً 
يت�ص��كل ببطء من لبنان اإلى اإيران، مروراً ب�صوري��ا والعراق؛ فاإلى جانب نقاط ال�صعف 
اللبناني��ة، الكائنة منذ وقت بعيد، اأ�سيف بالفعل العامل املجهول بخ�سو�ض الو�سع يف 
�سوري��ا، وكذا ا�ستمرار االأزمات ال�سيا�سية العراقية، واأخرياً االأزمة املت�ساعدة بن طهران 
واملجتم��ع الدويل ب�ساأن الربنامج النووي االإيراين، وه��ي اأزمة ميكن اأن تنزلق اإلى دائرة 
اخلط��ر فيما لو نف��ذت اإ�سرائيل تهديداتها ب�س��اأن ا�ستهداف املن�س��اآت النووية االإيرانية 
ع�سكري��اً، ولو نظرنا اإلى جممل هذه امل�ساهد املرتبكة يف �سوء موقف االإدارة االأمريكية، 
الت��ي تبدو حذرة يف حتركاتها اخلارجية ب�سبب احلملة االنتخابية وحتى تن�سيب الرئي�ض 
االأمريكي املقبل،  يب��دو التن�سيق بن دول جمل�ض التعاون وتركيا م�ساألة حيوية خالل 
املدى املنظور ل�سم��ان ال�سيطرة على بوؤر التوتر وتفادي اأي مهددات لالأمن واال�ستقرار 

االإقليمي.
واملوؤك��د اأن االأزمة ال�سورية لي�س��ت بال�سهولة التي يتخيلها البع���ض، فامل�سهد ال�سوري 
يخف��ي وراءه مع��امل اأحد اأكرث �سراعات الق��وة تعقيداً وتقلباً واأهمي��ة يف تاريخ ال�سرق 
االأو�سط ، حيث يجمع اخلرباء على اأن اأحد اأخطر جوانب االأزمة هي املواجهة الطائفية، 
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حي��ث يعتق��د اأن هذه االأزمة قد عجلت مبجيء اختبار ق��وة حا�سم بن ال�سنة وال�سيعة، 
وبن تركيا واإي��ران، كما اأثارت اأزمة وجودية بالن�سب��ة للفل�سطينين واالأكراد واحلكومة 
ال�سيعي��ة يف الع��راق، ويف ه��ذا االإط��ار تقف تركي��ا منذ بداي��ات االأزم��ة داعمة بقوة 
لالحتجاج��ات املناه�سة للنظام ال�سوري راف�سة ممار�سات ه��ذا النظام وعمليات القتل 
املمنهجة التي تقوم بها قواته يف خمتلف املدن ال�سورية، على خالف موقف اإيران التي 
تدعم نظام االأ�سد بقوة، وقد اأر�سلت اأ�سلحة وم�ست�سارين اإلى �سوريا وحاولت اأن ت�سغط 
على املالكي ليفتح ممراً عرب العراق لنقل املزيد من الدعم املادي، ولكن تكمن امل�سكلة 
بالن�سب��ة لكل من دول جمل���ض التعاون وتركيا  يف اأن رحيل االأ�س��د قد ال ياأتي قريباً، 
ويف حال امتد ال�سراع واندلعت حرب اأهلية �سورية واأخذت يف االت�ساع واالنت�سار فقد 
ت�سفر عن عواقب خارج نطاق �سيطرة جمل�ض االأمن ما يوؤكد اأهمية التن�سيق اخلليجي � 

الرتكي من اأجل جتاوز اإ�سكاليات هذه املرحلة ال�سعبة يف تاريخ املنطقة.

تركيا وت�سويق "النموذج"
كان الفت��اً للمراقب��ن ا�ستقبال الرئي�ض الرتك��ي عبداهلل جول  اأثن��اء زيارته للقاهرة يف 
مار�ض 2011  اأكرث من 20 �ساباً و�سابة من �سباب الثورة امل�سرية، واأعلن اجلانب الرتكي 
وقت��ذاك اأن  ج��ول يقدم جلميع اأطراف التح��ول ال�سيا�سي امل�س��ورة الر�سينة بدءاً من 
الق��ادة الع�سكرين الذي��ن ي�سرفون على انتق��ال م�سر اإلى دميقراطي��ة د�ستورية وحتى 
الروؤ�س��اء املحتمل��ن وقيادات احل��ركات ال�سيا�سي��ة الرئي�سية كلها ف�س��اًل عن املثقفن 
والكت��اب، وقال ج��ول، وهو اأول رئي�ض دول��ة يزور م�سر عقب تنح��ي الرئي�ض ال�سابق 
ح�سني مب��ارك يف 11 فرباير 2011، متحدثاً لل�سحفين يف طريق عودته اإلى ا�سطنبول، 
اإن امل�سري��ن الذي��ن التقى بهم عربوا ع��ن اإعجابهم مبا حققه ح��زب العدالة والتنمية 
الرتكي، وقال جول اإنهم قالوا له "تركيا منوذج لنا، اأنتم م�سلمون ودميقراطيون وعلمانيون 
واقت�سادكم تقدمي وبالتايل هذا منوذج لنا"، ونقلت وكاالت االأنباء العاملية عن  م�ساعد 
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جل��ول قوله اإن طنطاوي اختتم االجتماع الذي امتد لثالث �ساعات مع الرئي�ض الرتكي 
قائاًل اإن التجربة الرتكية هي االأقرب لنا، وهي مثال ن�ستطيع اال�ستفادة منه فعاًل، وحن 
اجتم��ع جول مع قيادات و�سبان ينتم��ون لتيارات اإ�سالمية قيل اإنه الحظ انخراطهم يف 
التيار ال�سيا�سي ال�سائد تاركن وراءهم العقيدة، ولدى �سوؤاله اإن كانت احلرية قد ت�سجع 
الق��وى املت�سددة اأجاب جول "اأنا قلت ال تقلقوا بهذا ال�ساأن، الدميقراطية تعيد ت�سكيل 

كل احلركات املت�سددة، اأنا مقتنع بهذا فعاًل".

عوامل تراجع اإيرانية 
هن��اك العديد من العوامل التي ت�س��ب يف �سلة تراجع الدور االإي��راين اإقليمياً مل�سلحة 
النف��وذ الرتكي، بع���ض هذه العوامل داخل��ي واالآخر خارجي، ففي داخ��ل اإيران فقد 
النظام ال�سيا�سي ثقة �سريحة كبرية من مواطنيه ب�سبب ف�سائح الف�ساد واالإخفاق يف رفع 
م�ستوى حياة املواطنن رغم ارتفاع �سعر النفط، ما جعل الب�سطاء مبعزل عن ح�سد ثمار 

العوائد النفطية، يف بلد يحتل موقعاً متقدماً على خريطة االإنتاج النفطي العاملي. 
واجته��ت اأ�ساب��ع االتهام بالف�س��اد يف االآونة االأخ��رية اإلى �سخ�سيات مقرب��ة من دوائر 
الرئي���ض جناد، وتتحدث هذه االتهامات عن اإجم��ايل مبلغ 2.6 مليار دوالر مت اللعب به 
واال�ستيالء عليه من قبل اأ�سخا�ض قام بع�سهم بدعم حملة اأحمدي جناد يف االنتخابات 
الرئا�سي��ة عام 2009،  من ناحية اأخرى توجد خالفات ب��ن الرئي�ض االإيراين اأحمدي 
جن��اد واملر�سد االأعلى للنظام علي خامنئي، على �سبيل املثال كان اأحمدي جناد قد عّن 
حي��در م�سلحي وزي��راً للمخابرات، ولكنه اأراد فيما بعد اإقالت��ه من هذا املن�سب اإال اأن 
خامنئ��ي ا�ستخدم ح��ق الفيتو ب�سفته القائ��د االأعلى للثورة ومنع ه��ذه االإقالة، كانت 
النتيج��ة اأن اأحمدي جن��اد ا�سطر اإلى ابتالع الهزمية والتخلي ع��ن خططه بو�سع �سهره 
رحيم م�سائي يف هذا املن�سب، كما ي�سري حمللون اإلى اأن الثنائي  جناد � م�سائي قد حتول 
اإلى حتٍد للنظام اال�سالمي االإيراين الأنهما يعتمدان يف �سيا�ستهما على القومية الفار�سية 
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اأك��رث من اعتمادهما على الدين، ومن ناحية اأخرى ميل��ك هذا الثنائي تف�سرياً لل�سيعية 
يجعل من "والية الفقيه"، اأي من�سب الزعيم الروحي للثورة، بال اأحقية وبدون �سرورة، 

خا�سة واأن م�سائي يعترب نف�سه االأحق بقيادة العلماء.  
خارجي��اً تبدو اإيران �سائرة على طريق فقدان الدولة العربية الوحيدة احلليفة لها، يف ظل 
تزايد احتماالت �صقوط نظام االأ�صد، اإ�صافة اإلى اأنها تتعر�س ل�صغوط دولية قوية ب�صبب 
طموحاتها النووية و�سكوك املجتمع الدويل يف نواياها التي ت�ستهدف "ع�سكرة" خططها 
النووي��ة القائمة،  وي�ساف اإلى ذلك فقدان اإي��ران دور "املُلهم" الذي كانت تطمح اإليه 
عقب اندالع اإحداث "الربيع العربي" مل�سلحة تركيا، وما يرتبط بذلك اأي�ساً من فقدان 
عالق��ات التحالف مع حركات مقاومة عربي��ة كانت ت�سيف بع�ساً من الر�سيد ال�سعبي 
يف ال�سل��ة االإيرانية مث��ل حركة حما���ض الفل�سطينية، و�سعود تي��ارات اإ�سالمية مناوئة 
للنفوذ االإي��راين اإقليمياً، خ�سو�ساً التيار ال�سلفي يف م�سر الذي يرف�ض قطعياً ا�ستئناف 
العالق��ات بن القاهرة وطهران ب�سبب ما يعتربه �سعي��اً اإيرانياً لن�سر املذهب ال�سيعي يف 
الدول العربية واالإ�سالمية، كما اأن حركة االإخوان امل�سلمن التي احتلت موقع ال�سدارة 
يف امل�سهد االنتخابي يف دول "الربيع العربي" ال تبدي اندفاعاً يف فتح قنوات االت�سال 
مع طهران، وتتحفظ يف عالقاتها مع اإيران مل�سلحة ميل ملحوظ نحو التوا�سل مع الدوائر 
الغربية، عالوة على اأن "اإخوان �سوريا" يلعبون دوراً بارزاً يف مواجهة ممار�سات نظام ب�سار 
االأ�س��د، ما يجعل من ال�سعوب��ة مبكان على اأي تيار اخواين اآخر يف اأي من دول املنطقة 
احلدي��ث عن بناء عالق��ات مع اإيران، بدلي��ل اأن حركة حما�ض الت��ي كانت تنظر اإلى 
طه��ران باعتبارها حا�سنة �سيا�سي��ة لها مل تعد تنظر بذات الدرجة من االأهمية اإلى هذه 

العالقات، وباتت تعيد النظر يف اإعادة هيكلة عالقاتها االإقليمية.
ويعتق��د خ��رباء اأن التعاطي االإيراين مع الربي��ع العربي يقف وراء القل��ق الذي انتاب 
التيارات ال�سيا�سية العربية اجلديدة حيال اإيران، حيث بادرت اإيران على ل�سان مر�سدها 
االأعل��ى غري مرة اإل��ى تف�سري االحتجاجات ال�سعبية التي اأطاح��ت بنظامي مبارك وبن 
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علي باعتبارها امتداداً للثورة االإ�سالمية االإيرانية 1979، ما اأثار الفزع يف كل من القاهرة 
وتون���ض خ�سية ربط التحوالت احلا�سلة يف الدولتن باإي��ران، ما ينطوي عليه هذا الربط 
من اإ�سكاليات داخلية على امل�ستوين العقائدي وال�سيا�سي، ناهيك عن موقف املجتمع 

الدويل الذي ينظر اإلى نظام احلكم االإيراين بارتياب.
واملوؤك��د اأن موق��ف النظ��ام االإي��راين الداع��م ملمار�سات ب�س��ار االأ�سد �س��د ال�سعب 
ال�س��وري، قد و�سع امل�سم��ار االأخري يف نع�ض التعاطف العرب��ي االإقليمي مع �سيا�سات 
النظ��ام االإيراين، الذي كان ينظر اإلي��ه قبل نحو عامن باعتباره رمزاً للمقاومة وال�سمود 
يف مواجه��ة ال�صغوط االأمريكية، ولكن مت�صك اإي��ران بحليفها ال�صوري ودعمه ع�صكرياً 
ولوج�ستي��اً للق�ساء على احتجاج��ات �سعبه قد وجهت �سرب��ة قا�سمة الأي حماوالت 

للرتويج للنظام االإيراين لدى ال�سعوب ال�سنية العربية.

املتغري االأمريكي
يلع��ب املوقف االأمريكي حيال كل من اإيران وتركيا دوراً اأ�سا�سياً يف بناء معادلة جديدة 
للقوة مبنطقة ال�سرق االأو�سط يف ظل احتماالت انكفاء قوى تقليدية مثل م�سر و�سوريا، 
وان�سغالهم��ا بالداخل خالل املدى املنظور على اأق��ل التقديرات، ويف هذا االإطار ميكن 
الق��ول باأن املتغري االأمريكي �سريج��ح كفة تركيا يف لعبة التناف���ض االإقليمي مع اإيران، 
الأ�سباب واعتبارات عدة يف مقدمتها اأن  مكان تركيا كع�سو يف حلف االأطل�سي وموقعها 
اجلغ��رايف اال�سرتاتيجي على م�سيق البو�سفور احليوي، ف�ساًل عن عالقاتها مع اإ�سرائيل 
بغ���ض النظر عن التوت��رات القائمة حالي��اً، ورغبة اجلانب االأمريك��ي يف ن�سر النموذج 
االإ�سالمي الرتكي، باعتباره ال�سامن االأ�سا�سي للجم اأي توجهات دينية متطرفة الأنظمة 
احلكم اجلدي��دة يف دول الربيع العربي، بالإ�سافة اإلى القوا�س��م واالهتمامات امل�سرتكة 
الت��ي جتمع بن اأنقرة ووا�سنطن بدءاً من العراق وامللف النووي االإيراين، مروراً بالق�سية 

الفل�سطينية، واأفغان�ستان وغري ذلك.

العالقــات اإليرانيــة ـ التركيــة..
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اآفاق م�ستقبلية
توؤك��د ال�سواه��د كافة اأن العالقات ب��ن تركيا واإيران قد باتت عل��ى املحك، وبات من 
ال�سعب على اجلانبن جتاوز اخلالف احلاد حول امل�سالح، خ�سو�ساً فيما يتعلق بتطورات 
االأزمة يف �سوريا، حيث بات اجلانبان بالفعل على طريف نقي�ض، يف الوقت الذي ظهر فيه 
قرار تركيا با�ست�سافة الدرع ال�ساروخية حللف الناتو على اأنه نقطة خالف مركزية اأخرى 
ي�سع��ب القف��ز عليها حتليلياً؛ ومع ذل��ك يبقى من ال�سعب القطع ب��اأن هذه التقاطعات 
يف امل�سال��ح �ستقود حتم��اً اإلى مواجهة اأو تدهور حاد يف العالق��ات الرتكية � االإيرانية، 
ب��ل اإن فهم ه��ذه العالقات املعقدة من واقع هذه املقاربة قد ي��وؤدي اإلى �سوء فهم ويفرز 
ا�ستنتاج��ات غ��ري واقعية باملرة، وبداًل من ذلك ميكن القول ب��اأن م�سار امللفات اخلالفية 
ب��ن اأنقرة وطهران هو املوجه لدفة هذه العالقات، ف�سبكة العالقات بن اجلانبن وا�سعة 
ومعق��دة وال تقت�سر على �سوريا، بل وفيها من امل�سالح بقدر ما فيها من عوامل التناف�ض 
وال�سراع، اإذ من ال�سعب اأن ت�سحي طهران بعالقاتها مع اأنقرة، ال�سيما يف االآونة الراهنة 
حي��ث يلع��ب موقف تركيا الراف�ض ل�س��رب اإيران على خلفية طموحاته��ا النووية دوراً 
ي�سعب التقليل منه �سمن ح�سابات املجتمع الدويل، عالوة على اأن ال�سراعات الطائفية 
بن تركيا ال�سنية واإيران ال�سيعية ميكن تاأجيلها مل�سلحة اعتبارات اأخرى حتظى باأولوية يف 
الوقت الراهن بالن�سبة لكال البلدين، ومع ذلك فاإن ذلك كله ال يعني اأن تركيا �ستكون 
�سعي��دة وهي ترى اإيران يف طريقها المتالك ال�سالح النووي، فامل�سوؤولون االأتراك اأعلنوا 
عن موقفهم يف هذا اخل�سو�ض بو�سوح، وهو اأن امتالك اإيران لقنبلة نووية ي�سكل تهديداً 
عل��ى اأمن بالدهم وعلى اأم��ن املنطقة بالكامل، ولكن تركي��ا تتعاطى مع امللف النووي 
االإي��راين وفق روؤي��ة قائمة على ا�ستبعاد املتغري الع�سك��ري، وتتالقى يف الوقت ذاته مع 

روؤية املجتمع الدويل الرامية اإلى اإقناع اإيران بالك�سف عن حقيقة نواياها النووية .
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"آسيا أواًل" 
ركائز االستراتيجية العسكريـة 

األمريكية الجديدة

يف اأوائ��ل يناي��ر 2012، ك�سف الرئي�ض االأمريكي باراك اأوبام��ا عن وثيقة اال�سرتاتيجية 
اجلدي��دة للجي���ض االأمريكي، التي تدعو اإل��ى وجود ع�سكري اأمريك��ي اأكرب يف اآ�سيا، 
وتق��رتح تقلي�س��اً حلجم الق��وات يف اأوروبا. فما ه��ي اأبعاد ه��ذه اال�سرتاتيجية، وما هي 
اأهدافه��ا ونتائجها؟ وه��ل متثل ه��ذه اال�سرتاتيجية حت��واًل نوعياً يف اأولوي��ات االهتمام 

االأمريكية التقليدية حيال احللفاء االأطل�سين يف اأوروبا؟.
ه��ذه وغريها ت�ساوؤالت يعكف الباحثون واخل��رباء على البحث عن ردود واإجابات لها، 
ويف هذا البحث نحاول ت�سليط ال�سوء على مالمح اال�سرتاتيجية اجلديدة وحتليل اأبعادها 

واملواقف املختلفة حيالها.
ت��ربز وثيقة اال�سرتاتيجي��ة اجلديدة اهتماماً اأمريكياً باحلفاظ عل��ى اال�ستقرار يف ال�سرق 
االأو�سط، وت�سري اال�سرتاتيجية اجلديدة اأي�ساً اإلى اأن الواليات املتحدة �ستوا�سل العمل 
لوقف الربامج النووية لكل من اإيران وكوريا ال�سمالية، حيث جاء يف الوثيقة اأن »ال�سيا�سة 
االأمريكي��ة �ست�سدد على اأمن اخلليج العربي بالتعاون مع دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
حيثما يكون منا�سباً ملنع اإيران من تطوير قدراتها النووية الع�سكرية والت�سدي ل�سيا�ساتها 
املزعزعة لال�ستقرار«، وتدعو اال�سرتاتيجية اأي�ساً اجلي�ض االأمريكي اإلى »اإعادة التوازن جتاه 
منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي« مع ا�ستمراره يف الت�سدي الن�سط خلطر التطرف واالإرهاب، 
وكت��ب الرئي�ض اأوباما يف مقدمة اال�سرتاتيجية اجلدي��دة للبنتاجون قائاًل »اأمتنا يف حلظة 
حتول«، وتدعو اال�سرتاتيجية كذلك اإل��ى زيادة اال�ستثمار يف القدرات االإلكرتونية عرب 
االإنرتنت، وت�سري اإلى اأن الرت�سانة النووية الأمريكا ميكن اأن تتقل�ض دون اأن تعر�ض االأمن 
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القوم��ي االأمريكي للخطر، وياأتي حتول الرتكيز اإل��ى منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي و�سط 
قلق متزاي��د يف البنتاجون من االأهداف اال�سرتاتيجية لل�س��ن التي تبداأ يف ن�سر جيل 
جديد من االأ�سلحة، حيث تبدي الوثيقة القلق من اأ�سلحة جديدة تعمل ال�سن واإيران 
عل��ى تطويرها و�ستجعل من ال�سعب على القوات البحرية واجلوية االأمريكية ا�ستخدام 
القوة يف اخلارج، وكان الرئي�ض اأوباما قد طرح مبادرة مراجعة اال�سرتاتيجية  بعد اأن طلب 
م��ن البنتاجون بدء التخطيط لتخفي�سات كبرية يف ميزاني��ة الدفاع االأمريكية بعد عقد 
م��ن النمو، وت�ستهدف اال�سرتاتيجية التعرف عل��ى االأولويات اال�سرتاتيجية االأمريكية 

وتوجيه االإنفاق الدفاعي مع بدء تقلي�ض حجم اجلي�ض.    
 واتفق الرئي�ض اأوباما مع الكوجنر�ض يف اأغ�سط�ض 2011 على تقلي�ض االإنفاق املتوقع على 
االأم��ن القومي باأكرث من 450 ملي��ار دوالر يف ال�سنوات الع�سر القادمة، واتفقا اأي�ساً على 
تخفي�سات تلقائية يف االإنفاق ميكن اأن تخف�ض �سريحة اأخرى قدرها 600 مليار دوالر من 
ميزانية البنتاجون ما مل يوافق الكوجنر�ض على بديل اآخر، ومل تت�سمن وثيقة اال�سرتاتيجية 

حجم القوات التي �سيجري تقلي�سها ومل تعالج ق�سايا حمددة متعلقة بامليزانية.
ولكن م�سوؤولن يف االإدارة االأمريكية حتدثوا عن اأنه �سيجري خف�ض اأعداد اأفراد اجلي�ض 
والبحرية بن�سبة ترتاوح بن ع�سرة باملائة و15 باملائة يف ال�سنوات الع�سر القادمة، ويف هذا 
االإطار قال وزير الدفاع االأمريكي ليون بانيتا اإن اجلي�ض االأمريكي �سيكون »اأ�سغر واأكرث 
ر�ساق��ة«، وتربز اال�سرتاتيجية »امل�سالح الثابتة« للواليات املتحدة يف اأوروبا واأهمية حلف 
�سم��ال االأطل�س��ي، لكنها تقول اإن توزي��ع القوات يف اأوروبا يج��ب اأن »يتطور« مع تطور 
الع�سر، وقال م�سوؤولون يف االإدارة االأمريكية اإنه من املحتمل اأن جتري الواليات املتحدة 
تخفي�سات اأكرب لعدد القوات الربية يف اأوروبا مبقدار لواء قتايل اآخر، وهي وحدة يرتاوح 

عدد اأفرادها بن ثالثة اآالف واأربعة اآالف طبقاً لتكوينها.

املوقف جتاه ال�سن
 ق��ال حملل��ون اإن بكن يجب اأال تخ�س��ى ال�سيا�سة الدفاعي��ة االأمريكية اجلديدة التي 
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ف�س��رت على اأنها ا�سرتاتيجية اأمني��ة »متطورة« يف اآ�سيا الإحداث ت��وازن مع قوة ال�سن 
ال�ساع��دة، وتنطوي هذه اال�سرتاتيجي��ة الدفاعية اجلديدة على �س��راكات ع�سكرية يف 
�ستى اأنحاء اآ�سيا، كما تت�سمن تو�سعاً للوجود الع�سكري االأمريكي كاإ�سارة وا�سحة على 
االلت��زام االأمريكي، باملنطقة واإن كانت �ستقل�ض احلجم االإجمايل للقوات االأمريكية مبا 
يتفق م��ع �سيا�سة خف�ض االإنفاق الدفاعي التي ك�سفت عنه��ا وا�سنطن يف اأواخر العام 
2011. وت�سع��ر بكن بالقلق من الو�سع الدفاعي اجلديد الذي اتخذته وا�سنطن بعد اأن 

ان�سحب��ت من العراق، وت�ستعد لالن�سحاب م��ن اأفغان�ستان، وترى اأنها حماولة لتطويقها 
وتقييد نفوذها املتنامي.

من جانبها قال��ت اأ�سرتاليا، وهي حليف ع�سكري وثيق للوالي��ات املتحدة التي بداأت 
بالفع��ل برناجماً دفاعي��اً يتكلف 65 مليار دوالر اأ�سرتايل، اإن عملي��ة اإعادة التوازن التي 
تق��وم بها القوات االأمريكية يف اآ�سي��ا يجب اأال تهدد ال�سن اأو تهدد العالقات التجارية 
ب��ن اأ�سرتاليا وال�س��ن وحجمها االإجمايل 113 مليار دوالر اأ�س��رتايل، وقال كيم بيزيل 
�سف��ري اأ�سرتالي��ا لدى وا�سنطن وهو وزي��ر دفاع �سابق »املوق��ف االأمريكي مركب للغاية 
وبطريق��ة ن�سجعها، اإنها لي�س��ت ا�سرتاتيجية احتواء«، وقالت وا�سنط��ن اإنها �ستعمل مع 
ال�س��ن ل�سم��ان االأمن والرخ��اء االقت�سادي يف املنطق��ة، لكنها �ست�ستم��ر يف التطرق 
اإل��ى ق�سايا اأمنية، ومنها بحر ال�سن اجلنوبي الذي متر من��ه �سنوياً جتارة حجمها خم�سة 
تريليون��ات دوالر، ومن املعروف اأن النزاع��ات حول ملكية املناطق الغنية بالنفط واجلزر 
يف بح��ر ال�س��ن اجلنوبي ت�س��كل اأكرب التهدي��دات االأمنية يف اآ�سيا، وتتن��ازع ال�سيادة 
علي��ه ب�سكل كلي اأو جزئي كل من ال�سن وتايوان والفلب��ن وماليزيا وفيتنام وبروناي، 
و�ستحتفظ الواليات املتحدة مبوجب اال�سرتاتيجية اجلديدة بقواعد كبرية يف �سمال اآ�سيا 

يف اليابان وكوريا اجلنوبية.
وخ��الل زيارة الأ�سرتاليا يف نوفمرب 2011 اأعلن الرئي���ض اأوباما عن ن�سر قوات من م�ساة 
البحرية االأمريكية و�سفن البحرية والطائرات يف �سمال اأ�سرتاليا اعتباراً من عام 2012، 
وترتكز نقطة اخلالف الرئي�سة بن وا�سنطن وبكن يف بحر ال�سن اجلنوبي، كما اأن تايوان 

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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وفيتن��ام وماليزيا و�سنغافورة وبروناي والفلب��ن دول لها مطالب �سيادية يف تلك املنطقة، 
وت�سغ��ط وا�سنطن من اأجل ت�سوية دبلوما�سي��ة للخالفات القائمة، لكنها اأو�سحت دون 
اأي �س��ك اأنه��ا ترغب يف االإبقاء على حرية املالحة يف ذل��ك اجلزء احليوي من املنطقة، 
وم��ن �ساأن رفع م�ستوى احل�سور البحري الع�سكري االأمريكي يف منطقة املحيط الهادي 
ال�سم��اح لوا�سنطن بزي��ادة حجم التدريبات واملناورات الت��ي جتريها هناك يف ال�سنوات 
املقبل��ة، كما اأن وا�سنط��ن تخطط الأن ترفع القطع البحرية االأمريكي��ة من وترية زياراتها 
للموان��ئ يف منطقة جغرافية اأو�سع من املحي��ط الهادي، ت�سمل املحيط الهندي، وكانت 
الق��وات امل�سلح��ة االأمريكي��ة �ساركت خ��الل العام املا�س��ي يف 172 عملي��ة تدريب 

ومناورات حربية �سمت 24 بلداً.

م�ستقبل التفوق الع�سكري االأمريكي
تن���ض اال�سرتاتيجية اجلديدة على اإعالء مكانة الواليات املتحدة يف اأوروبا واالإبقاء على 
تر�سان��ة نووية »اأ�سغر«، وقد وعد الرئي�ض االأمريكي ب��اراك اأوباما باملحافظة على »التفوق 
الع�سكري« للواليات املتحدة يف العامل رغم اال�ستقطاعات الالزمة يف ميزانية الدفاع، مع 
اإعطاء االأولوية الآ�سيا واإنهاء العمليات الربية الطويلة، وهذه اخلطة، التي تعك�ض التق�سف 
الذي ينتظر ميزانية البنتاغون، تعطي االأف�سلية  لل�سالحن اجلوي والبحري يف مواجهة 
التحديات التي تطرحها اإيران والقوة املت�ساعدة لل�سن، مع التخلي عن عمليات مكافحة 
التم��رد الطويلة واملكلفة التي طبع��ت �سنوات ما بعد 2001 كما يف العراق واأفغان�ستان. 
و»اختبار ميزانية الدفاع« هذا الذي يتحدث عنه امل�سوؤولون االأمريكيون منذ اأ�سهر. متليه 
اأ�سا�س��اً ال�سعوبات املالية التي متر بها الواليات املتحدة التي تريد توفري 487 مليار دوالر 

من ميزانية البنتاغون خالل ع�سر �سنوات وفقاً لوزير الدفاع ليون بانيتا. 
وق��ال اأوبام��ا اإن الواليات املتح��دة »�ستعزز وجوده��ا يف منطق��ة اآ�سيا-املحيط الهادي 
وا�ستقطاع��ات امليزانية لن تكون على ح�ساب ه��ذه املنطقة احليوية«، ووعد الرئي�ض باأن 
توا�س��ل الواليات املتح��دة التزام احلذر و»اليقظة« يف ال�س��رق  االأو�سط واال�ستمرار يف 
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تطوي��ر حتالفات و�سراكات ا�سرتاتيجية، مث��ل ال�سراكة مع حلف �سمال  االأطل�سي التي 
»اأظه��رت يف العديد من احلاالت واأخرياً يف ليبيا اأنها عن�سر خمفف للقوة«، وقال اأوباما 
حم��ذراً »نع��م جي�سنا �سي�سبح اأقل ع��دداً لكن على العامل كله اأن يعل��م اأن  الواليات 
املتح��دة �ستحافظ على تفوقها الع�سكري مع قوات م�سلحة ماهرة، مرنة، وعلى ا�ستعداد 

للرد يف جميع الظروف والتهديدات«.
 وقال وزير الدفاع االأمريكي ليون بانيتا »يف احلقيقة �ستبقى ميزانية الدفاع اأكرب مما كانت 
علي��ه يف نهاية اإدارة الرئي�ض ال�سابق جورج بو�ض )مطلع 2009(«، و�ستتجاوز دائماً مبلغ 

امليزانيات الع�سكرية للدول الع�سر االأكرث اإنفاقاً على الدفاع بعد الواليات املتحدة. 
و�سيت��م خف�ض عدد القوات الربي��ة من 565 األف حالياً اإل��ى 520 األف جندي عامل 
بع��د عام 2014، ورمبا حتى يخف�ض الع��دد اإلى 500 األف، وفقاً ملراقبن، يف حن �سيتم 
خف���ض عدد م�ساة البحرية البال��غ 202 األف حالياً بنحو 15 اإلى 20 األفاً. ورغم اأن وزير 
الدف��اع وعد باأن تبقى للواليات املتحدة »القدرة على مواجهة وهزمية اأكرث من خ�سم يف 
وقت واحد«، ف��اإن اال�سرتاتيجية اجلديدة ت�سع حداً للعقيدة الع�سكرية االأمريكية التي 
تق�س��ي باأن يتمكن اجلي�ض االأمريكي من االنت�س��ار يف نزاعن كبريين يف وقت واحد، 
حيث مل تعد تن�ض �سوى على منع خ�سم ثان من »حتقيق اأهدافه«، وت�سري اإلى احتفاظ 
الوالي��ات املتح��دة بقوة ت�ستطيع ك�سب ح��رب مع امتالكها القدرة عل��ى ردع اأهداف 

خ�سم يف حرب اأخرى.

التحدي ال�سيني
يفرز النمو االقت�سادي الهائل لل�سن حتديات قوية اأمام القيادة االأمريكية على م�ستوى 
الع��امل، وهو اأحد املحددات املهمة يف اإعادة ر�س��م خريطة القوة ونقل كفة الرتجيحات 
م��ن الغرب اإلى ال�سرق، كم��ا اأن قدرات ال�سن الع�سكرية املتزاي��دة ترفع وترية التوتر 
ل��دى جريانها االإقليمين يف منطقة جنوب �سرق اآ�سيا، كم��ا اأن البحرية ال�سينية باتت 
ال تكف عن التج��ول يف مناطق طاملا هيمنت عليها البوارج واملدمرات االأمريكية، ومع 
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اق��رتاب ال�سن من احت��الل املركز االأول كاأك��رب اقت�ساد عاملي يتع��ن عليها اأن حتدد 
خياراته��ا: هل ترتجم تلك القوة االقت�سادية اإلى ق��وة ع�سكرية اأو نفوذ �سيا�سي دويل؟ 
ويف املقاب��ل كان تراج��ع االقت�ساد االأمريك��ي يفر�ض اأي�ساً خيارات عل��ى اأمريكا: هل 
ت�ستجي��ب للواقع وتقوم مبزيد من الرتاجع واالن�سحاب الدولين، اأم تعيد ترتيب اأوراقها 

واإعادة ا�صتغالل نقاط قوتها؟.
م��ن جانب��ه توقع �سندوق النق��د الدويل اأن ت�سب��ح ال�سن قادرة على جت��اوز الواليات 
املتح��دة ك�ساحبة اأكرب اقت�ساد عاملي قريباً، وي��رى ريت�سارد بو�ض مدير مركز الدرا�سات 
ال�سيا�سي��ة ملنطقة �سمال �سرق اآ�سيا وكب��ري باحثي ال�سيا�سة اخلارجية مبوؤ�س�سة بروكينجز 
اأن اخل��الف ال يتعلق باإمكانية اأن ت�سبح ال�س��ن اأو ال ت�سبح �ساحبة املركز االأول، واإمنا 
توقي��ت حدوث ذل��ك يتعلق باجلدل املثار حالياً حول كيفي��ة قيا�ض االقت�ساد ال�سيني 
وتوا�س��ع ن�سي��ب الفرد من الناجت املحل��ي االإجمايل، ولكن فيما يتعل��ق بالناجت املحلي 
االإجم��ايل فمن املوؤكد اأن ال�س��ن �ست�سبح »رقم 1« خالل العقد احلايل اأو العقد التايل 

على اأق�سى تقدير.
وم��ن املوؤكد اأن احت��الل ال�سن املركز االقت�سادي االأول يف الع��امل يعترب اإجنازاً كبرياً، 
ويكف��ي اأن ال�سن كان��ت دولة فقرية للغاي��ة عندما و�سل احل��زب ال�سيوعي ال�سيني 
اإل��ى ال�سلطة ع��ام 1949، وبعد مرور ثالثن عاماً كانت ما ت��زال دولة فقرية تع�سف بها 
اال�سطراب��ات ال�سيا�سية املتوالية، ولكن جاء تخلي ق��ادة ال�سن عن مركزية التخطيط 
من اأجل بناء اقت�س��اد قائم على الت�سدير ليعزز تدفق اال�ستثمارات اخلارجية وامل�ساريع 
املحلي��ة، وا�ستمر هوؤالء القادة على هذا املن��وال، واإن مل مينعهم ذلك من التكيف تبعاً 
للظروف، وكانت النتيجة هي حت�سن م�ستوى املعي�سة ملئات املالين، وتغيري وجه الدولة 
متام��اً ه��ذه املحطة، كما يرى باحث��ون، مهمة من الناحية النف�سية ق��در ما هي مهمة من 
الناحي��ة االقت�سادي��ة، فال�سينيون يفخرون بح�سارتهم، وي��رون اأن بالدهم ظلت �سحية 
لل��دول الغربية والياب��ان الأكرث من ق��رن، واأن ا�ستعادة ال�سن جمده��ا القدمي وو�سعها 
كواح��دة من ال��دول الكربى �سيعيدان تل��ك املعادلة املغلوطة اإل��ى و�سعها ال�سحيح، 



223

خا�س��ة اإذا مت ذل��ك على ح�ساب الوالي��ات املتحدة التي ترتبط معه��ا بكن بعالقات 
اأق��ل ما تو�سف به اأنها »�سعبة« طوال ال�ستن عاماً املا�سية، ولكن املناق�سات حول حتول 
ال�سن اإلى �ساحبة اأكرب ناجت حملي اإجمايل يف العامل عادة ما تاأتي م�سحوبة مبخاوف من 
اأن ي��وؤدي ال�سعود ال�سري��ع لنجم جديد يف �سماء االقت�ساد اإلى االإخالل بتوازن النظام 
العاملي، بل ورمبا اإلى حافة احلرب، حيث من املعتاد اأن ترتجم الدول الكربى اقت�سادها 
القوي اإلى قوة ع�سكرية ونفوذ �سيا�سي كبريين، التاريخ يطرح عدة �سيناريوهات خمتلفة، 

فاإلى اأي ال�سيناريوهات تتجه ال�سن؟
ي��رى الباحث ريت�سارد بو�ض مدير مركز الدرا�س��ات ال�سيا�سية ملنطقة �سمال �سرق اآ�سيا 
وكب��ري باحث��ي ال�سيا�سة اخلارجي��ة مبوؤ�س�سة بروكينجز اأن عامل الي��وم يختلف عن عامل 

1913، حيث:

اأواًل: ال يعن��ي وجود اقت�ساد قوي اأن ترتج��م الدولة هذه القوة اإلى نفوذ �سيا�سي عاملي 
بال�سرورة.

ثانياً: اإن االقت�ساد القوي ال يفرز بال�سرورة جي�ساً قوياً.
ثالثاً: اإن احتالل املركز االأول اقت�سادياً ال يعني بال�سرورة حتمية ن�سوب حرب كونية.

رابعاً: اإن ن�سوب احلروب ال يعني بال�سرورة رغبة قوة �ساعدة يف ممار�سة نفوذها.
واأ�س��اف اأن كل هذه خيارات يتع��ن اأن تفكر فيها ال�سن وهي تخط��و اأولى خطواتها 
كق��وة اقت�سادية عاملية، فاأيها تختار؟ اخلي��ار ال يقف عند حد �ساحبة املركز االأول فقط، 
فالوالي��ات املتحدة ميكن اأن تعترب احتاللها املركز الثاين مقدمة لرتاجع اأكرب وان�سحاب 
اأكرب م��ن قيادة ال�ساحة الدولية، وميكنها اأي�ساً اإعادة بن��اء دعائم قوتها االقت�سادية التي 

اأغفلتها طوياًل مثل التمويل احلكومي والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

جذور اال�سرتاتيجية االأمريكية اجلديدة 
متتع��ت الواليات املتحدة بفرتة م��ن ال�سيادة الع�سكرية �سبه املطلق��ة منذ انهيار االحتاد 
ال�سوفيت��ي، اإال اأن هجم��ات 11 �سبتم��رب 2001 واالإخفاقات يف ح��رب العراق، ف�ساًل 
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ع��ن ال�سعود ال�سريع للنف��وذ ال�سيني، جعلت من اإعادة النظ��ر يف ركائز اال�سرتاتيجية 
الع�سكري��ة االأمريكي��ة �سيئ��اً �سروري��اً ال ميكن جتنبه، م��ن هنا كانت م�سادق��ة الرئي�ض 
االأمريكي ال�سابق جورج بو�ض على وثيقة »مراجعة املوقف العاملي لوزارة الدفاع«، وذلك 
نتيج��ة تغري بيئة عمل القوات امل�سلح��ة االأمريكية يف بداية الق��رن احلادي والع�سرين، 
وعملي��ة املراجعة تلك هي عملية م�ستمرة ت�ساهم فيها بدرج��ات خمتلفة وطبقاً لطبيعة 
كل ج��زء فيها وزارة اخلارجية، والكونغر�ض، واأجه��زة املخابرات، والوكاالت االأمريكية 
االأخ��رى، وكذلك بع�ض الدول التي توجد على اأرا�سيها قوات اأمريكية. وتتمحور كل 
خال�س��ات الدرا�سات اال�سرتاتيجية احلديثة لعامل ما بعد 11 �سبتمرب 2001 يف اأهداف 
 Pax ا�سرتاتيجية جديدة، وبداًل من الرتكيز التاريخي على ما �سمى بال�سالم االأمريكي
Americana، وه��و ال�سالم ال��ذي يتوافر بتفوق ع�سكري اأمريك��ي ال ي�ساهيه اأي قوة 

ع�سكرية اأخ��رى، حدث تغري يف التوج��ه اال�سرتاتيجي االأ�سا�س��ي، واأ�سبح التخطيط 
اال�سرتاتيج��ي يركز على التحول الع�سكري االأمريكيMilitary Transformation مبا 
ي�سم��ح باحلفاظ على هام�ض مقب��ول من التفوق الع�سكري، اإ�ساف��ة اإلى دعم عالقات 

التحالف اال�سرتاتيجية مع اأعداد متزايدة من الدول. 
ومن��ذ تاأ�سي���ض وزارة الدف��اع االأمريكية ع��ام 1947، كان كل التفك��ري اال�سرتاتيجي 
االأمريكي يتعلق بكيفي��ة اال�ستعداد حلرب �سد قوى كربى، لكن اأحداث 11 �سبتمرب 
قلب��ت كل التوقعات ب�ساأن حروب امل�ستقبل، ومن هنا �ساه��م تنظيم القاعدة يف تاأكيد 
قناعة اأن الواليات املتحدة لن تتورط يف حروب تقليدية �صد دول يف امل�صتقبل املنظور، 

وهناك ثالثة اأ�سباب عجلت ب�سرورة مراجعة اال�سرتاتيجية االأمريكية:
اأواًل: ظهور تهديدات جديدة ال ميكن توقعها وتقل�ض التهديدات التقليدية

تغريت التهديدات التي تواجه الواليات املتحدة، واأ�سبحت تهديدات من النوع الذي 
ال ميك��ن توقعه كم��ا كان يف عهد احلرب الب��اردة التي مثلت حج��ر االأ�سا�ض للعقيدة 
اال�سرتاتيجي��ة االأمريكية ملا يقرب م��ن 60 عاماً. و�ساحب تغ��ري التهديدات تغري بيئة 
العالق��ات الدولي��ة، حي��ث �سارت وح��دات اأخرى غري ال��دول متثل تهدي��داً لالأمن 
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العامل��ي واالأم��ن االأمريكي يف نف�ض الوق��ت. فمثاًل تنظيم مثل القاع��دة �ساهم بدرجة 
كبرية يف هذا التغري بعدما قام بهجمات 11 �سبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة، اإ�سافة 
لتبني��ه القيام بهجمات عديدة يف دول اأوروبية واآ�سيوي��ة واأفريقية، اإن عدم توقع م�سادر 
التهدي��دات واإمكانية تبلورها يف هجوم ينظمه ع��دد قليل من االأ�سخا�ض يتطلب اإعادة 
النظ��ر يف العقيدة الع�سكرية االأمريكية لتحدد كيف له��ا اأن تتعامل مع اأخطار ال ميكن 
التنبوؤ به��ا، وباالإ�سافة اإلى االأخطار التي ميكن التنبوؤ به��ا. هناك خماطر يتوقعها اخلرباء 
اال�سرتاتيجي��ون االأمريكي��ون، والتي تتمث��ل يف تهديدات ت�سدر م��ن ال�سن اأو كوريا 
ال�سمالية، اأو حدوث حرب جديدة بن العدوين النووين الهند وباك�ستان، اأو التوترات 
املتك��ررة يف منطق��ة اخلليج العرب�ي اأو منطقة البلقان، ه��ذا باالإ�سافة اإلى تطور عدد من 

املخاطر تتمثل يف:
- حتديات اأوروبية و�سينية وهندية ملواجهة هيمنة الواليات املتحدة على الف�ساء.

- تزايد التورط يف حروب املدن، ومعارك يف مناطق �صكانية اآهلة يف حروب امل�صتقبل.
- تطور حرب املعلومات لك�سب مزايا ا�سرتاتيجية عن طريق ا�ستعمالها يف معارك القتال 

اأو ا�ستعمالها جلمع اأ�سرار اقت�سادية مهمة.
ثانياً: عامل التكنولوجيا

�سمح��ت التط��ورات التكنولوجية للوالي��ات املتح��دة بالقيام مبهام جت�س���ض وتن�ست 
عل��ى اأعدائها م��ن داخل الواليات املتحدة، اأو من الف�س��اء املتاح خارج حدود الدول، 
كذلك �سمح��ت التكنولوجيا ب�سهول��ة و�سرعة نقل القوات االأمريكي��ة اإلى اأي مكان 
يف الع��امل، وباإمكان طائ��رات مقاتلة اأمريكي��ة تنطلق من حامالت الطائ��رات املنت�سرة 
ح��ول العامل اأن تدمر اأهدافاً كبرية يف اأي بقعة عل��ى االأر�ض، لكن يف الوقت نف�سه مل 
تك��ن التط��ورات التكنولوجية حكراً على الواليات املتحدة، فال��دول جميعها تت�سابق 
لتح�س��ل على اأح��دث التكنولوجيات الع�سكرية، وتقوم هذه ال��دول بتطوير تر�ساناتها 
الع�سكرية يف الوقت نف�سه، وكذلك ت�سعى اجلماعات االإرهابية املختلفة للح�سول على 
تكنولوجي��ات واأ�سلحة متطورة، خا�سة مع توافر بع�سها )اأ�سلحة كيميائية بتكلفة قليلة(، 
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وتط��ورت العقيدة الع�سكرية االأمريكية لرتكز لي�ض على عدد القوات، واأعداد الدبابات 
والطائرات، بل على االإمكانيات واملقدرة املتاحة لهذه القوات.

ثالثاً: �سرورة مراجعة انت�سار القوات االأمريكية حول العامل
ته��دف عملية اإعادة تقيي��م اال�سرتاتيجية الع�سكري��ة االأمريكية اإلى م��ا يحقق توزيعاً 
اأف�س��ل للق��درات الع�سكرية االأمريكية للم��رة االأولى منذ نهاية احل��رب العاملية الثانية 
1945، وتت�سم��ن مبادئ هذه اال�سرتاتيجية اجلديدة ما يعك�ض تغري وجهة االهتمامات 

اال�سرتاتيجي��ة االأمريكية يف القرن اجلديد، باالإ�سافة اإل��ى تغري يف �سلوكيات الواليات 
املتح��دة الع�سكرية جتاه حلفائها واأعدائها، وكان��ت ا�سرتاتيجية توزيع القوات االأمريكية 
ح��ول العامل قد متركزت على افرتا�ض مواجهة وردع عدو �سيوعي ذي �سالح نووي وله 
حلف��اء حول العامل، وم��ع اختفاء اخلطر ال�سيوعي منذ ما يقرب م��ن 15 عاماً مل يتغري 

توزيع القوات االأمريكية حول العامل بدرجة كبرية. 
وللوالي��ات املتحدة ق��وات ع�سكرية يف 135 دول��ة يف خمتلف قارات الع��امل، وتنت�سر 
القوات االأمريكية يف كل العامل، وبجانب العراق يوجد نحو 400 األف جندي اأمريكي 

خارج حدود اأمريكا، يف اليابان وكوريا واأملانيا وبريطانيا واإيطاليا وغريها.
ويتف��ق خرباء اال�سرتاتيجية الع�سكرية على عدم وجود حاجة لوجود قوات اأمريكية يف 
كل اأركان الع��امل، وميكن ا�ستبدال ذلك بتوفري ق��درات نقل �سريعة للقوات يف اأوقات 
االأزم��ات املفاجئة، بناًء عل��ى العاملن ال�سابقن )التهدي��دات اجلديدة والتكنولوجيا( 
ظه��رت �سرورة للعامل الثالث املتمثل يف �س��رورة اإعادة توزيع القوات االأمريكية حول 

العامل، ومل يعد من ال�سروري مثاًل االحتفاظ مبا يقارب من 70 األف جندي يف اأملانيا.
تاريخي��اً مل ت�سارك الواليات املتح��دة مبفردها يف اأي من النزاع��ات الع�سكرية الكبرية 
من��ذ بدايات الق��رن الع�سرين وحتى االآن، فاحل��رب العاملية االأول��ى والثانية، واحلرب 
الكورية واحلرب الباردة، وحروب اخلليج و�سواًل للحرب على االإرهاب اأدلة على ذلك. 
ولع��ب حلفاء الواليات املتح��دة اأدواراً مهمة يف هذه احلروب. حديثاً وبعد 11 �سبتمرب، 
قامت الواليات املتحدة بعقد حتالفات تكتيكية ع�سكرية وا�ستخباراتية مع دول مل يكن 
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يتخي��ل �سانع القرار االأمريكي عقد حتالف معها قب��ل 11 �سبتمرب، دول �سيوعية �سابقة 
ودول حتكمها نظم ديكتاتورية تخالف مبادئها كل ما تقوم وتنادي به الواليات املتحدة، 

ويخدم حلفاء الواليات املتحدة اأهدافها اال�سرتاتيجية ب�سور خمتلفة تتمثل يف:
- اال�ستعانة بقوات م�سلحة من هذه الدول عند احلاجة.
- توفري �سرعية دولية للواليات املتحدة عند احلاجة لها.

- احل�سول على ت�سهيالت ع�سكرية يف اأقاليم الدول احللفاء.
- م�ساركة املعلومات اال�ستخباراتية املفيدة للطرفن.

- امل�ساركة يف التكلفة املالية للنزاعات الع�سكرية.
- من��ع قيام حتالف بن هذه ال��دول ومناف�سن للواليات املتحدة يف امل�ستقبل )ال�سن- 

الهند(.

رد الفعل ال�سيني
نق��ل االإعالم ال�سيني عن �سابط رفي��ع امل�ستوى قوله اإن بكن �ست�سدد يقظتها، ولكنها 
لن ترد عل��ى  القرار الذي اأعلنه اجلانب االأمريكي ب�ساأن نقل معظم القطع البحرية اإلى 
منطق��ة حو�ض املحيط الهادي بحل��ول عام 2020، وكان هذا الت�سري��ح الذي اأدلى به 
اجل��رنال رين هايك��وان، اأول رد فعل علني �سيني على ما قاله وزي��ر الدفاع االأمريكي 
ليون بانيتا ب�س��اأن اإعادة ن�سر االأ�ساطيل االأمريكية البحرية بحيث تتمركز 60 باملائة منها 
يف منطق��ة املحيط الهادي بحل��ول نهاية العقد احلايل، وقال اجل��رنال رين »اأواًل، ينبغي 
اأال ننظ��ر اإل��ى هذا القرار االأمريكي بو�سفه كارثة )بالن�سب��ة لل�سن(، فاأنا اعتقد اأن هذا 
التغيري ميثل تعبري الواليات املتحدة عن م�ساحلها القومية، وهو ردها على امل�ساكل املالية 
الت��ي متر بها، اإ�ساف��ة اإلى كونه رداً على التطورات االأمنية عل��ى النطاق الدويل«. واأكد 
اجل��رنال رين، نائ��ب مدير االأكادميية ال�سيني��ة للعلوم الع�سكرية، وه��ي هيئة ت�سهم يف 
ر�سم ا�سرتاتيجيات القوات امل�سلحة ال�سينية، اأن بكن لن تهمل ال�سيا�سات االأمريكية 
اجلدي��دة اأو تتهاون معها، حيث قال »اجلزء الثاين من ردي يتلخ�ض يف اأننا ال ينبغي اأن 
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نتعامل مع هذا التطور بال مباالة، بل يجب علينا اأن نفهم اأننا نواجه تطورات ذات تعقيد 
بال��غ وخطري واأن علينا رفع درجة يقظتن��ا للمخاطر واأن ن�ستعد للتاأقلم مع �ستى الظروف 

املعقدة واخلطرية«.
عل��ى ال�سعيد ال�سيا�سي، �سرح املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية ليو وي من، اإن 
ال�س��ن تاأمل يف قيام الواليات املتحدة ب��دور اإيجابي وبناء يف منطقة اآ�سيا- البا�سفيك، 
وق��ال لي��و اإن ال�سن اأعرب��ت ب�سكل متكرر ع��ن احرتامها لوج��ود وم�سالح الواليات 
املتح��دة مبنطقة اآ�سيا- البا�سفيك واأنها تاأمل يف اأن حترتم الواليات املتحدة اأي�ساً م�سالح 
ال�س��ن هناك، واأ�ساف لي��و »اإن ال�سن الت��زال تعتقد اأن ال�سعي اإل��ى حتقيق ال�سالم 
واال�ستق��رار والتنمية ه��و االجتاه العام واالأمل امل�سرتك للمنطق��ة، م�سرياً اإلى اأن �سوؤون 

اآ�سيا- البا�سفيك يجب التعامل معها عن طريق امل�ساورات بن دول املنطقة«.
يب��دو اأن م��ا تتحفظ بكن على االإع��الن عنه ر�سمي��اً ورد يف ردود فعل اإعالمية، حيث 
ذك��رت افتتاحية ن�سرته��ا �سحيفة جلوبال تاميز ال�سيني��ة اأن امل�سوؤولن وو�سائل االإعالم 
االأمريكي��ة داأبت يف ال�سنوات االأخ��رية على ا�ستغالل ق�سية بحر اجلنوب بحجة »حرية 
املالح��ة«، وقال��ت ال�سحيفة ال�سينية اإنه من غري املمكن اإبق��اء الواليات املتحدة خارج 
ق�سي��ة بحر اجلنوب متاماً، لكن هناك �سرورة متزايدة لر�سم حدود التدخل االأمريكي يف 
هذا ال�ساأن. وبوجود ه��ذه احلدود �ستتمكن كل االأطراف من احلفاظ على اأمن املالحة 
يف بح��ر اجلنوب، وهكذا فقط ميكن دف��ع الت�سوية ال�سلمية لق�سية بحر اجلنوب، واالجتاه 
تدريجي��اً نحو بنية اأمنية جديدة يف اآ�سيا. وتابعت ال�سحيفة: اإن اأمريكا لديها م�سالح يف 
بحر ال�سن اجلنوبي، لكنها لي�ست دولة مت�ساطئة له، واأن قيام اأمريكا بتاأ�سي�ض عالقات 
حتالف ع�سكري مع بع�ض دول املنطقة، اأو تقدمي دعم ع�سكري الأي طرف، اأو اإم�ساء اأي 
ن��وع من اتفاقيات احلماية هي اأمور ال تهم ال�سن، لك��ن يف املقابل فاإن نزاعات احلدود 
البحري��ة يف بحر ال�سن اجلنوبي، ه��ي ق�سايا مطروحة بن ال�سن وب��ن الدول املعنية، 
ولي�س��ت لها عالقة باأمريكا، وال�سن لن ت�سمح للواليات املتحدة باأن حت�سر اأنفها يف هذه 
الق�سية، وا�ستطردت ال�سحيفة ال�سينية فيما يبدو اأنه موقف ر�سمي قائلة اإن معاجلة ق�سية 
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بح��ر ال�سن اجلنوبي ال حتتاج لقا���ض، وال�سن لي�ست الطرف املت�سلط وال ت�سعى لهذه 
املكان��ة، يف ذات الوقت توؤمن ال�سن باأن ق�سية بحر اجلنوب ميكن اأن حتل عرب التفاو�ض 

بن الدول املعنية، واأن هذه هي ال�سبيل الوحيدة ل�سمان اال�ستقرار وال�سالم يف اآ�سيا.
وبع��د ذلك جاء رد الفعل ال�سيني االأكرث و�سوح��اً من خالل �سحيفة ال�سعب اليومية 
املع��ربة عن احلزب ال�سيوعي احلاكم، حيث ذك��رت اأن الواليات املتحدة ب�سدد حتويل 
اآ�سي��ا اإلى م�س��رح لعر�ض ع�سالته��ا اأو باالأحرى لتق��دمي عر�ض ل�»كم��ال االأج�سام«، 
وال�س��ك اأن »اإع��ادة الت��وازن« املبني اأ�سا�ساً عل��ى زيادة التواجد الع�سك��ري، �سيك�سر 
الت��وازن القدمي يف املنطق��ة، وراأت ال�سحيف��ة اأن وا�سنطن بحاجة اإلى رف��ع مكانة اآ�سيا 
داخل ا�سرتاتيجيتها التجارية، لزيادة �سادراتها اإلى منطقة اآ�سيا وتوفري الوظائف وتقا�سم 
مناف��ع النم��و االقت�سادي االآ�سيوي، لك��ن اإذا عملت على زي��ادة التوتر واالحتقان يف 
اآ�سي��ا، فاإن هذا م��ن الوا�سح اأنه لن يخدم املخطط االأمريك��ي ل�»م�ساعفة ال�سادرات«، 
وراأت اأن حماول��ة الواليات املتح��دة الهيمنة عرب القب�سة الع�سكرية، قد تقو�ض ال�سالم 
واال�ستق��رار ال��ذي نعمت بهما اآ�سيا ط��وال 30 عاماً املا�سية، والثق��ة وامل�سالح املتبادلة 
التي تاأ�س�س��ت بن خمتلف الدول االآ�سيوية، وبذلك �سيجلب اإلى اآ�سيا »زيادة التوتر«، 
وح��ذرت »ال�سعب« )ال�سحيفة الرئي�سية التي ت�سدره��ا القوات امل�سلحة ال�سينية( من 
اأن خطط الواليات املتحدة لتعزيز وجود قواتها البحرية يف منطقة اآ�سيا-البا�سفيك تهدد 

بتو�سيع اخلالفات بن البلدين.

ما الذي �ستعيد اأمريكا تعديله يف اآ�سيا؟
ق��ال وزير الدف��اع االأمريكي بانيتا خالل ال��دورة 11 من حوار �سانغري��ال كلمة بعنوان 
»اأمري��كا واإع��ادة الت��وازن يف اآ�سي��ا واملحيط اله��ادي«، حتدث فيه��ا اأ�سا�س��اً عن الدور 
االأمريكي يف اآ�سيا واملحيط الهادي وكيفية دفع اال�سرتاتيجية الع�سكرية اجلديدة »اإعادة 
التوازن«، وما لفت االنتباه هو ن�سر 60 % من القوات البحرية االأمريكية يف منطقة اآ�سيا 
واملحيط الهادي، وجتدر االإ�س��ارة اإلى اأن اال�سرتاتيجية الع�سكرية اجلديدة التي اأعلنتها 
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الوالي��ات املتحدة يف يناير  2012، ته��دف اإلى نقل الثقل اال�سرتاتيجي اإلى اآ�سيا، غري 
اأن ه��ذه العبارة اأثارت ج��داًل وا�سعاً يف داخل ال�سن وخارجه��ا، حيث نظر اإلى كلمة 
»نق��ل« على كونها حتمل لب�ساً كب��رياً، االأمر الذي دفع االأمريكي��ن اإلى تغيريها بعبارة 
»اإعادة التوازن«، واملعنى من ذلك هو اأن الواليات املتحدة مل تغادر منطقة اآ�سيا واملحيط 
اله��ادي مطلقاً، واإمنا هي ب�سدد اإجراء تعديل على اهتماماتها اخلارجية، بعد نهاية حربي 
العراق واأفغان�ستان، ويف هذا االإطار، ُيطرح ت�ساوؤل: حول ما الذي تعتزم وا�سنطن اإعادة 

موازنته يف اآ�سيا؟
اأواًل، الت��وازن بن اال�سرتاتيجية االأوروبية واالآ�سيوية، حيث اأ�سبحت الواليات املتحدة 
ت��رى اأن اأوروبا مل تعد مرك��ز ثقلها اال�سرتاتيجي، واأن اآ�سيا قد حلت مكانها، وقد �سرح 
بانيت��ا باأن اأمري��كا �ستوا�سل تعزيز تواجدها الع�سكري يف منطق��ة اآ�سيا واملحيط الهادي 

خالل 5 اإلى 10 �سنوات القادمة.
ثانياً، التوازن اال�سرتاتيجي الع�سكري، �سرتكز اأمريكا اأكرث على القوات البحرية واجلوية، 
وبحلول عام 2020 �ستكون البحرية االأمريكية قد غريت بنية انت�سارها الع�سكري احلايل 
»االنفت��اح 5-5« يف املحيطن اله��ادي والهندي، و�ستن�سر اأكرث م��ن 60 % من �سفنها 
احلربية يف املحيط الهادي مبا يف ذلك؛ توزيع ال�سفن العابرة للمحيطات وال�سفن املدمرة 
والغوا�س��ات وال�سف��ن املقاتل��ة ال�ساحلية يف املحي��ط الهادي، و�ستزي��د عدد حامالت 
الطائ��رات اإلى 6 حامالت، واأ�ساف بانيتا اأنه اإلى جانب زيادة الكمية، �ستقوم الواليات 
املتح��دة بن�سر الغوا�سات وال�سفن احلربية االأك��رث تطوراً، واأحدث املعدات االإلكرتونية 

واأنظمة االت�سال، لرفع جودة التواجد الع�سكري يف املحيط الهادي.
ثالثاً، »االإعادة« متثل توازناً لنمط االنت�سار، على عك�ض القواعد الكربى الدائمة التي مت 
تاأ�سي�سها خالل احلرب الباردة، ياأتي تعزيز التواجد الع�سكري االأمريكي يف منطقة اآ�سيا 
واملحيط الهادي هذه املرة للتن�سيق مع احللفاء وال�سركاء، عرب قبول مهام وقتية وامل�ساركة 
يف من��اورات وتدريب��ات وحتركات ع�سكرية م�سرتكة، و�سم��ان ا�ستعمال موانئ التزويد 
واملطارات وغريها من املن�ساآت يف الدول املتعاونة، وهذا النمط من االنت�سار يتميز مبنافعه 
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االقت�سادية، وقلة النفقات و�سعف التكلفة، اإلى جانب �سعف حدة املعار�سة ال�سيا�سية 
داخل البلدان املتعاونة. 

دور الهند يف اال�سرتاتيجية اجلديدة
تعددت يف االأ�سهر االأخرية زيارات امل�سوؤولن االأمريكين اإلى نيودلهي، حيث متحورت 
حمادث��ات امل�سوؤولن االأمريكين حول نق��ل وا�سنطن اأولوي��ة ا�سرتاتيجيتها نحو اآ�سيا، 
حيث ترى وا�سنطن يف نيودلهي �سريكاً حمورياً حمتماًل، وقد تعززت العالقات االأمنية 
مع الهن��د يف ال�سنوات االأخرية، لكن مازال يتعن عل��ى امل�سوؤولن االأمريكين حتديد 
دور الهن��د يف اإط��ار ا�سرتاتيجيتهم اجلديدة يف املنطقة كما ي��رى حمللون، وكانت الهند 
البلد الوحيد املذكور باال�سم ك�سريك حيوي يف خطة اال�سرتاتيجية االأمريكية اجلديدة، 
ويق��ول م�سوؤولون اأمريكيون اإن البلدين يت�س��اركان التقاليد الدميقراطية واملخاوف حول 
موق��ع ال�س��ن وتهديد املت�سددين االإ�سالمي��ن يف جنوب اآ�سيا، وق��ال م�سوؤول دفاعي 
اأمريكي كبري »ا�سرتاتيجي��اً نرى الهند ك�سريك مع الكثري من امل�سالح امل�سرتكة«، لكن 
البلدين خاب اأملهما ب�سبب عدم اإحراز تقدم يف املبادالت التجارية ويف قطاع االأ�سلحة 

خ�سو�ساً.
ويرى مراقبون اأن التعاون البحري الهندي مع دول �سرق اآ�سيا جزء داعم لال�سرتاتيجية 
االأمريكية اجلديدة، حي��ث �سارك اأ�سطول بحري هندي يف تدريبات م�سرتكة مع قوات 
الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية موؤخراً، واأعلن اأن هذه التدريبات �ستكون االأولى بينهما 
بهدف التدريب من اأجل حت�سن املهارات اال�سرتاتيجية، وقال القائد الهندي االأدمريال 
اأجي��ت كومار اإن ه��ذه التدريبات �ستك��ون منا�سبة جيدة لقوات البلدي��ن للعمل معاً 

ولتح�سن مهارات االإدارة املتبادلة.
وق��د دعا وزير الدفاع االأمريكي لي��ون بانيتا الهند اإلى تعزيز العالقات الثنائية يف جمال 
الدف��اع معت��رباً اأن نيودلهي ت�س��كل »حم��وراً« يف اال�سرتاتيجية الع�سكري��ة االأمريكية 
اجلديدة، واأكد بانيتا اأن الروابط الع�سكرية حت�سنت ب�سكل وا�سح خالل العقد االأخري، 
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لك��ن ينبغي بذل مزيد م��ن اجلهود لكي حتتفظ القوتان ب�»ط��رق« االقت�ساد العاملي يف 
املحي��ط الهندي وغرب املحيط الهادي، وقال بانيتا يف خطاب األقاه يف معهد الدرا�سات 
واالأبح��اث الدفاعية يف نيودله��ي »لكي ت�سمن هذه العالقة فع��اًل االأمن لهذه املنطقة 
والعامل، علينا تعميق تعاوننا يف جمال الدفاع«، م�سيفاً »لذلك ِجئُت اإلى الهند«، وتابع 
»اإن دولتينا بداأتا ب�سكل ال رجعة فيه ف�ساًل جديداً يف تاريخنا« بعد تخطي الريبة املنبثقة 
عن فرتة احلرب الباردة، لكنه راأى اأن العالقات الثنائية »ميكن بل يتوجب اأن تكون اأكرث 
ا�سرتاتيجية واأكرث براجماتية«، واأو�سح اأن اال�سرتاتيجية االأمريكية، اجلديدة تهدف اإلى 
»تو�سي��ع �سراكاتنا الع�سكرية وح�سورنا يف القو�ض ال��ذي ميتد من غرب املحيط الهادي 
و�س��رق اآ�سي��ا اإلى منطقة املحيط الهن��دي وجنوب اآ�سيا«، واأك��د اأن »التعاون يف جمال 
الدفاع مع الهند ي�سكل حموراً يف هذه اال�سرتاتيجية«.    ودعا بانيتا اأي�ساً اإلى بذل مزيد 
من اجله��ود يف االأبحاث وزيادة التمارين الع�سكرية، كما دع��ا البلدين اإلى التفكري يف 

امل�ساكل القانونية التي تطرحها احلرب املعلوماتية والت�سلح الف�سائي.
وي��رى خرباء اأن مهند�سي الع�سكرية الهندية يعكفون عل��ى اإعادة �سياغة اجلي�ض تاأهباً 
لتهديد مزدوج من ال�سن وباك�ستان، فرغم اأن رئي�ض الوزراء الهندي مامنوهان �سينغ قد 
اأك��د يف وقت �سابق اأن��ه ال يتوقع هجوماً من قبل ال�سن اإال اأن الع�سكرية الهندية تاأخذ 
احتياطاته��ا وال ت��رتك �سيئاً لل�سدفة، فث��اين اأكرب جيو�ض العامل، ال��ذي احتفل بعيده 
الرابع وال�ستن يف يناير عام 2012، على و�سك تنفيذ حتول رئي�سي يف هيكله التنظيمي 
وا�سرتاتيجياته احلربية بغية مواجهة تهديد مزدوج قد ياأتي من ال�سن وحليفتها باك�ستان، 
ورغ��م اأن اجلي�ض الهندي قد بداأ التحقق من �سحة نظري��ات التحول يف اال�سرتاتيجية 
الع�سكري��ة منذ عام 2010، فاإن املن��اورات التي اأجريت خالل �سهري نوفمرب ودي�سمرب 
2011 حت��ت ا�سم  Sudarshan Shakti، مل تكتف بتطوير املفهوم فح�سب، بل اأ�سافت 

اأبعاداً جديدة عدة لنظريات خو�ض احلروب يف الهند، فللمرة االأولى، ي�ستخدم اجلي�ض 
الهن��دي بنجاح االأقمار ال�سناعي��ة والطائرات بدون طيار لتقدمي �س��ور ومعلومات حية 
مبا�س��رة من مي��دان احلرب اإلى قادة املعركة، باالإ�سافة اإل��ى ذلك، مت اختبار روابط بث 
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مبا�سر بن اأجهزة اال�ست�سعار ومعدات اإطالق النار، وهو ما ميكن القادة من اتخاذ قرارات 
ب�سكل فوري، حتى يف الوقت الذي يجري فيه تبادل املعلومات بن املن�سات واالأفراد.
ولك��ن اإذا كان املق�س��ود م��ن املن��اورات املذك��ورة التحق��ق م��ن �سالم��ة وم�سداقية 
اال�سرتاتيجية احلربية الهندية اجلديدة �سد باك�ستان، فقد اتخذت �سل�سلة من التغيريات 
يف القيادتن ال�سمالي��ة وال�سرقية للجي�ض الهندي يف هدوء على مدى ال�سنوات االأربع 
املا�سي��ة بهدف اإعادة تنظي��م جهوزية الهند �سد ال�س��ن، اإذ مت جتهيز فرقتن جديدتن 
واأ�سحتا على ا�ستعداد تام لالنت�سار على خط املواجهة مع ال�سن، وهو ما اأ�ساف مزيداً 
من القوة لقيادة املنطقة ال�سرقية، واأتاح للجي�ض اإعادة تنظيم فيلق احتياطي اإلى ت�سكيل 

كامل �سد ال�سن.

قراءة يف احتماالت التحالف الهندي � االأمريكي
رمبا تاأمل الواليات املتحدة يف اإن�ساء حتالف ع�سكري وا�سرتاتيجي وثيق مع الهند، لكن 
من غري املتوقع اأن تتحّم�ض الهند لهذا املقرتح، ومن املمكن اأن توا�سل وا�سنطن �سغطها 
على نيودلهي للقبول بدور حموري يف حتالف ا�سرتاتيجي تقوده الواليات املتحدة، لكن 
الهن��د �ستكون حليفاً مرتدداً، يف اأح�سن االأحوال، الأنها ال تريد اأن تغ�سب ال�سن، لذا 
رمب��ا �سعر وزير الدفاع االأمريكي، ليون بانيتا، بخيب��ة اأمل لعدم حتقيقه اأي اخرتاق كبري 
يف حمادثات��ه مع وزير الدفاع الهن��دي اأيه كي اأنتوين، خالل �سه��ر يونيو 2012 ، لكنه 
مل يعل��ن عن ذل��ك �سراحة، ويف هذا االإطار اأ�سار نيت��ن غوخيل يف مقال ن�سرته جملة 
»ذا دبلوم��ات« اإلى اأن وزير الدفاع االأمريكي، خالل جولته االآ�سيوية التي بداأت بحوار 
�سانغري��ال ال�سنوي يف �سنغافورة، كان ياأمل يف م�سارك��ة املوؤ�س�سة الع�سكرية الهندية يف 
اإعداد ا�سرتاتيجية توازن اإقليمي يرى الكثريون اأنها ت�ستهدف ال�سن على نحو مبا�سر. 
م��ا هو موقف الهند من ذلك؟ يقول الكاتب اإن وزي��ر الدفاع الهندي، اأنتوين، رد على 
مق��رتح نظ��ريه االأمريكي باأن الهند ال ترغ��ب يف اأن ُينَظر اإليها باعتباره��ا حليفاً �سريكاً 

للواليات املتحدة.

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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لقد ظلت نيودلهي منفتحة جتاه املزيد من التعاون الثنائي مع وا�سنطن، وجتري عدداً من 
املن��اورات الع�سكرية امل�سرتكة معها، لك��ن الهند مازالت متحفظة على اإقامة اأي حتالف 
ع�سكري اأو حتى �سراكة ر�سمية مع الواليات املتحدة. ملاذا تتحفظ الهند؟ يرى الكاتب 
اأن ذل��ك يع��ود جزئياً اإلى عدم رغب��ة الهند يف اإغ�س��اب ال�سن، مناف�سته��ا الرئي�سية 
يف اآ�سي��ا، واالأهم من ذل��ك اأن الربملانين وال�سيا�سين يف الهن��د لديهم حتفظات حول 
الواليات املتحدة نف�سها، حيث يرون اأن وا�سنطن وقفت اإلى جانب باك�ستان يف �سراعها 
مع الهند خالل ن�سف القرن املا�سي، لذلك حر�ض وزير الدفاع الهندي، اأنتوين، على 
ع��دم التقرب العلني اإلى وا�سنطن، بل كثرياً ما اأمر م�س��وؤويل وزارته بالتقليل من �ساأن 

املناورات الع�سكرية امل�سرتكة مع الواليات املتحدة.
ورغ��م اأن الهن��د قد وافقت على رفع م�ستوى التدريب للق��وات امل�سلحة االأفغانية، فقد 
رف�س��ت تقدمي اأي دع��م علني ل�سيا�سات الواليات املتحدة ب�س��اأن بحر ال�سن اجلنوبي 
واملحي��ط الهندي، ورغم اأن الهند ت��درك جراأة ال�سن و�سعيه��ا لتمديد نفوذها يف كل 
من بح��ر ال�سن اجلنوبي واملحيط الهندي، فاإنها تف�س��ل العمل مع الدول ال�سغرية يف 
املنطق��ة، مثل فيتنام والفلبن واإندوني�سيا، وكذلك مع ال�سن، حلل التوترات االإقليمية، 
وق��د طرح وزير الدف��اع الهندي هذه الق�ساي��ا نف�سها خالل ح��وار �سانغريال ودعا اإلى 
�س��رورة بناء االإجماع ب��ن االأطراف املعنية وجتنُّب النزاع��ات واأعرب عن اأمله يف حل 

الق�سايا التي برزت حول بحر ال�سن اجلنوبي عن طريق احلوار والتفاو�ض.
لق��د كان حديث وزير الدف��اع الهندي ال�سريح حمبطاً لوزير الدف��اع االأمريكي، بانيتا، 
وجلهود الواليات املتحدة الرامية اإلى اإقامة حتالف مناه�ض لل�سن، رغم ذلك، ظل بانيتا 

متفائاًل ومل ُيظهر خيبة اأمله. 
لق��د اأ�سبحت الهند موؤخراً اأكرب دولة م�ستوردة لالأ�سلح��ة يف العامل، وهي االآن ب�سدد 
�س��راء اأ�سلحة اأمريكية باأكرث من ثماني��ة مليارات دوالر خالل العامن املقبلن، كما اأنها 
ت�سعى المت��الك تكنولوجيا متقدمة ومع��دات ذات ا�ستخدام م��زدوج، واإذا متت هذه 
ال�سفق��ات، ف�سيكون ذلك مبثابة حتول كبري يف موق��ف الواليات املتحدة الذي اتخذته 
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يف اأواخ��ر ت�سعينيات القرن املا�سي عندما فر�ست عقوبات على العديد من املوؤ�س�سات 
وال�سركات الهندية عقب االختبارات النووية التي اأجرتها الهند.

يف ظل البيئة اجليو�سيا�سية املتغرية واالن�سحاب االأمريكي الو�سيك من اأفغان�ستان، تنظر 
وا�سنط��ن اإلى الهند باعتباره��ا �سريكاً حيوياً يف �سمان اال�ستقرار واالأمن يف اآ�سيا، مبا يف 
ذلك االأمن ال�سايربي واأمن الف�ساء الذي يعترب جمااًل رئي�سياً الإمكانية التعاون الثنائي.

اإن الهن��د تخ�س��ى اأن جت��د نف�سها يف موق��ف حرج عندم��ا تن�سحب ق��وات الناتو من 
اأفغان�ست��ان، الأن اأولوياتها االأمنية تتطلب تلّق��ي تطمينات موثوقة حول خطط ا�ستتباب 
االأم��ن يف اأفغان�ستان و�سمان عدم حتّولها م��رة اأخرى اإلى دولة طالبانية تابعة لباك�ستان، 
اأم��ا الواليات املتحدة فاإنها تريد من الهن��د اأن تخّف�ض وارداتها النفطية من اإيران، لكن 
هي��الري كلينتون اأعلنت اأن الهند، عل��ى عك�ض ال�سن و�سنغافورة، قد قامت مبا يكفي 

يف هذا ال�سدد لتنال اإعفاء من العقوبات االأمريكية املفرو�سة على اإيران. 
لق��د خرج احلوار اال�سرتاتيجي ب��ن البلدين بنتائج ملمو�سة يف جم��ال االقت�ساد، فقد 
اتفق الطرفان على العمل من اأجل عقد اتفاقية ا�ستثمار ثنائية بهدف ا�ستغالل اإمكانات 
التع��اون الهائلة، ويف الواقع، جند اأن القطاع الوحيد ال��ذي ت�سهد فيه العالقات الثنائية 
ازدهاراً هو قطاع الدفاع، فقد اأ�سبحت الهند اأكرب الدول امل�ستوردة لالأ�سلحة يف العامل، 
وال �س��ك اأن امل�سدرين االأمريكين ي�ستفيدون من ذلك، حيث بلغت �سادراتهم للهند 

اأكرث من ثمانية مليارات دوالر خالل ال�سنوات االأخرية. 
عموماً، اإن العالقات االأمريكية مع الهند اأ�سعف بكثري من عالقاتها مع ال�سن، كما اأن 
التب��ادل التجاري الهندي مع ال�س��ن )74 مليار دوالر يف عام 2011( اأكرب من التبادل 
التجاري مع الواليات املتحدة )58 مليار دوالر(، وياأمل االأمريكيون يف تغيري هذا امليزان 
ل�سال��ح بالدهم، ال�سيما اأن التجربة م��ع الدول االآ�سيوية االأخ��رى تفيد بعدم �سرورة 
زعزعة الثقة االأمريكية يف قوة �سراكتها مع الهند على املدى الطويل، حتى اإذا ا�ستمرت 

العالقات االقت�سادية ال�سينية مع الهند اأقوى من العالقات االأمريكية.

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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احتواء ال�سن
احت��واء القوة ال�سينية يعن��ي ال�سيطرة االأمريكية على غ��رب املحيط الهادي، ويف هذا 
ال�س��دد، ق��ال نائب وزي��ر اخلارجي��ة االأمريكية ال�سابق ولي��ام برينز: »املحي��ط الهادي 
�سوف يكون اجلزء االأك��رث حيوية واأهمية من العامل بالن�سبة للم�سالح االأمريكية لعقود 
ع��دة مقبلة« واأ�س��اف: »اإنه يحتوي على اأك��رث من ن�سف �سكان الع��امل، والعديد من 
االقت�ساديات االأكرث اأهمية، واحللفاء الرئي�سين، والقوى النا�سئة«، ولكي تظل الواليات 
املتح��دة  قوية ومزدهرة، يرى برينز اأن��ه يجب اأن تركز طاقاتها يف هذا املجال والتاأكد من 
اأن ال�س��ن ال متد وتو�سع �سلطته��ا ونفوذها على ح�ساب امل�سال��ح االأمريكية، وال �سك 
اأن تنفي��ذ ه��ذه الروؤي��ة اجليو�سيا�سية الكربى ينط��وي على تاأث��ريات وا�سحة يف تطوير 
ال�سيا�س��ة الع�سكرية، وينعك�ض بو�سوح يف اال�سرتاتيجية االأمريكية اجلديدة، حيث قال 
الرئي���ض اأوباما عند اإعالنها: »�سنقوم بتعزي��ز وجودنا يف اآ�سيا و)منطقة( املحيط الهادي، 
والقي��ود املفرو�سة على امليزانية لن تكون على ح�ساب هذه املنطقة احليوية« ومن جهته، 
ق��ال وزير الدفاع ليون بانيتا: »اإن الق��وات االأمريكية �سوف تزيد ثقلها املوؤ�س�سي، وتركز 
عل��ى الوجود املعزز، واإظه��ار القوة، والردع يف منطقة اآ�سيا واملحي��ط الهادي«، ورغم اأن 
الوثيق��ة ال�سيا�سة مل حتدد مكونات ع�سكرية حمددة، فق��د كان وا�سحاً منذ البداية اأنه 
�سيت��م الرتكي��ز على القوات البحري��ة - خا�سة حامالت الطائ��رات املقاتلة - وكذلك 
الطائ��رات املتطورة وال�سواريخ، حيث يالحظ اعرتا�ض الرئي�ض اأوباما على خطط القيام 
باأي تقلي���ض يف اأ�سطول حامالت الطائرات، كما اأن الوالي��ات املتحدة �سوف ت�ستثمر 
اأي�س��اً ب�سكل كبري يف االأ�سلحة التي تهدف اإل��ى هزمية قدرات االأعداء املحتملن التي 
تعرف با�سم A2/AD - الطائرات وال�سواريخ وال�سفن -امل�سممة للتفوق على القوات 
القتالي��ة االأمريكية يف املناطق املتنازع عليها، نظراً الأنه من املتوقع اأن تقوم ال�سن بتعزيز 
قدرته��ا عل��ى ا�ستهداف الق��وات البحرية االأمريكي��ة العاملة يف بح��ر ال�سن اجلنوبي 
ومناط��ق اأخرى يف حميطها، �سيتم تزويد القوات االأمريكية بدفاعات اأكرث قوة �سد هذه 
الق��درات التي تعرف ب� A2/AD، وي�ستنتج من خط��ط البنتاجون اجلديدة اأنها �سوف 
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ترك��ز على �سرق وجنوب بح��ر ال�سن، وقبالة املياه االإيراني��ة وكوريا ال�سمالية. يف هذه 
املناط��ق، قد ي�ستخدم اخل�سوم املحتملون »مثل ال�سن« و�سائل احلرب غري املتناظرة – 
مثل الغوا�سات وال�سواريخ امل�سادة لل�سفن، واحلرب االإلكرتونية، لهزمية اأو �سل القوات 
االأمريكي��ة، ومن ثم، �سوف ت�ستثمر القوات االأمريكية يف االأ�سلحة التي ت�سمن قدرتها 
على العمل يف مثل هذه ال�ساحات، وهذا يعني اأن الواليات املتحدة �سوف ت�سع اأولوية 
ق�س��وى لل�سيطرة على املحيط البحري الآ�سيا، رغ��م معار�سة ال�سن وغريها من القوى 

ال�ساعدة.

روؤى ا�سرتاتيجية �سينية
يق��ول يوان بين��غ مدير مركز الدرا�س��ات االأمريكية باملعهد ال�سين��ي للعالقات الدولية 
املعا�سرة اإن الرئي�ض ال�سيني هو جن تاو قام بزيارة للواليات املتحدة االأمريكية يف يناير 
2011، واتف��ق خاللها مع الرئي�ض باراك اأوباما على اإن�س��اء �سراكة قائمة على االحرتام 

املتب��ادل واملنفعة املتبادلة، ما حدد اجت��اه العالقات ال�سينية – االأمريكية، وخالل زيارة 
نائب الرئي�ض ال�سيني �سي جن بينغ للواليات املتحدة يف فرباير 2012، مت تطبيق التوافق 
ال��ذي تو�سل له رئي�سا البلدين ب�ساأن اإقامة �سراكة قائمة على االحرتام املتبادل واملنفعة 
املتبادل��ة، وقريباً بعد ذلك، اأ�سارت هيالري كلينتون يف معهد الواليات املتحدة لل�سالم 
واالأكادميي��ة البحرية للواليات املتح��دة اإلى اأن ال�سن اليوم لي�س��ت االحتاد ال�سوفيتي 
ال�ساب��ق، ولي�ست الواليات املتحدة على م�سارف ح��رب باردة مع ال�سن، واأن املناف�سة 
والتعاون حقق اأف�س����ل توازن يف العالقات ال�سينية � االأمريكية، وهذا االأمر مل ي�سبق 
له مثيل، وقال الرئي�ض اأوباما مراراً وتكراراً، اإن ازدهار ال�سن جيد للواليات املتحدة كما 
اأن ازدهار الواليات املتحدة مفيد لل�سن، وقد اأدرك روؤ�ساء ال�سن والواليات املتحدة اأن 
بناء عالقات �سينية � اأمريكية جديدة يف هذا الع�سر اخليار الوحيد لطي �سفحة ال�سراع 
ب��ن الدول الكربى، وهذا موج��ز الأربعن عاماً من تاريخ تطبي��ع العالقات بن ال�سن 
والوالي��ات املتحدة، وه��ي نتيجة هامة لتحليل بارد لتهدئة الو�س��ع املحلي والدويل. اإن 

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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الوالي��ات املتحدة مل ترغب يف اإعطاء الفلب��ن »الدعم العلني« خالل احلوار االأمريكي 
� الفلبين��ي االأخري، لكنها اختارت »احلياد« ن�سبي��اً، وهذا يو�سح رغبة الواليات املتحدة 
يف وق��وف عل��ى حياد بن ال�سن وحلفائه��ا، والعمل مع ال�سن جنب��اً اإلى جنب لبناء 
عالق��ات جديدة ب��ن البلدين، وقال جيا �سيو دونغ، زمي��ل البحث البارز مبعهد ال�سن 
للدرا�س��ات الدولية، اإن التعاي�ض ب��ن االعتمادية املتبادلة واملناف�س��ة اأ�سبح �سمة بارزة 
للرواب��ط ال�سينية - االأمريكية، واأنه من غري املمك��ن معاجلة قائمة طويلة من التحديات 
العاملية دون التعاون بن البلدين، وقال جيا اإن التفاعل بن ال�سن والواليات املتحدة له 
اأثر عظيم على الو�سع الدويل، ولذا فاإنه من ال�سروري بالن�سبة للجانبن بحث اإقامة منط 
جي��د من الروابط يف �سوء م�ساحلهما الوطنية، وتطور الو�سع العاملي، واأكد اأن الرغبة يف 
احلوار والتعاون التي حققتها اآلي��ة احلوار اال�سرتاتيجي واالقت�سادي تعد عاماًل جوهرياً 

لبناء منط جديد من العالقات بن ال�سن والواليات املتحدة.
بع��د زيارة نائب الرئي�ض االأمريك��ي جو بايدن اإلى ال�سن يف عام 2011، كتب مقااًل يف 
�سحيف��ة »نيويورك تاميز« بعنوان »نهو�ض ال�سن ال يعن��ي انهيار اأمريكا«، راأى فيه بايدن  
ب��اأن جناح ال�سن �س��وف يجعل اأمريكا اأكرث ازدهاراً، ويف نف���ض ال�سياق، قال �سي جن 
بين��غ يف 16 يناير 2012 اأثناء زيارة الرئي�ض ال�ساب��ق نيك�سون اإلى ال�سن التي تزامنت 
م��ع الذكرى االأربعن لبيان �سنغهاي امل�سرتك )بن ال�سن واأمريكا(، اإن دفع العالقات 
ال�سيني��ة االأمريكية ملوا�سلة النم��و ال�سحي وامل�ستقر، هي م�سوؤولي��ة اجلانبن، وهي ما 
ينتظ��ره املجتمع الدويل اأي�ساً، م�سرياً اإلى �سرورة اأن يلت��زم اجلانبان بروح حري�سة على 

بناء عالقات التعاون وال�سراكة ال�سينية االأمريكية.

اأولوية اآ�سيا مقابل اأهمية اأوروبا وال�سرق االأو�سط
ي��رى خرباء اأن ا�سرتاتيجية »اآ�سيا اأواًل« تعني و�سع ال�سرق االأو�سط واأوروبا، اللتن كانتا 
يف �س��دارة االهتم��ام االأمريكي الدويل يف مرتب��ة تالية الآ�سيا اأو اأق��ل من ذلك، فعلى 
م�ست��وى ال�سرق االأو�سط، �سكل��ت اإ�سرائيل موجهاً رئي�س��اً لال�سرتاتيجيات االأمريكية 
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اخلارجي��ة املتعاقب��ة منذ �سبعينيات الق��رن املا�سي، وكانت اإ�سرائي��ل يف قلب االهتمام 
االأمريكي اخلارجي، ويرى خرباء وحمللون اأن تراجع الدور االأمريكي يف ال�سرق االأو�سط 
خ�صو�صاً بعد حرب العراق،  واالإفراط يف تقدمي الدعم الإ�صرائيل اأدى اإلى ت�صاعد نفوذ 
االإ�سالمي��ن يف ال�سرق االأو�س��ط، وو�سولهم ل�سدة احلك��م يف العديد من الدول التي 
طاله��ا الربيع العربي، حتت طائلة التح��ول الدميقراطي وباعتبار ذلك عار�ساً من عوار�ض 
معاداة اأمري��كا واإ�سرائيل، واأتت خطوة �سحب الق��وات االأمريكية من العراق، لترتجم 

عملياً تراجع الدور االأمريكي يف ال�سرق االأو�سط. 
وقد داأبت الواليات املتحدة على تكنية نف�سها بالدولة »االأطلنطية«، لكن بع�ض املراقبن 
االأوروبي��ن يرون اأن اال�سرتاتيجية االأمريكية اجلدي��دة تعني اأن الواليات املتحدة باتت 
»دولة با�سيفيكية« ن�سبة اإلى املحيط الهادي، وهذا يعني الكثري لالأوروبين، الذين احتموا 
لعقود حتت املظلة االأطل�سية بقيادة اأمريكية، والتي هجرتهم نحو املحيط الهادي و�ساحله 
الغربي بالتحديد، ه��ذا يعني من وجهة نظر ع�سكرية، اأن اأهمية حلف �سمال االأطل�سي 
)النات��و( �سترتاج��ع هي االأخ��رى، حيث ميكن اعتبار ع��ام 2014، وه��و التاريخ الذي 

�ستنتهي به مهمة الناتو يف اأفغان�ستان، مبنزلة حتول مهمة يف م�ستقبل حلف االأطل�سي.

هل تغريت اال�سرتاتيجية االأمريكية حيال ال�سن؟
مل يح��دد الرئي���ض اوبام��ا يف اإعالنه التحول نح��و اآ�سيا، فيما اإذا كان��ت ال�سن �سوف 
ت�سن��ف عل��ى اأنها عدو اأم حليف؟، فقد يت�ساءل البع���ض كيف ميكن اأن تكون ال�سن 
حليف��اً للواليات املتح��دة؟ واالإجابة تقودنا اإلى مقاربة تاريخي��ة، تعود بنا اإلى 100 عام 
م�س��ت، ويومها دعم��ت الواليات املتحدة الث��ورة ال�سينية الوطنية بقي��ادة يات �سن، 
حي��ث اعتربت وا�سنطن ال�سن حينها حليفاً م�ستقبلياً � ولعل من ثمار هذا الت�سنيف، 
ني��ل ال�سن مقعداً دائم��اً يف االأمم املتحدة، برغم اأنها كانت يومها بلداً �سعيفاً ومق�سماً، 
بخ��الف ذلك وبتاأثري عقلي��ة وا�سطفافات احل��رب الباردة اعت��ربت الواليات املتحدة 

ال�سن عدواً يف الفرتة بن احلرب الكورية 1950 وزيارة نيك�سون لل�سن يف 1972.

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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لكن زيارة نيك�سون لل�سن، اأثمرت تعديل الو�سع اإلى حد ما، حيث ت�سارع منذ ذلك 
احلن، اجتاها راأي يف وا�سنطن جتاه ال�سن، بن من يعتربها حليفاً م�ستقبلياً واآخر يعتربها 
عدواً م�ستقبلياً، وبتاأث��ري املوؤ�س�سة ال�سناعية الع�سكرية االأمريكية التي تدعمها وتوؤثر بها 
بريطانيا واإ�سرائيل، حر�ست االإدارات االأمريكية ال�سابقة على ترك باب االإجابة غام�ساً، 
ح��ول ما اإذا كانت ال�سن ع��دواً اأم حليفاً، لكن االجتاه العام الب��ادي لنا، اأن وا�سنطن 
متي��ل اأكرث العتبار ال�سن حليفاً م�ستقبلياً، اإذ يرت�سم هذا االجتاه منذ اأن رفعت وا�سنطن 
العقوب��ات االقت�سادي��ة التي فر�ستها عل��ى ال�سن اإثر اأح��داث االنتفا�سة الطالبية يف 

تياجنمن، بالرتافق مع �سعود جنم ال�سن كقوة اقت�سادية عاملية.
وترجم هذا االجتاه عملياً االإعالن االأمريكي ال�سيني الذي اعتمد خالل والية الرئي�ض 
ال�سابق جورج بو�ض، والذي اعترب ال�سن »�سريكاً وقوة عاملية م�سوؤولة« تعمل جنباً اإلى 

جنب مع الواليات املتحدة يف الق�سايا العاملية.  
ل��ذا، فاإن كان الق�سد من ا�سرتاتيجية اأوباما »اآ�سي��ا اأواًل« ا�ستعداء ال�سن، فاإن هذا يعد 
حت��واًل يف االجت��اه الذي حافظت علي��ه ا�سرتاتيجي��ات االإدارات ال�سابقة جت��اه ال�سن، 
لك��ن اجتاه املحللن ال�سائد يزع��م اأن حالة الت�سو�ض والغمو�ض يف الت�سنيف االأمريكي 
لل�سن، مل يدخل عليها تغيري ما حتت اإدارة اأوباما، اإذ ظلت حالة »الال و�سوح« قائمة يف 
هذا ال�سدد، و�ساهمت نتائج حربي العراق واأفغان�ستان  يف ا�سعاف حجة وقدرة جماعة 
ال�سغ��ط يف دفع ت�سنيف ال�سن عل��ى اأنها »عدو« قدماً، وهذا ما ق��دم فر�ساً جلماعات 
�سغ��ط اأخرى، وال�سيم��ا التيار املايل والتج��اري، اللذين يحققان اأرباح��اً مالية كربى، 
من ج��راء عملهما يف ال�ساحة ال�سيني��ة، وهما ال يرغبان يف اأن يخ�س��را البيئة التجارية 
وال�سناعي��ة ال�سيني��ة، اإذا ما ان�سقلت الروؤية االأمريكية لل�س��ن ب�سكل نهائي على اأنها 
»عدو«، ل��ذا فاإن امل�ستفيدين من ال�سن كعدو اأقل بكثري من امل�ستفيدين منها كحليف 

و�سريك، االأمر الذي اأفقد م�ساعي االجتاه االأول.
ويف �سوء هذا االجتاه امل�ستجد املتنامي يف اأمريكا، يبدو اأن تيار ال�سناعة الع�سكرية، بدا هو 
االآخر يوؤمن ب�سعف قدرته يف اجتاه ا�ستعداء ال�سن، وهو ما مثلته اال�سرتاتيجية االأمريكية 
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اجلدي��دة، والتي ابتع��دت عن ت�سمية ال�سن اأو غريها كع��دو، وتنازلت عن مفهوم �سن 
حربن يف اآن واحد، وبداأت تركز على القوة الر�سيقة والذكية يف املواجهات الع�سكرية.

ويب��دو اأن تبن��ي اإدارة اأوبام��ا ال�سرتاتيجية »اآ�سيا اأواًل« جاء يف وق��ت متزامن مع اإعالن 
التو�سل اإلى اتفاقية جتارة حرة مع كوريا اجلنوبية، ومع ن�سوج امل�سي نحو اتفاقية التجارة 
احل��رة العاب��رة للمحي��ط الهادي، الت��ي طرحته��ا اإدارة اوباما مع �س��ركاء غرب املحيط 
اله��ادي، وهنا ال ميك��ن اعتبار اأن ه��ذا التزامن »جمرد �سدفة«، بل ج��اء هذا االإعالن 
االأمريك��ي خلدم��ة اأهداف عدة يف اآن واحد: ف��اأواًل لتطمن حلفاء �سم��ال �سرق اآ�سيا 
بالتحديد، من خماوف اأن يرتكوا بال غطاء اأمريكي اأمام النفوذ ال�سيني املتنامي ب�سرق 
اآ�سي��ا، وثاني��اً كي تقتنع دول �س��رق اآ�سيا الديناميكية التجارية عل��ى امل�ساركة يف حتمل 
اأعب��اء الوجود االأمريكي اجلديد، من خالل اإبداء املرون��ة يف اإعادة هيكلة اقت�سادياتها، 
مبوج��ب ما تفر�سه اتفاقيات التجارة احل��رة مع اأمريكا، جلعلها مواكبة  ملنهجيات التجارة 
االأمريكية، وهذا ما �سيوفر لل�سركات االأمريكية فر�ض اأعمال واأرباح، لطاملا افتقدتها اأمام 

رخ�ض كلف االأعمال والدعم احلكومي املطرد لل�سناعات يف دول �سرق اآ�سيا.

هل يتاأثر حلف االأطل�سي با�سرتاتيجية »اآ�سيا اأواًل«؟
ي��رى دانيال كيوه��ان يف درا�سة �سادرة عن موؤ�س�سة فرايد اإن الرتكيز املتنامي يف �سيا�سة 
الوالي��ات املتحدة الدفاعي��ة على الق��ارة االآ�سيوية ال ي�سكل اأي خط��ر على م�ستقبل 
حلف �سمال االأطل�سي، ويعتقد الباحث اأنه رغم اأن الواليات املتحدة االأمريكية لي�ست 
م�ستع��دة للتدخل يف ال�س��وؤون االأوروبية فاإنها يف الوقت ذات��ه لي�ست مبعزل عن م�ساألة 
االأم��ن االأوروبي، وتقول الدرا�سة اإن حلف �سمال االأطل�سي ي�سكل اأهمية جيو�سيا�سية 
مهم��ة بالن�سبة للوالي��ات املتحدة، اإال اأن هذا التحالف يواج��ه م�ستقباًل مرتبكاً ب�سبب 
الق�س��ور االأوروبي، اإن �سيا�سة الدفاع بالن�سبة لدول اأوروبا ال ت�سكل بعداً �سيا�سياً مهماً 
الأن معظ��م الناخبن ال يعنيهم كثرياً �سوى و�سعهم االقت�سادي وق�سايا البيئة وم�سكلة 
الهج��رة، ويعود هذا التوج��ه لدى الناخب االأوروبي الأنه ال يعتق��د بوجود خطر مبا�سر 

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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يه��دد اأمن��ه الوطني، وهذه ه��ي امل�سكلة يف �سيا�سته��م الدفاعية اإل��ى جانب �سعورهم 
باال�ستن��زاف يف احلم��الت الع�سكرية يف اأفغان�ستان والعراق، وهن��اك �سبب اآخر هو اأن 
وزراء الدفاع االأوروبيون يواجهون �سعوبة كبرية يف اإجابة عن ال�سوؤال: ما هو دور القوات 
امل�سلح��ة يف عاملنا املتغري ب�سرعة فائق��ة؟ ويف حن اأن الدول االآ�سيوية قد قاربت اللحاق 
بالرك��ب، ف��اإن حلف �سمال االأطل�سي الي��زال ينفق على �سيا�سة الدف��اع اأكرث من اأي 
طرف اآخر ناهيك عن الواليات املتحدة، اإن ال�سوؤال املهم يف املو�سوع هو لي�ض كم ينفق 
من االأموال على �سيا�سة الدفاع بل يجب اأن يكون ال�سوؤال: كيف يجب اأن تنفق هذه 
االأم��وال؟ بعبارة اأو�سح، فاإن امل�سكلة احلقيقية التي تواج��ه حلف �سمال االأطل�سي هو 
اأن احلكومات االأوروبية غ��ري متفقة حول كيف ومتى يجب ا�ستعمال القوة الع�سكرية، 
فم��ن املمك��ن تق�سيم ال��دول ال� 26 االأع�س��اء يف حلف �سمال االأطل�س��ي اإلى ثالث 

جمموعات: الن�سطاء واملدافعون واملنتفعون، ح�سب الدرا�سة.
تتابع الدرا�سة م�سرية اأن الن�سطاء على ا�ستعداد ال�ستخدام القوة يف اخلارج، اأما املدافعون 
فا�ستعداده��م اأق��ل ب�سبب خطتهم التق�سفية وتركيزهم للدف��اع عن الوطن، يف حن اأن 
املنتفع��ن ينفقون القليل ويعملون االأقل، وعملي��ة حلف �سمال االأطل�سي يف ليبيا خري 
–  من اأوروب��ا الغربية – ن�سرت طائراتها  مث��ال على هذه امل�ساأل��ة، فقط 6 دول اأوروبية 
املقاتلة لتق�س��ف اأهدافاً اأر�سية، وب�سكل مغاير لل�سيا�سة الدفاعية االأمريكية فاإن �سيا�سة 
اأوروب��ا الدفاعية يف معظمها حم�سورة يف الرتكيز على املحيط االأوروبي، وب�سريح العبارة 
ف��اإن الوالي��ات املتحدة قوة اآ�سيوية يف حن اأن اأوروبا لي�س��ت كذلك، ح�سب الدرا�سة، 
وت�سري الدرا�سة اأنه يف حقبة احلرب الباردة قامت كل من فرن�سا وبريطانيا بعملية ع�سكرية 
يف قناة ال�سوي�ض لكنها مل تن�سم للواليات املتحدة يف حربها مع فيتنام، بالتاأكيد �سي�سطر 
املوؤرخون للم�ستقبل اأن اأفغان�ستان هي احلالة اال�ستثنائية التي انف�سلت عن الواقع الذي 
كان �سائ��داً ما قبل ن�سوب احلرب العاملية الثانية، فكل ال��دول االأوروبية التي �ساركت 
يف احلرب يف اأفغان�ستان �سارك��ت ب�سبب عالقاتها احلميمة مع الواليات املتحدة ولي�ض 
الأن اأفغان�ست��ان ت�سكل تهديداً الأمنه��ا االإقليمي، وتخل�ض الدرا�سة يف نهاية هذه الورقة 
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االأولى اإلى القول  باأن جتربة اأفغان�ستان من املمكن اأن تتكرر اإذا ما قررت اأوروبا اأن تتبع 
الواليات املتحدة لتخو�ض حروباً ال ت�سكل اأي تهديد الأمنها االإقليمي، وتتابع الدرا�سة 
م�س��رية اإلى اأنه من املوؤك��د اأن الواليات املتحدة لن تتخلى عن اأوروبا رغم اأن البنتاغون 
قرر عدم التدخل يف ليبيا. وكما ح�سل يف جورجيا، فمن املرجح اأن وا�سنطن تف�سل اأن 
ترتك االأزم��ات يف البلقان والقوقاز و�سمال اأفريقيا لالأوروبين، فالواليات املتحدة لديها 
م��ا ي�سغلها يف ال�سرق االأو�سط الكبري واآ�سي��ا، وبعبارة اأو�سح فاإن ال�سفقة عرب االأطل�سي 
حتت��وي على ثالثة اأدوار: حلف �سمال االأطل�سي علي��ه اال�ستمرار يف تاأمن الدفاع عن 
احل��دود االأوروبية يف �سيا�سته االأمنية، يف حن يتول��ى االحتاد االأوروبي قيادة العمليات 
الع�سكري��ة اخلارجي��ة يف اجلوار االأوروبي حيث ال توج��د اأي م�سالح للواليات املتحدة 
هن��اك، يف حن قد يعم��ل حلف �سمال االأطل�سي خارج احل��دود االأوروبية عندما تريد 

الواليات املتحدة اأن تكون طرفاً يف املعادلة. 
واخلال�س��ة اأن هذه الدرا�سة ترى اأن العامل يتغ��ري، والواليات املتحدة تكيف نف�سها مع 
ه��ذا التغيري، لذلك يتعن على اأوروبا اأال ت�ساورها املخاوف من تركيز الواليات املتحدة 
عل��ى الق�سايا االأمنية يف الق��ارة االآ�سيوية. اأوروبا �ست�سطر للتعام��ل مع بع�ض االأزمات 
لوحده��ا، ولكن على اأوروب��ا التفكري اأي�ساً مب�ساحلها اجلماعي��ة وا�ستعدادها ال�ستخدام 
الق��وة يف بع�ض االأحيان، واإذا مل تقم اأوروبا بدورها االأمني عرب االأطل�سي فمن املحتمل 
اأن تواج��ه م�ستقباًل م�سطرب��اً، وتخل�ض الدرا�سة اإلى اأن االأم��ن االأوروبي �سيبقى مهماً  
للوالي��ات املتحدة، ف�س��اًل عن قربها من ال�س��رق االأو�سط، لذلك ف��اإن �سيا�سة الدفاع 
للوالي��ات املتحدة معنية كثرياً بحلف �سمال االأطل�سي،  فعلى اأوروبا اأال تقلق من عدم 
رغبة الواليات املتحدة يف التورط يف ال�صاأن االأوروبي، بل عليها االآن اأن تركز اأكرث على 

عالقاتها مع العامل.

اال�سرتاتيجية االأمريكية واأمن اخلليج العربي
يب��دي خ��رباء ا�سرتاتيجيون �سك��وكاً حول ق��درة وزارة الدفاع االأمريكي��ة على تنفيذ 

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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ا�سرتاتيجيته��ا الع�سكرية القائمة على ردع اإي��ران والرتكيز على  منطقتي اآ�سيا واملحيط 
اله��ادي يف اآن واح��د، وذلك ب�سبب قلة االإمكانيات مع تع��دد املهام وا�ستمرارها، ففي 
حن ي�سابق اجلرنال جيم�ض ماتي�ض قائد القيادة املركزية االأمريكية الزمن لبناء ح�سود 
ع�سكري��ة حول اخلليج العربي لردع اإي��ران وحت�سباً الأي عمل ع�سكري اإيراين ولق�سف 
اأي اأه��داف داخل اإي��ران يف حال تطلب االأمر ذل��ك. ويف هذا االإط��ار اأ�سارت تقارير 
من�س��ورة يف جملة »فورين بولي�سي« اإلى اأن املخطط��ن الع�سكرين داخل البنتاجون ال 
يبخل��ون عل��ى ماتي�ض بالتعزيزات التي يريدها، ولكن من��ح اجلرنال تلك التعزيزات ال 
يعن��ي اأنها ب��ال مقابل، حيث تاأتي ومعه��ا خماطرها اأي�ساً، واليوم وق��د وافق البنتاجون 
عل��ى زي��ادة تعزيزاته لدعم القوتن اجلوية والبحرية به��دف ردع اإيران يقفز �سوؤال: هل 
ي�ستطيع املخططون الع�سكري��ون موا�سلة تلك التعزيزات لت�سوية م�سكلة ال اأحد يدري 
مت��ى تنتهي، بينم��ا حتتاج منطقة املحيط اله��ادي اإلى تعزيزات اإ�سافي��ة لدعم القوتن 
اجلوية والبحرية؟ اإذا كان��ت االإجابة بالنفي، فاإن على البنتاجون اأن يطرح البدائل دون 
االإخالل بحاجة منطقة اآ�سيا املتزايدة اإلى ال�سفن والطائرات، واإذا ا�ستمر منحنى التوتر 
يف اخللي��ج العربي يف ال�سعود فرمبا جاء ذل��ك على ح�ساب اخلطط االأمريكية يف منطقة 
املحي��ط الهادي، ويرى خرباء اأن احل�سد الع�سك��ري يف منطقة اخلليج العربي اأخذ ُبعداً 
جدي��داً يف اأواخر اإبريل املا�سي عندما ك�سف �سالح اجلو االأمريكي النقاب عن و�سول 
ع��دد مل يت��م حتديده من طائرات F-22 ال�سبح، ويف 23 يوني��و و�سلت اأربع �سفن تابعة 
للبحري��ة االأمريكية لك�سح االألغام، وهو ما ي�ساعف ع��دد هذه ال�سفن هناك، يف خطوة 
اأخرى ترمي بال �سك اإلى ردع �سناع القرار الع�سكري يف طهران عن جمرد التفكري يف 

اإغالق م�سيق هرمز.
ق��د يكون �سحيحاً اأن اجلرنال ماتي�ض يتخ��ذ الرتتيبات الالزمة حت�سباً الأي طارئ، لكن 
احلرب تظل جمرد افرتا�ض، وهو ما يجعل من اإيران م�سكلة مفتوحة يتعن على ماتي�ض 
وخلفائ��ه داخ��ل القيادة املركزية اإدارته��ا والتعامل معها لفرتة زمني��ة غري حمددة وغري 
معلوم��ة، ويف ه��ذه احلالة فاإن تكري�ض ممار�سات ن�س��ر االأ�سلحة وقت احلرب –كما فعل 
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وزي��ر الدفاع ليون بانيتا عندم��ا وافق على طلب ماتي�ض املبادرة بن�سر جمموعة الطائرات 
 -USS John C. Sternnis القاذف��ة املحمول��ة على  منت حامل��ة الطائرات االأمريكي��ة
به��دف اإدارة م�سكل��ة معلقة دليل موؤكد على اأن اإمكانيات �س��الح البحرية اأقل من اأن 

تتحمل امل�سوؤوليات التي ينتظرها املخططون االأمريكيون من هذا ال�سالح.
وي��رى اخلرباء اأن على البنتاج��ون اإيجاد ال�سبل املنا�سبة الإ�س��راك اأ�سلحة اجلو واملارينز 
)م�ساة البحرية( واجلي�ض يف حتمل م�سوؤولية ردع اإيران، واأن عليه اأي�ساً اأن يعيد النظر يف 
ا�سرتاتيجيت��ه الع�سكرية –املثقلة باملهام والتي من ال�سعب اال�ستمرار يف تنفيذها- جتاه 

ال�سرق االأو�سط واملحيط الهادي.

اأزمة �سوريا ..وا�سرتاتيجية "اآ�سيا اأواًل"
ت�س��اءل مراقبون مراراً عن ال�سب��ب الذي مينع الرئي�ض اأوباما م��ن التدخل ع�سكرياً يف 
�سوري��ا على الرغم من اأن��ه اأعلن يف عام 2011 اأن منع عملي��ات القتل اجلماعي - من 
النوع الذي مار�سه الرئي�ض ال�سوري ب�سار االأ�سد �سد �سعبه - يعد من اأهم م�سالح االأمن 
القوم��ي االأمريكي، على الرغم من حر�سه على التدخل يف ليبيا لالإطاحة بالقذايف من 
ال�سلطة، ومما ال�سك فيه اأن االإطاحة باالأ�سد وقطع اأوا�سر ال�سلة بن �سوريا واإيران وو�سع 
ح��د لدورهما املدمر يف لبنان يعد اأك��رث اأهمية بالن�سبة مل�سالح االأمن القومي االأمريكي 
من حملة اإنهاء حكم القذايف يف ليبيا، ويرى املحللون االأمريكيون اأن ال�سبب يف موقف 
اإدارة اأوبام��ا جتاه �سوريا ه��و انتخابات الرئا�سة االأمريكية التي �ستجري يف نوفمرب 2012، 
فبعد �سحب القوات من الع��راق وال�سعي اإلى خف�ض الوجود الع�سكري يف اأفغان�ستان 
يف اأ�ص��رع وقت ممكن، ال يرغب الرئي�س االأمريكي يف التورط يف �صراع جديد يف منطقة 
ال�سرق االأو�س��ط، ولكن هذه هي ن�سف احلقيقة كما يرى حمللون اآخرون، بل يعتربونه 
الن�سف االأقل اأهمية، اأما الن�سف االآخر االأكرث اأهمية وراء موقف اإدارة اأوباما جتاه �سوريا 
فيتمثل يف التوجهات اال�سرتاتيجية اجلديدة، فقد قام اأوباما يف اأعقاب ليبيا ومنذ بداية 
ع��ام 2012 باإعادة تنظي��م روؤيته اال�سرتاتيجية، اإذ اأعلن ع��ن �سيا�سات تخطيط جديدة 

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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للبنتاغ��ون وتخفي�س��ات كبرية يف اإنفاق��ات وزارة الدفاع، واأ�سفر ذل��ك عن تبني توجه 
جع��ل من ال�سعب التفكري يف التدخل يف �سراع على غرار ال�سراع ال�سوري، وت�ستمل 
حماية امل�سالح اال�سرتاتيجية الكبرية يف �سوريا اأي�ساً على العديد من املخاطر الع�سكرية 
الهائل��ة، حيث اإن اجلي�ض ال�سوري على الرغ��م من تداعيه يعد اأ�سد قوة من ميلي�سيات 
الق��ذايف؛ ومن ثم فاإن االإطاحة بنظام االأ�سد تعد اجلزء الي�سري من العملية، فما ياأتي يف 
اأعق��اب ذلك �سيكون اأكرث �سعوبة، وي�سري املحللون اإلى اأن م�ستقبل �سوريا ُكتب جمازاً 
يف »اال�سرتاتيجي��ة االأمريكية اجلديدة« التي اأ�سدرها الرئي�ض اأوباما يف يناير عام 2012، 
والتي جعل��ت اال�سرتاتيجية االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط تقت�سر على حملة متوا�سلة 
ملكافح��ة االإرهاب ودور من الدع��م الدفاعي يهدف »للدخ��ول يف �سراكات مع الدول 
داخل وحول املنطقة«، كما األغى الرئي�ض اأوباما مبداأ خو�ض حربن يف اآن واحد، الذي 
كان ال�سم��ة املميزة لل�سيا�س��ة الع�سكرية للواليات املتحدة منذ م��ا قبل احلرب العاملية 
الثانية. وت�ستعد وزارة الدفاع االأمريكية لتغيري مو�سع متركزها يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
من االأر�ض اإلى البحر، حيث ُيقال اإنها تنقل الوجود االأمريكي يف املنطقة �سوب املحيط 
اله��ادي، وعلى �سوء ذلك، يرى هوؤالء املحللون اأن  نه��ج االإدارة االأمريكية اإزاء �سوريا 
كان اأول ترجمة لال�سرتاتيجية االأمريكية اجلديدة يف اآ�سيا، وا�ستمراراً ل�سيا�سة ان�سحابها 

من امل�ساركة على االأر�ض يف دول ال�سرق االأو�سط.
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امل�سادر:
� �سبكة �سي اإن اإن االأمريكية )تقارير اخبارية(.

� �سبكة بي بي �سي الربيطانية ) تقارير اخبارية(.
� جملة فورين بولي�سي.

� موؤ�س�سة بروكينجز لالأبحاث.
� جملة جين�ض ديفين�ض ويكلي.

� جملة ذا دبلومات.
� جملة اآ�سيا تاميز.

� �سحيفة ال�سعب ال�سينية.
� جملة االإيكونومي�ست.

� �سحيفة �سرتيت تاميز ال�سنغافورية.
� موقع »منتدى �سرق اآ�سيا«.

� موقع يورب ورلد.
� جملة ذا نا�سيونال اإنرتي�ست.

"آسيا أواًل": ركائز االستراتيجية العسكريـة األمريكية الجديدة
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الطائرات بدون طيار 
ركيزة حيوية فــــي جيوش 

المستقبل 

يف ال�ساب��ع ع�س��ر من دي�سمرب عام 1903 انطلق اأورفيل راي��ت جواً على منت اأول طائرة 
تعمل مبحرك واحد يف رحلة ا�ستغرقت 12 ثانية على ارتفاع 30 مرتاً عن �سطح االأر�ض، 
وارتفع��ت الطائ��رة التي �سنعها االأخ��وان ويلبور واأورفيل راي��ت يف اأول رحلة يقوم بها 
االإن�س��ان جواً على م��نت طائرة وزنها اأثقل من الهواء، واالآن وبع��د نحو 110 عاماً تقريباً 
عل��ى هذه املحاول��ة التي د�سنت تاريخ الطريان يف العامل، ب��ات امل�ستقبل مفتوحاً على 

م�سراعيه اأمام تكنولوجيا الطريان وا�ستخداماتها امليدانية والع�سكرية.
يف ه��ذا االإط��ار باتت الطائرات بدون طي��ار ت�سغل مكانة ب��ارزة باعتبارها ثمرة من ثمار 
التقدم التقن��ي الهائل يف هذا املجال وبحكم االإمكاني��ات العملياتية واملعلوماتية التي 

توفرها للجيو�ض.
وت�سه��د �سناعة الطائ��رات بدون طيار تط��وراً وتنامياً �سريعاً، واإلى جان��ب ال�سهرة التي 
اكت�سبته��ا ه��ذه الطائرات من خ��الل العملي��ات الع�سكرية املف�سلية الت��ي نفذتها يف 
ال�سن��وات االأخرية على �سعيد مكافحة العنا�سر االإرهابية حتديداً، اأ�سبح هذا النوع من 
الطائ��رات ي�ستخدم اأي�ساً ب�سكل كبري يف االأغرا�ض املدنية، وتتناف�ض العديد من الدول 
يف �سوق تلك ال�سناعة، ومن بينها الواليات املتحدة واإ�سرائيل وال�سن وبريطانيا، وبلغت 
ا�ستثماراتها مليارات الدوالرات، ويتوقع اخلرباء اأن ت�سبح هذه الطائرات �سمة امل�ستقبل 
جلم��ع املعلومات اال�ستخباراتية بعد اأن اأ�سبحت اأداة رئي�سية للجي�ض االأمريكي ير�سلها 
اإل��ى مناطق ال�سراع والكوارث من ليبيا اإلى هاييتي، حيث ت�سمح تقنية هذه الطائرات 

باالقرتاب من املناطق اخلطرة والبقاء يف اجلو ملدة تفوق الثالثن �ساعة.
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ويجم��ع اخلرباء عل��ى اأن النجاح��ات التكنولوجية امل�سهودة الت��ي حتققت يف خمتلف 
جم��االت احلياة ق��د اأفرزت اأي�ساً تقدم��اً هائاًل يف القدرات القتالي��ة للجيو�ض املتقدمة، 
لدرج��ة اأن تاأثري هذه التكنولوجيا يف املجال الع�سكري يف��وق ما اأ�سفرت عنه االأ�سلحة 
ال�ساروخي��ة النووي��ة منذ اأكرث ن�س��ف قرن، ويف ه��ذا االإطار يجمع كثري م��ن املراقبن 
واملحللن الع�سكرين على اأن الطائرات بدون طيار التي تعرف اأي�ساً بالطائرات االآلية اأو 
املركب��ات اجلوية غري املاأهولة، والتي ب��داأ ا�ستخدامها ع�سكرياً على نطاق وا�سع منذ نحو 
ع�سر �سنوات تقريباً، متثل م�ستقبل القوة اجلوية للجيو�ض املتقدمة، مبا حتمله من كامريات 
ت�سوير جوي فائقة الدقة، واأنظمة ا�ست�سعار متقدمة، و�سواريخ وقنابل موجهة، وغري ذلك 
م��ن اأدوات واأنظم��ة ت�سلح جتعلها ق��ادرة على تاأدية الكثري من مه��ام اجليو�ض، والتغلب 
عل��ى حتديات متجددة مث��ل تهريب املخدرات والهجرة غري امل�سروع��ة، ومراقبة احلدود 
ومكافحة اجلماعات االإرهابية، وخو���ض احلروب غري التقليدية اأو غري املتماثلة، و�سمان 
حتقي��ق انت�سارات واخرتاقات من دون خ�سائ��ر ب�سرية تذكر، وقد حققت هذه الطائرات 
بالفع��ل نتائج مبه��رة يف مالحقة العنا�س��ر االإرهابية واملتطرفة �سمن م��ا يعرف باحلرب 
الكونية �سد االإرهاب يف ميادين العمليات املختلفة ابتداء من العراق وانتهاء بال�سومال 
م��روراً باأفغان�ستان واليمن وجزر �سي�سل باملحيط الهن��دي، ومنطقة القبائل احلدودية يف 
باك�ستان، واأثناء احلرب �سد نظام القذايف يف ليبيا، وهذا االنت�سار اجلغرايف وا�سع النطاق 
لقواع��د الطائرات بدون طيار االأمريكية يعتربه م�سوؤول اأمريكي ع�سكري قوة ردع فاعلة 
بقوله »بعد مقتل بن الدن، اأي �سخ�ض �سياأتي بعده �ستكون طائراتنا بدون طيار بانتظاره«.
وا�ستوح��ي ا�سم الطائرة االأمريكية االأ�سهر يف هذا ال�سياق DRONE من دوّي النحل، 
اأي ا�سته��داف من تريد اأينما تريد ويف اأي وقت تريد، وي�سري التاريخ اإلى اأن الفرن�سين 
فكت��ور كارافودين وجورج ماركونيت اخرتعا طائرة ب��دون طيار يف مطلع القرن املا�سي، 
كم��ا اأجن��زت بريطانيا ت�سميم طائرات ب��دون طيارين يتم التحكم به��ا ال�سلكياً بوا�سطة 
جه��از اإر�سال )راديو( يف العام 1916، اأي يف ذروة احتدام احلرب العاملية االأولى، لكن 
اإنتاجها مل ي�ستمر طوياًل وخا�سة بعد تالحق �سعوبات تقنية وتعقيدات تطبيقية، فجرى 
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�سرف النظر عنها، ثم ظهرت بعد ذلك الطائرات بدون طيار بنوعيها الرئي�سن: املحمولة 
ج��واً Drone واملوجهة Remotely Piloted، ولكن بدايتها احلقيقية عملياً حتققت بعد 
اإ�صق��اط طائرة التج�ص�س االأمريكية »يو تو« فوق رو�صيا عام 1960، وبعدها باأربع �سنوات 
ا�ستخدمت يف امليدان الأول مرة يف حرب فيتنام، وقد مت ا�ستخدام الطائرات بدون طيار 
اأي�ساً يف حرب ال�ساد�ض من اأكتوبر 1973 بن العرب واإ�سرائيل، ولكنها مل حتقق النتائج 
العملياتي��ة املطلوبة فيها ل�سعف االإمكانيات التقني��ة لهذا النوع من الطائرات يف ذلك 

الوقت.

ا�ستخدامات الطائرات بدون طيار
ورغم اأن هذه النوعية من الطائرات عرفت على نطاق اإعالمي وا�سع بطبيعتها الع�سكرية، 
فاإنه��ا متتل��ك ا�ستخدامات اأخرى ذات طبيعة مدنية؛ من بينه��ا اإطفاء احلرائق، وك�سف 
درج��ة احلرارة، والتنبوؤ بالري��اح واالأعا�سري، واإعادة البث ملحط��ات االإر�سال، ومكافحة 
التهري��ب واملخدرات وغ��ري ذلك. ويوجد نوعان م��ن هذه الطائرة م��ن حيث القيادة، 
الطائ��رات املتحكم فيها عن بعد، حي��ث يقع التحكم يف الطائرة عن بعد مثل بريدتيور، 
والطائ��رات ذات التحك��م الذاتي، وتتمت��ع بذاتية اأك��رب يف اتخاذ الق��رارات ومعاجلة 
البيانات، ولكن هذه النوعية من الطائرات مازالت يف طور التحديث والتطوير، وتنق�سم 
ه��ذه الطائرات اأي�ساً بح�سب املهام املنوطة به��ا: فمنها الع�سكرية املتخ�س�سة يف املراقبة 
وه��ي اجلزء االأكرب من هذه الطائرات، ومنه��ا املقاتلة، ومنها ما ميكن ا�ستعمالها لتحقيق 
الغر�س��ن مع��اً اأي املراقبة وتنفيذ امله��ام القتالية، وهذه الطائرات ه��ي يف العادة اأ�سغر 
حجم��اً من الطائ��رات العادية، وهي تعتمد طرق طريان وو�سائ��ل دفع خمتلفة، فمنها ما 
يط��ري باأ�سلوب املنطاد، ومنها ما هو نفاث، ومنها ما يدفع عن طريق مراوح. وت�سري تقارير 
 F-15 اإعالمي��ة اإل��ى اأن القيم��ة املالية لنحو األف طائ��رة بدون طيار تعادل ثم��ن طائرة
Eagle ، كما اأن وقود 200 رحلة بطائرة بدون طيار ي�ساوي رحلة واحدة بطائرة »اإف– 4 

فانتوم الثانية« االأمريكية لنف�ض امل�سافة ولتوؤدي نف�ض املهمة.
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اأم��ا من حي��ث تدريب الطيارين، ف��اإن تكلفة تدريب الطيار على الطائ��رة تورنادو تفوق 
االأربع��ة مالين دوالر، اأما الطائرات ب��دون طيار فال حتتاج هذا، كما تتطلب ثالثة اأ�سهر 
فقط لي�سبح املتدرب الذي يوجهها حمرتفاً عليها، وب�سكل عام ميكن القطع باأن الطائرات 
بدون طيار قد اأ�سبحت ركيزة اأ�سا�سية يف العمليات الع�سكرية واال�ستخباراتية، وعن�سراً 
هاماً يف اال�ستخدامات التقنية املدنية، و�سارت ا�ستخداماتها كثرية متنوعة، وعلى راأ�سها 
ت�صفي��ة العنا�صر املتطرف��ة، والتقاط �صور تف�صيلي��ة للكرة االأر�صية بحث��اً عن اأي مواد 
كيماوي��ة اأو بيولوجية، وقريب��اً يتوقع ن�سرها لتحملق بعيونها كا�سف��ة مدينة باأكملها، ويف 
امل�ستقب��ل يتوقع اأن ت�سبح اأرخ�ض ثمناً واأكرث �سرعة وتخفّياً، واأ�سد فتكاً مبا يدعم فر�سية 

التو�سع الهائل يف ا�ستخداماتها خالل ال�سنوات املقبلة.
ولطائرات املراقبة من هذا النوع مهام كثرية منها:

- اال�ستط��الع واملراقب��ة اللحظية ل�ساحات القتال بحيث متك��ن القادة من اتخاذ القرار 
العملياتي املنا�سب يف الوقت املنا�سب.

- ت�ستخ��دم اأي�ساً كمحطات مراقبة اإلكرتونية متنقلة جلمع البيانات واملعلومات وال�سور 
ح��ول املن�ساآت الع�سكرية والنووية ال�سرية، وتوفر يف ه��ذا االإطار رقابة دقيقة على مدار 

ال�ساعة ملثل هذه املن�ساآت.
- ت�ستخدم يف حرا�سة احلدود وحمايتها من عمليات التهريب والت�سلل.

- ت�ستخ��دم بكف��اءة يف مالحق��ة املتطرف��ن والعنا�سر الديني��ة املت�س��ددة يف املناطق 
ال�سحراوية الت��ي ي�سعب الو�سول اإليها ب�سبب وعورة الت�ساري���ض، كما ت�ستطيع اأي�ساً 
اإ�ساب��ة االأهداف املتحركة والثابتة يف اأماكن االزدحام ال�سكانية، واإن كانت قد ت�سببت 
يف وق��وع �سحايا مدنين يف بع�ض الدول لي�ض ب�سبب عدم دقة االأهداف ولكن ب�سبب 

اأخطاء يف املعلومات وحتليلها ما يوؤدي اأحياناً اإلى ال�سرب يف االأماكن اخلطاأ.
- تعمل اأي�ساً بكفاءة يف جمال االأر�ساد اجلوية وتقوم بقيا�ض �سرعة الرياح واحلرارة كل 

ن�سف ثانية.
- ت�سهم يف تاأمن اللقاءات واالجتماعات املهمة عن طريق كامريات مراقبة خا�سة، وقد 
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قامت رو�سيا خالل اجتماع قمة دول الثماين التي عقدت باأرا�سيها با�ستخدام طائرات 
بدون طيار لتاأمن هذه القمة ومراقبتها.

جمال جديد للتناف�ض التكنولوجي
تاأكيداً على مدى ا�ست�سراف الدول جميعها ملركزية دور الطائرات بدون طيار يف حروب 
امل�ستقب��ل، وللربهنة على اأهميتها املركزية م�ستقباًل ميك��ن االإ�سارة اإلى اأن هناك جتارب 
لتطوير طائرة بدون طيار ت�ستطيع التعرف على االأعداء وا�ستهدافهم وقتلهم اعتماداً على 
عمليات ح�سابية يقوم بها جهاز كمبيوتر، ولي�ض وفقاً الأوامر اأو تعليمات من مركز قيادة 
اأر�سي، ما يعني اأنه��ا قد متثل م�ستقباًل وحدات قتالية »تفكر« وتقرر ذاتياً وتنفذ ب�سكل 
اآيل خو���ض املواجهات، ويف هذا االإطار ميكن ر�س��د العديد من مظاهر التناف�ض الدويل 
عل��ى تطوي��ر اأجيال اأكرث تقدماً من ه��ذا النوع من الطائرات، فق��د  ك�سف �سالح اجلو 
االأملاين »البوند�سفري« يف اأكتوبر 2011 عن طائرة التج�س�ض االآلية Euro Hawk )ال�سقر 
االأوروب��ي( باعتبارها اأحدث اإ�سافة اإلى ال�سالح متوقع��اً دخولها اخلدمة فعلياً يف العام 
اجلاري، وقد هبط النموذج االأول للطائرة يف 21 يوليو 2010 بعد رحلة طريان اآلية الأكرث 
م��ن 10 اآالف كيلو مرت، والطائ��رة، بح�سب ما ذكرت جملة »دير �سبيجل« االأملانية قادرة 
على الطريان ملدة 30 �ساعة متوا�سلة فوق الغالف اجلوي للكرة االأر�سية من دون احلاجة 
اإلى الت��زود بالوقود، وا�ستغرق تطويرها نحو ع�سر �سن��وات كاملة من جانب �سالح اجلو 
االأمل��اين الذي يراهن عليها كاأحدث جيل من طائرات املراقبة والتج�س�ض واال�ستطالع 
االآيل لدع��م عمليات املراقبة يف �ساح��ات العمليات. وبرغم اأن الطائرة االأملانية اجلديدة 
ب��دت للخرباء ك�س��ورة م�ستن�سخة من نظرياته��ا االأمريكية  مثل »بريديت��ور« و»رابتور« 
با�ستخدامه��ا لتكنولوجيا م�سابهة، فاإن ال�سركة ال�سانع��ة وهي اإحدى ال�سركات التابعة 
لعمالق ال�سناعات الدفاعي��ة االأوروبية EADS قد زودت الطائرة االأملانية باأنظمة تقنية 
اأملانية لال�ست�سعار والتج�س�ض. وتتمتع الطائرة االأملانية مبزايا عديدة؛ فهي قادرة على ر�سد 
االأه��داف املعادية على االأر�ض، والتن�ست عل��ى االت�ساالت الال�سلكية من ارتفاعات 
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جوية �ساهقة تتجاوز 60 األف قدم، اأي اأعلى مبراحل من ارتفاعات الطائرات املدنية التي 
ع��ادة ما حتلق عل��ى ارتفاع يرتاوح بن 30 األفاً و40 األف ق��دم، كما اأن الطائرة م�سممة 
للتن�ص��ت على املكاملات الهاتفية والر�صائل الن�صي��ة والتقاط اإ�صارات البث التلفزيوين 
واالإذاع��ي وبث املعلومات فوراً اإل��ى مراكز املراقبة والتحكم االأر�سي��ة، كما اأن اأجهزة 
ا�ست�سعار الطائرة قوية مبا يكفي الخرتاق ال�سحب الكثيفة والعوا�سف الرملية ال�سديدة 
والتق��اط املعلومات التي ت�صعى اإليها من دون عوائ��ق، لدرجة اأن بع�س اخلرباء و�صفها 
باأنه��ا »مكن�سة عمالقة للمعلوم��ات« علماً باأن هذه لي�ست اجلي��ل االأول من الطائرات 
االآلي��ة يف اجلي�ض االأملاين، ولكنها االأف�سل تقدماً وتطوراً، وتكمن اأهمية الطائرة االأملانية 
اأي�س��اً يف كونها ت�سد حاج��ة لدى اجلي�ض االأملاين الذي يواج��ه حتدياً �سعباً يف مهمات 
التج�س���ض واملراقبة، وي�سل وزن هذه الطائرة اإلى 15 طناً، وطولها ال يتجاوز 14.5 مرتاً، 
بينم��ا يبلغ طول جناحها نح��و 40 مرتاً، وهي قادرة على الط��ريان مل�سافة ت�سل اإلى 25 
األ��ف كيلومرت من دون توقف، اأي اأنها قادرة على الطريان من برلن اإلى طوكيو والعودة 

من دون احلاجة اإلى الهبوط!!

مناف�سة �سينية
اآ�سي��ا بدورها مل تغب عن هذه ال�س��وق، حيث دخلت ال�سن �سوق املناف�سة عرب �سركة 
Yotais الت��ي تاأ�س�س��ت ع��ام 2009، واأ�سبحت واحدة من اأكرب �س��ركات �سناعة هذا 

النوع من الطائرات يف ال�سن، وت�ساعفت مبيعاتها ثالث مرات خالل العامن املا�سين 
حي��ث ي�ستخدمها امل�س��رتون ال�سينيون يف مراقب��ة احلدود ومهمات االإنق��اذ والزراعة، 
وتتنام��ى مبيعات هذه الطائرات ب�سرعة فائقة، ويف معر�ض Zhuai اجلوي الذي اأقيم يف 
جن��وب غرب ال�سن يف نوفمرب املا�سي فاجاأت ال�س��ركات ال�سينية اخلرباء وامل�سوؤولن 
الع�سكرين الغربين بك�سف النقاب عن نحو 25 منوذجاً من املركبات اجلوية التي ميكن 
التحك��م فيها عن بعد اأو ما يعرف بالطائرات بدون طي��ار، وعر�ست ال�سركات ال�سينية 
خالل املعر�ض �سريط فيدي��و تو�سيحياً لطائرة اآلية م�سلحة بال�سواريخ اأثناء ق�سفها عربة 
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مدرع��ة، وخ��الل مهاجمتها حلامل��ة طائرات!! وج��رى العر�ض ال�سين��ي، كما ذكرت 
�سحيف��ة نيويورك تامي��ز، وقتذاك يف �سي��اق الرتويج ملنتج ع�سك��ري �سيني جديد اأكرث 
م��ن كونه �سياق التلوي��ح بالقدرات الع�سكرية التي حتر�ض ال�س��ن على نهج الغمو�ض 

وال�سبابية حيالها.
وم��ن املع��روف اأن امليزانيات الع�سكري��ة االأمريكية قد ت�سمنت من��ذ اإدارة بو�ض، ومن 
بعده��ا اإدارة الرئي���ض اأوباما خم�س�س��ات مالية �سخمة لتنفيذ عقي��دة ع�سكرية ت�سمح 
بالتو�س��ع يف ا�ستخ��دام الطائرات بدون طيار واحلد من االعتم��اد على العن�سر الب�سري 
يف مواجه��ة اجلماعات املعادية التي ت�سكل تهديداً مبا�سراً اأو غري مبا�سر لالأمن القومي 
االأمريك��ي، واأ�سبحت الطائرات بدون طيار، بناء على ه��ذه العقيدة، جزءاً اأ�سا�سياً من 
ت�سلي��ح الق��وات االأمريكي��ة يف اأفغان�ستان ومن قبله��ا العراق، فف��ي اأفغان�ستان جنحت 
طائرات Predator التي ا�ستخدمتها وكالة املخابرات املركزية االأمريكية يف الق�ساء على 
اأكرث من األف��ي عن�سر من عنا�سر اجلماعات املت�س��ددة، وتوجت هذه النجاحات بقتل 
اأ�سام��ة بن الدن زعيم تنظي��م القاعدة حيث كان خمتبئاً طيلة �سنوات يف منطقة �سكنية 
حدودي��ة داخل باك�ستان، ثم كررت النجاح ذات��ه يف اليمن بت�سفية اأنور العولقي رجل 

الدين االأمريكي اجلن�سية اليمني االأ�سل الذي اتهم باالنتماء للقاعدة.

ريادة اإ�سرائيلية
اأما اإ�سرائيل فلها موقع رائد على خارطة �سناعة هذه الطائرات وتطويرها يف العامل، حيث 
ب��داأت اإ�سرائيل يف �سناعة هذه النوعية من الطائرات عام 1973 بعدما كبدت بطاريات 
ال�سواريخ ال�سورية يف لبنان الطائرات االإ�سرائيلية خ�سائر نوعية، ثم تغري احلال متاماً عقب 
ذلك بنحو ع�سر �سنوات، وحتديداً يف عام 1983 اأثناء االجتياح االإ�سرائيلي للبنان، حيث 
اأ�سقط��ت الطائرات االإ�سرائيلية نحو 80 طائ��رة �سورية يف معركة �سهل البقاع، ويذكر اأن 
القوات االإ�سرائيلي��ة ت�ستخدم هذا النوع من الطائرات ب�سكل وا�سع ال�ستهداف كوادر 
وعنا�سر التنظيمات الفل�سطينية يف غزة وال�سفة الغربية، كما ا�ستخدمت هذه الطائرات 
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على نطاق وا�سع يف حربي اإ�سرائيل على لبنان عام 2006 وغزة عام 2009-2008.
ويف مار���ض عام 2004 ق��ال اجلي�ض االإ�سرائيلي اإن��ه يجهز قوات��ه بت�سكيلة جديدة من 
طائ��رات اال�ستطالع بدون طيار �سغرية جداً بحيث تالئم احلقيبة التي يحملها اجلندي 
عل��ى ظهره. وعر�ض يف اأحد املوؤمترات الع�سكرية يف تل اأبيب عدد من التقنيات مبا فيها 
طائ��رات ا�ستطالع يتم التحكم فيها عن بعد، وه��ي �سغرية ب�سكل ي�سمح لها بالطريان 
ع��رب النوافذ، وبلغ ط��ول جناحي الطائرة االإ�سرائيلي��ة 33 �سنتيمرتاً، وهي مزودة باآالت 
ت�سوي��ر ميكنها اأن تبث �سوراً مبا�سرة اإلى الق��وات على االأر�ض، ومت عر�ض هذه التقنية 
اجلدي��دة من طائ��رات Mosquito، وقد قام الق�سم الهند�سي بقط��اع �سناعة الطائرات 
 ،Birdy عالوة على طائرات Mosquito 1.5 االإ�سرائيلية بتطوير هذا النوع من طائرات
وميك��ن جلندي واح��د اأن يحمل ويطلق طائ��رات Birdy بحيث يوجهه��ا عن بعد عن 
طري��ق كمبيوتر حمم��ول، وقال قطاع �سناع��ة الطائرات االإ�سرائيلي��ة اإن هذه الطائرات 

ي�سل مداها اإلى خم�سة كيلومرتات )ثالثة اأميال(. 

طائرة هريون االإ�سرائيلية
ه��ريون Heron هي طائ��رة بدون طيار من اجليل الرابع، وطورت هذه الطائرة يف موؤ�س�سة 
ال�سناع��ات اجلوي��ة االإ�سرائيلية IAI، وهي تعترب من الطائ��رات طويلة املدى، ومت بناوؤها 
بتكنولوجي��ا حديث��ة، وتقوم باإق��الع وهبوط اآيل وتغط��ي م�صاحة وا�صعة م��ن االأر�س، 
ولديه��ا القدرة عل��ى الطريان امل�ستمر مل��دة 52 �ساعة، واأي�ساً باإمكانه��ا اإ�سافة جتهيزات 
للجه��ة الراغبة يف ا�ستخدام الطائرة، وقادرة على الطريان بحمولة 250 كيلوجراماً كحد 
اأق�س��ى، وهي م�سمم��ة لال�ستطالع اال�سرتاتيجي، ويف �سبتم��رب من عام 2005 اأعلنت 
 ،Heron وزارة الدف��اع االإ�سرائيلية عن اقتنائها الطائرة بقيمة 50 مليون دوالر من اأنظمة
واأطل��ق عليها ا�س��م Machatz-1، وقد مت بيعها اإلى الهند وتركي��ا وفرن�سا ويطلق عليها 
 Heron ويف اأغ�سط�ض من عام 2008 اأعلنت كندا عن خطة لتملك .Eagle ا�سم الن�سر
لك��ي ت�ستخدمه��ا يف عملياتها الع�سكري��ة باأفغان�ستان، وت�ستخدم الطائ��رة هريون نظام 
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املالح��ة الدولية GPS، باالإ�سافة اإل��ى نظام الطيار االآيل وهو م�ستق��ل ذاتياً ابتداء من 
االإقالع اإلى الهبوط، ويتم توجيهه من خالل حمطة ال�صيطرة االأر�صية، ولها القدرة على 
العودة اإلى قاعدتها ذاتياً يف حالة فقد االت�سال بقاعدة ال�سيطرة االأر�سية، والنظام مزود 
بالقدرة على التعايف ذاتياً ALR عند حدوث اأي خطاأ، وباإمكانه العمل يف جميع ظروف 
الطق���ض، وباإمكان الطائرة حمل جم�س��ات اإلكرتونية من بينها جم�سات تعمل باالأ�سعة 
حتت احلمراء، واأي�ساً جم�سات للمراقبة اخلفيفة، باالإ�سافة اإلى اأنظمة رادار خمتلفة، ولها 
القدرة على حتديد االأهداف بدقة متناهية، وت�سحيح نريان املدفعية. واأنظمة الطائرة على 
ات�سال دائم مبحطة ال�سيطرة االأر�سية عن طريق و�سل البيانات مبوجات كهرومغناطي�سية 
مبا�س��رة، اأو عرب االأقم��ار ال�سناعية، وميكن اأن ت�ستخدم يف عملي��ات املراقبة البعيدة اأو 

مهام اأخرى.

جهود عاملية الإنتاج طائرة بدون طيار
اأم��ا بريطاني��ا فلي�ست مبعزل عن �ساح��ة التناف�ض يف هذا املجال، فف��ي اأغ�سط�ض 2008 
حقق��ت طائرة بريطانية ال�سنع ب��دون طيار، تعمل بالطاقة ال�سم�سية، رقم��اً قيا�سياً عاملياً 
غ��ري ر�سمي يف زمن الطريان، حي��ث ا�ستطاعت طائرة )زف��ري 6( اأن تبقى يف اجلو اأكرث 
م��ن ثالثة اأيام، وذل��ك من خالل الطاق��ة ال�سم�سية يف النهار ومن خ��الل البطاريات 
يف اللي��ل والت��ي يعاد �سحنها يف النه��ار، وكانت الرحلة عر�ساً اأم��ام اجلي�ض االأمريكي 
ال��ذي يبحث عن و�سائل تكنولوجي��ة جديدة مل�ساعدة قواته على االأر�ض. وعرب مميزات 
»زفري فاإن« ه��ذه الطائرة قد تكون منوذجية بالن�سبة ملهمات اال�ستطالع والتج�س�ض، كما 
ميك��ن االعتماد عل��ى الطائرة يف تدعيم االت�ساالت عل��ى االأر�ض خالل املعارك، وقال 
ممث��ل �سركة »كينتي��ك« لالأبحاث الدفاعية ل�سبكة بي بي �س��ي الربيطانية اإن الطائرات 
الت��ي تعم��ل دون طيار لها مميزات غ��ري متوافرة لدى الطائ��رات التقليدية، وحتى لدى 
االأقمار ال�سناعية، باعتبار اأن امليزة االأ�سا�سية للطائرات التي تعمل بدون طيار اأنها متكن 
م�سغليه��ا من البقاء فوق املنطقة املطلوب مراقبتها ط��وال الوقت، بينما القمر ال�سناعي 
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مي��ر على نف�ض املنطقة مرتن يف اليوم، ومرة من هذه املرات يف الليل، وبالتايل فاإن القمر 
ال�سناع��ي يلتقط جزءاً من احلركة، لكن زفري ت�ستطيع اأن تبقى هناك طوال الوقت، وقد 
طارت بدون توقف ملدة 82 �ساعة و37 دقيقة، ويقول اخلرباء اإن ال�سركة ترغب يف اإدخال 
حت�سين��ات على الطائرة من اأجل اأن تبقى يف ال�سماء ل�سهور، وخالل رحلتها ا�ستطاعت 
»زفري«، والتي تزن 30 كيلوجراماً اأن ت�سعد اإلى ارتفاع 18 كيلومرتاً اأو 60 األف قدم عرب 
التحكم االآيل فيها من االأر�ض، ثم طارت بعد ذلك عرب طيارها االآيل، وعرب االت�سال بها 
ع��ن طريق االأقمار ال�سناعية، وا�ستطاعت »زفري« اأن تثبت حتملها لدرجات حرارة قا�سية 
ت��رتاوح ب��ن 45 درجة مئوية و70 درج��ة مئوية حتت ال�سفر عند ارتف��اع 60 األف قدم، 
ويعم��ل مهند�سو ال�سرطة الربيطانيون على م�سروع عمالق مع �سركة »بوينج« االأمريكية 
حي��ث يريدون بناء اأكرب طائرة بدون طيار يف التاري��خ، والتي �ستكون قادرة على العمل 
بالطاق��ة ال�سم�سي��ة وحمل حوايل 450 كيلوجرام��اً، ويقول الق��ادة االأمريكيون اإنه من 
املفرت���ض اأن تك��ون هذه الطائرة ق��ادرة على البقاء فوق اأي منطق��ة من االأر�ض خلم�ض 

�سنوات دون الرجوع اإلى االأر�ض.
ويف فرن�سا قامت �سركة Dassault Aviation بتطوير طائرتن بدون طيار يف اأواخر العام 
2000، فيم��ا كانت �سرك��ة فرن�سي���ة اأخ��رى هي SAGEM ق��د وح��دت جهوده��ا 

 Predator م����ع »جرنال موتورز« االأمريكية لتطوير ن�سخ متو�سطة االرتفاع من مركبات
غ��ري املاأهولة ال�ستخ��دام وزارة الدف��اع الفرن�سية، بعدما اأنتج��ت Sagem طائرة اأخرى 
بدون طي��ار هي Crecerelle، الت��ي ي�ستعملها اجلي���ض الفرن�س��ي، وال��تي مت تطوي��ر 
من�وذج حم�س��ن اأ�سغر حجماً منها وهي مركبة Sperwer الت��ي ا�ستخدمته��ا هولن��دا 
والدامن��ارك وال�سويد اإلى جان��ب فرن�سا، وهي تعمل لياًل ونهاراً ب�سمود ثماين �ساعات 

على ارتفاع خم�سة اآالف مرت.
واأنتج��ت �سركة فرن�سية رابعة هي )ماترا( طائ��رات )بريفل( و)مارفل( بدون طيار اأي�ساً.

كما دخلت ال�سركة االإيطالية »اإلينيا اإيرونوتيكا« جمال اإنتاج املركبات اجلوية بدون طيار، 
وحلقت طائرتها االأولى غري املاأهولة يف العام 2004 بوزن ثمانية اآالف كيلوجرام، وبطول 
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20 قدم��اً، وامتداد جن��اح بلغ 19 قدماً، وارتفاع يبل��غ 33000 قدم، ويتحكم احلا�سوب 

متام��اً مبهام هذه املركبة وباأنظمة ت�سليحها واالأنظمة الب�سرية الليزرية فيها ومبعاجلة وتنظيم 
بيانات االأقمار ال�سناعية اخلا�سة برحالت املركبة.

اعتماد اأمريكي متزايد 
توؤك��د ال�سواه��د اأن توايل اأجيال الطائرات ب��دون طيار، والتطور الهائ��ل واملتوا�سل يف 
مهامه��ا وقدراتها العملياتية يعك�ض حجم االهتم��ام االأمريكي بهذا ال�سالح منذ دعوة 
الرئي�ض االأمريكي ال�سابق جورج  بو�ض االبن يف منت�سف فرباير عام 2001 اإلى ت�سميم 
وابت��كار من��اذج جديدة من االأ�سلحة، وجع��ل الو�سائط القتالية التي يت��زود بها اجلي�ض 
االأمريك��ي اأقل حجماً واأك��رث فاعلية، واأن تتمتع الطائرات بق��درة على اإنزال ال�سربات 
االأك��رث دقة باأهداف يف اأي��ة منطقة يف العامل من خالل الطائ��رات املوجهة بدون طيار، 
وق��د انعك�ض ذلك بو�سوح على خط��ط وبرامج �سركات املجم��ع ال�سناعي الع�سكري 
االأمريكي، مثلما انعك�ض يف ميزانيات الدفاع االأمريكية منذ عام 2002، ليد�سن توجهاً 

عاملياً يج�سد تعاظم الدور امل�ستقبلي للمركبات اجلوية بدون طيار.
ومن��ذ اأن اأعل��ن وزير الدف��اع االأمريكي عن خط��ط ت�ستهدف ت�سريح نح��و 100 األف 
�سخ���ض من اجلي�ض وقوات البحرية االأمريكي��ة ليكون للواليات املتحدة جي�ض »اأر�سق 
واأ�سغ��ر حجم��اً«، اعترب املراقب��ون واخل��رباء اأن التوجه االأمريكي يف ه��ذا االإطار يعني 
االعتماد فعلي��اً ب�سكل متزايد على التقنيات الع�سكرية املتقدم��ة، ما يفتح املجال اأمام 
اعتمادية متزايدة على الطائرات بدون طيار، وذلك كجزء من الدرو�ض التي ا�ستخل�سها 
خ��رباء اجلي�ض االأمريكي ب�ساأن من��ط احلروب غري التقليدية الت��ي فر�ستها االأو�ساع يف 
بع�ض مناطق ال�سراع مثل العراق واليمن واأفغان�ستان وال�سومال، حيث تواجه القوات 
االأمريكي��ة عنا�سر متمردة ومتطرفة ي�سعب مالحقتها ع��رب اجليو�ض التقليدية من دون 
وق��وع خ�سائر ب�سرية بن اأف��راد اجلي�ض االأمريكي، م��ا يوؤدي بالتبعية اإل��ى التاأثري �سلباً 
يف م�ستوي��ات دعم  ال��راأي العام االأمريكي للعمليات الع�سكري��ة يف هذه املناطق، ومع 
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النجاح��ات التي حققتها الطائرات بدون طيار التي ا�ستخدمتها وكاالت اال�ستخبارات 
االأمريكية يف اأفغان�ستان، والنتائج التي حققتها وتوجت بت�سفية العديد من اأبرز العنا�سر 
االرهابي��ة التي كانت تهدد االأمن القومي االأمريك��ي، اجتهت االأنظار اإلى خطط تطوير 
م�ستحدثة تعتم��د ب�سكل متزايد على التقنيات واحلد م��ن ا�ستخدام العن�سر الب�سري 
تقلياًل للنفقات وخف�ض االأعباء التمويلية على االقت�ساد االأمريكي )تواجه ميزانية وزارة 
الدفاع االأمريكية خطة تخفي�ض مبلغ 487 مليار دوالر خالل ال�سنوات الع�سر القادمة( 
وجتاوباً مع املتغريات الطارئة يف �ساحات العمليات. ويف هذا االإطار قال وزير الدفاع اأثناء 
اإعالن��ه خطط اإعادة هيكلة اجلي���ض االأمريكي اإن الواليات املتح��دة �ستحتفظ بالقدرة 
على هزمي��ة »اأي عدو على االأر�ض« كما �ستعزز قواتها اخلا�سة، واأو�سح اأنه �سيتم ت�سريح 
نحو 92 األف عن�سر من جنود الوحدات الفاعلة للجي�ض وقوات البحرية، واإغالق بع�ض 
القواعد الع�سكرية خالل خم���ض �سنوات، واأ�ساف اأن الرتكيز �سيتحول من النزاعات 
الكب��رية يف العراق واأفغان�ستان اإلى مناطق جوهري��ة للم�سلحة القومية ومن بينها تقوية 

االنت�سار االأمريكي يف اآ�سيا.

العراق نقطة مف�سلية 
ت�س��ري تقارير اإعالمية موثوقة اإلى اأن ما ي�س��ل اإلى 800 طائرة بدون طيار كانت حتلق يف 
�سم��اء العراق واأفغان�ستان يف عام 2005، لكن اأغلب هذا العدد كان يحلق فوق العراق 
بح�سب التقارير، وتوؤكد ال�سواهد اأن وكالة اال�ستخبارات االأمريكية )�سي اآي اإيه( بداأت 
يف ا�ستخدام مثل هذه الطائرات يف عهد الرئي�ض االأمريكي ال�سابق جورج بو�ض، ولكن 
تطوي��ر دور الطائ��رات وا�ستخدامها بكثافة عملياتية قد مت يف عه��د الرئي�ض احلايل باراك 
اأوبام��ا، حيث ا�ستخدمت ب�سكل متزايد منذ �سيف عام 2008، ويف هذا ال�سياق تعترب 
ح��رب العراق نقطة مف�سيل��ة يف تاريخ الطائرات بدون طيار، حي��ث ميكن ر�سد فوارق 
هائل��ة بن م�ست��وى االعتمادية على هذا النوع من الطائ��رات قبل هذه احلرب وبعدها، 
وك�سف��ت و�سائل االإع��الم االأمريكية عن الفوارق يف ا�ستخدامه��ا بن بدايات احلرب 
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ع��ام 2003، والتو�س��ع الكبري يف ا�ستخدامها عند اكتمال ان�سح��اب القوات االأمريكية 
م��ن العراق يف دي�سمرب املا�سي، ومع ذلك يبقى من ال�س��روري القول باأن اال�ستخدام 
االأمريكي للطائرات بدون طيار يف العراق كان حمدوداً ب�سهادة الرئي�ض االأمريكي باراك 
اأوباما الذي قلل من �ساأن ا�ستخدامها يف العراق، قائاًل اإن الربنامج »حمدود جداً«، ويركز 
ب�سكل اأ�سا�ض على حماية ال�سفارة االأمريكية يف بغداد، ويقت�سر دورها  يف العراق على 

عمليات اال�ستطالع، ومل يثبت قيامها بعمليات قتالية يف هذا البلد.
ولك��ن االأمر يب��دو خمتلفاً متام��اً يف مناطق اأخرى لل�س��راع مثل مناط��ق القبائل على 
احلدود االأفغاني��ة � الباك�ستانية، ال�ستهداف قيادات تنظي��م القاعدة وعنا�سره املختبئة 
يف ه��ذه املناطق التي تت�سم بوعورة الت�ساري�ض والتعقي��دات الدميوجرافية، ما اأ�سهم يف 
رف��ع م�ستوى االعتم��اد على هذه الطائرات ب�سكل كبري لدرج��ة اأن دور هذه الطائرات 
ق��د اأ�سبح ملفاً خالفياً حمتدماً بن اجلانبن االأمريك��ي والباك�ستاين، خ�سو�ساً بعد اأن 
طالب��ت جلنة االأمن القومي داخل الربمل��ان الباك�ستاين بوقف ا�ستخدام هذه الطائرات 
داخل االأرا�صي الباك�صتانية، واعتربت ذلك �صرطاً �صرورياً من �صروط ا�صتمرار عالقات 
التعاون مع الواليات املتحدة االأمريكية يف مكافحة العنا�سر املتطرفة، وذلك بعد اأن بات 
االأزيز اخلفيف الذي ت�سدره طائ��رات »بريديتور« )الطائرة املفرت�سة(، مييز �سماء املناطق 

القبلية يف باك�ستان كما يقول مراقبون باك�ستانيون.
وبرز اأي�ساً على �سطح االأحداث الدور احليوي الذي تقوم به هذه الطائرات فوق املجال 
اجلوي االإيراين جلمع املعلومات حول املن�ساآت النووية االإيرانية، يف دي�سمرب عام 2011 
عر�س��ت اإيران �سوراً لطائرة بدون طيار قالت اإنه��ا اأ�سقطتها، وطالب الرئي�ض االأمريكي 
ب��ارك اأوبام��ا، يف دي�سمرب املا�سي، با�ستعادتها من طهران. م��ن جانب اآخر يتوقع اخلرباء 
اأن يت�ساعد معدل ا�ستخدام هذه الطائرات يف اأفغان�ستان خالل االأعوام اخلم�سة املقبلة 
يف اأعقاب ان�سح��اب قوات حلف �سمال االأطل�سي يف نهاية العام احلايل ح�سب اخلطط 

املعلنة يف هذا ال�ساأن.
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جدل قانوين حمتدم
تعامل��ت ال� »�سي اآي اإي��ه« مع برنامج الطائرات بدون طيار ب�سرية �سديدة، ولكنها بداأت 
يف ال�سن��وات االأخرية الك�سف عن معلومات حول ه��ذا الربنامج مع تزايد االنتقادات 
لت�سببه��ا مبقتل مدنين يف مناطق ال�سراع، حيث اأثار مقتل مدنين جراء هجمات لهذه 
الطائ��رات غ�سب��اً �سعبياً عارماً يف باك�ستان يكاد يهدد عالق��ات التحالف بن الدولتن 
اللت��ن تربطهما �سراكة حيوي��ة يف احلرب الكونية �سد االإرهاب، ولك��ن »�سي اآي اإيه« 
تق��ول اإن عمليات الطائرات بدون طي��ار دقيقة جداً، ومل تعد تت�سبب يف مقتل مدنين، 
واأعلن��ت اأن هجمات ال� »درون« قتلت 2050 �سخ�ساً، خم�سون منهم فقط من املدنين. 
وي�س��ري تقرير ن�سره موقع »اجلزيرة نت« اإلى اأن »مكتب ال�سحافة اال�ستق�سائية«، بجامعة 
�سيت��ي يف لندن، ق��د تو�سل من خالل حتري هجم��ات الطائرات بدون طي��ار، اإلى اإن 
الغ��ارات عرب هذه الطائ��رات يف باك�ستان بلغت منذ اإطالقه��ا 312 غارة منها نحو 260 
هجم��ة متت يف عهد الرئي���ض اأوباما، وت�سببت هذه الهجم��ات جميعها مبقتل نحو 391 
اإل��ى 780 مدنياً، وي�سري املكت��ب اإلى اأن عدد القتلى عموماً ي��رتاوح ما بن 2386 اإلى 
3015، ووفق��اً ل� »موؤ�س�سة اأمريكا اجلديدة« فاإن مثل هذه الهجمات ما بن عامي 2004 

و 2010 ق��د تكون م�سوؤولة عن نحو 25% من القتلى يف املناطق احلدودية بن باك�ستان 
واأفغان�ستان.

ويرى خرباء اأن اال�ستخدام االأمريكي املتزايد للطائرات بدون طيار يف تعقب االإرهابين 
يتطلب و�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة ومعلنة ال�ستخدام هذا الطراز من الطائرات، واحل�سول 
عل��ى اإجماع دويل اإزاء هذا النوع من احل��روب للحد من موجات الغ�سب حيالها، ويف 
ه��ذا االإطار ي��رى جيم هينينغ وه��و باحث اأمريكي ب��ارز غري مقيم يف مرك��ز درا�سات 
الرئا�س��ة والكوجنر�ض واملدير ال�سابق لل�سوؤون القانونية يف م�سروع اإ�سالح االأمن القومي 
يف مق��ال ن�سرته �سحيف��ة نيويورك تاميز اإنه منذ الهجوم ال�س��اري الذي وقع على تنظيم 
القاع��دة يف اليمن خالل �سهر نوفمرب ع��ام 2002 - وهو اأول ا�ستخدام معروف لهجوم 
طائ��رة بدون طيار خارج �ساحة احلرب - ا�ستخدم��ت الواليات املتحدة الطائرات بدون 
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طي��ار ب�سورة وا�سع��ة النطاق، فقد و�سل عدد هجمات ه��ذا النوع من الطائرات خالل 
اأول عام��ن من عهد الرئي�ض اأوباما اإلى م��ا يعادل اأربعة اأ�سعاف الهجمات التي وقعت 
خالل عهد الرئي�ض جورج دبليو بو�ض باأكمله، ورغم هذا اجلدل حول قانونية ا�ستخدام 
ه��ذه الطائرات ف��اإن ا�ستطالعات الراأي تظه��ر تاأييد الغالبية العظم��ى من االأمريكين 
ال�ستخ��دام الطائرات ب��دون طيار؛ رمبا الأنها حتق��ق نتائج اإيجابية عل��ى �سعيد مكافحة 
االإرهاب واجلرمية املنظمة م��ن دون فقدان عنا�سر ب�سرية وبتكلفة مادية اأقل مبراحل عن 
املواجهات التقليدية، وجميع هذا العوامل توؤثر بالتاأكيد يف ت�سكيل راأي عام قوي داعم 

للتو�سع يف ا�ستخدامها م�ستقباًل.
عل��ى اجلانب االآخر يرى فريق من اخلرباء اأن هذه الطائرات تو�سع نطاق ا�ستخدام القوة 
فيم��ا يتج��اوز �ساحة املعرك��ة التقليدية وتغري مفه��وم احلرب نف�سه��ا، اإذ ال توجد حتى 
االآن جمموع��ة من االأفكار املتنا�سقة وال�ساملة التي حتكم كيفية ا�ستخدامها يف مكافحة 
االإره��اب، ويرى ه��وؤالء اخلرباء اأنه بدون نظام جديد يحك��م ا�ستخدام الطائرات بدون 
طي��ار وميكن لكل م��ن احللفاء واالأعداء فهم��ه، فاإن الواليات املتح��دة تخاطر بتحقيق 
مكا�سب تكتيكية ق�سرية االأج��ل يف قتل االإرهابين، بينما تتكبد خ�سائر حمتملة فيما 
يتعل��ق با�ستمرارية حتالفاتها واجتاهات الراأي العام العامل��ي حيال ال�سيا�سات االأمريكية 
واحل��رب على االإرهاب، وكذل��ك اال�ستقرار الدويل، وي�س��ار بالتحديد يف هذه اجلزئية 
اإل��ى تاأثري ا�ستخدام هذه الطائرات على التحالف االمريك��ي � الباك�ستاين، وكيف اأن 
مقت��ل مدنين يف هجمات لطائرات بدون طيار بات يوؤثر جدياً يف طبيعة التعاون االأمني 
ب��ن البلدين ناهيك عن امللفات االأخرى يف العالق��ات الثنائية، ويتعلق اأحد املخاوف 
با�ستخ��دام هذه الطائرات داخل دول اأخرى غري التي تقرها ال�سيا�سة االأمريكية احلالية 
- يف املناط��ق التي تك��ون �سلطاتها املحلية غري راغبة اأو غري ق��ادرة على قتل اأو اعتقال 
االأف��راد امل�ستهدف��ن، اإذ حت��دد الواليات املتح��دة مبفردها املناطق »غ��ري الراغبة اأو غري 
القادرة« يف �سرية تامة، مما يثري بالطبع حتفظ حكومات هذه الدول، اأو على االأقل يغ�سب 

تيارات املعار�سة وقوى �سيا�سية و�سعبية داخل هذه الدول.
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وهناك اأي�ساً خالف حول كيفية تربير ا�ستخدام الطائرات بدون طيار، اإذ يرى البنتاغون 
اأن الوالي��ات املتحدة يف ح��رب عاملية مع االإرهابين، ومن ثم ال حتت��اج - وفقاً لقوانن 
احل��رب - اإلى االإعالن عن التهدي��د املبا�سر الذي ي�سكله اأي ف��رد قبل ا�ستهدافه، يف 
ح��ن ت��رى وزارة اخلارجية االأمريكية اأن��ه ال ميكن تطبيق قوانن احل��رب خارج �ساحة 
القت��ال، واأنه ال ينبغ��ي ا�ستخدام القوة املميتة اإال ملنع خطر و�سيك. وعالوة على ذلك، 
هن��اك خالف بن �سفوف املوؤيدين لتطبيق قوانن احلرب على نطاق عاملي حول م�ساألة 
االكتف��اء با�ستهداف قادة اجلماعات االإرهابية فح�سب يف مقابل اإمكانية ا�ستهداف اأي 
فرد ترى الواليات املتحدة اأنه على عالقة باملنظمات االإرهابية، ومن ناحية اأخرى، ما تزال 
هجمات الطائرات بدون طيار تنفذ بو�سفها عمليات �سرية من قبل وكالة اال�ستخبارات 
املركزي��ة، مما يوؤك��د على ا�ستخدام القوة بهدف الق�ساء عل��ى اخل�سم متاماً ولي�ض لتغيري 

فكره كما اأُعلن من قبل.

حتوالت يف الدور العملياتي
تتباي��ن قدرات كل منوذج من الطائرات بدون طي��ار، لكن القا�سم امل�سرتك بينها جميعاً 
ه��و التو�سع يف م�ستوى االعتمادي��ة على هذا النوع من االأ�سلح��ة، منذ ا�ستخدامها يف 
العراق خالل حرب اخلليج الثانية يف 1991، حيث بداأ االعتماد عليها يف اأعمال املراقبة 
واال�ستط��الع والت�سوي��ر والت�سوي�ض االإلك��رتوين، ثم تطور هذا ال��دور ليتم ا�ستخدام 
طائ��رات اأمريكية بدون طي��ار يف اأفغان�ستان لتاأدية دور مركز قيادة طائر يعمل على تزويد 
الطائرات املقاتلة والقاذفات والوحدات االأر�سية باملعلومات مبا�سرة، كما قامت طائرات 
اأمريكي��ة بدون طي��ار يف اأفغان�ست��ان مبهام ق�سف اأه��داف خمتلفة، وخا�س��ة االأهداف 

املتحركة، بحيث اأدت بكفاءة دور الطائرات املقاتلة يف اأحيان كثرية.
وي��رى خ��رباء اأن الطائرات بدون طيار باتت مبنزلة  نظ��ام ت�سليح يقع يف موقع و�سط بن 
ال�سواريخ اجلوالة واملقاتالت التقليدية، ذلك الأنها اأكرث قدرة على البقاء من ال�سواريخ 
اجلوال��ة التي ت�ستخ��دم مرة واحدة، واأقل تكلف��ة بطبيعة احلال يف االإنت��اج والت�سغيل 
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مقارن��ة باملقات��الت التقليدية، ناهي��ك عن املكا�سب الهائل��ة التي توفره��ا بتاأدية املهام 
القتالي��ة من غري حاجة اإلى م�سارك��ة العن�سر الب�سري من طياري��ن وم�ساعدين وفنيي 
مالح��ة وات�س��االت يتعر�س��ون ملخاطر هائلة ترتف��ع وترية احتماالته��ا يف املناطق ذات 
الطبيع��ة اخلا�سة يف ال�سراعات، وحيث يوجد احتماالت مرتفعة لفقدان عنا�سر ب�سرية 
مدربة خالل تنفيذ بع�ض املهام، كما ا�سُتحدثت اأدوار جديدة لهذه الطائرات مثل مهام 
الق�س��ف االفتتاحي يف احلروب،  و�سارت قدراته��ا العملياتية توؤهلها ال�ستهداف فعال 
للدفاعات اجلوية املعادية يف بداية احلرب، ما يتالءم مع توقعات اخلرباء الع�سكرين قبل 
�سن��وات قليلة باأن تقوم الطائرات غ��ري املاأهولة باملهام القتالية اخلط��رية والدقيقة، بينما 
يقت�س��ر دور الطائرات القتالية التقليدية عموم��اً على امل�ساندة والدعم، فتزايد تعقيدات 
العملي��ات الع�سكرية مع تعاظم اعتم��اد معظم اأنظمة االأ�سلحة عل��ى املعلوماتية يجعل 
م��ن ال�سعب على الع�سكري��ن عموماً، والطياري��ن خ�سو�ساً، ا�ستيع��اب امل�ستجدات 
التكنولوجي��ة يف االأ�سلح��ة والتجهي��زات املختلف��ة، ويزي��د بالت��ايل م��ن احتم��االت 
وم�ستوي��ات االأخط��اء الب�سرية. كم��ا اأن ج�سم االإن�سان ال يتحم��ل م�ستويات الت�سارع 
وزواي��ا التفاف الطائرة التي باتت تتيحها التكنولوجيا االأكرث حداثة، االأمر الذي يجعل 
اأجه��زة الكمبيوتر التي توج��ه الطائرات بدون طيار بدياًل مالئم��اً يتحمل ن�سبة ت�سارع 
اإلى اأ�سعاف احلد االأق�سى الذي يتحمله اجل�سم الب�سري، ومبا اأن اال�ستغناء عن حجرة 
الطي��ار واأدواته وجتهيزاته ال�سخ�سية يخف�ض وزن الطائرة بدون طيار بن�سبة قد ت�سل اإلى 
اأربع��ن يف املئ��ة من وزن مثيلته��ا املاأهولة، فاإن هذا يتيح مزيداً م��ن �سرعة الطريان ومن 
القدرة على حمل االأ�صلحة، كذلك فاإن اإ�صقاط طائرة ماأهولة من قبل قوات العدو يعني 
مقتل اأو اأ�صر اأفراد طاقمها، بينما ال يت�صمن اإ�صقاط طائرة غري ماأهولة اأية خ�صارة ب�صرية. 
اإ�ساف��ة اإلى م��ا �سبق، يتيح االعتماد على طائرات قتال غ��ري ماأهولة توفرياً مادياً ي�سمل 
اال�ستغناء عن تدريب الطيارين والفنين وت�سفيح حجرة الطيار وجتهيزات االأمان بحيث 
ي�سل التخفي�ض يف تكليف ت�سغيل ودعم الطائرة غري املاأهولة اإلى ثمانن يف املئة مقارنة 

بتكاليف الطائرة التقليدية.
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حقائق وموؤ�سرات الفتة
� يف ع��ام 1998، اأوقفت اإدارة كلينتون عملية ت�سته��دف قتل زعيم القاعدة  اأ�سامة بن 
الدن يف اأفغان�ست��ان با�ستخدام �سواريخ كروز ملا لها من اأ�سرار جانبية. ويف عامي 2000 
و2001، �سع��ت الق��وات اجلوية االأمريكية الإع��ادة ت�سميم �سواري��خ »هيلفاير« م�سادة 
للمدرع��ات بهدف تركيبها عل��ى طائرات ا�ستطالع بدون طيار ط��راز »بريديتور«، وراأى 
جمل���ض االأمن القومي، قبل اأ�سبوع م��ن هجمات 11 �سبتمرب اأن الطائرات امل�سلحة من 
هذا النوع مل ت�سبح بعد جاهزة لتنفيذ عمليات من هذا النوع، واأول ا�ستخدام معروف 
لهذه الطائرات يف عمليات قتل العنا�سر امل�ستهدفة كانت يف �سهر نوفمرب 2001، عندما 
ا�ستهدفت طائرة من طراز »بريديتور« حممد عاطف، اأحد اأبرز قادة القاعدة يف اأفغان�ستان 

حينذاك.
� يف 4 دي�سمرب 2011، حتطمت طائرة ا�ستطالع بدون طيار طراز »اآر كيو170- �سنتينل« يف 
اإيران، وعزا م�صوؤول اأمريكي �صقوط الطائرة لفقدان االت�صال بها وخلل اآخر مل يحدده. 
بعده��ا باأ�سبوعن، حتطمت طائرة اأخرى بدون طيار من طراز »ريرب« يف جزر �سي�سل، ويف 
هذا ال�سدد، قال م�س��وؤول ع�سكري اأمريكي ال ينبغي اأن ت�سكل هذه مفاجاأة لنا، فلقد 
فقدت الواليات املتح��دة االأمريكية اأكرث من 50 طائرة بدون طيار، وحتى يوليو 2010، 
ر�سدت القوات اجلوية وقوع 79 حادثة للطائرات بدون طيار، تكلف كل منها نحو مليون 
دوالر عل��ى االأقل، االأ�سباب الرئي�سية لتحطم ه��ذه الطائرات وفقاً للقوات اجلوية هي: 
الطق���ض ال�سي��ئ، وفقدان االت�ساالت اأو تعطلها، واأخطاء ب�سري��ة، ويف هذا االإطار ي�سري 
اجل��رنال ديفيد ديبتيوال، نائب قائد القوات اجلوي��ة ل�سوؤون اال�ستخبارات اإلى اأن بع�ض 
اأن��واع الطائرات ب��دون طيار ال تقوى على ال�سمود يف البيئ��ات العالية اخلطورة، واإذا مت 
ن�سره��ا يف هذه االأج��واء ف�سوف تت�ساقط كاالأمطار، ما يعن��ي اأن هذه الطائرات ال تزال 
عر�س��ة لالأخطاء وعوامل الطبيعة، واأن �سقوطها لي�ض بال�سرورة نتيجة لك�سفها واإ�سابتها 

من قبل قوات معادية.
� ت�س��ري التقارير اإل��ى اأن اإدارة الطريان الفيدرالية االأمريكية ق��د اأ�سدرت 285 رخ�سة 
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لع��دد 85 م�ستخدماً، تغطي 82 نوعاً من الطائرات بدون طيار، ورغم اأن االإدارة رف�ست 
االإف�س��اح عن الذين منحوا الرتاخي�ض، ت�سري التقدي��رات اإلى اأن البنتاجون ي�ستخدم 
نحو 35 % من هذه الطائرات، ووكالة نا�سا نحو 11 %، ووزارة االأمن الداخل��ي نح���و 

5 %، فيما ت�ستخدم دائرة اجلمارك وحماية احلدود ثماين طائرات »بريديتور«. 
�  ت�سن��ف الطائ��رات بدون طيار ح�س��ب املهام املوؤهل��ة الأدائها، اأو ح�س��ب اأحجامها، 
اأو ح�س��ب م��دى طريانها، اأو ح�سب طريق��ة اإقالعها وا�ستعادتها، اأو م��دى ارتفاعها، اأو 
مقدرتها اال�ستيعابية لالأ�سلحة والتجهيزات... اإلخ، لكن تعدد مناذج اأجيالها املتعاقبة قد 
حدا بالدول االأك��رث ا�ستخداماً لها اإلى و�سع معايري للطائرات امل�ستقبلية بدون طيارين، 
كما فعل اجلي�ض االأمريكي مثاًل عندما وقع مع وزارة الدفاع الربيطانية مذكرة نوايا ب�ساأن 
اال�ستخ��دام امل�ستقبل��ي للطائرة التكتيكية بدون طي��ار TUAV الختيار هذه الطائرات 
وامل�سارك��ة يف التقني��ات املتعلق��ة بها ل�سمان العمالني��ة امل�سرتكة وف��ق اأف�سل املعايري 
امل�صرتك��ة التي ت�صمن ح�ص��ن ا�صتخدامها يف البلدين، وقد �صمل��ت اخلطوط العري�صة 
له��ذه املعايري حتومي الطائرة بدون طيار الأربع �ساعات على االأقل على م�سافة ال تقل عن 
خم�س��ن كيلومرتاً عن مركز انطالقه��ا، واأن يتم انطالقها وعودتها اإلى اأر�ض غري جمهزة 
للطائ��رات، واأن تنق��ل حمولة نافعة من امل�ست�سع��رات االإلكرتوني��ة، الب�سرية واالأ�سعة 
حتت احلم��راء، واأن ت�ستطيع االت�سال بنظم القي��ادة والتحكم واالت�ساالت والكمبيوتر 
واال�ستخب��ارات C41، وقابليتها للنق��ل بطائرة C-130 Hercules خالل 72 �ساعة من 

�سدور االأوامر.
� معظ��م الطائ��رات بدون طيار التي تن�سرها القوات االأمريكي��ة ال ت�ستلزم وجود »طيار« 
اأر�س��ي فق��ط، بل ف�سيلة م��ن حمللي اال�ستطالع )نح��و 19 فرداً لكل طائ��رة(، وطاقم 
�سيانة، وحتتاج طائرة من طراز »بريديتور« اإلى وجود نحو 168 فرداً، فيما حتتاج طائرة من 
ط��راز »ريرب« اإلى 180 فرداً، يف حن اأن طائرة مقاتل��ة من طراز »F-16« حتتاج نحو 100 
ف��رد فقط، وبالتايل، فاإن عدد م�سغلي الطائرات بدون طيار الذين دربتهم القوات اجلوية 

يفوق عدد الطيارين العادين خالل العامن املا�سين.
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� عل��ى مدار العقد املا�س��ي، مت تنفيذ نحو 95 % من هجم��ات الطائرات بدون طيار يف 
باك�ستان وحدها. 

� �ساأنه��ا �ساأن معظ��م الربامج الع�سكرية االأخرى، ال ت��زال الواليات املتحدة االأمريكية 
رائ��دة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وت�سري التقديرات اإلى اأن الواليات املتحدة متثل 
77 % م��ن برامج البحث والتطوير و69 % من جم��ال امل�سرتيات خالل العقد املقبل. 

وم��ع ذلك، ي�سل عدد الدول االأخ��رى التي لديها قدرات يف ه��ذا املجال اإلى ما بن 
40 اإل��ى 70 دولة، ويبل��غ عدد برامج اإنتاج هذه الطائرات يف الع��امل نحو 680 برناجماً، 

كم��ا تعمل ال�سن على ت�سريع برناجمها وتعم��ل على تطوير ما ال يقل عن 25 نوعاً من 
الطائرات بدون طيار، وموؤخراً ك�سفت اإيران عن برنامج الإنتاج طائرات بدون طيار �سمتها 

»�سفري املوت«.
� يفتخ�ر البنتاج��ون بامت����الك اأ�سطول ي�سم 7.500 )�سبعة اآالف وخم�سمائة( طائرة 
ب��دون طيار مقارنة ب��� 50 فقط منذ عقد م�س����ى، وعل�ى مدار العق����د املقب�ل، يتوقع 
البنتاجون اأن يت�ساعف عدد الطائرات ب��دون طي�ار »ذات اال�ستخدام��ات املتع��ددة« 
- التي لها القدرة عل��ى الق��يام بعمليات جت�س�سي���ة وهجومي���ة- اإلى قراب��ة اأربع���ة 
اأ�سع����اف ما علي����ه االآن. وتق��در �سرك��ة »تي��ل ج��روب« اال�ست�ساري��ة اأن حج��م 
االإنف��اق العاملي عل��ى الطائرات بدون طيار �سيت�س�اعف خ���الل العق�د املقب�ل لريتفع 
م��ن 5.9 ملي��ار دوالر اإل��ى 11.3 ملي��ار دوالر �سنوي��اً. ويف امل�ستقب��ل، يتوقع اأن حتوم 
ه��ذه الطائرات خلف جنود امل�ساة لتحمي ظهورهم، وت��زود باأ�سعة ليزر لها القدرة على 
اعرتا���ض ال�سواري��خ البال�ستية، والقيام بعمليات اإعادة الت��زود بالوقود يف اجلو، وتنفيذ 
مه��ام ق�سف ج��وي ا�سرتاتيجي، ويف ظل اأن مثل هذه الطائ��رات �ستكون اأرخ�ض ثمناً 
واأكرث �سرعة، واأكرث تخفّياً، واأ�سد فتكاً، يبدو اأنها �ستكون قادرة على تنفيذ عمليات تفوق 
اخلي��ال الب�س��ري، لكن ال ينبغي اأن نن�سى اأن تطورها وتقدمه��ا ال يزال مرهوناً بقدرات 

الب�سر، ولي�ض التكنولوجيا. 
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عن ال�سبح.. الطائرة االأحدث اأمريكياً
يف منت�س��ف يوليو 2010 ك�سفت �سركة »بوينج« االأمريكية لل�سناعات اجلوية عن طائرة 
ب��دون طيار تعمل بوقود الهيدروجن قادرة على التحليق والطريان ملدة اأربعة اأيام بدون 
توقف، وقادرة على الطريان على ارتفاعات �ساهقة، وقد اطلق عليها ا�سم »عن ال�سبح«، 
وه��ي ت�ستطي��ع اأن ت�سل اإل��ى ارتفاع يبلغ نح��و 20 األف مرت، اأو 65 األ��ف قدم، وتقول 
ال�سركة اأن »عن ال�سبح« �ستتمكن يف اآخر املطاف من القيام مبهمات جت�س�ض وا�ستطالع 
متوا�سل��ة ولفرتات طويلة، وت�سري »بوينج« اإلى اأن الطائرة اجلديدة تتمتع بقدرات طريان 
متوا�سل الأنها اأخف، والأنها مزودة بنظام وقود هيدروجيني فائق الفعالية، ويقول كري�ض 
هادوك���ض م��ن مركز اأبحاث »فانت��وم« التابع ل� »بوينج« اإن الطائ��رة اأكرث قوة وكفاءة من 
طائ��رة »الكوندور« التي و�سل معدل طريانها املتوا�سل اإلى 60 �ساعة يف عام 1989، اأما 
عن ال�سبح فت�ستطيع اأن حتلق لنحو 96 �ساعة متوا�سلة، وتقول ال�سركة اإن الطائرة مزودة 
مبح��رك �سعته 3.2 لرت، وبجهد اأق�سى يبلغ 150 ح�ساناً، اأما عر�ض اجلناحن في�سل اإلى 

46 مرتاً.

مركبات ف�سائية واأخرى للر�سد اجلوي
يف اإبريل 2010 انطلقت مركبة منوذجية يقوم اجلي�ض االأمريكي بتجربتها خلدمة اأغرا�ض 
ع�سكري��ة، اإل��ى الف�س��اء من والي��ة فلوريدا، ويبلغ حج��م املركب��ة X37B التي تعمل 
ب��دون طيار، ربع حجم مكوك الف�ساء املعتاد، وهي م��زودة مبحرك كبري يف اجلزء اخللفي 
منه��ا لتغيري امل�سار، ولك��ن بينما ي�ستخدم مكوك الف�ساء نظام��اً خلوياً للطاقة ت�ستخدم 
هذه املركب��ة الع�سكرية الف�سائية بطاريات ت�سحن من الطاق��ة ال�سم�سية، باالإ�سافة اإلى 
بطاري��ات ليثيوم اأيون، اأما االأهداف الكامنة وراء اإطالق املركبة وتكلفة برنامج ت�سنيعها 
واإطالقها، فهي م��ن االأ�سرار الع�سكرية، ويف ال�سهر والعام ذاته حلقت طائرة بدون طيار 
بنج��اح فوق املحيط الهادئ، يف بداية موفقة للم�سروع البحثي الذي ت�سرف عليه وكالة 
الف�ساء االأمريكية »نا�سا« لدرا�سة الغالف اجلوي، والطائرة هي من طراز »جلوبال هوك« 
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الذي يدار بالروبوت، وم�سمم للبقاء يف اجلو على ارتفاع �ساهق لفرتة طويلة من الزمن، 
وت�ستخدمها »نا�سا« الإجراء البحوث البيئية.

اأ�سلحة م�سادة
نظ��راً للتقدم الهائل يف م�ستوى االعتمادية على الطائرات بدون طيار يف معظم اجليو�ض 
املتقدم��ة، كان لزاماً تطوير اأ�سلحة م�سادة لهذا النوع من الطائرات، ويف هذا االإطار جنح 
نظام ليزر طوره اجلي�ض االأمريكي موؤخراً، وو�سف باأنه �سالح ثوري يف حروب امل�ستقبل، 
يف اإ�صق��اط عدد م��ن الطائرات بدون طيار يف �صل�صلة جتارب ج��رت موؤخراً، وفق تقرير. 
وذكرت �سبكة »�سي اإن اإن« االأمريكية اأن اإطالق الليزر، والأول مرة من على منت مركبة 
ع�سكري��ة مدرع��ة من طراز »همف��ي« ميثل جناحاً فا�س��اًل للجي���ض االأمريكي للت�سدي 
للطائ��رات بدون طيار، ولتطوي��ره بغر�ض اال�ستخدام يف �ساحات املع��ارك، ويتيح جتهيز 
املركبة الع�سكرية املدرعة بليزر »اأفنغر«، التي قامت »بوينج« بتطويرها، نقل اجلهاز الثوري 
ملالحقة طائ��رات العدو يف اأكرث املناطق وعورة واإ�سقاطها، ويعم��ل »اأفنغر« باأ�سعة الليزر 
حت��ت احلمراء مبدى قوى يبلغ ع�سرات الكيلووات، وه��و ن�سخة معدلة من اأحد اأ�سلحة 
اأنظمة الدفاع��ات اجلوية االأمريكية، وياأمل اجلي�ض االأمريك��ي اأن يت�سدى »ليزر اأفنغر« 
للطائ��رات ال�سغرية ب��دون طيار UAVs، التي ق��د يجري حتمليها مبتفج��رات اأو اأجهزة 
جت�س�ض ي�سع��ب اإ�سقاطها بوا�سطة اأنظم��ة الدفاعات اجلوية التقليدي��ة، وجرت التجربة 
املعق��دة يف »نيومك�صيكو« ومتك��ن خاللها »ليزر اأفنغر« من اإ�صق��اط ثالثة من الطائرات 
ب��دون طي��ار بدقة متناهية، وقال غ��اري فيتزمري، نائب رئي�ض »بوين��ج« اإن هذا النوع من 
الطائرات ال�سغرية، اأ�سب��ح ميثل خطراً متنامياً على اجلي�ض االأمريكي يف اأر�ض املعارك، 
واأ�ساف:»ليزر اأفينغر«، لي�ض كمثيله من االأ�سلحة التقليدية ال يخلف اأثراً قد يدل على 
موقع��ه.. هذا اجلهاز قادر على حتييد تهديدات ذلك الن��وع من الطائرات ويحافظ على 
�سالم��ة جنودنا«، وجت��د تر�سانة الدفاع��ات اجلوية االأمريكية �سعوب��ة يف الت�سدي لهذا 
الن��وع من الطائرات ال�سغرية امل�سنوعة م��ن البال�ستيك، نظراً لطبيعة ال�سواريخ اجلوية 
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امل�صممة الإ�صقاط الطائرات التقليدية، وللربهنة على اأهمية التجربة، قال خبري ع�صكري 
ب��ارز اإن الروبوتات هي التي �ستقود احلروب يف النزاعات الع�سكرية امل�ستقبلية يف القرن 
احلادي والع�سرين، وقال بيرت دبليو. �سينغر، الكاتب والع�سو مبعهد بروكينز خالل كلمته 
اأمام موؤمتر »التقنية والرتفية والت�سميم«، يف كاليفورنيا، »بلغنا نقطة ثورية يف احلروب، مثل 

اخرتاع القنبلة الذرية«.

امل�سادر:
� تقري��ر من�سور مبجلة فوري��ن بولي�سي االأمريكية، بقلم ميكا زينك��و من مركز العالقات 

اخلارجية االأمريكية.  
� تقارير من�سورة مبجلة »ذا اتالنتيك« االأمريكية.

� �سحيفة ال�سرق االأو�سط )العدد ال�سابع/مايو 2010(.
� مقاالت من�سورة ب�سحيفتي نيويورك تاميز ووا�سنطن بو�ست. 

� �سبكة BBC  الربيطانية.
� اجلزيرة نت. 

� تقارير �سحفية اإ�سرائيلية مرتجمة.
� مو�سوعة ويكيبيديا.

� تقارير مرتجمة عن �سحف اإ�سرائيلية.
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اأ�سبح��ت البحري��ة ال�سينية تتمتع بدور كبري، وال بد اأن يتع��زز هذا الدور يف امل�ستقبل، 
وكان��ت البحرية ال�سينية ق��د اأدرجت منذ العام 2006 يف ج��دول البحريات الثمانية، 
االأكرب يف الع��امل �سمن ن�سرة: »اأ�ساطيل قتالية« Flottes de Combat وقد ترتب على 
ظه��ور ال�سن يف هذا اجل��دول دفع ال�سن الإجراء عدة مراجع��ات هامة، خ�سو�ساً اأنها 
و�سل��ت الأول مرة اإلى املركز الثال��ث مبا�سرة بعد رو�سيا، وقبل بريطانيا. »ما املده�ض يف 
االأمر؟ فال�سن اأ�سبحت اإحدى القوى العظمى يف الكرة االأر�سية«، وفق ما يقول »برنار 
بريزل��ن« موؤلف هذه الن�سرة املرجعية التي ت�سدر كل �سنتن، ويك�سف و�سول البحرية 
ال�سيني��ة اإلى املرتبة الثالثة ب��ن القوى العظمى عن االأهمية العظمى التي توليها بكن 
ل�سالحه��ا البحري، الذي بلغ تعداده 230000 )مبا يف ذلك طريان البحرية و7000 من 

م�ساة البحرية(، ي�ساف اإلى ذلك نحو 350.000 يف االحتياط.

خلفية تاريخية
اأقلع��ت قوات ال�س��ن البحرية يف العام 1949، منطلقة نحو م��كان يدعى »باي ما مياو« 
)معب��د احل�سان االأبي�ض( بعد فرتة من بنائها، وراحت وحداتها اخلم�ض الكربى: وحدة 
البوارج، وحدة الغوا�سات، وحدة ال�سالح اجلوي، وحدة الدفاع ال�ساحلي، ووحدة م�ساة 
البحرية، تتقدم بخطوات وا�سعة من مرحلة مكنتها نحو مرحلة تعميم بناء املعلوماتية فيها.

لق��د اأ�سبحت الق��وات البحرية ال�سينية ق��وة بحرية �ساربة تق��در، يف جميع الظروف، 
عل��ى مواجهة التهدي��دات املتنوعة  لالأمن، وتنفيذ �سائر املهم��ات العظيمة امللقاة على 

البحرية الصينية .. والمستقبل 
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كاهلها، بعد 62 �سنة من بناء وتنمية نف�سها، من �سفن مدفعية من اخل�سب اإلى  مدمرات 
»ت�سونه��وا �سن دون« )الدرع ال�سيني الرائع( ويف الثال��ث والع�سرين من اإبريل 1949، 
اأقلعت بوارج ال�سعب ال�سيني البحرية من نهر اليانغت�سي الذي تتالطم اأمواجه الهائجة 

اإلى البحر ب�سعوبة.
متحف ق��وات ال�سن البحرية يف مدينة »ت�سينغداو« ي�ستعر���ض، ب�سورة ناب�سة باحلياة، 
م�سريته��ا املكتنفة بامل�ساعب وامل�سق��ات يف التقدم الظافر من املي��اه ال�سفراء اإلى املياه 

الزرقاء.
يف ع��ام 1954، خ�س�س��ت ال�س��ن مبلغاً �سخماً م��ن املال ال�ست��رياد 4 مدمرات من 
�سن��ع االحتاد ال�سوفيت��ي ال�سابق، ويف عام 1962 جنحت ال�س��ن يف ابتكار اأول �سائدة 
غوا�س��ات، ويف عام 1971، بداأت اأول مدمرة �سواريخ موجهة »املدمرة جينان« �سنعتها 
ال�س��ن بنف�سه��ا، على �سوء الت�سميم ال��ذي و�سعته مببادرتها الذاتي��ة، يف اأداء اخلدمة 
العملية، ويف عام 1975، مت ت�سليم اأول �سفينة حرا�سة مزودة بالقذائف املوجهة من �سنع 
ال�سن اإلى وحدة منتفعة بها من بحريتها. االأ�سلحة واملعدات الع�سكرية لبحرية ال�سن 
�سق��ت طريقها اإلى مرحلة التطوير ال�سريع بع��د اأن كانت ت�ستورد من اخلارج فاأ�سبحت 

ت�سنع بنف�سها، باالعتماد على قواها الذاتية.
يف ع��ام 1981 ظهرت »جينان« للعيان، م��ن جديد بعد اأن �سارت، �سرياً، اأثراً بعد عن، 
ل�سن��ة واحدة، وقد اأ�سيفت اإليها من�سة حتم��ل طائرات ونظام ملالحة االأقمار ال�سناعية، 
يف ح��ن ال تزال حمافظة على �سواريخها املوجهة امل�سادة للغوا�سات مما زادها قوة هائلة 
�س��د الغوا�س��ات ومهاجمتها، ومذ ذاك �س��ارت بحرية ال�سن يف خ��ط املالحة العايل 

التكنولوجيا، ب�سرعة كبرية.
املدم��رة »هاربن« الت��ي اأنعم عليها با�سم »اأول مدمرة �سيني��ة ال�سنع« كانت واحدة من 
اجلي��ل الث��اين ملثيالتها ال�سيني��ة ال�سنع واملزودة بفئ��ة من ال�سواري��خ املوجهة للدفاع 
اجلوي، واالأ�سلح��ة امل�سادة للغوا�سات، وذات القدرة عل��ى حمل الهليكوبرتات، وقد 
تزودت بحرية ال�سن بهذا النوع من املدمرات احلديثة خالل ت�سعينيات القرن املا�سي، 
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وه��ذا يدل عل��ى اأن ال�سفن احلربية لل�س��ن �سرعت ت�سق الطريق اإل��ى حتقيق اأغرا�ض 
عديدة والقيام بعمليات يف اأعايل البحر.

يف ال�سن��وات االأخرية، تزودت قوات ال�سن البحري��ة مبدمرات »الدرع ال�سيني الرائع« 
املجهزة بال�سواريخ املوجهة ال�سيني��ة ال�سنع من اجليل احلديث، تزوداً تدريجياً اأك�سب 
وحدات �سفنها احلربية قدرة للدفاع اجلوي زاوية واإقليماً يف اآن واحد، ويف الوقت نف�سه، 
ت��زودت مبدمرات ال�سواريخ املوجه��ة للحرا�سة، و�سفن ال�سواري��خ املوجهة، و�سائدات  
الغوا�س��ات، وكا�سحات االألغام، و�سفن االإم��دادات يف املحيطات، من اجليل اجلديد، 

وقد رفع ذلك قدرتها على القيام بعمليات متعددة االأغرا�ض يف املحيطات البعيدة.
قوات غوا�س��ات البحرية ال�سينية هي االأخرى تقدمت وثب��اً اإلى االأمام، حيث اأنزلت 
اأول غوا�سة نووية لل�سن اإلى املاء عام 1970، ثم اأنزلت اأول غوا�سة نووية �سينية ال�سنع 
ومزودة بال�سواريخ املوجهة اإلى املاء عام 1981، واأكرث من ذلك اأن ال�سن اأطلقت الأول 
م��رة وبنجاح �ساروخاً من غوا�سة يف عام 1981. الي��وم ازداد عدد الغوا�سات ال�سينية 
وحموالته��ا االإجمالية ع�سرات االأ�سعاف، قيا�ساً باالأيام االأولى لبناء هذه القوات، وقد 

�سكل ذلك تر�ساً ح�سيناً حتت املاء.

التحديث
يف الواق��ع، كانت بكن قد عزمت على حتديث �س��الح الغوا�سات ب�سكل جذري، بعد 
اأن اأطلق��ت غوا�ستن SSN يف نهاية الع��ام 2002 ونهاية عام 2003، واجلدير بالذكر اأن 
هذا النوع من الغوا�س��ات م�ستق من الغوا�سات الرو�سية طراز Victor III، وقد اأحيط 
بناوؤه��ا ب�سرية ق�سوى. وقد ت�سلمت ال�سن يف الع��ام 2006 الغوا�سات الثماين،  طراز 
Kilo، الت��ي طلبته��ا من ثالثة اأحوا���ض �سفن رو�سية خمتلفة من��ذ العام 2002 بهدف 

ت�سلمه��ا �سريعاً ح�سب قول »برنار بريزلن«، الذي ي�سيف: »ازداد اإلى حد كبري االإنتاج 
املت�سل�س��ل للغوا�سات من ط��راز Song ، ف�ساًل عن اإن�ساء حو�س��ن لبناء الغوا�سات، 

توجد اثنتان منها يف اخلدمة االآن، ف�ساًل عن اأربع اأخرى على االأقل قيد البناء«.
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ت�ستطي��ع ه��ذه الغوا�سات زنة 2250  طناً يف اأثناء الغو���ض، اأن تنطلق ب�سرعة 22 عقدة 
حت��ت املاء، كما مت تزويدها ب�سواريخ م�س��ادة لل�سفن، ويف هذا ال�سياق البد من االإ�سارة 
 Song بحجم و�سط بن ،Yuan اإلى جناح بكن يف اإنتاج غوا�سة اأخرى اأحدث من طراز

ال�سينية وKilo الرو�سية.

ال�سفن اخَلِفّية
تغ��ريت �س��ورة االأ�سطول ال�سيني �س��راً ولكن بثقة، مع �سفن اأ�سبح��ت تتخذ اأ�سكال 
االإخف��اء مقرتبة بذلك من اأ�سكال ال�سف��ن الغربية، ينطبق ذلك على املدمرات �سنف 
Lanzhou، التي مت ت�سلمها من اأحوا�ض �سناعة ال�سفن يف �سانغهاي حديثاً، هذه ال�سفن 

تبل��غ اإزاحتها 7000 طن، وهي مزودة ب�سواري��خ جوية م�سادة �سينية طراز HQ-9 و16 
�ساروخ��اً م�ساداً لل�سفن Ying Ji-3 C803 مبدى 160 كل��م، وهي جمهزة اأي�ساً برادار 

رباعي االأوجه امل�ستوية الذي يبدو م�ستوحى من منظومة Aegis االأمريكية.
دخلت يف اخلدمة اأي�ساً خالل الفرتة االأخرية وحدتان من طراز Guangzhou مزودتان 

.C803 و�سواريخ م�سادة لل�سفن طراز SA-N-7 ب�سواريخ رو�سية طراز
هذه املدمرات تبلغ اإزاحتها 6800 طن، وهي ق����ادرة على االنطالق ب�سرعة 29 عقدة، 
ويبلغ طوله���ا 160 مرتاً. وح�سب معطيات برنار بريزلن: »هناك مدمرتان اأخريان قاذفتان 
لل�سواري��خ م�ستقت��ان من ال� Shenzen  التي كانت قد و�سع��ت يف اخلدمة عام 1999 
 HQ-9 اإزاحة 6600 طن(، ولكنهما على االأرجح مزودتان ب�سواريخ �سطح - جو طراز(
اأو SA-N-6، اكتمل بناء اإحداهما واالأخرى قيد البناء. ومع املدمرات االأربع الرو�سية 
طراز Sovremenny التي طلبتها ال�سن من اأحوا�ض بناء ال�سفن يف »�سان بطر�سبورغ«، 
�ستك��ون ال�س��ن قد و�سعت يف اخلدم��ة، يف غ�سون اأقل من �سنت��ن، ع�سر �سفن دفاع 
ج��وي كبرية، كما اأن تطور الفرقاطات ال�سيني��ة مهم اأي�ساً مع و�سع الوحدتن االأولين 
م��ن �سنف Ma`Anshan طراز Jankai يف اخلدمة، مم��ا يرفع عدد املجموعة املت�سل�سلة 

اإلى اأربع �سفن.
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كان م��ن املعتقد، خطاأً، اأن ه��ذه ال�سفن، التي تتميز باأ�سكاله��ا اخلفية، والتي بني منها 
ثالثون ن�سخة، م�سممة على �ساكلة فرقاطات La Fayette الفرن�سية، حتمل هذه ال�سفن، 
الت��ي تبل��غ اإزاحتها 3500 طن، منظومة دفاع جوي ط��راز Crotale و8 �سواريخ م�سادة 
لل�سف��ن. وت�سم فئة الفرقاطات اأي�ساً ع�سراً من ط��راز Jiangwei II اأ�سغر حجماً بقليل 

من ال� Ma`Anshan( 2250( طن، ولكن بت�سلح مماثل.
ف�س��اًل عن ذلك، متل��ك ال�سن اأكرث م��ن 100 �سفين��ة برمائية، بينه��ا 36 �سفينة تزيد 
حمولتها عن 6000 طن، كما متلك عدداً من املدرعات الربمائية خا�سة باجليو�ض الربية، 

وهناك درا�سات للح�سول على قوارب اإنزال م�سطحة بحمولة 12000 طن.

امتالك حامالت الطائرات
م��ا بقي حتى االآن �سراً �سائع��اً بداأ يتخذ مظهراً وا�سحاً، ومن بع��د تردد وتاأخر وتخلف 
ع��ن دول اأخرى، د�سنت ال�سن يف العا�سر من اأغ�سط�ض 2011 حاملة طائراتها االأولى، 
لت�سب��ح بذلك خام�ض دولة اآ�سيوية متلك مثل هذا ال�سالح، والدولة احلادية ع�سرة على 
م�ست��وى العامل من بع��د الواليات املتحدة ورو�سي��ا وبريطانيا وفرن�س��ا واإيطاليا واإ�سبانيا 
والربازيل والهند واليابان وكوريا اجلنوبية وتايالند، فعلى �سعيد الدول االآ�سيوية �سبقت 
الهن��د ال�س��ن يف امتالك بحريتها حلام��الت الطائرات، وذلك حينم��ا ا�سرتت يف عام 
1994 حاملة الطائرات الرو�سية »اأدمريال غورو�سكوف« التي تزن 45.5 األف طن، مببلغ 

1.6 مليار دوالر، علماً باأن البحرية الهندية بداأت منذ عام 2005 يف بناء حاملة طائرات 
اأخرى حملية الت�سنيع بالكامل بوزن يناهز 37.5 األف طن، كما اأن تايالند �سبقت ال�سن 
اأي�س��اً بامتالكه��ا حلاملة طائرات اإ�سبانية ال�سنع بدءاً من ع��ام 1997، علماً باأنها �سغرية 
احلج��م )ال يتجاوز وزنها 11.5 األف ط��ن، وال يت�سع �سطحها الأكرث من 26 طائرة ن�سفها 
من املروحيات(. اأم��ا اليابان، التي كانت رائدة يف امتالك حامالت الطائرات ال�سخمة 
قب��ل هزميتها يف احلرب الكونية الثانية، ف�س��ارت ب�سبب القيود املفرو�سة عليها تتحا�سى 
ا�ستخدام ا�سم حاملة الطائرات يف و�سف �سفنها احلربية ال�سخمة ذات التقنيات العالية 
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والت��ي ميكنه��ا اأن تتحول اإلى مهابط للطائرات املقاتل��ة واملروحيات عند احلاجة، ومتلك 
كوري��ا اجلنوبية حاملة طائ��رات م�سنوعة حملي��اً، وتزن 14 األف ط��ن، وباإمكانها حمل 
700 عن�س��ر مقاتل و12 مقاتلة حربية و10 مروحي��ات. اإن دخول ال�سن ع�سر امتالك 

حام��الت الطائرات اأث��ار الكثري من عالم��ات اال�صتفهام يف االأو�ص��اط العاملية ومراكز 
البح��وث اال�سرتاتيجية، اإلى الدرجة التي دفعت وا�سنطن ر�سمياً اإلى طلب تف�سري من 
بكن حول احلدث ومراميه، ذلك اأن الكثريين �سبهوا تد�سن حاملة الطائرات ال�سينية 
االأول��ى بتد�سن االأمريكين حلاملتهم االأولى »يوج��ن اإيالي« من حو�ض بناء ال�سفن 
يف برمنغه��ام يف 14 نوفمرب 1910، مفرت�س��ن اأن احلدث ال�سيني رمبا كان مثل احلدث 
االأمريك��ي قبل قرن من الزمن جلهة بداية حقبة جديدة من اال�سرتاتيجيات والعمليات 
احلربي��ة يف اأعايل البحار، وبتعبري اآخر: هل اخلط��وة ال�سينية هي البداية مل�سروع �سيني 
اأك��رب يكتم��ل يف عام 2020 مثاًل، ومف��اده ا�ستخدام القوة الع�سكري��ة يف اأعايل البحار 
لرتجي��ح وتاأمن امل�سالح ال�سيا�سية واالقت�سادية لل�سن مثلما فعلت وا�سنطن من قبل؟ 
ورغم اأن بكن قاومت جميع اأ�سكال املبالغة يف االحتفال بتد�سن حاملتها االأولى، بل 
حاول��ت اإ�سدال قدر من الغمو�ض على احلدث، اإلى حد جتنبها اإطالق ا�سم معن على 
احلامل��ة، ب��ل واالإ�سرار على اأن ما د�سنته بحريتها لي�ض �س��وى �سفينة اأبحاث وتدريب، 
ف��اإن املراقبن راح��وا ينقبون عن غري املعلن، ف��اإذا كان �سحيح��اً اأن احلاملة، التي تعود 
اإل��ى احلقبة ال�سوفيتي��ة، ومت بناوؤها يف اأوكرانيا، وتزن 67 األف ط��ن، وا�سرتتها بكن من 
مو�سك��و يف عام 1998، ثم اأجرت عليه��ا تعديالت وجتديدات كثرية يف ميناء »داليان«، 
جمرد �سفين��ة اأبحاث وتدريب، فاإن ال�سحي���ح اأي�س��اً ه��و اأن العملية مبجملها ا�ستباق 
وحت�س��ري لقي��ام اجلي�ض االأحمر بتد�س��ن حاملة طائرات �سيني��ة خال�سة يف عام 2014 
�سم��ن ثالث اأخريات تعتزم بك��ن اإحلاقها ب�سالحها البحري املتعاظ��م، وبع�سها مزود 
بقدرات نووية، واإذا كان �سحيحاً اأن بكن حتا�ست اإطالق ا�سم على احلاملة التي كانت 
عُ�رف��ت يف احلقبة ال�سوفيتية با�س��م »فارياغ«، فاإن م�سادر مقرب��ة من جرناالت اجلي�ض 
االأحم��ر �سربت خب���ر اختي��ار »�سي النغ« كا�س��م للحامل��ة، وذلك تيمناً باالأدمريال 
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»�سي النغ« املنحدر من �ساللة »قينغ« التي حكمت ال�سن ما بن 1644 - 1911.
وا�ستن��اداً اإلى م��ا ع�ُ�رف عن هذا الع�سك��ري من دعوات بال�سيادة عل��ى تايوان، فقد 
قي��ل اإن اإطالق ا�سمه عل��ى احلاملة متعمد، وي�ستهدف اإر�س��ال ر�سالة حتذير مفادها اأن 
اأي عمل متهور باإعالن ا�ستق��الل تايوان �سوف يواجه بالقوة الع�سكرية، على اأن خبرياً 
ع�سكري��اً اأمريكي��اً هو االأدمريال املتقاع��د »اإيريك ماك فارون« له راأي اآخ��ر، اإذ قال اإن 
اإط��الق ا�سم »�سي النغ«، رغم ح�سا�سيته، لي�ض في��ه اإيحاءات بالتهديد لتايوان، م�سيفاً 
اأن حامل��ة الطائرات غري �سرورية ل�سينايوهات غ��زو تايوان، الأن لدى بكن اأعداد هائلة 
من املقاتالت التي ميكن حتريكها ب�سهولة من الرب ال�سيني عرب م�سيق تايوان يف عمليات 
ق�سف خاطفة و�سريعة، كم��ا اأن اخلبري الع�سكري االأمريكي اأثار نقطة هامة كانت جملة 
»واي��رد« ق��د طرحتها من قبل يف عددها ال�سادر يف يونيو املا�سي، وهي اأن نقطة ال�سعف 
الرئي�سي��ة يف احلاملة ال�سيني��ة »موجودة حتت جلدها« وتتمث��ل يف حمركاتها االأوكرانية 
ال�سن��ع من تلك الت��ي اأثبتت ف�ساًل ذريعاً يف حتقيق ال�سرع��ة املطلوبة، بدليل ما حدث 
حلاملة الطائرات »كوزنت�سوف« الرو�سية املطابقة للحاملة »فارياغ« ت�سميماً وم�سموناً، ويف 
اأ�سب��اب جلوء بكن اإل��ى هذه اخلطوة من بعد تاأخر وتلكوؤ، تباين��ت اآراء املحللن؛ فمن 
قائ��ل اإن بكن ت�سعى اإلى فر�ض هيمنتها يف بحر ال�سن اجلنوبي، ومياه املحيط الهندي 
حي��ث التناف�ض على اأ�سده بن بكن م��ن جهة وقوى اإقليمية كالهن��د واليابان وكوريا 
اجلنوبي��ة م��ن جهة اأخرى، اإلى قائ��ل باأن لالأمر عالقة بردع كل م��ن ي�ستهدف ال�سن 
اأو يقل��ل م��ن �ساأنه��ا اأو يحاول فر�ض االأمر الواق��ع عليها، اإلى قائل ب��اأن اخلطوة لي�ست 
�س��وى حماولة لرفع معنويات �سالح البحرية يف اجلي�ض االأحمر والذي ه�ُ�مّ���ض طوياًل 
ل�سالح �سالحي اجلو والرب، هذا باالإ�سافة اإلى من قالوا باأن اخلطوة ت�ستهدف االإيحاء ملن 
يعنيه االأمر باأن البحرية ال�سينية تواكب التطورات العاملية جلهة عمليات حرا�سة ال�سفن 
التجاري��ة يف اأعايل البحار، وحماربة القر�سنة واالإره��اب، وامل�ساهمة يف عمليات االإنقاذ 
واالإغاثة واالإجالء وتقدمي اخلدمات االإن�سانية، اأي اأن ال�سن تتحمل م�سوؤولياتها كدولة 
عظم��ى دائمة الع�سوية يف جمل�ض االأمن، وبطبيعة احلال، كان هناك من قال باأن امل�ساألة 
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تتعل��ق بالتناف�ض االأمريكي – ال�سيني. وحول هذا املو�سوع علق »اإيريك ماك فارون«، 
قائ��اًل اإن الب��ون �سا�سع جداً فيما يخ�ض الق��درات القتالية البحري��ة، لي�ض بن ال�سن 
والوالي��ات املتحدة فقط، بل بن االأخرية وكل دول العامل جمتمعة، فالواليات املتحدة 
متتلك مثاًل 20 حاملة للطائرات، بينما دول العامل االأخرى جمتمعة متلك 10 منها فقط، 

ناهيك عن اأن احلامالت االأمريكية اأكرب حجماً واأكرث تقدماً يف تقنياتها.
ويف ه��ذا ال�سياق يكفي اأن نو�سح اأن امل�ساح��ة االإجمالية الأ�سطح احلامالت االأمريكية 
الع�سري��ن تبل��غ 280 األف مرت مربع، بينما هي يف احلام��الت االأجنبية االأخرى كلها ال 
تزيد على 60 األف مرت مربع، ويجزم االأدمريال »ماك فارون« باأن ال�سينين على قدر من 
الذكاء يجعلهم يتعاطون بواقعية مع قدرات القوى االأخرى، م�سيفاً اأن االأرجح هو تعاون 
حام��الت الطائرات ال�سينية واالأمريكية مع بع�سه��ا البع�ض من اأجل حتقيق االأهداف 
امل�سرتك��ة، ولي�ض تناف�سهما، ويف قول م�سابه، يوؤك��د »يو�سي يو�سيهارا« االأ�ستاذ امل�سارك 
يف معه��د ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية التابع للكلية البحرية يف »رود اآيالند« باأن ال�سينين 
واقعيون، وبالتايل ف��اإن ا�ستثماراتهم يف ال�سالح البحري �ستكون معتدلة وحذرة بحيث 
ال تقودهم اإلى �سباق ت�سلح مكلف يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى االإفال�ض واالنهيار مثلما 

حدث لالحتاد ال�سوفيتي.
م��ع حلول الق��رن احل��ادي والع�سرين، �سج��ل �سالح الط��ريان لبحرية ال�س��ن تقدماً 
بخط��وات اأو�س��ع اإلى االأمام، واأ�سبح ن�سف قطر قيامه بعملي��ات اأطول، ذلك الأنه تزود 
�سام��اًل وكاماًل مبقات��الت »الفهد الطيار« املمتازة بالقدرة الك��ربى على القيام بعمليات 
ج��و - بحر الهجومية، ومقاتالت اجليل الثال��ث ذات الكفاية العليا يف القيام بعمليات 
معلوماتي��ة، وبذلك �سارت له قوة قتالي��ة يف جميع الظروف اجلوي��ة، والتنا�سق الوثيق 
بن طائرات االأ�سطول م��ن اجليل االأول وبوارج البحرية ارتقى مبزيد من كفاءة البحرية 
امل�س��ادة للغوا�سات والهجوم عليها، يف حن اأر�س��ى الت�ساعد ال�سامل للكفاءة القتالية 
لدى طائ��رات اال�ستطالع والتزويد بالوق��ود والقاذفات اأ�سا�ساً منيع��اً لك�سب ال�سيادة 

اجلوية مليدان املعركة البحرية وال�سيادة القيادية للجو الكهرومغناطي�سي.
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ع��الوة على ذل��ك مت تعميم ال�سواري��خ املوجهة كاأ�سلح��ة ركائزية يف وح��دات قوات 
الدفاع ال�ساحلي على العموم، لتحل حمل املدافع امل�سادة للطائرات، كما جرى حتقيق 
املكننة يف وحدات م�ساة البحرية يف حن اتخذت تدابري جتعل كل ا�ستعداداتها للقتال 
معلوماتية، املعدات احلديثة للعملي��ات الربمائية ارتقت بالقدرة على التحرك وعمليات 
االإنزال مل�ساة البحرية يف جميع النواحي، وقد مت ت�سعيد االأ�سلحة واملعدات لدى اأ�سلحة 

البحرية ال�سينية ، ت�سعيداً كاماًل و�ساماًل اإلى امل�ستوى الرفيع.

 �سيا�سة االأمر الواقع
وقعت ال�سن مع بقية الدول االأع�ساء يف رابطة جنوب �سرق اآ�سيا يف العام 2002 على 
اإع��الن بالتزام احليطة و�سبط النف�ض يف التعامل مع كل ق�سايا املنطقة وم�سكالتها، ويف 
العام 2010 اجتمعت الدول االأع�ساء يف الرابطة، وح�سرت االجتماع هيالري كلينتون 
وزي��رة خارجية الوالي��ات املتحدة، لتعل��ن اأن بالدها تنظر اإلى نزاع��ات الدول يف بحر 
ال�سن اجلنوبي يف اإطار امل�سلحة القومية االأمريكية، وان�سم اإليها يف االإعراب عن قلقها 
اإزاء تطورات الو�سع يف املنطقة قادة ع�سر دول جماورة لل�سن، �سعروا اأن القوة املت�ساعدة 
لل�س��ن على اأر�ض الواقع جعلت االإعالن ال�سادر قب��ل ثماين �سنوات خايل امل�سمون 
وغ��ري ذي معن��ى، ومل يعد �سراً اأن ال�س��ن تعمل منذ �سنوات على بن��اء قاعدة بحرية 
للغوا�سات يف جزيرة هاينان وهو م��ا اعتربه حمللون ع�سكريون حتواًل ا�سرتاتيجياً جذرياً 
يف العقيدة الع�سكرية لل�س��ن، اأول معنى من معاين هذا التحول كما ف�سرته الواليات 
املتح��دة هو اأن احلالة املالحية يف بحر ال�سن اجلنوبي �سوف تتعر�ض لقيود، وقد ت�سبح 
م�ساح��ة املياه التي ميكن الأ�ساطيل الدول االأخرى اأن تتحرك فيها بحرية �سغرية للغاية، 
اإذ �سيتع��ن اإن اآج��اًل اأو عاجاًل على كل بواخر ال�سحن والب��وارج وحامالت الطائرات 
والغوا�س��ات التي ترفع اأع��الم الدول االأخرى اإطالع القيادة البحري��ة ال�سينية م�سبقاً 

على حتركاتها.
فاالأم��ر الوا�س��ح واملوؤكد - وال حاجة بنا اإل��ى املراهنة على �سدق ه��ذه التوقعات من 
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عدمه - هو اأن ال�سن قد واجهت العامل باأمر واقع جديد يف اال�سرتاتيجية الدولية حن 
اأعلن��ت على املالأ اأن بحر ال�سن اجلنوبي بوؤرة اهتم��ام �سينية لي�ست اأقل خطورة على 

اأمن ال�سن وا�ستقرارها من البوؤرتن التقليديتن، واأعني بهما تايوان والتبت.
مل تخ��ف ال�س��ن انزعاجها م��ن موقف الوزيرة هي��الري وت�سريحاته��ا، وبخا�سة تلك 
الت��ي دعت من خالله��ا اإلى مقاربة متعددة االأطراف حل��ل م�سكالت احلدود البحرية 
يف اإط��ار منت��دى اأمن اآ�سيوي ي�سم اإلى جانب ال�سن فيتن��ام والفلبن وبروناي وتايوان 
واإندوني�سيا، اأي الدول �ساحبة احلقوق يف هذا البحر الذي ميتد من جزيرة هاينان �سمااًل 

اإلى جزيرة بورنيو جنوباً.
واجلدي��ر بالذك��ر اأن هذا االهتم��ام املتزايد من جان��ب ال�سن ببحر ال�س��ن اجلنوبي، 
وكذل��ك ببحرها ال�سرقي وبحر اليابان وم�سايق تاي��وان يعك�ض ان�سغااًل طبيعياً ومنطقياً 
باأمنه��ا املبا�س��ر، خا�سة اأن املناطق املتاخمة لهذه البح��ار اأ�سبحت خالل الثالثن عاماً 
املا�سي��ة اأهم قواع��د النمو ال�سناعي��ة والتجاري��ة يف ال�سن اإن مل يك��ن يف كل اآ�سيا، 
ويعك���ض اأي�ساً توجهاً ا�سرتاتيجياً اأو�سع نحو العاملية، خا�س��ة اأن ال�سواهد تدل على اأن 
ال�س��ن تبني يف الوقت الراهن قوة بحرية لعلها احتل��ت بالفعل االآن املرتبة الثالثة بعد 

الواليات املتحدة ورو�سيا.
ويف ه��ذا ال�سياق، يذكرنا متخ�س�سون يف ال�س��وؤون ال�سينية باأرقام ال ميكن اإغفالها عند 
متابعة ث��م مناق�سة توجهات ال�سن الع�سكرية يف ال�سن��وات االأخرية، مل يعد خافياً اأن 
ال�س��ن ت�ستعد، ومن��ذ فرتة ليكون يف حوزته��ا 78 غوا�سة يف ع��ام 2020، بتعبري اآخر 
يك��ون لديها عدد من الغوا�سات يعادل ما �سيك��ون لدى الواليات املتحدة االأمريكية، 
يتوقع��ون اأي�ساً اأن يكون لدى ال�سن ما يزيد عل��ى �سبعمائة قطعة بحرية م�سلحة مزودة 
بال�سواريخ، واأحدث اأجهزة االت�ساالت والتوجيه، وهي االآن تقيم مرافئ يف بالد عديدة 
اأهمه��ا باك�ستان وبنجالدي�ض و�سرييالنكا تقول عنها بكن اإنها حمطات متوين الأ�سطولها 
التجاري وخم��ازن لب�سائعها املتوجهة اإلى ال�سرق االأو�سط وما وراءه، بتعبري اآخر ترف�ض 

ال�سن اتهام دول الغرب لها باأنها تقيم قواعد ع�سكرية يف تلك الدول.
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وميي��ل اخل��رباء الع�سكريون من اأمريكي��ن وبريطانين اإلى ت�سدي��ق بيانات ال�سن عن 
املوان��ئ التي ت�سيدها يف اخلارج، واأنها لي�ست قواعد ع�سكرية، ولكنهم ال ي�ستبعدون اأن 
ت�سطر ال�سن قريباً جداً اإلى التفاو�ض مع دول بعينها للح�سول على قواعد اأو ت�سهيالت 
بحري��ة حتتمي فيها اأ�ساطيلها التجارية واحلربي��ة، اأو لتنطلق منها ملطاردة القرا�سنة الذين 
ين�سط��ون يف املياه القريبة من �سرق اإفريقيا ومداخل البحر االأحمر وامل�سايق التي حتكم 

طرق املالحة يف بحر ال�سن اجلنوبي.
م��ا اأ�سب��ه اليوم بالبارح��ة، على االأقل يف املقارن��ة االآتية، اإذ متر ال�س��ن االآن مبا مرت به 
بريطاني��ا العظمى قبل قرون حن احتاجت اإلى اأ�سط��ول حربي يحمي مراكبها وجتارتها 
العاملية، وهنا ينتهي الت�سابه، ففي اأزمنة هيمنة التجارة الربيطانية مل يكن هناك يف البحار 
واملحيطات وامل�سايق قواعد ع�سكرية بحرية وبوارج ومدمرات لدولة اأقوى واأعظم تتولى 
حماية �سفن بريطانيا وغريها من ناقالت التجارة الدولية، بينما يف االأزمنة الراهنة ت�سعد 
ال�س��ن كقوة جتارية له��ا وزنها وتبحر �سفنها يف كل البحار مطمئن��ة اإلى اأن دولة عظمى 
ه��ي الواليات املتحدة تتول��ى حماية هذه ال�سف��ن ال�سينية �سمن مهمته��ا املوكلة لها 
�سمناً اأو انتزاعاً من املجتمع الدويل حلماية طرق التجارة العاملية، ولكن ي�سعب علينا اأن 
نت�س��ور اأن ال�سن �ستوا�سل منوها االقت�س��ادي والتجاري معتمدة على حماية الواليات 
املتح��دة االأمريكية لتجارتها يف ممرات املالحة اال�سرتاتيجي��ة يف العامل، �سياأتي يوم لن 
تكون فيه ال�سن و�سركاتها التجارية العمالقة وم�ساحلها االقت�سادية مطمئنة اإلى احلماية 
االأمريكي��ة، هنا تظهر اأهمية وخطورة ما حدث يف اجتماع رابطة االآ�سيان عندما تاأكدت 
خم��اوف ال�س��ن باإعالن الواليات املتح��دة اأن بحر ال�سن اجلنوب��ي يندرج حتت مظلة 
التزامها اأن تبقى املمرات املائية ومنها بحار ال�سن مفتوحة لكافة الدول وللتجارة العاملية. 
كان يعنيه��ا ب�سكل خا�ض بحر ال�س��ن اجلنوبي حيث متر اأكرث من ثلث التجارة البحرية 
العاملي��ة، وحيث مير ن�س��ف جممل واردات �سم��ال �سرق ال�س��ن والكوريتن واليابان 
وتاي��وان م��ن النفط والغاز، ولل�سبب نف�سه مل تقبل ال�س��ن اأن تتولى الواليات املتحدة 
حماية هذا البحر والتجارة فيه، ولتاأكيد رف�سها الوجود االأمريكي قامت باإجراء مناورات 
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بحرية تثبت بها �سيادتها على البحر واجلزر املتنازع عليها، وبخا�سة جمموعة اجلزر املعروفة 
با�سم �سبارتلي وبارا�سيل، ويع��رف الع�سكريون ال�سينيون كما يعرف اأقرانهم يف جنوب 
اآ�سي��ا والغرب اأن حماية جتارة ال�سن واأ�ساطيلها وقواعدها يف اخلارج تتوقف على جناحها 
يف تاأكي��د هيمنتها على مياه هذا البحر، فهو البحر الذي �ستنطلق منه غوا�ساتها و�سفنها 

الع�سكرية وبواخرها التجارية املتجهة اإلى املحيط الهندي واخلليج والبحر االأحمر.
يطلق الكاتب »�سيمفيندورفر« Sempfendorfer  تعبري طريق احلرير اجلديد على خطوط 
املالحة ال�سينية املمتدة من بحر ال�سن اجلنوبي اإلى اأق�سى نقطة عند االأمريكتن مروراً 
بال�سرق االأو�سط، يختلف هذا الطريق عن طريق احلرير القدمي يف اأن القدمي اعتمد على 
ال��رب من مواقع يف غ��رب ال�سن مروراً بو�س��ط اآ�سيا حتى غربها وجن��وب اأوروبا، بينما 
يعتم��د الطريق اجلديد على البحر من موانئ على �سواح��ل بحر ال�سن اجلنوبي مروراً 
ببح��ار الهند والع��رب و�سواًل اإلى مياه االأطل�سي، هذا الطريق وم��ا ينقله من ب�سائع هو 
ال��ذي يفر�ض االآن على ال�سن بناء اأكرب قوة بحرية بع��د القوة االأمريكية �سعياً وراء اأن 
ت�س��ري قريباً اأق��وى قوة بحرية يف التاري��خ، وهو التعبري الذي ا�ستخدم��ه روبرت كابالن 
Robert Kaplan يف مقال ن�سرته له جملة Foreign Affairs  االأمريكي��ة ويف حوارات 

اأجراه��ا يف مواقع متعددة، لكنه يق�����ول: اإن اإ�سرار ال�سن على بناء قوة بحرية يف ظل 
وج�����ود قوة اأمريكية عظمى حتمي طرق التجارة الدولية ال يخرج عن كونه رفاهة تزين 
به����ا �سعوده��ا ال�سريع يف �سلم املكانة الدولية، بينما كان بن��اء بريطانيا قوة بحري���ة يف 

القرني��ن الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر �سرورة ال غنى عنها حلماية جتارتها العاملية.
ال�سينيون الذين عا�س���وا قرون��اً يبن���ون الق��الع واالأ�سوار ومنه�ا �سور ال�سن العظيم 
ليحم��وا حدوده��م الربية من غزو الرباب��رة، اأي االأجانب، هم اأنف�سه��م الذين قرروا يف 

الثالثن عاماً االأخرية اأن ت�سبح بالدهم اأقوى قوة بحرية عرفها التاريخ.

انزعاج العديد من اجلريان
ولق��د اأدى ه��ذا التوجه اإلى انزع��اج العديد من ج��ريان ال�سن، وت��رى وزارة الدفاع 
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يف الوالي��ات املتح��دة اأن ال�سن تهدف م��ن وراء ذلك اإلى بناء �سل�سل��ة من القواعد 
اال�سرتاتيجي��ة الع�سكري��ة والدبلوما�سي��ة � اأو ما ي�سمى ب��ِ� »عقد اللوؤل��وؤ« � اإلى جانب 

املمرات البحرية الكربى من بحر ال�سن اجلنوبي اإلى ال�سرق االأو�سط الغني بالنفط.
واحلقيق��ة اأن ال�س��ن ال ت�سعى اإلى تاأمن اإمداداتها م��ن الطاقة فح�سب، بل اإنها ترغب 
يف حتقيق اأهداف اأمنية اأو�س��ع نطاقاً. ولنذكر على �سبيل املثال ميناء جوادار الع�سكري 
ال��ذي تعكف ال�سن على اإن�سائه االآن يف جنوب غرب باك�ستان، والذي اختري له هذا 
املوقع اال�سرتاتيجي حلرا�سة املم��ر الذي يوؤدي اإلى اخلليج، حيث اأن�ساأت ال�سن مواقع 
اإلكرتوني��ة ال�سرتاق ال�سم��ع ومراقبة ال�سفن � مب��ا يف ذلك ال�سفن احلربي��ة � املارة عرب 

م�سيق هرمز وبحر العرب.
ويف بح��ر ال�سن اجلنوبي تعمل ال�س��ن على تطوير اأنظمة ت�سمح لها بن�سر وحدات من 
قواته��ا البحرية واجلوية على نطاق وا�سع م��ن خالل حت�سن قواعدها على جزيرة هانيان 
واملنطقة ال�ساحلية من جنوب ال�س��ن. وعلى جزيرتي �سباراتلي وبارا�سل تبني ال�سن 
موانئ الإر�ساء ال�سفن ذات االأ�سطح ال�سخمة، ومدارج طائرات مت�سعة على نحو ي�سمح 
ب�صع��ود وهبوط قاذفات القنابل البعيدة امل��دى، وتعكف ال�صني بالفعل االآن على بناء 

جمموعة من حامالت الطائرات غري القابلة للغرق يف و�سط بحر ال�سن اجلنوبي.
ت���رى، ما االأ�سباب التي تدعو ال�سن، الت�ي كان ُينظر اإليها عادة باعتبارها »قوة قارية«، 
اإل��ى االنخراط يف مثل هذه االأن�صطة البحري��ة التو�صعية؟ كانت ال�صني تفر�س هيمنتها 
عل��ى اآ�سيا يف جمال »القوة البحري��ة« حتى القرن ال�سابع ع�سر، فخالل حكم اأ�سرة منج 
)1368-1644( كانت »البحري��ة العظمى« حتت قيادة االأدمريال زجن هي القوة البحرية 
االأعظ��م يف الع��امل، ولكن ال�سن مل تكن له��ا ا�سرتاتيجية بحرية عاملي��ة طيلة القرون 
الثالث��ة املا�سي��ة، ب��ل مل متتلك ومل ت�س��ع اإلى امتالك ق��وات بحرية ق��ادرة على دعم 

ا�سرتاتيجية عاملية.
وعلى ذلك، فاإنه ملا يثري العجب اأن تكون لال�سرتاتيجية البحرية احلالية لل�سن جذور يف 
الوالي��ات املتحدة ذاتها، وهي الدولة التي تنظر اإليها ال�سن باعتبارها املناف�ض الرئي�سي 
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له��ا على ال�سعيد اال�سرتاتيجي، وخا�س��ة ف�ي اإطار نظرية »القوة البحرية« الت�ي و�سعها 
االأدمريال األفريد ثاير ماهان يف نهاية القرن التا�سع ع�سر، ففي كتابه »تاأثري القوة البحرية 
عل��ى التاريخ« الذي ن�سر يف عام 1890، يوؤكد ماه��ان اأن العالقة وثيقة للغاية بن القوة 
البحري��ة والتنمية االقت�سادية، وهو يرى اأن القدرة على حماية القوة التجارية عن طريق 

البحر هي فقط التي من �ساأنها اأن تعمل على تاأمن هذه الرابطة.
ولق��د حدد ماهان ال�ص��روط التي تقرر مدى »القوة البحرية« فيم��ا يلي: املوقع اجلغرايف 
والبيئ��ة، والقدرة االإقليمية، وخا�سة على احلدود ال�ساحلية، وتعداد ال�سكان، و�سخ�سية 
االأف��راد الذين يتولون احلمالت البحرية، و�سخ�سية احلكوم��ة املتلهفة اإلى تبني »القوة 

البحرية«.
كانت هذه ال�صروط تنطبق على الواليات املتحدة يف زمن ماهان، ومن املوؤكد اأنها تنطبق 
عل��ى ال�سن اليوم، فلقد اأ�سبحت ال�سن بالفعل ثالث اأ�سخم اأمة جتارية على م�ستوى 
الع��امل، وه��ي تعمل االآن بق��وة و�سرعة على تطوي��ر قدراتها من حي��ث املوانئ بحيث 
تتمك��ن م��ن ا�ستيعاب واإدارة هذا احلج��م الهائل املتزايد با�ستمرار م��ن التجارة، وتعد 
ال�سعة الطني��ة ل�سفنها )با�ستثناء اأ�ساطيلها التي تبحر حت��ت اأعالم دول اأخرى( الرابعة 
من حيث ال�سخامة على م�ستوى العامل، وتاأتي التو�سعة ال�سريعة لل�سعة الطنية لل�سفن 
كج��زء من اخلطة اخلم�سي��ة احلالية لل�سن، ومن املرجح اأن تتزاي��د قدرات بناء ال�سفن 

لدى ال�سن حتى تتمكن من مناف�سة قدرات اليابان وكوريا.
ولك��ن على النقي�ض م��ن �سيا�سة الدول الكربى يف املا�سي، ت�سط��ر ال�سن اليوم اإلى 
بن��اء القواعد عرب البحار بداًل من ا�ستعمار الدول �سعياً اإلى تعزيز قوتها البحرية، وحتى 
االآن مازال��ت ال�سن تعمل على حتوي��ل قوتها البحرية ال�ساحلية اإل��ى قوة بحرية قادرة 
عل��ى عبور املحيط، ب�سرعة تف��وق تقديرات اخلرباء،  وقد متتلك ال�سن قريباً �سبعيناً من 
اأك��رث ال�سفن ال�سطحية حداثة، عالوة على العديد من الغوا�سات النووية اال�سرتاتيجية 
احلديثة وعدة ع�سرات من الغوا�سات الهجومية امل�ستحدثة، بحيث تتفوق على القوات 
البحري��ة احلديثة لتايوان، بل وحتى الق��وات البحرية اليابانية التابعة لقوات الدفاع عن 
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ال��ذات، على االأق��ل من حيث الكم. ف�س��اًل عن ذلك، فاإن ال�س��ن تخطط لتح�سن 
وتو�سع��ة قدراتها يف جمايل االإن��زال البحري الهجومي والدع��م اللوجي�ستي امل�سرتك، 
وكان كل م��ن املجالن ميثل نقط��ة �سعف يف القوة البحرية لل�س��ن، وهذا من �ساأنه اأن 
مي��د ال�سن بالقدرات الالزمة لغزو اأكرث ج��زر اليابان انعزااًل، مبا يف ذلك جزر �سينكاكو 

املتنازع عليها، عالوة على تايوان.

ا�سرتاتيجية ال�سن البحرية
ت�ستن��د اال�سرتاتيجي��ة البحرية ال�سيني��ة الراهنة اإلى ركائز ث��الث: تدريبات ع�سكرية 
ترم��ي اإلى التدريب والردع يف اآن واحد؛ جتارب اأجه��زة قذف الذخائر البعيدة املدى. 
واالنت�س��ار الع�سكري ال�سري��ع؛ ودبلوما�سي��ة ع�سكرية تتمثل يف اإقام��ة عالقات ثنائية 

وتبادل ا�ستخدام املرافئ.
يف االأع��وام 2010 و2011 �ساعف��ت ال�س��ن تدريباتها الوقائية، البحري��ة منها والربية، 
وبعك���ض ما كانت عليه �سابقاً رك��زت القوات البحرية جهودها عل��ى تدريبات ملواقف 
قتالي��ة حّية. وركزت على حماية ال�سواحل والتعبئ��ة ال�سريعة ومرونة القيادة وال�سيطرة 
وقوة القذف البعيدة املدى، مما �ساعد على ت�ساعف تطوير االأ�سطول البحري ال�سيني.

يف بداي��ة �سهر اإبري��ل 2010، قامت �ست ع�سرة �سفينة حربية تابع��ة لالأ�ساطيل الثالثة 
)اأ�سط��ول البحر ال�سمايل وال�سرقي واجلنوبي( بتدريب��ات بحرية غري م�سبوقة جلمهورية 
ال�سن ال�سعبية، حيث اأبح��رت ال�سفن على بعد 140 كلم من جزيرة اأوكيناوا اليابانية 
ع��رب قن��اة با�سي وباجتاه م�سيق م��الكا، واأجرت اختبارات بالذخرية احلي��ة، اإ�سافة اإلى 
م�س��ادة للغوا�سات على طول ال�ساحل ال�سيني، هذا وقد قامت اأ�ساطيل بحرية �سينية 
اأخرى واأفواج من ال�سالح اجلوي ب�سّن غارات وهمية على االأ�سطول خالل فرتة تدريبه.
وقد اأو�سح هذا العر�ض بلوغ االأ�سطول البحري ال�سيني اأق�سى درجات املرونة يف قدرته 
عل��ى ن�سر عنا�س��ره بحراً وجواً وبراً ب�س��كل متزامن، كما بره��ن العر�ض عن اكت�ساب 
االأ�سطول الثقة املطلوبة لالإبحار عرب م�سافات طويلة، يف الوقت الذي ت�سعى فيه ال�سن 
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اإل��ى تدعيم مطاحمه��ا االإقليمية �سمن نطاق بحر ال�سن اجلنوب��ي. كما قامت البحرية 
ال�سينية يف �سه��ر يوليو املا�سي باأول التدريبات الع�سكري��ة ل�سفن الهجوم ال�ساروخي 
ال�سريع Houbei 022  التابعة للفيلق ال�ساد�ض ع�سر يف اأ�سطول البحر ال�سرقي. وت�سكل 
�سفن Houbei 022 التي كان��ت كل واحدة منها حتمل ثمانية �سواريخ م�سادة لل�سفن 
م��ن ن��وع YJ-83 اأهم دعائ��م اال�سرتاتيجية الدفاعي��ة التي تتبناها ال�س��ن يف حماية 
�سواحلها، وه��ي ا�سرتاتيجية معروفة بهجوم الذئ��اب Wolf Pack يعتمد على م�سايقة 

اأ�ساطيل العدو عن بعد.
ويف خ�سم التوت��رات املحيطة ببحر ال�سن اجلنوبي اأ�سبحت هذه التدريبات الع�سكرية 
البعيدة االأمد مبثابة ر�سالة ردع وا�سحة جلريان ال�سن وك�سفت عن قدرتها وعزمها على 
بّث قوتها البحرية ب�سكل مرن و�سامل عرب بحر ال�سن اجلنوبي، وعدم انح�سار جمهودات 

االأ�سطول البحري ال�سيني يف اكت�ساب القدرة الع�سكرية حلل م�سكلتها مع تايوان.
وللربهنة اأمام العامل على قدرة ال�سن على ن�سر حلقة دفاعية متعددة اجلبهات ومتنوعة 
ال�ّس��الح يف مياهها االإقليمية، قام االأ�سطول البح��ري ال�سيني بتجريب �سواريخ طويلة 
امل��دى على �سواحل املنطقة الع�سكرية ناجنن��غ، م�ستخدماً يف ذلك اأنظمة )ال ب ه� ل 
–03( ال�ساروخي��ة املتعددة االإطالق، حيث ي�سل م��دى قذف هذه االأنظمة اإلى نحو 
ال��� 150 كل��م، كما ت�ستطيع اإطالق ذخائ��ر موجهة بدقة، وقد اأّمن��ت �سعبة الطريان يف 

االأ�سطول البحري ال�سيني PLANAF الدعم اجلوي ال�سامل للتدريبات البحرية.

االنت�سار البعيد املدى
على الرغم من م�سارك��ة ال�سن الفاعلة يف قوات حفظ االأمن لدى االأمم املتحدة، فاإن 
ه��ذه امل�ساركة اقت�سرت على القوات غري القتالية، ولكّنها ومنذ دي�سمرب 2008 �سّخرت 
بوارجه��ا ملحاربة عمليات القر�سن��ة يف خليج عدن من خالل مناوب��ات يتّم ا�ستبدالها 
بع��د حوايل اأربعة اأ�سهر على بدء مهمته��ا، وت�سم كل مناوبة عادة مدمرتن اأو فرقاطتن 
و�سفين��ة لتزويد املوؤن، وي�سم��ى االأ�سطول البحري ال�سيني ه��ذه امل�ساركة »بالعمليات 
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الع�صكري��ة غري احلربية«، ويعتربه��ا فر�صة لتدريب ال�صباط، ذل��ك اأن القوات امل�صلحة 
ال�سينية مل ت�سهد حركة ملحوظة على حدودها منذ نزاعاتها مع فيتنام يف الثمانينيات.

لق��د اكت�س��ب االأ�سطول البحري ال�سيني خ��ربة وا�سعة ب�سبب انت�س��اره، كما ا�ستطاع 
التغل��ب على م�ساكل لوج�ستية خمتلف��ة، فاأ�سطوله االأول عانى نق�ساً حاداً من االأغذية 
الطازج��ة الأنه مل ميلك ميناًء للتزود باملوؤن، وبعك�ض االأ�ساطيل الغربية التي كانت تر�سو 
اإلى ال�ساطئ با�ستمرار، كلما مرت على اإبحارها فرتة زمنية ُمعينة )من 10 اإلى 14 يوماً(، 
ف��اإن االأ�سطول ال�سيني االأول مكث يف عر�ض البحر طوال مدة املناوبة، مما عر�ض �سحة 
اأف��راد طاقمه للخطر وقلل من فعالية اأدائه، اأ�سف اإلى ذلك اأن تعامل هذا االأ�سطول مع 
هجم��ات القر�سنة االأولى كان رديئ��اً ومفتقراً اإلى التن�سيق، لعج��ز االأ�سطول البحري 

ال�سيني عن و�سع اأ�س�ض متينة للم�ساركة.
بحلول موعد املناوبتن التاليتن كانت ال�سن قد قامت بتدريبات من اأجل تاأمن مرافئ 
للموؤن، ف�سارت ال�سفن ال�سينية تر�سو يف موانئ مثل جيبوتي، و�ساللة يف عمان وعدن 
يف اليمن، كما اأن القوات اخلا�سة ال�سينية ا�ستاأنفت م�ساركتها يف االجتماعات ال�سهرية 
»م��ن اأجل الوعي امل�سرتك ودرء ن�سوب النزاعات« التي تتبادل خاللها القوات البحرية 
املختلفة معلوماتها العملية، كما �ساركت بوارج االأ�سطول البحري ال�سيني يف تدريبات 
م�صرتكة وعمليات لتبادل ال�صباط، كذلك وقد ا�صتهدفت اكت�صاب اخلربة �صد اأعمال 
القر�سنة م��ن القوات البحرية االأخرى، باالإ�سافة اإلى ذل��ك اأعرب االأ�سطول البحري 
ال�سين��ي عن اهتمامه مب�ساعفة دوره يف املجهود �س��د القر�سنة، وهي خطوة ذات داللة 
واأهمية عاليت��ن، فعلى �سبيل املثال متت تبادالت ا�ستخباراتي��ة متعّددة بن االأ�سطول 
البح��ري ال�سيني والق��وات البحرية ال�سنغافورية، بعد احتج��از قرا�سنة ل�سفينة �سينية 

ال�سنع والطاقم م�سجلة يف �سنغافورة.
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الدبلوما�سية الع�سكرية
بني اجلزء الثالث م��ن ا�سرتاتيجية ال�سن البحرية على مفهوم الدبلوما�سّية الع�سكرية، 
وكان الهدف من برنامج احلكومة ال�سينية الدبلوما�سي هو بناء عالقات ثنائية وعالقات 
عامة متعددة يف اآ�سيا واملحيط الهادئ وما وراءهما، باالإ�سافة اإلى احلد من وترية النزاعات 
االإقليمية مع جريانها، وكبح نزاعاتهم املحتملة اإلى توطيد عالقاتهم الع�سكرية بالواليات 
املتح��دة. وب�سفته اأك��رب اأجنحة اجلي�ض ال�سين��ي مرونة وتركيزاً، فق��د اأثبت االأ�سطول 
البحري اأنه اأجنح الو�سائل للربهنة على قوة ال�سن. اإن الوجود البحري ال�سيني املكثف 
عرب حميطات العامل �سهد، ومايزال، على تقّدم هذه الدبلوما�سية الع�سكرية ب�سكل غري 
منظور، فال�سفن املنت�سرة يف خليج عدن تعود من مهماتها البحرية اإلى ال�سن عرب م�سار 

دائري يخولها زيارة املوانئ املختلفة والقيام باأن�سطة تدعم العالقات العامة.
فبع��د ا�ستكم��ال امله��ام امل�سندة �س��د القرا�سنة، اأر�سل��ت املدمرة غوانغزه��و عرب قناة 
ال�سوي������ض اإلى البح�����ر االأبي�ض املتو�س��ط، لتح���ط رحلت����ه��ا يف مرافئ م����سر 
واليون��ان واإيطاليا، ث��م زارت ميامنار وا�ستكمل��ت رحلتها الدبلوما�سي����ة بوقفة يف مرفاأ 

�سنغافورة، اأجرت خالله��ا تدريبات خا�س��ة مع القوات البحرية ال�سنغافوري��ة.
ويف هذا ال�سياق البد من التذكري هنا باأن فعالية اجلهود الدبلوما�سية املذكورة ما تزال قيد 
االختبار، لكن ال�سفن ال�سينية قد اكت�سبت بالفعل مرافئ �سديقة ت�ستطيع من خاللها 
جتدي��د موؤونتها، والدبلوما�سية الع�سكرية قد �سجلت جناحاً ملحوظاً اأي�ساً، حيث تزامنت 
لفتات النوايا احل�سنة مع عمليات متويل ملمو�سة، مثل مرفاأ هامبانتوتا ال�سريالنكي الذي 
ا�ستكم��ل منذ فرتة وجيزة بدعم مادي �سيني، و�سيوفر ل�سف��ن املالحة ال�سينية مركزاً 

مهّماً الإعادة تخزين الوقود.
اإّن احلما���ض ال��ذي يتعاطى به االأ�سط��ول البحري ال�سيني مع التدريب��ات الثنائية بن 
ال�س��ن من جهة ودول اآ�سيا واملحيط الهادئ من جهة اأخرى، يدعم التبادل الع�سكري 
وال�سفافية، ويهيئ لدول املنطقة فر�سة للتعرف على القوة الع�سكرية ال�سينية عن قرب.
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ا�سرتاتيجية م�ستقبلية
م��ا تزال ال�صني تعمل بجد ون�ص��اط لتحقيق هدفها خللق قوة بحرية تخو�س غمار البحر 
وتعمل عرب املحيطات املفتوحة بال عراقيل، لذلك فاإن التحديات البحرية �ستحتل مكانة 
ذات اأهمي��ة يف �سيا�ستها اخلارجية والدفاعية يف ال�سنوات الع�سر املقبلة على االأقل، اأما 
بالن�سب��ة لركائز ا�سرتاتيجية ال�س��ن البحرية الثالث، فهي ترمي اإل��ى: فر�ض قوة ردع 
اإقليمي��ة، واكت�س��اب اخلربة العملية، وتوطي��د التعاون الثنائي. وم��ن املرجح اأن توظف 
احلكوم��ة ال�سينية قدرتها البحرية املتنامي��ة يف دعم مطالبتها باجلزر املتنازع عليها داخل 
نطاق بحر ال�سن ال�سرقي وبحر ال�سن اجلنوبي، كما يرجح اأن ت�ستخدم القدرات عينها 

يف اأي حل ع�سكري قد يطراأ على م�ساألة تايوان.
لق��د حققت ا�سرتاتيجي��ة ال�سن البحرية نتائ��ج ملمو�سة على الرغ��م من حمدوديتها، 
وب�ص��كل عام فاإن ن�صاط االأ�صطول البحري ال�صيني ق��د اأف�صح عن تنامي ثقته وخربته 
العملية يف اآن معاً، واإذا ما ا�ستمر منو القدرات البحرية لل�سن بهذا املعدل احلايل، فلرمبا 

ت�سري �ساحبة القوة البحرية االأعظم على م�ستوى العامل بحلول عام 2020.

امل�سادر:
- www.history.navy.mil 
- In a class of their own: new corvettes take centre stage – janes 
   defense weekly . 
- The New Navy، www. Global security.com

- Naval Operations Concept 2010 SMALL WARS JOURNAL . 
- Britannica Encyclopedia dictionary .  
- Corvette and frigate market armada 2/2008 .  
- Stealth ships steam ahead-By Chris Summers BBC News Online .  
- www.project-syndicate.org

- www.iiss.org    

البحرية الصينية.. والمستقبل



مـــــع حتيــــــات

مديريـــــــة التوجيــــــــه املعنـــــــــــوي

�سعبـــــــة الإعــــــــالم الع�سكـــــــــــــري




