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الحمد هلل رب العالميف ،حمد الشاكريف ،الذم أتـ عمي نعمتو باف أكممت ىذا
العمؿ العممي المتكاضع.
أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف مد لي يد العكف كالمساعدة بصكرة مباشرة
كغير مباشرة ،إلكماؿ ىذا العمؿ ،كاخص بالشكر كالتقدير المشرفيف عمى ىذه
الرسالة األستاذ الدكتكر /رياض العيمو رئيس قسـ العمكـ السياسية – جامعة األزىر
غزة ،كالدكتكرة /عبير ثابت ،كحرصيـ الشديد عمى إثراء ىذا العمؿ كاخراجو في
صكرتو النيائية.
كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى المناقشيف كؿ باسمو كلقبو كصفتو االعتبارية.
كالشكر المكصكؿ ألساتذتي في قسـ العمكـ السياسية بجامعة األزىر بغزه ،عمى ما
بذلكه مف جيد معنا ،كتكفير األجكاء المناسبة إلنجاح برنامج ماجستير العمكـ
السياسية الذم تشرفت بااللتحاؽ بو.
أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كالعرفاف بالجميؿ إلى زكجتي العزيزة كأبنائي األحباء
لما تحممكه مف مشقة أثناء انشغالي في ىذا العمؿ المتكاضع.
أتقدـ باسمي آيات الشكر كالتقدير لمزمالء كاألصدقاء لكؿ ما قدمكه لي مف مساعده
كيد العكف كالمشكرة إلكماؿ ىذا العمؿ.
الباحث
أمحد زعرب
ب

امللخص
ىدفت الدراسة إلى دراسة التغيرات السياسية اإلقميمية كانعكاسيا عمى تكازف القكل في الشرؽ
األكسط ،حيث ركزت عمى التغيرات السياسية اإلقميمية كالمتمثمة في انييار النظاـ العراقي كثكرات
الربيع العربي كانعكاساتيا عمى كاقع تكازف القكل في الشرؽ األكسط مف عاـ

 2003كحتى عاـ

2012ـ.
كقد اعتمدت الدراسة في مقاربتيا المنيجية عمى المنيج الكصفي التحميمي ،ك النظرية الكاقعية في
التفسير كالتحميؿ لمسمكؾ الخارجي لمدكؿ عمى أساس أف عامؿ القكة ىك األساس الذم يحكـ كيكجو
السياسة الخارجية ،كالذم تستند إليو النظرية الكاقعية في بنيتيا النظرية.
كإلثبات فرضيات الدراسة كاإلجابة عمى تساؤالتيا تناكلت الدراسة كتأصيؿ نظرم مفيكـ تكازف
القكل كالنظاـ الدكلي كالشرؽ األكسط كاألطماع الدكلية في الشرؽ األكسط ،ككما استطمعت الدراسة
التغيرات السياسية اإلقميمية المتمثمة في انييار النظاـ العراقي كثكرات الربيع العربي بحيثياتيا كمككناتيا
كنتائجيا ،كمف ثـ بينت الدراسة كاقع ىذه التغيرات عمى التكازف اإلقميمي في الشرؽ األكسط.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كان أبرزىا:
 .1كاف لمتغيرات السياسية التي طرأت عمى الشرؽ األكسط أث نار عمى تكازف القكل ،ساىـ في إعادة
رسـ خارطة تكازف القكل في الشرؽ األكسط.
 .2كاف لالحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو السياسي عاـ  2003ـ انعكاس سمبي عمى كاقع
تكازف القكل في الشرؽ األكسط ،لما كاف يمثمو العراؽ مف قكة إقميمية منافسة.
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 .3كاف الندالع ثكرات الربيع العربي كسقكط العديد مف األنظمة العربية أف أعاد رسـ خارطة
تكازف القكل في الشرؽ األكسط.
 .4أكجد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو السياسي حالة مف الضعؼ اإلستراتيجي في
ىيكؿ النظاـ العربي لصالح دكؿ إقميمية.
 .5أفرزت التغيرات السياسية اإلقميمية المتمثمة في االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو
السياسي كالثكرات العربية بصعكد قكل قكمية إقميمية تحمؿ تكجيات أك مشاريع تكسعية دينية ،ىذه
اؿقكل اإلقميمية ىي تركيا بمشركعيا القكمي الديني ،كايراف بمشركعيا القكمي الديني ،كاسرائيؿ
بمشركعيا الديني العنصرم .الغائب الكحيد عف ىذه الساحة ىك المشركع العربي حيث تتفؽ جميع ىذه
القكل اإلقميمية عمى ضركرة تغييبو كاستمرار التالعب بق.
 .6التغيرات السياسية اإلقميمية أكجدت حالة مف التنافس ما بيف القكل الفاعمة إقميميان ،بحيث
يمكف كصفيا حرب باردة إقميمية ،مع انعداـ المركزية في شبكة العالقات اإلقميمية بسبب التفاكت في
القدرات الذم مف شأنو أف يتيح قد انر متباينان في التأثير في سمكؾ اآلخريف ،كالتي ستعتمد عمى القدرات
المالية كالعسكرية كالخبرات المتقدمة كالتأثير السياسي ،مما يشير إلى انعداـ كجكد أم دكلة مركزية
إقميمية في المنظكر القريب.
إف ثكرات الربيع العربي استطاعت إعادة صياغة المعادلة في الشرؽ األكسط ،كتكجيو معادلة
التكازف عمى خالؼ ما كانت قبؿ عاـ  2011ـ ،كبعد انييار النظاـ العراقي عاـ 2003ـ ،حيث كاف
ىناؾ صعكد كأثر بارز لمدكر اإليراني كالتركي كاإلسرائيمي ،أم أف اإلقميمية الجديدة ستتسـ باألقطاب
اإلقميمية القائمة عمى التحالفات.
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Abstract
The study aims to examine the political and regional changes and its
impacts on the Middle East in the period 2003-2012. It focuses on the
political and regional changes which they are embodied in the collapse of the
Iraqi regime, the Arab Spring uprisings and their impacts on the balance of
power in the Middle East.
The study adopted in its methodological approach , the descriptive and
analytical approach, and the theory of realism in the analysis and
interpretation of the external behavior of states on the basis that the power
factor is the basis on which governs and directs foreign policy, which is based
on the theory of realism in its theory.
The thesis seeks to prove its hypothesis by indicating the concepts of
balance of power and the International system; in addition it highlights the
international ambitions in the Middle East. Moreover it examines the political
and regional changes (the Iraqi regime’s collapse and the revolutions of the
Arab Spring) then it shows the influence of these changes on the regional
balance in the Middle East.
The study reached to the following conclusions, most notably:
1. The political changes occurred in the Middle East have an impact on the
balance of power, which contributed to redraw the balance map of power in
the Middle East.
2. The American occupation of Iraq and the collapse of the Iraqi regime had a
bad impact on the balance of power in the Middle East, because the Iraqi
regime was serving as a regional rival power.
3. The breakout of the Arab Spring and the fall of several Arab regimes redrawn the map of power balance in the Middle East.
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4. The American occupation of Iraq and the collapse of its political made a
status of strategic weaknesses in the structure of the Arab system for the
benefit of regional countries.
5. The regional political changes represented by the U.S.A occupation of Iraq
and the collapse of its political system and the Arab revolutions produced the
rise of regional nationalist forces bearing orientations or religious expansion
projects. These regional powers are Turkey by its National Religious project,
and Iran by its National Religious project, and Israel by its project of religious
apartheid. The only absent from this arena is the Arab project where all these
regional forces agree on the need to absent and to continue manipulation of it.
6. The political and regional changes created a status of competition among
the active actors in the region, as a regional cold war, without a centralized
regional relations network due to the disparity of capacities which provides a
different ability of influence against others’ behavior. This competition
depends on the financial and military ability, the advanced experiences and
the political influence, all these things indicates that there will be no
centralized regional country in the foreseen future.
The Arab Spring re-formulated the equation in the Middle East, and directed
the equation of balance, on the contrary to what it was before the year 2011.
After the collapse of the Iraqi regime in 2003, there was a rise and a
significant impact for the Iranian , Turkish and Israeli role, which means that
the new regional Poles will be marked by regional-based alliances
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انفصم األول
خطت اندراست

1

 1.1مقدمة
يكتسب تكازف القكل أىمية كبيرة لدل الميتميف في دراسة العالقات السياسية الدكلية أك السياسة
الخارجية ،لما لو مف دكر ىاـ في تحقيؽ االستقرار عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي  ،كيعطي مدلكالت
عمى طبيعة التكجيات السياسية المسيطرة عمى اإلقميـ ،كما يحدد طبيعة التحالفات السياسية بيف الدكؿ
تبعنا لمقكل المسيطرة ،ذلؾ لييمنتيا كتدخميا في الشئكف الداخمية لدكؿ اإلقميـ ،كبذلؾ فإف تكازف القكل
يحدد خطكط السياسة الخارجية لمدكؿ كخطكط تفاعميا مع الفاعميف السياسييف.
اء عمى
كتعتبر منطقة الشرؽ األكسط مف أكثر المناطؽ التي تتأثر بنظرية تكازف القكل سك ن
المستكل اإلقميمي أك الدكلي ،ذلؾ لألىمية الجيكسياسية كاإلستراتيجية التي تكتسبيا المنطقة عف غيرىا
مف المناطؽ ،كلما بيا مف مصادر طاقة كمكارد اقتصادية محؿ أطماع الدكؿ ،جعميا عرضة لمصراع
الدكلي لمسيطرة عمييا ،كبسبب ىذا التصارع أك التنافس الدكلي

اتسـ الشرؽ األكسط بصفة انعداـ

االستقرار النعداـ تكازف القكل بفضؿ التكازنات كالتفاعالت الدكلية كاإلقميمية التي أثرت فيق بشكؿ كبير
خصكصان بعد أف اتسـ العالـ بنظاـ القطبية األحادية كتفرد الكاليات المتحدة األمريكية بقيادة العالـ

،

ال عف قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ  1948ـ كاجياض العديد مف القكل اإلقميمية كمصر كالعراؽ كضعؼ
فض ن
الجامعة العربية في ظؿ الخالفات العربية العربية ،كما تالىا مف ثكرات الربيع العربي التي أسقطت
العديد مف األنظمة العربية ،إلى جانب تنامي الدكر التركي الممحكظ األثر منذ كصكؿ حزب العدالة
كالتنمية ،كالسعي اإليراني الدءكب لمسيطرة كالييمنة عمى الشرؽ األكسط منذ انتصار الثكرة اإليرانية
عمى نظاـ حكـ رضا شاه پيمكی (الشاه شاه).
لقد صبغ كؿ ذلؾ الشرؽ األكسط بسمات التغير كالتحكؿ ،التي أعادت رسـ جكىر النظاـ
اإلقميمي الذم ساد لعقكد سابقة ،فالشرؽ األكسط يتعرض لمعديد مف االىت اززات كالتحكالت كالتغيرات
2

بسبب جممة المتغيرات التي عصفت بالساحة الدكلية المؤثرة بشكؿ كبير في الساحة اإلقميمية ،إلى
جانب التغيرات في القكل اإلقميمية كدكر القكة الفاعمة كالمؤثرة فيو كالتي تنعكس بشكؿ أك بأخر عمى
ىيكمية تكازف القكل في الشرؽ األكسط.
تأتي ىذه الدراسة لتستطمع كتبيف أف التغيرات السياسية في الشرؽ األكسط ليا انعكاسيا أك تأثيرىا
عمى كاقع تكازف القكل فيو ،في ظؿ انييار العديد مف األنظمة الفاعمة كالمؤثرة في الشرؽ األكسط.
فالتغيرات السياسية اإلقميمية كاف ليا األثر الكبير في صعكد قكل إقميمية كإيراف كتركيا كاسرائيؿ
كأتاحت ليذه القكل فرصة لتعميؽ االختالؿ في تكازف القكل ،كبسط نفكذىا العسكرم أك األيديكلكجي أك
كالىما األمر الذم ساعدىا في مشاريع الييمنة كالسيطرة عمى المنطقة برمتيا.
ستتناكؿ الدراسة في متنيا تأصيالن نظريان لمفيكـ تكازف القكل كالنظاـ الدكلي ،كستعرض مفيكـ
الشرؽ األكسط ،كخصائص كسمات النظاـ اإلقميمي العربي كالتنافس أك التصارع الدكلي عميو ،كما
ستكضح الدراسة أىـ المتغيرات السياسية اإلقميمية التي عصفت بالشرؽ األكسط كأخمت بكاقع تكازف
القكل فيو كالمتمثمة في انييار النظاـ العراقي ،كثكرات الربيع العربي ،كمف ثـ ستخمص إلى أثر ىذيف
المتغيريف عمى كاقع تكازف القكل في الشرؽ األكسط.

 2.1متغيرات الدراسة
متغير مستقل :يتمثؿ في التغيرات السياسية اإلقميمية كالتي تـ إجماليا في انييار النظاـ السياسي
العراقي عاـ  2003ـ إثر احتاللو مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،كاندالع الثكرات العربية التي
أدت إلى سقكط العديد مف األنظمة العربية.
متغير تابع :يتمثؿ في تكازف القكل في الشرؽ األكسط.
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 3.1مشكمة الدراسة
اء ألسباب داخمية أك
إف التحكالت كالتغيرات السياسية التي طرأت عمى دكؿ الشرؽ األكسط سك ن
عكامؿ خارجية ،كاف ليا األثر الكبير في اختالؿ تكازف القكل في الشرؽ األكسط ،كبذلؾ يمكف تحديد
مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:
إلى أي مدى انعكست التغيرات السياسية اإلقميمية عمى توازن القوى في الشرق األوسط ؟
كالذم ينبثؽ عنو مجمكعة مف التساؤالت الفرعية كىي:
 .1ما المقصكد بتكازف القكل في أدبيات الفكر السياسي كالعالقات الدكلية؟
 .2ما المقصكد بالشرؽ األكسط؟ كما ىي األىمية اإلستراتيجية لو؟ ك ما ىي العكامؿ التي أدت
إلى التنافس عمى المنطقة؟
 .3كيؼ ساىمت التغيرات السياسية المتمثمة في انييار النظاـ العراقي كالثكرات العربية في زيادة
دكر كتأثير قكل إقميمية غير عربية؟
 .4إلى أم مدل أثرت ثكرات الربيع العربي عمى كاقع تكازف القكل في الشرؽ األكسط؟

 4.1فرضيات الدراسة
 .1أدت التغيرات السياسية في النظاـ اإلقميمي العربي كالمتمثمة في انييار النظاـ العراقي عاـ
 2003ـ كحدكث ثكرات الربيع العربي في اختالؿ تكازف القكل في المنطقة العربية.
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 .2ساىـ احتالؿ العراؽ كانييار نظامو السياسي عاـ  2003ـ كاندالع الثكرات العربية إلى صعكد
إقميمية غير عربية كأعاد رسـ خارطة تكازف القكة في المنطقة.

 5.1أىداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ تتمثؿ في:
 .1تكضيح مفيكـ تكازف القكل في مبادئ الفكر السياسي كالعالقات الدكلية.
 .2إبراز انعكاسات انييار النظاـ العراقي عمى التكازف اإلقميمي.
 .3تكضيح أثر االحتجاجات الشعبية كثكرات الربيع العربي عمى كاقع خارطة تكازف القكل في
الشرؽ األكسط.

 6.1أىمية الدراسة
إف أىمية الدراسة الحالية تكمف في ككنيا:
 .1تساعد الدراسة الميتميف بالعمكـ السياسية كالعالقات الدكلية كصناع القرار السياسي العربي في
اء عمى المستكل اإلقميمي أك
التعرؼ عمى جميع التغيرات السياسية كتأثيرىا في تكازف القكل سك ن
الدكلي.
 .2تفتح الدراسة المجاؿ أماـ الباحثيف كاألكاديمييف ألبحاث أخرل عبر ربط دكائر جيكسياسية
أخرل بدائرة الشرؽ األكسط كتأثير التغيرات التي طرأت بو عمييا.
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 7.1حدود الدراسة
أ .الحدود المكانية :دكؿ منطقة الشرؽ األكسط (إيراف – تركيا – إسرائيؿ – دكؿ الخميج العربي
كالعراؽ – كمصر  -كدكؿ بالد الشاـ سكريا كلبناف كاألردف كفمسطيف).
ب .الحدود الزمنية  :إف متطمبات الدراسة تفرض أف تمتد حدكد الدراسة منذ االحتالؿ األمريكي
لمعراؽ كانييار نظامو عاـ

2003ـ كحتى عاـ  2012ـ ،كذلؾ ألف الدراسة تدرس مف المتغيرات

السياسية اإلقميمية كانعكاساتيا عمى تكازف القكل تأثير تغيريف أساسييف في الشرؽ األكسط ىما
االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو السياسي كثكرات الربيع العربي كانعكاساتيما عمى تكازف
القكل.

 8.1منيجية الدراسة
فرضت الدراسة مف الناحية العممية كاألكاديمية البحثية استخداـ المناىج التالية:
المنيج الوصفي التحميمي  :لقراءة األحداث كتحميميا كاستقرائيا كاستنباط مجرياتيا ككضعيا لمكصكؿ
إلى أسبابيا كمسبباتيا كنتائجيا كاستشراؼ مستقبميا في منطقة الشرؽ األكسط .كسيتـ التركيز عمى
المستكل اإلقميمي في التحميؿ لفيـ التكجيات السياسية لمقكل الفاعمة ،خصكصان تركيا كايراف باعتبارىا
القكل الفاعمة األكثر حضك انر كفاعمية في التكازنات اإلقميمية الجديدة ،كما تمميو تمؾ التكازنات الجديدة
مف حتمية إعادة الحسابات العقالنية كالمنطقية لعالقات القكل التي ستنجـ نتيجة التغيرات السياسية
اء عمى المستكل الدكلي أك اإلقميمي في الكضع الراىف.
كالتحكالت سك ن
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كيستند المنيج الوصفي التحميمي عمى قراءة األحداث أك المتغيرات السياسية الخاضعة لمدراسة
كالمتمثمة في االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار النظاـ السياسي فيو كثكرات الربيع العربي ككصؼ
لمظكاىر كتكضيح أسبابيا كمسبباتيا كنتائجيا ،كمف ثـ تحميؿ كاقع أك أثر ىذيف المتغيريف عمى تكازف
القكل في الشرؽ األكسط كعمى طبيعة أدكار الفاعميف فيو.

 9.1مصطمحات الدراسة
 .1توازن القوى :مصطمح استراتيجي ىاـ في المجاالت السياسية كالعسكرية ،كيعني الكصكؿ إلى
نقطة االستقرار  Stabilityأم المكقؼ الذم يتعذر معو عمى أم نسؽ دكلي فرعي أك تحالؼ أف يممي
إرادتو عمى األنساؽ األخرل أك التجمعات الدكلية ،كذلؾ عف طريؽ إنتاج السالح كالمحافظة عمى
السالـ القائـ عمى المصالح ،كالحفاظ عمى مستكل متعادؿ في القكة العسكرية لردع األطراؼ المناكئة
لعدـ قياميـ بالحرب(عبدالكافي.)134-133 ،2010 ،
 .2الشرق األوسط  :مصطمح كثر استخدامو إباف الحرب العالمية الثانية كىك يشمؿ منطقة
جغرافية تضـ سكرية كلبناف كفمسطيف كاألردف كالعراؽ كالخميج العربي كمصر كتركيا كايراف ،كتتكسع
لتشمؿ أفغانستاف كقبرص كليبيا أحيانان ،كالمقصكد مف إطالؽ ىذا المصط

لح ىك إدخاؿ دكؿ غير

عربية عميو لتجنب استخداـ مصطمح مثؿ المنطقة العربية كالكطف العربي لمحاربة مفيكـ القكمية
العربية كنزع صفة الكحدة العربية عنيا (الكيالي.)456 ،1983 :
لكف الدراسة ستعتمد في تعريفيا عمى مفيكـ الشرؽ األكسط كتعريؼ إجرائي ليشمؿ دكؿ الخميج
العربي كالعراؽ كفمسطيف كسكريا كلبناف كاألردف كمصر كليبيا كتكنس كايراف كاسرائيؿ كتركيا.
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 .1السياسة الخارجية :تعرؼ السياسة الخارجية بشكؿ عاـ عمى أنيا سمكؾ الدكلة اتجاه محيطيا
الخارجي ،كقد يأخذ ىذا السمكؾ أشكاؿ مختمفة مكجية نحك دكلة أخرل ،أك غيرىا كالمنظمات الدكلية
أك قضايا

معينة (دايخة ، 2009 ،ص.)27

 10.1الدراسات السابقة
كريم جيجان العمواني ،خضير سطم مكحول :األىمية الجيوستراتيجية لمخميج العربي وأثرىا في جذب
األطماع االستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية ،مجمة جامعــة األنبـــار لمعمــوم اإلنسانية ،العــدد
الثالث2010 ،م.
تناكؿ الباحث في دراستو األىمية الجيكستراتيجية لمخميج العربي ،كاألىمية

االقتصادية لمخميج

العربي ،كاألىمية العسكرية ،كاألطماع االستعمارية في الخميج العربي  ،كمستقبؿ الخميج العربي في ظؿ
المتغيرات الدكلية الجديدة  ،كقد تكصؿ الباحث إلى أف الخميج العربي اكتسب أىمية جيكستراتيجية مميزة
منذ مراحؿ تاريخية بعيدة  ،كعمى كافة األصعدة ،كتأتي ىذه األىمية مف إستراتيجية المكقع الجغرافي ،
الذم منحو أىمية اقتصادية كمم انر تجاريان دكليان بشكؿ خاص مف خالؿ

 ،ككنو البكابة إلى الشرؽ

األكسط كالمحطة األكلى لمدفاع عف ىذه المنطقة ،كىذا ما جعمو محك انر لمصراع الدكلي سياسيان
كاقتصادينا ،كمما زاد مف أىمية مكقعو مف الناحية العسكرية مكانئو البحرية كالجكية المؤدية إلى جميع
أنحاء العالـ  ،لذلؾ كمف خالؿ ىذه األىمية التي اكتسبتيا منطقة الخميج العربي ،فقد أصبحت

مركز

اىتماـ الدكؿ االستعمارية كساحة لمصراعات الدكلية ،خاصة بعد أف تصاعدت االحتياجات لمصادر
الطاقة ،كألف منطقة الخميج العربي أصبحت مف أكبر كأىـ األحكاض النفطية في العالـ .
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غــازي صالح بنـــي ممحم ،وفايز عبد المجيد الصمادي :البرنامج النووي اإليراني وأمن الخميج العربي
(دراسة تحميمية) ،مجمة المنارة ،الجامعة األردنية ،المجمد  ،15العدد.2009 ،3
ىدؼ البحث إلى بياف كجيات النظر حكؿ البرنامج النككم اإليراني تنػاكؿ المبحث األكؿ اإلطار
النظرم لمبحث ،الذم استعرض بعض مفاىيـ األمف كبعض الكتابات التي تناكلت مكضكع البرنامج
النككم اإليراني .أما المبحث الثاني ،فانو ألقى الضكء عمى المدركات األمنية اإليرانية كعمى العكامؿ
المؤثػرة عمى السمكؾ السياسي ليذه الدكلة تجاه أمف الخميج العربي .كالمبحث الثالث تعرض لمسياسة
اإليرانية ضمف مراحؿ ،كبيف العكامؿ التي دفعت إيراف لبناء برنامجيا النػككم .كالمبحث الرابع :بيف رد
فعؿ دكؿ الخميج العربي عمى البرنامج النككم اإليراني مع التعرض لرؤية مستقبمية حكؿ الخيارات
المطركحة إليجاد نظػاـ أمني مشترؾ في منطقة الخميج العربي ،كتكصؿ الباحث لعدة نتائج كمقترحات
أىميا :أف حالة األمف في منطقة الخميج العربي بحاجة إلى بناء إستراتيجية أمنية تتماشى مع الظركؼ
اإلقميمية كالدكلية كمتطمبات أمف دكؿ المنطقة .لذلؾ فاف خيار المشاركة الجادة مف قبؿ الجميع لبناء
تمؾ اإلستراتيجية أصبح أم انر ممحان لتجنب قياـ حرب مدمرة جديدة في المنطقة.
عمي عواد الشرعة :أثر التغير في النظام الدولي عمى السياسات الخارجية لمدول العربية
1990م –  2005م ،مجمة المنارة ،الجامعة األردنية ،المجمد  ،14العدد2008 ،2م.
تبحث ىذه الدراسة في ماىية التغيرات التي حدثت في النظاـ الدكلي خصكصا بعد عاـ 1990ـ،
كمدل أثرىا عمى السياسات الخارجية لمدكؿ العربية ،كذلؾ مف خالؿ مناقشة حالتي دراسة كتحميميما،
كىما :القضية الفمسطينية ،كالشراكة العربية األكركبية (الشراكة األكركبية المتكسطية) .كقد تكصمت
الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج الميمة ىي:

9

إف النظاـ الدكلي شيد في مرحمة القطبية األحادية التي برز فييا دكر الكاليات المتحدة
ٌ .1
األمريكية بكصفيا الدكلة العظمى الكحيدة التي تستطيع أف تؤدم دك انر أساسيان في مجريات السياسة
العالمية ،كاحدة مف أكثر الظكاىر الدكلية خطكرة عمى مستقبؿ العالـ ككؿ كعمى العالـ الثالث عمى
نحك خاص ،كالكطف العربي بشكؿ أخص.
 .2عمى الرغـ مف ككف متغير النظاـ العالمي ،ليس ىك المتغير الكحيد في التأثير عمى السياسة
الخارجية لمدكؿ ،كانما ىناؾ عدد كبير مف المتغيرات التي تحكـ ىذه العممية سكاء متغيرات داخمية أك
خارجية ،إال أف متغير النظاـ العالمي مف أىـ ىذه المتغيرات ،انطالقان مف أنو إذا كانت النخبة القكمية
تحدد ما الذم تفعمو الحككمات ،فإف البيئة المحيطة تحدد ما الذم يمكف أف تفعمو الحككمات ،كقد
ارتبطت ىذه التغيرات بتقميص مساحات حرية الحركة الخارجية ،لتي كانت تتمتع بيا الدكؿ الصغيرة
كمنيا الدكؿ العربية إباف القطبية الثنائية ،كذلؾ ألف السياسة الخارجية لمكحدات الصغيرة كالمتكسطة
أكثر قابمية لمتأثر بالبنياف الدكلي مف السياسات الخارجية لمكحدات الكبرل أك العظمى ،كىذا يعنى
تدىكر مكانة الدكؿ العربية في ىذا النظاـ كتضييؽ ىامش المناكرة أماميا في الساحة الدكلية.
ريـم محمـد مـوسى :الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسي ،كمية اآلداب والفنون  -جامعة
فالدلفيا ،مؤتمر فالدلفيا السابع عشر – ثقافة التغيير 6-8 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2012م.
ناقشت الدراسة مدخؿ مفاىيمي لمفيكـ التغيير كأىميتو ،كالعكامؿ الداخمية كالخارجية لقياـ ثكرات
الربيع العربي ،كالتغيير كاإلصالح السياسي ،كمستقبؿ التغيير السياسي في بمداف الربيع العربي ،كقد
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:
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 .1مفيكـ التغيير السياسي يتسـ بنكع مف الشمكلية كاالتساع ،كلفظ التغير السياسي لغة يشير إلى
التحكؿ ،أك النقؿ مف مكاف إلى آخر كمف حالة إلى أخرل ،كيقصد بو أيضان مجمؿ التحكالت التي
تتعرض ليا البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد تكزيع السمطة كالنفكذ داخؿ الدكلة نفسيا أك عدة
دكؿ ،كما يقصد بو أيضنا االنتقاؿ مف كضع ال ديمقراطي استبدادم إلى كضع ديمقراطي .
 .2جاءت إيديكلكجيا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب كعكامؿ داخمية سياسية كاقتصادية
كاجتماعية كثقافية ،كاف ليا دكر ميـ كحاسػـ في تغػيير األحداث  ،ىذا بجانب عكامؿ خارجية ال يمكف
إغفاليا ،اختمؼ الباحثكف حكؿ أىميتيا في عممية التغيير ،ألف البعض يرل أف الثكرات العربية اندلعت
مف المحيط العربي الداخمي كلـ يكف ألم عنصر خارجي دكر في ذلؾ.
عارف محمد خمف :الدور التركي اإلقميمي ،مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية والسياسية ،المجمد
 ،2العدد 2010 ،5م.
تناكلت الدراسة مقكمات الدكر التركي حيث ناقشت مف خاللو أىمية المكقع التركي بعد الحرب
الباردة ،كدكر حزب العدالة كالتنمية ،كعالقات تركيا الجديدة مع دكؿ المنطقة ،كالعامؿ التاريخي
الديني ،كالتحسف االقتصادم ،كتنشيط التحكؿ الديمقراطي ،كمف ثـ ناقشت الدراسة المحددات الخارجية
في السياسة التركية مركزة عمى أىمية الدكر التركي في اإلستراتيجية األمريكية ،كاشكالية العالقات
التركية األكربية ،كأىـ التطكرات اإلقميمية ،كاضعة رؤية مستقبمية لمستقبؿ الدكر التركي ،كقد خرجت
الدراسة بنتائج كاف أىميا:
 .1أف تركيا قد حققت نجاحات كبيرة منذ استالـ حزب العدالة كالتنمية السمطة بما أتاح لتركيا
ال مع
فرصة إستراتيجية لتزداد أىميتيا اإلقميمية ،حيث االستقرار السياسي كالتحسف االقتصادم متفاع ن
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الدكر الذم لعبو حزب العدالة كالتنمية في تنشيط التحكؿ الديمقراطي كمف ثـ االنطالؽ نحك تفعيؿ
الدكر اإلقميمي.
 .2كاف لمكاقع الجيكستراتيجي الفريد ،أثره الفاعؿ عمى تنكع النسؽ اإلقميمية التي اتجيت حككمة
أردكغاف إلى االنخراط فييا بفعالية بشكؿ مطرد ،إضافة إلى ذلؾ فاف تزايد األىمية التركية في
اإلستراتيجية األمريكية قد فسح المجاؿ أماـ الحككمة التركية حرية المناكرة كالحركة باتجاه سياسات
ال إلى اليدؼ الذم تسعى إليو في
إقميمية فاعمة كمؤثرة ،كبما يؤىميا لمقياـ بادكار إقميمية ميمة ،كصك ن
االنضماـ إلى االتحاد األكربي ،كأخي انر فاف غياب القكل العربية الفاعمة قد مكف تركيا مف لعب دكر
إقميمي في الشرؽ األكسط ،في إطار سعييا لممشاركة في حؿ قضايا المنطقة كالسيما القضية
الفمسطينية كايجاد تسكية لمصراع العربي اإلسرائيمي.
عمي عواد الشرعة :الرؤى اإلقميمية والدولية لمشرق األوسط ،مجمة المنارة ،الجامعة األردنية،
المجمد  ،14العدد2008 ،2م.
ناقشت الدراسة المشاريع كالرؤل الدكلية لمشرؽ األكسط ،مف خالؿ دراسة المشركع األمريكي:
(الشرؽ األكسط الكبير) ،كاألكركبي( :األلماني الفرنسي) .كاإلقميمية مف خالؿ دراسة الرؤية
اإلسرائيمية( :الشرؽ األكسط الجديد) ،كالرؤية التركية ،كتحميؿ مدل انعكاسيا عمى الدكؿ العربية ،كقد
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتاج كاف أىميا:
 أف نقطة االنطالؽ لغالبية ىذه المبادرات تقكـ عمى افتراض بكجكد خمؿ كقصكر في النظاـ
العربي كالشرؽ األكسط ،كىك ما يفرز بيئة سياسية كاجتماعية تفرخ اإلرىاب ،كىك افتراض يعتمد بال
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شؾ ،عمى مفيكـ خاطئ ،يحمؿ المنطقة بأكمميا أخطاء تمؾ الفئات التي تمجأ إلى العنؼ ،كتتجاىؿ
األسباب الرئيسية كراء عدـ االستقرار كالتكتر في الشرؽ األكسط.
ال يتسـ
 إف مفيكـ "الشرؽ األكسط الكبير" ينطكم عمى تعريؼ جزافي لممنطقة ،حيث يضـ دك ن
كاقعيا االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم بالتنكع الشديد ،بما ال يراعى ظركؼ كؿ دكلة ،كقدرتيا عمى
استيعاب السياسات اإلصالحية المطمكبة ،أك الخصكصيات التي تحكـ مسيرة اإلصالح العربي.
 إف طرح مثؿ ىذه المبادرات ،دكف التشاكر المسبؽ مع الدكؿ المكجية ليا ،يتنافى تمامان مع
أعراؼ التعامؿ الدكلي التي تحرص الدكؿ العربية عمى تأكيدىا كاتباعيا في تعامالتيا الخارجية.
 إف جميع ىذه الرؤل ،سكاء اإلقميمية أك الدكلية ،تنطمؽ مف مصالح الدكؿ التي قدمتيا كليس
مصمحة اإلقميـ ،بؿ عمى حساب مصمحة اإلقميـ ،كدكف مراعاة لخصكصياتو.
 أنو ليس ىناؾ تناقض بيف تمؾ الرؤل ،بؿ إنيا تتكامؿ كتتماشى جميعيا مع الرؤية اإلسرائيمية
 إف ىذه الرؤل مثمت رؤل لمستقبؿ اإلقميـ دكف أف تكجد اآلليات الالزمة لتحقيؽ تمؾ الرؤل.
مخمد مبيضين :العالقات الخميجية اإليرانية

( 2006 – 1997السعودية حالة دراسة) ،مجمة

المنارة ،الجامعة األردنية ،المجمد  ،14العدد2008 ،2م.
ىدفت الدراسة إلى تكضيح عناصر التقارب كالتباعد في العالقات الخميجية اإليرانية عامة،
كالعالقات السعكدية اإليرانية خاصة منذ حكـ الرئيس خاتمي (  ،)2006- 1997كحتى رئاسة الرئيس
اإليراني محمكد أحمدم نجاد ،كتكضيح العناصر المفصمية في عمميتي التقارب كالتباعد التي شكمت
تمؾ العالقات ،كالتطكرات اإلقميمية كالدكلية التي أثرت عمى عمميتي التقارب كالتنافر بيف قطبي
الخميج ،السعكدية كايراف .كقد أكضحت الدراسة أف ىناؾ عكامؿ أدت إلى عممية التقارب بيف الدكؿ
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الخميجية كايراف؛ مثؿ النيج الجديد في السياسة اإليرانية الداعي إلى االنفتاح كالحكار ،كالزيارات
المتبادلة عمى أعمى المستكيات ،كعقد االتفاقيات االقتصادية بيف الطرفيف .ككانت طبيعة التقارب تتـ
بمبادرة إيرانية عمى كجو العمكـ ،كبمشاريع اقتصادية بحيث كاف لمنفط تأثير كاضح عمى عممية
التقارب إضافة إلى التطكرات الدكلية .أما بالنسبة لعناصر االختالؼ ،فكاف عمى رأسيا النزاع
اإلماراتي اإليراني حكؿ الجزر اإلماراتية المحتمة ،كاالختالؼ الطائفي .كذلؾ بينت الدراسة أف تطكر
األكضاع اإلقميمية كالدكلية ،كبخاصة الكضع في العراؽ ،كتطكرات البرنامج النككم اإليراني ،قد أدل
إلى تذبذب في العالقات الخميجية اإليرانية ،مع أف السمة البارزة كانت كما زالت السير نحك التقارب.
جميل مطر ،وعمي الدين ىالل :النظام اإلقميمي العربي :دراسة في العالقات السياسية العربية،
الطبعة السابعة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت2001 ،م.
تسعى الدراسة إلى فيـ النظاـ العربي بالنظر إلى عمؽ التغيرات التي حدثت في ق ،كالتي تعكد
جذكرىا إلى زيارة الرئيس محمد أنكر السادات لمقدس في نكفمبر 1977ـ ،كتكقيع اتفاقية كامب ديفيد
في مارس 1979ـ ،بما رافقيا كأعقبيا مف أحداث جساـ .
ال نظرينا في مفيكـ النظاـ اإلقميمي
تناكؿ الكاتباف دراستيما في أربعة فصكؿ ،تناكال فيو تأصي ن
كأحد مستكيات التحميؿ في العالقات الدكلية ،كعرضان نقديان لمطرح الغربي لمفيكـ الشرؽ األكسط،
كطرح ا النظاـ العربي باعتباره اإلطار الذم يسمح لنا بفيـ التفاعالت السياسية التي تتـ في المنطقة،
كيعكس طبيعة كخصائص الكحدات المككنة ليا  ،إلى جانب ذلؾ فقد تناكال تطكر النظاـ العربي عبر
كبناه التنظيمية،
مراحمو المختمفة ،كإلطار التنظيمي لمنظاـ العربي ،مف حيث مؤسساتو ،ي

كعناصر

االستمرار كالتغير في النظاـ العربي ،مع التركيز عمى الحقائؽ الجديدة التي شيدىا ،ككذلؾ التحديات
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التي يتعيف عميو أف يكاجييا كيتعامؿ معيا  .كما طرح الكاتباف مفيكـ القكمية العربية في ضكء جديد
مف خالؿ حجـ التفاعالت التي تتـ بيف الدكؿ العربية ،ككثافتيا .

 11.1التعميق عمى الدراسات السابقة
تناكلت الدراسات السابقة في مجمميا تأثيرات التغيرات في النظاـ اإلقميمي الدكلي عمى الشرؽ
األكسط كباألخص الدكؿ العربية ،في ظؿ األىمية الجيكستراتيجية التي يتمتع بيا الشرؽ األكسط بما
فييا مف مقكمات طاقة ،كاألطماع االستعمارية التي تنظر إليو باىتماـ بميغ ،إلى جانب ذلؾ تطرقت
بعض الدراسات لمبرنامج النككم اإليراني كتأثيره عمى المنطقة العربية كمنطقة الخميج ،كالعالقات
اإليرانية الخميجية كالعربية في ظؿ البرنامج النككم اإليراني كتيديداتو ،أيضان تناكلت بعض الدراسات
الثكرات العربية ككاقع التغيير السياسي في األنظمة العربية كانعكاساتيا الداخمية كالخارجية ،كالدكر
التركي كاإليراني اإلقميمي بعد سقكط النظاـ العراقي السابؽ عاـ

 2003ـ بعد االحتالؿ األمريكي

لمعراؽ ،كالرؤل اإلقميمية كالدكلية لمشرؽ األكسط ،إال أف ىذه الدراسة ستتميز عف غيرىا مف الدراسات
السابقة في ككنيا تعالج كاقع تكازف القكل في الشرؽ األكسط في ظؿ التغيرات السياسية التي طرأت
بو ،بدءان مف عاـ  2003ـ كما لحقتو مف تغيرات في بعض األنظمة العربية بفعؿ االحتجاجات الشعبية
كثكرات الربيع العربي ،التي أدت إلى بركز دكر قكل لدكؿ إقميمية غير عربية كزيادة فاعميتيا في ظؿ
غياب الدكر العربي.
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 1.2مقدمة
تعتبر منطقة الشرؽ األكسط مف أكثر المناطؽ عمى المستكل الدكلي التي تخضع فييا السياسات
الدكلية لمنطؽ أك مفيكـ تكازف القكل لما ليا مف أىمية سياسية كاستراتيجية كاقتصادية لدل جميع
الفاعميف السياسييف عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،لذلؾ نحاكؿ أف نطرح في ىذا الفصؿ تكضيحان
لمفيكـ الشرؽ األكسط كتكازف القكل في أدبياتو ،كاألىمية الجيكستراتيجية
مقتضب غير مكسع  ،إلى جانب مخاطر مشركع الشرؽ األكسط .
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ؿلشرؽ األكسط بشكؿ

 2.2المبحث األول :توازن القوى في أدبيات الفكر السياسي
يخضع تكازف القكل في أساسو إلى العديد مف المؤثرات التي تؤثر فيو سكاء عمى المستكل
اإلقميمي أك الدكلي ،أم أف البيئة الخارجية تمعب دك انر ميمان كحيكيان في التأثير عمى كاقع تكازف القكل
كالتي تزداد تعقيداي كمما ازدادت تشعبات العالقات بيف األطراؼ عمى كافة المستكيات اإلقميمية
كالدكلية ،إلى جانب التحالفات الدكلية كاإلقميمية كالتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى كاقع تكازف القكل.
في ىذا المبحث تتناكؿ الدراسة مفيكـ تكازف القكل بكافة حيثياتو كجكانبو النظرية كتأصيؿ نظرم
لمدراسة ،كأىـ العكامؿ المؤثرة في تشكيمو.

 1.2.2مفيوم القوة
تعرؼ القكة لغة عمى أنيا

ضد الضعؼ كىي الطاقة ،كىي تمكف اإلنساف مف أداء األعماؿ

الشاقة ،كىي المؤثر الذم يغير أك يحيؿ حالة سككف الجسـ

أك حالة حركتو بسرعة منتظمة في خط

مستقيـ ،كىي مبعث النشاط كالحركة كالنمك كجمعيا قكل ،تأتي القكة بمعنى الجد في األمر كصدؽ
العزيمة(المعجـ الكسيط ،2004 ،ص)769

أما القكة اصطالحا فقد تعددت تعريفاتيا ما بيف عمماء االجتماع السياسي ،فمفيكـ القكة يعد مف
المفاىيـ األساسية في عمـ االجتماع السياسي ،بؿ ىك المفيكـ الذم تدكر حكلو أغمب الدراسات
كالتحميالت التي تيتـ بالتفاعؿ بيف النظـ كاألنساؽ االجتماعية ،فالقكة مف كجية نظر عمماء االجتماع
ىي كؿ قدرة يمكنيا أف تحدث أث نار ،كالقكة االجتماعية ىي كؿ دافع فعاؿ يؤدم إلى العمؿ االجتماعي،
كىي إرادة الفرد في ترجمة خياراتو كمطالبو إلى كاقع عممي في الحياة االجتماعية الحقيقية التي يعيش
فييا كيتعامؿ معيا ،كما يخص عمماء االجتماع عمـ االجتماع السياسي بأنو عمـ يعني بدراسة القكة في
إطارىا االجتماعي ،كيقصدكف بالقكة قدرة أحد األفراد أك الجماعات االجتماعية عمى ممارسة ىذا الفعؿ
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مف أجؿ اتخاذ كتنفيذ الق اررات ،بشكؿ كاسع كتحديد نظـ كجداكؿ العمؿ مف أجؿ صنع القرار

(الطيب،

 ،2007ص.)72-71
كما كتعني القكة قدرة األفراد أك أعضاء الجماعة عمى تحقيؽ أىدافيـ اك قدرتيـ عمى تطكير
المصالح التي يتمتعكف بيا ،كتتخمؿ القكة جميع جكانب العالقات اإلنسانية (جيدنز ،2001 :ص.)388
كفي معجـ المصطمحات السياسية ىي النفكذ في السمطة أك الحكـ ،فإذا اكتسب صفة الشرعية
أصبح سمطة ،كقد تككف القكة سياسية أك عسكرية أك اقتصادية ،كعرفيا البعض بأنيا القدرة عمى حمؿ
اآلخريف عمى أف يفعمكا ما يريدكف أف يقكمكا بو ،عمى افتراض أف ىذا مختمؼ بطريقة ما عما يرغبكف
ىـ بعممو ،كذلؾ باستخداـ التيديد كالعقكبات إذا لزـ األمر (عبد الكافي ،2010 ،ص.)338
لقد عبر فالسفة السياسة عف القكة كفقان لرؤيتيـ لطبيعة السمطة كالحكـ داخؿ الدكلة ،ؼ ابف خمدكف
يرل أف ىناؾ سببيف رئيسيف لنشكء الدكلة  ،األكؿ :ىك حفظ أمف المجتمع ليتمكف الناس مف العيش
كاإلنتاج كبالتالي االستمرار في البقاء ،فمكي يستمر اإلنساف في بقائو ،ال بد لو

مف أف يح ً
صؿ قكتو
يى

كلما كاف كؿ فرد عاج انز عف تحصيؿ جميع حاجاتو المادية الضركرية لبقائو بمفرده ،فقد اقتضى ذلؾ
اجتماع الناس كتعاكنيـ ،كلكف لألفراد مصالح متناقضة فيما بينيـ ،كلذلؾ البد مف أداة ضبط تحمي
مصالح الناس ،كتقييـ شر الصراع ،كىنا يأتي دكر الدكلة التي تقكد المجتمع كتكازف

بيف اؿمصالح

المتناقضة لمناس كتحقؽ االستقرار كالسالـ بيف أفراده  ،كاآلخر :ىك العصبية فقد اعتبر ابف خمدكف أف
المجتمع البدكم أك البدك ىـ أصؿ الحضر كأف أحكاؿ الحضارة ناشئة عف أحكاؿ

البداكة ،أم أف

العصبية ىي القكة المحركة لمدكلة كىي أساس قياـ الدكلة (ابف خمدكف ،1989 ،ص.)290
أما ماكس فيبر فقد رأل في القكة نكعنا مف ممارسة القير أك اإلجبار بكاسطة أحد األفراد عمى
اآلخريف ،لتحقيؽ ىدؼ معيف دكف مكافقتيـ ،كقد يككف اليدؼ ضد إرادتيـ أك بدكف معرفتيـ أك فيميـ،
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مستخدمنا في ذلؾ ميكانزمات عديدة منيا العنؼ أك إصدار األكامر ،أك اإلشارة إلى الجزاءات "العقاب"
(الطيب ،2007 ،ص.)73-72
كقد عبر كينيث كالتز عف القكة ليشمؿ في مفيكمو عناصر أخرل غير عسكرية ،كحاكؿ الربط
بيف قكة الدكلة ،كامتالؾ عناصر مثؿ المساحة ،كالمكقع الجغرافي ،كالمكارد المادية كالطبيعية،
كالسكاف ،كدرجة النمك االقتصادم ،كالتطكر العسكرم ،كاالستقرار السياسي كالكفاءة  ،أما جكزيؼ نام
فقد طرح مفيكمان أكثر تعقيدان لمقكة ،حيث اىتـ بعناصر القكة غير المادية مثؿ الثقافة كالقيـ ،مف خالؿ
مفيكـ القكة الناعمة  ،كعرفيا بأنيا "قدرة الدكلة عؿ ل الحصكؿ عؿل ما تريده باالعتماد عؿ ل الجاذبية،
ال مف اإلكراه"(مقبؿ ،2012 ،ص.)7
بد ن
ملي اعتبرىا عنص انر أساسيان لنشكء الدكلة كديمكمتيا كتكسعيا
أما ميكاؼ

 ،كقد أيده ىكبز ك جاف

بكدا ف ،إلى جانب ذلؾ فقد اعتبر ميكافيمي أف الغرض مف السياسة ىك المحافظة عمى قكة الدكلة كأف
مقياس نجاح السياسة عنده ىك مدل القكة التي كصمت إلييا ،كقد أسس نظرتو عمى قاعدة أف اإلنساف
فاسد بطبعو كىك بحاجة دائمة إلى سمطة قكية تضع حدان لمفكضى الناتجة عف أنانيتو كتحد مف ميمو
لمنزاع كالتممؾ كالسمطة(سميماف ،1989 ،ص.)44-41
كبذلؾ فإف مفيكـ ميكافيمي أدخمنا إلى مفيكـ القكة السياسية ،فيك يؤكد بأف السياسة ىي القكة ،كأف
دراسة السياسة ىي دراسة عالقات القكة بيف الناس مف حيث صكرىا كأشكاليا كالنظـ التي تككف معبرة
بنائيان ككظيفيان عف ىذه الصكر كاألشكاؿ ،كىك يعني بالقكة السياسية أم السيطرة ،حيث ينظر إلى
السياسة في إناء مفرغ مف أم محتكل أخالقي (الطيب ،2007 ،ص.)73
كقد ربط ىانز مكرج ا نتك القكة بفكرة التأثير أك التحكـ في المكاسب ،كعرؼ القكة بأنيا "القدرة عمي
التأثير في سمكؾ اآلخريف" ،أم يمكف تحديد قكة دكلة ما عف طريؽ معرفة قدرة تأثيرىا عمى الدكؿ
األخرل(مقمد ،2010 ،ص.)19
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كؽدـ عالـ االجتماع ركبرت داؿ تعريفنا لمقكة مستندنا عمى أفكار مكرج ا نتك ،حيث عرفيا بأنيا
"القدرة عؿل جعؿ اآلخريف يقكمكف بأشياء متناقضة مع أكلكياتيـ ،ما كانكا ليقكمكا بيا لكال ممارسة تمؾ
القدرة"(.)Dehl, 1957, P202
كفي رأم كارؿ فريدريؾ فإف أفضؿ تعريؼ لمقكة ىي القدرة عمى إنشاء عالقة تبعية فعند القكؿ أف
إلنساف ما قكة سياسية تفكؽ قكل اآلخريف ،فيذا يعني أف اآلخريف يتبعكف نظاـ أفضمياتو ،كالقكة ليست
مجرد التسمط كلكنيا تتضمف أيضان القدرة عمى االستمالة كالنفكذ لدل اآلخريف  ،بينما يرل سيبكماف أف
القكة تعني البقاء عمى قيد الحياة كالقدرة عمى فرض إرادة الشخص عمى اآلخريف كالمقدرة أيضان عمى
إمالء ىذه اإلرادة عمى أكلئؾ الذيف ال قكة ليـ كامكانية إجبار اآلخريف ذكم القكة األقؿ عمى تقديـ
تنازالت(المشكاة.)2008 ،
إف القكة ىي إحدل الكسائؿ كاألدكات التي تستخدميا الدكلة لتنفيذ مخططاتيا كتحقيؽ أىدافيا
كمصالحيا في إطار سياستيا الخارجية .فمفيكـ القكة مفيكـ عاـ شامؿ يستند إلى عكامؿ اقتصادية،
كسياسية ،كعسكرية ،كبشرية ،تؤثر في بعضيا البعض كتعد عامالن لتحقيؽ سياسة الدكلة في العالقات
الدكلية كالمجتمع الدكلي(ناصر.)2007 ،
تكجد ثالثة اتجاىات لتعريؼ القكة في عمـ السياسة(عكدة ،2012 ،ص:)29
االتجاه األكؿ :يعرؼ القكة بأنيا القدرة عمى التأثير في الغير كىي القدرة عمى حمؿ اآلخريف
لمتصرؼ بطريقة تضيؼ إلى مصالح مالؾ القكة.
االتجاه الثاني :يعرؼ القكة بأنيا المشاركة الفعالة في صنع الق اررات الميمة في المجتمع.
االتجاه الثالث :يحاكؿ أف يجمع بيف

االتجاىيف السابقيف كيعػرؼ القكة بأنيا التحكـ كالسيطرة

المباشرة أك غير المباشرة لشخص معيف أك جماعة معينة عمى أكجو إثارة القضايا السياسية أك عممية
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تكزيع القيـ كما يترتب عميو مف مقدرة في تقرير أك تأثير في المكقؼ في االتجاه الذم يفضمو صاحب
القكة.
ذلؾ يجعمنا أف نذىب إلى تعريؼ القكة السياسية كالتي ىي عبارة عف ضبط لمق اررات السياسية في
الدكؿ مف قبؿ األفراد الذيف يسيطركف عمى إدارة الدكلة لتحقيؽ رغباتيـ.
كمف ىنا نستطيع القكؿ أف القكة ىي إحدل الكسائؿ المؤدية إلى إيجاد تغيرات في سمكؾ اآلخريف
سكاء كانكا أفرادان أك جماعات أك دكؿ كعمى ىذا األساس فالقكة السياسية تتخذ مظاىر عدة كىي (السعيد،

:)2010
أكال :العنؼ :كيستعمؿ مف أجؿ إرغاـ اآلخريف عمى القياـ بفعؿ أك االمتناع عف فعؿ يتعارض مع
ما يؤمنكف بو كيطمحكف إلى تحقيقو،كيتـ ذلؾ بمساعدة أجيزة السمطة مثؿ الجيش كالشرطة كغيرىا مف
األجيزة.
ثانيا :االستبداد :كيأتي ىذا المظير نتيجة لمقرار السياسي الذم يصدره صانعكه كفقا لرغباتيـ كاف
كاف متعارضا مع رغبات اآلخريف كلذلؾ فإف التيديد باستعماؿ القكة يككف عمنيا كقد يتحكؿ ىذا التيديد
إلى استعماؿ فعمي لمعنؼ كاإلىانة أك حرماف الناس مف امتالؾ األشياء اليامة كالضركرية أك عدـ
السماح ليـ بممارسة األعماؿ الحرة مثؿ التجارة بؿ تصؿ الحاؿ إلى مطاردتيـ كرصد جميع تحركاتيـ
مف خالؿ التصنت كرصد عباراتيـ.
ثالثا :التأثير :كيتـ ذلؾ بعيدا عف استعماؿ األسمكبيف الماضييف كانما يمجأ أصحاب السمطة
السياسية إلى استعماؿ أسمكب اإلغراءات كالمكافآت ،فيككف التأثير عف طريؽ المكافأة أك الترغيب.
رابعا :السمطة :أف تقكـ السمطة السياسية بتكجيو الناس كفؽ متطمبات معينة تراىا األصمح مف
كجية نظرىا كتعكد بالمنفعة عمى الشعب كقد يككف ىذا القرار صادر مف سمطة شرعية منتخبة كبذلؾ
ال تككف نسبة اإلكراه عالية إذ يككف خضكع األفراد لمسمطة الشرعية مبنيا عمى أساس التطكع بإرادتيـ،
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كأحيانا ال يككف رضا تاـ لدل األفراد عف قرار السمطة السياسية كلكنيـ يضطركف إلى تنفيذه العتقادىـ
أف صناع القرار السياسي لدييـ مف أساليب استخداـ القكة ما يجبر األفراد عمى تنفيذ ق ارراتيـ.
في الفكر اإلستراتيجي يقصد بقكة الدكلة فاعمية الدكلة ككزنيا في المجاؿ الدكلي الناتجاف عف
قدرتيا عمى تكظيؼ مصادر القكة المتاحة لدييا في فرض إرادتيا كتحقيؽ أىدافيا كمصالحيا القكمية
كالتأثير في إرادة الدكؿ األخرل كمصالحيا كأىدافيا .كقكة الدكلة بيذا المعنى تتحدد في ضكء عنصريف
مصادر القكة ثـ عممية إدارة كتكظيؼ تمؾ المصادر ،لذا فإف أيان مف مصادر القكة ال يكتسب كزنان
كتأثي انر بمجرد كجكده كانما يرتبط ىذا الكزف كالتأثير بالتدخؿ الكاعي لتحكيؿ مصادر القكة المتاحة إلى
طاقة مؤثرة كسالح فعاؿ (عكدة ،2012 ،ص.)30-29
إف مفيكـ اإلستراتيجية في تحميؿ استخدامات القكة تكمف أىميتو في أنو يحدد اإلطار العاـ الذم
يتـ فيو استخداـ أدكات القكة العسكرية ،أك األدكات االقتصادية ،أك العمؿ الدبمكماسي مف خالؿ
الق اررات السياسية ،كتتركز مياـ المسئكليف عف كؿ أداة في تحديد الكيفية التي يتـ بيا استخداـ األدكات
لتحقيؽ المياـ ،خاصة فيما يتعمؽ بالق اررات الكبرل ،فكزراء الدفاع ليسكا ىـ الذيف يقرركف شف الحركب
أك كقؼ إطالؽ النار ،ككزراء الخارجية ليسكا ىـ الذيف يقرركف إقامة عالقات دبمكماسية مع دكلة
معينة ،أك سحب السفراء منيا ،ككزراء االقتصاد ليسكا ىـ الذيف يقرركف إقامة عالقات اقتصادية مع
دكلة ما أك قطعيا(عبد السالـ ،2012 ،ص.)25
إف مفيكـ اإلستراتيجية يعني أف القكة ال تتكقؼ عمى المجاؿ العسكرم في إطاره الخاص كلكف
تمتد لتشمؿ مجاالت أخرل كالسياسة كاالقتصاد ،فجميعيا محاكر أك مجاالت تقع ضمف استخدامات
القكة لتحقيؽ أىداؼ كمصالح إستراتيجية معينة.
كتعرؼ القكة السياسية في االجتماع السياسي بأنيا مصطمح يشير إلى السمطة السياسية ،أم القكة
القانكنية لمدكلة ،بمعنى شرعية القكة أك القكة الشرعية ،كىي تتضمف اعتقاد األفراد بأف مف كاجبيـ
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طاعة الدكلة ،كمف حؽ الدكلة أف تمارس القكة كالنفكذ عمييـ ،إف القكة السياسية ىي مدل التأثير
النسبي الذم تمارسو الدكؿ في عالقاتيا المتبادلة ،فيي بذلؾ أكسع نطاقان مف العنؼ بأشكالو المادية
كالعسكرية ،أم أنيا النتاج النيائي لعدد كبير مف المتغيرات المادية كغير المادية ،كبحسب ىذا الحجـ
تتحدد إمكانياتيا في التأثير السياسي في مكاجية غيرىا مف الدكؿ (الطيب ،2007 ،ص.)73
كتأسيسنا عمى ما سبؽ تطرح الدراسة تعريفنا لمقكة يتمثؿ في أنيا ىي القدرة في التأثير عمى سمكؾ
الفاعميف المحمييف(األفراد) كالدكلييف لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة بكافة الطرؽ كالكسائؿ العسكرية
كاالقتصادية كالسياسية كالدبمكماسية  . . .الخ.

 2.2.2مصادر القوة وأدوات قياسيا
يكجد إجماع بيف مفكرم الجغرافيا السياسية أف مصادر القكة التي تحدد قيمة الدكلة مف الناحية


السياسية يمكف إبرازىا في ثالثة عكامؿ  :طبيعية ،كاقتصادية ،كبشرية( )(المشكاة.)2008 ،
كما تكجد كجيتا نظر في مصادر القكة األكلى كصفت بالشرقية نسبة لالتحاد السكفيتي سابقان،
كالتي تشير إلى مفردات القكة الشاممة في إطار خمسة قدرات ىي :القدرة السياسية(القدرة الداخمية)

،

القدرة الدبمكماسية (القدرة الخارجية)  ،القدرة االقتصادية  ،القدرة العسكرية  ،القدرة المعنكية .بينما كجية
النظر األخرل كصفت بالغربية كىي تعبر عف كجية نظر أخذت مف مصادر غربية (أمريكية) كالتي
تشير إلى خمسة عناصر رئيسية يمكف منيا استخالص قكة الدكلة الشاممة كىي :الكتمة الحيكية /
الحرجة لمدكلة (األرض  -كالسكاف)  ،القكة االقتصادية  ،القكة العسكرية  ،اليدؼ اإلستراتيجي  ،اإلرادة
الكطنية(المشكاة.)2008 ،

(٠ٚ )شجغ آخش ْٚلٛج اٌذٌٚح إٌ ٝخّغح ػٛاًِ ذشىً ِٕٙجاً ٠م َٛترحٍ٘ ً١زٖ اٌؼٛاًِ تاػرثاس٘ا ِؼادٌح اٌمٛج اٌشاٍِح ٌٍذٌٚح  :ٟ٘ٚاٌؼاًِ
اٌجغشاف ،ٟاٌؼاًِ االلرصاد ،ٞاٌؼاًِ اٌغ١اع ،ٟاٌؼاًِ إٌفغ ،ٟاٌؼاًِ اٌؼغىش ،ٞوّا ٠ش ٜتؼط ِفىش ٞاٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح ٚػٍ ٝسأع٘ ُٙأض
ِٛسجأر ٛأْ اٌمٛج اٌشاٍِح ٌٍذٌٚح ٠ؼثش ػٕٙا ِٓ خالي ذغؼح ػٕاصش ٘ :ٟاٌؼاًِ اٌجغشاف ،ٟاٌّٛاسد اٌطث١ؼ١ح ،اٌطالح اٌصٕاػ١ح ،االعرؼذاد
اٌحىُ
.
اٌؼغىش ،ٞاٌغىاْ ،اٌشخص١ح اٌم١ِٛح ،اٌشٚح اٌّؼٕ٠ٛحٛٔ ،ػ١ح اٌذتٍِٛاع١حٛٔ ،ػ١ح
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كعميو فإف التعدد في عناصر القكة جعؿ مسألة قياس قكة الدكلة مسألة صعبة ،خاصة عندما
يتعمؽ األمر بعناصر القكة غير المادية ،كما ىك الحاؿ في القكة الناعمة ،كرغـ ذلؾ ،فإف ىناؾ
اجتيادات لقياس القكة ،حيث يمكف التمييز بيف مدخميف ،يعبر عف المدخؿ األكؿ الطرؽ التقميدية في
القياس ،كالتي تعتمد عمي حساب مكارد القكة المادية التي تمتمكيا الدكلة ،حيث ركزت بعض المداخؿ
عمي متغير كاحد مف المكارد ،مثؿ التركيز عمي قدرات الدكلة العسكرية ،كىناؾ مف ركز عمي المكارد
االقتصادية مثؿ كالكس نكر ،كفي عاـ  ،1960حاكؿ كميفكرد جيرماف طرح مؤشر لقياس قكة الدكلة
أكثر تنكعا مف حيث العناصر التي تتشكؿ منيا القكة ،مف خالؿ ىذه المعادلة:

)،G=N(L+P+I+M

حيث ترمز  Gإلي قكة الدكلة ،ك  Nإلي القدرات النككية ،ك  Lإلى األرض ،ك  Pإلي السكاف ،ك  Iإلى
التقدـ الصناعي ،ك  Mإلي قكة الدكلة العسكرية .كما طرح رام كميف عاـ  1975ـ معادلة أخرل لمقكة:
) ،P= (C + E + M) (S + Wكترمز  Pإلى قكة الدكلة ،ك  Cإلى الكتمة الحرجة (السكاف كالمكقع
الجغرافي) ،كترمز  Eإلى القدرات االقتصادية ،ك  Mإلى القدرات العسكرية ،ك  Sإلى اإلستراتيجية
القكمية ،بينما تشير  Wإلى اإلرادة القكمية (مقبؿ ،2012 ،ص.)7

 3.2.2مفيوم توازن القوى
إف تكازف القكل في المعنى العاـ يشير إلى الحالة المستقرة التي ال تسيطر عمييا قكل التطرؼ.
أما مفيكـ تكازف القكل سياسيان ال يزاؿ تعريفو غامضان لدل الكثير مف عمماء السياسة كالعالقات
الدكلية ،كسبب ىذا الغمكض تعدد اتجاىات تعريؼ المفيكـ مما حكلو إلى فكرة مبيمة ،فالبعض رأل
فيو نقطة التعادؿ بيف قكتيف متعارضتيف كبالتالي افتراض جمكد تكازف القكل كانعداـ حركتو ،أك عمى
األقؿ تحركو ببطء شديد ،كالبعض رأل فيو سياسة دكلية مقصكد لذاتيا بكصفيا إدارة لحفظ االستقرار
الدكلي(جبر ،كعمكاف ،2012 ،ص.)280
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و
متساك ،كىي حالة ال
كما كيعرؼ بطريقة مكضكعية أك كصفية بأنو تكزيع القكل بيف الدكؿ بشكؿ
تتفكؽ فييا دكلة عمى أخرل ،كمف الناحية الفرضية تعبر عف سياسة تركيج تساكم القكل القائمة عمى
افتراض أف عدـ تكازنيا أمر خطير ،مما يذىب بالدكؿ إلى التحالؼ مع بعضيا البعض ضد الدكلة
المييمنة ،أك أف تتخذ تدابير مف شأنيا أف تضع حد ألم معتد ،كما يمكف ألم دكلة أف تختار دكرىا
التكازني فتغير انحيازىا مع طرؼ ما لمصمحة آخر متى دعت الحاجة مف أجؿ المحافظة عمى ىذا
التكازف ،كما تستدعي سياسة تكازف القكل أف تقمؿ أم دكلة مف مسعاىا المستقؿ إلى القكة ،ألف تكفر
ر بالخكؼ منيا كالعدكانية نحكىا (غريفيثس،
الكثير مف القكة لدكلة كاحدة قد يكلد لدل الدكؿ األخرل شعك ان

كأككالىاف ،2008 ،ص.)154
كقد عرفتو المكسكعة الميسرة لممصطمحات السياسية بأنو مصطمح استراتيجي ىاـ في المجاالت
السياسية كالعسكرية ،يعني الكصكؿ إلى نقطة االستقرار أم المكقؼ الذم يتعذر معو عمى أم نسؽ
دكلي فرعي اك تحالؼ أف يممي إرادتو عمى األنساؽ األخرل أك التجمعات الدكلية ،كذلؾ عف طريؽ
إنتاج السالح كالمحافظة عمى السالـ القائـ عمى المصالح ،كالحفاظ عمى مستكل متعادؿ في القكة
العسكرية لردع األطراؼ المناكئة لعدـ قياميا بالحرب (عبد الكافي ،2010 ،ص  .)134-133كذلؾ في
إطار متكامؿ مف القانكف الدكلي يمنع الحرب الجزئية كغير الجزئية بفرض عقكبات رادعة عمى
المعتدم ،كيقر السالـ الدائـ بيف الدكؿ (رجب ،1992 ،ص.)65
أما المكسكعة السياسية فقد عرفت تكازف القكل عمى أنو نظاـ العالقات الدكلية المبني عمى أساس
فرضية أف حفظ السالـ الدكلي يشترط عدـ رجحاف كفة دكلة أك تحالؼ دكلي عمى كفة الدكؿ أك
التحالفات األخرل المقابمة ،كبالتالي فإف التكازف في القكل يضمف عدـ اإلخالؿ بالكضع الدكلي الراىف
كتكزيع النفكذ بالتراضي بيف الدكؿ المعنية ،كمف ىنا يفترض ىذا النظاـ أف تساند القكل الدكلية أية
دكلة تتعرض لمعدكاف مف دكلة أخرل ضمف ىذا النظاـ ،ألف االمتناع عف ذلؾ يؤدم إلى نمك قكة
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الدكؿ المعتدية كدفعيا لمعدكاف كالتكسع عمى حساب األطراؼ األخرل مما يخؿ بالنظاـ الدكلي القائـ
كيعرضو لمزكاؿ(الكيالي ،1983 ،ص.)797
كيشكؿ تكازف القكل نظرة سياسية لممحافظة عمى ميزاف القكة بيف مجمكعة مف الدكؿ ،حيث ال
يسمح لدكلة ما أك مجمكعة متحالفة مف الدكؿ باالنفراد بالييمنة في العالـ كاستغالؿ إمكانياتيا
العسكرية كاالقتصادية في السيطرة عمى دكؿ أخرل أك فرض إرادتيا عمييا ،أك التدخؿ ضد مصالحيا.
كيتحقؽ ىذا التكازف بحشد قكل الدكلة منفردة ،أك بالتحالؼ مع غيرىا مف النماذج السياسية ضد
منافسييا(عبد العزيز ،2012 ،ص.)29
كيعرؼ تكازف القكل أيضنا عمى أنو "السياسة التي تيدؼ في صكرتيا المجردة إلى حفظ استقالؿ
كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء كذلؾ بمنع أية دكلة أخرل مف أف تزيد مف قكتيا إلى حد ييدد الدكؿ
الباقية كمف ثـ فإنو يككف مف قبيؿ التجاكز في التعبير أف نقكؿ أف سياسة تكازف القكل تيدؼ أساسان
إلى حفظ السالـ أك المساىمة في العمؿ عمى إقرار حسف التفاىـ الدكلي إذ ليس مف مانع أف تقكـ
الحركب أك تستخدـ كسائؿ اإلكراه لتحقيؽ التكازف الدكلي في القكل" (الجميمي ،2011 ،ص.)196
أما الدكتكر إسماعيؿ صبرم مقمد فقد عرؼ تكازف القكل عمى أنو حالة مف التكازنات القائمة
بكجكد عدد مف التحالفات أك محاكر القكل المضادة كالتي تتكافأ قكاىا أك تكاد كذلؾ لردع أم محكر
دكلي مف استغالؿ أم تفكؽ في قكاه ،لتغيير معالـ الكضع الدكلي القائـ الذم مف أبرز خصائصو تعدد
الدكؿ كاستقالليا كمركنتيا الكاممة في الدخكؿ كاالنسحاب مف احالؼ كتجمعات القكل

(مقمد،2010 ،

ص.)26
كبتعرض الدكتكر مقمد إلى المحالفات أك األحالؼ في تعريفو فيك يؤكد عمى أف اعتبارات تكازف
القكل ليا عالقة مباشرة بنشأة كانييار األحالؼ ،فقد مثمت األحالؼ أبرز كسائؿ تحقيؽ ميزاف القكة في
النسؽ األكركبي منذ معاىدة كستفاليا في القرف السابع عشر كحتى القرف العشريف ،فعمى سبيؿ المثاؿ
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فقد شيدت الفترة الممتدة مف

 1815ـ إلى 1939ـ ما يقارب  112حمفنا (منصكر ،1997 ،ص -170

.)171
كيطمؽ عمى مفيكـ تكازف القكل التكازف اإلستراتيجي ،كىك يتميز بثالث خصائص محددة (عبد
كما ي

العزيز ،2012 ،ص:)8
 .1تكافؤ مجمكعة مف المتغيرات فإذا استمر ىذا التكافؤ يعرؼ بالتكازف اإلستراتيجي المستقر،
كاذا تغيرت حالة ىذا التكافؤ سمبان أك إيجابان يسمي بالتكازف اإلستراتيجي غير المستقر.
 .2إمكانية تحقيؽ ىذا التكازف بدكلة منفردة بصكرة كاممة معتمدة عمى إمكانياتيا الذاتية كقدراتيا
القكمية ،بحيث تتكافأ مع التيديدات المكجية ضدىا أك قد يتـ ذلؾ مف خالؿ تحالفات كفية تعبئ
مقكمات القكة القكمية لمدكؿ المتحالفة ضد التيديدات المكجية ليذا التحالؼ.
 .3أف ىذا التكازف لو ثالثة أبعاد ،كىك البعد البنائي ،كيتمثؿ في القدرات السياسية كاالقتصادية
كالعسكرية كاالجتماعية لدكلة أك مجمكعة دكؿ ،أما البعد الثاني كىك سمككي ،كينبع مف مركنة كحركة
القكل الفاعمة دكليان أك إقميميان ،كالبعد الثالث ىك يبعد ييقيـ مف خاللو حالة القبكؿ أك الرفض لمقكل
الفاعمة.
مف التعريفات السابقة ،يمكف تعريؼ تكازف القكل عمى أنو ىك حالة تتكازف فييا قدرات الدكؿ
المتنافسة إقميمينا بكافة مقدراتيا فردية أك في مجمكعات ،لتشكؿ بذلؾ حالة ردع ضد أم تيديدات مف
أم دكلة أك مجمكعة دكؿ أخرل ،بما لدييا مف قكة عسكرية متفكقة كامكانيات اقتصاديو كبيرة ككسائؿ
إعالـ متقدمو فيشكؿ حالة مف االستقرار تنعكس إقميميان كدكليان.
كبذلؾ فإف كؿ أنظمة تكازف القكل تقكـ عمى شركط مشتركة (الزاممي:)2011 ،
 .1مجمكعة مف الدكؿ السيدة المستقمة ال تقيدىا أم سمطة مركزية شرعية.
 .2منافسة دائمة مع مراقبة أم مكارد نادرة أك قيـ متعارضة.
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و
متساك لممكانة كالثركة كامكانات القكة بيف الالعبيف السياسييف الذيف كضعكا النظاـ.
 .3تكزيع غير
إف الشعكر بالتيديد يكلد مصمحة مشتركة بيف الدكؿ المسيطرة كالدكؿ التابعة ،فالدكؿ التابعة
تسعى لسيادة أراضييا في حيف الدكؿ القكية المسيطرة تسعى لسيادة النظاـ بأكممو لتحقيؽ سيادتيا
الداخمية كبسط نفكذىا تحقيقان لمصالحيا الخارجية ،أم أف تكازف القكل ىك حالة تفضؿ فييا جميع
الدكؿ النظاـ عمى الفكضى المطمقة عمى الرغـ مف تأثير الدكؿ القكية عمى حساب سيادة الدكؿ
األخرل المتحالفة كالمتفقة معيا كفقان لمصالحيا الخاصة.
إف كجكد عنصرم المصمحة كالقكة في مفيكـ تكازف القكل يربطيا بشكؿ مباشر بالمدرسة الكاقعية
في العالقات الدكلية ،التي تركز بشكؿ كبير عمى ظاىرة القكة في تفسيرىا لمعالقات الدكلية،

كعمى

سعي الدكؿ لمحفاظ عمى كجكدىا كمركزىا الدكلي بشكؿ مستمر مف خالؿ الصراع عمى اكتساب القكة،
لتحقيؽ عممية تكازف القكل كتحقيؽ عممية الردع لمقكل المناكئة.
كرء نظاـ تكازف القكل بصكرتو التقميدية في العالقات الدكلية ،ىي أف الطابع
إف الفكرة الكامنة ا
الصرع ال تمميو عكامؿ االختالؼ في المصالح القكمية لمدكؿ
ا
الصرع ،كىذا
ا
المميز ليذه العالقات ىك
فحسب كإنما ينبع في الجانب األكبر منو مف محاكلة كؿ دكلة زيادة قكتيا القكمية عمى حساب غيرىا
مف الدكؿ ،كىذا التحدم ىك الذم يدفع الدكؿ المحدكدة القكة إلى مكاجية القكة بالقكة مف خالؿ تجمعيا
في ائتالؼ قكم أك في محكر قكم مضاد قادر عمى مجابية التحدم الذم تكاجيو الدكؿ الداخمة فيو،
كمف ىنا يحقؽ تكازف القكل بمفيكمو ىذا أثريف ىاميف يتعمؽ أكليما بحفظ السمـ الدكلي ،كيتعمؽ ثانييما
بحماية استقالؿ الدكؿ األعضاء في ىذه المحاكر كالتكتالت ،كمف ذلؾ نخمص إلى أف مبدأ تكازف
القكل يستند عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما (الجميمي ،2011 ،ص:)196
األطرؼ في تجمعات كمحاكر القكل المضادة يجمعيا ىـ كاحد ىك االبقاء عمى
ا
 أف الدكؿ
االستقرار السائد في عالقات القكل كردع العدكاف.
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 أف التكازف يتحقؽ عف طريؽ قدرة ىذا النظاـ  -نظاـ تكازف القكل -عمى تكليد ضغكط متعادلة
كمتماسكة ،كبذلؾ يمكف تفادم أم اختالؿ في عالقات القكل في تكزيعاتيا القائمة.

 4.2.2أشكال توازن القوى
تختمؼ أشكاؿ تكازف القكل كتتشكؿ طبقان لممساحة الجغرافية المقاس عمييا كاقع تكازف القكل،
فتكازف القكل عمى المستكل اإلقميمي يختمؼ عنو عمى المستكل الدكلي ،كبذلؾ ىناؾ عدة أشكاؿ ىي:
أ .توازن القوى متعدد األقطاب :و ىك النظاـ الذم يتككف مف ثالث دكؿ تمتمؾ قكة كافية لترجح
ميزاف القكة بكاسطة حمؼ ،كفي ىذا النظاـ تككف بعض القكل أقكل مف غيرىا كلكف أيان منيا لف تككف
قادرة عمى الييمنة عمى النظاـ الدكلي ،في ظؿ أف جميعيا يمتمؾ الكسائؿ لمنع الييمنة (تكفيؽ،2000 ،

 ،)249كليست ىناؾ حدكد قصكل عمى عدد تمؾ المحاكر كالتجمعات في ظؿ النظاـ المتعدد لتكازف
القكل ،الذم يتصؼ بالخصائص اآلتية (جبر ،كعمكاف ،2012 ،ص:)281
( )1الكثرة النسبية ألطرافو كبما ال يقؿ عف ثالثة أطراؼ ،سكاء كانت األطراؼ دكالن أك كتالن ،فإذا
قمت األطراؼ عف ثالثة تحكؿ إلى التكازف البسيط.
( )2الطبيعة التنافسية ،كتمؾ ىي الخاصية الجكىرية التي تقكد إلى االستقرار كالسالـ.
( )3خضكع األطراؼ كقبكليـ لمبادئ المنافسة كظيكر قكاعد شرعية مقبكلة مف األطراؼ جميعان.
( )4تحقيؽ االستقرار كالسالـ.
ب .التوازن البسيط (التوازن الثنائي) :ىك الصكرة األكثر كضكحنا ،كينشأ التكازف البسيط بيف
دكلتيف أك كتمتيف متعارضتيف ،كيغمب عميو التكازف اإلقميمي ،أما التكازف الدكلي العاـ فالصكرة الغالبة
لو ىي تكازف الكتؿ .لكف كجكد الكتمة الدكلية يعتمد عمى كجكد دكلة قطب تككف بمثابة النكاة ،التي
تتجمع حكليا مجمكعة مف الدكؿ األضعؼ لالحتماء بيا أك التحالؼ معيا ،كمف ثىـ ،تككيف كتمة دكلية
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كاحدة(جبر ،كعمكاف ،2012 ،ص  ،)282-281كتتمثؿ أىـ خصائص نظاـ تكازف القكل الثنائي في
الخصائص التالية (تكفيؽ:)244-243 ،2000 ،
( )1نظاـ غير متجانس كيتصؼ بالثكرية ،كعدـ االستقرار كيشكبو العنؼ ،كيككف لممتنافسيف
خيار التعارض أك االتفاؽ الدائـ.
( )2عدـ تطابؽ القطبيف كغير قابميف لمتبادؿ فالكاليات المتحدة ىي أغنى مف االتحاد السكفيتي
كذات نظاـ رأسمالي في حيف النظاـ السكفيتي اشتراكي كيدعـ حركات التحرر كالثكرات.
( )3مصير األطراؼ الثانكية يعتمد عمى لعبة الصراعات بيف القطبيف ،فانضماميا ألحدىما مف
أجؿ المساعدة كالحماية في مكاجية التيديدات مف غيرىا.
( )4تعبر عف كضع نسبي لمتكازف فالحدكد بيف الكتمتيف كانت تفصؿ العالقات بيف الشرؽ
كالغرب إلى منطقتيف لمنفكذ يحظر عمى أم طرؼ الدخكؿ في منطقة الطرؼ اآلخر بمكجب اتفاؽ
ضمني بينيما.
ت .التوازن المرن والتوازن الجامد :التكازف المرف ىك الذم يقكـ بيف دكؿ تنتمي إلى فكر
سياسي كاقتصادم كاجتماعي مكحد أك متجانس ،كلذلؾ ييطمؽ عميو أحياننا تكازف األنظمة المتجانسة أك
تكازف األنظمة المعتدلة .أما التكازف الجامد فيقكـ بيف دكؿ تنتمي إلى نماذج فكرية أك سياسية أك
اقتصادية أك اجتماعية أك حضارية متناقضة أك متنافرة ،كلذلؾ ييطمؽ عميو أحيانان تكازف األنظمة
المتنافرة أك األنظمة الثكرية .كمف خالؿ استعراض األشكاؿ المختمفة لمتكازنات ،نرل أف المركنة
ال أخرل فرعية ،فقد يككف التكازف
كالجمكد ىي أكصاؼ تمحؽ بالنكع األصمي لمتكازف ،فتجعؿ لو أشكا ن
بسيطان كمرنان ،أك بسيطان كجامدان ،كما يككف مركبان كمرنان أك مركبان كجامدان ،لكف الحرب ترتبط بنكع
التكازف ال كصفو ،فالتكازف المركب ىك تكازف االستقرار ،دكف النظر إلى كصفو ،فتكازف ما بيف
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الحربيف العالميتيف في مرحمتيما األكلى

 1936-1918كاف تكازننا مركبنا كجامدنا (عبد العزيز،2012 ،

ص.)10-9

 5.2.2التوازن اإلقميمي وأثره في التوازن الدولي
يسمى بتكازف القكل الرئيسي أك التكازف المسيطر أك الفرعي ،ينظـ عالقات القكل الرئيسية
المسيطرة عمى السياسة العالمية ،كعمى الرغـ مف أىميتو كشمكلو ،فيك يعتمد عمى تكازنات أخرل ذات
طابع محمي يتأثر بيا كتتأثر بو ،كىك مثؿ تكازف القكل العالمي يخضع لنفس القكاعد ،كيتسـ بنفس
الخصائص ،كلكنو يمعب دك انر مركبان ،فيك يؤثر تأثي انر مباش انر في الصراع العالمي ،كيؤدم إلى حسمو
أحيانان ،فالصراعات العالمية الكبرل تعتمد في تطكراتيا كنتائجيا عمى ما يجرم في الصراعات
كالتكازنات المحمية ،خاصة في ظؿ كجكد أسمحة نككية ،إذ تراجعت فرص الحركب المباشرة كالكاسعة
بيف القكل الكبرل ،أركاف التكازف العالمي ،كاستعيض عنيا بالصراعات اإلقميمية المحدكدة ،حيث
يتدخؿ كؿ طرؼ دكلي في ىذا الصراع ،بقصد تحقيؽ مكاسب إقميمية تزيد رصيده في ميزاف القكل
العالمي كتحطـ معسكر خصمو ،فإذا تحققت المكاسب كتعددت في مناطؽ الصراع ،فإف تكازف القكل
العالمي يتحكؿ نحك الطرؼ المنتصر ،كىك ما حدث أثناء الحرب الباردة كبعدىا ،في منطقة الخميج
العربي كمنطقة الشرؽ األكسط .كيكجد شركط عدة لتأسيس ىذه العالقة ،كىي

(عبد العزيز،2012 ،

ص:)12-11
أ .أىمية ا لقدرات العسكرية كاالقتصادية كالجغرافية لمدكلة :تساعدىا في أداء دكرىا لحساب القكل
العالمية ،كتحقؽ لنفسيا مكاسب ميمة عمى الصعيد اإلقميمي.
ب .إدراؾ القطب الدكلي ألىمية تكازف القك ل اإلقميمي  :مف أجؿ زيادة مكاسبو كدعـ مكانتو في
تكازف القكل العالمي.
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ج .كجكد مصالح مشتركة ذات طابع إستراتيجي إما عسكرية أك اقتصادية أك ثقافية أك تاريخية
بيف الطرفيف الدكلي كاإلقميمي  :فمف دكف كجكد تمؾ المصالح ،يغدك التحالؼ بيف الطرفيف ىشان
كمرحميان ،ككمما ارتفع مستكم ىذه المصالح ،كاف التحالؼ متماسكان كقكيان.
إف التكازف اإلقميمي يمعب دك انر أساسيان كفاعالن في تكازف القكل العالمي  ،فإذا كانت الحرب العالمية
إقميمي ،حيث استطاعت القكل الكبرل
نا
الكاسعة قد أصبحت مستبعدة ،فإف الحركب القادمة أخذت طابعنا
مكاجية بعضيا خارج أراضييا كدكف خسائر مباشرة تقع عمى مدنيا كسكانيا كمكاردىا ،كىي تستطيع
عف طريؽ التكازف اإلقميمي تعديؿ ميزاف القكل العالمي لمصمحتيا ،سكاء بالحفاظ عميو ،أك تحطيمو،
مما يؤدم إلى ذكر بعض التميزيات األساسية في خصكصية تكازف القكل عمى المستكل الدكلي .أكؿ
ىذا التمييز يشتمؿ عمى الحاالت التالية(غريفيثس ،كأككالىاف ،2008 ،ص:)155
 أحادية القطبية :كىك كضع تفرض فيو دكلة كاحدة أك قكة عظمى سمطتيا عمى النظاـ الدكلي،
كالكاليات المتحدة األمريكية منذ انتياء الحرب الباردة كانييار اإلتحاد السكفيتي .
 ثنائية القطبية :كتتساكل فيو دكلتاف أك مجمكعة دكؿ في القكة ،كغالبان ما يستخدـ ىذا المفيكـ
لمداللة عمى فترة الحرب الباردة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي.
 تعددية قطبية :كتتمركز فيو عمى الساحة العالمية ثالث قكل عظمى عمى األقؿ ،كالمثاؿ
التقميدم عمى ذلؾ ىك أكركبا القرف التاسع عشر .كتعتقد الدراسة أف الفترة المقبمة خالؿ العشرة سنكات
القادمة ،ستشيد تحكالن في النظاـ الدكلي باتجاه التعددية القطبية لتككف ركسيا كالصيف كالكاليات
المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي.
أما التمييز الثاني الميـ ىك بيف التكازنات اإلقميمية كالتكازنات الدكلية ،فعمى الرغـ مف أف
المؤرخيف غالبنا ما يتحدثكف عف تكازف القكل في القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر كىي الفترة الكجيزة
التي سيطرت فييا الدكؿ األكركبية عمى باقي العالـ ،كيشيد العالـ اليكـ عددان مف التكازنات اإلقميمية
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التي تطغى عمييا دكلة أحادية القطب ،أم أف التمييز ما بيف التكازنات اإلقميمية كالدكلية يختمؼ
باختالؼ الفكاعؿ الدكلية كباختالؼ العصكر ،ففي العصر األكركبي مثمت الدكؿ األكركبية قكل دكلية
عمى المستكل الدكلي كاقميمية عمى المستكل األكركبي ،في حيف أصبحت الدكؿ األكركبية أقؿ تأثي انر
كقكل دكلية في ظؿ الييمنة األمريكية ،بينما يكمف التمييز الثالث في تكازف القكل المكضكعي كاآلخر
غير المكضكعي ،إف إحدل أكبر مشكالت تقييـ تكازف القكل في القرف الحادم كالعشريف ىي أف
مصادر القكة مكزعة عمى نحك متفاكت بيف القكل العظمى ،كما مف رابط بيف امتالؾ مصدر قكة ما
كالقدرة عمى السيطرة عمى محصمتو فعمى سبيؿ المثاؿ ،في الكقت الذم تظير فيو الكاليات المتحدة
األمريكية دكل نة مييمن نة بصكرة مطمقة مف الناحية العسكرية ،فإف القكة االقتصادية مكزعة بطريقة أعدؿ
ر عمى الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا الغربية كالياباف كالصيف (غريفيثس ،كأككالىاف،2008 ،
كثي ان

ص.)156
نخمص إلى القكؿ أنو ال تكجد قاعدة ثابتة كمحددة تحكـ تكازف القكل  ،فمقد تراكحت أساليب التكازف
التي مكرست عبر التاريخ ما بيف التحالفات كالتحالفات المضادة  ،كالتدخؿ المباشر كغير المباشر كنزع
السالح كالتفرقة بيف الخصكـ  ،كالتعكيضات كالتيدئة بؿ كالحرب بمستكياتيا ،كتمجأ الدكؿ إلى إتباع ما
يناسبيا في إطار النظاـ الدكلي القائـ في مرحمة معينة بما يتضمنو مف شركط كعالقات متغيرة،

أم

أف التكازف ليس حالة جامدة ،بؿ عممية متغيرة كمتطكرة ،كعممية حركية متغيرة تندفع مف سعي
األطراؼ ذات العالقة إلى الحفاظ عمى أكضاعيا كمصالحيا النسبية التي تعكس القدرات كاإلمكانات
كالمكارد المتاحة ليا  .كعند تغير القدرات بشكؿ حاسـ مف طرؼ يسعى الطرؼ اآلخر إلى إعادة
التكازف مف جديد  ،كما أف مفيكـ تكازف القكل الشامؿ مركب كمتعدد األبعاد  ،كىك مف حيث القدرات
يتجاكز مفيكـ التكازف العسكرم الذم يدخؿ كأحد أبعاد تكازف القكل الذم يضـ عالكة عمى ذلؾ
القدرات االقتصادية كالبشرية كالسياسية (المشكاة.)2008 ،
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 3.2المبحث الثاني :الشرق األوسط (المفيوم والدالالت)
يتمتع الشرؽ األكسط بأىمية جيكستراتيجية عمى المستكل العالمي لما يتمتع بو مف مصادر
كثركات طبيعية تجعمو محؿ أنظار العالـ ،كلكف قبؿ الحديث عف األىمية الجيكاستراتيجية لمشرؽ
األكسط ،يتكجب تناكؿ مفيكـ مصطمح الشرؽ األكسط.

 1.3.2مفيوم الشرق األوسط
ال يكجد تعريؼ دقيؽ أك مستقر "لمشرؽ األكسط" ،العتبار شائع أنو ال يمثؿ منطقة جغرافية
محددة المعالـ مف الناحية الطبيعية ،كال يعبر عف خصائص متماثمة بيف الدكؿ الكاقعة عؿ

ل ساحتو

الكاسعة ،فبعض الكتابات تقمص مساحة اإلقميـ إؿ ل "دائرة تبدأ شرؽ إيراف ،كتنتيي غرب مصر"،
كأخرل ترل أنيا تمتد "مف شاطئ المغرب إؿ ل حدكد باكستاف"  ،كما ال يكجد اتفاؽ عاـ بيف دكؿ
المنطقة حكؿ تعريفيا سياسينا ،أك ما إذا كاف معظميا ير

ال شرؽ أكسطية أـ ال
ال دك ن
ل نفسو أص ن

،

كيصؿ مدل التباينات القائمة بيذا الشأف إؿل درجة تصعب فييا رسـ حدكد لمشرؽ األكسط ،سكاء بفعؿ
عدـ كضكح الحدكد الجغرافية الطبيعية ،أك عدـ تمايز الحدكد الجغرافية اإلستراتيجية .إف مفيكـ الشرؽ
األكسط ،كمنطقة جغرافية محددة المعالـ ،متكارث عف مرحمة االستعمار األكركبي

 ،فحدكده التي

رسمتيا قكل سياسية مختمفة ،كألغراض مختمفة قد تغيرت بتغير العصكر (عبد السالـ ،2012 ،ص.)6
إف مصطمح الشرؽ األكسط مصطمح سياسي النشأة كاالستعماؿ ،ال ينبع مف سمات المنطقة أك
طبيعتيا السياسية أك الثقافية أك الحضارية أك الديمغرافية ،بؿ يرمي إلى رفض مفيكـ" القكمية العربية"
كرفض الكحدة العربية كاضفاء الشرعية عمى الكجكد الييكدم في فمسطيف ،كتعكد جذكر مصطمح
الشرؽ األكسط تاريخيان إلى الجذكر البريطانية فقد استخدـ المكرد كيرزكف في عاـ 1911ـ حاكـ اليند
البريطاني الجنسية كقتئذ عبارة الشرؽ األكسط لإلشارة إلى مناطؽ تركيا كالخميج العربي كايراف في آسيا
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باعتبارىا تمثؿ الطريؽ إلى اليند ،كفي مارس

 1921أنشأ كنستكف تشرشؿ كزير المستعمرات

البريطاني ما عرؼ بإدارة الشرؽ األكسط لكي تشرؼ عمى شئكف فمسطيف كشرؽ األردف كالعراؽ ،كمع
دمج قيادة القكات الجكية البريطانية في بغداد مع القكات البريطانية في مصر احتفظت القيادة الجديدة
(قيادة الشرؽ األكسط) عاـ  1932ـ كشاع استخداـ المفيكـ (الشرؽ األكسط) منذ ذلؾ الحيف (منصكر،

 ،1995ص.)40-39
كفي عاـ 1951ـ في مجمس العمكـ البريطاني كجو أحد النكاب سؤاال لمحككمة عف البالد التي
تدخؿ ضمف اصطالح الشرؽ األدنى؛ فأجابو ككيؿ ك ازرة الخارجية آنذاؾ قائال " :إف تعبير الشرؽ
األدنى الذم الزـ السمطنة العثمانية يعتبر اآلف في بريطانيا العظمى مما فات أكانو في المساف
الرسمي ،كيستعاض عنو اآلف بتعبير الشرؽ األكسط  ،كمجمكعة البالد التي يشار إلييا بيذا التعبير
تشمؿ  :مصر ،العراؽ ،سكريا ،لبناف ،إسرائيؿ ،العربية السعكدية ،اإلمارات ،الككيت ،البحريف ،قطر،
مسقط ،محمية عدف كاليمف  ،أم ما يعرؼ بالكطف العربي مع اقتطاع المغرب العربي الكبير ،كمع
إضافة إسرائيؿ بديال عف فمسطيف"(الزعبي ،2009 ،ص،)58-57
كما ارتبط مفيكـ الشرؽ األكسط بالرؤية االستعمارية ؿؿمصالح اإلستراتيجية لمكاليات المتحدة
األمريكية ،كبتصكرىا إلعادة صياغة كتركيب المنطقة منذ القرف الماضي كحتى اليكـ ،كمف ثـ جمع
مفيكـ " الشرؽ األكسط" بيف الجغرافيا كالسياسة ،كلـ تكف داللتو الجغرافية مستقرة؛ حيث تذبذبت بيف
االتساع كالضيؽ حسب المصالح االستعمارية ،كالرغبة في تفتيت األمة العربية كاإلسالمية(الزعبي ،

 ،2009ص.)56
كقد ركزت الكاليات المتحدة األمريكية عمى مفيكـ الشرؽ األكسط بىذا المعنى  ،مع إضافة تركيا
كايراف قبؿ الثمانينيات مف القرف العشريف  .كأخطر ما في ىذا المفيكـ الذم تجذر فيما بعد كتكسع

36

بجيكد العديديف مف المختصيف كدكائر صنع القرار يتمثؿ في ثالث نقاط (الزعبي  ،2009 ،ص-57

:)58
 . 1تسفيو كتقميؿ شأف المفيكـ الضيؽ لمشرؽ األكسط ،كفيما بعد إلغاؤه.
 . 2اإلشارة إلى أف ىذه المنطقة الشاسعة تنطكم عمى اختالفات جغرافية كاثنية كاسعة جدا ،كما
تحكم العديد مف المناطؽ التي لكؿ منيا تراثيا التاريخي كالحضارم الخاص بيا؛ أم القكؿ بعدـ
كحدتو مف جية ،كقبكلو لمتجزئة مف جية أخرل.
 .3االعتراؼ بكجكد مؤشرات مشتركة بيف بمداف الشرؽ األكسط ،يقع اإلسالـ في مقدمتيا بكضكح؛
فاإلسالـ ىك الذم استحكذ عمى عالميا ،كالمنطقة تديف باإلسالـ باستثناء بعض الفئات  .ىذا العامؿ
سكؼ يتـ استخدامو سمبا في منظكر صراع الحضارات ،كنياية التاريخ مف الزاكية األيديكلكجية
األمريكية ،كفي استيداؼ ضربو ،كربطو باإلرىاب في المنظكر اإلستراتيجي العسكرم /السياسي.
 .4إلغاء لفكرة الكحدة العربية كترسيخ التجزئة كاالنقساـ كالدكلة القطرية كالتبعية لمغرب.
كقد كضعت الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية بعد تكقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في عاـ

1977ـ

مخططان لمشرؽ األكسط بعنكاف "التعاكف اإلقميمي في الشرؽ األكسط" ،ككانت الككالة قد ىدفت مف
خالؿ مشركعيا لتحقيؽ األىداؼ التالية (حسيف ،1997 ،ص:)116

 .1سيككف الدكر األمريكي حاسمان في مجاؿ التعاكف اإلقميمي ،كعمى الكاليات المتحدة أف تمعب
دكر الكسيط.
 .2أف تقكـ فكرة التعاكف اإلقميمي عمى أساس شرؽ أكسطي كليس عمى أساس عربي.
 .3إيجاد مؤسسات جديدة تتجاكز الجامعة العربية ،لكي تسمح باستيعاب إسرائيؿ كانخراطيا في
النظاـ اإلقميمي الجديد.
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 .4إعطاء أىمية لدكر األكاديمييف كرجاؿ األعماؿ في بداية التعاكف اإلقميمي كتطكيره.
2006ـ

في حيف قدمت كزيرة الخارجية األمريكية السابقة "ككندالي از رايس" في تؿ أبيب في يكنيك

تعريفان جديدان لمشرؽ األكسط باسـ الشرؽ األكسط الجديد ،كالذم تضمف خمؽ قكس مف عدـ االستقرار
كالفكضى التي تبدأ مف لبناف ،كفمسطيف ،فسكريا ،فالعراؽ ،فالخميج ،فإيراف ،كصكال ألفغانستاف ،حيث
تعسكر قكات حمؼ الناتك ،بيدؼ

إعادة رسـ خريطة الشرؽ األكسط كفقا لحاجات أمريكا السياسية

كأىدافيا(جاد الرب ،2007 ،ص.)32-31
أما ك ازرة الخارجية الركسية فتحدد الشرؽ األكسط بالمنطقة التي تشمؿ كؿ مف سكريا كلبناف
كفمسطيف كاألردف كمصر كاسرائيؿ كتستبعد منطقتي الخميج العربي كشماؿ أفريقيا (الشيخ.)7 ،1998 ،
كقد ظيرت الشرؽ أكسطية في الفكر اإلسرائيمي ألكؿ مرة عمى يد تيكدكر ىرتسؿ مؤسس
الصييكنية عاـ  1897ـ حيث كتب في مذكراتو "يجب قياـ ككمنكلث شرؽ أكسطي ،يككف لدكلة الييكد
فيو شأف قيادم فاعؿ ،كدكر اقتصادم قائد ،كتككف المركز لجمب االستثمارات كالبحث العممي كالخبرة
الفنية(حسيف ،1997 ،ص  .)112كظير مرة أخرل في كثيقة أصدرىا "اتحاد الييكد" بتاريخ
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آذار  1948ـ كتضمنت التصاؽ فمسطيف في اتحاد شرؽ أكسطي كاسع ،ككقعت عمييا المجنة التنفيذية
لالتحاد الييكدم(حسيف ،1997 ،ص.)113
كقد بدأ الحديث عف مشركع شرؽ أكسطي في صكرة مشركع أعده (شمعكف بيريز) رئيس كزراء
ابتداء مف منتصؼ الثمانينات ،كأطمؽ عميو مشركع (مارشاؿ) لمشرؽ األكسط ،كالذم
إسرائيؿ آنذاؾ
ن
نشره في كتابو "الشرؽ األكسط الجديد عاـ 1993ـ" ،كالذم عرض فيو رؤيتو المستميمة مف المشركع
األكركبي في التعاكف كالكحدة ،كالمبنية عمى أكلكية المدخؿ االقتصادم عمى السياسي ،بحيث يككف
التعاكف االقتصادم حالَّ لمصراع السياسي في اإلقميـ ،باعتبار أف التعاكف االقتصادم سيؤدم إلى
زيادة التفاىـ كبالتالي إلى االستقرار السياسي في المنطقة .كيرل أف سكقان مشتركة ترتكز عمى
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االستقرار السياسي ،كتحسيف الظركؼ المعيشية مف خالؿ التنمية كالديمقراطي ة بدعـ خارجي ،بحيث
تككف ىذه التنمية حال لمشكمة األصكلية بتضييؽ الفجكة بيف فئات المجتمع ،كبالقضاء عمى الفقر مف
خالؿ االنتقاؿ مف اقتصاد الصراع إلى اقتصاد السالـ ،كذلؾ بتحكيؿ األمكاؿ التي تنفؽ عمى التسمح
لتنفؽ عمى رفع المستكل المعيشي لممكاطنيف .كيرل أف الديمقراطية تمثؿ ضركرة لتحقيؽ التنمية
كاألمف ،فاألمـ الديمقراطية ال تحارب بعضيا ،كالديمقراطي

ة تقضي عمى العكامؿ الكامنة خمؼ



األصكلية( )(بيريس ،1994 ،ص.)114-93
كقد خطٌطت الجمعية اإلسرائيمية إلقامة سكؽ شرؽ أكسطية عمى غرار السكؽ األكركبية المشتركة
عدة سمطات أىميا (حسيف ،2005 ،ص:)18-17
كبالتنسيؽ كالتعاكف معيا ،كتتأٌلؼ مف ٌ
 .1سمطة نفط الشرؽ األكسط.
 .2سمطة التنمية السياحية.
 .3سمطة المياه كالرم.
 .4سمطة الزراعة كالصناعة.
 .5سمطة تعمير الصحارم.
مف خالؿ استعراض مجمؿ التعريفات لتحديد منطقة الشرؽ األكسط يتبيف اآلتي

(العفيفي،2012 ،

ص:)22-21
أكالن :أف تحديد منطقة الشرؽ الكسط يغمب عميو عامؿ المصمحة فكؿ التعريفات ال تستند إلى
معايير مكضكعية في تحديد ماىية الشرؽ األكسط كالدكؿ التي تدخؿ في إطاره.

(٠ )جذس اإلشاسج إٌ ٝأْ أعاط وٍّح اٌششق األٚعػ روشخ ػٌٍ ٝغاْ ٘شذغًٚ ،رٌه ٌإلشاسج إٌ ٝأْ اٌى١اْ اٌصٚ ِٓ ٛ٘ ٟٔٛ١ٙظغ أعاط
ِششٚع اٌششق األٚعػ ،فف ٟػاَ  َ 1968ذأعّغد ف ٟاٌى١اْ اٌص ٟٔٛ١ٙجّؼ١ح ٌٍغالَ ف ٟاٌششق األٚعػّّ ِٙ ،رٙا ٚظغ اٌخطػ ٚاٌثشاِج
ٚاٌّشاس٠غ ٌفشض ّٕ٘١ح "إعشائ "ً١االلرصاد٠ح ػٍ ٝاٌثٍذاْ اٌؼشت١حٚ ،حذّدخ اٌجّؼ١ح اإلعشائ١ٍ١ح تؼط اٌغّاخ األعاع١ح اٌر٠ ٟجة أْ ذثشص
ف ٟذطٛس الرصاد إٌّطمح فخصصد وً تٍذ ِٓ تٍذاْ اٌّششق اٌؼشت ٟتاٌصٕاػاخ اٌر ٟذشا٘ا اٌجّؼ١حٚ ،ذٕثأخ ٌٍغ١احح تأْ ذى ِٓ ْٛأُ٘
صٕاػاخ اٌششق األٚعػ ،تغثة ذماسب عىاْ إٌّطمح ٚعشػح اٌّٛاصالخ ٚص٠ادج اٌذخً.
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بناء عمى دكافع كأىداؼ سياسية كبالتالي تقكـ بدراسات عممية
ثانينا :أف معظـ التعريفات تطمؽ ن
لتحقيؽ أىداؼ سياسية كاستراتيجية.
ثالثان :نظ انر لمييمنة األمريكية كالصييكنية السائدة في التسعينيات فكاف ىناؾ محاكلة لفرض نظاـ
شرؽ أكسطي يحمؿ مفاىيـ كمصطمحات جاءت مفركضة مف قبؿ الدكائر اإلسرائيمية كاألمريكية.
كما يمكف القكؿ أف مفيكـ الشرؽ األكسط مف المنظكر الغربي ينطكم عمى دالالت تخدـ أىداؼ
ال تتفؽ مع المصالح العربية بقدر ما تحقؽ مصالح قكل أخرل سكاء كانت دكالن خارج المنطقة العربية
أـ دكالن غير عربية تقع عمى حدكدىا أك مفركضة داخؿ المنطقة كإسرائيؿ كمف ىذه الدالالت

(العفيفي،

 ،2012ص:)23-22
أ .أف المفيكـ ال ينصرؼ إلى منطقة جغرافية معينة كال ينبع مف طبيعة المنطقة العربية ذاتيا
كخصائصيا البشرية كاالجتماعية كالثقافية كالحضارية ،فمصطمح الشرؽ األكسط كاف جغرافيان في
نشأتو ،سياسينا في دالالتو كتطكراتو.
ب.

إدراج البمداف العربية ضمف منطقة الشرؽ األكسط يستيدؼ تبرير شرعنة الكجكد اإلسرائيمي

بما أنيا خميط مف القكميات كالمغات ،كبذلؾ فإف أم تصكر لقياـ كحدة بيف دكليا ىك ضرب مف
المحاؿ ،كمف ثـ النتيجة المنطقية ىي أف تككف لكؿ قكمية مف ىذه القكميات دكلتيا الخاصة بيا في
ىذا اإلطار فإف الكجكد الصييكني يكتسب شرعية كيتـ إدخاؿ إسرائيؿ في النظاـ اإلقميمي لممنطقة
ككسر عزلتيا كتخميصيا مف عقدة الشرعية اإلقميمية.
ت.

المفيكـ يمزؽ أكصاؿ الكطف العربي ،فاستخدامو يدخؿ بمداف غير عربية في الشرؽ

األكسط كيخرج بمداف عربية مف ىذا المفيكـ ،مما يجعؿ البمداف العربية مجرد جزء مف منطقة
فسيفساء ،تضـ خميطان غير متجانس مف القكميات كالشعكب كالسالالت كاألدياف كالمغات.
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كترل الدراسة عمى الرغـ مف التغيرات في المصطمح ما بيف الشرؽ األكسط كالشرؽ األكسط
الكبير كالشرؽ األكسط الجديد إال أنو يحمؿ نفس األىداؼ ،فإف جذكره جاء كمصطمح ييكدم النشأة،
ييدؼ إلى استعمار الكطف العربي كتفتيتو كتقسميو بكافة األشكاؿ كالطرؽ ،كالى ضـ إسرائيؿ إلى
المنطقة العربية عبر إلغاء الطابع العربي القكمي كاإلسالمي عنيا ،ما أكجد تباينان كاضحان في تعريؼ
الشرؽ األكسط بما فييا إيراف كتركيا كاسرائيؿ بيف الدكؿ الغربية كمفكرييا كسياسيييا ،نسبة إلى مصالح
كؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ.

 2.3.2مخاطر نظام الشرق األوسط
إف نظاـ الشرؽ األكسط فكرة ىدفت إلى تحقيؽ مصمحة "إسرائيؿ" ،كالكاليات المتحدة األمريكية،
كسكقتيا لمدكؿ
كالدكؿ األكركبية ،عمى حساب الكطف كالمكاطف العربي ،كقد ٌ
تبنتيا الكاليات المتحدة ٌ
األكركبية ،كحممت الدكؿ العربية عمى المكافقة عمييا ،كاالنخراط فييا ،كيرمي مشركع الشرؽ األكسط
إلى(حسيف ،2005 ،ص:)45-41
 .1ىيمنة الكاليات المتحدة كاسرائيؿ عمى الثركات كالنفط العربي كالبمداف العربية.
التكصؿ إلى حؿ لقضية فمسطيف ينسجـ مع المصالح كاألىداؼ كالمخططات اإلسرائيمية،
.2
ٌ
كمحاربة العركبة كاإلسالـ.
 .3الييمنة عمى االقتصاديات العربية ،لحؿ أزمات إسرائيؿ االقتصادية كتيميش دكر العرب كدكر
مصر في التاريخ المعاصر كتكٌلي قيادة المنطقة كالمساكمة عمييا مع التكتالت االقتصادية الكبرل في
العالـ.
 .4النجاح في تسكيؽ النفط كالغاز العربييف كنقؿ النفط مف الخميج كالعراؽ إلى أكركبا.
تطكر األقطار العربية ،كالحيمكلة دكف إقامة صناعات كطنية متطكرة.
 .5التح ٌكـ في ٌ
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 .6إقامة مشاريع إقميمية مشتركة تقكـ األطراؼ األخرل بتمكيميا عمى أف يككف المركز كاإلدارة
كالتقنية إسرائيمية ،كبالتالي السيطرة عمى التعاكف.
 .7إلغاء اليكية العربية كالمشركع القكمي كالتكامؿ االقتصادم العربي.
 .8حؿ أزماتيا االقتصادية عمى حساب الثركات العربية.
 .9التدمير السرطاني لمنسيج الكطني كالقكمي لالقتصاديات العربية.
 .10كما يكمف خطرىا السياسي بتدمير مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ ،كاقامة مؤسسات شرؽ
أكسطية ذات أىداؼ كأكلكيات تخدـ الييمنة اإلسرائيمية.
 .11الحد مف التسمح كحصر التطكر في األسمحة إلسرائيؿ فقط؛ إلبقاء ميزاف القكل اإلقميمي
فاعالن بيد إسرائيؿ.
كتأكيدان عمى تمؾ الرؤية لمنطقة الشرؽ األكسط فقد أصدرت ككالة التنمية األمريكية في الثمانينات
دراسة بعنكاف (التعاكف اإلقميمي في الشرؽ األكسط) ،حددت فييا بعديف (الياشمي ،2005 ،ص:)16-15
1ػ البعد الجغرافي :كىك االعتراؼ بإسرائيؿ مف قبؿ الدكؿ العربية كاإلسالمية كتييئة المناخ
المالئـ ليتـ دمج إسرائيؿ في نظاـ إقميمي جديد ،كبذلؾ يتـ قياـ بنية إقميمية تضـ دكؿ المشرؽ العربي
إلى جانب إسرائيؿ كتركيا كايراف (في حاؿ تغير نظاـ الحكـ اإلسالمي فييا).
2ػ البعد االقتصادم :كيمكف تحقيقو مف خالؿ تعاكف اقتصادم إقميمي عبر ثالث مراحؿ كىي:
أكالن :المدل القصير :تنمية التعاكف في مجاالت عممية كتكنكلكجية مع شؽ الطرؽ اإلقميمية،
كاقامة محطات لالتصاؿ كبحث بدائؿ لمطاقة إلى جانب السياحة كالطب.
ثانينا :المدل المتكسط :تطكير مصادر المياه مف خالؿ مشركعات مختمفة ،مثؿ قناة البحر الميت
كخميج العقبة ،كنير األردف ،كالشاطئ الشرقي لمبحر المتكسط ،كشبو جزيرة سيناء.
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ثالثنا :المدل طكيؿ األجؿ :كىي مرحمة تجاكز األبنية السياسية المتعارضة كالمشكالت التي تعيؽ
العالقات كالصراع العربي اإلسرائيمي.
كما صدرت دراسة مف جامعة ىارفارد كمعيد كاشنطف لسياسات الشرؽ األدنى ،كأكدت

عمى أف

المشركع الشرؽ أكسطي يتحدد كيتـ إنجازه بثالث مراحؿ (الياشمي ،2005 ،ص:)18
المرحمة األكلى  :إقامة تجمع اقتصادم ثالثي يضـ (األردف ػ فمسطيف ػ كاسرائيؿ)كيتضمف قياـ
تعاكف بيف ىذه اإلدارات الثالث في مجاالت النقؿ كالسياحة كالكيرباء كالمصارؼ.
المرحمة الثانية :إقامة منطقة التبادؿ الحر بيف مصر كاسرائيؿ كفمسطيف ،كاالردف ،كسكريا ،كلبناف
كتنتيي ىذه الترتيبات عاـ 2010ـ.
المرحمة الثالثة  :تكسيع منطقة التعاكف فباإلضافة إلى دكؿ التبادؿ الحر يتـ ضـ بمداف مجمس
التعاكف الخميجي ،كىذه المرحمة تؤدم إلى ربط شراييف الحياة االقتصادية العربية بإسرائيؿ في أغمب
المجاالت ،كمف الكاضح :أف ىذه السياسة تنطمؽ مف أف تنمية شبكة كاسعة كمتنامية مف العالقات
كالتشابكات االقتصادية بيف االقتصاد اإلسرائيمي كاالقتصاديات العربية ،مف شأنو أف يمغي الفكاصؿ
كيذيب الخالفات كينيي العقبات.
كيرل بعض الباحثيف أف مشركع الشرؽ األكسط ييدؼ إلى (الشرعة ،2008 ،ص:)143-142
 .1تكسيع النطاؽ الجغرافي لمرؤية األمريكية لمنظاـ الدكلي الجديد.
 .2تكسيع النطاؽ النسقي /األيديكلكجي لمنظكر الكاليات المتحدة بإجراء التحكالت اآلتية:
أ.

مف أنظمة اشتراكية إلى أنظمة تعتمد اقتصاد السكؽ كقكاه.

ب .مف اعتماد كثيؼ عمى القطاع العاـ إلى اعتماد شبو كمي عمى القطاع الخاص.
 .3محاكلة تحكيؿ االىتماـ العربي ،مف التعاكف كالتكامؿ بيف األقطار العربية إلى االىتماـ
بالتعاكف كالتكامؿ بيف بمداف الشرؽ األكسط.
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 .4تسريع عممية اإلنماء العربي بفضؿ اتساع نطاؽ التجارة الخارجية ،كزكاؿ الحكاجز السياسيػة
التي تمنع التجارة كالسياحة في ما بيف بمػداف المنطقة ،كتدفػؽ االستثمارات الخارجية المكعكدة.
 .5تأكيد السيطرة عمى المكارد العربية ،خاصة النفط لمدكؿ الصناعية.
 .6فتح أبكاب االقتصاديا ت العربية بمزيد مف االتساع أماـ التكنكلكجيا المتقدمة ،كبشكؿ خاص
التكنكلكجيا التي تتميز بيا إسرائيؿ.
 .7تشجيع المشاركة في المكارد المائية ،بيدؼ حصكؿ إسرائيؿ عمى مياه عربية جديدة.
 .8تمكيف إسرائيؿ التي ىي اآلف إمبريالية عسكرية إقميمية مف أف تصبح أيضان إمبريالية اقتصادية
إقميمية فيخفؼ ىذا األمر العبء المالي عمييا تجاه إسرائيؿ.
كعميو فإف التصكرات األمريكية كاإلسرائيمية ال تعترؼ بحدكد لمدكؿ العربية كالدكؿ اإلسالمية ،بؿ
تريد التركيز عمى مفيكـ غربي إسرائيمي ،يكرس االعتبارات اإلستراتيجية كاالقتصادية لمتأكيد عمى
كجكد مشركع الشرؽ األكسط ،الذم يريد دمج إسرائيؿ في النظاـ اإلقميمي الشرؽ أكسطي .كؿ ىذه
الترتيبات تأتي في نطاؽ سعي الكاليات المتحدة إلرساء نظاـ إقميمي جديد لممنطقة يحقؽ إلسرائيؿ
األمف كاالستقرار ،بعدما كانت دكلة مرفكضة غاصبة ،لتككف دكلة شرعية معترفان بيا ،كؿ ذلؾ في ظؿ
التغيرات في النظاـ الدكلي الجديد ،األمر الذم يقتضي مف المنظكر االستراتيجي األمريكي ،إعادة
ترتيب األكضاع السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كاألمنية كاالجتماعية مف خالؿ السيطرة عمى
تطكرات كتفاعالت كمكارد المنطقة.

 3.3.2األىمية الجيوستراتيجية للشرق األوسط
يحتؿ الشرؽ األكسط مكانة بالغة األىمية عمى المستكل الدكلي ،لمكقعو الجيكستراتيجي كمركزه
السياسي الذم جعمو مركز تنافس لمقكل العالمية ،فمقد حظيت منطقة الشرؽ األكسط بمكانة إستراتيجية
44

لجميع الفاعميف الدكلييف في النسؽ الدكلي ،فالشرؽ األكسط يتكسط قارات العالـ القديمة ،كيطؿ عمى
العديد مف البحار كالمضايؽ كالممرات المائية الميمة لعمميات النقؿ البحرية الدكلية ،إلى جانب غناه
بالمكارد االقتصادية كالمعادف كمصادر الطاقة الميمة كعمى رأسيا البتركؿ كالغاز فأكثر مف ثمثي
احتياط البتركؿ العالمي مكجكد في الشرؽ األكسط ،إلى جانب ككنو سكقان اقتصاديان ميمان لمدكؿ
الصناعية ،ذلؾ كمو ما جعؿ الكاليات المتحدة األمريكية تربط أمنيا القكمي بأمف الشرؽ األكسط  ،إلى
اء عمى الجانب األمني لقربيا مف أكركبا
جانب أكركبا التي رأت في الشرؽ األكسط بعدان استراتيجيان سك ن
أك االقتصادم العتماد أكركبا عمى مصادر الطاقة المتكفرة فيو.
فالشرؽ األكسط يشغؿ مكقعنا جغرافينا متمي ناز في خريطة العالـ ىيأ لو العديد مف نقاط األىمية
المتمثمة في التالي (الشريعة ،2013 ،ص:)4
 .1مركز الثقؿ في العالـ االفركاكراسي كالطريؽ الكاصؿ بيف القارات الثالث آسيا كأفريقيا كأكربا.
 .2يشرؼ عمى مسطحات مائية رئيسية ىي الخميج العربي كالمحيط اليندم كبحر العرب كالبحر
األحمر كالبحر المتكسط ،إضافة إلى امتداده عمى المحيط األطمسي .
 .3يتمتع الكطف العربي بمكقع جغرافي متميز ساىـ في التنكع المناخي كالحيكم تبعو تميز في
األكضاع االقتصادية كالسياسية كالكضع الدكلي.
 .4الكطف العربي يتمتع بأىمية مائية إستراتيجية ،حيث أنو باإلضافة إلى ككنو يشرؼ عمى
مجمكعة مف البحار اليامة في الكضع الدكلي ،فيك يتحكـ في العديد مف

المضايؽ كالممرات المائية

كمضيؽ باب المندب ،كمضيؽ جبؿ طارؽ ،كمضيؽ ىرمز ،كقناة السكيس.
أما األىمية اإلستراتيجية الثانية الشرؽ األكسط تكمف في مصادر الطاقة المتكفرة فيو كالتي يقؼ
عمى رأسيا البتركؿ ،فقد ضاعؼ مف أىمية الشرؽ األكسط اإلستراتيجية اكتشاؼ البتركؿ كالغاز،
كاحتكائو عمى أكثر مف ثمثي احتياطات النفط كالغاز في العالـ ،مما جعؿ الشرؽ األكسط محط أنظار
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الدكؿ المسيطرة عمى النظاـ العالمي ،كذلؾ الدكر االقتصادم المكمؿ الذم أصبح يمعبو الشرؽ األكسط
في االقتصاد العالمي ،بمعنى أف المنطقة أصبحت مرتبطة ارتباطان عضكيان باالقتصاديات الغربية ال
يمكف االستغناء عنيا بأم شكؿ مف األشكاؿ (عبدك ،2010 ،ص.)67
إف الغاز كالنفط الذم يشكؿ حجمو ثمثي احتياطيات النفط العالمية ،ىما السبب الرئيسي في
الصراع كالتنافس الدكلي عمى الشرؽ األكسط ،كذلؾ لتأميف احتياجاتيـ البتركلية كخاصة الكاليات
المتحدة األمريكية كعدـ استخدامو كسالح ضد الدكؿ ،خصكصان بعد أف استخدمو الممؾ فيصؿ في
حرب عاـ  1973ـ كسالح استراتيجي ضد الغرب لكقؼ دعميـ إلسرائيؿ.
أما األىمية األخيرة كتكمف في األىمية السياسية لمشرؽ األكسط ،فالدكؿ الكبرل تسعى إلى تشكيؿ
حزاـ مف األحالؼ الممتدة مف أكركبا إلى باكستاف تحقيقان لمصالحيا كحفاظان عمى فرصتيا في
الحصكؿ عمى النفط كالمكاد الخاـ الالزمة لمحضارة الغربية ،إلى جانب كجكد الصراع العربي
اإلسرائيمي كاالىتماـ الغربي بو.

 4.3.2األطماع الدولية والتوازن اإلقميمي في الشرق األوسط
تعددت األسباب التي جعمت منطقة الشرؽ األكسط تحظى باىتماـ دكلي مف قبؿ جميع الفاعميف
في المجتمع الدكلي ،جزء مف ىذه األسباب مرتبط بصكرة مباشرة بالمكقع االستراتيجي لمشرؽ األكسط
ككقكعو كسطان بيف قارات العالـ الثالث آسيا كأفريقيا كأكركبا ،كما يطؿ عميو مف بحار كخمجاف
كمضائؽ ميمة لشبكة المكاصالت العالمية ،كجزء آخر يتعمؽ بالثركات الطبيعية كالمعدنية كالنفطية
التي يتمتع بيا الشرؽ األكسط ،إلى جانب الكثافة السكانية العالية فيو كالتي تمثؿ سكقان اقتصاديان لمدكؿ
المتقدمة.
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نتيجة لتمؾ األسباب كأكثر مف ذلؾ حظي الشرؽ األكسط بأىمية كبيرة لدل جميع الفاعميف في
الساحة الدكلية ،طبقان لمصالحيـ كأطماعيـ التي يسعى إلى تحقيقيا كالحفاظ عمييا في الشرؽ األكسط،
كفي ضكء ذلؾ نحاكؿ اإلشارة إلى أىـ المصالح لمفاعميف الدكلييف في منطقة الشرؽ األكسط.

أو ًال :األطماع الدولية في الشرق األوسط
 .1المصالح األمريكية في الشرق األوسط
استيدفت السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط خالؿ المراحؿ السابقة اإلبقاء عمى
الميزاف اإلستراتيجي عمى المستكل الدكلي في المنطقة في كضع يميؿ لصالحيا ،كالحمكؿ دكف الميؿ
لصالح تكازنات أخرل ،كعممت عمى تحقيؽ ذلؾ عبر (منصكر ،1995 ،ص:)85 -76
 .1تدعيـ الكجكد العسكرم األمريكي كالغربي بصكرة شبو دائمة في المنطقة ،كمحاصرة النفكذ
الركسي كالحيمكلة دكف انتشاره كالعمؿ عمى تقميصو كتصفيتو ،كحظر انتشار أسمحة الدمار الشامؿ.
 .2السيطرة عمى الصراعات اإلقميمية كالتحكـ في تطكراتيا كمحاكلة االستفادة منيا ،كالمحافظة
عمى اليدكء كاالستقرار السياسي في المنطقة كتجنب النزاعات.
 .3حماية المصالح االقتصادية كالتجارية التي تتعمؽ بضماف استمرار تدفؽ بتركؿ الشرؽ األكسط
كاالستفادة مف األرصدة العربية البتركلية مف عكائد النفط ،عبر تشجيع االستثمارات العربية المباشرة في
الكاليات المتحدة األمريكية ،كتشجيع الصادرات األمريكية كالغربية إلى دكؿ المنطقة.
 .4استقطاب دكؿ المنطقة تجاه الكاليات المتحدة األمريكية بيدؼ دعـ النفكذ األمريكي كتقميص
نفكذ الدكؿ األخرل ،كتأميف الحماية كالدعـ لمنظـ اإلقميمية المحافظة ذات العالقة الكثيقة مع كاشنطف،
كمحاكلة استخداميا كأداة لمضغط عمى النظـ ذات النزعات الراديكالية.
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إلى جانب ذلؾ تكجد العديد مف األىداؼ كالتي يمكف تحديدىا في النقاط التالية (أبك رماف،2004 ،

ص:)77-65
 .1حماية إسرائيؿ كضماف تفكقيا العسكرم اإلقميمي في مكاجية الدكؿ العربية مجتمعة.
 .2تحقيؽ تسكية سممية في الشرؽ األكسط بيف إسرائيؿ كالعرب ،تمييدان لمتعايش كنشر الديمقراطية
كالتنمية كحقكؽ اإلنساف بالمنطقة.
 .3االحتفاظ بتكازف إقميمي مناسب لممصالح األمريكية ،عبر بناء تكازف لمقكل في مصمحة حمفاء
الكاليات المتحدة األمريكية اإلقميمييف ،كتفضيؿ الترتيبات األمنية الثنائية مع الدكؿ العربية خصكصان
دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كؿ عمى حده ،كاالبتعاد عف صيغ األمف الجماعي.
 .4تعطيؿ الكحدة العربية كالكقكؼ ضد كحدة النظاـ العربي ،كتيميش مصالح العرب كأىدافيـ
كتطمعاتيـ ،كعرقمة عكامؿ التقكية الذاتية لممجتمع العربي.
 .2المصالح الروسية في الشرق األوسط
فرضت الجغرافيا عمى ركسيا االىتماـ بالشرؽ األكسط ،بحكـ أنيا تشغؿ الحيز األكبر مف الكتمة
األكركآسيكية المالصقة لمشرؽ األكسط ،كقد بقيت السياسة السكفيتية تعطي اىتماـ بالغ لمشرؽ األكسط
بسياسة كاضحة المعالـ كمحددة حتى انتياء الحرب الباردة كانييار االتحاد السكفيتي

 ،كعادت ركسيا

االتحادية في عيد الرئيس بكتيف تعطي اىتمامنا لمشرؽ األكسط بعد فترة ساد فييا األثر المحدكد
لمسياسة الركسية كالمالمح غير الكاضحة تجاه الشرؽ األكسط ،فقد تراجع الشرؽ األكسط في سمـ
اىتمامات القادة الركس في ظؿ تدىكر األكضاع الداخمية في ركسيا  ،كانشغاؿ القيادة الركسية بحؿ
مشاكميا الداخمية المتفاقمة مف ناحية ،كاتجاىيا الكاضح نحك الغرب كالكاليات المتحدة بغية االندماج
في الحضارة الغربية كالحصكؿ عؿ ل المساعدات االقتصادية الالزمة لنجاح اإلصالح االقتصادم في
ركسيا مف ناحية أخرل (الشيخ ،1998 ،ص.)108
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إف اىتماـ ركسيا بالعالـ العربي

تركز عمى العالقات االقتصادية أكثر مف السياسية ،فقد شدد

بكتيف عمى ضركرة تركيز الدبمكماسية الركسية عمى الكجو االقتصادم لمعالقات الخارجية الركسية ،مع
مراعاة مصالح ركسيا كدكلة عظمى ،التي ال تقتصر عمى أكركبا ،أك آسيا فقط ،بؿ تتكزع في كؿ
العالـ ،فمف الميـ ليا جذب االستثمارات ،كخاصة الخميجية ،كتنشيط العالقات التجارية ،كمنيا تجارة
السالح ،حيث تعتبر البالد العربية سكقنا ميمنا لمثؿ ىذه التجارة  ،كىي عالقات محدكدة ،لكنيا تسعى
لتطكيرىا .كيمكننا تحديد مجمكعة مف األسباب أك العكامؿ التي تدعك لتعزيز العالقات العربية الركسية
بشكؿ أكبر زخمان مما عميو اآلف ،ىذه األسباب أك العكامؿ ىي (العريدم ،2009 ،ص:)6
 .1تعامؿ ركسيا مع العالـ العربي ككياف إقميمي "العالـ العربي".
 .2العامؿ الجغرافي كتجاكر الحدكد يشكؿ بحد ذاتو عامال لو أثر إيجابي في تعزيز العالقات.
 .3التركيبة االجتماعية لمشعكب الركسية ىي مزيج مف حضارتيف المسيحية األرثكذكسية
كالحضارة اإلسالمية ،كالحضارتاف جاءتا إلى ركسيا مف العالـ العربي ،إلى جانب كجكد مئات اآلالؼ
الخريجيف مف معاىد كجامعات ركسية كقد شكؿ ىؤالء رابطان كحاف انز عمى تقكية العالقات كالركابط.
 .4لـ تتضمف العالقات الركسية العربية حركبان أك صراعات في التاريخ كما ال تكجد أم إشكاليات
في ىذه العالقة في الكقت الحاضر.
 .5العالـ العربي ينتظر دك نار ركسينا أكثر أىمية في عممية السالـ كحؿ القضية الفمسطينية ،كىي
العامؿ المحكرم في العالقات العربية الدكلية .كالدكر الركسي يجب أف يككف ممي انز عف الدكر
األمريكي كالغربي المؤيد بشكؿ كبير إلسرائيؿ كعدكانيا عمى العالـ العربي.
كبالنظر إلى السياسة الركسية ما بعد الحرب الباردة تجاه الشرؽ األكسط ،نجد أف ىناؾ مجمكعة
مف االعتبارات تقكـ عمييا ،ىذه االعتبارات ىي (تكفيؽ ،2003 ،ص:)89

49

 .1تحقيؽ األمف لمحدكد الجنكبية  ،كمنع امتداد الصراعات اإلقميمية مف ىذه المنطقة إلى المناطؽ
الجنكبية مف ككمنكلث الدكؿ المستقمة الذم أنشئ بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي

عاـ 1991ـ ،كالسيما

أنيا تنظر إلى منطقة أسيا الكسطى كالمنطقة العربية عؿ أنيما أصبحتا اآلف مشتركتيف في تككيف ما
يطمؽ عميو القادة الركس اسـ "الفضاء اإلسالمي المكحد".

فتخشى ركسيا إمكاف اندالع صراعات

إقميمية متصاعدة ،تنعكس عمى نطاؽ كاسع كتمس المصالح السياسية كاالقتصادية كالعسكرية الركسية .
 .2ضماف المصالح الركسية في منطقة الشرؽ األكسط عمكما ،كالمنطقة العربية عمى كجو
الخصكص عمى مختمؼ المستكيات.
 .3العمؿ عمى االستفادة مف القدرات االقتصادية لممنطقة ،إذ ترل ركسيا أف ىنالؾ إمكانا إلقامة
ركابط اقتصادية بيف ركسيا كدكؿ المنطقة ،كىك ما يمثؿ ضركرة حيكية إلنعاش االقتصاد الركسي
الذم يعاني األزمات  ،مف خالؿ إيجاد شركاء اقتصادييف كأسكاؽ تجارية كسكؽ لمسالح.
 .4السعي الركسي إلى إيجاد حزاـ أك كتمة مف الدكؿ تقؼ في كجو القطبية األحادية ،كتساىـ في
ممارسة الضغط عمى الكاليات المتحدة كي تتاح لركسيا فرصة الدخكؿ في عممية السالـ ،كاثبات أف
لدييا قدرة كمكانة عمى الساحة الدكلية ،كىك ما يفسر السعي إلى إقامة العالقات مع الدكؿ المناىضة
لمكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة ،مثؿ إيراف كسكرية  ،كقبميا العراؽ  ،مف أجؿ الفكز بالتكازف
الذم تستطيع مف خاللو مكاجية الييمنة األمريكية .
 .5إعادة تأكيد الكجكد النسبي الركسي في منطقة الشرؽ األكسط ،إذ ترل ركسيا أنو إذا ما أرادت
أف تحفظ ىيمنتيا عمى آسيا الكسطى ،فيجب أف تعمؿ عمى تطكير العالقات مع إيراف.
لقد أعادت ركسيا بعد انييار االتحاد السكفيتي ىيكمة سياستيا تجاه الشرؽ األكسط ،فقد كسعت
ركسيا إستراتيجيتيا السياسية تجاه الشرؽ األكسط كفؽ أىدافيا االقتصادية كمصالحيا كبذلؾ تراجعت
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األىداؼ األيدلكجية التي قامت عمييا سياستيا في عيد االتحاد السكفيتي .كقد

كحددت ركسيا

مصالحيا في الكطف العربي عمى النحك التالي (:)Kasatkin, 1994, p58-59
أكالن :تأميف حدكدىا الجنكبية  ،كمنع أم صراعات في المنطقة قد يككف ليا

آثار سمبية في أمنيا

القكمي.
ثانينا :جذب المساعدات كاالستثمارات العربية – كبخاصة الخميجية – لمساعدة ركسيا في التغمب
عمى أزمتيا االقتصادية.
ثالثان :تنشيط العالقات االقتصادية كالتجارية بيف ركسيا كالكطف العربي ،كالحصكؿ عمى المعاممة
التفضيمية ،كبخاصة مع بمداف الخميج باعتبارىا أغنى بمداف المنطقة.
رابعان :تنشيط تجارة السالح الركسية ،حيث يعتبر الكطف العربي سكقا ميما لمثؿ ىذه التجارة.
 .3المصالح األوروبية في الشرق األوسط (الحاج ،2005 ،ص:)140-168
تتحدد مصالح االتحاد األكركبي في الشرؽ األكسط في النقاط التالية :
 .1مصد انر لمكاسب اقتصادية جمة ،فدكؿ االتحاد األكركبي ىي الشريؾ االقتصادم األكؿ لمبمداف
العربية.
 .2تحقيؽ األمف كاالستقرار في المنطقة عبر التكازف اإلقميمي ،فانعداـ االستقرار قد يدخؿ المنطقة
في أخطار التدخؿ الخارجي ،مما يعرض المصالح األكركبية اإلستراتيجية لعدد مف األخطار الخارجية.
 .3الحد مف انتشار األسمحة غير التقميدية في منطقة الشرؽ األكسط المفعمة بالمشاكؿ ،في
أىميتيا اإلستراتيجية مما يشكؿ تيديدان لمسالـ العالمي.
 .4تكفر ثمثي احتياطات النفط في منطقة الشرؽ األكسط ،فاالتحاد األكركبي ييتـ بالدرجة األكلى
بضماف كصكؿ النفط ألراضيو.
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 .5تعزيز كتطكير كتفعيؿ مستكل العالقات االقتصادية كالسياسية مع منطقة الشرؽ األكسط،
يعزز مف دكر االتحاد األكركبي عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي.
 .6الحفاظ عمى الجانب األمني كالعسكرم كالحفاظ عمى منافذ تسكيؽ السالح كبناء القكات
المسمحة لمدكؿ المعتدلة ،كتكسع مناطؽ النفكذ في الشرؽ األكسط(الطائي.)2011 ،

ثانياً :التوازن اإلقميمي في الشرق األوسط
الدكلية في الشرؽ األكسط ما بيف دكؿ عربية كدكؿ إقميمية غير عربية ،كالتي
تتعدد الفكاعؿ ي
تحاكؿ كؿ منيما فرض أجندتيا كسيطرتيا عمى الساحة اإلقميمية ،كلعب دكر تككف فيو الدكلة األكلى
أك صاحبة التأثير األكبر في صياغة التكجيات السياسية لمشرؽ األكسط ،كيمكف تقسيـ ىذه الفكاعؿ
ال بدكؿ القمب كالمتمثمة في مصر كالعراؽ
إلى قسميف :يتمثؿ األكؿ في النظاـ اإلقميمي العربي ممث ن
كالسعكدية (دكؿ الخميج) ،أما اآلخر فيتمثؿ في الدكؿ الدخيمة عمى النظاـ العربي كىي تركيا كايراف
كاسرائيؿ ،كسنطرح في البداية الدكؿ الفاعمة الممثمة بدكؿ القمب لنظاـ اإلقميمي العربي ،كمف ثـ الدكؿ
الدخيمة لتبياف دكرىا اإلقميمي كتأثيره.
 .1العراق
لعب العراؽ دك انر محكريان كجكىريان في تحقيؽ التكازف في الشرؽ األكسط ،ذلؾ بما امتالكو مف
إمكانيات اقتصادية كمكارد طبيعية كتقنيات عسكرية كمكقع جغرافي استراتيجي ،كظركؼ إقميمية
كغيرىا مف ىذه العكامؿ ساىمت في ترسيخو كقكة إقميمية حققت معادلة التكازف حتى في أشد لحظات
ضعؼ النظاـ.
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فقد شكؿ النظاـ العراقي منذ سبعينيات القرف العشريف حتى احتالؿ العراؽ عاـ

2003ـ ،حج نار

أساسيان كركنان ميمان مف أركاف قكة كبقاء النظاـ اإلقميمي العربي ،كرقمان ميمان في معادلة التكازف
اإلقميمي ،استطاع خالليا أف يعزز مف قكة صمكده ككحدتو كتماسكو حتى في ظؿ الحصار الدكلي
االقتصادم كالسياسي الخانؽ المفركض عميو منذ عاـ  1990ـ كحتى احتاللو عاـ 2003ـ.
كما مثؿ العراؽ محك انر جيكسياسيان دكليان فعاالن ساىـ في بناء التكازف اإلستراتيجي المستقر في
المنطقة التي ينتمي إلييا ،لما امتمكو  -ما يعرؼ بالبعد البنائي -مف قدرات سياسية كعسكرية
كاقتصادية كاجتماعية كحضارية ،ككذلؾ البعد السمككي كما يربطو بمصالح حيكية بالعالـ كمركنة
كحركة القكل الفاعمة باتجاىو ،ككذلؾ بعد القيـ فجميع تمؾ األبعاد تجعؿ مف العراؽ محك انر جيكسياسيان
أك العبنا جيكسياسينا يشكؿ رقـ ذك أىمية ضمف معادلة التكازف الدكلي اإلقميمي كالعربي (حسيف،2011 ،

ص.)3-2
إلى جانب ذلؾ فقد ىيأت الظركؼ السياسية اإلقميمية لمعراؽ فرصة لمعب دك انر محكريان كقياديان
عمى المستكل اإلقميمي ،إلى جانب قيادة النظاـ اإلقميمي العربي ،فقد استثمر العراؽ ظركؼ كمتغيرات
الخميج العربي نياية السبعينيات مف القرف العشريف كمطمع الثمانينيات ،حيث كجدت دكؿ الخميج في
المبادئ التي أعمف عنيا النظاـ السياسي اإليراني خط انر ييدد المنطقة ،لتساعد بذلؾ البيئة العربية
العراؽ عمى أداء أدكار ريادية في المحيط العربي كاإلقميمي ،بما أظير العراؽ بكصفو قكة إقميمية
عربية تمتمؾ قكة عسكرية متقدمة كفقنا لممعايير الكيفية كالكمية السائدة في المنطقة ،كالذم كاف لو
انعكاسات إيجابية عمى الدكر اإلقميمي العراقي (الجبكرم ،2010 ،ص.)213
كبذلؾ شكمت الحرب العراقية اإليرانية فرصة لمعراؽ لتعزيز عالقاتو مع أقطار الكطف العربي في
ظؿ رؤية فمسفية قكمية تقكـ عمى تناقض األسس الفمسفية الدينية لمثكرة اإليرانية ،مع األسس الفمسفية
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–

لمحركة القكمية في الكطف العربي ،كقد ساعد عمى ذلؾ ىاجس األمف العربي المشترؾ إزاء التيديدات
اإليرانية ،فاعتمد العراؽ في أداء دكره عمى أساس تكفير عناصر القكة كالقدرة االقتصادية كالعسكرية
كالسكانية ،فضالن عف انسجاـ التككيف المجتمعي خمؼ رؤية الفمسفة القكمية (سمماف ،2007 ،ص.)169
كمنذ عاـ  1978ـ استطاع العراؽ أف يقكـ بدكر فاعؿ في قيادة النظاـ العربي بدالن مف مصر بعد
خركج مصر مف النظاـ اإلقميمي العربي ،إثر تكقيعيا اتفاقية السالـ المصرية اإلسرائيمية ،كلـ يشيد
النظاـ اإلقميمي في الثمانينيات أم تحديات سكل التضامف العربي مع العراؽ ضد إيراف ،كمع تفكؾ
االتحاد السكفيتي كانييار المنظكمة الشيكعية بدأت مرحمة جديدة ألقت بظالليا عمى النظاـ اإلقميمي
العربي ،الذم كجد نفسو أماـ المشركع األمريكي المسمى بالشرؽ األكسط الجديد الساعي لتفكيؾ النظاـ
العربي كمو كانياء باقي عناصره المحافظة عمى ديمكمتو كتماسكو كاستق ارره ،كذلؾ في ظؿ كجكد دكؿ
إقميمية غير عربية تسعى لتكفيؾ النظاـ اإلقميمي (الكفارنة ،2009 ،ص.)630
فالعراؽ أدل دك نار محكرينا في ىذا االتجاه مف حيث أنو (حسيف ،2011 ،ص:)4-3
 .1يقع في قمب منطقة الشرؽ األكسط الكبير ،كيعد العامؿ الرئيس لقياس مدل استقرار المنطقة.
 .2يشكؿ العراؽ بكابة العرب الشرقية كالمدخؿ الرئيس لدكؿ المكاجية (التماس) األكؿ مع الجانب
العربي مف ناحية الشرؽ الشماؿ أم مع تركيا كايراف.
 .3أدل العراؽ دك نار ميمنا في الصراع العربي – اإلسرائيمي.
كبالتالي فإف الدكر المحكرم الذم لعبو العراؽ بفضؿ إمكانياتو كمقكماتو الجيكسياسية قد أكقؼ
حاالت التغمغؿ التي كاف يتعرض ليا النظاـ اإلقميمي العربي عمى المستكل الدكلي اإلقميمي ،خصكصان
مف دكؿ الجكار الغير عربية كإيراف كسكريا كتركيا.

54

فمقد ساىمت الحرب العراقية اإليرانية التي امتدت لعشر سنكات في كقؼ التغمغؿ اإليراني في
المنطقة العربية ،عبر تصدير الثكرة اإليرانية لمدكؿ العربية خصكصان دكؿ الخميج ،فمقد رسمت ىذه
الحرب طبيعة الدكر العراقي في الحفاظ عمى طبيعة التكازنات اإلقميمية ،إال أف منذ حرب الخميج
الثانية  1990ـ تـ تطكيؽ ىذا الدكر كاحتكائو عبر الحرب كالحصار االقتصادم ،مما أدل إلى إحداث
شمؿ في دكره(سمماف.)169 ،2007 :
كمنذ نياية الحرب اإليرانية العراقية ،كاجتياح الرئيس العراقي صداـ حسيف لألراضي الككيتية في
العاـ  1990ـ ،كعمى الرغـ مف التفكؽ العراقي عمى سائر الجيراف مف حيث اإلمكانات المادية كالبشرية
إال أنو عاش حقبتي الثمانينيات كالتسعينيات مف القرف العشريف إلى ما بعد احتاللو كسقكط نظامو إلى
يكمنا ىذا مجردنا مف أم منطقة نفكذ فعمية (سالـ.)14 ،2008 :

.2مصر
شكمت مصر منذ اإلطاحة بعرش الممؾ الفاركؽ عاـ

 1952ـ ،كقياـ الجميكرية المصرية عاـ

 1953ـ إباف حكـ جماؿ عبد الناصر قائدان لمنظاـ اإلقميمي كمحك انر رئيسيان لو ،بحكـ ثقميا الديمغرافي
كمخزكنيا الحضارم كالتاريخي كمكقعيا الجغرافي ،كباعتبارىا مرك انز ثقافيان كسياسيان لمعالـ العربي،
باإلضافة إلى األيدلكجية التي انطمؽ منيا عبد الناصر كالمرتكزة عمى القكمية العربية كمشركع ييدؼ
إلى تحقيؽ الكحدة كالتنمية كالنيضة العربية ،ذلؾ أىؿ مصر لتمعب دكر الدكلة النمكذج التي يتكجب
عمى القكل المحيطة بيا أف تحدد سياساتيا تبعان لعالقتيا معيا
العربية ،كتؤدم أدكار الدفاع كالحماية كالتكحيد كالتحرير كالتنمية
العربية(النجداكم.)2-1 :2013 ،
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 ،فكانت مصر تحدد جدكؿ األعماؿ
مستندة إلى األيدلكجية القكمية

لقد اعتمدت سياسة مصر خالؿ فترة حكـ عبد الناصر عمى اعتبار الكطف العربي عمؽ
استراتيجي أمني ليا ،كأف أم مساس بالكحدة العربية أك أم دكلة عربية ىك مساس بكحدة مصر
كسالمتيا ،ىذه النظرة الشاممة أىمت مصر لقيادة النظاـ العربي (النجداكم.)7 :2013 ،
كمع نكسة حزيراف  1967ـ كرحيؿ عبد الناصر عف الساحة المصرية ،تذبذب الدكر المصرم
كتراجع منذ منتصؼ السبعينيات إباف حكـ السادات ،الذم أعطى أكلكية لمسالـ مع إسرائيؿ عمى دكر
مصر اإلقميمي ،إلى جانب ذلؾ فقد انحسر دكر مصر إباف عيده كتراجع بفعؿ زيارتو لمقدس عاـ
 1977ـ ،كعقده اتفاقية كامب ديفيد المصرية اإلسرائيمية عاـ  1978ـ التي أخرجت مصر مف معادلة
الصراع العربية اإلسرائيمية ،كتركيزه عمى الشئكف الداخمية كاألكضاع االقتصادية المصرية

(زىراف،

.)38-37 :2005
عادت مصر لدكرىا في النظاـ العربي بعد جمكد خارجي عربي إباف القمة العربية المنعقدة في
عماف عاـ  1987ـ التي أعادت مصر إلى الصؼ العربي ،ففعمت مصر دبمكماسيتيا كصعدت مف
نشاطيا الخارجي عبر التحالفات العربية كالغربية ،كقد بدأ دكر مصر يتمحكر في تبني سياسة عدـ
االنحياز كمعاداة العنصرية كالدعكة لمسالـ ،لقد تقكقع الدكر المصرم منذ نياية الثمانينيات بمسايرة
الدكؿ المانحة ،أك بمعب دكر الكسيط في النزاعات كالصراعات اإلقميمية ،كبذلؾ انتقؿ الدكر المصرم
مف نمط القائد لمنظاـ العربي إلى الكسيط في القضايا اإلقميمية كالعربية ،لـ تعد تمارس دكرىا الريادم
التاريخي بفعؿ كضعيا االقتصادم ،كغياب الشخصية الكاريزمية المؤثرة عربيان ،كظيكر أقطاب إقميمية
منافسة(غالي()353 :1991 ،النجداكم.)8 :2013 ،
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.3السعودية (دول الخميج)
تعتبر المممكة العربية السعكدية مف أىـ القكل اإلقميمية ،استندان إلى العكامؿ المادية كالجيكسياسية،
إلى جانب القدرات العسكرية ،فقد لعبت منذ نشأتيا ؼم ثالثينات القرف المنصرـ كما زالت دك انر ميمان
الكثير مف المتغيرات كالتحكالت الت م شاىدتيا المنطقة كاف لممممكة
م معادلة التكازف اإلقميـ م ،ؼ
ؼ
م تكجيييا(صحيفة  25يناير :أغسطس .)2013
السعكدية دك انر ميمان ؼ
فقد شكمت نكسة حزيراف عاـ

 1967ـ كتدمير الجيكش العربية بقيادة مصر دكؿ المكاجية

الرئيسية لالحتالؿ اإلسرائيمي ،كرحيؿ عبد الناصر كتبني السادات نيج السالـ مع إسرائيؿ كتكقيعو
اتفاقية كامب ديفيد ،كتراجع الدكر المصرم اإلقميمي العربي ،فرصة لمدكؿ الخميجية كعمى رأسيا
المممكة العربية السعكدية بثقميا االقتصادم ،ذلؾ دفع السعكدية التي أىميا العامؿ االقتصادم بعد
الطفرة النفطية ألف تمعب دك انر مؤث انر إزاء القضايا العربية عبر المساعدات االقتصادية التي تقدميا.
فالدكر السعكد م ؼم حرب أكتكبر عاـ 1973ـ ،ال يمكف إنكاره كالذ م ساىـ بال شؾ ؼم تحقيؽ
النصر الكحيد عمى الكياف الصييكف م ،بفضؿ بسالة الجيش المصر م كالسكرم آنذاؾ كالدعـ العربم
بقيادة المممكة العربية السعكدية ،ثـ يأت م ىذا الدكر تجميان ؼ م األزمة المبنانية ؼ م سبعينات القرف
الماضم كالتكصؿ إؿل اتفاؽ الطائؼ بما كاف لو مف دكر ؼ م الحفاظ عمى استقاللية كسيادة ككحدة
األراضم المبنانية (صحيفة  25يناير :أغسطس .)2013
ففي أعقاب الطفرة النفطية التي سجمت بعد العاـ

 1973ـ بدأت السعكدية بالنضكج كدكلة

كباشرت فرض نفسيا في االقتصاد العالمي كبرىنت قدرتيا في التأثير في المجريات اإلقميمية ،كنظمت
دائرة نفكذ ليا عبر إنشاء دكؿ مجمس التعاكف الخميجي الذم كضع جميع دكؿ الخميج تحت قيادتيا،
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كما كظفت كاستثمرت مميارات الدكالرات في مؤسسات المؤثرة عمى الرأم العاـ كاألجياؿ الصاعدة
ككسائؿ اإلعالـ المرئي بيدؼ نشر النظرة الكىابية أك المحافظة عمى النظرة الدينية السنية المحافظة
لمكازنة اإليديكلكجيات العممانية كالقكمية كالميبرالية التي ىددتيا في الماضي (سالـ.)11 ،2008 :
فقد تعيدت السعكدية بتقديـ معكنات مالية سنكية إلزالة آثار مصر ،كقطعت البتركؿ أثناء حرب
أكتكبر سنة  1973ـ ،كما لعبت دك انر إزاء القضية الفمسطينية كالحرب اليمنية كجزء اإلمارات العربية
كدكر فاعؿ في سنكات السبعينيات كالثمانينيات ،كما استخدمت األداة االقتصادية لمعاقبة األردف
كالفمسطينييف بعد مكقفيـ مف حرب الخميج الثانية عبر قطع المعكنات االقتصادية عنيا مما دفع
األردنييف كالفمسطينييف لتكقيع اتفاقية أكسمك ككادم عربة (الكيالني.)315-313 ،1991 ،
كقد حرصت المممكة العربية السعكدية منذ حرب الخميج األكلى عاـ

1980ـ عمى االىتماـ

بتطكير منظكمتيا العسكرية كالدفاعية ،فركزت عمى تطكير السالح الجكم كالبحرم ،كسارعت إلى
إنشاء مجمس التعاكف الخميجي عاـ  1981ـ ،كقد كاف الياجس األمني جراء نجاح الثكرة اإلسالمية في
إيراف كاضحاي في تصريحات القادة الخميجييف كفي المؤتمرات الك ازرية كالقمـ التي ركزت عمى القضايا
األمنية ،كالتي شكمت بادرة لتككيف إستراتيجية دفاعية جماعية نجـ عنيا قكات درع الجزيرة ،تمؾ
الخطكات كاإلجراءات بعد تصكر صناع القرار السعكدية إليراف كتيديد لألمف بعد إخالليا بالتكازنات
اإلقميمية القائمة ،ذلؾ في ظؿ تحكؿ إيراف في إستراتيجيتيا إلى استغالؿ الشيعة في المعارضة في
أنظمة الحكـ الخميجية لزعزعة نظاـ الحكـ في دكؿ الخميج (عيساكة.)129 ،2010 :
كما استطاعت السعكدية إثبات نفسيا كالعب إقميمي مف خالؿ قيادتيا لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
كالكقكؼ في كجو إيراف التي عجزت عف الكقكؼ عمى قدـ المساكاة عمى المستكل الرسمي مع المممكة
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العربية السعكدية في التنافس عمى قيادة العالـ العربي ذات الغالبية السنية أك العالـ اإلسالمي ذك
األغمبية السنية بسبب ىكيتيا الشيعية (سالـ.)9 ،2008 :
إف المقكمات التي جعؿت السعكدية تحافظ عمى دكرىا اإلقميمي في المنطقة داخمينا ىك عدـ كجكد
اضطرابات سياسية أك اقتصادية ،كتدكير عجمة اإلصالحات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لكي
تتناغـ مع الكضع الحالي في المنطقة ،مما جعؿىا ثابتة أماـ كؿ االىت اززات التي اعترت المنطقة  ،إلى
جانب سالسة نقؿ الحكـ ىي طريؽ ىيئة البيعة ،مما ييمغي فكرة كجكد صراع عمى السمطة في الداخؿ
السعكدم ،كمف المقكمات الخارجية قرار دخكؿ النفط اإليراني في حيز التنفيذ ،مما جعؿ المممكة
العربية السعكدية تتربع عمى عرش المكرد الرئيس لمنفط ،مما يعطي ىا ثقالن اقتصاديان ،أضؼ إلى ذلؾ
تعد الرياض ىي الذراع السياسية لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي،
النفكذ السعكدم في منطقة الخميج ،إذ ٌ
كالذم ش ٌكؿ ىذا النفكذ فكائد عديدة ،منيا أنو يشكؿ حماية لدكؿ الخميج العربي مف االضطرابات التي
تعصؼ بالمنطقة ،كحائطان ترتكز عميو ىذه الدكؿ ليتحقؽ ليا االستقرار المطمكب (الزعتر :فبراير .)2013
 .4تركيا
منذ سقكط الدكلة العثمانية اكتسبت العالقات العربية-التركية يبعدنا أكبر مف التضارب  ،فقد تأسست
أما في تركيا نفسيا،
دكالن عربية متعددة في المنطقة قاسميـ المشترؾ القكمية العربية كالديف اإلسالمي ٌ ،
كريثة الدكلة العثمانية فقد ظيرت

م التركية ،كمنذ الساعات األكلى لكالدتيا،
إلى الكجكد اؿجميكر ة

ً
بغض النظر عف
انتيجت خطان مضادان لكؿ ما ىك عربي كمسمـ  ،كحاكلت الحككمات التركية المتعاقبة،
تكجياتيا الدينية ك السياسية ،أف تعتبر تركيا دكلة أكركبية ك تنزع عنيا الثكب الشرقي

 ،كبذلؾ فإف

التكجيات التركية تجاه المنطقة العربية قطعت منذ انييار اإلمبراطكرية العثمانية كقياـ الجميكرية
التركية عاـ 1923ـ(دمبكجياف.)2010 :
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لقد تجاىمت المؤسسة السياسية التركية اؿشرؽ األكسط لعقكد ،كخالؿ مرحمة الحرب الباردة ،بؿ
كعقبيا ،كاف النشاط التركي في المنطقة محدكدان ،كعادة ما يتـ في إطار

السياسات الخارجية لمكاليات

المتحدة األمريكية ،كعمى الرغـ مف أف الدكر التركي بدأ يتصاعد في الشرؽ األكسط خالؿ تسعينيات
القرف العشريف ،إال أف عالقة تركيا بالمنطقة كانت تسير في إطار رؤية كاقعية لمكازيف القك ل في
الشرؽ األكسط ،ككاف تركيزىا منصب عؿل تطكير عالقاتيا العسكرية بإسرائيؿ ،كما مارست ضغكطنا
عؿل سكريا ،كشاركت في فرض العقكبات الغربية ضد العراؽ (تكتشي.)40 ،2010 :
لـ شكؿ تركيا أم تيديد عمى التكازنات اإلقميمية في المنطقة العربية سكل مف خالؿ تحالفاىا مع
إسرائيؿ في الجانب العسكرم أك مشاريع المياه ،حيث دائمنا ما رأل الجانب العربي أف تكثيؽ العالقات
التركية اإلسرائيمية مف شأنو أف يؤثر سمبان عمى أمنو القكمي كعمى تكازف القكل اإلقميمي كالذم يمتد منذ
نشأة دكلة إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف (محزـ.)152 ،2009 :
بدأت حالة التغيير الجذرم الكمي في السياسة التركية تجاه المنطقة بعد كصكؿ حزب العدالة
كالتنمية إلى سدة الحكـ عاـ  2002ـ ،فقد شكؿ ذلؾ مرحمة جديدة في تاريخ العالقات التركية بمنطقة
الشرؽ األكسط ،كأصبح لدل األتراؾ رغبة في لعب دكر محكرم في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ
إفريقيا ،ـ ستند يف عمى رؤية كزير الخارجية التركي أحمد داككد أكغمك في نظريتو
المتبعة منذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ

العمؽ االستراتيجي

 ،عبر سياسة القكة الناعمة اليادفة لمعب دكر

مركزم في المنطقة ،كيمكف تحديد أىـ األىداؼ التركية في الشرؽ األكسط في النقاط التالية

(الكادم،

:)2012
 .1تأميف احتياجاتيا النفطية باعتبارىا تستكرد أكثر مف
 20مميار دكالر سنكيان.
 .2جذب االستثمارات كرؤكس األمكاؿ الخميجية.
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 %90مف احتياجاتيا بما قيمتو حكالي

 .3فتح أسكاؽ جديدة لمصادرات التركية باعتبار أف الدكؿ الخميجية سكؽ كاعدة لممنتجات التركية.
 .4الطمكح التركي في السيطرة عمى دكؿ الخميج العربي.
 .5التيديدات كالتحديات التي باتت تكاجييا تركيا في الشرؽ األكسط خاصة بعد احتالؿ العراؽ
كأفغانستاف ،في ظؿ فقداف ثقتيا بحمفائيا في الناتك ،كقناعتيا التي باتت راسخة بأنيـ غير مكترثيف
بأمنيا القكمي في مكاجية ىذه التحديات النابعة مف الشرؽ الكسط ،كالتي يمكف إجماليا في تصاعد
التحدم الكردم ،كتصاعد التحدم اإليراني ،كالذم ىك بمثابة تيديد لألمف القكمي التركي إلى جانب
تصاعد الدكر السكرم كالتحالؼ اإليراني السكرم (ليثيـ ،2010 ،ص  .)212كىذا يدفعيا إلى لعب دكر
أكبر في المشاركة في األجندة اإلقميمية كالكصكؿ بخطكط الدفاعات التركي إلى أبعد نطاؽ ممكف عف
أراضييا.
 .6القناعة التي باتت راسخة لدل العديد مف األتراؾ ،بأف مشركع االنضماـ إلى االتحاد األكركبي
قد ال ينجح في نياية المطاؼ ،كتحسبنا لالنييار التاـ بدأت تركيا في تنكيع استثماراتيا خارج االتحاد
األكركبي ،كىذه القناعة رسخت بسبب النظرة األكركبية لتركيا عمى انيا مختمفة حضاريان عنيا ،كتخكؼ
أكركبا مف أف انضماـ تركيا سيجعؿ حدكدىا مشتركة مع منطقة الشرؽ األكسط المميئة
بالنزاعات(إيراف ،العراؽ ،سكريا) كيقحمو في سياساتيا (جكىر ،كعبد الكىاب ،2009 ،ص.)152
 .7الفراغ الكبير الذم تشيده المنطقة نتيجة ضعؼ كتيميؿ النظاـ اإلقميمي العربي ،مما يتيح
لتركيا إقميميان التمدد في المنطقة بتكاليؼ سياسية أقؿ بكثير مف العائد السياسي الذم تجنيو ،أم أف
تركيا تحاكؿ التأثير عمى أكبر قدر مف المساحة اإلقميمية كإيراف كلكف بتكمفة سياسية كاقتصادية أقؿ
مف إيراف ،إضافة إلى ذلؾ المصالح التركية في المنطقة كالتي تتمثؿ في السكؽ العربية األفضؿ لمسمع
التركية مف السكؽ األكركبية ،كاحتياطيات الطاقة المتكفرة التي يزداد الطمب التركي عمييا نتيجة تعاظـ
قدرات االقتصاد التركي (ليثيـ ،2010 ،ص.)213-212
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 .8التغيرات في النظاـ الدكلي كفي الخارطة السياسية الدكلية التي تشير إلى مركر المجتمع
الدكلي بمرحمة انتقالية تنتيي خالليا فترة األحادية القطبية ،كبركز مؤشرات إلى كجكد مجتمع دكلي
ستتشكؿ مالمحو بفكاعؿ القكل الرسمية الفاعمة عمى الساحة الدكلية ،مما يشكؿ مناخان كبيئة مناسبة
لتكسع تركيا مف حركتيا كتزيد مف قدرتيا كمناكرتيا اإلقميمية كالتي سكؼ تنعكس عمى المستكل الدكلي
بشكؿ فعاؿ لما ليذه الدائرة مف أىمية عمى المستكل الدكلي (بكبكش ،2011 ،ص.)40

.5إيران
تمتمؾ إيراف كقكة إقميمية مقكمات أساسية لمعب دكر إقميمي مؤثر ،كالمكقع الجغرافي كالكثافة
السكانية كاالمتداد التاريخي العميؽ ،كالتأثير المعنكم عمى دكؿ الجكار ،مما يجعميا طرفان في
المعادالت اإلقميمية ،فالصراعات اإلقميمية مع دكؿ الخميج منذ أف كانت إيراف في صفكؼ الغرب عيد

الشاه شاه ،بسبب الخالقات الحدكدية كالبرية كالبحرية (إدريس.)183 ،2009 :
فمقد لعبت إيراف خالؿ فترة حكـ الشاه الدكر اإلقميمي األقكل في منطقة الشرؽ األكسط ككانت
حميفان رئيسيان لمكاليات المتحدة ،األمر الذم سيؿ عمييا تحقيؽ نفكذ مممكس خصكصان بعد جالء القكات
البريطانية عف شبو الجزيرة العربية  ،فقد سمكت إيراف سياسة نشطة تجسدت بتدخؿ مباشر كآخر غير
مباشر عف طريؽ الدعـ المادم كالعسكرم

في المنطقة العربية  ،فقد دعمت إيراف القكات الكردية

بالسالح في شماؿ العراؽ لمبدء بحرب ضد الحكـ المركزم في بغداد ،كتدخمت في اليمف الشمالي
خالؿ الحرب األىمية ما بيف عامي 1962ـ ك 1970ـ لدعـ الممكييف ضد النظاـ الجميكرم كقكات
الجيش المصرم المؤيد لمجميكرييف ،كما ساندت سمطنة عماف عاـ

1971ـ كحاربت معيا ما بيف

عامي 1973ـ ك1976ـ جبية التحرير في إقميـ ظفار الجنكبي مف السمطف ة ،كاحتالؿ جزر اإلمارات
الثالثة في  30أكتكبر 1973ـ(الحسيني.)2011 :
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كقد رفضت إيراف المجنة الثالثية التي شكميا مجمس التعاكف الخميجي لحؿ قضية الجزر الثالث،
كذلؾ متأتي مف رغبتيا في ممارسة دكر إقميمي بارز فيي تتعامؿ مع الدكؿ الخميجية بشكؿ فردم
كترفض التعاكف مع مجمس التعاكف الخميجي بكصفة منظمة لدكؿ الخميج العربي ،كىي تعتبر أف
التفاكض مع ىذه المجنة اعتراؼ بكجكد خالؼ مع الدكؿ الخميجية ليس اإلمارات فحسب ،كقد اتضح
ذلؾ مف خالؿ ترحيب مستشار كزير الخارجية اإليراني صباح زنكنة بأف حككمتو ترحب بأعضاء
المجة الثالثية بصكرة منفردة (شريقي.)22 ،2008 :
كبعد الثكرة اإلسالمية في إيراف كسقكط الشاه الشاه ،سعت إيراف لمتأثير في محيطيا اإلقميمي عبر
تصدير الثكرة لمدكؿ المجاكرة ،داعية لمتغير ،كدعمت المعارضة في عدد مف دكؿ الخميج ،كأصرت
عمى احتالؿ الجزر الثالث التابعة لألمارات العربية ،ذلؾ ساىمت في إعادة رسـ خارجة التكازنات
كالتحالفات في الشرؽ األكسط ،لقد أصبح الخميج نقطة ارتكاز إليراف كأحد أىـ ثكابت سياستيا
الستحكاذه عمى مكارد الطاقة كبذلؾ ىك حمقة كصؿ رئيسية لدكر اإليراني عمى المستكل الدكلي

(المباد:

.)34 ،2007
كقد شكمت الحرب العراقية اإليرانية لمحفاظ عمى طبيعة التكازنات اإلقميمية ،كذلؾ عبر مكاجية
احتماالت تمدد اآلثار األيديكلكجية كالسياسية لمثكرة الدينية اإليرانية إلى دكؿ الجكار كتيديد أمنيا
كاستقرارىا اإلقميمي (سمماف ،)169 ،2007 :لقد ارتكزت إيراف في سياستيا اإلقميمية كالدكلية عمى ركيزتيف
أساسيتيف األكلى المصمحة القكمية كالثانية األيديكلكجية االعتبارات اإلسالمية (أبكالينكد.)85 ،2011 :
كما سعت إيراف لتمدد إقميميان في دكؿ الجكار عبر الحركات غير الرسمية خصكصان في بالد
الشاؾ ،كأىميا حزب اهلل المبناني ،فقد ساعدت إيراف حزب اهلل كقدمت لو السالح كالتدريب كالتمكيؿ بما
يصؿ  100مميكف دكالر في العاـ ،مقدمة لو تقنيات كأسمحة عسكرية شممت صكاريخ كركز المضادة
لمسفف ،كآالؼ مف الصكاريخ كنظـ المدفعية ،كالتدريبات كالعمميات العسكرية المشتركة ،مما جعؿ حزب
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اهلل أحد أقكل الجماعات مف شبو الدكؿ في العالـ ،تؤثر فيو إيراف كتستخدمو في سياستيا اإلقميمية،
كقد تطكرت العالقات بينيما إلى حد أصبح حزب اهلل شريكان إليراف ،كما ساعدت جماعات أخرل
كالشيعة كاألكراد في العراؽ ،كالجياد اإلسالمي كحماس في فمسطيف ،كالحكثييف كالشيعة في دكؿ
الخميج ،كقد استخدمت إيراف ىذه الجماعات ككظفتيا في تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية ،كالتي يمكف
تحديدىا في األىداؼ التالية (راضي:)7-6 ،2012 :
 .1تقكيض كنزؼ الخصكـ ،كالعراؽ في عيد صداـ حسيف كالككيت كالسعكدية.
 .2نشر القكة ،إف دعـ كتأييد إيراف لحزب اهلل كالجياد و
اإلسالمي كحماس يجعؿ إيراف العبان في
النزاعيف اإلسرائيمي الفمسطيني كالعربي اإلسرائيمي ،مما يعطييا مكانة نفكذنا في الشرؽ األكسط ،كبذلؾ
فيي تستطيع الضغط عمى الدكؿ عبر ىذه الجماعات لتنأل بنفسيا عف الكاليات المتحدة األمريكية،
فقد استخدمت إيراف ىذه الجماعات لتنفيذ ىجمات في فرنسا كدكؿ الخميج في الثمانينيات بسبب دعـ
ىذه الدكؿ لمعراؽ في حربو مع إيراف.
 .3كسب نفكذ في دكائر المعارضة .كحزب اهلل في لبناف مقابؿ تقكيض حركة أمؿ.
 .4الردع ،بامتالؾ القدرة عمى العمؿ مع اإلرىابييف كالقياـ بعمميات تخريبية داخؿ الدكؿ المعادية
ليا ،لتستطيع الضغط لكي تنأل بنفسيا عف الكاليات المتحدة األمريكية أك كقؼ جيكدىا االقتصادية أك
العسكرية لمضغط عمى إيراف.

.6إسرائيل
سعت إسرائيؿ بشكؿ دءكب في محاكلة سيطرتيا عمى الساحة اإلقميمية في الشرؽ األكسط إلى
إضعاؼ جبية التشدد العربي التي حممت رؤية قكمية ،كالى تفتيت النظاـ اإلقميمي العربي ،فقد ذكر
أكديد يكنيكف مستشار رئيس كزراء إسرائيؿ السابؽ أرائيؿ شاركف أف إسرائيؿ تستيدؼ األمة العربية في
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كياتيا البشر كالسيكسكلكجي كليس فقط في أرضيا كسيادتيا ،فيي تريد تفتيت أقطار ىذه األمة طائفينا

كمذىبيان إلى دكيالت متنافرة فينا بيتيا كأنيا تحت السطكة اإلسرائيمية (الكفارنة.)632-631 ،2009 :
فقد ذكر شمعكف بيريس في أكاخر تشريف األكؿ 1993ـ "لماذا ال نبرـ اتفاقيات سالـ مع العرب
طالما كانت تحقؽ لنا نتائج أفضؿ مما يمكف تحقيقو بالكسائؿ األخرل كبأقؿ األثماف ،فيي تحقؽ لنا
االنتشار في أرجاء المنطقة كتسمح لنا بممارسة دكر إقميمي رائد في مختمؼ المياديف ،يجعؿ منا
عضكان أصيالن في المنطقة التي ترفضنا" ،إف ما قالو بيريس يكضح أبعاد ما تخطط لو إسرائيؿ مف
سيطرة كاختراؽ لمجسد العربي كغزك لمعقؿ العربي تحت ستار التعاكف كالتطبيع االقتصادم كالسياسي
كالثقافي ،كذلؾ يتأكد مع ما ذكره بيريس في  15نكفمبر  1993في ممتقى أرباب الصناعات كرجاؿ
األعماؿ " أف غزة كأريحا لف تككف قاعدة لعمميات تيدد أمف إسرائيؿ أك قاعدة انطالؽ لعمميات إرىابية،
أنما ستككف سنعافكرة الشرؽ األكسط كمعب انر لمبضائع كاألفراد كاألفكار اإلسرائيمية إلى األقطار العربية"،
إف سعي إسرائيؿ مف خالؿ اتفاقية السالـ كالدعكات إلى التطبيع مع الدكؿ العربية في مجاؿ
االقتصادم الذم يشمؿ المشاريع المشتركة في مجاالت المياه كالطاقة كالمكاصالت كالسياحة
كالصناعة ،ييدؼ إلى مصادرة فرص قياـ تكامؿ اقتصادم عربي أك سكؽ عربية قادرة عمى تأميف
احتياجات كمتطمبات المالييف مف سكاف المنطقة العربية (خطاب.)13-8 ،2012 :
أما عمى الصعيد الفردم لمدكؿ العربية ،فمقد تحركت إسرائيؿ منذ ستينيات القرف العشريف نحك
السكداف إلقامة تحالفات مع األقميات ،كحثيـ لتمرد ضد الحككمة المركزية،

الجنكبييف ضد الشمالييف

كأكىمت الجنكبييف بأف ً
صراعيـ مع الشمالييف مصيرم بيف شماؿ عربي مسمـ كجنكب زنجي إفريقي
مسيحي ،كقد دعمتيـ بالمعكنات اإلغاثية كالخدمات الطبية كتقديـ األسمحة كالتدريب كالخبراء كاقامة
تشكيالت عسكرية كبيرة ،كانشاء مدرسة لضباط المشاة في كنجي كابكؿ لتخريج الككادر العسكرية
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لقيادة فصائؿ التمرد ،كقد بمغ ذركة دعميا في التسعينيات بتمكيف الحركات االنفصالية لالستيالء عمى
مساحات شاسعة في الجنكب كسمخيا كاثارة القالقؿ كالفتف تمييدان إلقامة دكلة انفصالية مدعكمة غربيان
كاسرائيميان ،كذلؾ مف شأنو إضعاؼ الدكؿ العربية كتفتيت كحدتيا لمحيمكلة دكف تركيز طاقاتيا كحشدىا
كيعتبر السكداف حالة أنمكذجية لتحقيؽ ىدفيف مف كجية النظر اإلسرائيمية أكليما:
لمعاداة إسرائيؿ  ،ي
إضعاؼ مصر عف طريؽ تيديد عمقيا اإلستراتيجي في مكاجية الدكلة العبرية

 ،كثانييما :إضعاؼ

السكداف عبر استمالة حركات التمرد في دارفكر كالجنكب كدعميا كضماف تقاسـ المنطقة كفؽ المزايا
اإلستراتيجية الكاممة في الذىنية اإلسرائيمية (أبكحسف.)2013 :
إلى جنكب السكداف كدكؿ جنكب أفريقيا ،فقد لعبت إسرائيؿ في إذكاء نار الفتنة كاالقتتاؿ في
لبناف ،فقد تمكف اسحؽ رابيف رئيس حككمة إسرائيؿ (

 )1977-1974مف تغذية قكات التحالؼ

االنعزالية بصفقات مف األسمحة شممت المدفعية كدبابات كصكاريخ كتكفؿ بتدريب قكات الكتائي في
إسرائيؿ كنظـ جس نار بحرينا بيف حيفا كجكنيو ،كقد قاـ اسحؽ رابيف كشمعكف بيريز بزيارات متتابعة
لجكنيو لدراسة احتياجات القكات االنعزالية ،إلى جانب دعـ جيش لبناف الجنكبي كتدبير حكادث النسؼ
كالتخريب ،كتسميح ميميشيات سمير جعجع ،إلى جانب تفرقة صفكؼ الفصائؿ الفمسطينية كدفعيا
لمصداـ مع بعضيا كمع بعض التنظيمات المبنانية ،باإلضافة إلى سعييا لتقسيـ لبناف إلى دكلة سنية
كشيعية كمسيحية أك الدفع لقياـ دكلة ماركنية تككف أداة معكؿ لميدـ ضد الكياف المبناني ،كبؤرة تصادـ
مع الدكؿ العربية المحيطة بمبناف ،مثؿ الدكر الذم سيمعبو جنكب السكداف ضد الدكؿ المجاكرة العربية،
كال يتكقؼ الدكر اإلسرائيمي في التغمغؿ اإلقميمي عند ىذا الحد بؿ طاؿ العديد مف الدكؿ العربية
كمصر كالعراؽ كليبيا ،كيمكف تحديد أىـ منطمقات السياسة اإلسرائيمية في التحرؾ نحك المنطقة (خطاب:

:)30-16 ،2012
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 .1العامؿ اإلستراتيجي :السيطرة عمى المنطقة العربية في ظؿ األكضاع العالمية التي أعقبت
انييار االتحاد السكفيتي كتفرد الكاليات المتحدة األمريكية بالييمنة عمى العالـ ،فممئ حالة الفراغ
الناشئ في المنطقة سيفكت الفرصة مستقبالن عمى أم قكل إقميمية أك دكلية لتبكأ مكقع الصدارة .كافراغ
المنطقة مف أم قكة عربية فاعمة إستراتيجيان أك سياسيان أك اقتصاديان ،كىك ما يتطمب تفريؽ العرب
كضرب المشركع القكمي العربي كطمس العركبة كالتركيج لشرؽ األكسط.
 .2العامؿ األيدلكجي :كىك حشد ييكد العالـ لمقدكـ إلى إسرائيؿ تمييدان لتحقيؽ إسرائيؿ الكبرل
بركيزتييا الجغرافية كالديمغرافية كالتي تتطمب أف تككف خالية مف غير الييكد لضماف نقاء الدكلة
العبرية.
 .3العامؿ االقتصادم :كالتي بدأت التركيج ليا بعد حرب أكتكبر  1973ـ عبر التسكيات السممية
المصحكبة باتفاقيات التطبيع كالتعاكف االقتصادم .لتحكيؿ المنطقة لسكؽ استيالكية ضخمة كمصدر
لتصدير الثكرات الطبيعية لصالح إسرائيؿ.
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 4.2الخالصة
إف الشرؽ األكسط لو أىمية جيكستراتيجية فرضتيا عمى العالـ الدكلي البيئة الطبيعية لمشرؽ
األكسط كذلؾ عمى صعيديف ،تمثؿ األكؿ في الطبيعة الجغرافية لمشرؽ األكسط كجكد البحار
كالمحيطات كاألنيار كالمضايؽ التي تعتبر طرقان ميمة كرسمية عمى المستكل الدكلي ،كاآلخر ما كفرتو
الطبيعة مف مكاد خاـ كالبتركؿ كالغاز كالذم ربط الشرؽ األكسط بالنسؽ الدكلي عمى المستكييف
االقتصادم كالسياسي.
ذلؾ جعؿ الشرؽ األكسط بكؿ مقكماتو كحيثياتو عرضة لألطماع عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي،
فطرحت العديد مف المشاريع مف أجؿ السيطرة عمى ىذه المكارد كمف أجؿ إدماج إسرائيؿ في الشرؽ
األكسط.
لقد اتسـ الشرؽ األكسط بنكعيف مف الصراع تمثؿ األكؿ بالصراع الدكلي ما بيف الكاليات المتحدة
األمريكية كركسيا االتحادية ،كاالتحاد األكركبي ،لمحفاظ عمى مصالحيـ في المنطقة ،كغمبت الييمنة
لمكاليات المتحدة األمريكية ما بعد انتياء الحرب الباردة ،كاآلخر تمثؿ في التكازنات اإلقميمية ما بيف
دكؿ القمب العربي (مصر كالعراؽ كالسعكدية) مف جانب كالدكؿ الدخيمة (تركيا كاسرائيؿ كايراف) مف
جانب آخر ،كقد شكمت ىذه التكازنات اإلقميمية حقبة متمايزة في ظؿ كجكدىـ ،حيث اتسمت أغمب
الحقب الزمنية إلى ما قبؿ حرب الخميج الثانية عاـ  1990ـ بتكازف إقميمي ما بيف قكل القمب العربي
كالقكل الدخيمة ،أما ما بعد حرب الخميج الثانية فقد بدأ ميزاف القكة يميؿ باتجاه القكل الدخيمة ككاف
ىناؾ تكازف قكل إلى حد ما في األدكار كالفاعمية السياسية خصكصان في ظؿ انقساـ القكل العربية ما
بيف محكرم االعتداؿ كالممانعة ،إلى حرب الخميج الثالثة كانييار النظاـ العراقي كاحتالؿ العراؽ مف
قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية.
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 1.4مقدمة
شيدت المنطقة العربية تغيرات سياسية كاف ليا بالغ األثر في كاقع النظاـ اإلقميمي العربي أك
كاقع نظاـ الشرؽ األكسط ،جاء جزء مف ىذه التغيرات جاء نتيجة ؿلتدخالت الخارجية ،التي تمثمت في
حرب الخميج الثالثة عاـ  2003ـ ،كما نجـ عنيا مف انييار لمنظاـ العراقي كاحتالؿ العراؽ مف قبؿ
القكات األمريكية ،كالجزء اآلخر يتعمؽ بالتغيرات التي طرأت

عمى المجتمعات العربية في ما يعرؼ

بالثكرات العربية التي أدت إلى انييار العديد مف األنظمة السياسية العربية المؤثرة كالبارزة في النظاـ
اإلقميمي كعمى رأسيا مصر كتكنس  ،كظيكر قكل إقميمية غير عربية لتمعب دك نار بار ناز كمؤث نار عمى
الساحة اإلقميمية في منطقة الشرؽ األكسط.
تناقش الدراسة في ىذا الفصؿ كاقع كطبيعة التغيرات السياسية التي طرأت عمى النظاـ اإلقميمي،
كالمتمثمة في انييار النظاـ العراقي ،كالثكرات العربية المعركفة باسـ الربيع العربي.
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 2.4المبحث األول :حرب الخميج الثالثة وانييار النظام العراقي
مثمت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  2001ـ ،الفرصة المثمى لمساسة األمريكاف لتنفيذ رغبتيـ
في اإلطاحة بنظاـ الرئيس العراقي "صداـ حسيف" ،فعمى الرغـ مف ىزيمة الجيش العراقي في حرب
الخميج الثانية عاـ  1991ـ ،كالحصار االقتصادم الذم بدأ قبؿ الحرب ،كالحظر الجكم عمى العراؽ،
كالقصؼ المستمر لممكاقع العسكرية العراقية ،إال أف ذلؾ لـ يساىـ في إنياء النظاـ العراقي.
شكمت حرب الخميج الثالثة عاـ 2003ـ التي أدت إلى احتالؿ العراؽ مف قبؿ أمريكيا متغي نار ذا
أىمية كبيرة بالنسبة لمختمؼ األطراؼ سكاء اإلقميمية منيا أك الدكلية ،ككف ىذه الحرب تحتكم عمى
أبعاد مختمفة كمتنكعة بقدر األىداؼ التي يراد تحقيقيا مف كراءىا ،كتتمثؿ ىذه األبعاد باالقتصادية
كالعسكرية كاألمنية كاإلستراتيجية باإلضافة إلى البعد الديني في ظؿ أجكاء التكجو الديني الذم سيطر
عمى إدارة بكش االبف بصكرة خاصة ،كالمجتمع األمريكي بصكرة عامة (العريدم ،2009 ،ص.)278
لقد أدل اإلصرار األمريكي عمى خكض الحرب دكف اكتراث بالشرعية الدكلية ،إلى بركز نكع مف
التجاذب كاالستقطاب بيف الرأم العاـ العالمي كالكاليات المتحدة األمريكية التي تنفذ سياستيا عمى فكرة
االنفرادية كالحركب االستباقية كتغيير األنظمة ،لتزيد بذلؾ مف التحكـ بمصير العالـ كالييمنة عميو،
بناء عمى مبدأم القكة العسكرية كمقكالت الصراع الثقافي لتبرير شرعية أعماليا
ن

(كريبش،2008 ،

ص.)215
جاء التصعيد األمريكي ضد العراؽ في إطار نكعيف مف المتغيرات ،أكليما أحداث الحادم عشر
مف سبتمبر ،التي كاف ليا أثر كبير في تغيير اتجاىات التفكير األمريكي ،بحيث أعاد كضع مسألة
التيديدات األمنية عمى رأس قائمة االىتمامات األمريكية ،في الكقت نفسو الذم لفت فيو األنظار إلى
نكع جديد مف التيديدات تحتاج مكاجيتيا إلى ما ىك أكثر مف السياسات الدفاعية التقميدية ،كما ال
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تستبعد القياـ بعمميات عسكرية ذات طبيعة تقميدية في بالد بعيدة

 ،يمكف أف تكفر مالذا لجماعات

اإلرىاب ،أما النكع الثاني مف المتغيرات فيرتبط بالنفكذ الكبير الذم تمتع بو التيار المتشدد مف
()

المحافظيف كالمحافظيف الجد د

في إدارة الرئيس بكش ،كىك التيار الذم يثؽ في قدرة الكاليات المتحدة

عمى إحداث تغيرات مكاتية في البيئة الدكلية لحماية المصالح كاألمف األمريكي ،كما يميؿ الستخداـ
عكامؿ القكة األمريكية ،خاصة القكة العسكرية لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة ،كال يرل سكل حاجة محدكدة
لمكاليات المتحدة لالعتماد عمى الترتيبات متعددة األطراؼ ،خاصة المنظمات الدكلية ،لتحقيؽ األىداؼ
األمريكية(أبك طالب ،2003 ،ص.)27-26
لقد عززت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر مف مكانة المتشدديف داخؿ اإلدارة األمريكية ،كقد
انعكست زيادة نفكذ التيار المتشدد في كثيقة األمف القكمي التي أصدرىا الرئيس األمريكي في سبتمبر
 2002ـ ،كالتي أدخمت مبدأ الضربة العسكرية االستباقية إلى العقيدة الدفاعية األمريكية ،كما أنيا لـ
تستبعد العمؿ العسكرم األمريكي المنفرد كطريؽ لمكاجية التيديدات األمنية الجديدة ،كىي المبادئ
التي جرل األخذ بيا في الحرب التي شنتيا الكاليات المتحدة ضد العراؽ بعد ذلؾ بشيكر قميمة (أبكطالب،

 ،2003ص.)29
كبذلؾ ،كفرت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر إلدارة الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف فرصة
لتجسيد الفكر الفمسفي لميميف الجديد المعركؼ باسـ المحافظيف الجدد ،كالذم يقكـ فكرىـ عمى ثالثة
أسس رئيسية تتمثؿ في التفكؽ العسكرم ،كاألصكلية الدينية ،كالتكسع اإلمبريالي ،كقد كفرت ىذه
األحداث الفضاء اإلستراتيجي لتطبيؽ ىذا الفكر مف الناحية العممية كفرض الييمنة كالسيطرة عمى

( )المحافظون الجدد أو الشتراوسييه تاإلٔجٍ١ض٠ح )ِ ٟ٘ : (Neoconservatismجّٛػح ع١اع١ح أِش٠ى١ح ١ٕ١ّ٠ح ،ذؤِٓ تمٛج أِش٠ىا ّٕ١٘ٚرٙا
ٌٛ١
ػٍ ٝاٌؼاٌُ ،ذرأٌف ٘زٖ اٌّجّٛػح ِٓ ِفىش ٓ٠اعرشاذ١جِٚ ،ٓ١١حاست ٓ١لذاِِٚ ،ٝثمفٚ ،ٓ١ذشذثػ ٔشأج اٌّحافظ ْٛاٌجذد تأفىاس
شرشاٚط ِ ٛ٘ٚفىش ٛٙ٠د ٞأٌّأ٘ ٟاجش إٌ ٝاٌٛال٠اخ اٌّرحذج ػاَ ٚ 1938ػًّ أعراراً ٌٍؼٍ َٛاٌغ١اع١ح تجاِؼح ش١ىاغ ٛاألِش٠ى١حٕ٘ ِٓ .ان
تذأخ أفىاس عرشاٚط اٌغ١اع١ح ٚاالجرّاػ١ح ذرثٍٛس فّ١ا ػُشف تـ" اٌٍ١ثشاٌ١ح اٌغرشاٚع١ح "ٔ ٟ٘ٚ Straussian Liberalismفظ األفىاس اٌرٟ
اٌجذد
.
اػرثشخ تّثاتح اٌجزٚس أ ٚإٌّطٍماخ اٌفىش٠ح ٌٍّحافظٓ١
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المستكل الدكلي مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية بمنطؽ القكة ،كأعمنت ما يعرؼ بالحرب عمى
اإلرىاب التي شممت النظاـ

العراقي (عبد الحميد ،2006 ،ص.)113

دخؿ العراؽ عاـ  2002ـ ضمف االستيداؼ األمريكي بعدما تـ ضمو ضمف ما أسمتو الكاليات
المتحدة األمريكية محكر الشر كاالستعداد الستيدافو عسكريان (أبكعامكد  ،2003 ،ص ، )41فقد تـ كضع
العراؽ ضمف دكؿ محكر الشر كما كصفيا جكرج بكش االبف في خطابو أماـ الككنجرس األمريكي في
كانكف الثاني يناير  2002ـ ،فقد كصؼ بكش االبف كؿ مف إيراف كككريا الشمالية كالعراؽ األضمع
الرئيسية لدكؿ محكر الشر(نافع.)2002 ،
كما أف خطاب بكش االبف أماـ أكبر مراكز األبحاث اليمينية "األمريكاف انتربرايز انستتيكت" في
كاشنطف أكاخر فبراير  2003ـ ،جاء ضمف التصريحات المضادة لمنظاـ العراقي،حيث ذكر في خطابو
"أف عراقان ح انر مف شأنو أف يسمط ا ؿضكء عمى قكة الحرية كقدرتيا عمى تشكيؿ تمؾ المنطقة الحيكية"،
كذكر "أف نظامنا جديدنا في العراؽ سيككف بمثابة نمكذج لمحرية تستميمو أمـ أخرل في المنطقة" ،كقد
ربط القضية الفمسطينية بالعراؽ ذاك انر "أف نجاح الكاليات المتحدة األمريكية في العراؽ مف شأنو أف
يؤدم لبدء مرحمة جديدة في إحالؿ السالـ في الشرؽ األكسط"(.)Washington Post, 2003
بدأ الغزك األمريكي البريطاني عمى العراؽ يكـ الخميس

 20مارس آذار 2003ـ ،محدثان أثا انر

عميقة عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،فعمى المستكل الدكلي فقد سجؿ الغزك األمريكي البريطاني
ضربة لمنظاـ الدكلي ممثالن باألمـ المتحدة كعمى رأسيا مجمس األمف ،فمقد انطمقت الحرب األمريكية
عمى العراؽ بدكف أم غطاء مف الشرعية الدكلية ،كبمعارضة معظـ دكؿ العالـ كفي مقدمتيا الدكؿ
الثالث دائمة العضكية فرنسا كركسيا كالصيف .كلكف الكاليات المتحدة قدمت العديد مف األسباب الغير
م لدكؿ العالـ تبري انر لحربيا عمى العراؽ كالتي تمثمت أىميا في امتالؾ العراؽ ألسمحة دمار
حقيؽة
شامؿ ،بالرغـ مف تقارير المفتشيف الدكلييف التي قدمت إلى مجمس األمف في  14فبراير 2003ـ ،إلى
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جانب اتياـ العراؽ بارتباطو بعالقات مع منظمات إرىابية خصكصنا تنظيـ القاعدة ،كضركرة إيجاد
نظاـ ديمقراطي يقكـ عمى أساس احتراـ حقكؽ اإلنساف كنمكذج يحتذل بو في منطقة الشرؽ
األكسط(أحمد ،2004 ،ص.)116

ففي خطاب الرئيس األمريكي الذم أعمف فيو بدء العمميات العسكرية عمى العراؽ في

 19مارس

 2003ـ ،كضع فيو ثالثة أىداؼ لمحرب ىي :نزع سالح صداـ حسيف ،كتدمير كتفكيؾ أسمحة الدمار
الشامؿ التي تيدد األمف كالسمـ الدكلييف ،كجعؿ العالـ أكثر أمنان مف خالؿ إسقاط نظاـ داعـ لإلرىاب،
كتحرير الشعب العراقي كنشر الديمقراطية كمبادئ حقكؽ اإلنساف ،كقد كشفت الحقائؽ ما بعد ذلؾ
زيؼ االدعاءات األمريكية كبطالف األساس القانكني الذم شنت الحرب بناء عميو

(عكاد،2007 ،

ص.)183

 1.2.4أشكال التصعيد األمريكي ضد العراق
لقد اتخذ التصعيد األمريكي ضد العراؽ طكاؿ العاـ  2002ـ كحتى البدء في العمميات العسكرية
في مارس  2003ـ عدة أشكاؿ لعؿ أبرزىا(أبكطالب ،2003 ،ص:)31-30
أكالن ،زيارات المسئكليف األمريكييف المتعاقبة لمنطقة الشرؽ األكسط ،لجس نبض دكؿ المنطقة
بشأف تأييدىا لمحرب ضد العراؽ تحت الفتة الحرب ضد اإلرىاب ،كلعؿ أبرز ىذه الزيارات كانت زيارة
نائب الرئيس األمريكي ديؾ تشيني لمشرؽ األكسط في

"مارس 2002ـ" ،كالتي شممت إحدل عشرة

دكلة ما بيف عربية كاقميمية.
ثانيان ،تصعيد لغة الخطاب األمريكي بشأف العراؽ ،حيث جرل التركيز عمى إظيار الطبيعة
العدكانية لمنظاـ في العراؽ ،كتػأكيد إصرار الكاليات المتحدة عمى إزالة الخطر الذم يمثمو ىذا النظاـ.
ففي " 26أيمكؿ 2002ـ" ،اتيـ الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف العراؽ بمشاركتيا لتنظيـ القاعدة
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في الحرب ضد الكاليات المتحدة األمريكية ،كأف طبيعة العالقات بيف القاعدة كالعراؽ تعكد إلى عقد
مف الزماف(بيرد ،2003 ،ص.)101
ككاف خطاب الرئيس األمريكي إباف افتتاح الدكرة الجديدة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة ،في
سبتمبر  2002ـ ،مف العالمات الفارقة في تطكر الخطاب األمريكي بشأف العراؽ ،ككانت أىـ البنكد
التي كردت في ىذا الخطاب ىي(أبكطالب ،2003 ،ص:)35-34
 .1التأكيد عمى ضركرة نزع أسمحة العراؽ غير التقميدية ،كاال فإف عمالن عسكريان سيككف حتميان.
 .2التحذير مف أف العراؽ سيككف قاد انر عمى امتالؾ قنبمة نككية في غضكف عاـ كاحد ،إذا ما
نجح في الحصكؿ عمى مكاد انشطارية.
 .3اتياـ النظاـ العراقي باالستمرار في انتياؾ التزاماتو الدكلية طكاؿ المدة المنصرمة منذ انتياء
حرب تحرير الككيت ،سكاء بالتيرب مف الكشؼ عف مخزكنو كبرامجو مف أسمحة الدمار الشامؿ ،أك
استم ارره في تطكير ىذه البرامج.
 .4التشديد عمى أف رفض العراؽ االنصياع لق اررات مجمس األمف ييدد سمطة األمـ المتحدة ،كأف
كاشنطف ستعمؿ مع غيرىا مف أعضاء مجمس األمف عمى استصدار قرار جديد بشأف العراؽ ييدؼ
إلى نزع أسمحة الدمار الشامؿ.
 .5إذا تـ اتخاذ ىذه التدابير يمكف لألمـ المتحدة المساعدة في تشكيؿ حككمة تمثؿ جميع
األطراؼ في العراؽ ،كتنبثؽ مف انتخابات تشرؼ عمييا المجمكعة الدكلية.
ثالثان ،تمرير مشركع العقكبات الذكية في " 14مايك 2002ـ" ،حيث صدر قرار مجمس األمف رقـ
 1409باإلجماع مشددنا الرقابة عمى مجمكعة مف الكاردات مف خالؿ قائمة تضـ أكثر مف
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صفحة مف السمع ذات االستخداـ المزدكج ،المدني كالعسكرم ،عمى أف ييسمح بدخكؿ األصناؼ التي ال
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تشمميا القائمة إلى العراؽ ،كلكف بعد مراجعة مسئكلي األمـ المتحدة ليا لمتأكد مف كفاية المعمكمات
المقدمة مف المكرديف ،ىذا فضالن عف استمرار الحظر المفركض عمى السمع كالمكاد العسكرية.

 2.2.4أسباب خوض الواليات المتحدة األمريكية الحرب ضد العراق
تعددت الجكانب المختمفة التي جعمت الكاليات المتحدة األمريكية تخكض حربيا ضد العراؽ،
متحدية بذلؾ الشرعية الدكلية ،كيمكف أف نجمميا في األسباب التالية (الحريرم:)127-124 ،2006 ،
أو ًال :األسباب السياسية:
 .1الييمنة المطمقة عمى النفط عبر االحتالؿ العسكرم المباشر ،كبالتالي فرض سياسة الكاليات
المتحدة األمريكية عمى المنطقة.
إف سيطرة الكاليات المتحدة عمى نفط العراؽ سيؤثر عمى التفاعالت المستقبمية لمنظمة األكبؾ،
ألف الكاليات المتحدة تعتمد عمييا في تغطية  % ٤٦مف كارداتيا ،بؿ سيعطي لمكاليات المتحدة
الفرصة لمسيطرة عمى سكؽ الطاقة العالمي لسنيف طكيمة قادمة كلذلؾ شكؿ سيطرتيا عمى النفط أحد
أىـ ثمار ىذه الحرب اإلستراتيجية (سركر ،2010 ،ص.)66-65
كما أفق بعد احتالؿ الكاليات المتحدة األمريكية لمعراؽ أصدر مجمس األمف في

 22ما رس آذار

2003ـ قرار رقـ  ، 1483ىدؼ بو تدكيؿ االحتالؿ كنقؿ إلى سمطة االحتالؿ برنامج النفط مقابؿ
الغذاء ،كبالتالي فإف الييمنة األمريكية عمى النفط العراقي تحكلت لييمنة مباشرة بمكجب ىذا القرار،
كقد رفع القرار العقكبات االقتصادية ع

ف العراؽ ،كأقر إعادة اعمار العراؽ كعمى نفقتو كمف

نفطو(المعمكرم ،كالمسعكدم ،2011 ،ص.)206
 .2تمييد الطريؽ لمييمنة اإلسرائيمية عمى دكؿ المنطقة ،عبر تحييد العراؽ ككقؼ المقاكمة
ضدىا ،كتأميف المجاؿ اإلقميمي بدكف أية تيديدات تيدد كجكد إسرائيؿ.
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 .3تأكيد الييمنة األمريكية عالمينا ،فقد مثؿ فكر المحافظيف الجدد في رفض أم تقييد لحرية
تحرؾ الكاليات المتحدة األمريكية عمى المستكل الدكلي.
إف الييمنة الجيكسياسية األمريكية عمى العالـ تتطمب السيطرة عمى الشرؽ األكسط كأكراسيا بما
فييا أسيا الكسطى كبحر قزكيف ،كقد كانت بداية التحكـ كالسيطرة عمى منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ
كامؿ تتطمب السيطرة عمى العراؽ فكانت بدايتيا مع نظاـ العقكبات الذم فرض عمى العراؽ في عاـ
 1990ـ ،فالعراؽ بمكقعو االستراتيجي ىك حمقة كصؿ ،فيك طريؽ لمكصكؿ إلى إيراف كسكريا كاألردف
كالبحر المتكسط ،كأيضان الخميج العربي كتركيا .إلى جانب ذلؾ فالمكقع الجيكسياسي اإلستراتيجي
لمعراؽ يسمح لمكاليات المتحدة األمريكية بالسيطرة عمى االقتصاد العالمي ألكراسيا ،مما يجعميا حمقة
الكصؿ كالكسط بيف العراؽ كأكركبا كالصيف ،كىي الدكؿ التي ليا ثقميا عمى مستكل الساحة الدكلية
كاقتصادىا في صعكد مستمر (.)Albayat, 2004, p22

ثانياً :األسباب االقتصادية:
 .1السيطرة عمى ثاني أكبر مخزكف نفطي في العالـ.
في كممة ألقاىا ديؾ تشيني– نائب الرئيس جكرج بكش االبف  -في معيد النفط في لندف عاـ
 1990قاؿ فيو" :إنو في العاـ  ٢٠١٠سنحتاج إلى  ٥٠مميكف برميؿ يكميان ،كأضاؼ مف أيف سنأتي
بالنفط ،النفط ضركرم لنا ،كأشار إلى أف عراقنا متعاكننا سيككف حجر األساس ألمف الطاقة لمغرب،
كعندما سئؿ ككلفكتيز– نائب كزير الدفاع األمريكي -بعد غزك العراؽ مباشرة عف السبب في اجتياح
العراؽ بدالن مف ككريا الشمالية التي اعترفت عمنان أف لدييا أسمحة دمار شامؿ قاؿ" :إف العراؽ يطفك
عمى بحيرة مف النفط " ،لقد أشار" جيمس بكؿ" المدير التنفيذم لمنتدل السياسات العالمية قائال"  :إف
السيطرة الفكرية عمى النفط العراقي ستؤدم إلى زيادة اإلنتاج كبالتالي خفض أسعار النفط مما يؤدم
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إلى ربح يصؿ إلى  ٢٩دكالر لمبرميؿ الكاحد ،كىذا سيسبب االستحكاذ عمى تريميكنات الدكالرات في
النفط ،كىذا شيء كبير يستحؽ الحرب(سركر ،2010 ،ص.)65
إف سيطرة الكاليات المتحدة األمريكية عمى ثاني أكبر مخزكف نفطي في العالـ سيتيح ليا التحكـ
في تدفؽ ىذا االحتياطي ،كمف ثـ التحكـ في أسعار النفط في السكؽ العالمية ،كالتأثير عمى مستكيات
الطمب كالعرض ،كاعادة ترتيب حصص الشركات المنتجة لمنفط في العراؽ ،أم سحب امتيازات
الشركات الركسية كالصينية كمنحيا لشركات أمريكية .إف الكاليات المتحدة األمريكية سعت إلعادة
صياغة النظاـ النفطي العالمي ،كترسيخ إستراتيجيتيا عمى النفط العربي كالسيطرة عميو ،فقد ذكر ىنرم
كسينجر أف النفط العربي يمكف أف يعد نفطنا أمريكينا ،كبعض الساسة األمريكاف يركف أف النفط العربي
ىك نفط أمريكي كلد في أرض عربية (الجبكرم ،2012 ،ص.)155
لقد عكلت الكاليات المتحدة األمريكية عمى االستفادة مف عممية إعادة اعمار العراؽ لتنشيط
اقتصادىا
 .2تشجيع االستثمار العمار العراؽ كاالستثمار في بناء بنيتو االقتصادية ،برعاية الشركات
األمريكية
ارتكزت الكاليات المتحدة األمريكية عمى قضية اعمار العراؽ ،لالستفادة منيا عبر تنشيط
اقتصادىا ،كاعتبرت أف مف يحؽ لو االستفادة مف ذلؾ ىي كمف عاكنيا في االحتالؿ كغنيمة حرب،
كقد حصمت أكبر الشركات األمريكية عمى عقكد مف ك ازرة الدفاع األمريكية كاف أبرزىا (ىاليبرتكف،
كبكتيؿ ،ككاراليؿ ،ككيمكج براكف أند رايت) (الجبكرم  ،2012 ،ص.)154
ثالثاً :األسباب العسكرية:
يعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ خطكة كبيرة لحماية امف إسرائيؿ كترسيخ كجكدىا في المنطقة
كصكالن إلى اليدؼ الديني الميـ كالمتمثؿ بإقامة (دكلة إسرائيؿ الكبرل) ،كىذا اليدؼ الديني لـ يكف
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نابعنا مف فراغ  ،كلكفق ينطمؽ مف مسألتيف األكلى متأتية مف الدعـ األمريكي إلسرائيؿ ككاجب ديني،
كالمسألة الثانية ككف الحرب عمى العراؽ تساىـ في الحفاظ عمى امف إسرائيؿ مف ناحية ،كمف ناحية
أخرل فاالحتالؿ األمريكي لمعراؽ يساىـ في إقامة مشركع (دكلة إسرائيؿ الكبرل) ككف العراؽ يشكؿ
جزءان منيا  ،فالكاليات المتحدة األمريكية باالستناد إلى المكركث الديني القائـ عمى العقيدة البركتستانتية
ترل في دعـ إسرائيؿ كاجب ديني ال يمكف التخمي عنو

 ،كيتجمى ذلؾ كاضحنا في المكاقؼ المتكررة

لمرؤساء األمريكاف في اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ نشأة إسرائيؿ(العبيدم ،2009 ،ص)300

سياسي بحمايتيا،
كبما أف العراؽ يشكؿ خط انر عمى إسرائيؿ التي تمتزـ الكاليات المتحدة األمريكية
ان
كاف مف الضركرم أف تشف الحرب األمريكية عمى العراؽ فجاءت ىذه الحرب كنقطة التقاء مصالح
بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ فإذا كانت قضية احتالؿ العراؽ تمثؿ مصمحة أمريكية فإنيا
مثمت أيضان مطمبان إسرائيميان مستم نار ،يساىـ في إبعاد شبح الخطر العراقي عنيا ،كلـ تكف الحرب
األمريكية ضد العراؽ في الجانب الديني منيا سكل حربنا مف أجؿ إسرائيؿ كحمايتيا ،الذم ييعد أحد
األسباب األساسية لمغزك األمريكي لمعراؽ  ،كما يعترؼ بذلؾ بكش االبف في سياؽ حديثو عف المنافع
المتخيمة مف االحتالؿ األمريكي لمعراؽ  ،التي تحققيا الكاليات المتحدة األمريكية كالعالـ ،كأف أىـ ىذه
المنافع يتمثؿ بتأميف سالمة إسرائيؿ  ،فذكر "أف إقامة عراؽ حر سكؼ يساعد عمى ضماف أمف
إسرائيؿ" ،كما عبر ديؾ تشيني نائب الرئيس األمريكي –آنذاؾ -في زيارتو لمنطقة الشرؽ األكسط في
"آذار 2002ـ" عف اليدؼ االستراتيجي مف الحرب عمى العراؽ بأنو لمصمحة إسرائيؿ ،كذلؾ عبر قكلو
لشاركف رئيس الكزراء اإلسرائيمي "أف ىجكـ الكاليات المتحدة عمى العراؽ مف أكؿ طميعتو ىك ألجؿ
إسرائيؿ"(البرصاف.)64 ،2002 ،
إلى جانب ذلؾ فالحرب ضد العراؽ تخدـ مصالح إسرائيؿ في اتجاىيف  :يتمثؿ االتجاه األكؿ في
تكجيات داخمية تتعمؽ بتنفيذ مخططيا في المنطقة العربية كتقسيميا كاضعافيا ،كضرب الشعب
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الفمسطيني لتقميؿ التركيز الدكلي عمى الجرائـ اإلسرائيمية التي ترتكب بحؽ الشعب الفمسطيني إباف
االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى )  2000ـ ،كالثانية إقميمية  ،إف تحييد العراؽ مف الصراع العربي
اإلسرائيمي كقكة إقميمية يقمؿ مف دعمو لسكريا مما ينعكس عمى حزب اهلل المبناني ،كيفقد بالتالي قدرة
سكريا عمى المناكرة كالتيديد السياسي ،كذلؾ يشير إلى إصرار إسرائيؿ بعد ـ السماح ألم دكلة عربية
بامتالؾ أم نكع مف األسمحة المتطكرة كغير

اؿتقميدية ؾاؿسالح النككم ،إلى جانب السعي لالرتباط

باالقتصاد العراقي كاالستفادة مف النفط العراقي(الحسف ،2003 ،ص.)391
فقد نشرت صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية أف أكثر مف  100شركة إسرائيمية تعمؿ في العراؽ تحت
عباءة شركات عربية أردنية كعراقية كغربية عبر الكسيط األمريكي ،فقد حصمت شركة سرسؿ
اإلسرائيمية عمى عقديف لتنقيب عف النفط في العراؽ مف خالؿ شركة أميرة بكس العراقية ،كايضا تسعى
إسرائيؿ إلى إحياء أنبكب النفط العراقي الذم يربط حقكؿ كرككؾ بميناء حيفا عمى البحر المتكسط ،فقد
أكعز يكسؼ باريتسكي كزير البنية التحتية اإلسرائيمي لشركة تاشاف لفحص كضع األنبكب كتييئتو
الستقباؿ النفط العراقي ،كقد بدأ بالفعؿ تنظيؼ األنبكب منذ عاـ

2003ـ بكمفة كصمت إلى  3مميار

دكالر ،كبدأ س انر تزكيد إسرائيؿ بالنفط العراقي ،كما أكد بنياميف نتنياىك كزير المالية في

 20يكنيك

 2003ـ ،أنو لف يطكؿ الكقت كتركا النفط العراقي يتدفؽ إلى حيفا ،إنيا مسألة كقت كيعاد تدفؽ النفط
العراقي إلى البحر المتكسط  ،كما أف ىناؾ شركات إسرائيمية تعمؿ بشكؿ عمني كشركة داف لمحافالت،
كشركة ركينتكس لممعاطؼ ،كشركة طيمكر لألصباغ،

كما ا ف إسرائيؿ تسعى ؿؿدخكؿ في األسكاؽ

العراقية لبناء تحالؼ استراتيجي مع العراؽ الجديد ،كبالتالي دخكؿ البضائع اإلسرائيمية السكؽ العراقية
كمف ثـ السكؽ العربية ،باعتبار العراؽ بكابة الدخكؿ لمسكؽ العربية(العزاكم ،2011 ،ص.)13-12
أما األسباب المعمنة التي أعمنتيا الكاليات المتحدة األمريكية لغزكىا كاحتالليا لمعراؽ قد تمثمت في
ادعائيا بامتالؾ العراؽ أسمحة دمار شامؿ ،كامتالؾ العراؽ لبرنامج نككم عمى الرغـ مف أف تقرير
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فريؽ أعضاء الككالة الدكلية لمطاقة المكمفيف بقضية البرنامج النككم العراقي قد تكصمكا كرفعكا
تكصياتيـ لمجمس األمف في "أكتكبر 1998ـ" ،بأف العراؽ قاـ بتنفيذ التزاماتو الخاصة بإزالة البرنامج
النككم طبقان لمقرار  ،687كأنيا تترؾ لمجمس األمف القرار لالنتقاؿ إلى نظاـ الرقابة الدائمة ،غير أف
ضغكط الكاليات األمريكية حالت دكف العمؿ بنظاـ الرقابة الدائمة المستمرة (محمكد ،2002 ،ص.)123
إلى جانب ذلؾ إدعاء الكاليات المتحدة األمريكية بامتالؾ العراؽ أسمحة كيماكية كأسمحة بيكلكجية،
كأف العراؽ راعية لإلرىاب ،كمنتيكة لحقكؽ اإلنساف ،إليجاد مبررات كغطاء أماـ الرأم العاـ األمريكي
كالدكلي لتبرير الحرب  ،كإتماـ احتالليا لمعراؽ (شكارة ،2005 ،ص.)8
كما عممت اإلدارة األمريكية عمى تجاكز أم دكلة أك ىيئة

بما فييا ىيئة األمـ المتحدة كمجمس

األمف ال تقاسميا تصكراتيا منتيجة مقكلة مف ليس معي فيك ضدم  ،طكاؿ فترة صراعيا مع العراؽ ما
قبؿ الحرب عميو ،مما دفع ككفي عناف لمقكؿ بأف الكاليات المتحدة األمريكية تتبنى سياسات مختمفة
حكؿ ق اررات مجمس األمف إزاء العراؽ ،كأف عدـ التزاـ كاشنطف بالسياسة التي تضعيا األمـ المتحدة
سيؤدم إلى فشؿ مشابو لفشؿ عصبة األمـ المتحدة (شرقي ،254 ،2007 ،ص.)258

بعد استعراض األىداؼ كالدكافع الحقيقية مف الحرب األمريكية ضد العراؽ ،يمكننا القكؿ بأف ىذه
األىداؼ كالدكافع ىي أطماع استعمارية قديمة،

فإف ما قدمتو إدارة الكاليات المتحدة األمريكية مف

أسباب كادعاءات الحتالؿ العراؽ كاسقاط النظاـ العراقي فيو ،كاف مجرد أكاذيب كافتراءات ليس ليا
أساس ،كانما كانت تسعى ؿ تحقيؽ األىداؼ كالدكافع األمريكية ،كالتي في مجمميا العاـ ترتكز عمى
السيطرة عمى النفط العراقي  ،الذم سيتيح ليا السيطرة كالييمنة عمى العالـ كقكة عظمى كاحدة ليس ليا
أم منافس عمى المستكل الدكلي ،فالسيطرة عمى النفط العراقي سيخضع جميع القكل السياسية الفاعمة
عمى الساحة الدكلية لمييمنة األمريكية لحاجتيا لمنفط العراقي.
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 3.2.4انعكاسات انييار النظام العراقي إقميمياً
ال ساىـ في بناء التكازف اإلستراتيجي المستقر في المنطقة
مثؿ العراؽ محك نار جيكسياسينا دكلينا فعا ن
التي ينتمي إلييا ،لما امتمكو  -ما يعرؼ بالبعد البنائي -مف قدرات سياسية كعسكرية كاقتصادية
كاجتماعية كحضارية ،ككذلؾ البعد السمككي كما يربطو بمصالح حيكية بالعالـ كمركنة كحركة القكل
الفاعمة باتجاىو ،ككذلؾ بعد القيـ فجميع تمؾ األبعاد تجعؿ مف العراؽ محك نار جيكسياسينا أك العبنا
جيكسياسينا يشكؿ رقما ذا أىمية ضمف معادلة التكازف الدكلي اإلقميمي كالعربي (حسيف ،2011 ،ص.)3-2
كاف لالحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانياء النظاـ السابؽ نظاـ صداـ حسيف بالغ األثر عمى التكازف
فيقدر المنظركف كالخبراء الغربيكف السيما األمريكاف منيـ مف تيديدات كمخاطر ستكاجو
اإلقميمي " ،ي
الخميج العربي الذم يحتكم عمى أىـ كأكبر المصالح الغربية كالمتمثمة في النفط ،إلى جانب القكاعد
العسكرية األمريكية ،ذلؾ التقدير بدأ مع التداعيات الجيكسياسية كالعسكرية كاألمنية الناجمة عف الخطأ
اإلستراتيجي الفادح الذم ارتكبتو الكاليات المتحدة األمريكية في غزك العراؽ كانياء النظاـ العراقي
السابؽ الذم أخؿ بمعادلة التكازف الدكلي كاإلقميمي" (العقابي ،2012 ،ص.)4
تدمير العراؽ أدخؿ المنطقة في أجكاء معادلة جديدة لتكازف القكة ،كما أدل إلى تخمخؿ الضغط
ؼ
في المنطقة كاختاللو كاندفاع الضغكط اإلقميمية العالية إلى العمؽ العربي بغية مؿء الفراغ ،حيث
تتحكـ حاليان في المنطقة ثالث قكل إقميمية رئيسية ،كىي :تركيا بمشركعيا القكمي الديني ،كايراف
بمشركعيا القكمي الديني ،كاسرائيؿ بمشركعيا الديني العنصرم .الغائب الكحيد عف ىذه الساحة ىك
المشركع العربي حيث تتفؽ جميع ىذه القكل اإلقميمية عمى ضركرة تغييبو كاستمرار التالعب بو تحت
مختمؼ الذرائع كالمسميات كتشظيتو كفؽ شركط كاستحقاقات الجغرافيا السياسية الجديدة
.)2012
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(المعيني،

كبذلؾ فإف الكضع العراقي الحالي أدل إلى إعادة رسـ خطكط معادلة التكازف اإلقميمي ،فمقد
أكجدت الحالة العراقية كغياب الدكر الفاعؿ ليا حالة مف الترابط الكظيفي بيف األطراؼ الفاعمة في
المنطقة ،فبفعؿ تضاريس البيئة األمنية كاإلقميمية أصبحت السيناريكىات المحتممة لمستقبؿ العراؽ في
حكض مستقبؿ دكؿ جكاره بشكؿ أك بآخر ،لذا أصبح مف البدييي أف تشارؾ األقطاب اإلقميمية في
صياغة معادلة التكازف اإلقميمي مف أجؿ تعزيز مصالحيا كتقكية مكانتيا الدكلية خصكصنا في معادلة
التكازف الدكلي ،فالعراؽ بكضعو لو أىمية تؤثر في المنطقة الممتدة مف إيراف كحتى مصر ،كبالتالي
فإف احتالؿ العراؽ أخؿ بميزاف القكل ،كالذم كاف قائمان بشكؿ مف األشكاؿ في المنطقة ،لصالح دكؿ
إقميمية استطاعت مد نفكذىا بشكؿ فاعؿ في المنطقة ،أبرزىا تركيا كايراف كاسرائيؿ ،فمقد أكجد خركج
العراؽ مف المعادلة اإلقميمية نكعان مف التكازف بيف تركيا كايراف كتفكقان إيرانيان عمى حساب دكؿ الخميج،
فمف الطبيعي أف يؤثر التغيير في العراؽ عمى قضايا األمف كاالستقرار كمقكمات األمف السياسية في
محيطو اإلقميمي ،إلى جانب التأثيرات في البنية االقتصادية كاالجتماعية كالديمقراطية لدكؿ المنطقة،
فالعراؽ يؤدم دك انر محكريان في ىذا االتجاه مف حيث أنو (حسيف ،2011 ،ص:)4-3
 .4يقع في قمب منطقة الشرؽ األكسط الكبير ،كيعد العامؿ الرئيس لقياس مدل استقرار المنطقة.
 .5يشكؿ العراؽ بكابة العرب الشرقية كالمدخؿ الرئيس لدكؿ المكاجية (التماس) األكؿ مع الجانب
العربي مف ناحية الشرؽ الشماؿ أم مع تركيا كايراف.
 .6أدل العراؽ دك انر ميمان في الصراع العربي – اإلسرائيمي.
لقد كشؼ انييار النظاـ العراقي عف جممة مف الحقائؽ ،أىميا (المعيني:)2012 ،
ال :كشؼ غزك العراؽ كاحتاللو عف ىشاشة ككىف منظكمة األمف القكمي العربي ،كفضح أكذكبة
أك ن
التضامف في النظاـ الرسمي العربي ،كنسؼ شرعية جامعة الدكؿ العربية كمعاىدة الدفاع العربي
المشترؾ.
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كجدم ألمف إسرائيؿ ،كتحقؽ اختالؿ إستراتيجي
ثانينا :باحتالؿ العراؽ فقد زاؿ تيديد رئيسي
ٌ
كاضح في ميزاف القكة لصالحيا ،كما أجيض ىذا االحتالؿ أية احتماالت في المدل القريب كالمتكسط
الستعادة العرب لممبادأة في الصراع ضد إسرائيؿ.
ثالثان :يمكف كصؼ القكل اإلقميمية الصاعدة في المنطقة بأنيا قكل قكمية ذات طبيعة تكسعية
غطاء كذراعا ليا ،كىك أمر ينسجـ مف حيث النتائج مع خريطة
بامتياز تتخذ مف الديف كالطائفية
ن
الصراع الجديدة المعدة سمفا لممنطقة ،في حيف تكمف طبيعة الخطكرة عمى إسرائيؿ في أف تككف
المعركة ذات طبيعة عربية تقترف ببعدىا اإلسالمي كليس العكس ،كربما ىذا يفسر استيداؼ العركبة،
كبالتالي فإف أية مشاريع مقاكمة أك حراؾ شعبي ثكرم ال يتخذ مف العركبة إطا نار كىدفنا كمحركنا كمكلدنا
حقيقيان لف يككف لو تأثير فاعؿ في ميزاف الصراع العربي اإلسرائيمي.
كاف لخركج العراؽ مف خريطة التكازنات اإلقميمية أف أفرز أكضاعان جديدة سكاء صعكدان بالنسبة
لبعض القكل ،أك ىبكطنا لمبعض اآلخر ،بؿ بدأت العديد مف القكل اإلقميمية تسعى إلى إعادة صياغة
خارطة القكل بما يتناسب مع رؤيتيا كيحقؽ مصالحيا القكمية .ىذه الدكؿ التي استفادت مف إعادة
صياغة معادلة تكازف القكل في الشرؽ األكسط كالتي يمكف تحديدىا في ثالثة دكؿ ،دكؿ أصيمة في
المنطقة كليا قبكليا النسبي المتدادىا الثقافي أك الديني أك إرثيا التاريخي كإيراف كتركيا ،كدكؿ دخيمة
عمى المنطقة مرفكض كجكدىا كتتمثؿ في إسرائيؿ.
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 3.4المبحث الثاني :الثورات العربية
يعتبًر أرسطك في كتابو السياسة أف أنماط الحكـ كميا معرضة لمثكرة ،بما فييا األكليجاركية
كالديمقراطية ،كنظاـ الحكـ المتكازف أك الدستكرم أك األرستقراطي ،كالمصطمحات الثالثة تكاد تككف
مترادفات ،كرأل أرسطك أف في األكليجاركية كالديمقراطية عناصر مف العدالة كلكف كالن منيما يصبح
معرضنا لخط الثكرة عندما ال يتالءـ نصيب الحكاـ أك الشعب مف الحكـ مع تصكرىـ المسبؽ عنو ،كقد
قسـ أرسطك الثكرات إلى نكعيف األكؿ يؤدم إلى تغيير الدستكر القائـ ،فينتقؿ مف نظاـ حكـ إلى نظاـ
حكـ آخر ،كاآلخر يغير الحكاـ في إطار بنية النظاـ القائـ (بشارة ،2011 ،ص.)2
إف رؤية أرسطك في أف األنظمة معرضة لمثكرة ،انطبقت عمى المنطقة العربية ،فاألنظمة العربية
شيدت مكجة مف حركات التغيير كاالنتفاضات الشعبية التي أدت إلى اإلطاحة بالعديد مف األنظمة
السياسية العربية  ،التي حكمت دكليا كفترة حكـ الرئيس المصرم السابؽ محمد حسني مبارؾ الذم
تجاكزت فترة حكمو الثالثكف عامان ،تتناكؿ الدراسة في ىذا المبحث الثكرات العربية بجكانبيا كأبعادىا
المتعددة.

 1.3.4الثورات العربية (المعنى والمضمون)
تعتبر الثكرة التكنسية ىي الش اررة التي انطمقت مف تكنس لتمتد إلى العديد مف البمداف العربية ،ىذه
الثكرات ما ىي إال ثكرات شعبية عرفت أك أطمؽ عمييا فيما بعد مصطمح الربيع العربي ،كقبؿ الدخكؿ
في كصؼ الربيع العربي ،يتكجب عمينا أف نكضح المقصكد بمصطمح الثكرة.
مفيوم الثورة :تعرؼ الثكرة لغة في المعجـ الكسيط ىي مف ثار ثكراننا كثكرة ،كيثكر ثار ثكرة ،كثار أم
ىاج كانتشر ،كتعني في األصؿ الييجاف ،كأما اصطالحان فتعرؼ عمى أنيا تغيير أساسي في األكضاع
السياسية كاالجتماعية يقكـ بو ا الشعب في دكلة ما (الكسيط ،2004 ،ص.)102
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كتعرؼ الثكرة في االصطالح السياسي عمى أنيا عممية تغيير بشركط كعناصر معينة كتشمؿ تمؾ
الشركط كالعناصر الفعؿ كالزمف كطبيعة الفعؿ ،أم أنيا فعؿ بمعنى عمؿ إيجابي معاكس لسمبية
الجمكد كعدـ الفعؿ ،أم أنيا فعؿ ذك طبيعة جذرية يستيدؼ التغيير الكامؿ لألنظمة القائمة أك إحداث
تغيير جذرم في أجزاء أساسية منيا .كبذلؾ فيي

"تغيير جذرم سريع يطيح بالنظاـ القائـ أك القديـ

كالنخبة التابعة لو"(نامؽ ،2012 ،ص.)91-90
كالثكرة "حدث مفاجئ يؤدم إلى تغيير راديكالي يقطع الصمة بالماضي كيؤسس لنظاـ يمبي مطالب
الثكار كالذيف ىـ الشعب كليست نخب متصارعة في بنية النظاـ" (العطية ،1979 ،ص.)458
أما في مكسكعة عمـ االجتماع فتعرؼ الثكرة عمى أنيا

"التغييرات الجذرية في البنى المؤسسة

لممجتمع ،تمؾ التغييرات التي تعمؿ عمى تبديؿ المجتمع ظاىريان كجكىريان مف نمط سائد إلى نمط جديد
يتكافؽ مع مبادئ كقيـ كايديكلكجية كأىداؼ الثكرة ،كقد تككف الثكرة عنيفة دمكية ،كما قد تككف سممية،
كقد تككف فجائية سريعة أك بطيئة تدريجية "(األسكد ،2003 ،ص.)47
أما عزمي بشارة فيعرؼ الثكرة عمى أنيا

"تحرؾ شعبي كاسع خارج البنية الدستكرية القائمة ،أك

خارج الشرعية ،يتمثؿ ىدفو في تغيير نظاـ الحكـ القائـ في الدكلة ،كالثكرة بيذا المعنى ىي حركة
تغيير لشرعية سياسية قائمة ال تعترؼ بيا كتستبدليا بشرعية جديدة "(بشارة ،2011 ،ص.)22
كمف كؿ التعريفات السابقة يتضح أنيا قد اتفقت عمى أف الثكرة نكع مف التغيير الجذرم كالعميؽ
يستيدؼ إصالح الفساد كأخطاء األنظمة السابقة كبناء عالقات سميمة مكانيا

تشيع العدؿ كتصنع

التقدـ ،كأما سبب االختالؼ في فيـ المصطمح فيككف إما الختالؼ عقائدم أك تبايف تخصص

م

عممي ،إف الثكرة أداة تطكر تاريخي لممجتمعات اإلنسانية ،فيي حد فاصؿ بيف النظاـ القديـ كالجديد،
تحدث تغيي انر جذريان لمبناء السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كحتى الثقافي ،ىدفو إفراز منظكمة تجسد
مطالب الثكار كمدل تحققيا.
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كتتسـ الثكرات بجممة مف الخصائص تميز العمؿ الثكرم عف غيره ،كىي (الطيب ،2007 ،ص:)99
 الثكرة تمثؿ قطاع أكبر مف المجتمع ضد فئة أصغر ،كغالبان ما تككف ىذه األخيرة ىي
المستحكذة عمى القكة السياسية كاالقتصادية.
 تقكـ الثكرة عمى الحمكؿ الجذرية كترفض حمكؿ اإلصالح ألنيا في األصؿ تغيير راديكالي.
 التغيير في الثكرة سريع كمفاجئ كسريع االنتشار بيف قطاعات الجماىير.
 الثكرة تعمؿ عمى تغيير نسؽ القيـ كالمعتقدات بما يتالئـ كالمرحمة الجديدة.
 الثكرة تمثؿ عممية تغيير اجتماعي كسياسي.
 الثكرة ترتكز عمى أسس جديدة كمغايرة لمنظاـ القديـ لترسيـ دعائـ بناء جديد عمى قكاعد جديدة.
 الثكرة متكررة سريعة االنتقاؿ بيف المجتمعات كعبر الدكؿ ،كالتاريخ خير شاىد عمى مكجات المد
الثكرم في العالـ.
كبالنظر إلى الثكرات العربية أك كما تعرؼ بالربيع العربي فيمكف تعريفيا عمى أنيا "مكجة عارمة
مف الثكرات كاالحتجاجات في أكاخر عاـ 2010ـ كمطمع العاـ 2011ـ انطمقت ش اررتيا األكلى مف
تكنس كاندلعت في كثير مف األقطار العربية" (الحاج .)2011 ،
كاف الغرب أكؿ مف أطمؽ مصطمح الربيع العربي عمى األحداث التي جرت في المنطقة العربية،
حيث كانت صحيفة االندبندنت البريطانية أكؿ مف استخدـ ىذا المصطمح ،رابط نة الثكرات العربية
بثكرات الغرب عبر تاريخو التي تعرؼ ىي أيضان بثكرات الربيع األكركبي

(مديرية الدراسات كالمعمكمات،

 ،)2012فمنذ عاـ  1848ـ حصؿ ما يسمى ربيع الشعكب في أكركبا" ،كقد أسيمت تمؾ الثكرات بدكر
بارز في نشر الفكر الميبرالي المنادم بمزيد مف الحريات ،كقد استخدـ مصطمح الربيع العربي في عاـ
 2005ـ أكؿ مرة في القرف الحادم كالعشريف في مقالة نشرىا أخد األمريكييف مف المحافظيف الجدد
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في جريدة سياتؿ تايمز في

 27مارس  2005ـ ،ثـ اتسعت دائرة تداكلو إعالمينا مع اندالع الثكرة

التكنسية كالمصرية كالميبية أكائؿ العاـ 2011ـ"(مصطفى ،2013 ،ص.)22
كتعرؼ ثكرات الربيع العربي عمى أنيا الثكرات العربية التي مثمت حركات احتجاجية سممية
ضخمة انطمقت في عدد مف البمداف العربية خالؿ أكاخر عاـ 2010ـ كمطمع 2011ـ ،متأثرة بالثكرة
التكنسية التي اندلعت جراء إحراؽ محمد البكعزيزم نفسو  ،كالتي أطاحت بحكـ زيف العابديف بف عمي
في تكنس ك محمد حسني مبارؾ في مصر ك العقيد معمر القذافي في ليبيا .ككذلؾ تنازؿ الرئيس
اليمني عمي عبدهلل صالح عف صالحياتو لنائبو بمكجب المبادرة الخميجية (مكسى ،2013 ،ص.)6
كما عرؼ الربيع العربي عمى أنو الحركات الشعبية القكية التي استيمت الكطف العربي عاـ
 2011ـ كالتي تيدؼ إلى تغيير جذرم في أكضاع عدد مف األقطار العربية ،بدأت الش اررة األكلى مف
تكنس كتسارعت بكتيرة سريعة إلى الحد الذم أمكنيا اإلطاحة برأس النظاـ كنخبتو

(عمكم،2011 ،

ص.)40-39
يمكننا تعريؼ الربيع العربي عمى أنيا مكجة مف المظاىرات كاالحتجاجات الشعبية انطمقت في
أكثر البمداف العربية تأثي انر في سياسة الشرؽ األكسط ،رافضة الكضع الراىف ،ىادفةن إلى تغييره بطرؽ
سممية ،نتج عنيا تغيير في النخب السياسية الحاكمة ليذه األنظمة .إلى جانب أف ىناؾ مجمكعة مف
األسباب الداخمية كالخارجية شكمت بمجمميا الدافع كالمحرؾ الرئيسي لقياـ الشعكب العربية ضد
أنظمتيا ،كسنطرح ىنا أىـ النظريات المفسرة ؿىذه الظاىرة.

 2.3.4النظريات المفسرة لمثورات العربية
لـ يستطع المحمؿكف كاألكاديميكف كالميتـ كف بدراسات الشرؽ األكسط التنبؤ بثكرات الربيع العربي،
ال عف ماىية أكجو القصكر في النمكذج المعرفي السائد الذم عرقؿ التنبؤ بيذه
مما استدعى طرح تساؤ ن
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الثكرات؟  ،كقد اتضح أف النسؽ اإلدراكي كالمعرفي المسيطر عمى دارسي الشرؽ األكسط تجاىؿ دراسة
الجماعات كالقكل كالشبكات االجتماعية  ،التي كانت المحرؾ كالدافع األساسي لمثكرة ،كعدـ فيـ
الديناميات الحقيقية ليذه المجتمعات كالقكل االجتماعية المؤثرة فييا ،كتبنييـ لقكالب نمطية مسبقة
سمبية عنيا ،إف النسؽ المعرفي كاإلدراكي في العمكـ االجتماعية لـ يكف معنيان في األساس بالظاىرة
الثكرية ،كانما كاف معني نا بفكرة االستقرار السياسي ،كلذلؾ لـ يكف بإمكانو إدراؾ التكتر البنيكم
كاالجتماعي المكجكد في المجتمعات العربية ،كما لـ يرصد ىذا النسؽ تشكؿ قكل اجتماعية كحركات
جديدة ،كعمميات التعبئة المؤثرة التي قامت ببناء شبكة العالقات كالتفاعالت التي أسيمت في إشعاؿ
فتيؿ الثكرة(عبدالحي  ،2011 ،ص.)46
إف أكلى النظريات المفسرة لمثكرات العربية ىي نظرية الدكمينك  ،Domino Theoryكىي مستكحاة
مف تنظيـ أك ترتيب قطع الدكمنة الكاحدة بعد األخرل ،فإذا سقطت إحداىا ستحدث تفاعالت تؤدم
عمى سقكط باقي القطع ،أم أف سقكط نظاـ سياسي ما يمكف أف يؤدم إلى حدكث تحكالت سياسية
عميقة في بقية دكؿ المنطقة ،كتعمي نظرية الدكمينك مف أىمية العامؿ الخارجي كىي تفترض كجكد
قكل خارجية قادرة عمى زعزعة حالة االستقرار القائمة بيف مجمكعة متجاكرة مف الكيانات المنتظمة في
ترتيب معيف مشكمة نظامان ما ،كتفترض أف نجاح تمؾ القكة في زعزعة حالة استقرار أم مف تمؾ
الكيانات ،تبدأ مكجة مف عدـ االستقرار تمس كؿ عنصر مف عناصر النظاـ ،لقد استخدمت ىذه
النظرية في مجاؿ النظـ السياسية المقارنة كقد تكصمت إلى أف ارتفاع أك انخفاض درجة الديمقراطية
في دكلة معينة ينتشر كيعدم جيرانيا مف الدكؿ (لطفي ،2012 ،ص.)4-3
ككفقنا لنظرية الدكمينك السابؽ ذكرىا كتطبيقنا ليا عمى الحالة العربية نجد أف بداية الثكرات العربية
بدأت مف تكنس كالتي أدت إلى سقكط نظاـ زيف العابديف كمف ثـ انتقمت إلى مصر كليبيا كاليمف
كسكريا كغيرىا ،ىذه الدكؿ جميعيا تخضع لنظاـ إقميمي كاحد لو ذات السمات كالخصائص كسقفو
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األعمى الجامعة العربية ،إلى جانب ذلؾ أف طبيعة الحكـ في ىذه الدكؿ يكاد يككف متطابؽ مف ككنو
أقرب إلى حكـ األكليجاركي أم الحكـ العسكرم ،كبالتالي فإف نظرية الدكمينك ىي أحد النظريات
المفسرة لمثكرات العربية كالسقكط المتتالي

ؿلنخب الحاكمة في ىذه األنظمة التي قامت بيا الثكرات

العربية.
أما النظرية الثانية فيي تفسر الثكرات العربية عمى أنيا تماثؿ تسكنامي ،فالزالزؿ كالبراكيف تكشؼ
عف تفاعالت كتناقضات طبيعية غير منظكرة ،كالثكرات تكشؼ الغطاء عما في باطف األرض مف
تناقضات كصراعات كأفكار كأكىاـ اجتماعية كمنظكرة أك مختفية ،أم أف ىذه النظرية كشفت عف
التناقضات في المجتمع العربي كدفع ببعضيا عمى السطح ،فما تشيده المنطقة العربية ىك يشابو
الزلزاؿ الذم بدأ مف تكنس كانتقؿ إلى العديد مف الدكؿ العربية الفاعمة كالمؤثرة عمى الساحة اإلقميمية،
كالذم يعيد تشكيؿ المنطقة العربية برمتيا بعد رككد داـ لعقكد طكيمة ،فقد اندفع ما يشبو الطكفاف مف
القكل الشعبية في العديد مف البمداف العربية ىدفيا األساسي ىك إسقاط النظاـ القائـ

(لطفي،2012 ،

ص.)5
إ ف أصحاب ىذه النظرية يفسركف الثكرات العربية عمى أنيا نتيجة طبيعية ،كاف بداية الكشؼ عف
التناقضات التي يعيشيا المجتمع العربي المتماثمة كالمتشابية  ،مما أدل إلى انتقاؿ الثكرة بشكؿ متسارع
مف دكلة ألخرل.
أما النظرية الثالثة فيي ترل في الثكرات العربية المكجة الرابعة مف مكجات الدم

ـ قراطية ،حيث

تتفؽ المراجع األكاديمية عمى ثالث مكجات تمثؿ عممية االنتقاؿ الديمقراطية ،األكلى برزت في جنكبي
أكركبا (البرتغاؿ كاليكناف كاسبانيا) ،كالثانية في أمريكا الالتينية (اإلككادكر كالبيرك كالتشيمي كاألرجنتيف
كاألكغكام) ،كقد أدت إلى خركج العسكرييف مف الحكـ كاالنتقاؿ مف الحكـ التسمطي إلى الحكـ
الديمقراطي الميبرالي ،كالثالثة عادت إلى أكركبا مف جديد مف كسطيا كشرقيا بعد انييار االتحاد
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السكفيتي حيث أدخمت المفاىيـ الديمقراطية إلى الحياة السياسية في بكلكنيا كىنغاريا كالتشيؾ
كالسمكفاكي كركمانيا(لطفي ،2012 ،ص.)6
كأصحاب ىذه النظرية يركف في الثكرات العربية

المرحمة الرابعة اؿ مكممة لمراحؿ التحكؿ

الديمقراطي في العالـ.
ما بيف الثالث النظريات المطركحة ترل الدراسة أنو ال يمكف اقتصار تفسير الثكرات العربية عمى
نظرية كاحدة ،فشعكب العالـ تتطمع بشكؿ دائـ إلى حياة تحترـ فييا كرامة الفرد كتصاف فييا حقكقو
كاممة ،كتحد مف الطابع التسمطي كالعسكرم في الحكـ أك النظاـ السياسي القابعكف تحتو ،ككثي انر ما
تطمعت الشعكب العربية إلى الكصكؿ إلى أرقى المستكيات في الحياة السياسية داخؿ أنظمتيـ ،إلى
جانب ذلؾ ال يمكف الحكـ بشكؿ مطمؽ عمى ما أفرزتو الثكرات العربية ىي نظـ ديمقراطية،

ألف

التحكؿ نحك الديمقراطية داخؿ الحياة السياسية ىي رغبة تطمح ليا الشعكب لصيانة حقكقيا
المشركعة.
أما بخصكص نظرية تسكنامي فالدراسة ترل أنيا ال يمكف تفسير

الثكرات مف خالليا بشكؿ

مطمؽ ،فالتشابو في التناقضات التي تعيشيا الدكؿ العربية تمتد إلى العديد منيا ،كال تقتصر عمى
الدكؿ التي قامت بيا الثكرات ،كاف كانت الثكرات في تكنس كمصر أسقطت النظاـ القائـ فمماذا لـ
كعماف كالبحريف ،مع الفارؽ في المستكل الحياة االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
تسقطو في األردف ي
التي تعيشو ىذه البمداف عف تكنس كمصر عمى الرغـ مف ككنيا دكالن عربية كاسالمية ،إال أنو ليا
خصكصيتيا ،بالتالي ال يمكنيا تفسير الثكرات العربية بشكؿ مطمؽ.
أما نظرية الدكمينك فيي أيضنا ال يمكنيا تفسير الثكرات العربية منفردة ،فنظرية الدكمينك تعتمد
عمى العامؿ الخارجي بشكؿ كبير في تفسيرىا ،كالثكرات العربية تكجد ليا عكامؿ داخمية كخارجية
ساىمت في حدكثيا ،لكف يمكننا القكؿ أف نظريتي الدكمينك كالتسكنامي كالىما يساىماف في تفسير
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الثكرات العربية معنا بشكؿ يكمؿ كؿ منيما اآلخر ،فالتناقضات التي تعيشيا الدكؿ العربية متشابية
بشكؿ كبير فحالة البطالة المرتفعة كالفقر كالحكـ التسمطي العسكرم ،تتشابو فييا العديد مف الدكؿ
العربية ،بالتالي فإف التشابو في التناقضات التي تعيشيا الدكؿ العربية ىي التي ساعدت في انتقاؿ
الثكرة مف بمد آلخر بشكؿ متسارع ،إلى جانب أف التدخؿ الخارجي أك الدكلي في األنظمة العربية
ساعد عمى انييار ىذه األنظمة ،فممعامؿ الخارجي دكر بارز في انييار العديد مف األنظمة العربية،
كبالتالي فإف كال النظريتيف تفسر حالة الثكرات العربية كقياميا كانتقاليا المتسارع ما بيف الدكؿ العربية.

 3.3.4أسباب وعوامل حدوث الثورات العربية
تعددت التناقضات كالعكامؿ كاألسباب التي كانت السبب الرئيسي في حدكث الثكرات العربية ،ىذه
األسباب أك العكامؿ تتمثؿ في النقاط التالية:
 .1اليكة االقتصادية المتزايدة بيف أقمية األقمية مف األغنياء كبقية الشعب ،كاالختالؼ الكبير في
مستكيات المعيشة كامكانية الكصكؿ لمخدمات ،كالكصكؿ لمتقدـ االجتماعي (عكدة ،2013 ،ص.)7
 .2سكء اإلدارات العربية كالتخمؼ كالفساد كالبطالة كالقير كاالستبداد ،كسكء تكزيع الثركة كغياب
الديمقراطية كتقدـ القيادات العربية في السف (الجندم.)2011 ،
 .3تردم األكضاع االجتماعية كاالقتصادية في الكطف العربي (مصطفى ،2013 ،ص ،)24فمعظـ
اؿدكؿ العربية تعاني حالةن مف التخمؼ االقتصادم خاصة الدكؿ العربية ،فيي غالبان ما تعتمد عمى
كاردات النفط أك السياحة كالمعكنات الخارجية  ،في حيف تغيب التنمية الحقيقية بسبب صعكبات تتمثؿ
في ارتفاع معدؿ تزايد السكاف في الدكؿ العربية ،كنقص الككادر الكطنية ،كالتفاكت في مستكل التطكر
االقتصادم كاالجتماعي ،انخفاض مستكل االدخار (الزاممي .)2013 ،
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 .4حالة االنقساـ كالضعؼ كالتجزئة التي أصابت الكطف العربي ،كتغميب المصمحة القطرية عمى
مصمحة األمة العربية العميا في أمنيا كاستقرارىا العسكرم كالمائي كالغذائي كاالجتماعي ،إلى جانب
التبعية المطمقة كالتنازالت المستمرة لمكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ كالغرب عمى حساب الحقكؽ
العربية مف أجؿ البقاء في الحكـ أطكؿ فترة ممكنة ،كالسعي لتكريثيا (الجندم .)2011 ،
 .5غياب المشاركة السياسية ،كفساد الطبقة الحاكمة ،كضعؼ كانعداـ فرص اإلصالح،
كاالنتياكات المستمرة لمحقكؽ ،كالتناقض المستمر ما بيف الدستكر الجميكرم كالفعؿ السياسي الذم
يطغى عميو االستبعاد السياسي كالتيميش (الفقيو.)2011 ،
 .6تراجع عكامؿ االندماج الكطني :حيث تصاعدت اليكيات الفرعية عمى حساب اليكية الكطنية،
خاصة في الدكؿ التي تتمتع بقدر عاؿ مف التنكع العرقي كالديني كاإلثني ،كالتي كاجيتيا النظـ
السمطكية بحجب الحريات الثقافية كالدينية كحرماف ىذه الجماعات مف حؽ التعبير بحرية عف ىكيتيا
كثقافتيا كعقيدتيا ،فارضة عمييا اليكية الثقافية العربية السنية مف خالؿ المنظكمة التعميمية كاإلعالمية
كالمييمنة ،حاالت تقييد الحريات السياسية كالمدنية منعت ىذه الجماعات مف التعبير عف مطالبيا
بشكؿ شرعي كقانكني ،كقد أدت مظاىر التمييز الثقافي كالسياسي كاالقتصادم بعدد مف الجماعات
الفرعية في العديد مف الدكؿ العربية إلى االنسالخ عف الجماعة الكطنية ،كااللتفات حكؿ ىكياتيا
الفرعية كاالنفصاؿ عف الدكلة المركزية كتككيف دكلة جديدة (شحاتة ،كمخيمر ،2011 ،ص.)13
 .7األكضاع المعيشية الصعبة كالتضخـ المستمر في األسعار كارتفاع معدالت البطالة ،كاحتكار
مجاالت االستثمار مف قبؿ النخبة الحاكمة ،أم ىيمنة النخبة الحاكمة عمى مجتمع الماؿ كاألعماؿ
إلى جانب ذلؾ الكاقع االجتماعي أك العكامؿ االجتماعية كالمتمثمة في النقاط التالية (الفقيو:)2011 ،
أ .االنقساـ االجتماعي الحاد إلى أقمية غنية مسيطرة تستأثر بالسمطة كالثركة كأغمبية فقيرة مستمبة
الحقكؽ كتتعرض لمقمع كاالضطياد مف قبؿ األقمية المسيطرة.
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ب .المعدالت المرتفعة نسبيا لمبطالة كخصكصا بيف خريجي الجامعات كانتشار الفقر.
ج .غياب العدالة االجتماعية في تكزيع الثركة.

 .7غياب التكازف بيف السمطات كىيمنة السمطة التنفيذية كشخصنتيا،

كالتفرد

كاالستبداد ،كغياب مبدأ التكازف السممي لمسمطة أك تقاسمو ،كضعؼ المشاركة السياسية ،
كغياب العدالة االجتماعية ،كالفساد كاىدار الثركة القكمية ،كانتياكات حقكؽ اإلنساف كالحريات
العامة(أبكشاكيش ،2013 ،ص.)33-24
 .8غياب الديمقراطية ،فقد ذكر تقرير صادر عف مجمة إيككنكميست البريطانية حكؿ مؤشر
الديمقراطية في العالـ العربي  2010ـ ،أف الديمقراطية في العالـ العربي سمعة غير متكفرة ،كال تزاؿ
نادرة ،كأف االتجاىات االستبدادية أصبحت أكثر رسكخنا في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا ،كال تزاؿ ىي
المنطقة األكثر قمعنا في العالـ ،حيث تكجد  16دكلة مف أصؿ  20تصنؼ عمى أنيا سمطكية ،كقد
كشؼ التقرير أف الدكؿ العربية تحتؿ المراتب األخيرة في سمـ الدكؿ المؤلفة مف

 167دكلة ،كصنفت

مصر مف ضمف الدكؿ األكثر استبدادية في العالـ  ،فقد جاءت المممكة العربية السعكدية في المرتبة
 ،160كليبيا في المرتبة  ،158كجيبكتي  ،154كالسكداف  ،151كاالمارات العربية المتحدة ،148
كاليمف كتكنس  ،146كعماف  ،143كمصر (138حمقة ،2012 ،ص ، )72كذلؾ يظير أف الدكؿ
العربية تحتؿ المراكز األخيرة في تقرير كاقع الديمقراطية في دكؿ العالـ.
إف الظركؼ في دكؿ الربيع العربي كانت مكاتية قبؿ اندالع الثكرات ،كقد تكفرت المحفزات لمشارع
العربي ،ىذه المحفزات أك الظركؼ مجتمعة كانت بمثابة الكقكد المحرؾ لثكرات الربيع العربي ،كىي
(إسماعيؿ ،2012 ،ص:)79 -78
 .1الديكتاتكرية كاالستبداد كالظمـ.
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 .2ىيمنة السمطات التنفيذية عمى السمطات التشريعية كالقضائية.
 .3ضيؽ ىامش الحريات الممنكحة كاتساع اليكة بيف الحكاـ كالمحككميف.
 .4التبعية المذلة كاالنقياد األعمى لمغرب.
 .5تكريث الحكـ بااللتفاؼ عمى القكانيف كالدساتير.
 .6الفساد بشقيو المالي كاإلدارم.
 .7تحالؼ أصحاب الماؿ كأصحاب السمطة لمسيطرة عمى البالد سياسيان كاقتصاديان.
 .8تنامي الرغبة في التغيير كسط الشعكب العربية.
"إف مفيكـ الحراؾ الشعبي ال يمثؿ حقيقة الظاىرة الثكرية التي تعرفيا كثير مف البمداف العربية
حاليان ،إال أف ىذا المفيكـ يمكف قبكلو كتكصيؼ عممي لبدايات الظاىرة التي تتخذ أشكاالن احتجاجية،
كعصيانان سياسيان ،كمظاىرات حاشدة ،كلعؿ أىـ أسبابيا كدكافعيا تتمثؿ بشكؿ عاـ في تعرض ثالثية
القيـ اإلنسانية المشتركة لمخمؿ كالتراجع كىي :الحرية ،كالعدالة ،كالعيش الكريـ ،كارتقاء ثنائية الفساد:
اإلمارة كالتجارة ،أم تزاكج السمطة كالماؿ ،كتمسؾ األنظمة بيا (فياض ،2012 ،ص.)55
كبذلؾ يمكف تحديد أىـ الخصائص كالسمات التي تقاسمتيا النظـ العربية في السمات
التالية(عارؼ ،2012 ،ص:)53-52
 .1متكالية مف الفشؿ في السياسات االقتصادية كاالجتماعية أدت إلى تراجع مستمر في عممية
التنمية الشاممة ،كتزايد مستمر في مستكيات الفقر ،كالفركؽ االجتماعية الفمكية بيف نخبة بالغة الترؼ
كالثراء كجماىير تنتحر لفقداف مبررات كأسباب الحياة.
 .2انسداد سياسي خانؽ مف خالؿ تضييؽ مساحة الحريات بصكرة مستمرة كمتزايدة مع الزمف،
كاتباع سياسات تعاكس حركة التاريخ كصيركرة المجتمعات ،في الكقت الذم زادت فيو مساحة الحريات
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االفتراضية في الفضاء الككني عبر االنترنت كاإلعالـ الفضائي ،في ظؿ إتباع ىذه النظـ لسياسات
داخمية بكليسية.
 .3التعامؿ اإلقطاعي مع الدكلة كالمجتمع ،فجميع النخب الحاكمة في ىذه األنظمة اتبعت حاالت
إقطاعية اقتسمت فيما بينيا االقتصاد كالمجتمع ،كحكلت المكاطنيف إلى حالة تشبو رقيؽ األرض في
العصكر اإلقطاعية في أكركبا في القركف الكسطى.
 .4التحكيؿ الكراثي مف الجميكرية إلى الممكية بدكف تكافر شرعية التكريث ذاتيا.
 .5استتباع الدكلة لمخارج سكاء دكليان أك إقميميان ،فمصر تـ تقزيميا لتككف تابعة لمكاليات المتحدة
األمريكية كاسرائيؿ ،حتى أصبح مصر دكلة تابعة كالسعكدية كاليمف كليبيا كذلؾ.

 4.3.4سمات الثورات العربية
تكجد ثالث سمات ليذه الثكرات أك االنتفاضة العربية تتمثؿ في (قرني ،2013 ،ص:)37-36
 .1كضع حدان لما يسمى االستثناء العربي ،أم أف العالـ كمو يتغير بينما العالـ العربي جامد في
مكانو ،بيذه الثكرات تمحؽ المنطقة العربية مكاننا في التاريخ العالمي ،خاصة تاريخ االحتجاج

ات ،

كتحتؿ مكانان اآلف في أدبيات التحكؿ الديمقراطي ،كقد تساىـ في تقدميا فيما بعد.
 .2في العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ ،التي ىك جكىر العممية السياسية ،تخطى الشارع العربي
حاجز الخكؼ مف السمطة ،كحتى في بعض األحياف بإفراط كتطرؼ ،بؿ غير الخكؼ مف مساره لينتقؿ
في كثير مف األحياف مف المحككـ إلى الحاكـ ،كقد يؤسس ىذا التطكر لعممية التحكؿ الديمقراطي ،ألف
خكؼ الحاكـ كقمقو مف المحككـ ىك جزء أساسي مف المحاسبة كالمساءلة التي ال يمكف أف يقكـ نظاـ
ديمقراطي سميـ بدكنيا.
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 .3دخكؿ الشارع العربي المعترؾ السياسي كبقكة ،أتاح المجاؿ لمناقشة بعض المكضكعات التي
كانت تجرم كراء الستار ،كالتي تعد أساسية لبناء نظاـ سياسي ديمقراطي ،كالعالقة بيف السمطة
كالماؿ ،ككيفية الحكـ فييا ،كدكر الجماعات اإلسالمية في عممية التحكؿ الديمقراطي ،كدكر العسكر
في دكلة مدنية ،كاصالح الجياز األمني  . . .الخ ،بذلؾ يضع الربيع العربي أجندة العممية الديمقراطية
عمى الطاكلة كبكؿ كضكح ،كيجبر القكل السياسية المختمفة عمى مكاجية ىذه األجندة ،كتقييـ
سمككياتيا طبقان ليا ،كبيذا تصبح معايير العممية الديمقراطية مرجعية العمؿ السياسي.
كما كتتسـ الثكرات العربية بسمات أخرل يمكف إجماليا في السمات التالية (عارؼ ،2012 ،ص:)53

 .1كحدة المنطمقات :فمقد انطمقت الثكرات ألسباب كاحدة في مضمكنيا متعددة في أشكاليا،
فجميع ىذه النظـ سارت عكس شعاراتيا كأيدلكجياتيا كدساتيرىا ،كالتناقض الكاضح ما بيف خطابيا
السياسي كالفعؿ السياسي ليا.
 .2عفكية الفعؿ االجتماعي كتخبط المسار السياسي :فجميع الثكرات العربية ىي ثكرات عفكية
تمقائية ،انتقمت مف مدينة ألخرل داخؿ الدكلة بفعؿ العدكل كبنفس الفعؿ انتقمت مف دكلة إلى أخرل.
 .3انعداـ الرؤية :لـ تكف لمثكرات خطة كاضحة ،كاستراتيجية محددة المعالـ بيف خطكاتيا
كانتقاالتيا كردكد أفعاليا ،كانما كانت أقرب إلى كرة الثمج التي تكبر كمما تدحرجت ،فالمطالب لـ تكف
كاضحة كانما تزايدت مع تصاعد الفعؿ الثكرم .أم أف الجماىير الثكرية كانت تعرؼ ما الذم تريد
ىدمو كالتخمص منو ،كلكف لـ يكف كاضحان لديو ا ما الذم يريد الكصكؿ إليو ،كما ىي أىدافو ا كما ىك
شكؿ النظاـ البديؿ ،أم أف فكرة الثكرة كاف كاضحان في جانب اليدـ كمضطربان في جانب البناء.
 .4ثكرات بدكف أيد يكلكجية :معظـ الثكرات قامت بدكف قيادة أيد يكلكجية أك برنامج سياسي كانما
كانت حالة عاطفية كطنية ،جمعت أبناء الكطف الكاحد عمى قكاسـ مشتركة عامة مف حب الكطف
ككراىية النظاـ.
97

ىذه العفكية كانعداـ التخطيط كالرؤية كقؿة الكعي كالثقافة السياسية ،جعمت الثكرات العربية تدخؿ
في حالة مف التخبط السياسي ،مما جعميا عرضة لمقيادة مف تنظيمات داخمية أكثر تنظيمان ،أك قكل
خارجية ليا قدرتيا في التأثير في مؤسسات الحكـ المكركثة ،أك المتغمغمة في الداخؿ الكطني كفي
التنظيمات التي تربطيا معيا عالقات مباشرة ،مف خالؿ التبعية األيدلكجية ،أك التمكيؿ المالي ،أك
التكجيو اإلعالمي.

 5.3.4التحديات التي تواجو التغيير في الشرق األوسط
تتعدد التحديات التي تكاجو عممية التعيير في الشرؽ األكسط ،كقد حددت في النقاط التالية (العرب،

 ،2012ص:)191
ال :التخكؼ ـ ف الناتج الديمقراطي القادـ عبر اإلجراء الديمقراطي ،كىك ما اتضح جمينا مع
أك ن
صعكد التيارات اإلسالمية ذات التكجيات المتشددة في عدد مف الدكؿ التي شيدت انتخابات برلمانية،
مثؿ تكنس كالمغرب كمصر ،فيما يعرؼ بأسممة الشماؿ األفريقي ،كىك ما يحمؿ مخاكؼ تتعمؽ بتأثير
تمؾ التكجيات في السياسات الداخمية أك الخارجية ،كيتخكؼ البعض مف سيادة النمكذج الباكستاني أك
الطالباني ،كليس النمكذج التركي لدكؿ المنطقة ،ك مف خالؿ إحالؿ قكم إسالمية راديكالية محؿ نظـ
سياسية تسمطية .كمف ثـ ،فإف ىناؾ تخكفا مف بزكغ "ديكتاتكريات جديدة".
ثانيان :عرقمة التكترات القبمية كاألبعاد المذىبية لمتحكالت السياسية في المنطقة .فالكالءات
كاالنتماءات في عدد مف دكؿ المنطقة ال تزاؿ تقع ضمف "العالقات األكلية" ،حيث تأتي عالقة الفرد
بقبيمتو أك عشيرتو أك طائفتو ،قبؿ عالقة المكاطنة .كعمى الرغـ مما شيدتو دكؿ المنطقة مف تنمية
اقتصادية ،كتحكالت اجتماعية ،فإنيا لـ تتكاز معيا تغيرات سياسية بنيكية .كىكذا ،فإف أية تحكالت
ثكرية أك إصالحات سياسية حقيقية قد تتحطـ عمى صخرة االنتماء القبمي.
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ثالثنا :تدخؿ األطراؼ الثالثة ،سكاء كانت دكال إقميمية أك قكم دكلية ،في مسار التحكالت الداخمية
التي تشيدىا دكؿ المنطقة.
كفيما يتعمؽ بالمراحؿ االنتقالية فيناؾ مظاىر مقمقة تتعمؽ بالمراحؿ االنتقالية ما بعد الثكرات
العربية تتمثؿ في (الدسكقي:)50 ،2012 ،
 .1استغراؽ المراحؿ االنتقالية فترات طكيمة بفعؿ بطء أك ارتباؾ الخطكات المتخذة أك سيطرة
الصراعات عمى أجنحة الثكرات ،ففي ركسيا استمرت المرحمة االنتقالية ما بيف ثكرتيا عاـ

1905ـ

كثكرتيا الثانية عاـ 1917ـ نحك  12سنة ،أما في فرنسا فقد استمرت لسنكات طكيمة ،كعمى الرغـ مف
الحديث عف كجكد مرحمة انتقالية ما بيف عاـ كنصؼ أك عاميف في الحالة الثكرية العربية ،إال أنيا قد
تستغرؽ كقتان أطكؿ مف ذلؾ ،في ظؿ األكضاع السيئة التي تعاني منيا الشعكب.
 .2أف الصراعات السياسية تبدك أعنؼ كأكثر عمقان كجذرية مما كاف متصك نار ،فالقضية تجاكزت
إقامة نظاـ ديمقراطي جديد محؿ نظاـ استبدادم قديـ ،إلى صراعات عمى السمطة مف ناحية كعمى
الدكلة مف ناحية أخرل ،حيث تسعى كافة القكل إلى إثبات كجكدىا ،ليس مف خالؿ آليات التحكؿ
القائمة عمى المنافسة السياسية ،بؿ مف خالؿ الحشد الثكرم أيضان كأعماؿ العنؼ أحيانان ،فال يبدك أف
الديمقراطية التكافقية التي تركز عمى حماية األقميات كالتمثيؿ الكامؿ لكافة فئات الشعب تحظى باحتراـ
كاؼ ،أك أف ذلؾ سيحدث بسيكلة.
 .3ظيكر العديد مف اإلشكاليات المعقدة التي ال يبدك حميا سيالن أبدان كصياغة الدساتير بيف
القكل الدينية كالقكل المدنية ،كأكضاع الجيش فيما بعد الثكرات العربية ،كشكؿ االقتصاد كالتعميـ
كمالمح الثقافة ،كنكعية التحالفات الخارجية لمدكؿ في المرحمة القادمة.
 .4العجز االنتقالي بفعؿ التحديات المزمنة التي تركيا النظاـ السابؽ سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان
كاداريان عمى نحك تتحكؿ معو إلى عقبات ىيكمية أماـ الثكرة ،مما يثير فكرة العجز االنتقالي.
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 .5رفض الثكرات الخضكع ألم سمطة كما حدث في ليبيا حيث تـ االمتناع عف االستجابة
لنداءات السمطة بتسميـ األسمحة  ،فضالن عف حدكث مصادمات بيف المميشيات ،مما يدفع إلى انزالؽ
البالد في حرب أىمية.

 6.3.4مشاىد التغيير الثوري لثورات الربيع العربي
يمكف تقسيـ الدكؿ العربية المتأثرة باألحداث الثكرية الحاصمة إلى ثالث مجمكعات ،ىذه
المجمكعات الثالث ترنحت في مشاىدىا ما بيف الحسـ المدني السياسي ،كبيف الحسـ العسكرم الدمكم
الشامؿ ،كىي(حرمؿ:)2013 ،
 .1دكؿ الثكرات السممية (تكنس كمصر) .كىك مشيد االنتقاؿ السممي الناجح.
 .2دكؿ الثكرات غير السممية (ليبيا كاليمف كسكريا) .كىك مشيد االحتجاج المدعكـ خارجينا
كالتجربة الميبية ،كمشيد االحتجاج المفضي إلى تسكيات تكافقية كالتجربة اليمنية.
 .3دكؿ اإلصالح الذاتي (األردف كالمغرب كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي) ،كىي الدكؿ
استخدمت الفكر أالستباقي في التعامؿ مع االحتجاجات المطالبة باإلصالح كالتغيير.
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التي

 4.4الخالصة
إف ثكرات الربيع العربي ىي حصيمة لمجمكعة مف العكامؿ الداخمية السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية ،بجانب العكامؿ الخارجية التي كاف ليا دكر محدكد ،كبالتالي شكمت ىذه الثكرات العربية
أساس التغيير السياسي الذم أدل إلى زعزعة لبنية الدكلة التسمطية في العالـ العربي  ،كسقكط بعضيا
كظيكر المجتمع المدني باعتباره قكة مركزية في إحداث التغيير السياسي في المنطقة ،كما غيرت
ثكرات الربيع العربي الرؤية السياسية لمدكؿ الغربية حكؿ منطقة الشرؽ األكسط عمكمنا كمستقبميا
السياسي ،كبالتالي أفرزت ىذه الثكرات عالقات دكلية جديدة مع الغرب غيرت مف شكؿ التحالفات التي
كانت مكجكدة بالمنطقة ،كأفرزت الثكرات العربية تنشيط التيارات المختمفة اإلسالمية كاليسارية
كالكسطية كادماجيا في الحياة السياسية بفاعمية.
بدأت حممة التغيير في المشيد السياسي في الكطف العربي مف إسقاط النظاـ العراقي ،إثر
االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  2003ـ ،كمف ثـ ثكرات الربيع العربي التي انطمقت نياية عاـ 2011ـ
كمطمع عاـ  2012ـ ،كالتي أسقطت حكـ العديد مف القادة الذيف حكمكا ىذه األنظمة لسنكات طكيمة.
كسرت التغييرات التي شيدتيا المنطقة منطؽ الجمكد السياسي لمشعكب العربية كسمبيتيا تجاه
أنظمتيا ،كبمكرت الثكرات العربية ركحان كطاقة إيجابية لدل الشعكب العربية في شعكرىـ عمى القدرة في
التأثير كالتغيير ،كزادت مف ثقة أفراد المجتمع بنفسو ،بعد أف اتيمت لعقكد طكيمة بالسطحية كالتفاىة
كالسمبية .كأظيرت فشؿ الدراسات كالرؤل المعرفية في دراسة الجماعات العربية كطبيعتيا كخصائصيا،
كأفسحت المجاؿ لمدراسات  ،قد ينشأ عنيا تطكر في البنية المعرفية لمعمكـ االجتماعية كتطكر في
نظرياتيا المفسرة لمعالقات السياسية داخؿ األنظمة السياسية كتأثير الجماعات عمييا.
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لقد تركت التغيرات بنكعييا  ،الخارجية :كالمتمثمة في التدخؿ الخارجي الذم نجـ عنو إسقاط النظاـ
العراقي السابؽ ،كالداخمية المتمثمة في اليبات الجماىيرية الشعبية المعركفة باسـ الربيع العربي ،أثرىا
عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،ىذه اآلثار أعادت صياغة تفاعالت القكل اإلقميمية كأدكارىا كتكازناتيا
في ظؿ غياب دكؿ عربية فاعمة كىشاشة كضعؼ النظاـ العربي المتمثؿ بالجامعة العربية ،كبركز دكر
مجمس التعاكف الخميجي كالبعض مف دكؿ الخميج كالسعكدية كقطر ،كتخبط أدكار الفاعميف غير العرب
كتركيا كايراف كاسرائيؿ .تتناكؿ الدراسة في الفصؿ القادـ اآلثار التي تركتيا التغيرات السياسية العربية
عمى النظاـ اإلقميمي ككاقع تكازنات القكل فيو ،كتطكر أدكار الفاعميف السياسييف بداخمو.
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 1.5مقدمة
اتسمت البيئة اإلقميمية ما قبؿ انييار النظاـ العراقي عاـ  2003ـ بالتكازف اإلقميمي ما بيف القكل
الفاعمة العربية كغير العربية ،فقد كانت مصر كالعراؽ كسكريا كالمممكة العربية السعكدية قمب النظاـ
العربي ىما بكابة األماف أماـ جميع المحاكالت اإلقميمية الختراؽ النظاـ العربي بدكلو ،كبذلؾ لعبت ىذه
الدكؿ دك نار كبي نار في صد محاكالت التغمغؿ مف قبؿ الدكؿ اإلقميمية الغير عربية في النظاـ العربي ،إلى
جانب ذلؾ أف ىذه الدكؿ مجتمعة كانت تتجمع فييا قدرات عسكرية كككادر بشرية كمقكمات طبيعية
مف أراضي زراعية كالنفط كمكاد الطاقة ،فضالن عف المكقع الجغرافي الجيكاستراتيجي ليا كاطالليا عمى
أىـ البحار كالمحيطات اإلقميمية ،كؿ ذلؾ ساىـ في خمؽ نكع مف التكازف اإلقميمي ما بيف الدكؿ
العربية كالدكؿ غير العربية الساعية لتأثير كالتغمغؿ في النظاـ اإلقميمي بشكؿ عاـ.
إال أنو كاف النييار النظاـ العراقي السابؽ ،نظاـ صداـ حسيف إثر االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ
 2003ـ ،كالثكرات العربية التي انطمقت نياية عاـ

2010ـ كمطمع العاـ 2011ـ ،أث انر كبي انر انعكس

عمى كاقع التكازف اإلقميمي في الشرؽ الكسط.
كالذم بدكره أتاح المجاؿ لصعكد قكل غير عربية كتنامي دكرىا الفاعؿ في الشرؽ األكسط ،في
ظؿ انكشاؼ ضعؼ النظاـ اإلقميمي العربي كىشاشتو .كبذلؾ يناقش ىذا الفصؿ تأثير التغيرات
السياسية اإلقميمية عمى التكازف اإلقميمي في الشرؽ الكسط ،مع استشراؼ كاقع ىذا التكازف مستقبالن،
كالخركج بنتائج كتكصيات لمدراسة.
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 2.5المبحث األول :التغيرات اإلقميمية والتوازن اإلقميمي
 1.2.5إيران والتغيرات السياسية اإلقميمية
كاف لسقكط النظاـ السياسي العراقي كانيياره في ظؿ غياب كتراجع المنظكمة العربية بأكمميا ،أف
أتاح لدكؿ إقميمية غير عربية مساحة كاسعة مف التحرؾ عمى المستكل اإلقميمي ،لفرض سياستيا
كشركطيا كاعادة صياغة المعادلة اإلقميمية كفقان لمصالحيا القكمية .كأكجد حالة مف االستقطاب اؿحاد
كتحكؿ العرب إلى مجرد
قمب النظاـ كرٌكزه في ثالث قكل إقميمية أساسية ىي :إسرائيؿ كايراف كتركياٌ ،
طرؼ في تفاعالت النظاـ الشرؽ

األكسطي األكسع  ،ؼجكىر التفاعالت اإلقميـ ية تتجو إلى ىيكمية

م ثالثية متصارعة  ،تسعى إسرائيؿ إلى أف تفرض نفسيا ؾقكة إقميمية عظمى مسيطرة ،فيما تقكـ
قياد ة
إيراف بدكر القكة المناكئة كالساعية إلى فرض نفسيا زعامة إقميمية بديمة  ،أما تركيا فيي كاف كانت تبدك
راضية بدكر المكازف اإلقميمي ،حريصة عمى أف تككف قكة منافسة عمى الزعامة اإلقميمية
القكتيف اإلسرائيمية كاإليرانية
ٌأنيا كانت تعطي األكلكية لعناصر القكة الناعمة عكس ٌ

 ،ذلؾ رغـ
(إدريس،2010 ،

ص.)20
أدل إسقاط النظاـ العراقي إؿ ل اضطراب تكازنات القك ل في المنطقة ،إذ ماؿ تكازف القك ل تجاه
إيراف ،ؼسقكط الحائط العراقي العازؿ إليراف في المنطقة أثار العديد مف المخاكؼ لدكؿ المنطؽ ة ،فقد
استغمت إيراف بميارة الفرص اإلستراتيجية الناتجة عف الغزك العراقي ،كتراجع الدكر العربي اإلقميمي ،
ليس فقط لحماية حدكدىا القريبة مع العراؽ ،بؿ سعت كذلؾ لتأكيد سمطتيا عؿ

ل المسرح اإلقميمي

األكسع ،في ظؿ عدـ كجكد أم قكة عربية مف الممكف أف تقؼ في مكاجية إيراف كمكازف لدكرىا (أحمد،

 ،2010ص.)204
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تحركت إيراف ببرجماتية الفتة لمأل الفراغ اإلقميمي بسيكلة كاضحة أثارت انزعاج األطراؼ
اإلقميمية كالكاليات المتحدة كحمفائيا األكركبييف عمى حد سكاء ،مركزة في سياستيا الخارجية لتحقيؽ ما
يمي(المعيد الممكي ،2006 ،ص:)3
 .1بسط ىيمنة إقميمية ،السيما ىيمنة اقتصادية كثقافية ،داخؿ محيط نفكذىا.
 .2تكسيع مجاؿ نفكذىا.
 .3تحقيؽ استقرار إقميمي لصالحيا.
 .4عراؽ مكحد كلكف شريطة أال يشكؿ تيديدان عسكريان ليا.
 .5محاكلة مكاجية اليكس األمريكي في ظؿ عجزىا عمى إيجاد عالج لو مف خالؿ السيطرة
كالييمنة كقكة إقميمية في الشرؽ األكسط ،تدفع األمريكاف لمتعامؿ معيا كقكة إقميمية معترؼ بيا .
كبذلؾ فإف إيراف تسعى إلى استغالؿ الكضع اإلقميمي الذم تسكده الفكضى بيدؼ التجييز لبناء
بيئة مكالية ،كقد استطاعت أف تبني نفكذنا في العراؽ زاد مف حجـ قكتيا كنفكذىا عمى المستكل
اإلقميمي ،فاألحزاب الشيعية العراقية عمى عالقة كثيقة بالحككمة اإليرانية ،بما ييمكف إيراف مف فرض
كجكد إيراني كاضح في المدف العراقية بما فييا المدف الكردية ،بؿ أصبحت إيراف تطرح نفسيا ككاحدة
مف الدكؿ المؤثرة في مستقبؿ العراؽ ،باعتبارىا جارة فعالة ،كعمى اؿرغـ مف أف ىدؼ إيراف تثبيت أقداـ
الشيعة في حكـ العراؽ مف أجؿ أىداؼ مذىبية كسياسية كأمنية ،إال أف األىداؼ االقتصادية تأتي في
المقدمة إزاء التيديدات كالضغكط التي تتعرض ليا إيراف ،كالتي تؤثر سمبان عمى اقتصادىا الذم يقكـ
قالمعيد المالكي ،2006 ،ص.)54-53
عمى أسس تدعـ بقاء النظاـ كاستمرار (
إف إليراف تطمعات سياسية تستند إلى إيديكلكجيا خاصة بيا ،كليا أطماع خارج قكاعد المعبة متأتية
مف قدراتيا العسكرية المتنامية ،كالتي باتت تشكؿ قكة عسكرية ال يستياف بيا عمى الصعيد اإلقميمي،
كعززتيا بتطكير القدرة النككية كالصاركخية ،كاتجيت إلى أساليب القضـ الجيكبكلتيكي عبر نفكذىا في
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العراؽ ككذلؾ النفكذ الميبرالي في أفريقيا كالعالـ العربي ،كبرزت االختالفات اإليرانية الصييكنية عمى
الغنيمة العربية في ميداني النفكذ كالسيطرة ،كسرعاف ما اتجيت إيراف لمتأثير عمى الكاليات المتحدة
األمريكية كاإليحاء ليا بأنيا العب جيكاستراتيجي في المنطقة كمحكر جيكسياسي عالمي ،مستخدمة
الممؼ األمني كالسياسي العراقي بغية تمرير ممفيا النككم كما يرافقو مف صفقات أخرل ،لقد ساىمت
إيراف كبشكؿ غير مباشر في غزك العراؽ ،كقد أفصح عمننا عف ىذا التعاكف محمد عمي ابطحي نائب
الرئيس اإليراني لمشؤكف القانكنية كالبرلمانية في كانكف الثاني  2005ـ ،عندما قاؿ لكال إيراف لما تمكنت
أمريكا مف احتالؿ العراؽ كأفغانستاف (العقابي ،2012 ،ص.)8
فإيراف سعت إلضعاؼ قدرات العراؽ كتحييده كالعمؿ عمى تفتيت قدراتو ،العتباره قكة قادرة عمى
الكقكؼ في كجو أطماعيا ،بؿ كأكعزت ألتباعيا داخؿ العراؽ بالمساىمة في إنجاح عممية الغزك
األمريكية إلخراج العراؽ مف دائرة الفعؿ العربي المؤثر (الجرابعة ،2012 ،ص ،)104ذلؾ ألف العراؽ يمثؿ
عامؿ تكازف قكل أماـ إيراف في المنطقة العربية كحاجز سد منيع لتنفيذ إستراتيجيتيا.
كما سعت إيراف لتشكيؿ تحالؼ ضـ سكريا كحزب اهلل كحركتي حماس كالجياد اإلسالمي كعدد
مف الفصائؿ العراقية ،إليجاد شرؽ أكسط مف شأنو اإلطاحة بالنفكذ األمريكي كتعزيز تحالؼ إقميمي
كاسع معاد ألمريكا ،إال أف مشركعيا اصطدـ بالعديد مف العكائؽ كىي (سالـ ،2008 ،ص:)24
 .1حاجة بعض مف أصدقائيا العراقييف إلى التدخؿ العسكرم األمريكي إلقامة حككمة ذات أغمبية
شيعية كتكطيدىا.
 .2لـ تتمكف إيراف مف اإلفالت مف ىكيتيا الشيعية عمى الرغـ مف محاكلتيا إبراز نفسيا كدكلة
قيادية إقميمية في العالـ اإلسالمي.
 .3التكترات بيف السنة كالشيعة في العراؽ كلبناف كالككيت كالمممكة العربية السعكدية أحدثت رد
فعؿ عكسي تجاه إيراف.
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 .4االصطداـ بالتكترات القديمة بيف القكميتيف العربية كالفارسية ،ففي حيف أصبح إليراف نفكذ قكم
في العراؽ كسكريا كلبناف كفمسطيف ،أصبح لدييا خصكمان جدد في المممكة العربية السعكدية كدكؿ
مجمس التعاكف الخميجي كاألردف كمصر.
كظفت إيراف كافة اإلمكانيات المتاحة مف أجؿ تحقيؽ إستراتيجيتيا اإلقميمية ،فاعتمدت عمى مبدأ
تصدير الثكرة لدكؿ الجكار الجغرافي ،كاالستفادة مف التيارات الدينية كدعميا بكؿ الكسائؿ المتاحة
المالية كالعسكرية ،كتحديدان الشيعة منيا ،كالتي ترتبط معيا بركابط جكار جغرافي كالمرتبطة معيا
بعكامؿ اجتماعية كتاريخية مشتركة ،إلى جانب استخداـ إستراتيجية اإلعالنات كالتصريحات التكتيكية
لكسب كد الشرائح االجتماعية العربية المناىضة لمكجكد األجنبي في المنطقة (الجرابعة ،2012 ،ص.)101
أم أنيا تياجـ العقؿ العربي كمشاعر الجماىير العربية مف خالؿ التصريحات التي تثير كتؤجج
ىذه المشاعر ،كذلؾ ما طبقتو في ثكرتيا ضد الشاه فقد كانكا يياجمكف الجيش اإليراني كرجاؿ
المؤسسات األمنية في قمكبيـ عبر الشعارات الدينية المؤثرة ،كالتي ساىمت بشكؿ كبير في استمالة
المؤسسة األمنية لصالحيـ.
كيمكننا تحديد أىـ أىداؼ اإلستراتيجية اإليرانية عمى المستكل اإلقميمي كالتي تسعى إلى تحقيقيا
في النقاط التالية (الجرابعة ،2012 ،ص:)105-104
 .1استناد إيراف في تعامميا تجاه دكؿ المنطقة عمى أسس قكمية كمذىبية قائمة عمى المذىب
الشيعي الذم تتبناه إيراف ،لتصديره إلى دكؿ المنطقة مستغمة بعض الشرائح االجتماعية.
 .2إثارة التيارات المناىضة ألنظمة الحكـ في منطقة الدكؿ العربية كتقديـ الدعـ ليا بكافة أشكالو.
 .3سعي إيراف إلضعاؼ القكة األكبر في المنطقة متمثمة في قدرات العراؽ مف خالؿ تفتيت
قدراتو ،كىك ما حصؿ مف خالؿ مساىمتيا في احتالؿ العراؽ ،مما سيؿ تحقيؽ طمكحاتيا التكسعية
كبركزىا كقكة إقميمية في المنطقة ،فالعراؽ كاف يمثؿ ميزاف تكازف قكل إقميمي.
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 .4الرغبة اإليرانية في إبعاد النفكذ األجنبي عف المنطقة ليتسنى ليا ترتيب نظريتيا األمنية في
المنطقة بما يخدـ مصالحيا.
 .5أف االحتالؿ األمريكي لمعراؽ سيؿ إليراف االستفادة مف الكضع الجديد ،كتالقي مصالحيا مع
الكاليات المتحدة األمريكية في تدمير العراؽ ،لككنو قكة إقميمية ،كبالتالي ذلؾ يقكدنا ذلؾ لمؤشر عدـ
جدية أمريكا في مناىضة إيراف في مشركعيا النككم كيمغي الخالؼ بينيما.
 .6تسعى إيراف لمتمدد كالتكسع في المنطقة مف خالؿ مد جسكر تعاكف مع بعض الدكؿ العربية،
كذلؾ لتشتيت الفكر السياسي االستراتيجي العربي ،كمنعو مف بناء إستراتيجية عربية مكحدة في مجاؿ
الدفاع كاألمف اإلقميمي.
 .7تكريس دكرىا اإلقميمي :تقكـ إيراف بتبني كؿ ما يمزـ مف أدكات القكة
كسكاه ،التي تؤمف ليا القدرة كالنفكذ لمتأثير عمى جميع مجريات الكضع
يمكف ليا مف أدكات القكة ىذه لمتأثير عمى التطكرات السياسية

اإلقميمية في العراؽ

اإلقميمي ،ـ ستخدـ ة كؿ ما

اإلقميمية في الشرؽ األكسط كآسيا

الكسطى ،بما يتفؽ مع مصالحيا اإلستراتيجية كاإليديكلكجية.
اقعيا ،لقد أتى احتالؿ العراؽ مف قبؿ
ك ن

األميركييف عاـ 2003ـ لمصمحة إيراف اإلستراتيجية،

بسقكط حكـ صداـ حسيف كاحتالؿ العراؽ ،اختؿ التكازف اإلقميمي الذم كاف قائـ ان بيف بغداد كطيراف،
ؼ
كلـ ينجح االحتالؿ األميركي في تحكيؿ العراؽ كالقكاعد العسكرية فيو إلى قكة تيديد حقيقية لطيراف،
تحكؿ الكجكد العسكرم
بؿ بالعكس ،استطاعت طيراف أف ٌ

األميركي بالقرب مف الحدكد اإليرانية مف

قكة تيديد أميركية إليراف إلى قكة تيديد إيرانية ألميركا  ،بأمف جنكدىا كسالمتيـ مقابؿ أمف كسالمة
المنشآت النككية اإليرانية ،ك تسعى طيراف لتثبيت كتفعيؿ نفكذىا في الداخؿ العراقي بما يجعميا جزء
مف معادلة أساسية ال يمكف تخطييا عند تقرير أم شأف عراقي ،أك أم شأف
العراقية(نيككال.)2010 ،
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إقميمي مف البكابة

كقد جاءت مكجات التغيير كالتحكؿ الديمقراطي ،التي تجتاح الدكؿ العربية ،لتربؾ أكراؽ كحسابات
إيراف ،كتفرض تداعيات متباينة عؿل مصالح إيراف كدكرىا اإلقميمي  ،فقد كاف لسقكط النظاميف اؿتكنسي
كالمصرم ،المذيف يعداف مف حمفاء الغرب في المنطقة ،مؤش انر عؿل(ناجي ،2011 ،ص:)56-54
 .1فشؿ الجيكد التي تبذليا الكاليات المتحدة األمريكية ،كتدعميا العديد مف القك ل اإلقميمية في
الشرؽ األكسط ،لفرض عزلة عؿ ل إيراف لكبح طمكحاتيا النككية كاإلقميمية ،كعؿ ل انتصار ما يسـ ل
محكر الممانعة الذم تقكده إيراف .
 .2تكجيو اىتماـ المجتمع الدكلي بعيدا عف أزمة الممؼ النككم اإليراني ،كمحاكلة كسب مزيد مف
الكقت ،سكاء لمكاجية الصعكبات التكنكلكجية التي ىاجمت البرنامج النككم في الفترة األخيرة.
 .3تقميص حالة األىمية كالزخـ التي حظيت بيا حركة االعتراض عؿ ل نتائج االنتخابات الرئاسية
التي أجريت في عاـ 2009ـ ،كأسفرت عف فكز الرئيس محمكد أحمدم نجاد بفترة رئاسية ثانية ،كالتي
تمثؿ ما يمكف تسميتو بالمعارضة مف داخؿ النظاـ.
 .4االستفادة مف الزيادة الممحكظة في أسعار النفط ،خصكصا بعد كصكؿ مكجات التغيير
الديمقراطي إؿل ليبيا ،كبركز تكقعات باحتماؿ امتدادىا إؿل دكؿ نفطية أخرل في المنطقة.
كعؿل ضكء ذلؾ ،اندفعت إيراف إؿل الحديث عف كالدة شرؽ أكسط جديد في المنطقة عؿل أنقاض
األنظمة التي سقطت ،كاستدعت مشركعيا إلقامة شرؽ أكسط إسالمي الذم تبنتو في مكاجية
المشركعات التي طرحتيا الكاليات المتحدة األمريكية عقب احتالؿ العراؽ عاـ

2003ـ ،كيعتمد ىذا

المشركع اإليراني عمي محكريف ،األكؿ :أيديكلكجي يتمثؿ في إيماف النظاـ اإليراني بحتمية قياـ
الحككمة العالمية لإلسالـ ،كبضركرة اضطالع إيراف بدكر قكم في التمييد لذلؾ  ،كالثاني :استراتيجي
يتصؿ بمحاكالت إيراف تككيف حزاـ أمني يككف بمثابة حائط صد لكؿ المحاكالت التي يبذليا خصكميا
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الختراقيا مف الداخؿ ،أك إحكاـ محاصرتيا عبر دكؿ الجكار  ،كيمكننا تحديد أىـ المكاسب اآلنية مف
قياـ الثكرات إليراف(ناجي ،2011 ،ص:)55-54
 .1السعي لتأسيس شرؽ أكسط إسالمي بقيادة إيراف.
 .2دعـ العالقات مع الدكؿ التي سقطت أنظمتيا.
 .3تحقيؽ مزيد مف التقدـ في البرنامج النككم.
ال شؾ أف امتداد ربيع الثكرات العربية إلى دكؿ حميفة إليراف ،خاصة سكريا ،يربؾ بشكؿ كبير
فقد

حسابات إيراف ،فبعكس االنتقادات التي كجيتيا طيراف إلى األنظمة العربية التي تشيد ثكرات،

كصؼ الرئيس أحمدم نجاد ما يقع في سكريا بأنو "شأف داخمي" ،فيما ذىب سياسيكف إيرانيكف لكصؼ
ما يجرم في سكريا تحديدان بالمؤامرة كتصفية حسابات ،بحجة

أف ما يجرم في سكريا "ال يشبو

االنتفاضة الشعبية بشيء إنما ىك انتقاـ سياسي عربي كدكلي مف دمشؽ بسبب كقكفيا إلى جانب
المقاكمة كدعميا القضايا العربية في فمسطيف كلبناف  ،ذلؾ ألف انييار نظاـ األسد قد ييدد تماسؾ
المحكر اإلقميمي الذم نجحت طيراف في تشكيمو بعد سقكط نظاـ صداـ حسيف في العراؽ ،فالمحكر
الممتد مف طيراف إلى بغداد كدمشؽ كحزب اهلل حتى غزة ،قد ينيار فجأة في حاؿ انيار النظاـ
السكرم ،السيما كأف حركة التفكؾ كتأثير لعبة "الدكمينك" بدأت بعد تكقيع حركتي حماس كفتح اتفاقية
المصالحة ،كخركج نسبي لحركة حماس مف دمشؽ صكب قطر كاألردف ،كاذا ما حصؿ تغيير شامؿ
أك جزئي في سكريا ،فقد يتأثر الجسر الذم يربط إيراف بحمفائيا اإلقميمييف كخاصة حزب اهلل في لبناف ،
لذلؾ خسرت إيراف كثي انر مف رصيدىا لدل الشعكب العربية ،نتيجة لتعامميا مع األحداث البحرينية عمى
أنيا أزمة طائفية ،في حيف دعميا التاـ لمنظاـ السكرم ضد االنتفاضة الشعبية في سكريا
.)2011
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(قطيشات،

كفي ظؿ ذلؾ ،لـ يعد خافينا عمؽ التنافس كربما الصراع عمى النفكذ بيف السعكدية

كايراف ،فقد

اعتبرت السعكدية تمؾ الثكرات امتدادان لمنفكذ اإليراني  ،كاستخدمت كافة ما لدييا مف إمكانات لمكاجيتو،
كفي مقدمتيا العائدات النفطية اليائمة ،كسالح الطائفية

كاعادة رسـ التحالفات السياسية ،كتعميؽ

العالقة مع الغربييف(الشيابي.)19 ،2013 ،
إلى جانب ذلؾ ،تبني دكؿ الخميج مكقفنا أكثر عدائية تجاه إيراف ،بسبب القمؽ مف تدخؿ إيراف في
شئكنيا الداخمية ،كامتالؾ مصر في ظؿ أكضاعيا الصعبة ثقالن في الساحة الفمسطينية ،كأنصبحت
كسيطان في المصالحة بيف حركتي فتح كحماس ،كعممية تبادؿ األسرل بيف حماس كاسرائيؿ ،كأيضان
شعكر حماس بعدـ ارتياح بالغ كىي تجد نفسيا في الجانب الخطأ إلى جانب سكريا ،فحماس اآلف
تحاكؿ إعادة رسـ كضعيا (سميماف ،2012 ،ص.)26-25
ذلؾ يعني فقداف إيراف الكثير مف أدكاتيا اإلقميمية التي تستغميا في تنفيذ سياستيا كاستراتيجيتيا
عمى المستكل اإلقميمي ،كفقدانيا لحركة حماس في غزة ،كحزب اهلل في لبناف في حاؿ انيار النظاـ
السكرم ،يعني فقدانيا ألدكات التيديد المباشر إلسرائيؿ.
كفي ظؿ غياب المشركع اإلقميمي العربي ،تسعى إيراف إلى انتزاع دكر إقميمي بمكافقة أمريكية،
معتمدة عمى ما لدييا مف إمكانيات القكة ،فيي تنتزع دك انر إقميميان كفؽ منطؽ القكة بعيدان كؿ البعد عف
التبعة ألم دكلة عظمى ،فالمعادلة اإليرانية تستند إلى المدرسة الكاقعية في تكظيؼ القكة في ظؿ
غياب القكة الرسمية اإلقميمية المتمثمة في القكة العربية ،كدخكؿ المنطقة في آتكف مف الصراعات
الداخمية ،كلعب دكر فعاؿ في ىذه الصراعات كالكضع في العراؽ كالصراعات اإلثنية كالطائفية كالدكر
اإليراني المتمكف فييا ،ذلؾ يتيح ليا أف تنتزع اعتراؼ بككنيا قكة إقميمية مؤثرة في المحيط اإلقميمي
مف أم قكة عظمى كانت ،كفي الكقت الراىف مف الكاليات المتحدة األمريكية ،كتسعى لترسيخ نفسيا
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كقكة إقميمية كاحدة مييمنة عمى المنطقة اإلقميمية مؤثرة في صياغة المعادالت السياسية كراسمة ألم
خريطة أمنية في المنطقة.
إف السياسة اإليرانية منذ حرب الخميج الثانية ،كتدمير الجزء األكبر مف الجيش العراقي ،تجمع
بيف الييمنة كالتقارب مع دكؿ الجكار العرب ،فيي تطمح أف تككف كحدىا القكة المييمنة عمى كؿ
منطقة الخميج ،كقكة مؤثرة في منطقة الشرؽ األكسط يككف ليا حضكر قكم في إرساء أم بنية ىيكمية
أمنية في المنطقة ،كمف ىنا تتضح رغبتيا في تطبيع العالقات مع جيرانيا العرب بشكؿ ال يتعارض
مع تحقيؽ الييمنة(أبك الينكد.)90 ،2011 :
كبذلؾ يمكف القكؿ أف انييار النظاـ العراقي كحدكث الثكرات العربية كما نجـ عنيا مف انييار
لبعض األنظمة العربية خصكصان مصر التي تمثؿ قمب العالـ العربي ،كحالة التكتر التي أصابت
بعض األنظمة نتيجة الحراؾ الداخمي ،كحالة االنكشاؼ التاـ التي يتعرض ليا النظاـ اإلقميمي العربي،
قد تسبب في إحداث خمؿ في التكازنات اإلقميمية لصالح إيراف في ظؿ تفكقيا العسكرم ،مما أتاح ليا
المجاؿ لمعب دكر إقميمي مؤثر في الشرؽ األكسط.

 2.2.5تركيا والتغيرات السياسية اإلقميمية
تاريخيان مثمت إيراف أحد عناصر التيديد بالنسبة لتركيا ،سكاء كمنافس إستراتيجي في المنطقة أك
كمصدر لعدـ االستقرار ،كبعيدان عف التنافس المذىبي كالطائفي التاريخييف باعتبار إيراف امتداد
لإلمبراطكرية الصفكية الشيعية في المنطقة ،كتركيا كريثة اإلمبراطكرية العثمانية السنية ،فقد تأثرت
العالقة بيف البمديف بالتطكرات المتسارعة في المنطقة عمى مدار األعكاـ التي تمت اإلطاحة بالنظاـ
السياسي في العراؽ ،كفي الكقت الذم كانت فيو إيراف تمد نفكذىا داخؿ األقطار العربية ،سعت تركيا
بكؿ قكة إليجاد مكطئ قدـ ليا عبر حيادىا السياسي كقكتيا الناعمة ،أم أف تركيا استغمت العداء
113

الرسمي العربي اإليراني المتزايد لمد نفكذىا في فناء إيراف الخمفي ،دكف استثارة النعرات العربية كقكة
لمييمنة عمى غرار إيراف التي استغمت حالة الفراغ التي نشأت نتيجة انييار النظاـ العراقي عاـ
 2003ـ كانييار معادلة التكازف اإلستراتيجي في المنطقة لصالحيا (حسيف ،2012 ،ص.)174
كاف لمصمحة الكاليات المتحدة األمريكية إيجاد قكة إقميمية مكازية لمقكة اإليرانية إلحداث نكع مف
التكازف اإلقميمي ،ككأداة ربط ما بيف إيراف كالمجتمع الدكلي ،في ظؿ كراىية كنفكر المجتمع العربي
كاإلقميمي مف الضمع الثالث كالمتمثؿ في إسرائيؿ ،كالى جانب رغبة تركيا في تأكيد حضكرىا اإلقميمي
كقكة فاعمة في معادلة التكازف اإلقميمية ،فيي تحاكؿ أف تبدد مخاكفيا مف الطمكح النككم اإليراني
كالذم قد يحدث خمؿ في التكازف اإلقميمي (حسيف ،2012 ،ص.)175-174
كفيما يخص التنافس التركي -االيراني عمى الدكر اإلقميمي في المنطقة البد أف نشير إلى بعض
الخكاص التي تمتمكيا تركيا كىي ما يمي (خمؼ ،2010 ،ص:)23-22

 .1إمكانية القبكؿ التركي لدل جميع دكؿ المنطقة حيث ال تكجد حساسيات لمسيطرة السياسية أك
العقدية كما ىك الحاؿ مع إيراف.
 .2قدرة تركيا كىي الدكلة الكحيدة التي بكسعيا أف تمنع إيراف مف التكسع حياؿ الدكؿ العربية
سياسيان كعسكريان كعقائديان كلدييا إمكانيات ال تتكفر لدل غيرىا مف الدكؿ العربية.
 .3عدـ منافسة تركيا النظاـ العربي كال أية دكلة عربية أخرل كليست لدييا حسابات خالفية مع
بعض الدكؿ العربية.
 .4تناغـ األداء التركي اإلقميمي في العالقات مع الدكؿ العربية مع القضايا العربية المركزية ذات
االىتماـ المشترؾ.
"إف محددات الدكر التركي في منطقة الشرؽ األكسط تعكد إلى حالة الفراغ التي تسكد المنطقة
بعد انييار النظاـ اإلقميمي العربي ،كالتفكؾ كالتردم الذم اعترل الكضع العربي بشكؿ عاـ،
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كخصكصنا بعد االحتالؿ األميركي لمعراؽ في عاـ

2003ـ .فقد أدرؾ قادة حزب «العدالة كالتنمية»

أىمية الشرؽ األكسط ،بكصفو مجاالن جغرافيان ،يقع في جكار تركيا ،كيمكف ليا أف تمعب دك انر إقميميان
محكريا مف دكف االصطداـ بقكل عالمية ممانعة ،حيث يمكف القكؿ إف الدكر التركي في منطقة الشرؽ
األكسط ال يجد معارضة مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية ،نظ انر ألنيا تعتبره يشكؿ ثقالن مكازيان
لمدكر اإليراني في المنطقة الذم يمقى معارضة الكاليات المتحدة األمريكية ،كما أف تركيا تحظى بصكرة
إيجابية لدل شرائح عربية كاسعة ،تبدم إعجابيا بالنمكذج التركي ،الذم نجح في حؿ إشكالية الديف
كالدكلة كاشكالية التداكؿ السممي لمسمطة ،إلى جانب نجاحات تركيا االقتصادية ،كعميو تستند تركيا إلى
تقبؿ دكؿ المنطقة لمتعاكف معيا ،بسبب المكقع كالذاكرة التاريخية المشتركة ،كباعتبارىا قكة جذب جديدة
قد تقدـ بديالن ألدكار قديمة ،األمر الذم يمنحيا مكانة جديدة ،كدك انر ىامان في لعبة التكازنات
كالتناقضات اإلقميمية ،كيجعميا شريكان فاعالن في رسـ بعض السياسات في المنطقة (األشعؿ.)2011 ،
لقد بدأ ظيكر نجـ تركيا مجددنا عمى الساحة اإلقميمية بعد انييار النظاـ العراقي كالفراغ الذم
أحدثو عمى الساحة اإلقميمية بعد كصكؿ حزب العدالة كالتنمية

()

إلى سدة الحكـ ،بدأت تركيا تدخؿ

إلى المحيط اإلقميمي بنمكذج الفاعؿ العقالني في ظؿ جكقة الصراعات التي تنتاب اإلقميـ ،محافظة
عمى مسافة كاحدة مف الجميع ،فقد كانت أفعاؿ تركيا رشيدة عقالنية مستخدمة القكة الناعمة ال القكة
العسكرية كباقي الدكؿ األخرل التي تحاكؿ فرض كجكدىا كقكة إقميمية ،عمى الرغـ مف امتالكيا القكة
العسكرية.

سأعّاٌ١ح
( )حزب العدالة والتنمية  ٛ٘ :حضب ع١اع ٟذشو٠ ٟصٕف ٔفغٗ تأٔٗ ٠رثغ ِغاس ِ ،ؼرذي ،غ١ش ِؼا ٍد ٌٍغشب٠ ،رثٕٝ
اٌغٛق ٠غؼ ٝالٔعّاَ ذشو١ا إٌ ٝاالذحاد األٚسٚت٠ ،ٟمٛي اٌثؼط أٔٗ ر ٚجزٚس إعالِ١ح ٚذٛجٗ إعالٌِ ٟىٕٗ ٕ٠ف ٟأْ ٠ى" ْٛحضتا إعالِ١ا"
٠ٚحشص ػٍ ٝأال ٠غرخذَ اٌشؼاساخ اٌذ١ٕ٠ح ف ٟخطاتاذٗ اٌغ١اع١ح ٠ٚمٛي أٔٗ حضب ِحافظ ٠ٚصٕفٗ اٌثؼط ػٍ ٝإٔٗ ّ٠ثً ذ١اس "اإلعالَ اٌّؼرذي،
 ٛ٘ٚاٌحضب اٌحاوُ حاٌ١ا ف ٟذشو١ا٠ ،شأعٗ ا ْ٢سجة غ١ة أسدٚغاْ ٚ .صً اٌحضب إٌ ٝاٌحىُ ف ٟذشو١ا ػاَ  ،2002ذُ ذشى ً١اٌحضب ِٓ لثً
إٌٛاب إٌّشم ِٓ ٓ١حضب اٌفعٍ١ح اإلعالِ ٟاٌز ٞواْ ٠شأعٗ ٔجُ اٌذ ٓ٠أستىاْ ٚاٌز ٞذُ حٍٗ تمشاس صذس ِٓ ِحىّح اٌذعرٛس اٌرشو١ح ف22ٟ
حض٠شاْٚ ، 2001وأٛا ّ٠ثٍ ْٛجٕاح اٌّجذد ٓ٠ف ٟحضب اٌفعٍ١ح.
٠طٍك اٌثؼط ػٍ ٝاٌحضب ٚع١اعاذٗ ٌمة اٌؼثّأ ٓ١١اٌجذد ِ ٛ٘ٚا ألشٖ اٌحضب ِٓ خالي أحذ لادذٗ ٚص٠ش اٌخاسج١ح أحّذ داٚد أٚغٍ ٛح١ث لاي
فٛٔ 23 ٟفّثش  2009فٌ ٟماء ِغ ٔٛاب اٌحضب.
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لقد كجدت تركيا نفسيا في دكلة مركز بعد انييار االتحاد السكفيتي كزكاؿ الخطر الشيكعي ،دكلة
محاطة بالعديد مف الصراعات عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،كقد ارتأت أنو حاف ليا أف ال تككف
محسكبة عمى أم تيار أك حمؼ معيف باعتبارىا قكة إقميمية ،مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا التي تقاطعت مع
حمفائيا الغربييف ،في ظؿ أنيا لـ تعد مصدر أمف لسياسات االتحاد األكركبي (محزـ ،2009 ،ص ،)42
كرفض قبكليا كعضك في االتحاد األكركبي ،فأصبحت لدييا قناعة أكبر أف دكائر جيكسياسية تفتح
دكائر جيكسياسية أخرل ،بمعنى أف تركيا في الشرؽ األكسط كقكة إقميمية ليا ىيمنتيا كقدرتيا كتأثيرىا
يساىـ في دخكليا االتحاد األكركبي لما لدائرة الشرؽ األكسط مف أىمية إستراتيجية دكلية كلما تحتكيو
مف مصادر طاقة تيـ االتحاد األكركبي.
بدأت تركيا تستغؿ مكقعيا الجيكسياسي ،كعضكيتيا في العديد مف المنظمات الدكلية ،لدفع
كتحسيف العالقات مع جميع دكؿ المنطقة في كؿ ميداف مف مياديف العمؿ كالمساىمة في التكسع
اإلقميمي كاالستقرار كاألمف ،كاالزدىار االقتصادم مع ربطيا بشبكات مف التبعية ،كمشاركة تركيا في
الكجكد الدكلي المؤقت في الخميؿ ،كقكات حفظ السالـ في لبناف (اليكنيفيؿ) ،كدكرىا النشط في منظمة
المؤتمر اإلسالمي ،فقد تـ تعييف رئيس المجمس القكمي التركي بكصفو األميف العاـ لمنظمة المؤتمر
اإلسالمي كىك أكمؿ الديف إحساف أكغمك أكؿ أميف عاـ ينتخب بالتصكيت يناير

2005ـ ،إلى جانب

حضكرىا اجتماعات الجامعة العربية كمشاركتيا في القمة كاجتماعات كزراء الخارجية العرب كىك ما
أعطى مؤشرات كايماءات لطبيعة الدكر الذم تمعبو تركيا كالثقؿ اإلقميمي الذم تحاكؿ الكصكؿ
إليو(محزـ ،2009 ،ص.)165
فمنذ انييار النظاـ العراقي  2003ـ بدأت تركيا تتمدد في سياستيا داخؿ اإلقميـ ،مستندة عمى
التغيرات السياسية الطارئة كالمتمثمة في انييار النظاـ العراقي أحد أىـ أعمدة النظاـ اإلقميمي العربي،
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محاكلة إعادة صياغة المعادلة كفؽ أسس دبمكماسية مرنة أك كما يطمؽ عمييا القكة الناعمة ،تقكـ عمى
التعاكف كالمصالح المتبادلة في االقتصاد كاألمف كغيرىما (عبدالفتاح ،2010 ،ص.)132
لقد غازلت تركيا المنطقة العربية كحصدت عالقات دافئة مع بعض دكؿ ىا ،كحظيت بحماس مف
الشعكب العربية مف الرباط إلى الرمادم بسبب مكقفيا مف العدكاف عمى غزة ،كباستخداميا لشعبيتيا
ال عمى مقاس
كسطكتيا لحؿ المشكالت في لبناف كالعراؽ كسكريا  .كجاءت الثكرات العربية ككأنيا تفصي ن
"تركيا الجديدة" لبسط نفكذىا الكاضح كالمتنامي في الشرؽ األكسط،

فزادت حدة التمدد التركي عمى

المستكل اإلقميمي مع دخكؿ الربيع العربي األنظمة العربية كالتغيرات التي شيدتيا دكؿ المنطقة في
أكثر األنظمة السياسية تأثي نار كفعالي نة (بكبكش.)2011 ،
فقد اتبعت تركيا تجاه الثكرات العربية سياسة مركبة ،كؿ بمد حالة مستقمة عف اآلخرل ،لكف الثابت
يتدخػؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ العربية ،مف يمػنطمؽ أف
أف تركيا ترل في نفسيا العبان مف حقِّػو أف ٌ
استقرارىا ييـ تركيا كأنيا تسدم النصح ال اإلمالء ،كتجد تركيا في نفسيا القكة كالقدرة عمى التعبير عما
تتطمع إليو في أكؿ تجربة عمنية ليا في التعامؿ مع الدكؿ العربية ،كاذا كاف ىذا دأب الدكؿ الكبرل،
فإف سمطة حزب العدالة كالتنمية باتت تنظر إلى اآلخريف ،كالسيما القريبيف منيا ،عمى أنيا أيضا
العب كبير ،فبدت خطابات الحككمة التركية كأنيا األقرب لمدكؿ العربية مف الغرب  -متقدمة عمى
الخطاب الغربي بانحيازه لمشعكب العربية ،كاعرابو عف ضركرة التغيير ،كدعكتو لبعض الرؤساء العرب
باالستجابة لمطالب الشعكب كخياراتيا (النعيمي ،2011 ،ص.)5
كما دعا أردكغاف بصكرة مباشرة الرئيس المصرم مبارؾ إلى ضركرة التنحي حقنان لمدماء كحفاظان
عمى مصالح الشعب المصرم ،كقد صرح في

 1فبراير  2011ـ في أحد خطاباتو" :أقكؿ لمرئيس

مبارؾ بشكؿ أخكم أننا بشر ،كاننا إلى زكاؿ ،استمع لصيحات الشعب كمطالبو التي تمس صميـ
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الحؽ اإلنساني ،استجب لمطالب الشعب بالحرية دكف تردد" ،كىذا مكقؼ رفضو كزير خارجية "مبارؾ"
السابؽ أحمد أبك الغيط كاعتبره تدخالن في شؤكف الغير (النعيمي ،2011 ،ص.)5
كفي يكنيك 2010ـ كصؼ رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف عالقة بالده بسكرية قائالن:
"إننا ال نتقاسـ فقط نفس الجغرافيا أك نتنفس نفس اليكاء أك نعيش في نفس المنطقة ،بؿ نمتمؾ تاريخان
مشتركنا كلنا حضارة كمشاعر كثقافة مشتركة ".كفي يكنيك 2011ـ كصؼ أردكغاف الكضع في سكرية
بأنو يشيد فظائع كبأف السكرييف ال يتصرفكف حيالو بشكؿ إنساني (بكبكش.)2011 ،
كبىذا يمكف إبراز أىـ مالمح الس ماسة الخارجية التركية اإلقميمية تجاه الثكرات العربية ،كالتي
حاكلت مف خالليا لعب دكر الكصي كالمييمف عمى الدكؿ العربية (الخميفي ،2013 ،ص:)18
 .1تكجيو دعكات لمرؤساء األنظمة التي أطاحت بيا انتفاضات الربيع العربي لمتنحي عف السمطة
كما ىك الشأف بالنسبة لمرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ .
 .2المشاركة في عمميات حمؼ الناتك لفرض منطقة حظر طيراف في ليبيا بعد صدكر قرار مجمس
األمف الدكلي القاضي بفرض ىذه المنطقة .
 .3االنخراط الكامؿ في أحداث سكريا ،بدءان مف نصح أردكغاف ؿرئيس السكرم بشار ا ألسد بتنفيذ
سياسة إصالحية سريعة  ،ككصؼ النظاـ السكرم بالال إنساني كدعكة الرئيس السكرم لمتنحي ،كما رافؽ
ذلؾ مف تكتر حدكدم بيف البمديف

كاستضافة تركيا لمعديد مف اجتماعات المعارضة السكرية حيث

أصبحت تركيا داعمان أساسيان لمثكرة السكرية.
 .4التكترات المسػ ػػتمرة في العالقػ ػػات التركية العراقية،

لعؿ أبرزىا زيارة كزير الخارجية التركية

إلقميـ كردس ػػتاف العراؽ دكف تنسيؽ مع الحككمة المرك ػ ػزية ،األمر الذم القى احتجاجا شديدا مف قبؿ
بغداد ،إضافة لمتصريحات اإلعالمية التركية بشأف العراؽ كالتي تعتبرىا الحككمة العراقية تدخال في
الشؤكف الداخمية.
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 .5عكدة التكترات كالمكاجيات بيف حزب العماؿ الكردستاني كتركيا

سكاء في العراؽ أك سػػكريا

حيث اتيمت أنقرة دمشؽ بتسميـ عدة محافظػػات لمحزب الذم تعتبره تركيا منظمة إرىابية .
كفي ظؿ غياب أم قكل عربية عمى الساحة اإلقميمية فاف فراغ القكل اإلقميمية قد أغرل الدكؿ
غير العربية كإيراف كتركيا عمى ممئو ،كبسبب طبيعة الخطاب اإليراني كعالقة إيراف المتكترة مع الغرب
كاف لتركيا حظا أكفر في مد دكرىا اإلقميمي السيما أنيا تسعى إلى منافسة إيراف بخمؽ قاعدة مصالح
مشتركة معيا .كما لـ تتأزـ العالقات اإلسرائيمية -التركية إلى حد المكاجية كتصبح عائقان أماـ حككمة
أردكغاف عند تبنييا مكقفان قكيان كعادالن إباف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة كبعده.
إف كال مف إيراف كتركيا تحاكالف تكظيؼ التغيرات السياسية لصالحيا عمى الساحة اإلقميمية،
فإيراف استغمت التعثر األميركي في العراؽ لتزيد مف نفكذىا اإلقميمي ،بؿ حاكلت زيادة ما تممؾ مف
أكراؽ ضغط في المنطقة مف خالؿ التدخؿ في الشأف العربي ،كاستخداـ ىذه األكراؽ في سكرية كلبناف
كالعػ ػ ػراؽ في عممية ش ػراء الكقت كالمناكرة لتجاكز عزلتيا كعالقاتيا المتردية مع المجتمع الدكلي  ،بينما
سعت أنقرة إلى إستراتيجية ترتكز عمى النطاؽ الجغرافي كالحضارم لخمؽ أفؽ سياسي خارجي جديد،
يعكضيا عف اإلخف ػ ػػاؽ الذم لحؽ بمساعييا الرامية إلى االنضماـ إلى االتحاد األكركبي .فحاكلت بناء
ٌ
عالقات تعاكنية ،لزيادة المناكرة كالمركنة لسياستيا الخارجية ،حيث شكؿ الكطف العربي أحد النطػ ػ ػػاقات
الميمة ليذا التكجو(اليباش.)2011 ،
كبصفة عامة يمكف إيجاز أىـ سمات المكاقؼ التركية إزاء الربيع العربي عمى النحك التالي (خميؿ،

 ،2012ص:)28-26
 .1التمركز :التكاجد في بؤرة األحداث كالتفاعؿ مف تطكراتيا ،كذلؾ لتعظيـ حضكرىا في المنطقة
كاالضطالع بدكر القكل اإلقميمية الفاعمة كالراعية لعممية التحكؿ الديمقراطي.
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 .2االعتداؿ :التركيز عمى إظيار تركيا كقكة إقميمية معتدلة ،كذلؾ لنيؿ قبكؿ أغمب القكل
اإلقميمية ،باعتبارىا دكلة محكرية ال تتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ العربية مقارنة بإيراف ،مع التأكيد
عمى أنيا ترتبط بعالقات كثيقة مع دكؿ الخميج ،كأنيا قكة يمكف أف تعيد صكغ أنماط التحالفات
اإلقميمية بالتحالؼ مع مصر.
تركيا ترل في عالقاتيا القكية مع مصر تعكيضنا ما عف تكتراتيا في بعض المناطؽ السيما
ؼ
العراؽ كسكريا كايراف ،كتنظر ليا ؾحميؼ إقميمي ،كترل بأف أم تحكؿ ديمقراطي في مصر مف شأنو
أف يعظـ مف مصالح تركية الدائمة كليس المؤقتة ،كفي ىذا اإلطار ،ترل تركيا أف التعاكف مع مصر
قد يعظـ مف شأف السياسات التركية ،كأف الخطكات التركية الكبيرة ،في ظؿ معارضة مصر ،لف
تحظي بتأييد إقميـ م ،فتركيا عمى يقيف بأنيا ال تستطع أف تقكد الدكؿ العربية ،كانما مصر ىي الدكلة
المؤىمة لذلؾ ،العتبارات القكمية العربية التي تثار مف قبؿ بعض التيارات السياسية العربية في مكاجية
القكل الخارجية ،خصكصنا دكؿ الجكار الجغرافي  ،باإلضافة إلى أف محاكلة تركيا لمعب أم دكر إقميمي
عمى حساب مصر ستجعؿ مصر تحاكؿ إفشاؿ كاحباط السياسات التركية

(صحيفة االستقالؿ،2012 :

.)10
 .3المبادرة :التكظيؼ السياسي ألحداث الربيع العربي ،لتعكيض العكائد السياسية كاالقتصادية.
 .4التمدد :التركيج لمنمكذج التركي في دكؿ الربيع العربي ،مف خالؿ التركيز عمى دعـ كتكثيؽ
في العالقات مع القكل الصاعدة في دكؿ الربيع العربي.
ساىمت ثكرات الربيع العربي لتنقؿ تركيا مف مجرد شريؾ لالعبيف لتصبح العب إقميمي رئيسي لو
دكره الخاص ،ذلؾ في ظؿ غياب قكة عربية قادرة عمى القياـ بالدكر المطمكب ،كحاجة المجتمع الدكلي
لدكلة إسالمية قكية قادرة عمى التدخؿ بغطاء دكلي بحكـ عضكيتيا في حمؼ الناتك
ص.)33
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(الحكيـ،2012 ،

إف التطكرات التي شيدتيا المنطقة كشفت عف المعالـ الرئيسية لمدكر اإلقميمي لتركيا ،فاالنخراط
التركي في قضايا الشرؽ األكسط يعكس الرغبة التركية في أف تصبح قكة إقميمية فاعمة ،كسياستيا
اإلقميمية ما ىي إال عبارة عف نزعة إلى عثمانية جديدة ،فيي تحاكؿ أف تبعث الكجو العثماني مف
جديد عبر االشتباؾ بقضايا العالـ العربي بقكة ،كالتي عزفت عنيا الحككمات التركية السابقة لحزب
العدالة كالتنمية(أبك الينكد.)100 ،2011 :

3.2.5إسرائيل والتغيرات السياسية اإلقميمية
جاء احتالؿ العراؽ مكسبان إستراتيجيان لإلسرائيمييف لطالما عممكا عمى دفع الكاليات المتحدة لخكض
ىذه الحرب ،فقد عزز اإلطاحة بالنظاـ العراقي بتعزيز أمف إسرائيؿ عبر إزاحة أكبر ثقؿ اقتصادم
كعسكرم كتاريخي ىدد المشركع الصييكني التكسعي ،مما أتاح كما عبر عنو الرئيسيف األمريكي
كالبريطاني بكش كبمير في جزر آزكر إنياء النظاـ العراقي سيفرض سالـ دائـ في المنطقة تككف فيو
إسرائيؿ القكة الكحيدة كاآلمنة المزدىرة ،إلى جانب ذلؾ فبانتياء النظاـ العراقي انتيى معو تيديدات دكؿ
الطكؽ التي ىمثى ىؿ العراؽ ليا الظيير الصمب في حركبيا ضد إسرائيؿ ،كما أضعؼ ذلؾ جبية قكل
التشدد في العالـ العربي كالتي تحمؿ رؤية قكمية تعارض عممية التسكية السياسية

(العبيدم،2007 ،

ص.)325
فمقد كاف اؿىدؼ مف تدمير العراؽ ك تدمير بنيتو التحتية العممية كاالقتصادية كاجتثاث مقكمات
قدرتو الكامنة ،إلغاء دكره في الصراع العربي اإلسرائيمي في ظؿ سعيو الدؤكب إلقامة تكازف إستراتيجي
ا
اؿ
صد ضد األطماع اإلقميمية  ،كاز ة
مع إسرائيؿ ،كع زلو عف محيطو العربي كالغاء دكره التاريخي كجدار ٌ
كجدم ألمف إسرائيؿ ،ك بذلؾ تحؽمؽ اختالؿ إستراتيجي كاضح في ميزاف القكة لصالحيا،
تيديد رئيسي
ٌ
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كاجوا ض أية احتماالت في المدل القريب كالمتكسط الستعادة العرب لممبادأة في الصراع ضد
إسرائيؿ(المعيني.)2012 ،
فإسرائيؿ تنطمؽ مف إستراتيجية تقكـ عمى منطمقات القكة العسكرية كالحرب كالصراع كمكازيف
القكل كبسط النفكذ تجاه الدكؿ العربية ،سكاء تمؾ التي كقعت معيا اتفاقيات سالـ أك تمؾ التي لـ
تكقع ،كأنيا تفترض أف كجكدىا في خطر منذ إنشائيا ليذا فإف صراعيا مع العرب يدفعيا لمسعي بأف
تبقى الطرؼ اإلقميمي األقكل كالمييمف عمى المنطقة بما يسمح ليا فرض رؤيتيا عمى الدكؿ العربية
كسياساتيا كأجندتيا ،كال يأتي ذلؾ إال مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ سياساتيا الخارجية التي تقكـ عمى
اآلتي(العدكاف:)63-64 ،2013 :
 .1إحداث تفكؽ عسكرم تكنكلكجي إسرائيمي كفي مقدمتيا السالح النككم كالجرثكمي كالكيماكم،
مع تحريميا عمى دكؿ منطقة الشرؽ األكسط.
 .2حماية األمف القكمي اإلسرائيمي كفؽ تكجيات نظرية األمف القكمي التي تشكؿ جكىر السياسة
اإلسرائيمية كالتي تستند إلى تيكيد األرض كالقضاء عمى التنظيمات الفمسطينية كتكسيع رقعة األرض
المحتمة ،كفي قضية التكازف اإلقميمي ىيمنتيا عمى الشرؽ األكسط بتفكقيا عمى الدكؿ العربية مجتمعة
كاحتكارىا السالح النككم كضرب أم محاكالت لبناء قدرات نككية.
كبذلؾ فقد شكؿ انييار النظاـ العراقي فرصة لإلسرائيمييف لتحقيؽ نظريتيـ األمنية كاإلستراتيجية
بتدمير كؿ مقدرات النظاـ العراقي العسكرية كاإلستراتيجية ،مستفيدة مف مصادر الطاقة المتكفرة لديو
كمف اقتصاده عبر الشركات اإلسرائيمية التي تعمؿ باسـ شركات غربية.
لقد ذكرت بعض التصريحات لمسئكليف عراقييف أف الحاكـ األمريكي المدني بكؿ ريمر

-2003

 2004ـ قد أصدر جكازات سفر عراقية إلسرائيمييف يعممكف في مجاالت مختمفة داخؿ العراؽ ،كما
يذىب بعض المحمميف إلى أف إلسرائيؿ دكر ميـ في تدىكر األكضاع في العراؽ ،كليا مسئكلية في
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االغتياالت الشخصية العراقية البارزة العممية منيا كالدينية كالسياسية ،كأنيا تقؼ كراء عدد كبير مف
التفجيرات كأعماؿ العنؼ ،فقد كر تقرير لحمقة دراسية عقدت في القاىرة عاـ

2004ـ أف  310عالمان

عراقيان تـ تصفيتيـ عمى يد ككالء سرييف لممكساد اإلسرائيمي ،لقد كاف إلسقاط النظاـ العراقي أف شكؿ
دعمان لألمف القكمي اإلقميمي اإلسرائيمي كزاد مف نفكذىا في المنطقة مف خالؿ تحجيـ قكة العراؽ
كضماف عدـ تعرضيا ألم ىجكـ عراقي (السعدم.)11-10 ،2012 :
لقد أخرج االحتالؿ األمريكي العراؽ مف معادلة التكازف اإلقميمي بتدمير قدراتو العسكرية ،انعكس
ذلؾ إقميميان بأف أضعؼ احتالؿ العراؽ قدرة سكريا كحركات المقاكمة الكطنية في لبناف كفمسطيف،
ال
كسمح إلسرائيؿ بزيادة الضغكط عمى تمؾ األطراؼ ،كالضغط إلخراج القكات السكرية مف لبناف ،فض ن
عف خرؽ األجكاء السكرية ،كقصؼ مكاقع إستراتيجية عمى أراضييا كما حدث في العاميف

2005ـ،

ك 2007ـ ،كالقياـ بحرب استباقية ضد حزب اهلل في لبناف لمقضاء عمى المقاكمة المسمحة ىناؾ،
كانياء الدعـ السكرم ليا ،كفي ظؿ الضغكط عمى سكريا كتأزـ الكضع مع إيراف بشأف برنامجيا
النككم ،امتمكت إسرائيؿ مساحة كاسعة لمتفكؽ اإلقميمي (الربيعي.)25 ،2013 :
إلى جانب الدكر اإلسرائيمي في العراؽ ،فقد شيدت العالقات اإلسرائيمية اإلفريقية تطك انر ممحكظان
منذ بداية العاـ  2003ـ ،كيرجع المحممكف أسباب ذلؾ التطكر إلى االحتالؿ األمريكي لمعراؽ ،شريؾ
إسرائيؿ اإلستراتيجي الذم كفر ليا درجة كبيرة مف حرية الحركة في تعامميا مع الدكؿ اإلفريقية ،فزاد
النفكذ اإلسرائيمي في دكؿ القرف األفريقي ،كاستغالؿ ثركاتو االقتصادية كنقاطو

اإلستراتيجية لخدمة

المصالح األمريكية -اإلسرائيمية المشتركة  ،كمف أىـ مظاىرقالسيطرة عمى "مضيؽ باب المندب" أحد
المنافذ اإلستراتيجية التي اعتمد عمييا العرب بصفة عامة كمصر بصفة خاصة في حرب رمضاف
م إسرائيؿ لدكؿ إفريقية مطمة عمى حكض بحيرة فيكتكريا كذكم التأثير عمى
أكتكبر1973ـ ،كأيضان تقد ـ
مجريات نير النيؿ ،مساعدات عسكرية "مجانية" كخبرات كأدكات تكنكلكجية في مجاؿ الرم بالتنقيط
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كفي المجاالت الزراعية ،كىك ما كطد العالقات بيف ىذه الدكؿ كاسرائيؿ لدرجة قياـ دكلة مثؿ "تنزانيا"
في  2004-2-16ـ بإعالف رفضيا التفاقية تكزيع حصة المياه الخاصة بنير النيؿ المكقعة عاـ
1929ـ بيف مصر كدكؿ الجنكب األفريقي ،كالتي تنص عمى عدـ قياـ أم دكلة مف ىذه الدكؿ
بمحاكلة التأثير عمى حصة مصر مف المياه كاال اعتيبر ذلؾ بمثابة إعالف حرب ،كقد سبؽ اإلعالف
التنزاني تصريحات مماثمة لكزير الرم الكيني خالؿ اجتماع كزراء الرم في شير يناير

2004ـ(زيادة،

.)2004
لقد متنت إسرائيؿ عالقاتيا مع أريتيريا ككينيا كأثيكبيا عبر المشاريع االقتصادية كالزراعية كاقامة
السدكد عمى ركافد نير النيؿ ،كتقديـ الدعـ العسكرم كالمكجستي لمحركات المعارضة إلذكاء الصراعات
في القارة اإلفريقية ،كقضية دارفكر ،كجنكب السكداف ،فقد شجعت إسرائيؿ الحركة الشعبية لتحرير
السكداف عمى االنفصاؿ كذلؾ لرغبتيا في إيجاد حككمة مكالية ليا في جنكب السكداف لتخفيض حصة
مصر مف المياه كالضغط عمى الحككمة المصرية لمسماح ليا بالحصكؿ عمى حصة مف مياه النيؿ
عبر ترعة السالـ في سيناء كمد تمؾ الترعة لتصؿ إلى صحراء النقب في جنكب إسرائيؿ ،كبذلؾ فإف
اليدؼ اإلسرائيمي مف العالقات اإلفريقية الكصكؿ إلى منابع نير النيؿ ،لمضغط عمى مصر كالسكداف
بتيديد أمنيـ القكمي ،فضالن عف رغبتيا في بمقنة الدكؿ العربية المكجكدة في المنطقة كاقامة دكيالت
في أجزاء مف اإلقميـ العربي  ،8-4كىي بذلؾ تمس في األساس سيادة الدكؿ العربية ،إلى جانب
السيطرة عمى القرف األفريقي كالبحر األحمر لمحيمكلة دكف تحكيمو إلى بحيرة عربية تؤثر سمبان في األمف
اإلسرائيمي (عبيد.)59 -52 ،2013 :
إف التكجيات اإلسرائيمية تجاه الدكؿ اإلفريقية لتقكية كتعزيز كجكدىا في البحر األحمر كالبحيرات
العظمى ،كىي مناطؽ ذات أىمية كاستراتيجية تساعدىا في محاصرة الشرؽ األكسط ،كقد نجحت فقد
أصبح المؤثر اإلقميمي األكبر في سياسة الدكؿ اإلفريقية الجنكبية ،كبذلؾ فيي تؤثر في سياسات الدكؿ
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العربية المحيطة أك المرتبطة بارتباط مباشر مع ىذه المنطقة الحساسة كتحديدنا مصر كالسكداف
كالسعكدية.
يمكف القكؿ أنو بزكاؿ النظاـ العراقي زاؿ النظاـ العربي الذم لطالما شكؿ خاط انر عمى أمف الدكلة
اإلسرائيمية ،كأصبح ميزاف تكازف القكة عسكريان يميؿ باتجاه إسرائيؿ ،كىك ما تسعى إسرائيؿ لتحقيقو عف
غيرىا مف القكل الفاعمة إقميمينا كالتي ليا قبكليا لدل بعض الشعكب في المجتمع العربي كإيراف كقبكليا
لدل الشيعة كالنظاـ السكرم ،كتركيا كعمقيا التاريخي كالسني لدل المسمميف العرب السنة ،فإسرائيؿ
تحاكؿ فرض كجكدىا كىيمنتيا كسيطرتيا عمى الشرؽ األكسط عبر إيجاد خالؿ في تكازف القكل
العسكرية بشكؿ مطمؽ لصالحيا ،إلى جانب بناء عالقات إستراتيجية مع الدكؿ غير العربية كتحديدنا
الدكؿ اإلفريقية.
كعمى صعيد الثكرات العربية قد يرل البعض أف الثكرات العربية قد تككف سببان في تيديد إسرائيؿ
كبقائيا ،أك أف تيدد أمف إسرائيؿ كتعيد صياغة المعادلة لصالح العرب ،لكف الدراسة ترل أف الثكرات
العربية حدثت بمباركة أمريكية أكركبية ،كالمكقؼ الرسمي األمريكي الذم تناغمت معو مطالب
الشعكب في مياديف اعتصاميا يعطينا مؤش انر عمى كجكد تنسيؽ ما بيف القيادات المكجية ليذه الثكرة
كالقيادة األمريكية ،كنخص بالذكر ىنا قيادة اإلخكاف المسمميف .بالتالي لف تسمح الكاليات المتحدة
األمريكية بإيجاد أنظمة سياسية في الشرؽ األكسط تضر بالمصمحة اإلسرائيمية أك بأمنيا القكمي.
كترل الدراسة أف ثكرات الربيع العربي ما جاءت إال لتخدـ المصالح اإلستراتيجية األمريكية،
كالمحافظ عمى بقاء إسرائيؿ كأمنيا ،ؼ إسرائيؿ ال يمكف أف تسمح بنشكء ديمقراطيات حقيقية عمى
حدكدىا ،ك تفضؿ أف تككف دكؿ الطكؽ محككمة

بحككمات أكليجاركية عسكرية أم حككمات

ديكتاتكرمة ،إال أف إدراؾ إسرائيؿ بأف األنظمة التي حـ ت كجكدىا عمى مدل عقكد لـ تعد قادرة عمى
حماية أنظمتيـ مف غضب الشعكب ،فيذا يتطمب تغيير ىذه األنظمة ،كحتى ال تككف عممية التغيير
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خارج الرغبات األمريكية اإلسرائيمية ،فذلؾ كاف يتطمب إيجاد حككمات بديمة راديكالية ديكتاتكرية تقبؿ
باإلعطاء كالتنازؿ كالحفاظ عمى المصالح األمريكية كاإلسرائيمية ،في ظؿ رفض األنظمة السياسية
القائمة في تقديـ المزيد مف التنازالت لألمريكاف بإيجاد قكاعد عسكرية عمى أراضييا كتحديدان مصر.
لقد كاف النشغاؿ األنظمة العربية باألمكر الداخمية الناجمة عف الثكرات العربية ،أف زاد المساحة
المتاحة إلسرائيؿ لمعب دكر إقميمي مؤثر كفعاؿ في الشرؽ األكسط بما يخدـ مصالحيا ،كاف عرض
الدراسة ليذه الحقائؽ لتأكيد عمى أف ما حصؿ في العراؽ كيحصؿ بعد االنسحاب األمريكي منو ،كما
يحصؿ في الدكؿ العربية نتيجة مكجة الربيع العربي ،مف صراعات طائفية كاثنية كحزبية ،كالتي سبؽ
أف عانى منيا السكداف لسنكات طكيمة كانتيى بتقسيمو ،ما ىي إال خدمة لممصالح األمريكية
اإلسرائيمية ،كتمييدان لتنفيذ مشركع الشرؽ األكسط الجديد عبر ما يعرؼ باسـ الفكضى الخالقة.
فاالرتباؾ الداخمي في سكريا كالعراؽ ،كالمرحمة الرمادية التي تمر بيا مصر ،كحالة القمؽ كالخكؼ
في منطقة الخميج العربي بسبب التدخالت اإليرانية ،أدخمت العالـ العربي في حالة مف انعداـ كزف،
انعكست تمقائيان عمى أداء الدكؿ الثالث تركيا كايراف كاسرائيؿ ،فإسرائيؿ لـ تشعر منذ إنشائيا قبؿ
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عامان بيذا االرتخاء في التيديدات المفترضة ألمنيا ،فالدكلة العبرية لف تكاجو أم مخاطر حقيقية خالؿ
العقديف القادميف ،فالتيديد الذم تشكمو إيراف مف خالؿ حزب اهلل في لبناف ساىمت التطكرات الجارية
في سكريا في تقنينو ،فال يمكف تفعيمو إال إذا تمكف النظاـ السكرم نظاـ بشار األسد مف السيطرة عمى
الثكرة السكرية كاستعادة قكتو السابقة (بدرخاف ،2012 ،ص.)23
كبذلؾ يمكف كصؼ القكل اإلقميمية الصاعدة في المنطقة بأنيا قكل قكمية ذات طبيعة تكسعية
غطاء كذراعا ليا ،كىك أمر ينسجـ مف حيث النتائج مع خريطة
بامتياز تتخذ مف الديف كالطائفية
ن
الصراع الجديدة المعدة سمفا لممنطقة ،في حيف تكمف طبيعة الخطكرة عمى إسرائيؿ في أف تككف
المعركة ذات طبيعة عربية تقترف ببعدىا اإلسالمي كليس العكس ،كربما ىذا يفسر استيداؼ العركبة،
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كبالتالي فإف أية مشاريع مقاكمة أك حراؾ شعبي ثكرم ال يتخذ مف العركبة إطا ار كىدفا كمحركا كمكلدا
حقيقيا لف يككف لو تأثير فاعؿ في ميزاف الصراع العربي اإلسرائيمي (المعيني.)2012 ،
 4.2.5النظام العربي والتغيرات السياسية اإلقميمية
أدخمت التغيرات السياسية المتمثمة في انييار النظاـ العراقي كالثكرات العربية تغيرات عمى معادلة
التكازف اإلقميمي التي كانت سائدة ما قبؿ انييار العراؽ لصالح الدكؿ الدخيمة الغير عربية ،فالعراؽ
أصبح يعاني مف التفكؾ كالعجز كتبديد اإلمكانيات الكطنية كالقكمية ،كاالحتالؿ األمريكي حتى
االنسحاب منو عاـ  2010ـ ،إضافة إلى التدخؿ اإليراني كالتركي كاإلسرائيمي السافر ،كغياب الدكر
العربي ،الذم نجـ عنو تنامي الطائفية كالعرقية ،كبركز الطائفية السياسية كمرتكز أساسي لمسياسة
كالحكـ في العراؽ ،إلى جانب غياب المرجعية كالتي استبدلت بالمرجعية الدينية كالعشائرية كالمناطقية
كالجيكية كالعائمية كغيرىا(أبك الينكد.)131 ،2011 :
كبذلؾ فإف انشغاؿ النظاـ العراقي الجديد بالمشاكؿ الداخمية في بنيتو السياسية ألغت دكره المناط
بو كحجمتو عمى مستكل الساحة اإلقميمية ،كسيبقى الدكر العراقي غائبان حتى يستطيع عافيتو الداخمية،
كتستقر أكضاعو السياسية.
إلى جانب احتالؿ العراؽ كتأثيراتو عمى الدكر العراقي ،فقد أحدثت الثكرات العربية

إرباكان في

خرائط التحالفات كالصراعات اإلقميمية ،انعكس عؿل كاقع تكازف القكل اإلقميمي  ،فسقكط نظامي تكنس
كمصر أدل إؿل تزعزع تماسؾ محكر االعتداؿ العربي الذم ضـ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي الست،
كمصر كاألردف ،مقابؿ محكر الممانعة الذم ضـ إيراف كسكريا كحزب اهلل ،كحركتي حماس كالجياد
اإلسالمي .كبىذا ؼإف الثكرات العربية أسقطت كؿ خرائط التحالفات كالصراعات السابقة ،لكنيا لـ
تؤسس لنظاـ جديد حتى اآلف لسببيف (إدريس ،2013 ،ص:)102-100
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األكؿ :أف مكجة الثكرات لـ تكتمؿ بعد ،فالثكرة في مصر ال تزاؿ في تفاعالتيا ،كربما تككف كذلؾ
في تكنس ،كليبيا ،كاليمف ،لكنيا حتما في سكريا ال تزاؿ تكاصؿ تفاعالتيا الدمكية.
اآلخر :أف الثكرات التي استقرت مؤقتا لـ تطرح رؤل

إستراتيجية بديمة ،كال تزاؿ تكجياتيا

السياسية ،خاصة نحك الجكار اإلقميمي ،مرتبكة ىي األخرل.
ىذا الخمؿ الذم أحدثتو الثكرات العربية في دكؿ القمب العربية الفاعمة إقميمينا أدخؿ النظاـ
اإلقميمي في حالة غياب كامؿ عف دكره ،فمصر صاحبة الدكر األكبر تأثي انر عمى مستكل الدكؿ العربية
بحكـ مكانتيا كزخميا السياسي في النسؽ اإلقميمي منذ أمد بعيد ،كمنذ ما قبؿ الثكرات كما بعد احتالؿ
العراؽ انزلؽ الدكر المصرم نحك االنحسار كالتراجع كالخركج عف المألكؼ بشكؿ غير معيكد ،في
كافة الممفات كالقضايا اإلقميمية ،ذلؾ في ظؿ مسايرتيا لسياسة األمريكية خصكصان فيما يتعمؽ بالعالقة
مع إسرائيؿ كالمكقؼ مف القضية الفمسطينية ،فحاجة االقتصاد المصرم لمدعـ كالمساعدات األمريكية
أبقى السياسة المصرية تابعة كخاضعة كمسايرة لمسياسة األمريكية في المنطقة ،كمع ىبكب ثكرات
الربيع العربي كسقكط النظاـ المصرم كدخكؿ بيئتو السياسية في منزلؽ األزمات الداخمية التي تكاجيو،
كبداية تشكؿ نظاـ مصرم جديد كمكاجيتو لكـ ىائؿ مف الممفات كالتفاعالت عمى المستكييف الداخمي
كالخارجي يشكؿ حاج انز في رجكع الدكر المصرم إلى قكتو كحدكد تأثيره (الجداكم.)15-10 ،2013 :
كما أف حزب العدالة كالتنمية المصرم أدرؾ في برنامجو أف الدكر المصرم ينبغي أف يحقؽ
مصالح مصر الكطنية بمفيكميا الكامؿ عمى المستكل العالمي كليس قصرىا عمى أبعاد حدكدىا
الجغرافية ،إال أنو أغفؿ البعد العربي لمدكر المصرم كالذم يعكس ىكية مصر القكمية ،كما أنو خمط
بيف المصالح الكطنية كالمصالح القكمية ،بما انعكس سمبنا عمى إدراؾ الدكر كالسمكؾ الالزـ لتنفيذه،
إلى جانب عدـ شمكؿ ىذه المدركات إلى طبيعة العالقة الدكلية كاألكضاع االقتصادية في مصر ما
بعد الثكرة ،فقد كاف ىناؾ تعارضان ما بيف متطمبات ىذا الدكر مف الناحية الكاقعية كالتي ينبغي أف
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ال ،كمتغيرات التاريخ ثانينا ،كبيف تصكرات النخبة الحاكمة ليذا الدكر كالتي
تستند إلى ثكابت الجغرافيا أك ن
جعمت مف التاريخ عامالن مستقالن ليحؿ محؿ جغرافية ضاغطة بالفعؿ عمى تكجيات الدكلة كذلؾ بجعؿ
اإلسالـ أساسان لصياغة الدكر ،كبذلؾ تعارضت متطمبات الدكر مع مدركاتو ،مما أدل إلى تناقض
سمككيات الدكر تارة كغمكضيا تارة أخرل ،كالى اختالؼ األكلكيات األمر الذم انعكس سمبان عمى
سياسة مصر الخارجية ،مما أدل إلى مزيد مف االرتباؾ ليذه السياسة (خميفة.)17-16 ،2012 :
إلى جانب ذلؾ ،كاف مف نتائج الثكرات العربية صعكد الدكر الخميجي الذم شكؿ عامالن جديدان
كتحديان لدكؿ الفاعمة اإلقميمية ،فبينما كاف المجمس ناشطان في ركف مف النظاـ العربي ،كيعكس نجاحان
لتجربة تعاكف عربي فرعي كحيدة ،كمعنينا بتطكرات عالقاتو البينية كبمستجدات عالقات دكلو مع كؿ
مف العراؽ كايراف ،أصبح مع الثكرات في قمب المشيد العربي ،كتحظ

ل مكاقفو كبيانات اجتماعاتو

بأكبر قدر مف االىتماـ كالمتابعة ،كيكاد يرسخ القناعة بأنو يرث النظاـ العربي الذم تمركز حكؿ
جامعة الدكؿ العربية لعقكد ،كييدد باقتالعو مف مكانو الرسمي بالقاىرة ،كيكاد مركز الثقؿ العربي ينتقؿ
سياسيان كجغرافيان إؿل الخميج ،بعدما انتقؿ اقتصاديان كاعالميان منذ سنكات  ،كقد تراكحت أىداؼ الدكر
الخميجي بيف ثالثة أىداؼ ىي(سالمة ،2011،ص:)81-80
أوالً :اليدؼ اإلحاللي :استشعار دكؿ المجمس تراجع الدكر اإلقميمي لمصر،
الفراغ السياسي كاألمني العربي مع غياب مصر المؤقت ،حيث كاف عؿ

سعت إؿل تعبئة
ؼ

ل اؿدكؿ الخميجية القياـ

بمسئكلياتيا القكمية.
ثانيا -اليدؼ االستباقي :التحرؾ الدفاعي كاألمني اليادؼ إؿ ل حماية المجمس ببناء سكر كاؽ
يحكؿ دكف سقكط أم مف أنظمتو ،كمف ثـ ينظر إؿ

ل تحركاتيا في سياؽ ذلؾ اليدؼ كرد فعؿ

محسكب بيدؼ أمني كدفاعي باألساس .ؾقرار دكؿ المجمس الدعكة إؿل تدخؿ دكلي في ليبيا ،كادارتيا
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بكفاءة عالية تكازنات محسكبة في اليمف ،بما يحقؽ مصالحيا ،كقرار المجمس تدخؿ قكات درع الجزيرة
في البحريف ،كأخي ار قرار تكسيع عضكية مجمس التعاكف لتشمؿ كال مف األردف كالمغرب.
ثالثاً :اليدؼ اإلغراقي :إجياض عقمية الثكرة ،مف خالؿ سمسمة مبادرات جريئة عؿ

ل الجبيات

الخارجية ،تشتت طاقة الثكرة في الداخؿ  ،لقد أرىقت مبادرات المجمس السريعة المكاطف الخميجي إلى
حد ربما اختطؼ األضكاء مف مشيد الثكرات العربية ،أنيي االستسالـ الرسمي ليا .حيث أشعرت
التفاعالت النشطة لدكؿ المجمس بأف الثكرات ليس فقط باإلمكاف تفادييا ،بؿ بصعكبة نجاحيا عؿ

ل

األقؿ في األمد القصير.
ذلؾ في ظؿ محاكالت المممكة العربية السعكدية لمنع إيراف مف فرض سيطرتيا عمى المنطقة
خصكصان منطقة الخميج العربي ،كقد برز ذلؾ مف خالؿ تحركيف تمثؿ األكؿ في عرقمة الدكر اإليراني
في العراؽ كالتي ارتسمت في شكؿ ردكد فعؿ كمنع السعكدية لمقركض كالمساعدات االقتصادية
لحككمة إبراىيـ الجعفرم الشيعية في العراؽ ،في مقابؿ تدعيـ الجماعات السنية ،إضافة إلى تعزيز
مفيكـ االستقاللية الذم برز عمى المستكل االستراتيجي ،كذلؾ بمنع أم تحالؼ بيف إيراف كاحدل الدكؿ
الخميجية ،ألف ذلؾ مف شأنو أف يزيد مف قكة إيراف اإلقميمية كيحقؽ ليا مكانة إقميمية منفردة عمى
المنظكمة الخميجية ،مما يؤدم إلى عزؿ السعكدية كتصبح أقؿ فاعمية ضمف الديناميات األمنية
لممنظكمة الخميجية ،ذلؾ الدكر السعكدم عمؿ بمساندة مصرية في عرقمة األيديكلكجية اإليرانية القائمة
عمى مبدأ تصدير الثكرة ،كذلؾ مف خالؿ تبني الفكر اإلسالمي المعتدؿ كعرقمة تصاعد الفكر
اإلسالمي الراديكالي أك الثكرم الذم تسعى إيراف مف خاللو لمييمنة اإلقميمية

(عيساكة-130 ،2010 :

.)131
لقد عممت المممكة العربية السعكدية كمجمس التعاكف الخميجي عمى إيجاد نظاـ إقميمي جديد يضـ
الدكؿ العربية كيبقي إيراف العبان خارجيان ،كالذم مف شأنو أف يككف بقيادة سعكدية خميجية ،مع احتكاء
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تركي كتكثيؽ الترابط معيا كتحجيـ دكرىا بما يتناسب مع الدكر العربي ،كما أف تكثيؽ العالقات مع
تركيا مف جانب كباكستاف مف جانب آخر مف شأنو أف يخمؽ مكازنة إقميمية كحمفاء سنييف في مكاجية
القكة اإليرانية(سالـ.)24 ،2008 :
كبذلؾ فإف عكدة الدكر المصرم كالعراقي إلى طبيعتو كفعاليتو ،كتنامي الدكر السعكدم في ممفات
عديدة كسكرية كاليمف سيككف لو تأثير سمبي عمى دكر الدكر اإلقميمية الدخيمة كإيراف كتركيا كسكريا،
بؿ مف شأنو أف يحجـ دكرىا ،كسيبقى دكرىا مصطدمان بدكر الفاعميف اإلقميمييف دكؿ القمب العربي
مصر كالعراؽ كالسعكدية.
نخمص القكؿ إلى أنو ،كاف الحتالؿ العراؽ كانييار النظاـ السياسي القائـ عميو برئاسة الرئيس
العراقي السابؽ صداـ حسيف بالغ األثر عمى األكضاع العربية األمنية ،كعمى التكازف اإلقميمي في
الشرؽ األكسط ،فانييار النظاـ العراقي عاـ  2003ـ انعكس بشكؿ سمبي عمى كاقع تكازف القكل في
الشرؽ األكسط ،لما كاف يمثمو العراؽ مف قكة إقميمية منافسة .إلى جانب الثكرات العربية التي أدت إلى
انييار نظـ ،كدخكؿ مجتمعاتيا في آتكف مف الصراعات الداخمية كاإلثنية كالحزبية ،أدل ذلؾ إلى
حدكث خمؿ كبير في التكازف اإلقميمي في ظؿ انشغاليا بأكضاعيا الداخمية ،كعمى رأسيا مصر،
فالتغيرات السياسية التي طرأت عمى الشرؽ األكسط كاف ليا أث انر عمى تكازف القكل ،كالذم سيساىـ في
إعادة رسـ خارطة تكازف القكل في الشرؽ األكسط ،ما بيف إيراف كتركيا كاسرائيؿ في ظؿ صعكد الدكر
الخميجي ،كفقان لسيناريكىات محتممة تعتمد بالدرجة األكلى عمى استم اررية أك نيكض النظاـ اإلقميمي
العربي ،كاستعادة مصر كالعراؽ مكانتيما في الشرؽ األكسط.
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 3.5المبحث الثاني :رؤية مستقبمية ونتائج الدراسة
لقد تركت التغيرات السياسية في الشرؽ األكسط كالمحددة في االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار
نظامو السياسي ،كمكجات الربيع العربي التي اجتاحت الدكؿ العربية جممة مف التداعيات عمى الدكؿ
الفاعمة إقميميان ،كعمى النظاـ العربي اإلقميمي ،ىذه التغيرات السياسية التي طرأت عمى الشرؽ األكسط
كاف ليا أث نار عمى تكازف القكل ،فاالحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو السياسي عاـ

2003ـ

انعكس بشكؿ سمبي عمى كاقع تكازف القكل في الشرؽ األكسط ،لما كاف يمثمو العراؽ مف قكة إقميمية
منافسة ،إلى جانب حدكث ثكرات الربيع العربي التي كاف ليا أث انر عمى تكازف القكل ،ساىـ في إعادة
رسـ خارطة تكازف القكل في الشرؽ األكسط.

 1.3.5رؤية مستقبمية لمتوازن اإلقميمي
كيمكننا كضع رؤية مستقبمية لكاقع تكازف القكل في الشرؽ األكسط ،فالكضع الحالي يعطي
أفضمية إليراف كتركيا كاسرائيؿ ،كلكف تبقى النسب متفاكتة ما بيف ىذه الدكؿ كذلؾ تبعان لمقرب كالبعد
مف النظاـ اإلقميمي العربي ،فإسرائيؿ مكركىة إقميميان كبذلؾ ىذا يستثنييا مف التأثير عمى المستكل
الداخمي اإلقميمي العربي إال أف ذلؾ ال يقمؿ منيا ككنيا تمتمؾ أقكل كأفضؿ قكة عسكرية نككية في
الشرؽ األكسط ،كال يقمؿ مف إستراتيجيتيا الممتدة في أكاسط أفريقيا كالعراؽ.
أما بالنسبة إليراف كتركيا ،فالحضكر التركي في المنطقة العربية لو قبكلو أكثر بكثير مف الحضكر
اإليراني ،في ظؿ حالة التنافر بيف إيراف كالعديد مف الدكؿ العربية خصكصان دكؿ الخميج التي بدأت
تثبت حضكرىا اإلقميمي بشكؿ فعاؿ كمؤثر ،في ظؿ غياب النظاـ العربي الفاعؿ كالمؤثر كالكازف ليذه
القكة.
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كلكف يبقى األمر ،أف تركيا ككما ذكرنا سابقنا عمى الرغـ مف قبكليا في الشارع العربي إال أنيا
عمى قناعة بأف حدكد دكرىا مرتبط بدكر محكر االعتداؿ العربي كعمى رأسيا مصر كالسعكدية ،فأم
عكدة لمدكر المصرم يعني تقييد مساحة الدكر التركي ،كبالتالي فإف تركيا عمى قناعة تامة بأنيا ال
تستطيع أف تككف فاعؿ إقميمي مؤثر بدكف غطاء عربي مصرم أك سعكدم.
بينما يختمؼ األمر كثي نار مقارنة مع إيراف ،فإيراف حدكد تأثيرىا مرتبط بعالقاتيا مع بعض الفئات
في الدكؿ العربية ،كالشيعة في الخميج كالعراؽ ،كحركتي حماس كالجياد اإلسالمي في فمسطيف كحزب
اهلل في لبناف ،إلى جانب سكريا ،كبالتالي فإف انييار النظاـ السكرم ينجـ عنو شبو انقطاع في
االتصاؿ مع حزب اهلل ،كالجياد اإلسالمي ،كبالتالي فإف ثقؿ إيراف مرتبط ببقاء النظاـ السكرم
كاستق ارره بالدرجة األكلى ،كثانيان بقاء ىذه الكتؿ عمى اتصاؿ تاـ معيا.
إلى جانب ذلؾ ،فإف "عكدة مصر كتنامي الدكر الخميجي (السعكدم) في ممفات مثؿ سكرية
كاليمف ،سيككف لو تأثيره السمبي عمى الدكر اإليراني ،عدا عف الدكر التركي كاحتماالتو ،خاصة بعد
نشر الدرع الصاركخية عمى الحدكد الجنكبية مف تركيا أكاخر عاـ

 2012ـ ،كبالتالي ستمتمؾ إيراف

ىامش مناكرة ،لكنو سيصطدـ دائمان بحضكر فاعميف إقميمييف كدكلييف تكجياتيـ مناىضة ليا ،كلذلؾ
فإف الدكر اإليراني في المنطقة سكؼ يتعرض النحسار جزئي ،في ظؿ شعكرىا بأف التغير في سكريا
يستيدفيا جيكستراتيجينا إذ يكسب الالعبكف الجيكستراتيجيكف اآلخركف نقاط قكة ،في حيف تعجز إيراف
– بسبب طبيعة نظاميا ،كالنظرة السمبية لدكرىا ضمف الرأم العربي -عف تجيير ىذا التغير لصالحيا
أك عمى األقؿ الحد مف الخسائر ،كذلؾ يشير إلى تقكقع الدكر اإليراني في حدكد مغمقة

(المركز العربي،

 ،2012ص.)31
كفيما يتعمؽ بالدكر المصرم ،فالتغيرات السياسية داخؿ المجتمع المصرم تكضح مدل تأثير
االستقرار في مصر كعكدة دكرىا عمى النظاـ اإلقميمي كتكازف القكل فيو ،فقد التقى الرئيس المصرم
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محمد مرسي مع الرئيس اإليراني أحمد نجاد في مؤتمر القمة اإلسالمي ،كأصبح ىناؾ تقارب في
المكقؼ مف األزمة السكرية ،إال أف مجرد عكدتو كالتحركات العربية كالضغكط الداخمية المصرية جعمت
الرئيس المصرم يتراجع عف تصريحاتو مع الرئيس اإليراني ،كما كاف ىناؾ تحالؼ مصرم تركي
قطرم تجاه األزمة السكرية برعاية أمريكية.
كبذلؾ فإنو يمكننا القكؿ بأنو ال تكجد دكلة مف ىذه الدكؿ اإلقميمية تستطيع أف تسيطر عمى
السياسة اإلقميمية في الشرؽ األكسط ،تبعان لحدكد دكر كؿ منيما كمجاؿ تأثيره ،كفي حاؿ حدكث أم
صحكة عربية كعكدة الدكر المصرم بالتحالؼ مع الدكر الخميجي السعكدم ،فإف ذلؾ سيحجـ أدكار
جميع ىذه الدكؿ ،كيقمؿ مف ىامش الحرية المتاح ليا في التأثير اإلقميمي.
كلذلؾ فإنو إذا كاف العرب مطالبيف بالتحكؿ إلى قكة قادرة عمى مكازنة القكل الثالث الكبرل في
إقميـ الشرؽ األكسط كفرض معادلة األمف القكمي العربي عمى ىذه القكل الثالث فإنيـ مطالبكف أيضان
بإدارة عالقاتيـ اإلقميمية مع ىذه القكل بما يحقؽ المصالح القكمية العربية العميا ،كمف ىذا اإلدراؾ فإف
العرب يبقى أماميـ خياريف أساسييف في ظؿ حالة الضعؼ كالتراجع التي تصيب الكضع اإلقميمي
العربي(إدريس:)2011 ،
األكؿ :تطكير مشركع تفاعالت يضـ إيراف كتركيا كالعرب ضمف ما يعرؼ بػمثمث النيكض
الحضارم اإلسالمي.
الثافم :تطكير مشركع تفاعالت يضـ إسرائيؿ كتركيا كالعرب ضمف ما يعرؼ بمثمث التبعية
لممشركع األمريكي ،ىذاف الخياراف ىما أبرز تفاعالت ما نسميو بمستطيؿ صراعات الييمنة التي
تتركز في األنماط التفاعمية التالية:
 .1تفاعالت التعاكف بيف إيراف كتركيا كالعرب (مثمث النيكض الحضارم).
 .2تفاعالت التعاكف بيف إسرائيؿ كتركيا كالعرب (مثمث التبعية لممشركع األمريكي).
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 .3تفاعالت التعاكف بيف إيراف كتركيا كاسرائيؿ (مثمث الييمنة عمى العرب).
 .4تفاعالت التعاكف بيف إيراف كالعرب كاسرائيؿ (مثمث المستحيؿ الحضارم).
إف أنماط التفاعالت الثالث كالرابع مستبعداف في ظؿ تباعد المصالح بيف أطرافيما كبالذات مف
جانب الجميكرية اإلسالمية اإليرانية ،كلذلؾ فإف نمط م التفاعؿ األكؿ كالثافم ىما األكثر كاقعية كليس
أماـ العرب سكل حسـ خياراتيـ ،كىنا تبدك اإلشكالية األكثر صعكبة كىى االنقساـ العربي عمى
الخيارات كالمصالح بيف دكؿ تفضؿ التعاكف مع إيراف كأخرل متكرطة بتعاكف مع إسرائيؿ كالكاليات
المتحدة ،كبيف خيارات دكؿ كخيارات شعكب ،ففي حيف تنحاز النظـ الحاكمة في بعض الدكؿ العربية
ال لمتقارب مع إيراف
لمعالقة مع إسرائيؿ كالكاليات المتحدة ،تبدك الشعكب في ىذه الدكؿ أكثر مي ن

 ،في

حيف يبقى المكقؼ العربي مف تركيا غامضان كمترددان ،كفي حاجة إلى حسـ لف نقدر عميو إال بإعادة
إحياء تمؾ الكتمة التاريخية التي منيا يجب أف ينطمؽ العمؿ العربي الجاد لتحقيؽ المصالح كالحفاظ
عمى األمف ،فو م كحدىا التي تستطيع أف تحسـ تكجيات الخيارات اإلستراتيجية العربية كأف تعيد تفعيؿ
النظاـ العربي بحيث يصبح قاد نار ،عبر امتالؾ مشركعو النيضك م ،عمى أف يفرض نفسو كقكة فاعمة
في إدارة شؤكف اإلقميـ األكسع عبر عالقة شراكة كتحالؼ مع المشركعيف اإليراني كالتركي ،شراكة تقكـ
عمى أجندة مصالح مشتركة يمكف معيا أف تعيد إحياء الحضارة العربية اإلسالمية التي تكارت كانزكت
مع انزكاء العرب كقكة حضارية قادرة عمى الفعؿ كالتأثير كالقيادة (إدريس.)2011 ،
نخمص إلى القكؿ أف :المرحمة المقبمة سيستمر الصرع فييا ما بيف الدكريف التركي كاإليراني في
محاكلة فرض كؿ منيما ألجندتو إقميميان ،مع استمرار إزعاج الدكر الخميجي ليما كتقييد حريتيما قدر
المستطاع ،إال أف التحالؼ التركي الخميجي (العربي) ،ىك السيناريك األقرب ،كذلؾ لتأثير الدكر
الخميجي في المحيط العربي في ظؿ غياب الدكر المصرم كالعراقي كالسكرم ،كالتقارب التركي
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الخميجي في سكريا يعطي دالالت عمى ذلؾ ،في ظؿ انشغاؿ إيراف بمشاكميا الداخمية كأزمة برنامجيا
النككم الدكلية ،ذلؾ في حاؿ استطاعت تركيا أف تسيطر عمى أزماتيا الداخمية الحالية.
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 2.3.5النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج
أثر عمى تكازف القكل ،ساىـ في إعادة
 .1كاف لمتغيرات السياسية التي طرأت عمى الشرؽ األكسط ن
رسـ خارطة تكازف القكل في الشرؽ األكسط.
 .2كاف لالحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو السياسي عاـ  2003ـ انعكاس سمبي عمى كاقع
تكازف القكل في الشرؽ األكسط ،لما كاف يمثمو العراؽ مف قكة إقميمية منافسة.
 .3كاف الندالع ثكرات الربيع العربي كسقكط العديد مف األنظمة العربية أف أعاد رسـ خارطة
تكازف القكل في الشرؽ األكسط.
 .4أكجد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو السياسي حالة مف الضعؼ اإلستراتيجي في
ىيكؿ النظاـ العربي لصالح دكؿ إقميمية.
 .5كاف اؿىدؼ مف تدمير العراؽ ،تدمير بنيتو  ،كاجتثاث مقكمات قدرتو الكامنة كالغاء دكره في
الصراع العربي اإلسرائيمي في ظؿ سعيو الد ءكب إلقامة تكازف إستراتيجي مع إسرائيؿ  ،كع زلو عف
صد ضد األطماع اإلقميمية .
محيطو العربي كالغاء دكره التاريخي كجدار ٌ
كجدم ألمف إسرائيؿ ،كتحقؽ اختالؿ إستراتيجي كاضح
 .6باحتالؿ العراؽ فقد زاؿ تيديد رئيسي
ٌ
في ميزاف القكة لصالحيا ،كما أجيض ىذا االحتالؿ أية احتماالت في المدل القريب كالمتكسط
الستعادة العرب لممبادأة في الصراع ضد إسرائيؿ.
 .7ىشاشة ككىف منظكمة األمف القكمي العربي ،كنسؼ شرعية جامعة الدكؿ العربية كمعاىدة
الدفاع العربي المشترؾ في ظؿ عجز النظاـ العربي عف أداء كظيفتو الدفاعية كنظاـ إقميـ م.
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 .8أفرزت التغيرات السياسية اإلقميمية المتمثمة في االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كانييار نظامو
السياسي كالثكرات العربية بصعكد قكل قكمية إقميمية تحمؿ تكجيات أك مشاريع تكسعية دينية ،ىذه
اؿقكل اإلقميمية ىي تركيا بمشركعيا القكمي الديني ،كايراف بمشركعيا القكمي الديني ،كاسرائيؿ
بمشركعيا الديني العنصرم .الغائب الكحيد عف ىذه الساحة ىك المشركع العربي حيث تتفؽ جميع ىذه
القكل اإلقميمية عمى ضركرة تغييبو كاستمرار التالعب بق.
 .9كفقان ؿألكضاع العربية الحالية  ،ليس مف المتكقع في المدل القريب أك المتكسط إمكانية تشكيؿ
أم قكة عربية مكازنة إلسرائيؿ السيما بعد أف تـ فتح جبيات ناعمة خمؼ خطكط معظـ الدكؿ العربية.
 .10إبعاد مصر عف دكرىا الريادم في قيادة النظاـ اإلقميمي العربي مقابؿ المزيد مف المساعدات
لمنظاـ المصرم ،ترؾ الساحة اإلقميمية لدكؿ الجكار الجغرافي اإلقميمية.
 .11التغيرات السياسية اإلقميمية أكجدت حالة مف التنافس ما بيف القكل الفاعمة إقميميان ،بحيث
يمكف كصفيا حرب باردة إقميمية ،مع انعداـ المركزية في شبكة العالقات اإلقميمية بسبب التفاكت في
القدرات الذم مف شأنو أف يتيح قد انر متباينان في التأثير في سمكؾ اآلخريف ،كالتي ستعتمد عمى القدرات
المالية كالعسكرية كالخبرات المتقدمة كالتأثير السياسي ،مما يشير إلى انعداـ كجكد أم دكلة مركزية
إقميمية في المنظكر القريب.
 .12إف االحتجاجات الشعبية كثكرات الربيع العربي استطاعت إعادة صياغة المعادلة في الشرؽ
األكسط ،كتكجيو معادلة التكازف عمى خالؼ ما كانت قبؿ عاـ

 2011ـ ،كبعد انييار النظاـ العراقي

عاـ  2003ـ ،حيث كاف ىناؾ صعكد كأثر بارز لمدكر اإليراني كالتركي كاإلسرائيمي ،أم أف اإلقميمية
الجديدة ستتسـ باألقطاب اإلقميمية القائمة عمى التحالفات.
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 .13أدخؿ ثكرات الربيع العربي األنظمة السياسية العربية التي قامت فييا الثكرات كأسقطت نظـ
حكميا في مرحمة إعادة بناء كترتيب داخميان أشغمتيا عف دكرىا اإلقميمي الياـ كالمؤثر كتحديدان مصر
كسكريا.
 .14كاف لمثكرات الربيع العربي التي غيرت العديد مف النظـ السياسية التي حكمت مجتمعاتيا
لقرابة عقديف أك أكثر مف الزمف أف أعادة تشكيؿ التحالفات العربية اإلقميمية ،كألغت السيناريك المعتاد
المتمثؿ في االنقساـ ما بيف محكرم االعتداؿ كالممانعة.

ثانياً :التوصيات
كتكصي الدراسة إلى االنتباه أف النظاـ اإلقميمي عمى مشارؼ نظاـ لـ تتحدد معالمو في الكقت
الراىف ،بفعؿ تأثير مكجات ثكرات الربيع العربي ،فيجب عمى النظاـ العربي في ظؿ ىذه المكجات كما
تمتيا مف مكجة إصالحات ،استغالؿ الفرصة في إعادة بناء كتشكيؿ النظاـ اإلقميمي كفقان لممصالح
العربية ،مكظفيف كافة مصادر الطاقة كاإلمكانيات العربية المتاحة في تحقيؽ ذلؾ ،كمستغميف حاجة
الغرب إلى المصادر العربية في دفعيـ إلى القبكؿ كاالعتراؼ بالنظاـ اإلقميمي العربي كنظاـ سياسي
إقميمي مكحد عمى غرار االتحاد األكركبي يجب التعامؿ معو ككتمة كاحدة ال ككتؿ أك كدكؿ مستقمة
عف بعضيا .مع العمؿ عمى احتكاء كافة الحركات كالفصائؿ اإلقميمية المختمفة التي تستغميا القكل
اإلقميمية غير العربية لتنفيذ إستراتيجيتيا عمى المستكل اإلقميمي لمحد مف نفكذىا كتأثيرىا.
كما كيكصي الباحث بضركرة عمؿ دراسات تتعمؽ بتأثير الحركات السياسية اإلقميمية كحزب اهلل
كحركتي حماس كالجياد اإلسالمي كالشيعة كالحكثييف في التكازف اإلقميمي ،كاألمف اإلقميمي في ظؿ
احتكائيا مف قبؿ دكؿ إقميمية غير عربية لتنفيذ إستراتيجيتيا اإلقميمية كتحقيؽ مصالحيا.
139

املراجــع

140

مراجع الدراسة
كتب


أحمد إبراىيـ محمكد :العراؽ كأسمحة الدمار الشامؿ ،مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية،

األىراـ ،القاىرة2002 ،ـ.


أحمد شكارة :حرب الكاليات المتحدة األمريكية عمى العراؽ كانعكاساتيا اإلستراتيجية اإلقميمية،

مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية ،أبك ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة2005 ،ـ.


إسماعيؿ صبرم مقمد :العالقات السياسية الدكلية النظرية كالكاقع  ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة،

2011ـ.


إسماعيؿ صبرم مقمد :العالقات السياسية الدكلية :دراسة في األصكؿ كالنظريات ،الطبعة

الخامسة ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة2010 ،ـ.


إسماعيؿ عبدالفتاح عبدالكافي :المكسكعة الميسرة لممصطمحات السياسية ،كتب عربية لنشر

كالتكزيع ،القاىرة2010 ،ـ.


أنتكني جيدنز :مقدمة نقدية في عمـ االجتماع ،ترجمة أحمد زايد كآخركف ،كتب عربية لنشر

كالتكزيع ،الطبعة الرابعة ،القاىرة2001 ،ـ.


حسف أبك طالب  :التقرير اإلستراتيجي العربي (  :)2003-2002األزمة العراقية – األمريكية:

االتجاه نحك الحرب ،مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،األىراـ ،القاىرة2003 ،ـ.
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بالؿ الحسف :إسرائيؿ في ضكء نتائج الحرب ،ندكة احتالؿ العاؽ كتداعياتو ،مركز دراسات

الكحدة العربية ،بيركت2003 ،ـ.


بكؿ سالـ :الشرؽ األكسط :مراحؿ تطكر كتفكؾ النظاـ اإلقميمي ،مركز كارنيغي لمشرؽ األكسط

(لمسالـ الدكلي) ،العدد ،9تمكز يكليك 2008ـ.


جياد عكدة :حدكد تأثير دكلة قطر ،جامعة حمكاف ،القاىرة2012 ،ـ.



حساـ الديف جاد الرب :خطط إعادة رسـ الشرؽ األكسط رؤية جيكبمكتيكية أمريكية ،جامعة

أسيكط ،دار النشر االلكتركني كتب عربية2007 ،ـ.


الحكيـ :مؤتمر حكؿ دكر كتأثير القكل اإلقميمية غير العربية (تركيا-إيراف) عمى متغيرات العالـ

العربي ،مشرؼ التحرير :سعيد قرني ،تحرير :أحمد سمير كىدل إدريس ،المركز الدكلي لمدراسات
المستقبمية كاإلستراتيجية ،القاىرة2012 ،ـ.


زياد عبدالكريـ نجـ :دراسة لنظرية ابف خمدكف في الدكلة ،جريدة الرأم العربي ،باريس،

15

أغسطس 2011ـ.


سعد حقي تكفيؽ :عالقات العرب الدكلية في مطمع القرف الحادم كالعشريف  ،دار كائؿ لمطباعة

كالنشر ،عماف2003 ،ـ.


سعد حقي تكفيؽ :مبادئ العالقات الدكلية ،جامعة بغداد ،العراؽ2000 ،ـ.



شعباف الطاىر األسكد :عمـ االجتماع السياسي قضايا العنؼ السياسي كالثكرة ،الدار المصرية

المبنانية ،القاىرة2003 ،ـ.
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شمعكف بيريس :الشرؽ األكسط الجديد ،ترجمة محمد حممي عبدالحافظ ،األىمية لمنشر كالتكزيع،

عماف1994 ،ـ.


عبد عمي كاظـ المعمكرم ،بسمة ماجد المسعكدم :األمـ المتحدة كالتضحية باألمف اإلنساني في

العراؽ ،الطبعة األكلى ،مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية ،بغداد2011 ،ـ.


عبدالرازؽ سميماف :عاـ عمى الربيع العربي التداعيات الدكلية كاإلقميمية ،المركز الدكلي

لمدراسات المستقبمية كاإلستراتيجية ،القاىرة ،نكفمبر 2012ـ.


عبدالرحمف ابف خمدكف :مقدمة ابف خمدكف ،دار القمـ ،الطبعة السابعة ،بيركت ،لبناف1989 ،ـ.



عبدالكىاب الكيالي :مكسكعة السياسة ،المجمد األكؿ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،

بيركت1983 ،ـ.


عبدالكىاب الكيالي :مكسكعة السياسة ،المجمد السادس ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،

بيركت1983 ،ـ.


عزمي بشارة :في الثكرة كالقابمية لمثكرة ،المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة،

2011ـ.


عصاـ سميماف :مدخؿ إلى عمـ السياسة ،الطبعة الثانية ،دار النضاؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

بيركت1989 ،ـ.


عمي الحاج :سياسات دكؿ االتحاد األكركبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة ،مركز

دراسات الكحدة العربية ،بيركت2005 ،ـ.
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عمي الديف ىالؿ ،جميؿ مطر :النظاـ اإلقميمي العربي ،دراسة في العالقات السياسية العربية،

مركز دراسات الكحدة العربية ،الطبعة السابعة ،بيركت2001 ،ـ.


عمر الفاركؽ السيد رجب :قكة الدكلة دراسات جيكستراتيجية ،مدبكلي لمنشر كالتكزيع1992 ،ـ.



غازم حسيف :الشرؽ األكسط الكبير بيف الصييكنية العالمية كاإلمبريالية األمريكية ،اتحاد

الكتاب العرب ،دمشؽ2005 ،ـ.


مارتف غريفيثس ،تيرم اككالىاف :المفاىيـ األساسية في العالقات الدكلية ،مركز الخميج

لألبحاث ،اإلمارات العربية المتحدة2008 ،ـ.


محمد سعد أبك عامكد :المسألة العراقية كتأثيرىا عمى تماسؾ مجمس التعاكف الخميجي ،الخميج

كالمسألة العراقية مف غزك الككيت إلى احتالؿ العراؽ

20032 – 1990ـ ،تحرير :أحمد إبراىيـ

محمكد ،مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،األىراـ ،القاىرة2003 ،ـ.


محمد صادؽ الياشمي :االحتالؿ األمريكي كمشركع الشرؽ األكسط تداعياتو كنتائجو ،مركز

العراؽ لمدراسات ،العراؽ2005 ،ـ.


محمد عبدالقادر خميؿ :الربيع العربي تركيا في شرؽ أكسط جديد ،المركز الدكلي لمدراسات

المستقبمية كاإلستراتيجية ،القاىرة ،نكفمبر 2012ـ.


المركز العربي :التكازنات كالتفاعالت الجيكستراتيجية كالثكرات العربية ،المركز العربي لألبحاث

كدراسة السياسات ،الدكحة ،أبريؿ 2012ـ.
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مصطفى عثماف إسماعيؿ :الربيع العربي ثكرات لـ تكتمؿ بعد عالقات العرب عبر العصكر

كمستقبميا بعد ثكرات الربيع العربي ،مكتبة مدبكلي القاىرة2012 ،ـ.


ممدكح محمكد مصطفى منصكر :سياسات التحالؼ الدكلي دراسة في أصكؿ نظرية التحالؼ

الدكلي كدكر األحالؼ في تكازف القكل كاستقرار األنساؽ الدكلية ،مكتبة مدبكلي لمنشر كالتكزيع،
القاىرة1997 ،ـ.


ممدكح محمكد منصكر :الصراع األمريكي السكفيتي في الشرؽ األكسط ،تصدير محمد طو

بدكم ،مكتبة مدبكلي لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة1995 ،ـ.


مكلكد زايد الطيب :عمـ االجتماع السياسي ،الككالة الميبية لمترقيـ الدكلي المكحد لمكتاب ،دار

الكتب الكطنية ،ليبيا2007 ،ـ.


نكرىاف الشيخ :صناعة القرار في ركسيا كالعالقات العربية الركسية ،مركز دراسات الكحدة

العربية ،بيركت1998 ،ـ.


ىشاـ عبدالحميد 11 :سبتمبر صناعة أمريكية الخطكة األكلى نحك تغير خريطة العالـ كتنفيذ

المشركع األمريكي لمقرف الجديد ،الطبعة األكلى ،دار الكتاب العربي ،القاىرة2006 ،ـ.


كجيو قاسـ حمقة :الربيع العربي آماؿ كآالـ ،المركز العربي الكندم لمصحافة كاإلعالـ ،أكتاكا

كندا ،دار المحجة البيضاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف2012 ،ـ.


كساـ أبي عيسى:

المكقؼ الركسي تجاه حركة حماس

لمدراسات كاالستشارات ،بيركت ،لبناف2011 ،ـ.
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 ،2010 – 2006مركز الزيتكنة



الكسيط :المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،اإلدارة العامة لممعجمات كاحياء التراث ،الطبعة

الرابعة ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،جميكرية مصر العربية2004 ،ـ.


كفاء لطفي :الثكرات العربية :رؤية نظرية معاصرة ،مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية

كاإلستراتيجية ،لندف2012 ،ـ.


جميؿ مطر ،كعمي الديف ىالؿ :النظاـ اإلقميمي العربي :دراسة في العالقات السياسية العربية،

الطبعة السابعة ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت2001 ،ـ.
 بطرس بطرس غالي :السياسة الخارجية المصرية  1990 – 1983ـ ،مكتبة األنجمك المصرية،
القاىرة1991 ،ـ.
 جماؿ عمي زىراف :ديناميكية السياسة الخارجية كالدكر المصرم في ظؿ التحكالت الجديدة،
المحركسة لمنشر ،القاىرة2005 ،ـ.
 ىيثـ الكيالني :اإلستراتيجية العسكرية لمحركب العربية اإلسرائيمية

1988 – 1948ـ ،مركز

دراسات الكحدة العربية ،بيركت1991 ،ـ.

رسائل عممية


إبراىيـ دايخة :أىمية العكامؿ الثقافية في السياسة الخارجية األمريكية لفترة ما بعد الحرب

الباردة ،جامعة الحاج لخضر(باتنة) ،الجزائر2009 ،ـ.
 آمنة عيساكة :الدكر اإلقميمي اإليراني في النظاـ الشرؽ األكسطي بعد الحرب الباردة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر2010 ،ـ.
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 إياد أبك الينكد :التحكالت الدكلية كاهإلقميمية كأثرىا عمى النظاـ العربي في الفترة مف (سبتمبر
 2001إلى مارس 2008ـ) ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة،
2011ـ.


حسف رزؽ سمماف عبدك :النظاـ العالمي كمستقبؿ سيادة الدكلة في الشرؽ األكسط ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة2010 ،ـ.


رجائي سالمة الجرابعة :اإلستراتيجية اإليرانية تجاه األمف القكمي العربي في منطقة الشرؽ

الكسط ( ،)2011-1979رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط ،األردف2012 ،ـ.


طايؿ يكسؼ عبداهلل العدكاف :اإلستراتيجية اإلقميمية لكؿ مف تركيا كايراف نحك الشرؽ األكسط

( ،)2013-2002رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط ،األردف2013 ،ـ.


عبدالمالؾ محزـ :البعد اإلقميمي لمسياسة الخارجية التركية في ظؿ المعطيات األمنية الجديدة،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الحاج خضر ،الجزائر2009 ،ـ.


فيصؿ فياض :مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف التغيرات السياسية العربية في الفترة

– 2010

 2012ـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة2012 ،ـ.


كماؿ أبك شاكيش :ثكرة

 25يناير في مصر :أسبابيا كتداعياتيا كانعكاساتيا المتكقعة عمى

القضية الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،فمسطيف2013 ،ـ.


محمكد حسف عمي العفيفي :مشركع الشرؽ الكسط الكبير كأثره عمى النظاـ اإلقميمي العربي،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،فمسطيف2012 ،ـ.
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محمكد شرقي :السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه العراؽ

2006 – 1990ـ،

رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة الجزائر ،الجزائر2007 ،ـ.


نبيؿ كريبش :دكافع كمعيقات التحكؿ الديمقراطي في العراؽ كأبعاده الداخمية كالخارجية ،رسالة

دكتكراه غير منشكرة ،جامعة الحاج لخضر – باتنة ،الجزائر2008 ،ـ.

دراسات وبحوث


ابتياؿ محمد رضا داكد الجبكرم :النفط العراقي كاالحتالؿ األمريكي ،مجمة السياسية كالدكلية،

الجامعة المستنصرية ،العدد 2013 ،23ـ.


أبك بكر الدسكقي :الثكرات العربية :لماذا سقطت في مصيدة المرحمة االنتقالية ،مجمة السياسة

الدكلية ،العدد  ،188المجمد  ،47أبريؿ 2012ـ.


أحمد تيامي عبدالحي :لماذا لـ تتنبأ العمكـ االجتماعية بالثكرات العربية ،مجمة السياسة الدكلية،

العدد  ،186المجمد  ،46أكتكبر 2011ـ.


أحمد عارؼ ارحيؿ الكفارنة :اآلثار السياسية في النظاـ اإلقميمي العربي في ضكء احتالؿ

العراؽ ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،25العدد الثاني2009 ،ـ.


إسراء أحمد :الشرؽ األكسط بعد احتالؿ العراؽ ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد  ،182مجمد ،45

2010ـ.
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إسالـ جكىر ،كشادم عبدالكىاب :سياسة تركيا تجاه المشرؽ العربي :العراؽ كسكريا كلبناف،

مجمة أكراؽ الشرؽ األكسط ،القاىرة :المركز القكمي لدراسات الشرؽ األكسط ،العدد

 ،43يناير

2009ـ.


بسمة خميؿ نامؽ :التغيير في الشرؽ األكسط بيف اإلرادة الشعبية كالتأثير الخارجي(مصر

إنمكذجان) ،مجمة مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعة بغداد ،العدد  ،16كانكف األكؿ2012 ،ـ.


بشير عبدالفتاح :أبعاد التحكؿ في عالقات تركيا اإلقميمية ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد

،179

المجمد  ،45يناير 2010ـ.


بيجت قرني :ما بعد سقكط رأس الحكـ :تحديات المرحمة االنتقالية كمآالت الربيع العربي ،مجمة

السياسة الدكلية ،العدد  ،192مجمد  ،48أبريؿ 2013ـ.


جاسـ يكنس محمد الحريرم :تداعيات االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عمى األمف الخميجي ،مجمة

شؤكف خميجية ،العدد 2006 ،44ـ.


حسيب خير الديف :الحرب األمريكية عمى العراؽ  . .إلى أيف؟ ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد

2003 ،290ـ.


حيدر عمي حسيف :العراؽ كدكؿ الجكار  . . .أىداؼ كمصالح ،مجمة مركز المستنصرية

لمدراسات العربية كالدكلية ،العدد  ،33الجامعة المستنصرية ،العراؽ2011 ،ـ.


خضير إبراىيـ سمماف :العراؽ كدكؿ الجكار اإلقميمي دكر العراؽ كعامؿ تكازف ،المجمة السياسية

كالدكلية ،الجامعة المستنصرية ،العدد 2007 ،7ـ.
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 خيرم العريدم  :العالقات العربية الركسية تاريخ كحاضر كمستقبؿ  ،مركز الجزيرة لمدراسات،
مؤتمر العالقات العربية الركسية ،قطر ،فبراير 2009ـ.


دىاـ محمد العزاكم :البعد اإلسرائيمي في االحتالؿ األمريكي لمعراؽ ،مجمة مركز الدراسات

الفمسطينية ،جامعة النيريف العراقية ،العدد  ،13حزيراف 2011ـ.


دينا جكاد الجبكرم :الدكر العراقي  . .رؤية في الثكابت اإلستراتيجية كالتحديات المستقبمية:

دراسة استشرافية لمدكر اإلقميمي العراقي  . . .مقكماتو اإلستراتيجية كاالقتصادية كالسياسية . . .
الفرص المتاحة  . .كالقيكد ،مجمة السياسية كالدكلية ،العدد2010 ،15 :ـ.


دينا شحاتة ،مريـ كحيد مخيمر :محركات التغيير في العالـ العربي ،مجمة السياسة الدكلية،

العدد  ،184المجمد  ،46أبريؿ 2011ـ


دينا محمد جبر ،ابتساـ حاتـ عمكاف :اإلستراتيجية بيف األصؿ العسكرم كالضركرة السياسية

كتأثيرىا عمى تكازف القكل الدكلي ،مجمة السياسية كالدكلية ،جامعة المستنصرية ،العدد 2012 ،20ـ.


رسكؿ حسيف عمي الجميمي :التنظيـ الدكلي بيف سياسة تكازف القكة كنظاـ األمف الجماعي ،مجمة

السياسية كالدكلية ،العدد2011 ،18ـ.
 رشا محمد راضي(محرر) :الدعـ اإليراني لإلرىاب في الشرؽ األكسط ،مشرؼ تحرير عادؿ
سميماف ،المركز الدكلي لمدراسات المستقبمية كاإلستراتيجية ،أكتكبر 2012ـ.


ركبرت بيرد :الطريؽ إلى التستر ىك الطريؽ إلى الخراب ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد آب

2003 ،294ـ.
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ريـ محمد مكسى :الثكرات العربية كمستقبؿ التغيير السياسي ،مؤتمر فالدلفيا السابع عشر –

ثقافة التغيير ،كمية اآلداب كالفنكف ،جامعة فالدلفيا ،الخرطكـ ،السكداف،

 6-8تشريف الثاني نكفمبر

2013ـ.


ريياـ مقبؿ :مركب عنصر مركب القكة :عناصر كأشكاؿ القكة في العالقات الدكلية ،ممحؽ

مجمة السياسة الدكلية ،ممحؽ العدد  188ابريؿ 2012ـ.
 ساجد شريقي :الدكر اإليراني في الشرؽ األكسط بعد الحرب األمريكية عمى االرىاب ،مجمة
دراسات إيرانية ،جامعة البصرة ،العدد 2008 ،9 – 8ـ.


الشريعة :جغرافية الكطف العربي ،بحث غير محكـ لكمية الشريعة ،جامعة أـ القرل2013 ،ـ.



عارؼ محمد خمؼ :الدكر التركي اإلقميمي ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية،

جامعة تكريت ،المجمد الثاني ،العدد  ،5العراؽ2010 ،ـ.


عامر ىاشـ عكاد :دكر العراؽ الجديد في اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط،

مجمة دراسات دكلية ،جامعة بغداد ،العدد الثالث كالثالثكف2007 ،ـ.


عبدالتكاب مصطفى :إشكاليات كتحديات جديدة :مستقبؿ التعاكف العربي بعد الثكرات ،مجمة

السياسة الدكلية ،العدد  ،192المجمد  ،48أبريؿ 2013ـ.


عبدالناصر سركر :دكافع كتداعيات القرار االستراتيجي األمريكي باحتالؿ العراؽ عسكرينا في

 2003ـ ،مجمة جامعة األقصى لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد الرابع عشر ،العدد األكؿ ،يناير 2010ـ.


عبدالكىاب بدرخاف :ىؿ أخمت الثكرات العربية بتكازنات القكل في المنطقة؟ ،مجمة شؤكف

عربية ،العدد ،150صيؼ 2012ـ.
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عزمي خميفة :قيد التشكؿ :الدكر المصرم في الشرؽ األكسط بعد ثكرة يناير ،مجمة حالة اإلقميـ،

المركز اإلقميمي لمدراسات اإلستراتيجية ،العدد الثاني ،نكفمبر 2012ـ.


عمي عكاد الشرعة :أثر التغير في النظاـ الدكلي عمى السياسات الخارجية لمدكؿ العربية 1990

–  2005ـ ،مجمة المنارة ،المجمد ،14العدد2008 ،2ـ.


عمي عكاد الشرعة :الرؤل اإلقميمية كالدكلية لمشرؽ األكسط ،مجمة المنارة ،الجامعة األردنية،

المجمد  ،14العدد2008 ،2ـ.


عمي عكدة العقابي :أثر االنسحاب األمريكي مف العراؽ عمى دكؿ الخميج ،مجمة الدراسات

الدكلية ،العدد  ،52جامعة بغداد ،العراؽ2012 ،ـ.


غازم حسيف :التصكرات كالمخططات الصييكنية لمشرؽ أكسطية كمخاطرىا عمى الكطف

العربي ،مجمة الفكر السياسي ،العدد األكؿ1997 ،ـ.


غػػازم صالح بن ػػي ممحـ ،كفايز عبد المجيد الصمادم :البرنامج النككم اإليراني كأمف الخميج

العربي (دراسة تحميمية) ،مجمة المنارة ،الجامعة األردنية ،المجمد  ،15العدد.2009 ،3


فتحية ليثيـ :تركيا كالدكر اإلقميمي الجديد في منطقة الشرؽ األكسط ،الجزائر :جامعة محمد

خيضر بسكرة ،مجمة المفكر ،العدد الخامس2010 ،ـ.


فكزية العطية :عمـ اجتماع الثكرة كخصائص المجتمع الثكرم ،مجمة كمية اآلداب العراقية ،العدد

الرابع كالعشريف1979 ،ـ.
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كريـ جيجاف العمكاني ،خضير سطـ مكحكؿ :األىمية الجيكستراتيجية لمخميج العربي كأثرىا في

جذب األطماع االستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية ،مجمة جامعػػة األنب ػػار لمعمػػكـ اإلنسانية ،العػػدد
الثالث2010 ،ـ.


ككثر عباس الربيعي :المخطط األمريكي

– اإلسرائيمي في العراؽ كالمنطقة العربية :الكاقع

كالتداعيات ،مجمة مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعة بغداد ،العدد 2013 ،17ـ.


لقماف عمر محمكد النعيمي :تركيا كالتحكالت السياسية في المنطقة العربية ،قراءة في المكقؼ

التركي كالدكر اإلقميمي ،نشرة تحميالت إستراتيجية ،مركز الدراسات اإلقميمية ،جامعة المكصؿ ،العدد
 ،63العراؽ ،آيار 2011ـ.


مثنى فائؽ مرعي العبيدم :البعد الديني في الحرب األمريكية الحتالؿ العراؽ ،مجمة جامعة

تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،المجمد األكؿ ،العدد 2009 ،4ـ.


مثنى فائؽ مرعي العبيدم :دكر إسرائيؿ في حرب احتالؿ العراؽ الكاقع كآفاؽ المستقبؿ ،مجمة

جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،14العدد ،9تشريف األكؿ 2007ـ.


محمد أحمد :الغزك األمريكي البريطاني لمعراؽ عاـ  2003ـ بحث في األسباب كالنتائج ،مجمة

جامعة دمشؽ ،مجمة اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،20العدد الثالث كالرابع2004 ،ـ.


محمد السعيد إدريس :تحكالت مؤثرة :اإلطار اإلقميمي لمعالقات بيف دكؿ الخميج كدكؿ الثكرات

العربية ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد  ،192المجمد ،48أبريؿ 2013ـ.
 محمد السعيد إدريس :ثالثكف عامنا عمى قياـ الثكرة اإلسالمية في إيراف ،مجمة السياسة الدكلية،
العدد  ،176أبريؿ 2009ـ.
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محمد بكبكش :التكجيات الجديدة لمسياسة التركية الخارجية ،مجمة دراسات شرؽ أكسطية ،العدد

2011 ،55ـ.


محمد داخؿ كريـ السعدم :التكجيات اإلسرائيمية نحك العراؽ  ،2005-1958مجمة جامعة ذم

قار العممية ،المجمد  ،7اإلصدار 2012 ،2ـ.


محمد سميماف أبك رماف :مف االحتكاء إلى تغيير األنظمة السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط

بعد  11أيمكؿ ،مجمة المنار الجديد ،عدد 2004 ،25ـ.


محمد عباس ناجي :االنكماش :مستقبؿ الدكر اإلقميمي إليراف بعد الثكرات العربية ،مجمة

السياسة الدكلية ،العدد 2011 ،185ـ.


محمد عبدالسالـ :استخدامات القكة :كيؼ يمكف التأثير في سمكؾ الفاعميف الدكلييف؟ ،ممحؽ

مجمة السياسة الدكلية ،ممحؽ العدد  188ابريؿ 2012ـ.


محمد عبدالسالـ :ما بعد الثكرات :إدارة الصراعات الداخمية في المنطقة العربية ،مجمة السياسة

الدكلية ،العدد ،189يكليك 2012ـ.


محمد عز العرب :التغييرات في الشرؽ األكسط ،المؤتمر الدكلي الثاني حكؿ التغيير في الشرؽ

األكسط  9-7ديسمبر  2011ـ ،مركز الشرؽ األكسط لمدراسات اإلستراتيجية ،مجمة السياسة الدكلية،
العدد  ،187المجمد  ،47يناير 2012ـ.


محمد فالج الزعبي :االستعمار األمريكي الجديد مالمحو كتداعياتو ،مجمة أقالـ الثقافية

اإللكتركنية2009 ،ـ.
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محمد ىادم النجداكم :الدكر اإلقميمي لمصر(سيناريكىات ما بعد الثكرة) ،العدد األكؿ ،المجمة

البحثية ،منشكرات مؤسسة خالد الحسف مركز الدراسات كاألبحاث2013 ،ـ.


مخمد مبيضيف :العالقات الخميجية اإليرانية ( 2006 – 1997السعكدية حالة دراسة) ،مجمة

المنارة ،الجامعة األردنية ،المجمد  ،14العدد2008 ،2ـ.
 مصطفى المباد :ىؿ أصبحت األدكار اإلقميمية بالمنطقة حك نار عمى قكل غير عربية؟ ،مجمة
شؤكف عربية ،العدد ،130صيؼ 2007ـ.


مصطفى جاسـ حسيف :الدكر اإلقميمي التركي لممدة مف  2002إلى  2010ـ ،مجمة السياسية

كالدكلية ،الجامعة المستنصرية ،العدد  ،20بغداد2012 ،ـ.


مصطفى عمكم :كيؼ يتعامؿ العالـ مع الثكرات العربية ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد

،184

إبريؿ 2011ـ.


معتز سالمة :الصعكد :التمدد اإلقميمي لدكر ـ جلس التعاكف الخميجي ،مجمة السياسة الدكلية،

العدد  ،185المجمد2011 ،46ـ.


المعيد المالكي لمشئكف الدكلية :إيراف كجيرانيا كاألزمات اإلقميمية ،المركز الدكلي لمدراسات

المستقبمية كاإلستراتيجية ،عدد  ،24السنة الثانية ،ديسمبر 2006ـ.


منى حسيف عبيد :السياسة اإلسرائيمية تجاه دكؿ حكض النيؿ (مصر كالسكداف) نمكذجنا ،مجمة

مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعة بغدد ،العدد 2013 ،17ـ.


ناتالي تكتشي :أبعاد الدكر التركي في الشرؽ األكسط ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد

أكتكبر 2010ـ.
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نصر محمد عارؼ :النفؽ االنتقالي :المسارات المضطربة لمثكرات في المنطقة العربية ،مجمة

السياسة الدكلية ،العدد  ،188مجمد  ،47أبريؿ 2012ـ.
 نظيرة محمكد خطاب :مشاريع كخطط إسرائيؿ لالختراؽ األمني كالتفتيت في المنطقة العربية

–

قراءة تحميمية ،-مجمة مركز الدراسات الفمسطينية ،جامعة بغداد ،العدد  ،15حزيراف 2012ـ.


نكرىاف الشيخ :السياسة الركسية في منطقة الشرؽ األكسط ،مجمة قضايا إستراتيجية ،المركز

العربي لمدراسات اإلستراتيجية ،العدد 1998 ،13ـ.

صحف وتقارير


أحمد نزار الكادم :األطماع التركية في منطقة الشرؽ األكسط ،جريدة الثكرة السكرية 12 ،يكنيك
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