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تغيرا نوعيا في الحراك الجيو سياسي االقميمي والدولي  6102يمثل العام 

من جية ولبداية  0502كونو يمثل رأس المئة عمى اتفاقية سايكس بيكو 
 النياية لتنظيم داعش االرىابي عمميا وما لذلك من أثر عمى السموك
الجيوسياسي لمدول الفاعمة في القرار السياسي الدولي او تمك المؤثرة فيو 
اقميميا وحتى التي تريد ان يكون ليا دور حالي ومستقبمي لمرحمة ليا ما 

 بعدىا من تبدالت .
ان السموك الجيوسياسي بحد ذاتو يحتاج لفيم متجدد باألخص مع تعدد 

ر عنو وتمثيمو نظريا وواقعيا وتبدل فواعمو من جية والختالف طرق التعبي
 عمى المساحة الجغرافية لمشرق االوسط من جية ثانية .

والبحث يسمط الضوء برؤية جغرافية سياسية عمى التغيرات الحاصمة في 
المنطقة من جية فواعل القوة التقميدية ورغبة قوى جديدة في اداء دور اىم 

 في النطاق الجغرافي الذي من الممكن ان تؤثر فيو
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Abstract: 

The year 2016 represents a qualitative change in the 

regional and international geopolitical movement, as it 

represents the centenary of the 1916 Sykes-Picot 

Agreement on the one hand, and the beginning of the end 

for the terrorist organization Daash in practice. This has 

an impact on the geopolitical behavior of countries that 

are active in the international political decision or those 

that influence it regionally, and even those that want to 

be It has a current and future role for a stage that has its 

aftermath of changes. 

The geopolitical behavior in itself needs a renewed 

understanding, especially with the multiplicity and 

change of its actors on the one hand, and the different 

ways of expressing and representing it theoretically and 

realistically on the geographical area of the Middle East 

on the other hand. 

This research sheds light with a geopolitical vision on 

the changes taking place in the region in terms of 

traditional power actors and the desire of new powers to 

play a more important role in the geographical scope that 

they may affect   
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 المقدمة :
تبحث الجيوسياسية في مفيوميا العام بالعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية       

واالقتصادية المؤثرة عمى العالقات الدولية وعمى سياسات الدول فييا، وقد تطورت 
عما كانت عميو من نمطية وبمغت ابعادا وادوارا وغايات عميقة  الجيوسياسية بشكل كبير

الدقيق لمدولة وتكوينيا المجتمعي كالمدن والشركات العابرة لمقارات المحتوى فتدخمت بالمحتوى 
والجيات الفاعمة في القرار السياسي لمدولة وفي المجتمع الدولي ككل ومنيا المنظمات 
والحركات الشبابية والنسوية وسير االنتخابات وبما ينسجم مع رؤى المجتمعات احيانا وما 

خل بين مصطمحي )النفوذ( و)االمتداد الجيوسياسي( ، وفي يخالفيا بأحيان اخرى . وىناك تدا
منطقة الشرق االوسط وشرق البحر المتوسط ىناك فاعمين اثنين اساسيين وليما نفوذىما 
وامتدادىما الجيوسياسي فايران التي تعد نفسيا موجودة طبيعيا )موقعا وحدودا(، واستراتيجيا 

ود اليند يوما ما ، وىناك الفاعل التركي الذي في امتداد تاريخي من البحر المتوسط الى حد
طالما استدار في نفوذه وناور بين الشرق العربي االسالمي بديال عن الغرب االوربي، وىو 

 يعد ىذين البعدين الجغرافيين امتدادا جيوسياسيا طبيعيا لتركيا متى تييأت الظروف لذلك.
فييما من دالالت موضوعية،  وعند تناول النفوذ والنفوذ الجيوسياسي عمى ما    

فانيما يختمفان بكون االمتداد الجيوسياسي متاح لدولة الجوار القوية تجاه جيرانيا سيطرة 
وتأثيرا، فيما يكون النفوذ خاصية متاحة لبمد الجوار وغيره ومنو اشتق مصطمح اخر وىو افراغ 

في مكان اخر غير النفوذ بمعنى ان يصبح لمدولة العظمى قوة وعنفوان يحتاج ان يصب 
نطاقيا المحمي المألوف)حدودىا( وغير مجاليا االقميمي الجيوسياسي الى معنى ابعد وىو مد 
النفوذ لمناطق ابعد من ذلك كتواجد النفوذ البريطاني في الشرق االوسط مطمع القرن العشرين 

النفوذ(الروسي وما قبمو وتواجد)النفوذ( االمريكي فيو بعد الحرب العالمية الثانية والحقا )
 والصيني وربما غيرىم ايضا .

عمى انو يوجد تقريب بين المصطمحين في ادوات الحراك ليما ، فكل منيما       
 يستخدم القوة التي تنسجم مع الواقع الجيوسياسي المقابل صمبة كانت او ناعمة.

 مشكمة البحث : 
ق االوسط مطمع االلفية ان التبدالت الحاصمة في توازنات القوة بمنطقة الشر  ىل – 8

 الثالثة  قد اوجدت مظاىرا مختمفة عن التي كانت سائدة قبل ذلك ؟
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ىل ان المظاىر المعتاد عمييا في المنطقة طيمة القرن العشرين اثرت ،والزالت،   -6
 في الواقع الجيوسياسي لممنطقة ودوليا ؟

االوسط واختالفيا ىل ثمة ما يشير لتغير قوى النفوذ ومظاىر وجودىا في الشرق  -3
 زمانيا ومكانيا ؟

 فرضية البحث : 
ان التبدالت الحاصمة في توازنات القوة بمنطقة الشرق االوسط ىي مظير من مظاىر 
تغير النفوذ الجيوسياسي لمختمف االطراف الفاعمة اقميميا ودوليا، وما الحراك المستمر لمسكان 

رى اال نتاج لتمك التغييرات المنشودة من قسريا او لممجاميع المسمحة او قوى التأثير االخ
االطراف المتحكمة  والتي تدفع ثمنيا اطراف اخرى أضعف ممثمة بالشعوب واالنظمة 

 السياسية الضعيفة .
يعد البحث محاولة لمكشف عن االدوات واالحداث التقميدية وغير اىمية البحث : 

سي والذي تتداولو قوى التأثير العالمية التقميدية التي ترافق صناعة التغير في النفوذ الجيوسيا
وتعيد صياغتو وتكرار تدويره في سياساتيا  تجاه المنطقة ، وتبيان امكانية االستفادة من 
تسمسل االحداث لموقوف عمى حقائقيا وتجنب اثارىا السمبية او االحاطة بيا ادراكيا وتصوريا 

 ، فضال عن التعامل معيا حاال ومستقبال . 
يحدد البحث مكانيا  بمنطقة الشرق االوسط ،عمى اختالف تعريفاتيا حدود البحث : 

وتحديدات قوى التأثير الميتمة بيا ويحدد زمانيا، في الوقت الراىن، والمتمثل بدخول االلفية 
الميالدية الثالثة واحداثيا التي تعد نتاجا لمفترة التي اعقبت اتفاقية سايكس بيكو 

نو ( والتي رسمت لممنطقة شكال معينا صار في تغير بعد مئة سنة من )وليست جزء م0502
 . 6160االحداث الى يومنا ىذا 

ان الحراك والتغير واالمتداد الجيوسياسي المتسارع في العالم وما مبررات البحث : 
يترتب عميو من اعادة توزيع لمقوة وفق توازنات عالمية جديدة اقميمية او دولية يوجد رغبة 

ة لدى الباحث االكاديمي من تقصي ذلك ومحاولة تناول وحصر االحداث المقترنة وحاج
 بالمفاىيم االنفة الذكر، كال عمى حدة، مع كل تجدد حاصل .     

 المبحث االول : رؤية مفاىيمية وتأطير فكري :
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بالعودة لفواعل النفوذ واالمتداد الجيوسياسي فان تركيا درجت عمى استخدام         
بمد اذرعيا في الجوار الجيوسياسي او المدى االعمق لمنفوذ  ة الناعمة سياسيا واقتصاديا  القو 

في الدول االخرى ، بتصفير المشكالت عكس ايران التي درجت عمى استخدام القوة الخشنة 
متمثمة بدعم خيارات الحسم العسكري والمسمح لمنزاع مع الخصوم او في دعم حمفاءىا ،وتمك 

 كون غير مالئمة بمنظور معين، لكنيا تمثل طريقا اقصر واقوى لتحقيق االىداف . مفارقة قد ت
ان من ابرز اشكاليات النفوذ الجيوسياسي ،ىي النظرة االنية لو ، سواء من الجية   

المستفيدة التي تبرره او من الجية التي وجب عمييا دفع الثمن من جية اخرى وتداخل 
يعيد لمذاكرة زمن المستعمر االوربي االبيض لمناطق العالم ، التبريرات لمد النفوذ الى حد 

فالمبرر التاريخي حاضر في كل مقاربة لوصف االمتداد التركي وااليراني في المنطقة العربية 
ويعد ذلك حقا اصيال ليذه الدول )من وجية نظرىا باألقل( في اعادة الكّرة لبسط النفوذ. 

يكافح ألجمو حد االقتتال كما حصل في السعي االيراني ولممبرر الديني من يؤيده واحيانا 
الى اليوم وكذلك التأطير  0535لبسط النفوذ المذىبي )السياسي( منذ الثورة االسالمية عام 

االسرائيمي لمد نفوذه وسيطرتو عمى القدس وتيويدىا وكامل االرض العربية او المدى 
 ه الجوار العربي ىو اشارة الى ذلك التداخل.االسالمي العثماني الطابع في الحراك التركي تجا

ولعل البعد االقتصادي ىو االمضى قوة واالسرع ايصاال لقوى النفوذ في المنطقة       
وغيرىا كالوجود الصيني الذي حضر متأخرا لكن لو ثقمو االقتصادي بمشاريع الموانئ 

ات التي مكنت من تواجد والمصانع والقطارات واالستثمارات وكذلك الشركات العابرة لمقار 
رؤوس اموال متحكمة باقتصادات دول المنطقة الضعيفة كما في لبنان واالردن واالمارات 

 والخميج العربي ككل وحتى مصر من طرف اخر .
عمى ان المبس الحاصل في تداخل معنى النفوذ الجيوسياسي من طرفيو ال         

سعي الطرف االقوى في ميزان القوة إليجاد ثقل بّناء يمغي ان يكون لو بعدا ايجابيا بناًء يتمثل ب
لو يثبت من خاللو حقوقو باتفاقات بينية متكافئة تعود عمى الطرف االضعف ببعض عناصر 
القوة والفائدة التي تصب بالنياية في مصمحة الجميع وىو خيار ذكي يحتاج لمن يتتبعو من 

اق وسورية ولبنان واليمن ، وىو امر بعيد صانعي القرار في ايران وتركيا والسعودية مع العر 
المنال بالمستقبل المنظور بسبب تداخل المصالح األنية من جية وقوة الصراع عمى النفوذ من 
جية ثانية فضال عن تمايز قوى  التأثير الفاعمة من جية ثالثة . فقد اخذ البعد الثقافي والديني 
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وافرغت ايران نفوذىا بصيغ غير مالئمة  حظا وافرا من السياسة االيرانية تجاه المنطقة
لمشعوب فييا وحازت تحفظا من قوى كانت تترقب المشيد وتقرأه من منظور اقتصادي كما 
تفعل تركيا او امني كالسعودية  او استراتيجي كالواليات المتحدة االمريكية او مترقب لكل ذلك 

 كإسرائيل .
 .الشرق االوسط ، تسميتو وحدوده واشكالياتو -8 

يشير مصطمح الشرق االوسط الى المنطقة التي تمتقي فييا القارات الثالث )أسيا و    
اوربا وافريقيا( دونما تحديد مسبق او اتفاق موحد لذلك، واول ما وردت التسمية في الكتابات 
االوربية وباألخص البريطانية منيا تمييزا ليا عن الشرق االسيوي)اليند والصين واليابان( وعن 

طمح اخر قريب جدا وىو الشرق االدنى والمقصود بو ممتمكات الدولة العثمانية ) مص
م( ويضم غرب تركيا وبمغاريا ومولدوفا ورومانيا والبوسنة واليرسك واليونان  0567 -م0655

والبانيا وىنغاريا ،وسمي باألدنى باعتباره االقرب الى اوربا .) محمدعمي حوات ، 
 (.01،ص6116

وبما ان الجغرافية تيتم بدراسة المكان والظاىرات المكانية المتباينة ، فمن       
المنطقي ان تحديد تسمية المناطق واالقاليم السياسية ىي مسؤولية الجغرافي السياسي ، والحق 
ان مصطمح الشرق االوسط ليس كذلك بل ىو نتاج فكر استعماري وتعاطي غربي مع المكان 

خاصة ، فقد اشار ماىان بحديثو عن االستراتيجية البحرية البريطانية الى  برؤية جيوسياسية
باحثا في العوامل ذات الطبيعية  0516المسالك الشمالية والغربية المؤدية الى اليند في العام 

االستراتيجية المتوافرة في المنطقة وحث بريطانيا لمدفاع عنيا .) محمد عمي حوات ، 
 (.60،ص6116

تبع ذلك ظيور كتابات آلخرين مثل )فيتر( بمؤلفو تركيا الكمالية والشرق ثم        
االوسط ، ويشير )تايمور و فمنت( الى ان القمة من يحيطون عمما بالمعنى االصمي لمشرق 
االوسط ويصفانو بانو المنطقة الواقعة بمنتصف الرحمة المقطوعة بين بريطانيا الى مستعمراتيا 

 (.44،ص6112لت فمينت،في اليند. )تايمور و كو 
والذي ييمنا من اصل التسمية ، انيا ومنذ بداية استخداميا كانت ليا معنى       

وداللة استراتيجية وفيما بريطانيا خاصا لممنطقة وطبيعة النظرة الييا وىو امر لم يختمف او 
وتوسع  يقل بل ازداد الحقا وطوال القرن العشرين من اطراف اخرى وبأشكال متنوعة ايضا . 
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المصطمح ليشمل مناطق غربية حددتو كتابات االولين ليشمل مصر وربما السودان فضال عن 
النزوع شرقًا إليران والباكستان وقبميما تركيا بالطبع مما يرسخ فكرة ان المصطمح جيوسياسي 
 خصو البحث بتسمية تتداخل معو مكانيا وىي)النفوذ الجيوسياسي( من ناحية تطبيقية مباشرة 

 التحديد الجغرافي والبعد المكاني لمشرق االوسط . -0 
لقد اغفل منظري السياسة الدولية  االبعاد االيدلوجية والثقافية واالجتماعية عند   

اطالق مصطمح الشرق االوسط نازعين الى البعد المكاني ذو الداللة الجيوسياسية ربما 
ميم وثالثيا االقتصار عمى البعد المكاني ألسباب موجبة من قبميم اوليا االختصار وثانييا التع

فسحا لمجال التداخل في المفاىيم االخرى او لتعارضيا لغويا وايدلوجيا واالىم من كل ذلك ىو 
االقتصار عمى النظرة الجيوسياسية التي كانت حاكمة لمحراك الدولي تجاه بعضو وباألخص 

 المناطق االضعف جيوبولتيكيا .
ف واضح بين اصحاب القرار في الدول ذات النفوذ و التأثير لذا نجد ان االختال     

الكبيرين عمى تحديد الشرق االوسط بسبب اختالف المصالح والرؤية )المكانية الزمانية( 
لممنطقة ككل وعند تناول قضاياىا ، فنجد ان المصطمح ذو الداللة الجغرافية حاضرا عن 

 والمشكالت السياسية فيو . التحديد المكاني او التأطير الزماني لمقضايا
 إشكاليات شرق اوسطية . -3  
تتصف منطقة الشرق االوسط بصفات ال تتوافر او تجتمع في اي منطقة اخرى      

من العالم ألسباب موضوعية تتعمق بالعمق الحضاري والثقافي والتداخل الفكري وااليديولوجي 
جانب احادي ييمل احيانا كل ما فضال عن اسباب تتعمق بتناول اطراف اخرى خارجيو من 

 ذكر ويصطف بجانب مظاىر يراىا متميزة فيو مثيرا بذلك اشكاليات يمكن اجماليا بنقاط :
تمتمك المنطقة جذورا تاريخية موغمة بالقدم ومتضاربة احيانا بسبب اختالف الحقب  -أ

 التي مرت ، فكميا تتبع دينا واحدا وىو االسالم ما عدا اسرائيل ولبنان .
اشكاليات الحد السياسي التي طرأت من مائة عام فقط التي أثرت بنسيج المنطقة  -ب

 وأدت النقطاع غريب النسجام كان حاصال بين سكان المنطقة ككل .
تختمف المدارس الجيوسياسية في تحديد منطقة الشرق االوسط جغرافيا، فنجد  -ج

ودية وايران والعراق ، اما في المدرسة الفرنسية تعده شامال تركيا وسورية ومصر والسع
االدبيات الروسية فتقصد بو المنطقة العربية مضافا ليا ايران وافغانستان ، ويحدد االلمان 
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الشرق االوسط بأفغانستان واليند وبنغالديش وبورما ونيبال وسريالنكا ! في حين ان تسمية 
يا وجورجيا والبحر االسود الشرق االوسط عند البريطانيين تشمل بحر قزوين والقوقاز وارمين

والجزيرة العربية من ايران الى ليبيا غربا ، فضال عن اعادة تصحيح ليذه المدارس لمتقسيم 
وعمى مستوى المدرسة الواحدة كالمدرسة الروسية التي تستبعد الدول العربية الخميجية من 

نطقة الممتدة في شرق التسمية ونطاقيا والمدرسة الفرنسية التي تحدد الشرق االوسط بانو الم
(. 03البحر المتوسط الى شواطئ شمال غرب المحيط اليندي .)عبدالرحمن عمي حسين ،ص

فيما يتطرق الوصف االسرائيمي لممنطقة عادا اياىا ممكا مشاعا ومتاحا لمجميع بفضل وجود 
ن والييود قوميات وثقافات اخرى غير عربية كاألتراك والكورد وااليرانيون والباشتون  واالورديو 

كمكونات اصيمة بالمنطقة ، وىو رأي لو من يدعمو في مسعى تحقيق النفوذ الجيوسياسي في 
 (. 61المنطقة.  ) عبدالرحمن عمي حسين ، ص

ظير مؤخرا التوصيف االمريكي لمشرق االوسط ىو االقوى تأثيرا مقسما المنطقة  -د 
ية عمى اساس تاريخي وعّد المنطقة عمى اساس نفوذ لغوي متناوال المجموعات السكانية العرب

خميطا من االعراف والقوميات والثقافات وحتى االديان والطوائف وىو طرح يناغم الطرح 
االسرائيمي اليادف لتفتيت المنطقة . وقد قسم داالس الشرق االوسط من وجية نظر امريكية 

 الى ثالث مجموعات  :
 الدول العربية واسرائيل في اسيا  - 
 السودان واثيوبيا في افريقيا مصر و  - 
 تركيا واليونان وقبرص في اوربا . -

 (  الشرق االوسط8خريطة )
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وىذه التقسيمات ،كتناول إلشكاليات  التسمية ،ىي رؤية امريكية تجزيئية لمقضايا    
بحسب اىدافيا بالمنطقة ورؤيتيا ليا حاضرا ومستقبال بعيدا عن اي واقع جغرافي سياسي 

 ينظر لو نظرة تماسك وثبات .
 (.64،ص6100) رؤوف رستم حمادي الراجحي،

الدول العربية لتسمية الشرق االوسط واقعا اما التعريف العربي فيظير تبني  -ه  
جغرافيا مزاحما ومجزئا لفكرة الوحدة العربية دونما رغبة ولو عارضة عمى مقاومة المصطمح 
ومراميو الجيوسياسية في تماىي مع حالة امتداد النفوذ الغربي وتغولو في المنطقة . فقد 

ة ولبنان واالردن وفمسطين والعراق حددت الجامعة العربية الشرق االوسط جغرافيا بدول سوري
وكل شبو الجزيرة العربية ومصر وايران وتركيا وافغانستان وقبرص وحتى ليبيا ) حسام الدين 

 (.370،ص6114جاد الرب،
ان مصطمح الشرق االوسط جيوسياسي اكثر منو مصطمح جغرافي ، ففي  –و   

وسيع النفوذ فانو ال يتناوليا كال الوقت الذي يتعامل مع دول ويشير ليا بالربط والتحميل وت
متكامال بل كجامع لمنقائض ، فالتسمية مستوردة وبحسب رؤية ونظرة دول النفوذ المتعاقبة 
)عميو وفيو واليو( وبحسب المصالح التي تحددىا الرؤى االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

نسة لمسكان والمقومات الطبيعية وبنظرة احادية قادمة من خارجو غيبت الصفة االقميمية المتجا
 االخرى التي ال محل ليا في اي طرح متعمق بيا .

من فيم ىذه االشكاليات مجتمعة او مخصصة يتبين ان الغرض من تعويم  -ز
التسمية بين ما ىو جغرافي اقميمي غائب وبين ما ىو جيوسياسي حاضر وجيوبولتيكي متميز 

اعمين جدد في المنطقة من خارجيا او داخميا عمى لبعض دول النفوذ وترك الباب مواربا لف
غير ما تأتي بو النسجة لطبيعية لتكوين المنطقة والمقصود ىنا ابراز دور االقميات والحراك 
الجيوسياسي وايجاد مناطق نفوذ جديدة لقوى لم يكن ليا ىذا  التأثير والعمق بالمنطقة 

 كإسرائيل وتركيا وايران واالمارات وغيرىا .
 الشرق االوسط ، االىمية المتزايدة . – 4 

حظي الشرق االوسط واليزال بأىمية كبيرة متنامية مع كل حراك عالمي نحو        
المنطقة او شرقيا وغربيا، فمنذ حركات الكشوف الجغرافية المبكرة كانت المنطقة في 

والبريطانية وكان  اولوياتيا، وتبعتيا الحركات االستعمارية الفرنسية واليولندية والبمجيكية
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االىتمام ينصب عمى الشرق االوسط لما فيو من مزايا قديمة ومتجددة كالعمق الحضاري 
والتاريخي واالرث االيديولوجي المتمثل باألديان السماوية الثالث ومنيا ما يخص العالم 
المسيحي الذي يرى في المد االسالمي غربا خطرا عميو وعمى مقدساتو سواء بالقدس او 

 لفاتيكان الحقا. با
ومع اطاللة القرن العشرين كان الشرق االوسط محط اىتمام الدول االستعمارية       

في رغبتيا بتطويق الدولة العثمانية ومياجمتيا من عدة جيات كان اىميا الخميج ومصر 
ناطق والبمقان غربا . وما ان تحقق زوال الدولة العثمانية تسابقت فرنسا وبريطانيا القتسام الم

العربية الخارجة من التبعية العثمانية واقتسام خيراتيا متمثمة بالنفط والغاز الحقا وثروات 
معدنية كثيرة . ومن الميم ان ال تقتصر نظرتنا الى الشرق االوسط واىميتو عمى ما فيو من 
ية ثروات بترولية فقط ،فالموقع الوسطي كان واليزال محور اىتمام الدول ومصالحيا االقتصاد

ووجود اىم المضائق والممرات البحرية كمضيق عدن وقناة السويس وطرق المرور بين الشرق 
والغرب في بحار العرب واالحمر وحجم التجارة المتنامي بالخميج ومدنو فضال عن امكانات 
بشرية ميمة من حيث وفرة اليد العاممة وامكانية  تطويرىا واستغالل ثروات دوليا . وكل ذلك 

الشرق االوسط ،ككل متكامل، فرصة لمتنافس عمى مركز ميم وفاعل في القوة  يجعل من
االقتصادية العالمية وبالتالي في صياغة القرار الدولي فيما لو توفرت امكانات وفرص خاصة 
بدول المنطقة والنأي بيا عن مشاريع التموضع الدولي المحسوب لمصمحة دول  التأثير 

 (.33،ص6103ياء مدلول فرج الطائي العالمية وتمثيل مصالحيا .)ض
 ( مؤشرات سكانية واقتصادية لدول الشرق االوسط الفاعمة8جدول)

الدخل  6المساحة/مميون كم
المحمي 
مميار 
 دوالر

% من سكان 
الشرق 
 االوسط

 ت الدولة 6104السكان   

1 002 450 611 
451 

 0 مصر  760 253 90 66

1 648 195  333 
501 

 6 ايران  000 778 78 05
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780 580 760 
610 

 3 تركيا  000 214 78 05

437 072 661 
507 

 7 العراق 000 575 36 5

2 149 690 346 
743 

 1 السعودية 000 521 31 4

 2 اليمن 000 745 26 3 507 62 555000
 3 سورية 000 270 23 2 406 37 180 185

83 600 707 
035 

 4 االمارات 000 314 9 6

 5 اسرائيل  000 372 8 6 321 71 071 66
 01 االردن 000 837 6 6 650 76 300 92

المصدر: المركز الوطني لالحصاء والمعمومات، الكتاب االحصائي السنوي، عمان ،البوابة العربية 
 . 6161لمتنمية،

 كما ويمكن ان نجمل مميزات جيوبولتيكية تضفي قيمة مضافة لمشرق االوسط : 
اطالالت بحرية عمى اىم طرق النقل والمواصالت البحرية والجوية في العالم  -أ 

 ووجود اىم الممرات البحرية التي تتحكم بربع تجارة العالم .
مناخ معتدل لمنشاط البشري السكاني واالقتصادي ولمنظام االيكولوجي المتميز  -ب

انيار كبيرة كالنيل ودجمة والفرات بموارده الطبيعية وموارد الطاقة والمياه ،اذ توجد فيو 
واحواضيما في ايران وتركيا وكميات تساقط مطرية مالئمة ووفرة مساحة ، كميا بجغرافية 

 واحدة تضفي تميزا لممنطقة.
يمثل محور اىتمام الجيوسياسية االمريكية لكونو منطقة افراغ نفوذىا تجاه المد  -ج 

الشيوعي يوما ما ثم امام التمدد الصيني المحتمل بأيدولوجيتو المختمفة فضال عن تخوف دائم 
 من نيضة اسالمية في المنطقة تودي بالمصالح االمريكية التي تمثميا اسرائيل .

كبير، صار الشرق االوسط محط اىتمام كبير لممستثمرين من الرصيد المالي ال –د 
كل انحاء العالم في مجاالت الطاقة والبناء والتجارة العابرة )الترانزيت( لمتسييالت الكبيرة 
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الموجودة في مناطقيا التجارية والصناعية والعمرانية، وقد ازدادت العائدات النفطية والغاز 
الخيرة في ايران و دول الخميج العربية التي تودع غالب الطبيعي بشكل كبير في العقود ا

مدخراتيا في دول غربية كالواليات المتحدة االمريكية وسويسرا و اوربا الغربية، وقد ساعد ذلك 
عمى تقديم معونات اقتصادية وقروض عمل لدول اخرى ومنيا الدول الصناعية نفسيا 

بعدىا مما زاد من القيمة الجيو اقتصادية وما 6114وباألخص في االزمة المالية العالمية 
لممنطقة بفضل الثقة المتبادلة بين اقتصادات المنطقة والعالم الغربي مما اعطى لدول صغيرة 
كقطر واالمارات والكويت فضال عن اسرائيل اىمية مضافة وصارت مؤثرة في العالقات 

 الدولية.
(Qstar General Secretariat Development 

Planning(GDSP,March2011).  
االنفتاح عمى مفاىيم جديدة، اذ شيدت بداية االلفية الثالثة تقاربا كبيرا بين  –ه  

الثقافات والتوجيات عمى مستوى العالم ، وكانت منطقة الشرق االوسط ساحة صراع ليا سابقا 
والقومية  لتصبح ساحة تمازج مؤخرا وفي ذلك ابعاد ايجابية كزوال التفرقة العنصرية والدينية

وغيرىا ومنيا ما لو اثار سمبية كاالنسالخ من اليوية واالستسالم لمشاريع خارجية دونما 
تمحيص ليا مما يفضي لمسالك تفضي الضمحالل اليوية المجتمعية وحتى السيادية لدول 
المنطقة . وعمى كل ، الزالت الجوانب االيجابية ىي االكثر بروزا في ىذا السياق كالبناء 

اصل االيجابي بين الشعوب وان بدت بوادر االختراق الجيوسياسي في شيوع اتفاقات والتو 
جديدة قد تؤدي الى تغيير التركيبة السكانية او اليوية الثقافية االجتماعية فضال عن مشاريع 
التواصل والتطبيع مع اسرائيل التي كانت الى وقت قريب عدوة لممنطقة وشعوبيا فصارت 

 .Nader Kabbani,26  February ,2019. حميفا محتمال ليا 
 (  سكان دول الخميج العربية ونسب االجانب فييا.0جدول)

نسبة االجانب 
% 

عدد السكان  نيالمواطن االجانب
 االجمالي

 الدولة

 السعودية 33.7 61.3 06.2 % 33.4
 االمارات 5.7 0.14 4.3 % 44.13
 عمان 7.2 6.1 6.16 % 73.51
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 الكويت 7.2 0.7 3.6 % 25.21
 قطر 6.3 1.374 6.3 % 43.311
 البحرين 0.1 1.245 1.403 % 17.00

 المصدر: المركز االحصائي ،مجمس التعاون لدول الخميج العربية
GCC,STAT,http//www.gccstat/ar/static/puplictions. 

ومن الجدول اعاله نالحظ ان عدد سكان دول الخميج العربية كجزء ميم في الشرق 
% لمفترة 6.1وبمعدل سنوي لمنمو يبمغ  6160نسمة في العام  13.711.111االوسط  بمغ 

 % .7.4سنة ، ولموافدين  01% من السكان دون 60.5وان   6101-6105
 (.6161يناير65)القبس الكويتية، 

 المبحث الثاني :  ادوات تغيير النفوذ الجيوسياسي في الشرق االوسط الجديد .  
تعمل الدول عمى انفاذ قوتيا بمختمف االدوات والطرق عمى قدر ما تتوفر ليا من    

جية وبما ال يرىق قوتيا ويستنفذىا من جية اخرى ، وفي لعبة التوازن في المصالح ىناك 
كن عدىا ايضًا مراحل لتغيير النفوذ، ونكاد نجزم انو لم تعد ثمة الكثير من االدوات ، التي يم

 طريقة او اداة اال واستخدمت في الشرق االوسط في مرحمة ما وبقوة ما . 
، ان تعدد الحروب التي حدثت في الشرق االوسط بمختمف االسباب  الحروب  -0   

والدوافع والمديات التي طالتيا ثم النتائج التي الت الييا تعطي تصورا شموليا ان ليا اىدافا 
كان ليا اسبابيا الموضوعية  0544-0541ابتدائية واخرى نيائية ، فحرب الخميج االولى 

لتي الت الى اضعاف وتحجيم دور العراق وايران في المنطقة . ثم ونتائجيا االقميمية والدولية وا
التي فتحت الباب لحراك جيوسياسي مختمف بالمنطقة وكان من  0550حرب الخميج الثانية 

 نتائجيا :
تواجد دائم لمقوات االمريكية في الخميج بعد ان كان ذلك محظورا  طيمة الحرب  -أ  
 الباردة .
يمي  مريب بعد الحرب مباشرة والبدء بمفاوضات اوسمو عام اسرائ –تقارب عربي  -ب 
0556. 

ادراج الدول العربية ضمن الحراك االمريكي بالشرق االوسط والعالم بعد االعالن  -ج  
 بعيدا عن توافقات واحتياجات االمن العربي . 0553عن مصطمح النظام العالمي الجديد 
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قد اعادت وفرضت  6113العراق واحتالل  6116ثم ان حروب افغانستان عام   
ترتيب كل شيء بالمنطقة ووفق رؤية مباشرة بالكاد سمحت لدول المنطقة ابداء رأي التوافق 
معيا . وبالنتيجة كانت الحروب والزالت ، وسيمة التغيير االنجح في فرض النفوذ الجيوسياسي 

يرات جانبية قد ال تجعمو عمى المنطقة ، لكنو يعد اخطرىا بالتأكيد لما يحمل من مدخالت وتأث
ناجحا بكل االحوال ، وألنو يمثل خيار الالعودة وعنده تنتيي امكانية استخدام بقية الخيارات 
او العودة الييا . وألجل ذلك قسمت الدول الفاعمة  التأثير االقميمي والدولي خيار الحرب 

انت الحرب االستباقية التي لمتغيير الى مراحل اكثر امنا ليا واكثر مرونة في االستخدام ، فك
تتيح امكانية الحسم واحداث التغيير المطموب قبل ان يتسنى لمطرف المناىض فرصة 
االستعداد ليا وتكون فرصة نجاحيا اكبر من الحرب الشاممة وانعكاساتيا اقل منيا . )غدير 

 (.6105الخدام ، يوليو 
اق ضيق ألجل كسب ثم حرب الوكالة التي تقوم بيا اطراف محمية وعمى نط   

االرض وفرض االرادة عمى السّكان ومن ثم االنتقال الى مرحمة التسوية التي فييا يتم رسم 
حدود جديدة وامتداد جديد مثمما شيدنا من حراك لممجاميع المسمحة التي حاربت داعش في 

قي مناطق غرب العراق وسورية ، ثم الت  ىذه المناطق من نفوذ عراقي محمي مستقل او عرا
بتدخل امريكي الى نفوذ عراقي ايراني متجو غربا الى الساحل السوري بحكم القوة التي رفدت 
بيا ايران ىذه المناطق بعد تحريرىا مقاومة منيا لمنفوذ االمريكي فييا والذي انحسر فعميا 
بشكل كبير . ومن جية اخرى فان التقدم الذي احرزتو قوات سورية الديمقراطية في مناطق 

تجتاحيا مجاميع داعش االرىابية ثم تحول ىذا التقدم الى امتداد لموجود الكردي المدعوم  كانت
من اقميم كردستان العراق ذو التوجو والطابع االمريكي ، ومنو قيام قوات موالية لتركيا بالتحرك 

غربي قاطعة الطريق عمى الكرد  –جنوب مؤمنة ادلب ضد الحراك الكردي الشرقي -شمال
)الحرب في سورية ، ر المتوسط مما دعم الوجود التركي بسورية بشكل مباشر . نحو البح
6160 )  

 ( تقاطع النفوذ التركي مع النفوذ الكردي في سورية 0خريطة ) 
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المصدر : نور عبدالنور وأخرون ، المنطقة االمنة مشروع قائم وتفاصيل مؤجمة ، موقع عنب بالدي ،  
-content/uploads/2019/08/Recovered-https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp 

 القرارات االممية والحراك المنفرد لدول  التأثير . -0
اعا دوليا عمى االمن والسمم الدوليين في الوقت الذي تمثل االمم المتحدة ودوليا اجم   

فان ىذه المنظمة وقراراتيا بيذا الشكل قد تكون عائقا امام التمدد والرغبة في افراغ النفوذ 
الجيوسياسي لدول  التأثير الفاعمة  وىو عمل دأبت عميو وال يمكن ان تتوقف عنو الي سبب 

 حتى وان كان اجماعا دوليا ! 
نفرد بيا دول  التأثير العالمي واىميا واقواىا واوضحيا عمى ان ىذه الخاصية ت   

الواليات المتحدة االمريكية وبدرجة اقل دول  التأثير االقميمي التي ما تنفك تستصدر ىكذا 
 قرارات اممية ثم تحاول اعادة تفسيرىا لصالحيا او التغاضي عنيا ومنيا :

التصادم االمريكي االيراني الذي اوقف مسيرة  6101االتفاق النووي االيراني  -أ  
بتحديث قدراتيا  6104-6101واعطى إليران فرصة لتغيير ميزان القوى االقميمي في فترة 

العممية والفنية واعادة رفع نسب تخصيب اليورانيوم مما اقمق دوائر صناعة القرار المعنية 
ويدفعيا لمزيد من  بالممف النووي االيراني لما يمكن ان يوفر حمية إليران ويمنع استيدافيا

التمدد الجيوسياسي لحساب االخرين في المنطقة والعالم ، وقد اثبتت المشاىدات التراخي 
االمريكي وحصول ايران عمى مكاسب مالية من عوائدىا المجمدة او لرفع العقوبات الجزئي 
ية عنيا بما يسمح بمتابعتيا لدورىا االقميمي المتنامي مع رصيد من االمكانات الصاروخ

https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2019/08/Recovered-
https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2019/08/Recovered-
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والموجستية االخرى . لقد قمبت ايران حرفيا المعادلة االقميمية لصالحيا اعتمادا عمى معطيات 
 ( 6160التجاوب االمريكي مع ممفيا النووي . )محمود حمدي ابو القاسم ،

القرارات االممية بالشأن السوري ، وىذه وظفت دوليا واقميميا لمصالح جيوسياسية  -ب
والراغبة برسم حضور جديد بالمنطقة وفق رؤيتيا كالحراك االيراني لدول  التأثير الفاعمة 

لمحاربة االرىاب في سورية مرورا بالعراق واالستقرار بمناطق دائمة معتمدة بذلك عمى 
 مقاربتين :
تشكيل مميشيات عسكرية اجنبية تعمل في االرض السورية لمحاربة داعش  - 

ي المتوزع بين حكومة النظام السوري والمجاميع ولتمكينيا من االستحواذ عمى النفوذ االرض
 المسمحة والقوى االمريكية .

دمج المميشيات التي شكمتيا محميا )سورية وموالية ليا( الى القوة النظامية  - 
الحكومية المتمثمة بالجيش السوري  واالجيزة االمنية االخرى لتأمين غطاء قانوني يمنعيم من 

 سرائيمي المحتمل .القصف الدولي االمريكي واال
مقاتل في ذروة الحرب مع 41111وقد بمغ عديد القوات العاممة تحت النفوذ االيراني   
من الحرس الثوري االيراني وبناء منشّات لوصول االسمحة  3111منيم  6102داعش 

واالشخاص عبر بناء قواعد لوجستية في مطار دمشق وقرب الخط الفاصل مع الجوالن وعند 
 عراقية السورية بالبو كمال .الحدود ال
 (. 6160فبراير 67) مركز االمارات لمسياسات ،    
 6100القرارات االممية في اليمن ، منذ بدء الحراك الثوري الشعبي في اليمن عام  -ج

دعمتو مختمف االطراف التي ليا مصالح جيوسياسية في ىذا البمد الفقير جنوب الجزيرة 
الى تنازل الرئيس اليمني عمي عبداهلل صالح عن السمطة وانحيازه العربية ، وقد الت االمور 

، ان ىذا الحراك شيد ومنذ الوىمة  6104لمعمل السياسي المتخبط الذي انتيى بمقتمو عام 
االولى دعما ايرانيا لجماعة انصار اهلل الحوثية الذين تمتقي معيم بدوافع ايدولوجية احيتيا 

بامتداد ىذه الجماعة بالسيطرة عمى اغمب االرض اليمنية  6107التحركات الجيوسياسية عام 
ما عدتو ايران نصرا جيوسياسيا  في عاصمة عربية اخرى.)امل عالم ، النفوذ االيراني في 

 (.6105اليمن، 
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من جيتيا سارعت السعودية الستصدار قرار مقدم من دول مجمس التعاون    
سالح لميمن وعقوبات عمى قادة يمنيين الخميجي بشأن اليمن يفرض حضرا عمى توريد ال

صوتا وامتنعت روسيا عن التصويت .  07بواقع  6602)حوثيين( وتبنى مجمس االمن القرار 
وكان لمقرار تبعات ان اعمنت السعودية انطالق عاصفة الحزم )المتأخرة( لدعم الشرعية اليمنية 

ك تورطا خميجيا في اليمن لم والتي فرطت بيا السعودية الشير قبل ذلك ! فيما صار بعد ذل
يحسم المعركة من جية ولم يرسم خريطة جديدة او يثبت االمن والسالم حتى انتقمت قوة  
التأثير الخميجية من السعودية الى االمارات التي دعمت في الحراك الجنوبي اليمني بعكس 

ية البيئية متطمبات الشرعية المعمنة فضال عن احتالل االمارات لجزيرة سوق طرى)المحم
 6161العالمية( واضفاء وضعا جيوسياسيا ترغب االمارات تثبيتو لصالحيا )محمد االحمدي، 

.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  اليمن المقسم بالنفوذ الجيوسياسي3خريطة )
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 .  6161ديسمبر  61المصدر : احمد ابوعابس كيف تبدو خريطة النفوذ في اليمن ، شؤون سياسية ، 

 الفوضى الخالقة والبناء التخريبي . -3  
ينسب لمدول التحوالت الكبيرة التي تحصل في النظام الدولي بدافع المصمحة الذاتية   

ليا وبما يتعمق باألمن او االىداف االيديولوجية او المكاسب االقتصادية ، وان العامل 
عادة توزيع القوة في النظام  الدولي ىو لتغيير قدراتيا في الرئيسي لتغيير الوضع القائم وا 

المديات السياسية واالقتصادية والتكنموجية ،وان الدولة التي حققت المزيد في ىذا المجال زادت 
فرصتيا في رسم وتوجيو االوضاع الجديدة التي تظير من خالل تسويات القوى الكبرى 

 ظام الدولي.لمتوازن الدولي الى حين ما تظير قوة اخرى تتمكن من  التأثير في الن
(paul and mark v. kauppi  , 2012.p39. ( 

 والصين في االلفية الثالثة .  0551كما تفعل المانيا الصاعدة بعد 
وفي نقطة متقدمة لما بعد المرحمة السموكية في العالقات الدولية ومن وجية نظر    

عالمي وفق افتراضات نجمميا التعددية فييا  تبرز الخاصية التمقائية في الرغبة لتغيير النظام ال
 بالتالي :
ان الدولة لم تعد الفاعل الوحيد في النظام العالمي ، بل توجد قوى اخرى ال يمكن  -أ 

 ,  paul and mark v. kauppiالتغاضي عنيا وربما تفوق اداء الدول في  التأثير احيانا )
2012, p 132. ( 
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اطار خارجي دونما النظر لمعناصر  ال ينبغي النظر لمدولة كفاعل موحد او مجرد -ب
المتفاعمة في قرارىا وباألخص قد برزت العديد من جماعات الضغط كالييئات والمنظمات 

 والبيروقراطيات ذات المصالح المؤثرة .
اصبح االىتمام االساسي لمدولة ىو القضايا االقتصادية واالجتماعية التي تثير  -ج 

صنع القرار السياسي والتي تصنع وتحدد قضايا االمن  بدورىا اىتمام جماعات  التأثير في
 القومي واالستراتيجيات العسكرية من ىذا المنظار المتداخل دون سواه احيانا .

 0574يتسم النظام الدولي العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية عام  -د
والعمومية المتداده في تحديدا بانو ال يقتصر عمى جوانب نوعية او جزئية بل بالشمولية 

 (.61مختمف مجاالت وابعاد العالقات الدولية التي اىميا : )احمد عباس عبد البديع، ص 
البعد االقتصادي ، ظيرت االزمات والتحديات االقتصادية والصحية التي من شأنيا  -

 ان تضعف وحتى تمغي قوة معينة وتقوي اخرى، فالتذبذب الحاصل في اسعار النفط يعد غير
مسبوق في صعوده وىبوطو في مديات قصيرة وذلك من شأنو ان يبطئ بل ويشل عجمة التقدم 

 االقتصادي لمدول وباألخص تمك التي اعتمادىا شبو كمي عمى النفط والغاز . 
 

 ( اىم الدول المنتجة لمنفط عالميا بينيا دول شرق اوسطية3جدول )
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 العالمية(  تذبذب  اسعار النفط في السوق 8شكل)
 

 
the-explain-that-charts-https://www.cnbccom/2020/04/01/5-المصدر : 

far.html-so-war-price-oil-russia-arabia-saudi 
مظيرا جديدا من مظاىر الكبح واالغالق  6161حي ، شيد العام البعد الص -  

التي من نتائجيا تقميل معدالت covid2019االقتصادي والسكاني لتفشي جائحة كورونا 
 االنتاج والعمل وقوة التبادل السمعي الى اقميا 

ان فكرة المؤامرة في تقييم الجائحة ال يؤيدىا العقالء ، لكن المؤكد ىو تأثيرىا       
الفوضوي الرامي إلعادة البناء وزعزعة كيانات واقتصادات الدول مما تسببت بو فوضى 

 (.6161الجائحة وما سيترتب عمييا من بناء الحقا وفق معطيات نتائجيا . )جوزيف ناي ، 
والنزاعات المجتمعية، شيدت منطقة الشرق االوسط اكبر موجات  التيجير القسري - 

والتي اودت بيجرة جماعية  0574لميجرة وتحرك قسري لمسكان منذ حرب فمسطين عام 
لمشعب الفمسطيني ، وبسبب توغل المنظمات االرىابية والمجاميع المسمحة في العراق وسورية 

اني وقبمو خمل سكاني مجتمعي كبير سيكون والحرب اليمنية فقد ادى ذلك إلعادة انتشار سك
 لو نتائجو لمدى طويل .

وبعد سنوات عمى مسببات ذلك الحراك السكاني القسري المنظم بدواعي ارىابية      
)داعش وغيرىا( فأن الكثير من المشكالت المجتمعية الزالت قائمة ويصعب حميا بسبب 

مسكان الميجرين او لمحكومات التي تتعامل الخمفيات العقائدية والفكرية والمجتمعية سواء ل
 6105معيا . فاليجرة السورية نحو الشمال من مناطق دمشق ومحيطيا الى ادلب ومحيطيا 

https://www.cnbccom/2020/04/01/5-charts-that-explain-the-saudi-arabia-russia-oil-price-war-so-far.html
https://www.cnbccom/2020/04/01/5-charts-that-explain-the-saudi-arabia-russia-oil-price-war-so-far.html
https://www.cnbccom/2020/04/01/5-charts-that-explain-the-saudi-arabia-russia-oil-price-war-so-far.html
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)فضال عن تمك اليجرة الخارجية( نقمت وغيرت انتماء واستقرار ما يقارب ثالث عشرة ماليين 
 سوري. 

 ( اليجرة السورية داخميا وخارجيا 4جدول ) 
 الميجرين

 داخميا
الميجرين  نسبتيم

 خارجيا
  نسبتيم المجموع نسبتيم

  من السكان
 عدد السكان

6 300 
000 

49% 7 414 000 51% 13 412 
000 

21 % 22 353 
341 

 
مناطق 
الداخل 
 السوري 

 
 

 3 تركيا 
400 
000 

71.4%  01.6%  

 1 انلبن
000 
000 

03.7% 7.7 % 

 660 االردن
000 

4.5% 6.5 % 

 250 العراق
000 

3.3% 0.0 % 

 https://www.raialyoum.com،6161اذار 3مصدر : بكر السباتين ، صحيفة رأي اليوم ،ال 
واالمر نفسو عمى الميجرين والنازحين من مناطق غرب وشمال غرب العراق      

)االنبار وصالح الدين وديالى( الى مختمف االماكن بداخل العراق او خارجو او والدة خمس 
في غير محل اقامتيم المرغوب  6160-6107االخيرة ماليين عراقي في السبع سنوات 

 داخميا وخارجيا .
ان كل ذلك يؤسس لتغيير جيوسياسي تستفيد منو جيات كانت المسببة لو بشكل       

مباشر او غير مباشر كقانون اعادة توطين السكان في محيط العاصمة السورية دمشق 
في العراق كونيم مشتبو بدعميم  وقوانين واجراءات منع عودة النازحين الى مناطقيم

 (6161لمتنظيمات االرىابية دون حسم لمموضوع قانونيا  . )بكرالسباتين،
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 دعم انظمة الحكم السياسية .– 4 
ان دعم انظمة حكم معينة ولفترات معينة وبأسباب موضوعية احيانا او متطرفة في 

دة ، واصبح مؤكدا دعم ثم تخمي احيان اخرى يعد واحدا من اساليب مد النفوذ القديمة والمتجد
الدول الكبرى ألنظمة حكم القذافي في ليبيا  وزين العابدين بن عمي في تونس وعبداهلل صالح 
باليمن ، لكنيا تمسكت واتفقت عمى ابقاء النظام السياسي في سورية لعوامل ال دخل مباشر 

 ) 6102محمود القاعود، ( بمعطيات مصالح المنطقة وتطمعات سكانيا .
سنة لو من امكانيات السيطرة والتحكم ولو تقاطعات 11ان نظام حكم شمولي قائم منذ

ومشتركات مع كل القوى الكبرى الفاعمة بالمنطقة من الشرق الى الغرب وجدت القوى الكبرى 
في بقاءه ثم التحرك باالتفاق معو اجدى طريقة من ازالتو والبحث عن بديل متعسر كما في 

 . 6106الدخول بمغامرة الديمقراطية كما حصل في مصر  اليمن وليبيا ،او
ان ىكذا دعم لنظام حكم سياسي مع وضوح الخروج عن الموضوعية يجعمو في موقف 
الضعيف والممتن لمواقع الجيوسياسي الذي ابقاه في ظل ظروف صعبة ومن ثم امكانية 

لروسي واالمريكي والتركي التحاور معو بفرض كل المتطمبات التي تيم القوى الكبرى كالنفوذ ا
والكردي في سورية او تجاذبات الوضع في اليمن غير المستقر فضال عن الدعم المتبادل بين 

القتسام السمطة  6160اطراف القوة الفاعمة لمحكومات المشكمة في ليبيا وصوال التفاق نيائي 
 ) 6102. )محمود القاعود، 

ومن الممكن استيعاب فكرة تقبل دعم الدول الكبرى والمجتمع الدولي ألنظمة الحكم 
السياسية في البمدان التي تشيد اضطرابات وعدم استقرار ، لكن الالفت في ذلك ىو الحراك 
المنفرد  التأثير نحو الدعم االحادي من جية ولدوافع غير مجمع عمييا دوليا من جية ثانية 

 تأصيميا ألسباب ونتائج ومقاصد ىكذا نوع من الدعم . مما يوجد مأزقا 
 التأثير الثقافي .  -5

تنبيت الدول منذ وقت طويل الى اسموب  التأثير الثقافي في ارساء نفوذىا 
الجيوسياسي عمى مناطق او دول خارج حكميا وسيطرتيا تمييدا او تمديدا الحتوائيا وجعميا 

الثقافي بميزة ال توجد في غيره من ادوات التغيير االخرى خاضعة لنفوذىا ، ويتصف  التأثير 
بان االثر الثقافي يبقى الجيال اخرى ويكون حمقة وصل او نقطة ارتكاز بين دول  التأثير 

 وتمك الخاضعة لو .
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المغة ، ان نشر دولة  التأثير لمغتيا سيما اذا كانت حية كاإلنكميزية او  - أ
سي يعد وسيمة ميمة إلبقاء  التأثير حاليا ومستقبال مما الفرنسية في مناطق نفوذىا الجيوسيا

يوجد امكانية التواصل حاضرة في اي وقت. ومن ذلك نشر الكميات والجامعات والمعاىد التي 
تدرس بمغة دولة  التأثير محدثة تغييرا مستقبميا ذو اثر شديد كالجامعة االمريكية والبريطانية ثم 

 الثقافية واالجتماعية. التركية مؤخرا فضال عن المراكز
 ( المغات االكثر انتشارا في العالم5جدول )
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المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعمومات، الكتاب االحصائي السنوي،عمان ،البوابة العربية 
 . 6161لمتنمية،

 0281( لغات العالم من حيث االنتشار0شكل )

 
 https://arabic.rt.com/photolines/786907-المصدر:  روسيا اليوم االخبارية 

الدين ، ربما لم تعد فكرة نشر االديان من جديد تمقى قبوال في طرحيا دوليا  - ب
 (.6104او محميا الن العالم المعاصر غادر ىذه الجزئية من زمن طويل ) عمران سممان ، 

https://arabic.rt.com/photolines/786907-
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اخر لمتبشير الديني يبدو اكثر وضوحا وقوة وىو الجانب المذىبي ذو البعد  لكن شكال 
الطائفي الذي يتخذ سالحا في تحقيق االمتداد الجيوسياسي من دول ربما ليست معنية ال في 
الطائفة وال حتى الدين كالدعم االستخباراتي لبعض دول  التأثير لحراك الجماعات المسمحة 

ير إلبعاد جيوسياسية اوال واخرا كالدعم االمريكي والروسي وااليراني في الدول الخاضعة لمتأث
 والتركي واالماراتي لتوجيات معينة امعانا في تييئة االرض المتداد النفوذ الييا .

 ( دعم دول  التأثير لمتوجيات الدينية6جدول )
 الدولة المتأثرة /المنطقة جية الدعم         دولة  التأثير             ت

 
0 
 

 الواليات المتحدة االمريكية
 

 اليمن /حضرموت  القاعدة 

مميشيات موالية لمنظام  روسيا االتحادية 6
 السوري

 سورية

 العراق  و سورية حزب اهلل  ايران  3
 اليمن انصار اهلل )الحوثيين( تركيا  7
 سورية  جبية النصرة ، الجيش الحر العربية السعودية 1
 اليمن / الجنوب المجمس االنتقالي  العربية المتحدةاالمارات  2

المصدر: عمران سممان، مشكمة االديان ام مشكمة االنسان، اصوات مغاربية ،شبكة الشرق االوسط 
 6104نوفمبر   MBN  ،04لألرسال 
العادات المجتمعية، تطبع العادات المجتمعية لمشعوب مظاىرىا السموكية بصفة  -ج 

معينة نحو التزام معين وتصرفات محددة تكون عالمة وحدة ليا حتى ُعدت من الثوابت ، وىو 
امر فطنت لو دول  التأثير الراغبة بإحداث تغييرات مجتمعية تودي لتقبل عاداتيا وثقافاتيا في 

ومن ذلك الضخ الثقافي عبر االفالم والمسمسالت التمفزيونية ووسائل التواصل دول التأثر 
االجتماعي المتنوعة والمتعددة والمؤثرة كثيرا بمجتمعات عاثت بيا الحروب المتواصمة 

 والنزاعات المتواصمة والتي تتصف بكثرتيا وسوء محتواىا البنائي لممجتمع . 
صل عبر السياحة المتبادلة الناقمة لمظاىر السموك يزيد من ذلك ويفاقم اثاره التوا     

المجتمعي المنفتح الى مجتمعات ظمت )ممتزمة(عمى عاداتيا الى وقت قريب والعكس صحيح 
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. اذ ان اتاحة فرصة السفر وربما اليجرة شبو القسرية لمواطني مناطق التأثر كسورية والعراق 
ي المجتمعات كشرط اساسي لالستقرار فييا الى دول اخرى كتركيا وبقية اوربا ثم اندماجيم ف

وتعمم المغات والسموكيات ادت وستؤدي في نياية المطاف الى اعتناق ليذه العادات المجتمعية 
حتى بحال العودة لمبمد االم مكونين ،بكثرة اعدادىم، جماعة ضغط مجتمعي لتقبل توجيات 

أثير بحكم القيمة المجتمعية المضافة بمد  التأثير عمى بمدانيم وىم مؤىمين اكثر من غيرىم لمت
 ليم. 

 المبحث الثالث  :  رؤية مستقبمية لمنفوذ الجيوسياسي في الشرق االوسط الجديد.
 احداث تغييرات ايدلوجية عميقة. -8
سيبقى لمواليات المتحدة االمريكية ذات التأثير عالميا وعمى المدى القريب    

باالقل(، وذلك بفضل ما حققتو من توسع جيوسياسي وتأثير جيوبولتيكي يصعب 6131)
-2013التغاضي عنو وان اعتراه تعارض وفتور في قضايا معينة كالممف النووي االيراني 

2020. 
التغير والتبدل المستمر طيمة القرن العشرين وبدايات  ان من طبيعة النظام الدولي 

القرن الحادي والعشرين ، اذ تغير توزيع القوى خمس مرات انتيت لصالحيا اخر االمر ولن 
تفرط الواليات المتحدة االمريكية بيكذا تميز وباألخص وقد تعددت الجيات الصانعة لمقرار 

شرين ما يعني صعوبة التحرك االنفرادي ألي الدولي من الدول الثمان الكبرى الى دول الع
منيا اكثر من السابق دونما توافق بينيا وبمعية قوية لمواليات المتحدة االمريكية  ) وليد عبد 

 (.6161 الحي ،
سيكون ثمة دور لمجماىير ولوسائل االعالم واالتصال وستتجذر الفوارق بين   -أ

اداتيا وبين عموم السكان وباألخص في مناطق المواقف السياسية المعمنة لمدول وتطمعات قي
النزاع ولسبب مبدئي ، ان سرعة استجابة الحكومات واالنظمة السياسية الحاكمة اكبر من 
تمقي الجماىير وتمقييم لمقضايا السياسية ، مما يوجد فارقا في الفيم العام لممصمحة الوطنية 

مجتمعية كبيرة من جية ويختمف في  واالستراتيجية وىي مفاىيم قد تكون غائبة عمى شرائح
تفسيرىا من جية اخرى ،وربما سيحصل استذكار لمحركة القفزية لثورات الربيع العربي ووجود 
تصور بإمكانية تكرارىا وما تفضي لو نتائجيا عن الخطط الجيوسياسية المرسومة رسميا 

 ودوليا .
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ا مدمرة بكل المقاييس سيقل دور الحمالت العسكرية الكبرى والتي كانت نتائجي -ب 
عمى الشعوب وتكمفتيا حتى عمى الدول الساعية لمنفوذ ، واقتصار التحركات العسكرية عمى 
فعاليات تكتيكية من باب تنشيط المجاميع المسمحة واعادة تمكين القانون محميا وتضمين 

 المناطق التي حدث الحراك  فييا لقوى نفوذ جديدة .
الصغيرة باألخص ، من مشاكل وجودية اذ ستفرض ستعاني الدول النمطية،  -ج 

عمييا ترتيبات االمتدادات الجيوسياسية لمدول الفاعمة اقميميا ودوليا ان تنضم في سياقيا ، في 
حين تبقى ثوابتيا السيادية محط شك عند جيرانيا وامكانية التعدي عمييا واردة جدا كالكويت 

افغانستان من جية باكستان واليند وايران حال والبحرين وقطر من جية ايران والسعودية ، و 
 االنسحاب االمريكي منيا .

ان تراجع الدور االمريكي بالشرق االوسط سيفضي الى عزل اسرائيل وازدياد  –د  
سنة في حراك مستمر وبتعاون امريكي 41احتماليات زواليا في تزايد ألنيا امضت قرابة 

لكنيا فشمت وان انحسار ىذا الدعم ألي سبب لن  واوربي إلدماجيا  في جيوسياسية المنطقة
يبقي اسرائيل اكثر من عشر المدة بأحسن االحوال بسبب تنامي التنافس االيراني االمريكي 
الذي سيصل في مراحمو المتقدمة ولوجود الرفض العربي المتجذر بالمنطقة وجوديا وحتما 

فيا المخاطر ، الن االيديولوجيا جغرافيا . ان فكرة كون الصين بديال عن ذلك التراجع تح
الصينية مختمفة كميا عن االمريكية فضال عن المنطقة ، وان الصين في حال التقرب بالقوة 
الناعمة حاليا ليست ىي الصين بالقوة المنتصرة بعد زوال  التأثير االمريكي . )وليد عبد 

 (.6161الحي،
 انييار منظومة الدفاع العربي المشترك .  -0

عممت الدول العربية ،كجزء من منطقة الشرق االوسط ميدان الدراسة ،عمى       
تشكيل صيغة لمعمل الجماعي لمدفاع المشترك عن مصالحيا ووجودىا بأطروحة االمن 
القومي العربي وقاد ىذا الطرح ابتداًء مصر ثم بتبادل الدور الى العراق فالسعودية وتنازع ذلك 

يات من القرن العشرين ، اال ان النتائج االخيرة لمحراك في فترة الثمانينيات والتسعين
الجيوسياسي في الشرق االوسط ادت الى زوال ىذا الطرح عمميا ألسباب ظاىرة ومفصمية 

 منيا :
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ثم الحرب عميو بموافقة ومشاركة عربية وتدمير  0551احتالل العراق لمكويت عام -أ 
 . 6113قوتو واخيرا احتاللو عام 

بسبب االعتراف االحادي بإسرائيل  0551الى  0534من العام  عزلة مصر -ب 
 عبر اتفاقية كامب ديفيد .

بسبب مواقفيا المختمفة عن التوجو العام  6160-6103الحصار عمى قطر  -ج 
ونظرتيا لقضايا المنطقة وقواىا المؤثرة وخروجيا عن االجماع الخميجي تجاه التطبيع مع 

 اسرائيل ،او طريقتو باألقل .
التسميم بوجود قوى متحكمة لدول اجنبية كانت تعد محور الخطر عمى االمن  -د 

العربي وتنفيذ سياساتيا االقميمية بالمنطقة وتقبل العمل مع اطراف اقميمية كإيران وتركيا 
 واسرائيل  عمى حساب التوافق العربي المفترض . 

 زوال اطروحة االمن العربي المشترك . -3
القومي العربي يرتكز باألساس عمى قضية جوىرية يتمحور حوليا كان االمن        

االىتمام فيتعزز بيا االمن الداخمي والخارجي عمى السواء لوجود اليم المشترك واليدف 
المشترك والمصير الواحد ،وىي القضية الفمسطينية ووجود الكيان الصييوني الغاصب فييا، 

اعد في المواقف والرؤى من جية ثانية وتدخل لكن طول فترة الضعف العربي من جية والتب
االطراف  الخارجية ثالثا ثم المؤامرات والدسائس بين الحّكام تجاه بعض رابعا اودت بأطروحة 

جاء في  6113النظام العربي او االمن العربي المشترك . فسقوط نظام البعث العراقي عام
س العراقي صدام حسين  ويصدق بعض اسبابو نكاية بالزعامة المفرطة والمفترضة لمرئي

نكاية بالرئيس معمر  6100الوصف عمى دعم الدول العربية إلسقاط النظام الميبي كمو عام
وصوال لمرئيس السوداني عمر  6103القذافي وكذا الحال مع الرئيس المصري محمد مرسي 

 .    6160البشير
 عيا(.رسم خرائط جيوسياسية جديدة لممنطقة )صفقة القرن وتواب  -4 

من الواضح وجود توحد في المصالح لكثير من القوى الفاعمة دوليا واقميميا عمى        
رسم واعادة ىيكمة الشرق االوسط من جديد وكان مبدأ ذلك برغبة امريكية وان يكون عمى يد 
قوى محمية وكالسيكية وبظروف مشابية لتمك التي تحصل عند ايجاد التوازنات العالمية بعد 

وانحسار قوتو وظيور قوى قديمة  6113الكبرى ، فكانت حرب احتالل العراق عام  الحروب
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متجددة اكثر فاعمية دافعا لتمك القوى لممباشرة بوضع ترتيبات تؤدي لرسم خرائط جديدة لمقوى 
 (.6105الجيوسياسية ولمجغرافية السياسية عمى السواء )فاطمة الصديق،

لمشاريع والترتيبات ىو جعل المنطقة اكثر امنا ان القاسم المشترك لكل ىذه ا       
واكثر وداعة وتقبال لممشاريع االمريكية بحيث تكون الرؤية االمريكية محط رضى وقبول 
لمجمل سكان المنطقة . ان الشرق االوسط بما يمثمو من خزين احتياطي ىائل لمنفط والغاز 

لنفط من جية او تأمين طرق يجعل فكرة تقسيمو تدور حول مصمحة االستحواذ عمى ابار ا
امداداتيا من جية اخرى وىذا يفسر تقوية شأن دول كقطر ثم االمارات العربية المتحدة ومن 
قبميما السعودية  عمى حساب ايران او سورية او تركيا والتي ان امتمكت بعض ابار النفط 

امنة بالمنظور  كالعراق او ايران فأن طرق امدادات النفط وشكل مساراتيا واتجاىاتيا غير
الغربي االمريكي عمى المدى القريب وكل ذلك يرتبط برؤية الواليات المتحدة االمريكية  الفاعل 
االقوى دوليا لمقوى االخرى الدولية منيا واالقميمية والتي ترتبط معيا بمصالح جيواقتصادية  . 

 (. 6105)فاطمة الصديق ، 
 لرسم خرائط جديدة :  ومن االدوات التي استخدمتيا لبقوى الكبرى 

ثورات الربيع العربي ومأالت االحداث بعدىا من ضعف البنية التحتية والييكمية  –أ  
 لمدول المعنية كاليمن وسورية .

ظيور عمل مستعصية عمى الحل منذ البداية واستفحاليا مع ىذه الفترة  كالفقر  -ب 
 ع اليوية الوطنية .والمرض والفساد الحكومي  والبطالة وغياب الشفافية وضيا

فتح باب التدخل الدولي المشروع امميا وغير المشروع ممثال بالمجاميع المسمحة   -ج 
والمميشيات المتنفذة بشتى الذرائع  الدينية الطائفية منيا والقومية فضال عن احياء مشاريع 

لبحر المتوسط  دولية قديمة كتركيا  العثمانية وايران االمبراطورية  واالمتداد الروسي نحو ا
 وغيرىا . 

ان ىذه المدخالت  ستؤدي ليس لتغييرات جيوسياسية فقط بل ليا انعكاسات عمى 
مكونات المجتمعات واطيافيا وربما ألجيال قادمة لما سيحرك من عمل كامنة في اعماق ىذه 

شرات الشعوب ويجددىا وما الحروب االىمية التي شيدتيا المنطقة مطمع االلفية الثالثة اال مب
 (.6102لمتدخل االجنبي الذي يستيدف رسم خريطة لمشرق االوسط )عمي ابراىيم ، 
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تتجاوز مدياتيا  6161و  6105ان مما يدعم ذلك ويكممو ظيور اتفاقات جديدة في  
اتفاقية سايكس بيكو او اتفاقيات كامب ديفيد  وحتى اتفاقات اوسمو  التي ارست وجودا 

 the deal ofالحكم الذاتي داخل اسرائيل بما تحممو صفقة القرن )لمسمطة الفمسطينية كنظام 
century من ابعاد عمى مستوى اشراك دول الجوار كميا في حوارات  ستفضي الى ادخال )

اسرائيل في منظومة  االمن الجماعي لمشرق االوسط بل وقيادتيا وتثبيت انتقال  مراكز القوة  
ض ليا الى اسرائيل الحميفة ومن معيا من الجوار المتوافق و التأثير من الجوار العربي المناى

معيا وكل ذلك في سياق مشاريع جيوسياسية وجيو اقتصادية لن تبقي لمفيوم الدولة والسيادة 
والممانعة واالمن القومي معنى او ركيزة عممية بل ستجعميا جزء من مفيوم السيادة واالمن 

خرائطية جديدة كثيرة التفاصيل )سياد صالح  القومي المشترك لمشرق االوسط وفق رؤية
 ( 6160ىندي،

 حراك مستمر يؤسس لمراحل قادمة : -5  
انخرطت القوى الفاعمة والمؤثرة في الشرق االوسط في تفاعالت  صراعية       

واخرى تعاونية اقميميا ودوليا  تشكل بضوئيا شرق اوسط مختمف عنو في بدايات االلفية 
التغيير ال يمغي استمرار الحراك نحو وضع جيوسياسي و جيوبولتيكي  الثالثة ، ان ذلك 

 مستقبمي اخر .
لقد شيدت فترة التعاطي العربي مع مجريات صفقة القرن عجزا وانكشافا صريحا       

في اغمب الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية والتي تركت ابتداء حتى 
ر يتعذر حميا او حتى تجاىميا كما في السابق ومنيا االنصيار استفحمت وتفاقمت بشكل صا

في مشاريع الدول االخرى احاديا او جماعيا والدخول بعالقات ثنائية مع تكتالت دولية 
 (.6101واقميمية دونما رؤية واضحة لمصالحيا في ذلك) غازي دحمان ،

و والمرئي فقط ويتبقى ان الذي يظير من السياسات العالمية ىو الجزء المعمن عن      
الجزء االىم من تمك الحراكات الجيوسياسية وىو الغاطس وغير المعمن والذي يستجد مرحميا 
والذي يمكن ان يستشف من قراءات في دوائر صناعة القرار العالمية. ان كل حراك او خطة 

عمل القوى مرحمية لحراك مستقبمي يرافقيا بدائل خططية من جية ويقابميا خطط مضادة  ليا ت
الكبرى عمى تجاذب اسباب النجاح فييا لصالحيا وتتجنب دول السمب الخوض فييا فتكون 
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ساحة اختيارية لحروب ونزاعات المستقبل والمؤكد ان الوضع الجيوسياسي القائم اليوم يختمف 
 عما كان عميو قبل مئة عام وسيختمف عنو بعد مئة عام اخرى  . 

مية لمنفوذ الجيوسياسي في الشرق االوسط الجديد بعد المبحث الرابع : نتائج مستقب
0208 . 

 احداث تغييرات ايديولوجية عميقة . -8
سيبقى لمواليات المتحدة االمريكية ذات  التأثير عمى المستوى العالمي في المدى    

( وذلك بفضل ما حققتو من توسع جيوسياسي وتأثير جيوبولتيكي 6131المتوسط الى )
يصعب التغاضي عنو حتى وان اعتراه تعارضا وفتورا  في قضايا معينة كالممف النووي 

. ان  6160واالفغانية  6161ب من الساحة العراقية ( واالنسحا6105-6103االيراني )
طبيعة النظام الدولي في تغير وتبدل مستمر طيمة القرن العشرين ،اذ تغير توزيع القوى خمس 
مرات الت لصالحيا ولن تفرط الواليات المتحدة االمريكية ما امكنيا ذلك بيكذا تميز 

من الثمانية الكبرى الى دول العشرين وباالخص وقد تعددت الجيات الصانعة لمقرار الدولي 
مما يعني صعوبة التحرك االنفرادي الي منيا اكثر من السابق دونما توافق  وستظل الواليات 

 (. 6161المتحدة االمريكية فاعال رئيسيا فيو . )وليد عبد الحي ،
سيكون ثمة تأثير لمجماىير ولوسائل االعالم واالتصال وستتجذر الفوارق  -6
ف السياسية المعمنة لمدول وتطمعات  قياداتيا من جية وبين عموم السّكان وسيما بين المواق

في مناطق النزاع المستمر واعادة استذكار الحركة القفزية لثورات الربيع العربي تعطي تصورا 
 عن امكانية تكرارىا واختالف نتائجيا عن الخطط الجيوسياسية المرسومة .

برى والتي كانت نتائجيا مدمرة بكل سيقل دور الحمالت العسكرية الك -3
المقاييس عمى الشعوب ومكمفة عمى الدول الساعية لمنفوذ  واقتصارىا عمى فعاليات تكتيكية 
كتنشيط المجاميع المسمحة ثم اعادة فرض القانون مرة اخرى وتضمين المناطق التي جرى 

 فييا الحراك لقوى نفوذ جديدة . 
لمحدودة  التأثير من مشاكل وجودية ، اذ ستعاني الدول النمطية الصغيرة وا -7

تفرض عمييا ترتيبات االمتداد الجيوسياسي لمدول الفاعمة اقميميا ودوليا ان تنضم بسياقيا في 
حين تصبح ثوابتيا السيادية محط شك لدى جيرانيا وامكانية التعدي عمييا واردة جدا كالكويت 
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ان من جية باكستان وايران واليند  عندما والبحرين وقطر من جية ايران والسعودية، وافغانست
 (.6160تحقق االنسحاب االمريكي منيا )اب 

ان  تراجع الدور االمريكي في الشرق االوسط ، كما ىو حاصل بالعراق  -1
ن بدرجات متفاوتة كما حصل  واالنسحاب الكمي من افغانستان ، سيفضي لعزل حمفائيا وا 

عشر يوما من بدأ االنسحاب، فيما سيفضي لعزل بسقوط الحميف الحكومي بأفغانستان  بأحد 
اسرائيل عن االندماج بالمنطقة مالم تكن المعززات البديمة كافية والمتمثمة بالقبول العربي 
الحكومي في السعودية واالمارات وعمان والبحرين وقطر واالردن ومصر والمغرب ، ذلك ان 

متناىي  من اوربا والواليات المتحدة سنة في حراك مستمر وبتعاون ال41اسرائيل امضت قرابة
االمريكية إلدماجيا في المنطقة فضال عن تزعميا لكنيا فشمت، وان انحسار ىذا الدعم ألي 
سبب لن يبقي اسرائيل اكثر من عشر المدة بأحسن االحوال بسبب تنامي التنافس االيراني 

متأصل بالمنطقة وجوديا االمريكي الذي سيصل لمراحمو المتقدمة ولوجود الرافض العربي ال
وحتما جغرافيا اكيدا. ان فكرة ان تكون الصين بديال عن ذلك التراجع االمريكي فكرة تحفيا 
المخاطر الن االيدلوجيا الصينية مختمفة كميا عن االمريكية المعتادة لممنطقة ، والصين في 

بعد زوال  التأثير  حال التقرب بالقوة الناعمة  ليست بالتأكيد ىي الصين بالقوة المنتصرة
 االمريكي .
ان البديل االوربي اكثر مقبولية بالمنطقة ومن الجانب االمريكي وقد تكون  -2

فرنسا ىي الفاعل المستقبمي بالشرق االوسط لما يمحظ من حراك مستمر لرئيسيا وتقربو حتى 
ن مرة عمى المستوى الشخصي لممنطقة وزياراتو ليا في فمسطين المحتمة او العراق ألكثر م
( 6160وربما يغيب الدور االلماني بنياية والية المستشارة االلمانية انجيال ميركل)ايمول

وسياساتيا تجاه المنطقة اما بريطانيا فقد اصبحت دولة عادية  التأثير بالمنطقة وارثيا 
التاريخي من العالقات اقوى ما يشار لو في معرض الحديث عنيا باالخص بعد خروجيا من 

 االوربي المظمة االكبر لمسياسات االوربية . االتحاد
 المصادر : 

ابراىيم، عمي، خرائط جديدة، صحيفة الشرق االوسط، لندن ،العدد  .0
 .6102مايو  03، 03241
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ابوعابس، احمد ، كيف تبدو خريطة النفوذ في اليمن ، شؤون سياسية ،  .6
 .  6161ديسمبر  61
االح .3

دعم الشرعية الى تقويض مالمح الدولة، مركز مدي، محمد ، االمارات في اليمن ، من 
 Studies,Aljazeera.net/article/4659.6161ابريل  64الجزيرة لمدراسات ، 

تايمور و كولت فمينت، الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر، ترجمة  .7
 .6112عبدالسالم رضوان واسحق عبيد ، موسوعة عالم المعرفة، الكويت،

الجغرافية السياسية ،الدار المصرية المبنانية،  جاد الرب، حسام الدين، .1
 (.6114،القاىرة،0ط
 BBC. 6160مارس 01الحرب في سورية، لماذا استمرت عشر سنوات ،  .2

.com /middle east. BBC News. 
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