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ا  ايجيوييايي  م اإلقليمي العربي يف ضوء املتغريمستقبل النظا
 الراهن 

 د. عمر كامل حسن                                         
 كلي  الرتبي  للعلوم االنساني -جامع  االنبار

 ستخلصامل
مر بو تقدـ الدراسة قراءة تحميمية استشرافية لمستقبل النظاـ االقميمي العربي في ضوء ما ت

المنطقة العربية مف تغييرات جيوسياسية ، وتطمب ذلؾ إجراء مقاربة مفاىيمية بيف مفيومي 
النظاـ اإلقميمي والنظاـ اإلقميمي العربي . وانصرفت الدراسة ألثبات صحة الفرضيات الى 
مناقشة التحديات التي واجييا النظاـ منذ نشأتو والتي تسببت فيما بعد في تفجر الثورات 

نت  شار التطرؼ واالرىاب في المنطقة العربية . وا 
 ،وفي ظل ىذا الواقع الخطير بدت البيئة اكثر حدة لجية معطيات إعادة تشكيل النظاـ 

ستنادًا لذلؾ توصمت الدراسة الى أف ىناؾ أكثر مف سيناريو أو مشيدًا محتماًل الحدوث في ا
عطيات ال تزاؿ قيد التفاعل ضوء المعطيات التي قدمتيا الدراسة عمى الرغـ مف أف الم

 واالختبار .
 

Abstract 
 This study presents analytical and outlook reading of the future 

of the regional Arab system in terms of the geopolitical changes that 

the Arab region witnesses. This demands specifying carrying out an 

approach of the concepts between the ones of the regional system and 

the Arab regional system. The study has dealt with the validity of the 

hypotheses and it has discussed the problem that the regime (system) 

has faced since it is establishment and which later have caused the 

burst out of the revolutions and the spread of extremism and terrorism 

in the Arab region. 

In the light of this dangerous situation (reality), the environment 

seemed more readiness to respond to the facts of re-forming the 

system. 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( ايلول)

 

)324 ) 

On the light of this, the study has condoled that there are more than a 

scenario or scene that may occur in terms of the data given in this study 

though the data are still under interaction and testing. 

 
عالمة تنظيمية  مثابةب 5945الدوؿ العربية في العاـ  كاف تأسيس جامعة أواًل: المقدمة:

عمى نشأة النظاـ العربي المعاصر واف كانت اإلرىاصات الشعبية ليذه النشأة قد سبقت ذلؾ 
كثيرًا. واجو النظاـ منذ تأسيسو تحديات جيوسياسية كبرػ، ليس عمى مستوػ النظاـ ككل 

ي نمط ف نظاـ أيضًا، تسببت في إحداث خملفحسب، بل عمى مستوػ الدوؿ القطرية المكونة لم
 تي حوؿ ما إذا كاف نظامًا عربيًا اـ شرؽ أوسطي. تو، ولتدفعو دفعًا نحو جدؿ ىوياتفاعال
، قطارهظل النظاـ العربي متماسكًا أماـ كل التحديات بفعل عامل التجاور الجغرافي ال    

 –لدػ باحثييف شكميًا  –وبفعل الثقافة والمغة والتأريخ المشترؾ. إال أف ذلؾ التماسؾ بدا 
مع أخفاؽ النظاـ في بناء أمف قومي عربي، وسوؽ عربية مشتركة، ونظـ ديمقراطية  السيَّما

تحتـر حريات المواطنيف، وتتيح ليـ المشاركة السياسية في صناعة القرار السياسي. ومف ىنا 
نظاـ إقميمي عربي تغمب مبانيو عمى معانيو، أو بمعنى أخر ىناؾ فجوة بيف  إزاءبدا أننا 
 ىداؼ ىذا النظاـ وتفاعالتو. مضموف أ 
عالـ العربي جراء حدث "الربيع العربي"، السيما أف ما لازدادت التحديات المحدقة با   

يطبع ىذه المرحمة الحرجة في سياؽ األنتقاالت السياسية الجارية في دوؿ "الربيع العربي" ىو 
ذبات المذىبية، تالطـ "زخـ سوسيولوجي"، تمظير في حدة التوترات السياسية، والتجا

واألنقسامات المجتمعية، واألنزالقات العنيفة، وىو ما بات ييدد "الصيرورة الثورية" لنضاؿ 
شعوب دوؿ "الربيع العربي". تمى ىذا الحدث حدثًا جيوستراتيجيًا غاية في الخطورة، تمثل في 

احات انتشار التطرؼ واألرىاب وتمكف بعض التنظيمات المتطرفة مف األستيالء عمى مس
شاسعة مف أراضي أكثر مف دولة عربية، مما أغراىا بإعالف قياـ "دولة الخالفة". رافق ذلؾ 

تمؾ التي شيدت ثورات شعبية عمى  السيماأندالع حروب أىمية داخل عدد مف الدوؿ العربية، 
رسـ الخريطة الجغرافية السياسية  عادةنحو أصبح ييدد الدولة الوطنية نفسيا ويطرح بقوة إ 

 طف العربي عمى أسس إثنية. لمو 
مباحث تتناوؿ عمى الترتيب،  ثالثةانطالقًا مف ىذا الواقع، تناقش الدراسة مف خالؿ     

األطار المفاىيمي لمدراسة، وأىـ التحديات التي واجيت النظاـ منذ ظيوره عمى المسرح 
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عربية وأنتشار السياسي األقميمي والدولي، ثـ المعطيات الجديدة التي أوجدتيا الثورات ال
 التطرؼ واألرىاب العابر لمحدود، وأخيرًا السيناريوىات المتوقعة الحدوث. 

تنطمق مشكمة الدراسة مف التساؤؿ األتي: ما مدػ انعكاس  مشكمة الدراسة: :ثانياً 
 عمى مستقبل النظاـ اإلقميمي العربي.  ياوتداعيات التغييرات الجيوسياسية الراىنة

 باألعتماد عمى مشكمة الدراسة يمكف صياغة الفرضيات األتية:  سة:فرضيات الدرا :ثالثاً 
التي تواجو النظاـ العربي حاليًا، في أطار التغييرات  ونوعيا اف حجـ التحديات -أ

الجيوسياسية الراىنة يفرضاف التساؤؿ عما إذا كانت قدرتو عمى البقاء تكفي لمواجيتيا، أو 
 ل إلى حد إنفراط عقدة. ص، أو خسائر كبيرة، بحيث ال تعمى األقل لعبورىا بأقل خسائر ممكنة

بنية  بوصفياأف النظر إلى جغرافية األنتشار العسكرؼ األجنبي في المنطقة العربية  -ب
مترابطة جغرافيًا وأجتماعيًا يكشف مستوػ عميق مف األختراؽ العسكرؼ والسياسي 

تخطيط المستقل لممستقبل الجيوسياسي واألقتصادؼ، األمر الذؼ يفقد المنطقة، كنظاـ إقميمي ال
 والجيواقتصادؼ. 

قاء في ببناء عمى مداخل التغييرات التي يواجييا النظاـ العربي، فيل سيتمكف مف ال -جـ 
مواجية األطروحات الفكرية البديمة أو المشاريع المطروحة خاصة الشرؽ أوسطية والشراكة 

 المتوسطية وغيرىا. 
وحدة  بوصفوحصر اطار الدراسة ضمف حدود الوطف العربي ين رابعًا: حدود الدراسة:

 جغرافية )طبيعية وبشرية( واحدة. 
ال تزاؿ البحوث والدراسات العربية تتممس المسارات الممكنة  أىمية الدراسة: :خامساً 

لمبحث في مدػ قدرة المعطيات الراىنة في المشيد العربي العاـ، عمى تفعيل العمل العربي 
ماس أفاؽ أرحب، ومسارات جديدة ليذا العمل، بعد فترات انكسار وترِد، ال يزاؿ المشترؾ، وألت

يمر بيا النظاـ العربي. عالوًة عمى معطيات سمبية أخرػ عمى المستويات الثالثة: المحمية، 
إلى جانب دراسات أخرػ  –تسب ىذه الدراسة أىميتيا، فمعميا كواإلقميمية، والعالمية. مف ىنا ت

وفق رؤػ واضحة، ومنيج عممي رصيف  يح معالـ المستقبل لمنظاـ العربيضتسيـ في تو  –
 ؿ إليو مف مسارات. ؤو وما يمكف أف ت وء التغييرات في النظاـ اإلقميميلتفسير عوامل نش

أعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي والمنيج األستقرائي بيدؼ  منيجية الدراسة: :سادساً 
 وقدلعممي لمتوصل إلى نتائج أكثر عممية وموضوعية. يل مبدأ الحياد في البحث اصتأ
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مف أجل فيـ الماضي فيمًا أكثر دقة لغرض تحميل  لدراسة المنيج التأريخي التحميميأعتمدت ا
أؼ أنو يدور حوؿ الماضي مف أجل تفسيره بصورة أوضح بداًل  ،األحداث السياسية الجارية

المشكالت واألوضاع السياسية الحاضرة.  يتسنى فيـ مجرد سرد األحداث التأريخية حتى  مف
عودة إلى األىتماـ  –في ظل المدرسة ما بعد السموكية  –وقد شيدت السنوات األخيرة 

لى توظيف المنيج   التأريخيبالدراسات التأريخية في عمـ الجغرافيا السياسية والجيولتيكيا، وا 
 عمى أف يتجاوز الباحث مجرد السرد والوصف إلى التحميل. 

 
التقارب المفاىيمي بين النظام اإلقميمي والنظام اإلقميمي  :لمبحث األولا

 .العربي
 . . المفيوم والعناصر.  النظام اإلقميمي-أ

برز األىتماـ بدراسة النظـ اإلقميمية منذ أوائل ستينيات القرف العشريف، وتحديدًا عندما  
 The International politics Of)طرح كالنتورؼ وشبيجل كتابيما الذؼ حمل عنواف

Regions) (5 )  واف كاف يمكف إرجاع جذوره إلى الفكر السياسي المتعمق بالشؤوف الدولية إلى
أحد المواضيع األساسية في مجاؿ التنظيـ  Regionalism *)مفيـو اإلقميمية(كاف  فقدزمف بعيد؛ 

 Universalism)طويل حوؿ ما يسمى بالعالمية في مواجية اإلقميميةالدولي، ودار جدؿ 
Versus Regionalism)    (2). 

في المحاولة التي جرت في القرف العشريف إلنشاء مؤسسات  الباحثيف وقد رأػ بعض      
دولية عالمية مثل عصبة األمـ المتحدة أنيا ميمة مكبوحة باإلقميمية. وقد ظير ذلؾ حيف 

في المسائل التي تنطوؼ عمى  وجد الذيف وضعوا ميثاؽ األمـ المتحدة أف أولوية مجمس األمف
ويمثل الفصل  ،السالـ واألمف قد تتعرض إلى التحدؼ مف قبل التحالفات واألتفاقيات اإلقميمية

وبالرجوع  ،وسطًا بيف العالمية واإلقميمية الثامف مف الميثاؽ وعنوانو "األتفاقات اإلقميمية" صيغةً 
كانت منطوية عمى  (Modusvivendi)إلى أحداث الماضي نجد أف ىذه الوضعية المؤقتة 

وقد فشمت األمـ المتحدة في تجسيد أحكاـ األمف الجماعي الواردة في  ،يدكالحكمة بكل تأ
 تجديدًا لإلقميمية.  5945ما شيد نظاـ ما بعد حسب الميثاؽ 
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وقد ظيرت النزعة ذاتيا في العالقات األقتصادية العالمية. فقد كاف التعاوف واألندماج     
أف نظاـ األمـ  و( اإلقميمياف عبر بعد الثروة/ الرفاه أبرز سمات السياسة الكمية، )التكامل

المتحدة كاف متساىاًل. وقد نصت األتفاقية العامة المتعمقة بالتعريفات والتجارة )الغات( عمى 
أحكاـ محددة لتنفيذ األتفاقات التجارية تمؾ. وقد قطعت أوروبا الغربية شوطًا كأبعد ماقطعة 

قميـ في بناء اإلقميمية األقتصادية ضمف مجموعة مف المؤسسات. فاألتحاد األوروبي األف أؼ إ
بناء ذلؾ. فمف المعقوؿ  عمى طرؼ فاعل قوؼ بحد ذاتو وقد عمل بالتأكيد كمعدَّؿ منيجي

األفتراض بأف ىذه األتجاىات سوؼ تستمر في المستقبل القريب وأف أطرافًا فاعمة أخرػ 
 . (3)إلمكانات بالنسبة لإلقميميةسوؼ تسعى لتحسيف ا

وكان من أثار ىذه المواجية بين العالمية واإلقميمية إلى التمييز بين ثالثة مستويات 
 لمتحميل: 

يقصد بو أنماط : (International or global system)مستوى النظام الدولي -
نوعية العالقات بينيا  التفاعالت الدولية عمى مستوػ القمة بيف الدوؿ الكبرػ التي يترتب عمى

دد عدة نماذج مثل توازف صتحديد مناخ العالقات الدولية في العالـ ككل. وتثار في ىذا ال
 . Poly – Centrismوتعدد األقطاب أو المركز  Balance of Powersالقوػ 
 (Regional Or Subordinate System) مستوى النظام اإلقميمي أو التابع -

عمى أساس جغرافي. وقد  –عادة  –عالت الدولية في منطقة ما تحدد ويقصد بو نظاـ التفا
أخذت بيذا المستوػ مف الدراسات التي تمت عف النظاـ اإلقميمي العربي، أو منطقة الشرؽ 

 . (4)األوسط، أو جنوب شرؽ آسيا وأفريقية
 مما ينبغي اإلشارة إليو ضمف ىذا السياؽ ىو، إطالؽ مصطمح النظاـ الفرعي     

(Sub – System)  عمى ىذا المستوػ مف األنظمة، فعند تطبيقو عمى العالقات الدولية وجد
صفة عامة في الترويج المبكر ليذا بأنو ذو حدود مشتركة مع مفيوـ اإلقميـ. ويعود الفضل 

طرحت  5969(. وفي 5963) (Brecher)( وبريخر 5965) (Binder)النيج إلى بايندر 
 . (5)المفيوـ أيضًا في عدد خاص مف "مجمتيا الربعية""رابطة الدراسات الدولية" 

بػ "النظاـ الفرعي" المنيجي،  (Region)إذا وفقًا لما تقدـ، يقترف مصطمح اإلقميـ        
 اإلقميمي"  وبذلؾ أضحت دراسات عدة عمى النظاـ اإلقميمي بػ "النظاـ الفرعي

 (Regional Sub – System) . 
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يركز ىذا المستوػ مف  :(Actors)كونة لمنظام الدولي مستوى سموك الوحدات الم -
عمى السموؾ الخارجي لمدولة، أو عمى السياسات الخارجية لمدوؿ )أؼ التركيز عمى  التحميل

 .(6)طبيعة التفاعالت التي تتـ بيف الوحدات المكونة لمنظـ اإلقميمية(
تمعات، وتزايد وقد أفضت الدراسات التي اتجيت الى ذلؾ خاصة مع تعولـ المج    

 . *لبروز )مفيـو اإلقميمية الجديدة( –احتكاكيا ببعضيا بعضًا 
يستنتج مف مستويات التحميل الثالث التي تمت األشارة إلييا. أف المنظورات السائدة      

في دراسة النظـ اإلقميمية تقوـ عمى فرضيتيف أساسيتيف، الفرضية األولى تعني بتفكيؾ النظاـ 
فرعية متميزة، والثانية عمى تجميع الدوؿ في نظـ إقميمية توجييا دولة قائد.  الدولي إلى نظـ

وأشارت مدرسة النظـ اإلقميمية إلى أف العالقة ما بيف الدولي واإلقميمي ىي أكثر مف عالقة 
ذات أتجاه واحد، حيث تأثير نظاـ في األخر، دوف حدوث العكس، غير أف دراسات السياسة 

ميد بحثي يرػ العالقة بيف النظـ اإلقميمية والدولية عالقة تبعية مف خالؿ ة ساد فييا تقيالدول
نموذجي التواصل واألنقطاع بيف النظـ الدولية واإلقميمية، بحيث يشير )التواصل( إلى أنسجاـ 
ما بيف مصالح القوػ اإلقميمية والدولية، )واالنقطاع( إلى أختالؼ في تمؾ المصالح، وحتى 

النظاـ الدولي، فقد تكوف نظرة القوة الدولية قائمة عمى الحفاظ عمى في النظرة لطبيعة 
أما المعيار المعتمد .  (7)األتحادية في حيف تطمح النظـ اإلقميمية إلى نظاـ متعدد األقطاب

لتحديد ماىبة النظام اإلقميمي، فقد واجو المتصدون لتعريف النظام اإلقميمي، تحديد المعيار 
اإلتفاق بين  عريف. ومرد ذلك، تعدد المعايير المعتمدة، وغيابالذي يمكن بموجبو الت

الدارسين عمى معيار واحد. ىنا يقدم البحث المعايير المستخدمة في تحديد ماىية النظام. 
 وبيان حجية المؤيدين والمعترضين عمى اعتماد كل معيار. 

 ز عمى التقاربالنظاـ اإلقميمي وفق ىذا المعيار، يرتك معيار الجوار الجغرافي: -1
 .   (Geographic proximity approach teritoriale)الجغرافي  

النظاـ اإلقميمي وفق ىذا المعيار، يتجاوز اإلطار الجغرافي، ليرتكز  معيار التماثل: -2
العناصر الثقافية كعمى عناصر التماثل بيف الدوؿ المنخرطة في نطاؽ إقميمي محدد 

 . (Homogeneity approach)تصادية واألجتماعية والثقافية واإلق
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النظاـ اإلقميمي وفق ىذا المعيار، يتجاوز اإلطار الجغرافي و عناصر  معيار التفاعل: -3
التماثل، ليرتكز عمى التفاعالت السياسية واالقتصادية والثقافية واألجتماعية بيف الدوؿ، 

 .(8)(International approach)البعض  مع وبعضيا
إال أف   (Literature)ـ بأىمية اإلطار الجغرافي في تحديد نطاؽ اإلقميـ ومع التسمي   
مصفات البنيوية أىمية خاصة في استقرار ىيكمية النظاـ اإلقميمي برأؼ الباحث عبد القادر ل

وىذا ما يقودنا إلى التركيز عمى عوامل التفاعل واألنسجاـ بيف أطراؼ ىذا  ،  (9)المخادمي
ت القاعدية، فاألوضاع األقتصادية والسياسية والثقافية واألجتماعية النظاـ مف خالؿ الصفا

والتأريخية والنفسية والقيمية السموكية والتي تفيض وجود قدر مف المصالح والمنافع المشتركة 
ألطراؼ النظاـ اإلقميمي. وبالقدر الذؼ تتحقق درجة مف التقارب في المقومات والصفات 

ؼ تتحقق درجة أعمى مف التماسؾ بيف مكونات النظاـ ووحداتو البنيوية لمنظاـ بالقدر الذ
 وعناصره. 
فيما يولي الباحثاف جميل مطر وعمي الديف ىالؿ أىمية خاصة لمعيار الجوار     

ويعمل الباحثاف ما ذىبا إليو  ،والتقارب الجغرافي، ويعدانو األساس في تحديد النظاـ اإلقميمي
أكثر بيف تمؾ و الدوؿ المتقاربة جغرافيًا عادة ما يكوف أكبر بالقوؿ: "أف حجـ التفاعالت بيف 

غير المتجاورة، وأف الدوؿ التي تقع في قارات متباعدة عادة ما تكوف التفاعالت بينيا محدودة، 
بأستثناء الدوؿ الكبرػ التي قد تتفاعل وبكثافة مع دوؿ ومناطق بعيدة عنيا ألعتبارات 

 .(51)استراتيجية عسكرية أو اقتصادية"
ونظرًا ألف المجاؿ ال يتسع لذكر جميع الرؤػ والمالحظات حوؿ المعايير المستخدمة    

لتعريف النظاـ اإلقميمي، والتي غيبت اإلتفاؽ عمى ذلؾ فإف ىناؾ اتفاقًا عامًا عمى أف أىـ 
وحدات النظاـ، والتفاعل بيف ىذه الوحدات، وىو يتخذ أنماطًا  -عناصر النظاـ اإلقميمي ىي:

وحدود النظاـ ، بمعنى الخطوط التي  ونية أو صراعية، والبيئة المحيطة بالنظاـ اإلقميميتعا
عف غيره مف األقاليـ األخرػ، وىيكل النظاـ الذؼ يعبر عف توزيع القوة  تميز النظاـ االقميمي

 داخل النظاـ بناء عمى العناصر المحددة ليا. 
بيف مجموعة مف  ميمي بأنو تواصل جغرافيريف النظاـ اإلقبناًء عمى ما تقدـ، يمكف تع   

الدوؿ المتماثمة ثقافيًا والتي تدخل في شبكة معقدة مف التفاعالت السياسية تتميز باألستقالؿ 
 النسبي عف نفوذ الدوؿ الكبرػ.
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  التحوالت . – األىداف –النظام اإلقميمي العربي: المفيوم  -ب
ليو يكوف النظاـ اإلقميمي العربي انموذجًا أنطالقًا مف المفيوـ الذؼ سبقت األشارة إ    

تنطبق عميو المعايير الثالثة الرئيسة في  (Territorial)مطابقًا لتوصيف النظـ اإلقميمية 
 تعريف النظـ اإلقميمية )الجوار والتقارب الجغرافي والتماثل والتفاعل(. 

بأستثناء جيبوتي  –ية اد الجغرافي(، تمثل البالد العربمتدفمف ناحية الجغرافيا )اال    
إقميمًا ممتدًا مف غرب المحيط األطمسي وحتى بحر العرب وصواًل إلى شرؽ  –والصوماؿ 

الخميج العربي، ويضـ ىذا اإلطار الجغرافي الدوؿ المنظوية تحت راية جامعة الدوؿ العربية 
يف وعشريف في شماؿ القارة األفريقية وشرقيا وغرب قارة أسيا يبمغ عدد دوليا مجتمعة اثنت

دولة، تقع عشرة دوؿ منيا في أفريقيا، وأثنتي عشر دولة في أسيا. بمساحة قدرىا 
% منيا في قارة أسيا 27,55% منيا في قارة افريقيا و 72,45، تقع 2كـ53,825,111

 . (  5،  خريطة ) يفصل البحر األحمر ىذا األمتداد الجغرافي بيف القارتيف
 (1خريطة )

 سياسيي لمنظام اإلقميمي العربياإلطار الجغرافي ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  54ص : 2151،  3نقوال زيادة وآخروف ، أطمس العالـ ، مكتبة لبناف ، ط -المصدر : مف عمل الباحث باالعتماد عمى :
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ومف ناحية )التماثل(، تتمتع البالد العربية مف عناصر التشابو التأريخية واألقتصادية     
التشابو التاريخي يعد العالـ العربي عالـ يجمعو التأريخ المشترؾ،  واألجتماعية مف ناحية

األقتصادية  –الرغـ مف تبايف الموارد الطبيعية عمى  الواحد. ومف الناحية األقتصادية والمصير
مف دولة إلى أخرػ، غير أف ىذه الموارد منظورًا إلييا في األطار الجمعي تبدو متكاممة داخل 

مف الناحية األجتماعية والديموغرافية، تتقارب دوؿ األقميـ مف حيث  اإلقميـ العربي أما
 الخصائص الديموغرافية والتوزيع الحضرؼ واألتجاىات المدنية.

التحميمي )إنزاؿ معايير النظـ اإلقميمية عمى حالة  –وضمف ىذا األنموذج التطبيقي     
لعربي عف غيره مف النظـ اإلقميمية النظاـ اإلقميمي العربي، يتبدػ إنفراد النظاـ اإلقميمي ا

قيمية )معنوية ونفسية( ذات أبعاد سياسية ميمة وىي  –األخرػ في العالـ، بميزة اعتبارية 
اسية مف ناحية أخرػ. )القومية العربية( التي تبمورت في تيار فكرؼ مف ناحية، وفي حركة سي

بل نظاـ إقميمي  المعنى الجغرافيوحسب ب فإف النظاـ العربي ليس نظامًا إقميمياً  وفق ما تقدـ
 ي. مقو 

في أنو ال  (Ezzedin Foda)برأؼ  –البعد القومي أو ميزة القومية  –وتتمثل أىمية     
يجعل التفاعل بيف أجزاء النظاـ بمثابة عالقات بيف دوؿ وحسب، ولكف يعطييا قيمة رمزية 

ا عادة عمى أنيا عالقات دولية ال ينظر إليي –برأيو  –خاصة. فالعالقات بيف البالد العربية 
بالمعنى المتعارؼ عميو ولكف عمى أنيا عالقات ذات طبيعة خاصة؛ ال تخضع لمقواعد نفسيا 

 . (55)التي تخضع ليا العالقة مع الدوؿ األخرػ 
كاف  نتيجة لمشتركات جغرافية وىوياتيةيأخذ دوره عمى المسرح السياسي الدولي ك لكي    
وىو ما تبدػ في إعالف تأسيس  ،العربي مف شرعية أو شكل قانونيمنظاـ اإلقميمي لالبد 

في اجتماع لوزراء الخارجية في األسكندرية في  (Arab League)جامعة الدوؿ العربية 
بيف مصر والعراؽ وشرقي  5945وتـ التوصل إلى اتفاقية رسمية في مارس  5944سبتمبر 

ية وسوريا واليمف. وىي دوؿ كانت تتمتع األردف )األردف حاليًا( ولبناف والعربية السعود
 باألستقالؿ السياسي وقتذاؾ.

الرغـ مف محدودية تأثيرىا، شيادة ميالد نظاـ إقميمي عربي جديد. فقد عكست عمى     
 5944بروتوكوؿ اإلسكندرية الموقع عاـ  السيماالوثائق التأسيسية لجامعة الدوؿ العربية، 
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"أىداف ف أف نطمق عمييا وجود مالمح عامة يمك 5945وميثاؽ الجامعة نفسو المبـر عاـ 
 : (52)وىي الجامعة"
التخمص مف األحتالؿ األجنبي وتمكيف األقطار العربية مف الحصوؿ عمى  األول:

مواجية المشروع الصييوني باعتباره خطرًا عمى كل الدوؿ والشعوب  الثاني:استقالليا التاـ. 
 العربية. 

والعمل عمى تشجيع كل أشكاؿ التنسيق والتضامف والتكامل  رفض واقع التجزئة الثالث:
 بيف األقطار العربية إلى أف تتمكف شعوبيا مف إقامة دولتيا الموحدة. 

الجدير بالذكر ضمف ىذا االطار، اف المشاورات واالعماؿ التحضيرية التي سبقت وضع 
جامعة عمى منطمقات يميل الى تاسيس ال االول:  ) اتجاىين (ميثاؽ الجامعة شيدت وجود 

يصر عمى الطابع االقميمي  واآلخرقومية ووحدوية تستيدؼ الوصوؿ الى مرحمة االتحاد ، 
 لممنظمة .

وفقًا ليذا االتجاه تحتفع كل دولة دائمًا باستقالليا وسيادتيا المطمقة واالكتفاء بالعمل عمى 
نتصر االتجاه االخر تنسيق السياسات وتحقيق ما يمكف مف تعاوف بيف ىذه الدوؿ . وقد ا

وساد منطق العمل المشترؾ بداًل مف منطق توحيد السياسات والتشريعات، او ادماج اليياكل 
 والمؤسسات .

والممفت في بنود الميثاؽ انو لـ يرد فيو وال حتى في ديباجتو التمييدية أؼ اشارة الى 
قتضبة الى ماسمي الشعوب ، او الى حقوؽ المواطنيف كمصدر لمسيادة، وردت فقط اشارة م

بالرأؼ العاـ العربي، ووفق ىذا الغياب ، او التغييب المتعمد تولت "النظـ الحاكمة" ميمة 
التعبير عف ىذه السيادة ، ولـ تسمح تمؾ النظـ لفترة تقترب مف خمسيف عامًا باف تشاركيا 

خالؼ ) منظمات المجتمع المدني والقوػ الشعبية في اعماؿ الجامعة او في قراراتيا . وب
 اليوية العربية ( ، 
و) التمتع باالستقالؿ( ، و ) موافقة الدوؿ االعضاء ( لـ يكف ىناؾ في شروط العضوية 
بالجامعة العربية وال في بنود الميثاؽ االخرػ اية مواصفات او شروط تتعمق بشرعية النظـ 

 ( 53)الحاكمة في الدوؿ االعضاء ، او الطريقة التي تصل بيا الى السمطة . 
، فمنذ صعود النظاـ االقميمي العربي في حقبة ما بعد  التحوالتأما مف حيث       

 الحرب العالمية الثانية ، شيد ىذا النظاـ ثالثة ) تحوالت ( كبرػ في كل مكوناتو :
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، وامتدت حتى نياية  5967: بعد الحرب " االسرائيمية / العربية عاـ  التحول االولجاء 
، في ىذه الفترة تراجع النظاـ االقميمي العربي تحت تاثير اليزيمة  5995ـ القطبية الثانية عا
:  التحول الثاني( ، اما  5988 – 5975ثـ الحرب االىمية المبنانية )  5967العربية عاـ 

وما اعقبو مباشرة مف نياية القطبية الثانية  5991فقد جاء نتيجة الغزو العراقي لمكويت عاـ 
، استمرت حقبة  2151حتى ثورات الربيع العربي ابتداء مف عاـ ، وامتدت  5995عاـ 

التراجع، ولكف اظيف الييا ظيور واحياء مشروعات اقميمية جديدة منافسة مثل مشروع الشرؽ 
المتوسطي . ولكف تمؾ المشروعات لـ تستطع اف تحل محا  –اوسطي ، والمشروع االوربي 

ر المشرعات المنافسة، وليس بقوة النظاـ العربي النظاـ االقميمي العربي السباب تتعمق بقصو 
(54) . 

: فذلؾ الذؼ شيدتو المنطقة العربية نتيجة ثورات الربيع العربي ، ثـ  التحول الثالثاما 
الغزوة الجامحة لػ " تنظيـ الدولة االسالمية "" داعش" ، وىو تحوؿ جوىرؼ قد يسيـ في اعادة 

 تشكيل النظاـ العربي .
 

 : المتغييرات الجيوسياسية الراىنة في النظام العربي يالمبحث الثان
قبل الخوض بواقع النظاـ االقميمي العربي وما يمكف اف تنتج عنو مف      

تغيرات جيوبوليتكية ، يمكف االشارة الى اىـ التحدبات التي يعاني منيا ىذا النظاـ 
تصادية واالجتماعية االقميمي العربي في كافة المحاور سواء السياسية منيا اـ االق

وما يرتبط بيا مف افعاؿ جيوبوليتكية لمعظـ دوؿ النظاـ . ففي الجانب السياسي 
كاف لصراع االيديولوجيات دورًا بارزًا في تخمف المنظومة العربية اجمااًل . اذ اف 
التيارات االسالمية شكمت تحديًا واضحًا لدعاة الوحدة القومية ، واضحت القطرية 

زة ليذا النظاـ وبرز ذلؾ واضحًا في العديد مف المؤشرات، كمشاكل السمة الممي
الحدود، واالستعانة باالجنبي لمحماية، والقواعد االجنبية ودورىا في الصراعات 
الجيوبوليتكية العربية/ العربية واضحًا، وما احتالؿ العراؽ اال انموذجًا لذلؾ ، كما 

تخمف والتبعية ويبدو ذلؾ واضحًا مف اتسـ النظاـ االقميمي العربي اقتصاديا بال
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مؤشرات التنمية وضعف االنتاج وزيادة البطالة وتدني مستوػ المعيشة، وكاف مف 
نتائج ذلؾ ارتفاع قيمة الديف الخارجي لمعظـ دوؿ المنظومة العربية خاصة مصر 
 التي تعد مف الناحية الجيوبوليتكية اىـ القوػ الفاعمة في النظاـ االقميمي العربي،

 اضافة الى دوؿ المغرب العربي .
اف معظـ التحديات التي الزمت الساحة العربية ىي في الواقع متناغمة مع 
بعضيا داخميًا وخارجيًا ، وىذا مرتبط بما آلت اليو اتفاقيات سايكس بيكو واقامة 
الكياف الصييوني، فضاًل عف االحتماء بالقوػ االجنبية . ويمكف االستنتاج اجمااًل 

تحديات الجيوبوليتكية لمنظاـ االقميمي العربي مردىا الى االىمية اف ال
الجيوبوليتكية والجيوسياسية ليذا الجزء الحيوؼ مف العالـ، وما يحتويو مف 
احتياطات عمالقة مف مصادر الطاقة المختمفة، مقرونًا ذلؾ بامف الكياف 

ؼ يمثل الصييوني وصواًل الى اىداؼ بعيدة المدػ في صراع الحضارات الذ
 االسالـ اىـ محاوره في الجيوبولتيؾ الغربي .

تنامت معضالت النظام اإلقميمي العربي، وصارت أكثر تعقيدًا وترابطًا، في ظل حدثين     
": شيد العالـ العربي منذ نياية الثورات الشعبية أو ما سمي بـ "الربيع العربياالول :  -ىما:
قي مف النظاـ العربي القديـ المترىل؛ إذ تمكنت ثورات شعبية، أجيزت عمى ما ب 2151عاـ 

خمخمة معظـ النظـ السياسية التي شكمت  –المظاىرات، وما رافق بعضيا مف عنف مسمح 
منذ عقود أعمدت ىذا النظاـ وجامعتو. ثـ تياوػ رؤوساء ذلؾ النظاـ مف تونس في المغرب 

، ثـ سوريا في قمب المشرؽ العربي إلى مصر، قمب ىذا النظاـ، وصواًل إلى ليبيا واليمف
الجغرافي مف سوريا  والتي أنتقل نطاقيا الثاني: انتشار ظاىرة االرىاب العابر لمحدود: العربي.

إلى دوؿ أخرػ في المنطقة )تونس، مصر، اليمف،  ىاامتداد عالوة عمىإلى العراؽ وليبيا، 
يكيًا يتعمق بأنتشار ظاىرة المممكة العربية السعودية، الكويت(، وىو ما طرح تحديًا جيوبوليت

األرىاب العابر لمحدودد، وزيادة معدالت عدـ األستقرار اإلقميمي. فضاًل عف تنامي قوػ أخرػ 
 مضادة لو. 
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ىنا تقدم الدراسة بعض المعطيات التي قد تسيم في عممية إعادة تشكيل النظام    
  -برزىا:العربي، بالرغم من أنيا ال تزال قيد التفاعل واألختبار، ومن أ

لعل تشبيو المفكر األمريكي جوزيف ناؼ   أ/ تنامي دور الفاعمين من غير الدول: 
السياسة العالمية في القرف الحادؼ والعشريف بأنيا خشبة مسرح لـ تعد فيو الدولة الممثل 
الوحيد، إذ بدأ يزاحميا ممثموف أخروف كالفاعميف مف غير الدوؿ، يشير إلى تعمق المنظور 

نما يراعي التعددؼ  في العالقات الدولية والذؼ ال يختزؿ التفاعالت السياسية في الدولة، وا 
في السياسات   (Non State Actors)التأثيرات التي بات يحدثيا الفاعموف مف غير الدوؿ 

ردىا إلى ما أحدثو كثر تعقيدًا لمعالقات الدولية؛ مالداخمية واإلقميمية والعالمية. تمؾ النظرة األ
الفاعموف مف تغييرات بنيوية في طبيعة النظاـ العالمي، والتي ترافقت مع أنكشاؼ سيادة  ىؤالء

َـّ الدولة، وتداعي وظائفيا األمنية والتنموية واألجتماعية، و  بدت ىناؾ بيئة ميددة لتنامي  مف َث
 . (55)تأثيرات ىؤالء الفاعميف فضاًل عف تغير أشكاليـ ومضاميف تأثيراتيـ

ل تأثيرات الموجة األولى مف الفاعميف )كشركات النفط متعددة الجنسية، لقد كاف ج     
والمنظمات الدولية غير الحكومية، وغيرىا( ذا طبيعة أختراقية تساومية لمدولة، أؼ أف ىؤالء 
الفاعميف تجمت معظـ تأثيراتيـ في إضعاؼ سمطة الدولة عمى إقميميا الجغرافي/ السياسي، 

طة بيا، مف أجل خمق أنماط تساومية تجعل الدولة تقر بشراكاتيـ وممارستيا لموظائف المنو 
في ممارسة تمؾ الوظائف. وفي ىذا األطار، بدا النموذج الواضح لشركات النفط المتعددية 
الجنسية في المنطقة العربية التي تشاركت مع الحكومة في عوائد النفط، عالوة عمى سماح 

أدوار إنسانية ومجتمعية خاصة في مناطق  بأداءمية الحكومات لممنظمات الدولية غير الحكو 
مرحمة ما بعد الحرب الباردة، متأثرة  الصراعات. بيد أف تزايد أنكشاؼ الدولة، خاصة في

بضغوطات العولمة، وانتياج الدوؿ لسياسات اقتصادية "نيوليبرالية"، وتطور وسائل األتصاؿ 
لعنف العابرة لمحدود في العالـ بعد واألنترنت، فضاًل عف أنتشار مستنسخات تنظيمات ا

، خاصة في المنطقة العربية حركات المعارضةوتنامي  2115عاـ  الحادؼ عشر مف سبتمبر
موجة جديدة مف ىؤالء الفاعميف، مثل: تنظيـ القاعدة، وجوجل  ظيوركل ذلؾ أسيـ في  –

دولة ما ىو اكثر تعقيدًا والفضائيات العابرة لمقومية، وغيرىا ليا مف المالمح والتأثيرات عمى ال
 . (56) وأنتشاراً 
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ىذه الموجة الجديدة من الفاعمين إذًا عمى نوعين، أوليا شكمين حسب ما تراه     
. وقد شيدت المنطقة العربية تحواًل الدراسة ىنا: الفاعمون العنيفون والفاعمون غير العنيفون 
لمثورات ، أو حتى في مراحميا  في طبيعة أدوار تمؾ الفواعل، سواء خالؿ المرحمة األولى

 . المتأخرة 
ونعني بيـ الفاعميف الذيف استثمروا معطيات العولمة، خاصة ن: يالفاعمون غير العنيف -1

وسائل األتصاؿ، في دعـ أنتشار أفكار عبر الحدود. . فالحركات الثورية العربية ما كاف ليا 
ة لمقومية، مثل شبكات األتصاؿ أف تكتسب النفاذية اإلقميمية إال مع وجود فواعل عابر 

دورًا في نقل الخبرات  أدتاألجتماعي )الفيس بوؾ وتويتر(، ووسائل األعالـ والفضائيات التي 
 وتعميق المحاكاة المجتمعية، السيما وأف ثمة بيئة متشابية دعمت مف النفاذية العابرة لمقومية. 

ي تمجأ إلى استخداـ أدوات وىـ الجماعات أو التنظيمات الت الفاعمون العنيفون: -2
. (57)العنف بطريقة جماعية، مف أجل تحقيق غايات معينة وال تنتمي ألجيزة الدولة الرسمية

وتشير بعض الجيود البحثية التي حاولت تطوير نماذج لتصنيف الفاعميف العنيفيف إلى وجود 
وؿ في المنظومة القيمية نوعيف مف الفاعميف العنيفيف، إستنادًا إلى معياريف: يتمثل المعيار األ

التي يستندوف إلييا. فيناؾ الفاعموف البراجماتيوف، والفاعموف الذيف يمتمكوف رؤية دينية لمعالـ. 
وينصرؼ المعيار األخر إلى وجود أىداؼ مشتركة تضـ أعضاء الجماعة، مثل أمراء الحروب 

عولمة، والجماعات الدينية الذيف يمتمكوف جيوشًا مسمحة، والفوضويوف، والجماعات المعادية لم
 .  *المسمحة، وجماعات الجريمة المنظمة

ف مف الذيف يمتمكوف رؤية دينية، التي يف العنيفيشيدت المنطقة العربية دورًا كبيرًا لمفاعم    
يمكف أف نطمق عمييا )التنظيمات الدينية المؤدلجة(. مثل: حزب هللا في لبناف، وجماعة 

وجماعة أنصار السنة في سيناء، وخاليا تنظيـ القاعدة التي  ،اليمف أنصار هللا )الحوثييف( في
أف تطور الصراع و  تتوزع عمى مساحات واسعة ضمف اإلطار الجغرافي السياسي العربي،

انات مسمحة جديدة مثل جبية النصرة ألىل ي، أوجد ك2155الدائر في سوريا، منذ مارس 
مية المعروؼ إعالميًا بػ "داعش" في العراؽ الشاـ في شماؿ سوريا، وتنظيـ الدولة األسال

فضاًل عف الصراعات في العراؽ بيف مختمف القوػ السياسية المشتركة في حكـ وسوريا، 
تمؾ الصراعات التي افرزت تنظيمات مسمحة تعد اذرع قوػ لمعظـ ىذه القوػ السياسية  .البالد
.  
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بفعل نشاطاتيا  –أىميتو وتأثيره  –يكتسب الدور لكافة التنظيمات المشار إلييا أعاله     
التي تزعزع األستقرار في دوؿ المنطقة، وأيضًا بفعل العالقات التي تربط بيف ىذه التنظيمات 
والدوؿ بما جعميا تظير كأداة جديدة لتنفيذ سياسات الدوؿ الراعية ليا، سواء بالتمويل، أو 

ه التنظيمات مصادر قوة متنوعة، لكف باإلمدادات العسكرية، أو بالدعاية واألعالـ. وتمتمؾ ىذ
لكف تتفق عمى أف ىذه  ،يصعب رصدىا بشكل موثق، إذ تتضارب حوليا األراء والتحميالت

التنظيمات بما لدييا مف أجنحة عسكرية، وبأيديولوجيتيا وأذرعيا عابرة لمحدود والجنسيات 
تي تممكيا تمك الجماعات وتظير ابرز مالمح القوة المؤثرة في استقرار وأمف األقميـ بأسره. 

 من خالل احداثيا جممة من التغييرات في سيطرة الدولة. ومن ىذه التغيرات ىي: 
 :كثيرًا ما يقاؿ:  انحسار )تقويض( سمطة الدولة عمى اقميميا الجغرافي السياسي

أف تكوف لديو قوة ولكف  "السياسة ىي القوة" والسمطة ىي شكل مف أشكاؿ القوة، فيمكف لمحاكـ
ومة كوف سمطة ولكف ال يمكف أف تكوف لديو سمطة بدوف قوة. مف جية أخرػ، فإف حكـ حبد

ال تستطيع تنظيـ الدفاع عف حدود بمدىا أو التي ال تستطيع المحافظة عمى تنفيذ قوانيف بمدىا 
ولف  (SOVEREGNTY)بالقوة في خاتمة المطاؼ، لف تتمكف مف المحافظة عمى سيادتو 

َـّ ا و تتمكف مف ممارسة قوتي  . (58)يع سمطتياطست مف َث
يمكن أن نبين مالمح األنحسار والتقويض في سمطة الدولة القطرية العربية عمى      

اقميميا الجغرافي السياسي التي ارتبطت بمراحل التحوالت الكبرى التي شيدتيا المنطقة 
  -العربية. باألتي:

: كما فعل لدولة الجغرافي السياسيفقدان السيطرة عمى الحدود الدولية ألقميم ا أواًل :
تنظيـ الدولة األسالمية "داعش" والذؼ أزاؿ الحدود بيف سوريا والعراؽ بسيطرتو عمى معبريف 
مف المعابر األربعة الحدودية التي تربط بيف البمديف. مف أمثمة ذلؾ أيضًا ضعف سيطرة 

 عالوة عمىو األسمحة، مصر عمى حدودىا الغربية مع ليبيا، والتي أصبحت ممرًا تتدفق من
ولبناف، والتي تدفق  ،فقداف سمطة الحكومة السورية عمى أجزاء مف حدودىا مع تركيا، واألردف

عبرىا الالجئوف السوريوف، وكذلؾ الحدود مع "إسرائيل" عند معبر القنيطرة؛ بسبب األقتتاؿ 
 . (59)الداخمي في سوريا

وىو ما ظير في فرض تنظيـ  :ا بقوانين اخرى الغاء دساتير وقوانين الدولة وابدالي ثانيًا:
الجغرافية  ناطقالدولة األسالمية "داعش" قوانينو الخاصة المتعمقة بالشريعة عمى سكاف الم
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، التي سيطر عمييا بعد انسحاب الدولة، كما حدث في مناطق واسعة مف العراؽ وسوريا وليبيا
لى قوة "موازية" لمدولة ليا قوانينيا مف قوة "منافسة" لمدولة إوبذلؾ تحوؿ تنظيـ "داعش" 

 الخاصة.
وىو ما يتمثل المشاركة في صناعة القرار السياسي الخارجي أو فرضو بالقوة: ثالثًا: 
سياسة خارجية مستقمة عف سياسة الدولة المبنانية تجاه  –حزب هللا المبناني  –في أمتالؾ 

لمالية والمعنوية ما يجعمو يمثل كيانًا العديد مف القضايا. مرد ذلؾ؛ أنو يمتمؾ مف المقدرات ا
يسيطر عمى جزء مف إقميـ الدولة المبنانية، ويمتمؾ شبكة مف الموارد  اذموازيًا لمدولة المبنانية، 

في ظل  –. بناًء عمى ذلؾ تسنى لمحزب (21) ية االقتصادية المستقمة عف موارد الدولةلالما
أتخاذ قرار المشاركة في الحرب السورية،  –بي األرتباؾ والخمل الذؼ أصاب بنية النظاـ العر 

والتدخل في الصراع الدائر في اليمف، واعالنو الصريح بالمشاركة في ما يسمى بػ "الحرب عمى 
 األرىاب" في العراؽ. 

 
 
ىـ تغير داخمي أ لعل  صعود دور المجتمع عمى حساب دور الدولة : -ب

مع عمى حساب دور الدولة ، اذ ألوؿ مرة احدثتو ثورات الربيع العربي ىو صعود دور المجت
ف تفرض ارادتيا عمى السمطة، أتستطيع الجماىير العربية اف تسقط الحاكـ في بمد عربي ، و 

وىذا يعني اف حاجز الخوؼ السياسي في معظـ الدوؿ العربية قد سقط، ولـ يعد الحكاـ 
ـ يعف بالضرورة بناء ف ذلؾ لأيستطيعوف اتخاذ القرار دوف حساب رد الفعل الشعبي. بيد 

ف أديمقراطيات في دوؿ الربيع العربي، فالقوػ السياسية التي تصدرت المشيد السياسي بعد 
كانت محجوبة عف الشرعية ، المنتقدة لالنظمة التي سبقتيا تفرغت بعد وصوليا الى السمطة 
وانيف لتتمكف مف مفاصل الدولة، وليس بناء انظمة ديمقراطية حقيقية ،وقامت بوضع الق

نيا ال تحمل مشروعًا ديمقراطيًا او أوالسياسات التي تضمف تأييدىا في السمطة ولذؾ تبيف 
تنمويًا .وينطبق ذلؾ بالخصوص عمى مصر وتونس حيث انيار مستوػ االداء االقتصادؼ . 
ففي مصر كاف لالداء السياسي لمسمطة الجديدة متواضعًا ومرتبكًا، أدػ في بعض االحياف 

توػ العنف السياسي في البالد، والسبب في ذلؾ أف تمؾ السمطة دخمت السياسة الى رفع مس
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بشكل مفاجئ ، فقد انتقمت مف السرية الى العمنية بشكل كامل لـ يكف متوقعًا، ومف ثـ لـ تكف 
لدييا استراتيجية في ادارة الممارسة السياسية العمنية، وقد عبر الباحث العربي فيمي ىويدؼ 

بقولو : " لقد شاءت المقادير اف تنتقل تمؾ الجماعات مف موضع المطارد مف عف ىذا الَطرؽ 
جانب السمطة الى موقع الشريؾ في السمطة ، بل المتربع عمى رأسيا ، ىذه النقمة فوجئت بيا 
الجماعات االسالمية ولـ تتحسب ليا، لذلؾ فأنيا اصبحت مواجية بتحد جديد يتمثل في كيفية 

اليـ الى سياسات، وىو مالـ تكف مضطرة اليو طواؿ سنوات االقصاء، تحويل الشعارات والتع
بسبب االنسداد الديمقراطي الذؼ اخرجيا مف المعادلة، وكانت النتيجة انيا عانت االرتباؾ ، 
ولـ تنجح في التعامل مع الوضع المستجد، واستيعاب المشيد الذؼ فرض عمييا االنتقاؿ مف 

الى ادارة الوطف، بفضائو الذؼ يموج بأطياؼ عدة تضـ  ادارة الجماعة ، ومحيط االنصار
 وىو ما ينقمنا لتناوؿ المتغير اآلتي: ( 25)مخالفيف، ومتوجسيف وخصومًا  . 

إذا  سوء أدارة األنظمة السياسية الصاعدة لمتحديات األقتصادية لممراحل األنتقالية: -ت
في دوؿ الربيع العربي، فإنيا دورًا في نشوب الثورات  ادت كانت العوامل األقتصادية قد

تمارس القدر ذاتو مف التأثير، وربما أكبر في مراحل التغيير السياسي بعد الثورات، السيما 
غير مباشر، مف خالؿ تأثيرىا في  ـوأنيا تحدد طبيعة النتائج الثورية، سواء بشكل مباشر أ

دورًا  تؤدؼضاًل عف أنيا شبكات المصالح األقتصادية ذات التأثير السياسي داخل المجتمع، ف
مؤثرًا في تثبيت أو اىتزاز شرعية األنظمة السياسية الجديدة في دوؿ الربيع التي ال يزاؿ يؤرقيا 

ف لخص البعض األجابة ألالسؤاؿ المطروح: ىل نحف أفضل حااًل بعد ثورات الربيع أـ ال.  و 
احل ما بعد الثورات عمى ىذا التساؤؿ بتردؼ األوضاع األقتصادية واألجتماعية، في مر 

العربية، السيما مع تراجع مداخيل السياحة، وزيادة عجز الموازنة، وأرتفاع البطالة، والديف 
الداخمي، فإف أخريف يجادلوف بأف إزاحة األستبداد منجز ستتبعو حتمًا طفرات اقتصادية، 

تقر بنيتيا ية وتسعندما تعبر تمؾ المجتمعات حالة األرتباؾ وعدـ اليقيف في مراحميا األنتقال
. بيد أف الالفت أنو ما مف ثورة عربية قد (22)والعالقات بيف سمطاتيا السياسية واألقتصادية

خرجت بتصورات أيديولوجية واضحة لما يجب أف تكوف عميو الدولة بعد الثورة مف سياسة 
بات وأقتصاد، ومؤسسات المجتمع المختمفة، وعالقة الدولة بالعالـ الخارجي. ما مف إجا

وينطبق ىذا  ،واضحة ليذا، خالفًا لألجياؿ السابقة مف الثورات والتحوالت السياسية الكبرػ 
فاألسالميوف قد تغير خطابيـ كثيرًا بعد الحرب الباردة،  ،عمى اليميف كما ينطبق عمى اليسار
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في عالمي وطاؿ أيديولوجيتيـ ما طاؿ غيرىا مف ميوعة وتقبل لمترتيبات الميبرالية والنيوليبرالية 
السياسة واألقتصاد ولعل أحزابًا )كالعدالة والتنمية في تركيا والمغرب(، ومحاوالت )األخواف 
المسمموف في مصر(، و )حركة النيضة في تونس(، تظير تحوؿ ىذا الخطاب إلى تكرار 
صياغات ليبرالية أقتصادية بالحديث عف الحكـ الرشيد، ومكافحة الفساد، والتنمية، وسياسيًا 

. وبذلؾ يمكف (23)البحث عف مساحات لمتوافق مع الديمقراطية التمثيمية، وحقوؽ األنسافب
بيف التنمية وعمميات التغيير السياسي ال يزاؿ  )سياسة المسارات المتوازية(القوؿ أف إدراؾ 

يشكل بعدًا مفقودًا في دوؿ الربيع العربي، فرغـ األقرار بأف العوامل األقتصادية ليست وحدىا 
تي أشعمت الربيع العربي، السيما مع وجود دوافع متداخمة مف غياب الحريات، وا ىانة ال

الكرامة، وغياب العدالة األجتماعية، والتيميش األقتصادؼ والمناطقي، فإف مرحمة ما بعد 
الثورات العربية شيدت أنغماسًا في صراعات التغيير السياسي بمشتمالتو مف دستور 

ل سوء إدارة لمتحديات األقتصادية لممراحل األنتقالية، األمر الذؼ خمف وأنتخابات وغيرىا، مقاب
أحتجاجات وأعتصامات وتراجعات في القطاعات األقتصادية. لقد بدا أف ىناؾ فجوة بيف 
التطمعات األقتصادية لمجتمعات ما بعد الثورة الساعية لمواجية معضالت الفقر والبطالة 

قدرة األنظمة الجديدة عمى طرح رؤية لخروج المجتمعات  وتحقيق العدالة األجتماعية، ومدػ
مف أزمتيا األقتصادية، وعمق مف ذلؾ "الوعود السخية" التي أطمقيا القادة الجدد في الربيع 

 . )*(العربي لمغازلة مجتمعاتيـ دوف إدراؾ لحجـ التحديات األقتصادية
طة الصراعات في عمى خري طرأ تحوؿ ظاىر  شيوع ظاىرة النزاعات الداخمية: -ث

الوطف العربي، فالمتابع ليذه الخريطة يدرؾ بسيولة كيف تحولو مف غمبة الصراعات العربية 
العربية، إلى شيوع النزاعات داخل البمداف العربية ذاتيا إلى حد الفت  –األقميمية، والعربية  –

صر ولبناف لمنظر، كما نرػ األف بوضوح في ليبيا وسوريا واليمف والعراؽ والسوداف وم
وفمسطيف بدرجات متفاوتة، وقد تطوؿ القائمة أكثر مف ذلؾ.  صحيح أف جذور ظاىرة 
النزاعات الداخمية العربية ترجع إلى المراحل األولى مف نشأة النظاـ العربي المعاصر كما في 
ات الحاالت المبنانية والسودانية والعراقية، التي بدأت النزاعات فييا منذ أربعينيات وخمسيني

شممت حاالت أخرػ  وقدالقرف الماضي وأمتدت بعد ذلؾ عمى نحو منتظـ في عقود أخرػ، 
كالصوماؿ في التسعينيات، لكف الصورة األف تبدو مختمفة بكثافة أشد وتعقيدات أكثر 

 وتدخالت خارجية أوضح. 
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ة تعود ظاىرة الصراعات داخل البمداف العربية بصفة عامة إلى عوامل جغرافية وسكاني   
وأقتصادية وسياسية متعددة، غير أف تفاقميا في السنوات األخيرة وصواًل إلى الوضع الراىف 
يعود إلى تداعيات الربيع العربي. كما بدا الحاؿ بوضوح في تونس ومصر واليمف وليبيا 

 وسوريا. 
عنيف  :الجدير باألشارة، أن النزاعات الداخمية العربية، أتخذت شكمين، األول   

غير عنيف )سياسي(. يتطمب تحميل النزاعات الداخمية أواًل، األشارة إلى  :الثاني )مسمح(.
 أىم القوى الداخمية )المتنازعة(، بشكمييا العنيف وغير العنيف.

ف كاف متأخرًا نتيجة  قوى اإلسالم السياسي: -1 وىي القوػ التي شاركت في الثورة وا 
بدرجة أو بأخرػ ولو إلى حيف عمى حسف التنظيـ المعروؼ عنيا، استطاعت أف تييمف 

التفاعالت السياسية كما في تونس ومصر، وأف تكوف متغيرًا فاعاًل كما في الحالة السورية 
والميبية واليمنية والعراقية. بيد أف اطاحة أىـ قواه في مصر كانت مصدرًا لمنزاع العنيف اعتبارًا 

تتضمنو مف فصائل بالغة العنف أدػ تنويعات تمؾ القوػ وما و . (24)2153يونيو  31مف 
أدت لممرة األولى في التأريخ المعاصر لإلرىاب إلى تحقيق مكاسب إقميمية واألعالف عف 
نفسو في صورة دولة كما الحاؿ بالنسبة إلى "داعش" في كل مف العراؽ وسوريا ومحاولة النفاذ 

 إلى السعودية واليمف ومصر ولبناف وليبيا. 
نظرًا لعدـ صدور قوانيف فاعمة لحظر عودة بقايا  ة السابقة:بقايا النظم السمطوي -2

النظـ السمطوية إلى مباشرة الحياة السياسية، فقد لوحع أنيا تعيد تجميع شتاتيا بسرعة متناىية 
لدرجة أنيا صارت فاعمة في الحياة السياسية. فمما الشؾ فيو أف بقايا الحزب الوطني 

هللا صالح باليمف، سواء مف رجاؿ أعماؿ أرتبطت الديمقراطي في مصر، ونظاـ عمي عبد 
مف بعض الفئات المدنية التي تخشى مف سطوة القوػ الدينية.  ـمصالحيـ بالنظاـ السمطوؼ، أ

تتجمع وتتحالف بقصد العودة مرة أخرػ إلى تحقيق المصالح المتأصمة بالنظاـ القديـ، وعمى 
إلى أستقطاب جاد بينيا وبيف القوػ  الرغـ مف عودة ىذه العناصر بقوة، فإف ذلؾ لـ يؤدِ 

الدينية الصاعدة، بل يمكف أف نممح شبكة تحالفات جديدة تشكل بيف ىذه البقايا وبعض 
ب ضدىا. وىذه التحالفات يغذييا إما و الفاعميف ممف عارضوا النظـ التي ثارت الشع

 –ستقطاب الديني األنتماءات األولية قبمية كانت أو مذىبية كما يبدو في بعض الدوؿ أو األ
 المدني في بعض الدوؿ. 
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: تبايف دور المؤسسات العسكرية العربية في دوؿ الربيع العربي. المؤسسة العسكرية -3
ففي )تونس( اتخذت المؤسسة العسكرية منذ البداية موقفًا محايدًا وغير سياسي، وأقتصرت 

يمف( فقد اصطدمت أما في )سوريا وليبيا وال ،عمى وضعيا الميني في حماية البالد
فإف المؤسسة  ،المؤسسات العسكرية بالقوػ الثورية وأف تـ تحييد المؤسسة العسكرية في ليبيا

ف كانت تساندىا قوػ  العسكرية اليمنية ال تزاؿ تؤثر في التطورات السياسية والعسكرية وا 
فبراير  55خارجية. أما في مصر، فقد تولت المؤسسة العسكرية إدارة البالد سياسيًا في 

السياسي إلى  –. وتحولت قياداتيا مف العمل العسكرؼ الخالص أو العمل العسكرؼ 2155
األدارة السياسية، بما تعنيو مف أتخاذ قرارات تشريعية وتنفيذيية، وأحيانًا قضائية، تمس مستقبل 

تقالية. الدولة والمواطف. وبقيت المؤسسة العسكرية المصرية عمى الحياد التاـ طواؿ الفترة األن
، بأصطداميا مع قوػ األسالـ 2153حزيراف/ يونيو  31نتيت في اتاـ لبيد أف حالة الحياد ا

السياسي وانتزاع الحكـ بالقوة مف حزب الحرية والعدالة "الواجية الحزبية لحركة األخواف 
 المسمميف". 

نس ومصر، وىي القوػ التي ميدت لمثورات العربية، وقادتيا في تو  القوى الميبرالية: -4
قة المتوسطة في تونس، ومصر، واليمف، وليبيا، بطح العميا مف الوىي تنتمي إلى الشرائ

ل الديف عف الدولة، وقادت حركات صوسوريا، وتؤمف بالدولة المدنية، وبالحريات العامة، وبف
األحتجاج والتمرد عمى النظـ السمطوية قبل تبمورىا في شكل ثورات فاعمة، وىي لـ تحقق 

وضع ، فأف تأثير ىذه القوػ في ال(25)ًا كبيرًا في األنتخابات البرلمانية، فيما عدا ليبيانجاح
 الداخمي ال يزاؿ فاعاًل، وأف أتسمت أخيرًا بالتشرذـ. 

وما زاد مف خطورة تفاقـ النزاعات الداخمية ما كشفت عنو مف سمات لـ تكف مألوفة      
في )البعد المذىبي( )الطائفي(، وبالذات عمى  في السابق في ىذه الصراعات. كما ىي الحاؿ

يبدو بوضوح في الحالتيف العراقية والسورية وبدرجة أقل  حسب ماالسني،  –المحور الشيعي 
المسيحي نتيجة موقف التنظيمات البالغة  –في اليمف. كذلؾ في )البعد الديني( اإلسالمي 

يف وما ترتب عمى ىذا الموقف مف التطرؼ التي تنسب نفسيا إلى األسالـ تجاه غير المسمم
يضاؼ إلى ىاتيف كما في مصر، عمميات قتل وتفجير لدور العبادة وتدميرىا عمى نحو بشع 

وؿ كما في قتاؿ "حزب هللا" في لبناف إلى جوار دالسمتيف بروز دور الفاعميف مف غير ال
. (26)اؽ وسورياالنظاـ السورؼ، وظاىرة داعش التي أعمنت دولتيا عمى جزء مف إقميمي العر 
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لذلؾ تبدو الصراعات  ية التي تقاتل في العراؽ وسوريا.وعشرات التنظيمات المسمحة الشيع
قد تستغميا النظـ المستبدة إلحداث أنقساـ فالدينية والطائفية في اإلقميـ ورقة شديدة التعقيد، 

دير مجتمعي يحوؿ دوف نشوب ثورات واسعة ضدىا، أو قد تستغميا بعض تمؾ النظـ لتص
صراعات أىمية ومذىبية إلى أنظمة مجاورة معادية. وييدد ىذا التوظيف لتمؾ الصراعات 

 بأحتمالية أنفجارىا وتحوليا إلى حروب واسعة داخل دوؿ اإلقميـ.
رافقت الصراعات أو النزاعات الداخمية العربية خصوصًا الدول التي شيدت ثورات     

  -عدة أىميا:وأحتجاجات عمى أنظمتيا السياسية مظاىر 
قد تتحوؿ اليوية إلى سالح تصاعد مظاىر العنف المستند عمى األختالف اليوياتي:  -1

أيًا  –عنيف ضد األخريف، عندما يتمبسيا لباس الشوفينية تجاه األخريف. فترػ جماعة ما 
 أف ىويتيا أرقى مف اآلخريف مما يسوغ –كانت أنتماءاتيا األولية )دينية، طائفية، مناطقية( 

ولعل الثورات العربية أفرزت محفزًا ىوياتيًا  ،(27)ليا ممارسة اإلقصاء واألستبعاد لألخريف
نس وليبيا و إنو مع الصعود السياسي لمتيارات األسالمية بمشاربيا المختمفة في ت اذلمعنف 

ومصر في مرحمة ما بعد الثورة، بدا أف ىنالؾ صدامًا أيديولوجيا خاصة مع التيارات المدنية 
الميبرالية واليسارية وغيرىا( عمى شكل ونمط الحياة، ورؤية دولة ما بعد التغيير، وتجمى ذلؾ )

د مف القضايا المفصمية في مرحمة ما بعد التغيير، طاب الحاد بيف التياريف حوؿ عدفي األستق
مثل الدستور واألنتخابات وغيرىما، بل أف الصراع تحوؿ لمعنف في حاالت عدة في الدوؿ 

 ث. الثال
وىو يمثل نوعًا مف العنف العابر لمحدود، حيث  تصاعد مظاىر العنف عبر األقميمي: -2

تتشابؾ فييا الجماعات المسمحة السيما أف لدييا مغذيات مف السالح والتمويل. ولعل نموذج 
الجماعات المسمحة في سيناء التي تممؾ تشابكات مع بعض الجماعات في ليبيا، حيث تغذييا 

، مما دفعيا لألعتداء عمى سمطة (28)د نماذج العنف العابر لمحدود بعد الثوراتبالسالح أح
 الدولة المصرية.

لقد فرضت قضية التماسؾ الوطني نفسيا عمى تصاعد النزاعات األنفصالية:  -3
تمؾ التي شيدت ثورات وأحتجاجات عمى أنظمتيا  السيَّماالتفاعالت الداخمية لدوؿ األقميـ 

 إقميـ المشرؽ العربي مف أكثر األقاليـ عرضة لدعاوؼ النزعات االنفصاليةويعد  ،السياسية
ففي الداخل السورؼ أثارت  ،سواء القائمة عمى أسس دينية مذىبية أو عمى أسس إثنية عرقية
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سيطرة األكراد عمى مدف عدة في شماؿ وشماؿ شرؽ سوريا، غداة األنسحاب الجزئي لمجيش 
ية. إذ رحب الكثير مف دمااًل كر آ، 2152تمؾ المناطق في يوليو النظامي واإلدارة السورية مف 

األكراد السورييف بتمسؾ مجتمعيـ بالحصوؿ عمى الحكـ الذاتي، بل وصل األمر إلى التفكير 
في تشكيل لجاف أمنية مشتركة، ووحدات دفاع شعبية غير مسمحة تيدؼ إلى ملء الفراغ 

مكانية التشظي  األمني والسياسي في المنطقة. ومما يزيد مف خطورة الظاىرة األنفصالية وا 
، إذ أزدادت عمميات تكويف المجاميع المسمحةالجغرافي المحتمل لدوؿ األقميـ بروز دور 

األنفصالية، عمى شاكمة قوات البشمركة الكردية في العراؽ، وىو المسار  المجاميع المسمحة
ف أرتباط ذلؾ العنف الداخمي بتجدد نشاط تبنيو. كما أبذاتو الذؼ بدأ األكراد والسنة في سوريا 

الحركات الجيادية في سوريا، تحت مظمة الجيش السورؼ الحر، يعد أحد أبعاد التحوؿ الذؼ 
 ومف ثـ اتساع دائرة الصراع الجيوبوليتيكي في األقميـ.  (29)قد تعزز الظاىرة األنفصالية

اء في جامعة الدول نقض مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول االعض -ج
نصت المادة الثامنة مف ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية عمى اف تحتـر كل دولة مف : العربية 

الدوؿ المشتركة في الجامعة نظاـ الحكـ القائـ في دوؿ الجامعة االخرػ ، وتراه حقًا مف حقوؽ 
 –ظل ىذا المبدأ  وقد، تمؾ الدوؿ وتتعيد بأال تقوـ بعمل يرمي الى تغيير ذلؾ النظاـ  فييا 

مطمق االحتراـ  –عدـ التدخل في الشؤوف الداخمية لمدوؿ االعضاء في جامعة الدوؿ العربية 
في جامعة الدوؿ العربية، والتكتالت الفرعية التي نشأت في إطارىا وعمى رأسيا مجمس 

ولو نسبيًا  التعاوف لدوؿ الخميج العربية ، بيد اف بداية موجة بالربيع العربي قد شيدت اىتزازاً 
ليذا المبدأ، ثـ زاد ىذا االمر بتفاقـ خطر االرىاب في العالـ العربي ككل . ولذلؾ وجد مجمس 
الجامعة العربية نفسو مضطرًا الى اتخاذ مواقف تجاه التطورات الداخمية في عدد مف البمداف 

لميبية ىي وكانت الحالة ا العربية بما يخرج عمى مألوؼ سموكيا السياسي في ىذا الصدد .
األسوء مف نوعيا ، فقد طمب المجمس الوزارؼ لمجامعة مف مجمس االمف توفير غطاء جوؼ 
لحماية قوػ المعارضة الميبية ضد نظاـ الحكـ في ليبيا ، أؼ اف مجمس الجامعة اقر بضرورة 
التدخل الخارجي في الحالة الميبية ، لكنو اوكل تمؾ الميمة لممنظمة الدولية ولـ يتصد ليا 
بنفسو وىو ما يشير الى عجز المنظمة العربية التي يفترض او يستحسف اف تكوف ىي المنفذة 

بات ضروريًا ، وقد انتيى االمر الى اف اصبح التدخل تحت  وليذا التدخل ما دامت تعتقد ان
ذريعة نصرة الثورة الميبية تدخاًل اطمسيًا وىو تدخل اليمكف فصمو عما الت اليو االوضاع في 
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وليست مصادفة  2113تسق في الوقت ذاتو مع الغزو االمريكي لمعراؽ عاـ ياالف، و  ليبيا
الى حد يقترب مف غياب  -العراؽ وليبيا –بطبيعة الحاؿ اف تصل االوضاع في الحالتيف 

بالرغـ مف ادراؾ مجمس  .(31)الدولة ، االمر الذؼ اوجد مناخًا مثاليا لبروز االرىاب وتفاقمو 
خذه مف قرار في الحالة الميبية فنأػ بنفسو عف المطالبة بتدخل دولي في الجامعة خطأ ما ت

سوريا لكف تداعي مبدأ عدـ التدخل في الشؤوف الداخمية قد استمر ، فجمد المجمس الوزارؼ 
 د سوريا في الجامعة واعطى لقوػ المعارضة حق تشكيميا . عتمثيل النظاـ الحاكـ في مق

 

) االختراق  المقصود بػ لمجغرافيا السياسية العربية : تزايد حدة االختراق الخشن -ح
استخداـ القوة العسكرية لتحقيق المصالح االستراتيجية. فاذا كانت المنح الخشن (: 

المالية او القروض، والسيما  الميسرة منيا، والدبموماسية، والفكر، والثقافة، واالعالـ، 
 كرية واالمنية تمثل الوجو االخر لالختراؽ .  والديف تمثل اختراقًا ناعمًا. فاف القوة العس

حيف قامت الجامعة العربية، كانت غالبية األقطار العربية، بما فييا الدوؿ المؤسسة 
أو واقعة تحت نفوذ وحماية إحدػ دوؿ األستعمار األوروبي، بل  اً لمجامعة إما محتمة عسكري

ة أو مرتبطة بإتفاؽ لمحماية مع دولة تكاد ال تخمو دولة عربية واحدة مف قاعدة عسكرية أجنبي
أوروبية. لذا كاف مف الطبيعي أف تضع الجامعة العربية قضية األستقالؿ الوطني عمى رأس 
أولوياتيا. ومف الميـ ىنا، األشارة إلى أىتماـ الجامعة العربية بقضية األستقالؿ الوطني لـ 

ربية التي لـ تكف قد ألتحقت تقتصر عمى الدوؿ األعضاء، وأنما أمتد ليشمل األقطار الع
اع القرار السياسي في الدوؿ األعضاء أف مساعدة الشعوب صنّ بالجامعة بعد، حيث رأػ 

مكنت األقطار العربية ما  مف ثـبًا تمميو المشاعر القومية. و جالعربية عمى نيل األستقالؿ وا
تزايد عدد أعضائيا  عدا فمسطيف، مف تحقيق أستقالليا واألنضماـ إلى الجامعة العربية التي

 دولة.  22تدريجيًا إلى أف بمغ 
 

تمت تمك الخطوة الجيوبوليتيكية الظافرة، تبنى العالم العربي سياسة خارجية تجمت     
رفض األنضماـ إلى أحالؼ عسكرية أو منع تسييالت أو القبوؿ  -5سماتيا األساسية في: 

األنحياز ورفض سياسة المحاور.  تبني سياسة خارجية تقوـ عمى عدـ -2بقواعد عسكرية. 
تقوية دور المنظمات الدولية، خاصة األمـ المتحدة مف خالؿ جمعيتيا العامة، لتخفيف  -3

 . (31)حدة األحتقاف في النظاـ الدولي. . .الخ
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َبيد أف وضع ىذه السياسة موضع التطبيق الجيوبوليتيكي أعترضتو تحديات كثيرة     
ولي ومالبسات الحرب الباردة. إذ سرعاف ما تبيف أف األستقالؿ فرضيا نظاـ األستقطاب الد

المتحقق، ىو استقالؿ نسبي، كانت أبرز مالمحو ىو الوجود األمريكي العسكرؼ الكثيف في 
، والتمركز المسبق والمنشآت الخاصة باالستطالع –الخميجية خاصة  –المنطقة العربية 

ة عمى القواعد والتجييزات الدائمة والمنتشرة بكثافة واإلنذار المبكر والحرب األلكترونية. عالو 
داخل المنطقة. إذ عممت القوػ الفاعمة في النظاـ الدولي عمى إحاطة العالـ العربي بحزاـ 

عسكرؼ، فضاًل عف عسكرة المنطقة العربية ذاتيا. إذ تـ  توسيع نطاؽ الوجود  –امني 
مف جيبوتي إلى القرف األفريقي إلى جزيرة  العسكرؼ لحمف الناتو في المنطقة المحيطة بالخميج

دييغوا غارسيا في المحيط اليندؼ، وفي الوقت ذاتو، أنتشرت شبكة مف القواعد والبعثات 
العسكريةفي عمق آسيا الوسطى. في المنطقة الواسعة الممتدة مف أفغانستاف إلى الجميوريات 

ات األمريكية وجودًا ليا في مناطق السوفياتية السابقة )أوزباكستاف وقرغيزتاف(، أقامت القو 
كانت ولسنوات طويمة جدًا جزءًا مف منطقة النفوذ الروسي وتحولت المنطقة الغنية بالنفط، 
وذات األىمية األستراتيجية الحيوية والمعروفة بأسيا الوسطى، إلى حمقة شرقية في سمسمة 

تدوف حاليًا مف البحر مأمريكا يمتصمة مف القواعد والمنشآت العسكرية األمريكية، بل إف حمفاء 
. وتبرز الواليات المتحدة األمريكية (35)األحمر والبحر المتوسط إلى عمق القارة األسيوية

وبريطانيا القوػ األجنبية األخرػ في عدد دوؿ المنطقة ومحيطيا الخارجي التي تنتشر فييما 
 . اآلتي وؿ مبيف في الجدحسب ما قوتيما، وكذلؾ في نطاؽ أنشطتيا ودرجتيا. 
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 الوجود العسكرؼ األجنبي في المنطقة المحيطة بالعالـ العربي وداخميا 

الواليات  المكان
المتحدة 
األمريك
 ية

المممكة 
 المتحدة

دول 
 أخرى 

الواليات  المكان
المتحدة 
األمريك
 ية

المممكة 
 المتحدة

 دول أخرى 

  - + تركيا فرنسا - + األمارات
  + + باكستان  + + قطر
( دولــة أخــرى 38) + + افغانستان  + + ُعمان

ـــــــــــي  ـــــــــــة ف متمثم
)إيســــــاف( قــــــوات 
المســاعدة األمنيــة 

 الدولية.
فرنسا واليند  - - طاجيكستان  - + السعودية

 وسياور 
    اليونان  + + الكويت
( دول أخرى + 6) + + قبرص  + + البحرين

 تركيا
فرنسا  - + جيبوتي

 وألمانيا
 الدنمارك وروسيا - + فرغينريا

 ** رائيل""إس * + + العراق
- 

 كندا -

  + + اسبانيا  + + أيطاليا
 ألمانيا   أوزباكستان - + + ديوجاريسيا

 
ج العربػي/ التحػديات الداخميػة والخارجيػة، جوف بيتر، الوجود العسكرؼ األجنبي في الخميج العربي: النظاـ األمنػي فػي الخمػي المصدر:

 .  282، ص2118، 5مركز األمارات لمدراسات والبحوث األستراتيجية، ط
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، أعػػادت الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػة تموضػػػعيا فػػػي 2155* بعػػد أنسػػػحابيا مػػف العػػػراؽ عػػػاـ 
 القواعد الجوية العراقية، مع دوؿ أخرػ تحت ذريعة محاربة "اإلرىاب". 

اليات المتحدة أف "إسرائيل" دولػة ميمػة وىػي قاعػدة كبػرػ مػف الناحيػة اإلسػتراتيجية ** تعد الو 
لتنفيػػػػذ مخططػػػػات السياسػػػػة األمريكيػػػػة. ويػػػػرػ اختصاصػػػػيوف فػػػػي الميػػػػداف العسػػػػكرؼ أف فرقػػػػة 
أميركيػػة بكامميػػا تػػتمكف مػػف التمركػػز. إذا مػػا طػػرأ أؼ حػػدث فػػي المنطقػػة. وبأمكانيػػا أف تتمقػػى 

جييزات مف ىذه القاعدة أؼ "إسرائيل" حيث التنسيق قائـ بيف "إسرائيل" عمى الفور األسمحة والت
 ومخازف الجيش األميركي فييا.

عمػى القػوة الخشػػنة أو الصػمبة( نشػػير  لالختػراؽ الخشػف )المسػػتندكنمػوذج تطبيقػي أوضػػح      
كأحػد إلى النظاـ اإلقميمػي الخميجػي، وىػو أحػد األنظمػة الفرعيػة فػي النظػاـ اإلقميمػي العربػي، و 

 (. 2أكثر األنظمة عسكرة في العالـ. جدوؿ )
 ( 2جدول )

 حجـ القوات األميركية في الخميج العربي
 العدد المؤشر
 جندؼ 358111 إجمالي القوات األميركية

 جندؼ 554111 عدد القوات البرية
 55111 عدد القوات البحرية
 طائرة 775 عدد الطائرات المقاتمة
 طائرة أباتشي 251 عدد طائرات اليميكوبتر
 طائرات 51 عدد طائرات األستطالع
 دبابة 5411 إجمالي عدد الدبابات

 دبابة 854 5عدد الدبابات مف نوع أـ 
 دبابة 549 عدد الدبابات مف نوع برادلي
 ألف جندؼ 55حاممة واحدة تضـ  عدد حامالت الطائرات
 4 عدد بطاريات الباتريوت
 251 عدد صواريخ كروز

،  5در: كػػػـ عمػػل الباحػػػث باالعتمػػػاد عمػػى : عبػػػد الخػػالق عبػػػد هللا ، النظػػػاـ اإلقميمػػي الخميجػػػي ، مركػػز الخمػػػيج لألبحػػػاث ، طالمصػػ
 24، ص 2116
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وقػػد ىيػػأت المتغيػػرات الجيوسياسػػية االخيػػرة فػػي النظػػاـ العربػػي لمزيػػد مػػف االختػػراؽ ، اذ       

االسػػالمية فػػي العػػراؽ وسػػوريا انسػػانيًا  ادت المخػػاطر التػػي انطػػوػ عمييػػا سػػموؾ تنظػػيـ الدولػػة
وسياسيًا، وعجز كل مف النظاميف القائميف في البمديف عف التصدؼ ليذه المخاطر، الى توفير 
الحجج المطموبػة لتػدخل الواليػات المتحػدة وحمفائيػا فػي محاولػة لوضػع حػد ليػذه المخػاطر عػف 

رقػة ىنػا اف ىػذه العمميػات تػتـ فػي طريق القياـ بعمميات حربيػة جويػة ضػد مواقػع التنظػيـ، المفا
الحالػػة السػػورية دوف موافقػػة النظػػاـ السػػورؼ ، والمشػػكمة اف ىػػذه العمميػػات تنطػػوؼ عمػػى زيػػادة 
محققػػة فػػي اختػػراؽ النظػػاـ العربػػي، كػػذلؾ فػػاف التطػػورات المتعمقػػة بػػالحرب فػػي سػػوريا قػػد ادت 

كرؼ المباشػر فػي سػوريا، كمػا بالبرلمانييف في روسيا وتركيا في الموافقة عمى مبدأ التدخل العس
فتحػػت الحػػرب فػػي الػػيمف البػػاب لزيػػادة جديػػدة وخطيػػرة فػػي االختػػراؽ االيرانػػي لمنظػػاـ العربػػي ، 
فبعد اختراؽ سوريا ولبناف والعراؽ، ياتي الػيمف ذات االىميػة االسػتراتيجية الفائقػة ، فضػاًل عػف 

سػػػيما بعػػػد اسػػػتيالء موقعػػػو الجغرافػػػي الػػػذؼ يمكػػػف منػػػو الػػػتحكـ فػػػي مضػػػيق بػػػاب المنػػػدب ، ال
/ أيمػػوؿ سػػبتمبر 25الحوثيػػوف أو انصػػار هللا كمػػا يسػػموف انفسػػيـ عمػػى العاصػػمة صػػنعاء فػػي 

ؿ سػػػيطرتيـ عمػػػى الػػػيمف، خاصػػػة بعػػػد االعػػػالف ، ومضػػػييـ قػػػدمًا فػػػي محاولػػػة اسػػػتكما2154
الدسػتورؼ الػذؼ اصػػدروه، والػذؼ اطػاح بكػػل المظػاىر المتبقيػة لمشػػرعية فػي الػيمف، وحػػاولوا اف 
يجعموا كافة مفاتيح السمطة في ايدييـ عمى نحو مشابو لدور حػزب هللا فػي لبنػاف، األمػر الػذؼ 

وبذلؾ قة بالغة االىمية االستراتيجية . ينذر بتصاعد لمنفوذ االيراني في الوطف العربي في منط
العػػػػػالـ العربػػػػػي خصوصػػػػػًا الػػػػػدوؿ التػػػػػي شػػػػػيدت ثػػػػػورات  أدت التحػػػػػوالت الكبػػػػػرػ التػػػػػي شػػػػػيدىا

إلػػػػى اتسػػػػاع جغرافيػػػػة األنتشػػػػار والتػػػػدخل العسػػػػكرؼ وتصػػػػاعد لموجػػػػات االرىػػػػاب وأحتجاجػػػػات 
نطاقات الجغرافية األجنبي في أراضيو. فقد شممت قاعدة األنتشار والتدخل العسكرؼ المباشر ال
 –غالبػو أميركػي  –السياسية لكل مف ليبيا وسوريا، عالوة عمى أنتشار وا عػادة تموضػع أجنبػي 

 غطى معظـ جغرافية العراؽ السياسية. 
ـــا:  -1 ـــي ليبي ـــي ف اسػػػتطاعت القػػػوػ الكبػػػرػ أف تحػػػرؾ موجػػػة االنتشـــار العســـكري األجنب

بالنسػبة لمواليػات المتحػدة، فإنيػا كيفػت األحتجاجات في ليبيا في األتجاه الذؼ يحقق مصػالحيا 
سياسػػػتيا بسػػػرعة، بحيػػػث أسػػػتعادت نفوذىػػػا مػػػع وصػػػوؿ القػػػوػ المتفاىمػػػة معيػػػا إلػػػى السػػػمطة. 
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فأصػػػبح ليػػػا قاعػػػدة لألسػػػطوؿ الحربػػػي فػػػي طػػػرابمس، ومركػػػز مخػػػابرات فػػػي بنغػػػازؼ، وطبػػػرؽ 
يطاليا.   لبريطانيا وا 

اتسػػاع جغرافيػػة األنتشػػار العسػػكرؼ  مػػا يجػػب التنويػػو عنػػو ىنػػا، أف الخطػػر ال يقتصػػر عمػػى    
ليشمل ليبيا فحسب. بل في التػدخل العسػكرؼ المباشػر مػف قبػل حمػف شػماؿ األطمسػي إلسػقاط 
وتػػدمير النظػػاـ فػػي ليبيػػا. وىػػو تحػػوؿ جػػوىرؼ ينػػذر بتحػػوؿ الحمػػف إلػػى راع لألمػػف العربػػي، فػػي 

ـ المتحػػدة. فقػػد تػػدخل إطػػار تطمعػػو إلػػى القيػػاـ بيػػذا الػػدور عمػػى المسػػتوػ العػػالمي، بػػدياًل لألمػػ
الحمػػػف إلفشػػػاؿ كػػػل محػػػاوالت التسػػػوية السػػػممية لألزمػػػة الميبيػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا األتحػػػاد األفريقػػػي 

تدخل لحث دوؿ مجمس التعاوف الخميجي والجامعة العربية عمى إصػدار و وقبميا رئيس النظاـ، 
ف الحربػي الميبػي قرار الطمب مف األمـ المتحدة إنشاء منطقة حظر جوؼ فوؽ ليبيا لمنػع الطيػرا

" ولكنو توسع فػي عممياتػو ليشػمل المشػاركة المباشػرة فػي المعارضة المسمحة لمنظاـمف ضرب "
القتػػػػاؿ مػػػػف خػػػػالؿ قػػػػوات بريػػػػة وجويػػػػة، بػػػػل مػػػػف خػػػػالؿ القػػػػبض عمػػػػى رئػػػػيس النظػػػػاـ وتسػػػػميمو 

 . (32)إلعدامو
رئيسػػة فػػي  والجػػدير بالػػذكر أف المعارضػػة المسػػمحة لمنظػػاـ فػػي ليبيػػا قػػد تمركػػزت بصػػورة     

بنغػػازؼ، وطبػػرؽ ثػػـ امتػػدت لتشػػمل العاصػػمة طػػرابمس ومنػػاطق اخػػرػ خػػارج العاصػػمة. مقابػػل 
ذلؾ ظير مقاتمي تنظيـ " داعش" في مناطق درنة الفاتح ، وشماؿ وجنوب بنغازؼ، فضاًل عف 
التواجد عمى طوؿ الشريط الحدودؼ الميبي المحاذؼ لػ تشجاد والنيجر وتونس. وتسبب اختالؼ 

ولوجيات  والمشاريع بيف الطرفيف في حدوث قتاؿ عنيف غطى معظـ الخريطة الجغرافية االيدي
الميبيػػػة. وفػػػر ىػػػذا القتػػػاؿ العنيػػػف الػػػذرائع لمقػػػوػ الدوليػػػة الكبػػػرػ لتحقيػػػق المزيػػػد مػػػف االختػػػراؽ 

 ( . 2والتمركز في الجغرافيا الميبية  خريطة ) 
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 في ليبيا االنتشار العسكري لمقوى المتصارعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 22ص : 2151،  3نقوال زيادة وآخروف ، أطمس العالـ ، مكتبة لبناف ، ط -المصدر : مف عمل الباحث باالعتماد عمى :
الثػػػورة السػػػورية أثارىػػػا فػػػي مختمػػػف  تركػػػتاألنتشـــار العســـكري األجنبـــي فـــي ســـوريا:  -2

ولييف واإلقميميػػيف أـ بالفػػاعميف مػػػف فػػاعميف الػػػدلتفصػػيالت المشػػيد الجيوسياسػػي، أتعمػػػق ذلػػؾ با
مشػيد أخػر أكثػر خطػورة عمػى إلػى غير الدوؿ. ىذا المشيد الجيوسياسي أفضى وكمحصمة لػو 

قميميػة، وقػوػ  –األمف القومي العربي وىػو مشػيد جيػو  عسػكرؼ. إذ غطػت قػوػ كبػرػ دوليػة وا 
ية لمدولػػػػة معظػػػػـ الجغرافيػػػػة السياسػػػػ –عبػػػػر انتشػػػػارىا العسػػػػكرؼ عمػػػػى األرض  -غيػػػػر دوليػػػػة 
 السورية. 

مقــوى أو الفــاعمين الــدوليين الــذين حققــوا تواجــدًا عســكريًا عمــى خريطــة ســوريا. ل بالنســبة  
  -ىم:
 :وجدت روسيا أف الثورات العربية قد تنتج تغيرات جيوستراتيجية في األقميـ ال  روسيا

وؿ التغير في تتالءـ وطموحيا المتنامي في عيد أوباما، فأبدت تحفظات ومواقف مناوئة لحص
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ليبيا، وبفاعمية أكبر في سوريا، إلى حد جعميا أبرز الفاعميف المؤثريف في األزمة السورية. إذ 
قاربت الثورة في سوريا مف منظور جيوستراتيجي بحت، فيي ال ترػ في منطقة الشرؽ األوسط 

سيما بعض دوؿ مكانًا لتعظيـ مصمحتيا وأمنيا القومي أكثر مما تراه في محيطيا األقميمي، وال
آسيا الوسطى . لكنيا تعد سوريا مف المناطق ذات الحساسية بالنسبة إلييا. فيي ترػ في 
موقع سوريا الجيوسياسي، موطيء قدـ عمى شواطيء المتوسط، يتيح منفذًا ألسطوليا البحرؼ 
 في البحر األسود في قاعدة سيفاستوبوؿ إلى مياه البحر المتوسط. بيد أف موقفيا في سوريا

بحسب ما يراه محممي وحدة السياسات في  –جاء ضمف معطيات تتعدػ ىذا التفسير المبسط 
يتعمق بانكفاء الواليات المتحدة عف التدخل  –المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 

المباشر، ونزوع روسيا إلى استغالؿ ىذا األنكفاء لتمنح نفسيا دورًا مقاباًل لألستراتيجيات 
ورأت في ما جرػ في ليبيا حدثًا معاكسًا لنزعة التطور ىذه، ورفضت أف يحولو  األمريكية.

. ولعل ما (33)الناتو إلى عممية تمدد مجددًا، بعد أف سبق ليا أف أوقفت ىذا التمدد في جورجيا
( كاف ثمرة 2155أكتوبر  4رأيناه مف أداء روسي منذ الفيتو األوؿ في مجمس األمف )

وتوصل فييا الطرفان إلى تطابق في السورية،  –األتصاالت الروسية  استراتيجية بنيت خالؿ
ألتزاـ سوريا  -2مواجية الواليات المتحدة وحمف الناتو ومنع تدخميما.  -5 األىداف الرئيسة:

 ألتزاـ روسيا بالدفاع عف النظاـ. -3الحفاظ عمى مصالح روسيا لدييا. 
عداداتو، وتعيد النظاـ بحسـ األزمة بحموؿ فبراير بالطبع أىتـ الروس بتقييـ قدرات النظاـ وأست 

ىػذه المواجيػة مػف أجػل النظػاـ  ضلكػف صػانع القػرار الروسػي لػـ يخػ، عمى أبعد تقػدير 2152
 في البداية لبعض المعطيات.  حسب ما اشرنا –السورؼ فحسب، بل مف أجل روسيا أواًل 

      الروسي أف الغرب قد  عالوة عمى المعطيات المشار إلييا يعتقد صانع القرار
ستحصل منيا عمى موافقة عمى أنشاء منطقة حظر جوؼ، ثـ ا ماخدع روسيا في ليبيا عند

 وقدتوسع بالقرار الدولي متجاىاًل احتياجاتيا، بل يرػ أف بالده أخرجت بشكل مذؿ مف ليبيا، 
أوروبا  وجد صانع القرار الروسي، أف التحدؼ الغربي في وقد. (34)كانت لدييا مصالح ضخمة

أزداد مف خالؿ األستعداد لنشر الدرع الصاروخية. وأخيرًا أستشعار الخطر مف النيج الذؼ 
أتخذتو الدوؿ بتغيير األنظمة، حيثما يثور الشعب قد ينطبق عمى روسيا نفسيا في حاؿ ثارت 

وأن تكرار السيناريو الميبي في سوريا، ورحيل األسد  ، شعوب الدوؿ الواقعة تحت ىيمنتيا
سريًا بالقوة المسمحة، وأستيالء المعارضة المسمحة الموالية لواشنطن عمى السمطة. لو ق
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فقدان روسيا حميفيا القوي والوحيد في  -5 في:مخاطر جيوسياسية عمى روسيا تتمثل 
فقدان حميف  -2. وىذا يعني أف روسيا ستخسر منطقة الشرؽ األوسط برمتيا.العالم العربي

إذ ترػ روسيا أف مف الصعب جدًا عمى إيراف أف تستمر في  .أخر لروسيا وىو إيران
الضغوط الغربية. وقد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي الفروؼ ذلؾ  في مواجيةصمودىا 

إيراف  منيا قصدالأف "المطالبة بتغيير النظاـ في سوريا عبارة عف حمقة في لعبة جيوسياسية 
يران -3أيضًا". لواليات المتحدة من إحكام الطوق الجيوبوليتيكي ُيمكن ا أن سقوط سوريا وا 

 – لكونيماومواصمة خططيا الرامية لنشر الفوضى في محيط روسيا والصيف.  حول روسيا.
يراف  أمتداد جغرافي لمحدود الجنوبية الروسية، فإف سقوطيما يعني أف جبية  –أؼ سوريا وا 

قة القوقاز، وجميوريات آسيا المواجية مع الغرب سوؼ تقترب مف الحدود الروسية في منط
الوسطى التي تعد مجااًل حيويًا لروسيا. وفي ىذا السياؽ، أكد ألكسندر لوكا شيفيتش، الناطق 
الرسمي بأسـ الوزارة الخارجية الروسية، أف "شكل النظاـ العالمي القادـ سيكوف مرىونًا بكيفية 

 .(35)تسوية الصراع في سوريا"
التي تعد المنفذ الوحيد لمروس  –في سوريا في ميناء طرطوس تتوزع القوات الروسية      

قاعدة عسكرية  عالوة عمىـ، يوالقاعدة الجوية الروسية في حميم –عمى البحر المتوسط 
بالقرب مف الالذقية. وعمدت روسيا إلى تطبيق مبدأ )السيادة الجوية( عمى المجاؿ الجوؼ 

روسية في المجاؿ البرؼ السورؼ. إذ تفيد بعض السورؼ. بيد اف ذلؾ ال ينفي وجود قوات برية 
قد تـ نشرىا في الالذقية لحماية المنشآت  –التقارير، أف عناصر المشاة البحرية الروسية 

الروسية، فضاًل عف تمركز عناصر مف مشاة البحرية الروسية في مناطق أخرػ مف سوريا. 
وة عمى ما تقدـ نشرت روسيا غير أف التقارير لـ تذكر حجـ القوات التي تـ نشرىا. عال

عشرات منظومات الدفاع الجوؼ ذات المديات المتوسطة والقريبة. فضاًل عف تواجد بحرؼ 
كثيف يشمل سفف حربية وغواصات وحامالت طائرات في مياه المتوسط بالقرب مف الساحل 

عممية تموضع السورؼ. وفي المعطيات تمؾ تتبدػ حقيقة مفادىا أف التدخل الروسي ىو 
، ىدفيا أيجاد مناطق تمركز روسية في منطقة الشرؽ األوسط، وعمى محيط البحر أستراتيجي

 المتوسط لمتغمب عمى محاوالت التطويق الجيوبوليتيكي مف جانب حمف الناتو.
  
 :تأثرت الصيف جيوستراتيجيًا بالتحوالت التي أفرزتيا الثورات العربية في ما  الصين

لواليات المتحدة، لذلؾ ساىـ األنكفاء األمريكي في بروز الدور يتعمق بالبعد المرتبط بدور ا
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الصيني مرحميًا في حالة تصاعد استراتيجي. فعمى خمفية موجة "الربيع العربي"، بشكل عاـ، 
واألزمة السورية بشكل خاص، بدػ حظور سياسي واضح لمصيف في منطقة الشرؽ األوسط؛ 

لسابقة عمى الحضور األقتصادؼ والتجارؼ فعمى العكس مف تركيز الصيف خالؿ العقود ا
)سيطرة قضايا النفط والتجارة عمى السياسة الصينية تجاه المنطقة(، إلى جانب دور سياسي 

، شيدت األربع (36)محدود )مثل تعييف مبعوث صيني لعممية السالـ في الشرؽ األوسط(
 وأخذ ىذا الحضور شكمين: سنوات الماضية حضورًا صينيًا متناميًا، 

األمريكػػي المحػػدود  نكفػػاءعمػػدت الصػػيف إلػػى اسػػتغالؿ حالػػة اال :لمصــين  سياســيال الحضــور
الذؼ يجعميا تحجـ عف التدخل المباشر لموازنة احتماالت انعكػاس الربيػع العربػي إيجابيػًا عمػى 
الحضور األمريكي في المنطقة، فأنتجت تقاطعات مع روسيا في المؤسسات الدولية مف خػالؿ 

)الفيتػػو( مػػرتيف ضػػد مشػػروعي قػػرار بشػػأف سػػوريا، لػػيس رغبػػة فػػي إعػػادة  ضلػػنقأسػػتخداـ حػػق ا
نمػػا تمسػػكا بػػالعرؼ الػػذؼ حػػتـ التنسػػيق بػػيف روسػػيا والصػػيف فػػي  تفعيػػل نمػػط الحػػرب البػػاردة، وا 
، ولمحاولػػة تحجػػيـ تػػأثير قػػرار كيػػذا فػػي تحسػػػف  مجمػػس األمػػف منػػذ سػػبعينيات القػػرف المنصػػـر

. (37)ي بعػػد تراجػػع سػػببتو السياسػػات األميركيػػة فػػي مػػا سػػبقالصػػورة األميركيػػة فػػي العػػالـ العربػػ
عالوة عمى اتجاىات التصويت داخل مجمس األمف، كاف واضػحًا أيضػًا طػرح الصػيف مبػادرات 

شػػػأف األزمػػػة السػػورية، وفػػػتح قنػػػوات أتصػػاؿ مػػػع القػػػوػ السياسػػية الداخميػػػة بعيػػػدًا عػػػف بسياسػػية 
ب أف تؤخػػذ باألعتبػػػار قياسػػًا بالتوجيػػػات األنظمػػة السياسػػية الرسػػػمية؛ وىػػي تحػػوالت ميمػػػة يجػػ
 والسموكيات السياسية الخارجية الصينية تجاه المنطقة. 

تبػػع الحضػػور السياسػػي الصػػيني حضػػورًا عسػػكريًا تبػػدػ بإرسػػاؿ  :لمصــين  عســكري ال الحضــور
، وىي المرة الثانية التي ترسػل 2152أغسطس  –قطع بحرية إلى البحر المتوسط خالؿ يوليو 

، وكانػت المػرة األولػى 2152قطعًا عسكرية بحرية إلى البحر المتوسط خالؿ عاـ  فييا الصيف
فػػي أثنػػاء الثػػورة الميبيػػة، عنػػدما أرسػػمت سػػفنًا وطػػائرات حربيػػة إلجػػالء رعاياىػػا مػػف ليبيػػا، وكػػاف 

وىػذا مؤشػر عمػى رغبػة  ،(38)الفتًا أيضًا ارساؿ قطع بحرية ال سفف مدنية إلجالء ىؤالء الرعايػا
ر فػػي الصػػيف، عمػػى األخػػذ برؤيػػة فريػػق المحممػػيف الصػػينييف. وىػػذه الرؤيػػة: "أف فػػي صػػناع القػػرا

إظيػػػار قوتيػػػا فػػػي كػػػل األتجاىػػػات". وفػػػي شػػػرحو لعناصػػػر  –بػػػل عمييػػػا  –وسػػػع الصػػػيف األف 
عميػػد مدرسػػة العالقػػات الدوليػػة فػػي جامعػػة  –السياسػة الخارجيػػة الصػػينية يالحػػع وانػػغ  جيسػػي 

لمتغّير بيف الصيف والواليات المتحدة قد دفػع بصػينييف كثػر ألف بكيف، أف "إدراؾ ميزاف القوػ ا
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يتوقعوا، وبحثوا عمى خطوات متقدمة لمصيف في مجػاؿ سياسػتيا الخارجيػة فػي إطػار العالقػات 
 –وفق ما ُأشير اليو أعاله، يمكف أف نفسػر أف التػدريبات العسػكرية الروسػية وعمى . (39)الدولية
المتوسط بالقرب مف السواحل السػورية  البحر تي أجريت في مياهالسرية المشتركة ال –الصينية 

، ىػػػي تطبيػػػق جيوسياسػػػي لرؤيػػػة فريػػػق المحممػػػيف الصػػػينييف ورؤيػػػة وانػػػغ 2152فػػػي أغسػػػطس 
جيسي. وبذلؾ أتاحت األزمة السورية لمقيادة الصينية تعريػف نفسػيا لػيس بأعتبارىػا قػوة إقميميػة 

 عالـ العربي، حيث مصادر الطاقة.في محيطيا الجيوسياسي فحسب، بل في قمب ال
  

  :أظيرت التحوالت الجيوسياسية في دوؿ "الربيع العربي" الواليات المتحدة األمريكية
في ظل  –حالة األنكفاء األميركية النسبي كنيج، وفرضت التحوالت عمى الواليات المتحدة 

وسط وتغيير أف تعيد النظر في أدوات سياستيا الخارجية في الشرؽ األ –ىذه الحالة 
استراتيجيتيا مستخدمة أدوات )القوة الناعمة( التي تمظيرت في محاولة اإلدارة األميركية 
تجنب التصادـ مع اتجاىات الرأؼ العاـ العربي والتعاطي معو بإيجابية، خصوصًا في ما 
يتعمق بالتقاطعات مع الحركات األسالمية التي أوصمتيا صناديق األنتخابات إلى الحكـ في 
عدد مف الدوؿ العربية، ومحاولة احتواء نتائج توسعيا. أما دور الواليات المتحدة رياديًا فشيد 

. لكنيا حافظت عمى حضورىا المتقدـ في مناطق (41)تراجعًا بناًء عمى المعطيات السابقة
ة وجودىا التقميدية والسيما في منطقة الخميج العربي ومصر. بدا الدور الريادؼ لمواليات المتحد

أوكمت إدارة أوباما ميمة  ،2152عاـ  يونيو 31في سوريا متراجعًا فمنذ إعالف جنيف في 
إيجاد حل سياسي لألزمة السورية إلى روسيا مف دوف أف تبدو في عجمة مف أمرىا. ومرد ذلؾ 
التراجع برأؼ باحثيف كثر، أف الواليات المتحدة وعمى الرغـ مف رغبتيا في رحيل األسد، فإنيا 

بقيت ِف يومًا أنيا ال تريد نظامو، أو وصوؿ قوػ أسالمية متشددة إلى السمطة. كما أنيا لـ تخ
الصراع محصورًا في حدود سوريا  بقيالوضع السورؼ تحت السيطرة طالما  دطويمة تع لمدة

أؼ بيف متشدديف سنة  –ويجرؼ حسبما يرػ بعض منظرييا عمى شكل حرب بيف "قوػ الشر" 
ال مصمحة لمواليات المتحدة في وقفيا أو في دعـ أحد  –يعة في مواجية متشدديف ش

، بيد أف الواليات المتحدة وجدت في التموضع الجيوبوليتيكي الروسي في سوريا (45)أطرافيا
ومياه المتوسط تحديًا ليا. مما استوجب أف تتموضع جيوبوليتيكيًا ىي األخرػ؛ لتقديرات تراىا 

 استراتيجية. 
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ح التموضػػع الجيوبػػوليتيكي األميركػػي فػػي األراضػػي السػػورية مػػع وصػػوؿ بػػدت أولػػى مالمػػ     
مجموعة مف الجنود والضباط األميركييف إلى مدينة عيف العرب )كوباني( عند الحدود السورية 

، وتشػػػػكيميا غرفػػػػة عمميػػػػات مشػػػػتركة مػػػػع "قػػػػوات سػػػػوريا 2155نػػػػوفمبر/  25التركيػػػػة بتػػػػأريخ 
سػػوريا. تمثػػل فػػي وصػػوؿ عػػدد غيػػر معػػروؼ مػػف  تبػػع ذلػػؾ تموضػػع ثػػاني شػػماؿ ،الديمقراطيػػة"

قوات العمميات الخاصة لتقدـ المشورة والمساعدة لمقػوات العسػكرية التركيػة فػي عممياتيػا ىنػاؾ. 
الرغـ مػػف محدوديػػة التواجػػد العسػػكرؼ األمريكػػي، والضػػبابية التػػي تحجػػب منػػاطق تواجػػده فػػي وبػػ

لكػػػل مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة وبريطانيػػػا  إال أف الجيػػػد الدبموماسػػػي المشػػػترؾ ،الجغرافيػػػة السػػػورية
وفرنسا ودواًل خميجية بجانب تركيا يحػاوؿ رسػـ خريطػة جغرافيػة سياسػية لتموضػع جيوبػوليتيكي 

 استراتيجية التموضعالسورية.  في الجغرافياطويل األمد، تموضع يتيح لكل تمؾ الدوؿ التواجد 
حػدة، يقػوـ عمػى عػدة خطػوات. تبػدأ، يحظػى بتأييػد الواليػات المت أبحسب ما دعت إليو تركيا بػد

نػب تركيػا واألمػارات بأنشػاء ابقياـ الطيراف الحربي األميركي والفرنسي والبريطاني والسعودؼ بج
منطقػػة عازلػػة فػػوؽ وسػػط وجنػػوب سػػوريا ويمتػػد الحظػػر ليشػػمل كػػل األطػػار الجغرافػػي مػػا بػػيف 

طبقػػًا لألسػػتراتيجية تمػػؾ، يػػتـ و  الحػػدود السػػورية واألردنيػػة "األسػػرائيمية" حتػػى العاصػػمة السػػورية.
اتخاذ مدينة درعا عاصمة لمجزء الذؼ سيتـ السيطرة عميو، وفي ىػذه المنطقػة سػتتمركز القػوات 
 األميركية، التي ستقدـ الدعـ لمجماعات المسمحة وتدفعيا نحو الداخل بعد تدريبيا في األردف.

  
 :ت شػعبية ىائمػة فػي الػوطف العربػي قبل أف يبدأ "الربيع العربي"، كانػت تركيػا قػد أكتسػب تركيا

نتيجػة لمسياسػات التػػي أتبعيػا صػػناع القػرار فييػا، إزاء "إسػػرائيل"، وذىػب بعػػض العػرب، ومػػنيـ 
. كمػا أف (42)الباحث العربػي د.  السػيد سػميـ، إلػى القػوؿ عػف تركيػا "بػديل اسػتراتيجي لمعػرب"

لسػػػػورية غيػػػػر مػػػػف تمػػػػؾ سػػػػوريا دخمػػػػت فػػػػي تفاىمػػػػات اسػػػػتراتيجية مػػػػع تركيػػػػا. ولكػػػػف األزمػػػػة ا
المعػػادالت. باتجػػاه الػػدخوؿ بوصػػفيا طرفػػًا إقميميػػًا فػػاعاًل فػػي األزمػػة. ىػػذا الػػدخوؿ يعػػده صػػناع 

: أنيػػا تخشػػى تػػدىور وضػػع سػػوريا وتفتتيػػا االول. (43)القػػرار فػػي تركيػػا ضػػروريًا؛ لثالثػػة أسػػباب
الصػراع عبػر  عمى أسػس إثنيػة ودينيػة، إذ حينيػا يمكػف أف تصػبح الػدوؿ المجػاورة منغمسػة فػي

. *األنحيػػػاز إلػػػى أؼ مػػػف المجموعػػػات الطائفيػػػة أو األثنيػػػة، ومػػػف ثػػػـ سػػػيولة أختراقيػػػا جياديػػػًا 
الثػػاني: خشػػيتيا مػػف أف يػػؤدؼ أنييػػار الدولػػة السػػورية إلػػى دفػػع المنػػاطق الكرديػػة السػػورية فػػي 

ـــث: الشػػػماؿ إلػػػى أعػػػالف األسػػػتقالؿ، ممػػػا سػػػيعزز النزعػػػات االنفصػػػالية ألكػػػراد تركيػػػا. أف  الثال
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صراعات مفتوحة في سػوريا، تتػدخل فيػو قػوػ أجنبيػة، قػد تكػوف لػو عواقػب خطيػرة عمػى األمػف 
 اإلقميمي، بما في ذلؾ األمف التركي. 

وعمومػًا، فػػإف لػدػ تركيػػا خشػػية عمػى أمنيػػا القػػومي، وفػق مػػا تقػدـ. بيػػد أنيػػا قمقػة فػػي شػػأف     
إقميميػػة. إف لػػدػ تركيػػا الكثيػػر  ةً زعيمػػحػػرؾ فػػي صػػورتيا الدوليػػة ومكانتيػػا بوصػػفيا تػػأثيرات الت

لتخسػػػػره فػػػػي مجػػػػاؿ القيػػػػادة اإلقميميػػػػة، إذا مػػػػا جازفػػػػت قواتيػػػػا العسػػػػكرية فػػػػي عمميػػػػة ال تحظػػػػى 
بالشػػعبية، ليػػذا تػػرددت فػػي القيػػاـ بخطػػوة حاسػػمة. كمػػا تبػػدػ مػػف تصػػريحات بعػػض سياسػػيييا 

سػػواء إلقامػػة ممػػر ومفكرييػػا أف القػػوات العسػػكرية لػػف تػػدخل بمفردىػػا إلػػى سػػوريا. فقبػػل التػػدخل 
أنسػػاني، أو منطقػػة عازلػػة، أو منطقػػة حظػػر جػػوؼ تتطمػػب تفويضػػًا دوليػػًا مػػف حمػػف النػػاتو، أو 

ومػػرد ذلػػؾ عػػدـ الرغبػػة فػػي إظيػػار تركيػػا،  ،وبمشػػاركة فاعمػػة مػػف الػػدوؿ العربيػػة األمػػـ المتحػػدة
أف  خاصػػة فػػي العػػالـ العربػػي فػػي صػػورة قػػوة عثمانيػػة جديػػدة فػػي المنطقػػة الشػػرؽ أوسػػطية. َبيػػد

سػػيطرت القػػوات التركيػػة عمػػى  2156أغسػػطس  24فػي ف ،تركيػا تجػػاوزت مػػا كانػػت تتحػػذر منػػو
مدينة جرابمس السورية، لتحقق تواجد عسكرؼ يبدو أنو ال حدود زمنيػة أو جغرافيػة لػو. وىػو مػا 
ظير في تصريح رئيس الوزراء التركي بقولو: أف القوات التركية ستبقى فػي سػوريا مػا يمػـز مػف 

تكتسػػب جػػرابمس أىميػة إسػػتراتيجية لتركيػػا، تتمثػػل فػػي منػػع و طييػػر المنطقػػة الحدوديػػة". الوقػت لت
أكراد سوريا مف الربط الجيوبوليتيكي بيف ضػفتي نيػر الفػرات، لتفػادؼ إنشػاء رابػط جيوبػوليتيكي 
ليـ عمى امتداد الحدود السورية التركية يربط بيف منػاطق سػيطرتيـ شػرقًا وغربػًا، وضػماف عػدـ 

 أف ذلؾ ييدد الوحدة الجيوسياسية لمدولة التركية. عمى أساسليـ غرب الفرات  قياـ دولة
  

 :تعد إيراف الدولة ذات المصالح األكبر في سوريا، مقارنة بغيرىا مف الدوؿ  إيران
اإلقميمية. إذ تعد سوريا جزء مما سمي بػ )محور الممانعة(، وممر جيوبوليتيكي نحو البحر 

 –اإليراني لتنظيـ حزب هللا، الذؼ يعزز مف نفوذىا في اإلقميـ الشرؽ المتوسط ولتقديـ  الدعـ 
أوسطي، وىذا يعني أف أؼ تغيير قد يحدث في سوريا ال يمكف أف تنظر إليو إيراف إال مف 
خالؿ تأثيره في ىذه المصالح الحيوية أو العالقة األستراتيجية، وفي مستقبل ىذا المحور. 

مرارًا عف مسوغات )أسباب ( وقوفيـ إلى جانب النظاـ وعف َوَعبر صناع القرار في إيراف 
دعميـ لو ورفضيـ سقوطو، أنسجامًا مع رؤيتيـ ألولوية "محور الممانعة" ولدور سوريا في 
ىذا المحور، إلى جانب إيراف و "حركات المقاومة"، إذا ال يمكف أف تنظر إيراف إلى ما يجرؼ 

ل ثمة ىدؼ استراتيجي ميـ لو األولوية في ىذه في سوريا عمى أنو معركة داخمية فحسب. ب
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)المعركة( تقرأه إيراف وتتحدث عنو بوضوح دوائر صنع القرار في الغرب وىو "تحقيق انتصار 
، لذا ألقت إيراف بكل ثقميا في )المعركة(، معتبرة (44)استراتيجي عمى إيراف وتوجيو ضربة ليا"

فيا الكثير مما جنتو حتى األف. ولـ تكتف سوريا ىي خط دفاعيا األوؿ، وأف خسارتيا ستكم
في ذلؾ بإمدادات السالح أو الدعـ األقتصادؼ، بل دفعت بعناصر مف الحرس الثورؼ 

) ويتمركز عدد غير معروؼ مف ىذه القوات حوؿ العاصمة لممشاركة في العمميات العسكرية
والسياسية . وأسيـ حزب هللا بنصيبو في المعركة عمى المستويات العسكرية دمشق (
فضاًل عف مجاميع مسمحة أخرػ مف جنسيات مختمفة عراقية، ويمنية، وافغانية،  واإلعالمية

مقابل ذلؾ كمو انتشرت مايطمق عمييا " قوات  .وباكستانية ) فاعميف مف غير الدوؿ (
المعارضة المعتدلة في مناطق حمب ، وحماه، وحمص ومناطق قرب العاصمة السورية ) 

والغوطة الغربية ( . اضافة الى انتشار واسع وكثيف ومتنقل لمقاتمي داعش  الغوطة الشرقية
في منطقة الرقة ومحيطيا الجغرافي وعمى طوؿ الشريط السورؼ المحاذؼ لمحدود العراقية 

 ( .3. خريطة )والمبنانية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3خريطة )
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 االنتشار العسكرؼ لمقوػ المتصارعة في سوريا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا
 . 21ص : 2151،  3نقوال زيادة وآخروف ، أطمس العالـ ، مكتبة لبناف ، ط -حث باالعتماد عمى :لمصدر : مف عمل الباا
أسػػػتدعى مػػا شػػػيده العػػراؽ مػػػف موجػػات قتػػػاؿ  األنتشــار العســـكري األجنبـــي فـــي العــراق: -3 

وأقتتػػاؿ، عمػػى أمتػػداد شػػطره الغربػػي والشػػمالي بػػيف قػػوات "الدولػػة األسػػالمية" والقػػوات الحكوميػػة 
بخػالؼ التواجػد  –ة، تواجدًا عسكريًا أجنبيًا جديدًا في العراؽ. َبيػد أف ىػذا التواجػد حظػي العراقي

بغطػػاء سياسػػي وقػػانوني. إذ اسػػتدعيت القػػوات األجنبيػػة ىػػذه المػػرة بطمػػب  –العسػػكرؼ السػػابق 
رسمي عراقي، والبعض مف ىذه القوات تموضعت في العراؽ وفقػًا إلتفاقػات اسػتراتيجية سػابقة، 

( مػف األتفاقيػة 28مثػل فػي التموضػع اإلسػتراتيجي األمريكػي، الػذؼ جػاء وفقػًا لممػادة )وىو مػا ت
 . * 2155األستراتيجية األمريكية العراقية عاـ 

وفػػػػػق مػػػػػا رصػػػػػده البحػػػػػث، تتموضػػػػػع القػػػػػوات األميركيػػػػػة فػػػػػي قواعػػػػػد عسػػػػػكرية عػػػػػدة منيػػػػػا      
ذه القوات مزودة بأحدث المعدات (. ى، وكمية القوة الجوية /تكريت، والحبانية، والقيارةالبغدادؼ)

عمػػدت الواليػػات المتحػػدة إلػػى أف يكػػوف و  ،واألجيػػزة التقنيػػة وكػػذلؾ البشػػرية المتدربػػة والمختصػػة
لمشػػػركات األمنيػػػة دورًا فػػػي عممياتيػػػا فػػػي العػػػراؽ ىػػػذه المػػػرة أيضػػػًا. بحسػػػب تقريػػػر لمكػػػونغرس 

فػػي العػػراؽ قػػد أرتفػػع بعػػد  األميركػػي نشػػره موقػػع ديجتػػاؿ جورنػػاؿ، أف عػػدد المتعاقػػديف األمنيػػيف
، مبنيػػػًا أنػػػو فػػػي حتػػػى شػػػير يونيػػػو عػػػاـ 2154دخػػػوؿ مقػػػاتمي "تنظػػػيـ الدولػػػة األسػػػالمية" عػػػاـ 
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 4178عنصر فيما بمغ عدد القوات المتواجدة في العػراؽ  2511، بمغ عدد المتعاقديف 2156
 . مف قدرات وزارة الدفاع األميركية في العراؽ % 38عسكريًا، وىو ما يمثل حوالي 

ويبدو الخطر في إشراك الشـركات األمنيـة األمريكيـة فـي العمميـات العسـكرية فـي النشـاط     
قيػاـ الشػركات فػي  أواًل: :الذي تقوم بو ىـذه الشـركات. ونشـير ىنـا إلـى أىـم ىـذه النشـاطات 

بعػػض األحيػػاف بنقػػل األسػػمحة عبػػر الحػػدود مػػف دوف الخضػػوع لرقابػػة السػػمطات الحكوميػػة فػػي 
عمل الشركة، وتشير الدراسػات إلػى أف الشػركات تنقػل األسػمحة فػي خمسػيف دولػة الدولة حيث ت

 55نحػػػو  2155فػػي العػػالـ. وبمػػغ عػػدد الشػػركات األمنيػػة التػػي عممػػت فػػي العػػراؽ حتػػى عػػاـ 
عادة النظر فػي بعػض تشػريعاتيا، بمػا إلضغط الشركات األمنية عمى الحكومات  ثانيًا:شركة. 

ــًا:األمنػػي داخػػل ىػػذه الػػدوؿ. يتػػيح ليػػذه الشػػركات حريػػة العمػػل  تمػػارس الشػػركات عمميػػات  ثالث
تجنيػػػد لألفػػػراد عبػػػر الحػػػدود، وتػػػنقميـ مػػػف دولػػػة إلػػػى أخػػػرػ، ضػػػمف ىػػػذا السػػػياؽ يشػػػير المفكػػػر 
العربي   حسػنيف ىيكػل إلػى أنػو "يعػرؼ أف لشػركة بػالؾ ووتػر" ولػو بأسػـ جديػد لمشػركة سػتة 

تشجيع الكفاءات العسػكرية عمػى اليػروب  :رابعاً الؼ عنصر يعمموف في داخل وخارج سورية".آ
 . (45)مف مؤسساتيا بإغرائيا برواتب عالية تصل إلى حد األلف دوالر يومياً 

بخػػػالؼ اسػػػتراتيجيتيا السػػػابقة فػػػي العػػػراؽ التػػػي انصػػػبت عمػػػى العمميػػػات الواسػػػعة الكبيػػػرة و     
مالمحيػػا مػػف خػػالؿ  بػػدتاليػػات المتحػػدة اسػػتراتيجية جديػػدة والتػػدخل البػػرؼ الواسػػع، اعتمػػدت الو 

 . 2154سبتمبر عاـ  23العسكرؼ منذ  نشاطيامتابعة 
أعتمػػػاد مبػػػدأ )السػػػيادة الجويػػػة(، والنشػػػػاط  أواًل: لعـــل أىـــم مالمـــح ىـــذه اإلســــتراتيجية. ىـــي:

األتجػػاه نحػػو تقػػديـ  ثانيــًا:األسػػتخبارؼ والعمميػػات البريػػة )الخاصػػة( المحػػدودة، كػػػ )اسػػترتيجية(. 
والتمويػػػل وتقػػػديـ المشػػػورة العسػػػكرية كػػػػ )اسػػػتراتيجية(  ميحيشػػػمل التسػػػ )الػػدعـ الموجسػػػتي(، الػػػذؼ

تبػػػدت مالمػػػح ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية فػػػي تسػػػميح الجػػػيش العراقػػػي  ،لمحاربػػػة التنظيمػػػات "الجياديػػػة"
التوجو نحو الحمفاء الستراتيجييف لمواليات المتحدة لممشاركة في محاريػة  ثالثًا: قوات الكردية.الو 

يػر فػي مشػاركة أكثػر مػف خمسػيف دولػة ضػمف تحػالف دولػي كبيػر قادتػو وىو ما ظ ،"األرىاب"
بيػػد أف األنتشػػار العسػػكرؼ ىػػذه المػػرة أقتصػػر عمػػى مبػػدأ )السػػيادة الجويػػة( مػػع الواليػػػات  ،ىػػي

 المتحدة عمى المجاؿ الجوؼ العراقي وتقديـ الدعـ الموجستي بكافة أشكالو.
مف القوػ اإلقميمية األكثر حضورًا وتأثيرًا إيران  فتعد دولةأما القوى اإلقميمية إيران وتركيا.    

أماـ الواقع الجيوسياسي الذؼ أحدثو "تنظػيـ الدولػة و  في المشيديف السياسي والعسكرؼ العراقي.
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رار االشػػػػػتباؾ ماإلسػػػػػالمية" وقفػػػػػت إيػػػػػراف إلػػػػػى جانػػػػػب العػػػػػراؽ سياسػػػػػيًا ولوجسػػػػػتيًا، ومػػػػػع اسػػػػػت
ضحى قادة عسكرييف فػي الحػرس الثػورؼ اإليرانػي االستراتيجي مع مقاتمي "الدولة األسالمية"، أ

وىو ما  بغطاء سياسي وقانوني القادة الفعمييف لممعارؾ الجارية. . وقد حظي الحضور اإليراني
فػػػػػي تصػػػػػريحات رئػػػػػيس وزراء العػػػػػراؽ الحػػػػػالي ووزيػػػػػر الخارجيػػػػػة بػػػػػالقوؿ: "أف تواجػػػػػد  وضػػػػػح

 األسالمية". المستشاريف جاء طبقًا ألتفاقات امنية مسبقة مع الجميورية 
حققـت موجـات األشـتباك الجيوسـتراتيجي عمـى امتـداد جغرافيـة العـراق الغربيـة والشـمالية     

تواجػػػػػد عسػػػػػكرؼ مباشػػػػر )مستشػػػػػاريف، قػػػػػادة  أواًل: -مكتســــبات جيوبوليتيكيـــــة اليـــــران منيـــــا:
أدلػػة  بيػد أف تواجػدًا عسػكريًا فػي قواعػد أو معسػكرات ثابتػة فػال ،ميػدانييف(، وفقػًا ألتفاقػات أمنيػة

البريطانيػػة وقنػػاة  فعميػػو بػػالرغـ ممػػا تشػػير إليػػو وتؤكػػده وسػػائل إعػػالـ عالميػػة كصػػحيفة الغارديػػا
CNN  .تشػكيل قػوػ فاعمػة غيػر حكوميػة وتجييزىػا بأسػمحة وأمكانيػات  ثانيًا:األميركية وغيرىا

قوتيػا  في منتيى القوة؛ كيمػا تكػوف رديفػًا اسػتراتيجيًا لتواجػدىا العسػكرؼ المحػدود، وكيمػا تكػرس
ونفوذىػػػا فػػػي مجاليػػػا الحيػػػوؼ المتمثػػػل بػػػالعراؽ مثممػػػا تفعمػػػو قػػػوة حػػػزب هللا فػػػي مجاليػػػا الحيػػػوؼ 

تحقيػق مكاسػب اقتصػادية عػف طريػق بيػع أسػمحة ومعػدات أو ذخػائر  ثالثـًا: المتمثل في لبنػاف.
 لمعراؽ. 
ي ، فالشػػػؾ أف حالػػػة الػػػوىف الجيوبػػػوليتيكي التػػػاألنتشـــار العســـكري التركـــيامػػػا بخصػػػوص     

أصابت الدولة العراقية جراء نتائج حرب الخميج الثانية، وفػرض منػاطق حظػر لمطيػراف العراقػي 
فػػي جنػػوب وشػػماؿ العػػراؽ، وخػػروج منػػاطق الشػػماؿ )أربيػػل، والسػػميمانية، ودىػػوؾ( عػػف سػػيطرة 
الدولة المركزية قد فسح المجاؿ لمقوػ الدولية واإلقميمية ومف بينيا تركيا ألختراؽ مناطق الوىف 

االختػػراؽ بعقػػد  بػػدااألمػػر،  غبػػادفػػي لجيوبػػوليتيكي، التػػي تمثمػػت فػػي منػػاطق الشػػماؿ العراقػػي. ا
، سمح بموجبيا لمجيش التركي بالػدخوؿ فػي العمػق 5994اتفاقية أمنية بيف العراؽ وتركيا عاـ 

وتنفيػػذ ضػػربات جويػػة عمػػى مواقػػع ، (P. K. K)كػػـ لمالحقػػة مقػػاتمي الػػػ  25العراقػػي لمسػػافة 
أفضػػػػى االختػػػػراؽ العسػػػػكرؼ التركػػػػي المسػػػػتمر فػػػػي العمػػػػق  ،ا وجػػػػدت فػػػػي العػػػػراؽالحػػػػزب أينمػػػػ

فػػػي مواقػػػع ثابتػػػة شػػػماؿ وترسػػػيخو الجغرافػػػي العراقػػػي إلػػػى أرسػػػاء وترسػػػيخ وجػػػود عسػػػكرؼ دائػػػـ 
 : (46)العراؽ. ومف ىذه المواقع

لػوؾ"، ه يػر دموقػع " ، ي"، شماؿ محافظػة دىػوؾلبامر ، موقع موقع "سيرسي"، شماؿ قضاء زاخو
 ماسي"، شماؿ محافظة دىوؾ.  يه تموقع "كا ، قضاء العمادية شماؿ
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ىػػف جيوبػػوليتيكي عػػاـ فػػي جسػػد و ثػػـ جػػاءت الغػػزوة الجامحػػة لتنظػػيـ "داعػػش" لتكػػرس حالػػة     
قميميػػػة مػػػف بينيػػػا تركيػػػا. َبيػػػد أف التعػػػاوف  الدولػػػة العراقيػػػة، أفضػػػى إلػػػى أسػػػتدعاء قػػػوػ دوليػػػة وا 

يـ المسػػػػػػاعدات العسػػػػػػكرية وتبػػػػػػادؿ المعمومػػػػػػات التركػػػػػػي فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التػػػػػػدريب وتقػػػػػػد -العراقػػػػػػي
 ،األستخبارية أدػ إلى أتساع جغرافية التواجد العسكرؼ في الخارطة الجغرافية السياسػية لمعػراؽ
إذ أتخذ الجيش التركي مف منطقة قريبة مف مدينة بعشيقة العراقية مقرًا ألقامة معسكر جديد لو 

 . (4خريطة ) )دوبرداف(
 (4خريطة )

 العسكرؼ لمقوػ المتصارعة في العراؽ النتشارا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 59ص : 2151،  3نقوال زيادة وآخروف ، أطمس العالـ ، مكتبة لبناف ، ط -المصدر : مف عمل الباحث باالعتماد عمى :

بالرغم من تعدد الرؤى والتحميالت لمباحثين، والمبررات التي يسوقيا صناع القرار فـي تركيـا  
ا التواجد. إال أن الباحث يعتقد أن ىذا التواجد رغم محدوديتو إال أنو يحمل أىـداف. بشأن ىذ
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منػع عمميػة األنفصػاؿ الجيوبػوليتيكي لألقمػػيـ الكػردؼ شػبو المسػتقل وتشػكيل دولػػة  أواًل: -منيـا:
ديػػة جنػػوب شػػرؽ تركيػػا ية لمحػػؤوؿ دوف قيػػاـ دولػػة كر قمسػػتقمة مجػػاورة ليػػا. وىػػي عمميػػة اسػػتقبا

مػف السػتراتيجية فػي  اً جػزءالحصػوؿ عمػى مػوطيء ليػا بوصػفو  ثانيـًا:ز الكػردؼ(. رك)منطقة الت
 مواجية الستراتيجية اإليرانية في العراؽ الذؼ يعد مجااًل حيويًا لكال الدولتيف. 

    
أستشراف المستقبل الجيوسياسي لمنظام اإلقميمي العربي في  الرابع:المبحث    

  يرات الراىنةضوء المتغ
تأسيســـًا عمـــى مـــا تقـــدم، يمكـــن أن نستشـــرف مســـتقبل النظـــام العربـــي وفـــق المشـــاىد      

  -األتية:
 

أ/ مشـيد: اســتعادة ظــاىرة الربيـع العربــي واحتماليــة امتـدادىا الجغرافــي السياســي 
 إلى دول عربية أخرى. 

أو  تكػػػرار الظػػػاىرةبػػػالرغـ مػػػف مػػػرور سػػػنوات عمػػػى ظػػػاىرة الربيػػػع العربػػػي، إال أف مشػػػيد      
إلػػى ذات الػػدوؿ التػػي شػػممتيا، وأحتماليػػة امتػػدادىا الجغرافػػي السياسػػي إلػػى دوؿ أخػػرػ  عودتيػػا

ف مػػػا يطبػػػع ىػػػذه المرحمػػػة  –يعػػػد مشػػػيدًا محػػػتماًل خاصػػػة فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة الحرجػػػة  السػػػيما وا 
خػػػـ الحرجػػػة فػػػي سػػػياؽ األنتقػػػاالت السياسػػػية الجاريػػػة فػػػي الػػػوطف العربػػػي، ىػػػو تالطػػػـ أمػػػواج "ز 

رات السياسػػػػػػية، والتجاذبػػػػػػات المذىبيػػػػػػة، واألنقسػػػػػػامات تسوسػػػػػػيولوجي" يتجمػػػػػػى فػػػػػػي حػػػػػػدة التػػػػػػو 
الصػػيرورة "الثوريػػة" لنضػػاؿ شػػعوب "الربيػػع  ييػػدد المجتمعيػػة، واألنزالقػػات العنيفػػة، وىػػو مػػا بػػات

 العربي". 
ف بػػدت ىػػذه المخاضػػػات العسػػيرة، وكأنيػػا ظػػػاىرة طبيعيػػة، معتػػادة فػػػي منطػػق وتجػػػارب وأل    
فػػإف اسػػتمراريتيا لمػػدة زمنيػػة طويمػػة، تحمػػل فػػي سػػياقيا مخػػاطر  –حػػوالت السياسػػية الكبػػرػ الت

حقيقية، مف شأنيا تيديد التطمعات السياسية/ والمطامح األجتماعيػة لألنتفاضػات الشػعبية التػي 
 شيدتيا المنطقة العربية. 

مػػػوح بعػػػض الػػػذؼ بػػػدأت ت (Restaurant)خطـــر "األســـترداد" أولـــى ىـــذه المخـــاطر الماثمـــة  
إرىاصػػاتو ىنػػا وىنػػاؾ فػػي غمػػرة المصػػاعب والتعثػػرات التػػي تنتػػاب مسػػارات األنتقػػاؿ السياسػػي، 

بتميػػػت بيػػػا تجػػػارب ثوريػػػة فػػػي سػػػياقات تاريخيػػػة اوكمػػػا ىػػػو شػػػأف الظػػػاىرة "األسػػػتردادية" التػػػي 
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ب"الربيع العربػي" ليعػود بػػو و معروفػة، فػإف خطػػر "األسػترداد" يطػارد اليػػوـ الطمػوح "الثػورؼ" لشػػع
 . (47)لقيقرؼ نحو وضع "الالثورة"ا

 ب/ مشيد التحول إلى دولة وطنية ديمقراطية.
سػػواء أتخػػذت الدولػػة الشػػكل الفػػدرالي أو الشػػكل  ،وىػػو مشػػيد أو سػػيناريو ترجحػػو دراسػػات عػػدة 

الوحدوؼ، وأف يكوف أستيدافيًا بحيث تسعى الدولة الوطنية العربية إلى الوصوؿ إليو مف خالؿ 
، أو األخػػػػػذ بنظريػػػػػة (48)مسػػػػػتويات السياسػػػػػية واألقتصػػػػػادية واألجتماعيػػػػػةاإلصػػػػػالحات عمػػػػػى ال

الديمقراطيػػة التشػػاركية التػػي تنطػػوؼ عمػػى إمكػػاف قيػػاـ نظػػـ ديمقراطيػػة مسػػتقرة فػػي المجتمعػػات 
المنقسمة عمى نفسيا، سياسيًا أو عرقيًا أو مذىبيًا أو طائفيًا... ويكمف رىاف إعماؿ الديمقراطية 

فـــي تحقيـــق رحمػػػة الحرجػػػة مػػػف مراحػػػل )األنتقػػػاؿ( فػػػي الػػػوطف العربػػػي، التشػػػاركية فػػػي ىػػػذه الم
  ىدفين:
تحييػػد المتغيػػر الػػديني فػػي المجػػاؿ السياسػػي، مػػا داـ اإلسػػالـ شػػكل ويشػػكل عمػػى الػػدواـ  األول:

إحتػواء  الثـاني:األساس العقدؼ، واإلطار الحضارؼ، والمرتكز الثقافي الجامح ألفراد المجتمػع؛ 
. (49)الفكػػرؼ باألسػػتقطاب المػػذىبي –تؤججيػػا مقاربػػة الصػػراع السياسػػي  الشػػحنة العاطفيػػة التػػي
بػػأف يكػػوف محتمػػل الحػػدوث مػػا دامػػت ىنػػاؾ مجموعػػة  دراسػػةرجحػػو التَبيػػد أف ىػػذا السػػيناريو ال 

مػف العوائػق الييكميػة قائمػػة عمػى حاليػا، مثػػل: حػدود التغييػر فػي النظػػاـ السياسػي، وبقػاء نخبػػة 
أستمرار الظروؼ نفسيا التي أدت إلػى الثػورة متمثمػة فػي اإلقصػاء النظاـ السابق في مواقعيا، و 

بمختمػػف أنماطػػو، وبغػػض النظػػر عػػف جيتػػو، وأنسػػداد األفػػاؽ أمػػاـ الشػػباب، والفئػػات، والنخػػب 
السياسػػػية الجديػػػدة، ووجػػػود انغػػػالؽ متواصػػػل لمنظػػػاـ األعالمػػػي والخطػػػاب السياسػػػي الرسػػػمي، 

تحقػق إمكانيػة التنػاوب الفعمػي والمشػاركة فػي  وفشل النخب الجديدة في بنػاء مؤسسػات سياسػية
 الحكـ. 

 

   / مشيد تزايد حدة الصراعات الداخمية بين الفاعمين من غير الدول:ت
مشػػػػيد أو سػػػػيناريو يتمثػػػػل بعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى وقػػػػف تػػػػدىور األوضػػػػاع بالتوصػػػػل إلػػػػى حمػػػػوؿ 

دة بالتػدريج إلػى لمصراعات الساخنة واألزمات المستحكمة في الوطف العربي بما يمكف مػف العػو 
الوضع الطبيعي؛ وذلؾ أف ما كشف عنػو البحػث سػابقًا مػف سػمات لػـ تكػف مألوفػة فػي السػابق 
في ىذه الصراعات، كما ىػو الحػاؿ فػي البعػد الطػائفي، وبالػذات عمػى المحػور الشػيعي السػني، 
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بعػد يبدو بوضوح في الحالتيف العراقية والسورية وبدرجة أقػل فػي الػيمف، وكػذلؾ فػي ال حسب ما
الديني اإلسػالمي المسػيحي نتيجػة موقػف التنظيمػات البالغػة التطػرؼ تجػاه غيػر المسػمميف ومػا 
ترتػػػب عمػػػى ىػػػذا الموقػػػف مػػػف عمميػػػات قتػػػل وتفجيػػػر لػػػدور العبػػػادة وتػػػدميرىا عمػػػى نحػػػو بشػػػع. 

أشرنا سػابقًا بػروز دور الفػاعميف مػف غيػر الػدوؿ كمػا فػي  حسب مايضاؼ إلى ىاتيف السمتيف 
" في لبناف إلى جوار النظاـ السورؼ، وظاىرة "تنظػيـ الدولػة األسػالمية" "داعػش" قتاؿ "حزب هللا

 التي أعمنت دولتيا عمى جزء مف إقميمي العراؽ وسوريا، والحركة الحوثية في اليمف. 
 مما يعزز أحتماالت حدوث ىذا المشيد حقائق عدة لعل أبرزىا:

األنفصػالية  المجػاميع المسػمحةتكػويف زدادت عمميػات اإذ : لمحاميع المسـمحةبروز دور ا -1
الكرديػة فػي العػراؽ، وىػو المسػار ذاتػو الػذؼ بػدأ األكػراد والسػنة  المجػاميع المسػمحة عمى غػرار 

أف ارتبػاط ذلػؾ العنػف الػداخمي بتجػدد نشػاط الحركػات الجياديػة فػي سػوريا، و في سوريا بتبنيػو، 
 الصراعات والمواجيات. تحت مظمة الجيش السورؼ الحر يعد أحد أبعاد أتساع دائرة

ــة: -2 نموذجػػًا لمػػدوؿ التػػي أنتشػػر فييػػا عنػػف الجماعػػات بعػػد الثػػورة إتمثػػل ليبيػػا  ضــعف الدول
 اذز الدولة عف بنػاء مؤسسػات قويػة، جوتوقع أستمراريتو بسبب ضعف المؤسسة العسكرية، وع

ىػػػذه  حسػػػال لػػػـ يسػػػتطع "المجمػػػس الػػػوطني األنتقػػػالي"، ومػػػف بعػػػده المػػػؤتمر الػػػوطني العػػػاـ، نػػػزع
، أو دمج مقاتمييـ في ألوية الجيش الرسمية، أو تسريح أولئؾ الراغبيف في العودة إلػى المجاميع

المسػمحة فػي مصػر،  المجػاميعالحياة المدنية. ورغـ أف قوة المؤسسات العسكرية منعػت ظيػور 
فإنػػو بزغػػت بعػػض مؤشػػرات عنػػف الجماعػػات مثػػل جماعػػة الػػبالؾ بػػوؾ، وحركػػة األلتػػراس فػػي 

 الثانية لمثورة، أحتجاجًا عمى عدـ قصاص الدولة لمشيداء.  الذكرػ 
يناؾ مف يتحػدوف الدولػة إلػى األف مثػل جماعػة أنصػار السػنة فػي سػيناء فذلؾ  عالوة عمى    

وىنػػاؾ  ،التػػي تتحػػدػ الدولػػة المصػػرية وتػػرػ أف الحكومػػة الحاليػػة ال تطبػػق الشػػريعة اإلسػػالمية
عالقػػة بالدولػػػة، ويحػػػاربوف بعضػػيـ بعضػػػًا، مثػػػل مػػف يتواطئػػػوف معيػػا، وىنػػػاؾ مػػػف ليسػػت ليػػػـ 

الجماعػػات الحوثيػػة، وخاليػػا تنظػػيـ لقاعػػدة فػػي الػػيمف. إلػػى جانػػب ذلػػؾ، فػػإف األنظمػػة الحاكمػػة 
الضعيفة منيا قد أصبحت مصدرًا لحالة عدـ األستقرار والعنف وأحتمالية أستمرارىما في الدوؿ 

طرة عمػػى الفػاعمييف العنيفيػيف المحميػػيف التػي تحكميػا مػف خػػالؿ عػدـ قػدرتيا عمػػى الػتحكـ والسػي
مف خالؿ أضفاء الشرعية السياسية والقانونية عمييا. ويعػد حػزب هللا أنموذجػًا لػذلؾ عػف طريػق 
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عدـ القدرة عمى وقػف تدخمػو فػي الحػروب الداخميػة لػبعض دوؿ النظػاـ العربػي )سػوريا، الػيمف، 
 العراؽ(. 
محة "الشػػيعية" تمعػػب دورًا ميمػػًا فػػي العػػراؽ، المسػػ المجػػاميعوضػػمف ذات السػػياؽ ال تػػزاؿ      

دوف الحاجػػة ألؼ مسػػاندة مػػف القػػوات العراقيػػة. ورغػػـ أف احتفاظيػػا بنفػػوذ فػػي العاصػػمة بغػػداد 
العراقيػة، ويزيػد مػف أضػعافيا، فانػو يعػد  الحكومػة ومناطق وسط وجنوب البالد يقمل مف شرعية

 ف ترتب عمى ذلؾ إضعافيا.ًا الستمرار الدولة، حتى واريرو ضفي حالة الضعف ىذه 
محصمة تمؾ الصراعات ستعيف حدود دوؿ االقميـ . أما طبيعة ىذه الدوؿ ذاتيا، فستحدد وفقًا 
لمحصمة الصراع الدائر ضد الجماعات االسالمية المتشددة، وفي الحقيقة، فإنو يصعب حتى 

يـ الدولة الحديث عف حدود دوؿ المنطقة، دوف حسـ الصراع ضد ىذه الجماعات، خاصة تنظ
االسالمية الذؼ يعد رفض الحدود السياسية لمدوؿ جزءًا رئيسًا ليس فقط مف بنيتو الفكرية ، 
وىو االمر الذؼ تشترؾ فيو كافة التيارات االسالمية ، ولكنو ايضًا جزء مف استراتيجيتو 
السياسية واطاره التنظيمي. فما يميز جماعة الدولة االسالمية عف غيرىا مف الجماعات 

ىو انيا وضعت موضوع  –برأؼ الباحث العربي الدكتور حماؿ عبد الجواد  –االسالمية 
التنفيذ المباشر افكارًا واىدافًا اعتادت الجماعات االخرػ عمى حسابيا اىدافًا بعيدة المدػ، غير 

 مطروحة لمتنفيذ الفورؼ، وىو ما ينقمنا لتناوؿ السيناريو أو المشيد اآلتي :  
  ك الجيوبوليتيكي:/ مشيد التفكيث
مزيد مف تردؼ األوضاع العربية وزيادة أختراقيا مف الخارج يبرز مشيد التفكؾ الفي ظل     

صحيح اف تيديد الوحدة الداخمية لكل الدوؿ العربية أمر  .مف جديد الجيوبوليتيكي المخيف
، أو سابق عمى تصاعد االرىاب عمى النحو الحالي ألسباب اثنية أو قومية او تاريخية

لسياسات خاطئة لمحكومات الحاكمة في تمؾ الدوؿ، كما ىو الحاؿ في الصوماؿ المنقسمة 
بالفعل حاليًا منذ تسعينيات القرف الماضي، والسوداف الذؼ فقد رسميًا جزؤه الجنوبي، واليزاؿ 
ميددًا بالمزيد في جزؤه الشمالي. والعراؽ الذؼ تيددت وحدة دولتو المركزية التي نشأت في 

طارىا الجغرافي الحالي عقب الحرب العالمية االولى بسبب المشكمة الكردية، ثـ فاقـ الغزو ا
مف ىذه المشكمة بالنظر الى سياسات المحاصصة الطائفية والدينية  2113االمريكي في عاـ 

والقومية التي اتبعت عقب الغزو، فأصبحت خريطتو الجغرافية السياسية ميددة بالتقسيـ الى 
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، بل اف االقميـ الكردؼ في العراؽ اصبح مف الناحية الواقعية دولة بالفعل. كذلؾ  ثالث دوؿ
، محاولة  5991الحاؿ في اليمف الذؼ سرعاف ماعانت دولتو الموحدة التي نشأت في عاـ 

، تمت القضاء عمييا بسرعة، بيد اف سوء ادارة الدولة 5994عسكرية لالنفصاؿ في عاـ 
ا الجنوبي اوجد ما يعرؼ بالحراؾ الجنوبي الذؼ بدأ كحركة المركزية لألوضاع في شطرى

مطمبية ثـ تحوؿ الى المطالبة بانفصاؿ الجنوب والعودة الى وضع الدولتيف الذؼ كاف سائدًا 
وتسوية االوضاع  2155. وعقب موجة الربيع العربي التي طالت اليمف في 5991قبل عاـ 

لوطني اليمني الذؼ انتيى في ىذا الصدد الى فييا بموجب المبادرة الخميجية دار الحوار ا
االخذ بالصيغة الفيدرالية ، وتقسيـ اليمف في ىذا االطار الى ستة اقاليـ وىو حل حصل عمى 
توافق وطني. غير اف في ظل الظروؼ الراىنة يمكف اف ينذر بخطر داىـ. كما ىو الحاؿ في 

عراض العراقية، واف بدرجة اقل . سوريا التي عانت بعد الربيع العربي اعراضًا مشابية لأل
وليبيا التي ظيرت في شرقيا عقب االطاحة بنظاميا السياسي، مؤشرات عمى العودة الى 
الوضع الفيدرالي الذؼ ساد في ليبيا منذ استقالليا حتى بدايات الستينيات مف القرف الماضي . 

دة جغرافيتيا السياسية. وكذلؾ الحاؿ في لبناف صاحبة االرث التاريخي الطويل مف تيديد وح
ربما تكوف االكثر مناعة  –برأؼ الباحث العربي احمد يوسف احمد  –واف كانت المفارقة ىنا 

ضد خطر التفتيت بيف ىذه الدوؿ بسبب الخبرة االليمة لمحرب االىمية الطويمة فييا التي 
ل عقد امتدت زمنًا طيمة خمسة عشر عامًا مف النصف الثاني مف عقد السبعينيات، وك

 الثمانينيات مف القرف الماضي .
وىنػػا ال نجػػد بػػدًا مػػف اقتبػػاس معنػػى التفكػػؾ المحتمػػل حدوثػػو فػػي بعػػض دوؿ النظػػاـ اإلقميمػػي  

بحسػػب مػػا أوضػػحو الباحػػث العربػػي عبػػد اإللػػو بمقزيػػز بػػالقوؿ ىػػو: الفعػػل السياسػػي والجغرافػػي، 
لؾ عف طريق إحالؿ الروابط الذؼ ُيقطع أوصاؿ الجماعة الوطنية ويمزؽ روابطيا الجامعة؛ وذ

األىمية محل الرابطة الوطنية، وتغيير الوالء مف والء لمػوطف والدولػة إلػى والء لمجماعػة األىميػة 
عمػػى أسػػاس بػػدائي )قرابػػي( أو عمػػى أسػػاس افتراضػػي غيػػر  –داخميػػًا  –القطيعيػػة، المتضػػامنة 

ذا التفكيؾ وفق المعنى الذؼ . وبذلؾ تنتقل الجماعة، بي(51)مادؼ )الجماعة األعتقادية المغمقة(
عالقات المواطنة تصير تكويناتيػا و "أصػوليا" األبتدائيػة، فمف نطاؽ المواطنة؛  دراسةو التأورد

وتعيػػد صػػوغيا فػػي صػػورة جماعػػة وطنيػػة، إلػػى جماعػػات أىميػػة مغمقػػة عمػػى أسػػاطير "تجانسػػيا" 
 اليوياتي األنثروبولوجي، وصواًل إلى تفصيل كياف سياسي عمى مقاسيا. 
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لـذلك ومــن أجــل أسـتيعاب األنقســامات الموجــودة والحيمولــة دون تفكـك الدولــة مــن وجيــة    
 حث، فإن ىذا السيناريو/ المشيد محتمل الحدوث لسبيين: انظر الب

 

ثنيًا يحقق المصالح الحيوية لبعض الدوؿ  ووتقسيم أف تفتيت العالـ العربي األول: جيوسياسيًا وا 
سػتطيع دوؿ النظػاـ العربػي التوحػد مػرة أخػرػ فػي مواجيػة مصػالح الكبرػ واإلقميمية، حتى ال ت

مف تكػوف ىنػاؾ دولػة عرقيػة أكبػر فالدوؿ الكبرػ. بل أف التفتيت يصب في مصمحة "إسرائيل"، 
منيػػا فػػي المنطقػػة. كمػػا أف تفتيػػت الػػدوؿ سػػيجعميا واىنػػة مػػف الناحيػػة الجيوبوليتيكيػػة، وسػػيجعل 

َـّ المنطقػػة، و  "إسػػرائيل" القػػوة العسػػكرية األعظػػـ فػػي ، فمػػف يجبرىػػا أحػػد عمػػى التخمػػي عػػف مػػف ثػػ
 األراضي العربية المحتمة. 

 

أف مشروعات التقسيـ الحالية ليست سرًا، بل ىناؾ مف روج ليا، ومنيا أفكار كونػداليزا  الثاني:
الخارجية األمريكية األسبق، عف الفوضى الخالقة، وزيبجنيو بريجنسكي، مستشار  ةرايس، وزير 
وبرنػػػارد لػػػويس، المفكػػػر األسػػػتراتيجي عػػػف الشػػػرؽ األوسػػػط ،  االسػػػبق قػػػومي األمريكػػػياألمػػػف ال
 الجديد. 
الحػػػديث عػػػف الشػػػرؽ األوسػػػط الموسػػػع، ورغػػػـ أف الحػػػديث ىنػػػا يػػػدور حػػػوؿ تغييػػػر الشػػػرؽ     

ددًا، فػإف ثمػة حػديثًا أو جػاألوسط وليس المنطقة العربية فقط، وىو ما يعيد فػتح ممػف التقسػيـ م
لسياسة األمريكية تسعى إلى مزيد مف التقسيـ إلى حد قد يقوـ عمى زيادة التفتيت تقديرات بأف ا

وبالتأكيػػػد أف ثمػػػة توجيػػػًا محػػػتماًل ، دولػػػة فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط 64أو  61دولػػػة إلػػػى  22مػػػف 
لألعتمػػاد إلػػى حػػد ممحػػوظ عمػػى اسػػتراتيجية التقسػػيـ فػػي التعامػػل أمريكيػػًا وأوروبيػػًا مػػع الخريطػػة 

 ة لمعالـ العربي. الجغرافية السياسي
 

عقػد بإحػدػ المػدف  –بدت مالمح ىذا التوجو الجديد في ندوة حوؿ كيفيػة الحػل فػي سػوريا     
حػػيف بػػدػ فػػوغ راسموسػػف، األمػػيف العػػاـ السػػابق لحمػػف  –التركيػػة القريبػػة مػػف الحػػدود السػػورية 

ات اإلثنيػة والدينيػة الناتو ورقتو البحثية في الندوة بالقوؿ: "ينبغػي تقسػيـ الػبالد فػي إطػار التوزعػ
عبػػر إقنػػاع الػػرئيس األسػػد بمغػػادرة السػػمطة عمػػى غػػرار مػػا حػػدث فػػي البوسػػنة". كمػػا أف برنػػار 

مػػع  2155باجوليػػو، مػػدير المخػػابرات الفرنسػػية، طػػرح فػػي مػػؤتمر صػػحفي فػػي واشػػنطف عػػاـ 
 نظيره األميركي جوف بريناف، بػأف "الشػرؽ األوسػط الػذؼ نعرفػو أنتيػى إلػى غيػر رجعػة" مشػككاً 
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في أف يعود مجددًا إلى ما كاف عميػو، ومشػددًا عمػى "أف دواًل مثػل العػراؽ أو سػوريا لػف تسػتعيد 
 . (55)أبدًا حدودىا السابقة"

 (Armed Forces Journal)بحسػب الخريطػة المنشػورة فػي موقػع مجمػة القػوات المسػمحة  
ط الجديػػد، تحػػت عنػػواف )حػػدود الػػدـ( ُحػػددت مالمػػح خريطػػة الشػػرؽ األوسػػ 2116فػػي يونيػػو/ 

 بحسب تصورات الواليات المتحدة األميركية.
 ( 5خريطة ) 

 ( حسب تصورات الواليات المتحدة األمريكية حدود الدمالشرق األوسط الجديد ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

، ص  2151،  3الكبير ، دار الفكر ، دمشق طالمصدر : مفيد محي الديف الصواؼ ، ويستمر الصراع عمى الشرؽ األوسط 
257 . 

 بػػدت تػػدرؾالجػػدير بالػػذكر ىنػػا، أف األنظمػػة السياسػػية فػػي كػػل مػػف العػػراؽ وسػػوريا وحتػػى ليبيػػا 
بناًء عمى معطيػات الواقػع الجيوسياسػي الػذؼ فرضػتو الغػزوة الجامحػة لتنظػيـ الدولػة األسػالمية 

سػابقًا أف  دراسػةإلييا ال تمى معطيات أخرػ أشار واألثار التي ترتبت جراء ىذه الغزوة فضاًل ع
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لػذلؾ ومػف أجػػل أسػتيعاب األنقسػامات الموجػودة والحيمولػػة  ،الػدوؿ التػي تحكميػا ميػػددة بالتفكػؾ
، مػف خػالؿ التوصػل إلػى صػفقة الصـيغة الفدراليـةإلى  االنظمةقد تمجأ تمؾ ، دوف تفكؾ الدولة

سػػمطات وصػػالحيات  موحػػدة، مػػع تفػػويض بقػػاء عمػػى الدولػػةبػػيف المركػػز واليػػامش مػػف أجػػل األ
سػػػتراتيجية يناريو ىػػػو األرجػػػح حدوثػػػو برأينػػػا؛ كإمحوريػػػة لألقػػػاليـ المؤتمفػػػة. ويبػػػدو أف ىػػػذا السػػػ

ذا مػػػا واجيػػػت تمػػػؾ السػػػتراتيجية كػػػوابح جيوسياسػػػية مػػػف قبػػػل قػػػوػ ذات تػػػأثير فػػػي  مواجيػػػة. وا 
ال يممػػؾ فييػػا المركػػز دولػػة مركزيػػة ىشػػة  الػػىصػػناعة القػػرار السياسػػي فػػي دوليػػا، فقػػد تتحػػوؿ 
 سمطات حقيقية عمى أطرافو بسبب ضعفو. 

الالمركزية قد تضطر بعض األقطار المركزية كمصر والسوداف والجزائر إلى التحوؿ إلى و     
التي يحتفع فييا المركز بييبتو الشكمية ويعطي مراكز األطراؼ سػمطات حقيقيػة مػف  السياسية

وىػػػذا سػػػيناريو تطرحػػػو الدراسػػػة الموسػػػومة )مسػػػتقبل أجػػػل إحكػػػاـ قبضػػػتيا عمػػػى تمػػػؾ األطػػػراؼ. 
. َبيػػػد أف ىػػػذا  (523)الدولػػػة الوطنيػػػة العربيػػػة فػػػي ضػػػوء إشػػػكالية العالقػػػة بػػػيف الػػػداخل والخػػػارج(

 السيناريو برأؼ تمؾ الدراسة يحدث إذا عجزت تمؾ األقطار المركزية عف إتماـ إصالح حقيقي.
 ج/ مشيد االنكفاء الى الداخل :

ضػػعاؼ وتفػػاقـ التجزئػػة والتفػػاعالت الصػػراعية سػػينجـ عنيػػا، أف النظػػاـ العربػػي اف اسػػتمرار اال
سوؼ تتراجع مكانتو االقميمية والدولية، وينكفئ عمى نفسو، تنيكو صراعاتو ويزداد اختراقو مػف 
الخػػارج. ومػػا يزيػػد االمػػر سػػوءًا مػػا كشػػفت عنػػو تطػػورات السػػنوات االخيػػرة مػػف أف مشػػروع بنػػاء 

د اخفػػق باسػػتثناءات قميمػػة فػػي العػػالـ العربػػي. وقػػد تجمػػى ذلػػؾ حػػيف غابػػت دولػػة عربيػػة حديثػػة قػػ
الدولة عف مواجية التحديات وعجزت عف المواجية الفاعمة كما في الحػاالت السػورية والعراقيػة 

 والميبية واليمنية، ومف قبميا الحالة الصومالية والسودانية .   
 
 
 

 :الخاتمة
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ى تحوالت جيوسياسية ممحوظة منػذ نشػأتو وحتػى الفتػرة تعرض النظاـ االقميمي العربي ال      
الراىنػػػة فرضػػػتيا متغيػػػرات داخميػػػة وخارجيػػػة اثػػػرت فػػػي طبيعػػػة النظػػػاـ وىويتػػػو ونمػػػط الفػػػاعميف 

 المتصارعيف مف الدوؿ والفاعميف مف غير الدوؿ .
فػػػي حػػػيف ظػػػل ىػػػذا النظػػػاـ حريصػػػًا عمػػػى عػػػدـ انفػػػراط عقػػػده وتالفػػػي المزيػػػد مػػػف حالػػػة 

ولتيكي لدولػػو بفعػػل عوامػػل الجغرافيػػة المتجػػاورة لموحػػدات الساسػػية المكونػػة لػػو ، التفكػػؾ الجيوبػػ
والمغة واليوية والتػأريخ المشػترؾ والحػد االدنػى مػف التعػاوف بػيف انظمتػو السياسػية لمحفػاظ عمػى 
بقائيػػا فػػي السػػمطة ، جػػاءت الثػػورات الشػػعبية والغػػزوة الجامحػػة لتنظػػيـ الدولػػة االسػػالمية لتضػػع 

 بي في بيئة اكثر حدة لجية معطيات تشكيل النظاـ مف جديد .النظاـ العر 
بػػػػالرغـ مػػػػف اف حالػػػػة اعػػػػادة التشػػػػكيل لػػػػـ تتضػػػػح مآالتيػػػػا المحتممػػػػة بعػػػػد ، السػػػػيما اف 
مؤشػػرات التغييػػر الجيوسػػتراتيجي واتجاىاتػػو تبػػدو متسػػارعة وحػػادة وتمػػس فػػي الوقػػت ذاتػػو كافػػة 

و والتفاعل بينيا وحدوده بمعنى الخطػوط عناصر النظاـ سواء كانت ىويتو اـ مؤسساتو ووحدات
التػػي تميػػز النظػػاـ االقميمػػي عػػف غيػػره مػػف االقػػاليـ االخػػرػ ، وقػػدرة بعػػض الوحػػدات االساسػػية 

بنػذر  ف المشػيد العربػي فػي مجممػو يبػدو ضػبابي  محمػل  أ المشكمة ليذا النظاـ عمى البقػاء ، اال
يف الذؼ تنخرط السياسة األمريكية خطيرة لعل أخطرىا عمى األطالؽ ىو مشروع التفكيؾ المخ

في إعداده الذؼ يقوـ عمى تجزئة الدوؿ الوطنية القائمة إلى دويالت سياسية أصغر؛ تنشأ عمى 
الدينيػػػة، والمذىبيػػػة، والطائفيػػػة، والعرقيػػػة، والعصػػػبوية القرابيػػػة  ،حػػػدود اليويػػػات األنثروبولوجيػػػة

 )القبمية والعشائرية(. 
 

 المصادر والمراجع
 

 1- Louis Contri and Steven L. speigel, The International Politics of Regions: A 
Compararative Approach (Engl wood cliffs. N. J,: Prentic – Hill, 1960).  

* اسػػتعمل ىػػذا المصػػطمح بمعنيػػيف: )األوؿ( ىػػو قػػوة الشػػعور فػػي جػػزء مػػف بمػػد مػػا اسػػتنادًا إلػػى فػػرؽ جغرافػػي 
ليػػا جػػذور أيضػػًا فػػي الماضػػي ويمكػف أو ال يمكػػف أف يػػتـ التعبيػػر عنيػػا سياسػػيًا عمػػى شػػكل تكػػوف  دوثقػافي، وقػػ

دارؼ أف البمػػد يػػدار بػػأكبر قػػدر مػػف  مطالبػػات بػػأف تػػؤوؿ إلييػػا السػػمطة. )والمعنػػى األخػػر( ىػػو اعتقػػاد سياسػػي وا 
فيـو مفيػـو تكنػوقراطي الكفاءة بتقسيمو إلى أقاليـ بداًل مف تقسيمو إلى مناطق حكومية محمية صغيرة. وىذا الم

. وبالطبع فػإف ىػذيف األتجػاىيف ليسػا متعارضػيف (Regionatization)"اإلقممة"  –ويدعى في بعض األحياف 
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بحيث ال يمكف التوفيق بينيما، في جميع الحاالت. . . فرانؾ بيمي، معجـ بالكويػل لمعالقػات السياسػية، مركػز 
 . 575 -571، ص2114، 5الخميج لألبحاث، دبي، ط

عمػػي الػػديف ىػػالؿ، وجميػػل مطػػر، النظػػاـ اإلقميمػػي العربػػي، دراسػػة فػػي العالقػػات السياسػػية العربيػػة، مركػػز  -2
 . 54، ص5999، 5دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

قاموس بنغويف لمعالقات الدولية ، ترجمػة ونشػر: مركػز الخمػيج لالبحػاث ، غراىاـ ايفانز وجيفرؼ نوينياـ،  -3
 . 749 -748ص ، 2114، 5دبي ، ط

 . 52عمي الديف ىالؿ، وجميل مطر، مصدر سابق، ص -4
 . 754 -753غراىاـ ايفانز، وجيفرؼ نوينياـ، مصدر سابق، ص -5
 . 53عمي الديف ىالؿ وجمبل مطر ، مصدر سابق ، ص -6

: الى المفكر بالمر  القديمػة في دراسة مقارنة بيف اإلقميميػة  5995عاـ  Polmer* يعود استخداـ ىذا المفيـو
واإلقميمية الجديدة ويقصد بيا تمؾ الموجة الحديثة مف التفاعالت األقتصادية والتجارية التي أخذت في التبمور، 
أبتداء مف منتصف الثمانينات مف القرف العشريف في شكل تجمعات وكتل تجارية، ومجػاالت اقتصػادية كبػرػ. 

، حدوث تغيرات اقتصػادية وتجاريػة بعػد أنييػار نظػاـ وأسيمت مجموعة عوامل في بروز اإلقميمية الجديدة منيا
بريتوف وودز وصػعود قػوػ اقتصػادية إقميميػة، كاألتحػاد األوروبػي الػذؼ اسػتكمل مسػارات التكامػل األقتصػادؼ، 
وتحػػػوؿ إلػػػى مسػػػار التكامػػػل األمنػػػي والسياسػػػي، وبػػػروز منظمػػػات إقميميػػػة ناجحػػػة، خاصػػػة فػػػي القػػػارة األسػػػيوية 

ؿ عػػف المركػػز، وبنػػاء ىويػػة أمنيػػة وثقافيػػة مشػػتركة، نتيجػػة حػػدوث أزمػػات ماليػػة، وعجػػز وأنتقاليػػا إلػػى األسػػتقال
المؤسسات المالية عف حميا. أضف إلى ذلؾ المطالبة بتفعيػل دور المنظمػات اإلقميميػة فػي مجػاؿ الدبموماسػية 
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