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 عام ملخص
 حداثإ في موجاته وامتداد –عشر الخامس الهجري  لقرن في ا الكبرى  العربية الثورة من جزء هو الذي– الشامي الزالزل  قوة تسّببت

.  وسّببت بها واملرتبطة املجاورة للدول  اإلقليمية التوازنات في وتغييرات سورية في الزلزال مركز في تغييرات
ً
 التغيرات ذهه تاريخيا

 اإلقليمية باملسارات مرتبطة السورية الثورة مسارات أضحت العالمي.  ولذلك املستوى  على األدوار بعض توزيع إعادة بدورها اإلقليمية

  والدولية،
ً
  ارتباطا

ً
بة اتحركيّ  وهي املنطقة، تعتلج التي الرئيسة للدينامّيات مناقشة يلي بها.  وفيما تأثروي يؤثر تبادليا

ّ
رك عّقدة م   تحوي  م 

 واحد. باتجاه مستقيم خط على تسير وال أضاّدها على

 

   وتطورّها احملاور أواًل. آتكل  
َد  لقد

َ
ق
َ
دعى ما ف  ما كل ريدّم  املمانعة واإلديولوجي.  فمّدعي العملي عيدينالص على هللا( معناه + حزب إيران و )سورية املمانعة محور  ي 

ن
ّ
مك  من ضّد  معها قالتنسي تتابع اإلمبريالية ضّد  الوقوف تّدعي التي .  وإيرانحبالجرا مثخن   قفر قحل   إلى الوطن ويحيل املمانعة على ي 

 كيَل و  توظيفه ثمنعلى  يساوم هو وها  املزاودة(. ور )مح املحور  هذا يسمى أن خليق   فإنه االستعمار.  ولذا ذيول  من االنعتاق يحاول 

 الغرض.  هذا أجل من واحد   عربون  من أكثر ويدفع ،(األكبر شيطانـ)اللل أعمال  

 

َد  فإنه الغير، على واالعتماد التواكل محور  أو ومصر(، واألردن الخليج )دول  االعتدال محور  يسمى ما أما
َ
ق
َ
  ف

ً
 عيدينالص على معناه أيضا

ع الذي التغيير ضّد  اصطفافه مع اعتدال واإلديولوجي.  فال يالعمل
ّ
 عن الوكيل ور د لعبه على املحور  هذا يعتمد الشعوب.  وإذ إليه تتطل

 كفيله.   أولويات في التغّير حدوث بعد بالتآكل بدأتاستناداته  فإن الغربية، العاملية اإلرادة

 

 تبطيئ لىإ تسعى وعوامل تآكله اكتمال في تسارع عوامل .  وهيفي آن منه وتخّوف له يعالم أّضاده: ارتياح   املحورين هذين تآكل ويحوي 

 منه أجزاء   جوتن لكي تفّتته في تسارع أخرى  وعوامل وظائفه، من بقي ما اعتصار تحاول  داخلية البدائل.  وعوامل تنضج ريثما انهياره

عاد  توظيفها. وي 

 

 مدافعة ديعتم الذي املحور  املناجزة(.  وهو )محور  عليه نطلق أن يمكن تركيا تقوده جديد محور  تنامي مع املحورين تآكل ترافق ولقد

، الدولية للقوى  يّتصدى املصالح.  فال من مصفوفة   بين واملفاضلة املوازنة وفق الدولية القوى 
ً
 مع ارتباطاته اغةصي يعيد ولكنه مبارزة

، ببطء   القوى  هذه   ويسعى وحذر 
ً
 بديلة. واستنادات   جديدة   روابط إنشاء إلى تدريجيا

 

  املستقبل في السياسات تجري  أن يمكن أنه الظّن  الكبير الخطأ من فإنه ولذلك
ً
 هو ملرحلةا املعتاد.  عنوان القديم املنحى من قريبا

 الدولية. املنظومة في األوزان أحمال وتغّير العاملية التموضعات تغّير واقع   جديد، واقع   تآمفاج

 



 

6 

 

   االجتماعية وجتّذر السياسية األطر وابناثنياً. ذ
 التي بالشعو تنعم  الفئوية.   ولم أو الثقافية التوّزعات مع تتطابق ال اصطناعية حدود هي العربية املنطقة غالب في الدول  حدود

 فقو  أمورهم ّبرواتد وإنما واألمن، السعادة ملواطنيها تجلب مؤسسات   ذات شعب-دولة كحدود بمقتضياتها الحدود هذه ضمن عاشت

 اارتباطاته شّر  اتقاء على الحرص مع عليها، االلتفاف أو معها باملراوحة املؤسسات هذه عجز جبر تحاول  أّولية طبيعية عالئق

 عن ستغنيت ولوجستية اقتصادية معاشية بدائل إيجاد الناس محاولة إلى االعتيادي الحياة نسق تخريب القمعية.  وأّدى االستخبارية

 ة.    الدول

 

 قيام سسأ بتحّدي النظام هذا شرعية وتهاوت بغيض، استبدادي نظام   على الشعب بثورة للدولة السياس ي اإلطار تفّتت سورية وفي

 ميليشيات لىإ االستخبار وقوى  الجيش وتحويل الطائفي بانطوائه نفسه نحر في النظام االستئصالي.  وأمعن القمع وهو أال النظام،

 األمور  زمام تسليمهاو  اإليرانية لإلرادة وباالرتهان اللبنانية امليليشيا باستدعاء التفّتت هذا الحجر.  واكتمل وتقتل لحياةا تخّرب إجرامية

 البلد. في

 

 توازناتال املوجات هذه فهّددت والبلدات، املدن وتدمير للنظام الوحش ي القمع نتيجة املحيطة الدول  إلى ولجوء هجرة   موجات وحدثت

موغ  وباعتبار سيةوالسيا الثقافية الحدود تطابق عدم النائمة.  وباعتبار مشاكلها يقاظبإ وآذنت فيها، هبطت التي الدول  في رافيةالد 

بل من مواجهتها ولطريقة للثورة نتيجة حدثت التي االنزياحات لت النظام، ق 
ّ
 لعناصرا استجلبت رخوة، وخواصر خارجة مناطق تشك

 الجهادية.   املجموعات لنشاط الطبيعي الحّيز أصبحتو  للحدود العابرة املقاتلة

 

د لم وبذلك   املعيش ي.  وتتناغم حياته ونسق الثقافية وترابطاته االجتماعية وشائجه إال الوطن يمسك يع 
 
 أصل مع لروابطا هذه مصابرة

كّرم مناخ   في بحرية العيش في والرغبة العربي الربيع فكرة  طب خارجي.  وكان بفرض   يهاعل يعتدي وال املنطقة ثقافة ي 
ً
 أهمية تصعد أن يعيا

 للمنطقة.   املسلمة الحضارية الخلفية ومركزية لألمة التاريخي املخيال

 

  يكون  وسوف
ً
عاشهم.  م ضروريات لتأمين أمرهم خاصة على الناس ينكفئ وأن العام، على سابقة أولوية ويأخذ املحليّ  يعلو أن طبيعيا

 
ً
 لها حاذيةامل املناطق في تهجير مع تترافق طائفي، أساس على إقطاعيات تشكيل أحالم تحمل طائفية ءاتوال تورّمت لذلك ومحاذيا

 جذور  هال وليس دستورية بشرعية تتمتع ولم إنجاز لها يكن لم إذا تدوم أن املعاصر عاملنا في لدولة كان السكان.  وما من وتفريغها

 تاريخية.   ثقافية

 

 التفتييت اإليراين اثلثاً. الصعود
ت

ّ
قال أن يمكن عّما النظر وطنية.  وبغّض  نهضة   مشروع 1979 في الشاه ضّد  ثورتها نجاح ذمن إيران تبن  ياملذهب توّجهها ناحية من فيها ي 

 اخطاه رانإي تابعت املوضوعية األسباب ناحية من أنه خالف ثمة ليس السورية، الثورية من الالأخالقي موقفها أو القومية نعرتها أو

ثنها لم واستمرارية.  كما بعزيمة   مشروعها في
 
تها لتوسيع هادعت بل املسير، متابعة عن اإليرانية-العراقية للحرب الكارثية النتائج ت

ّ
في  خط

 الشيعي.   التبشير واتجاه الحربي، التصنيع اتجاهين: اتجاه
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 االقتصادية الحركة تترك حين في معينة، ملشاريع هاتخصص مالية فوائض لها يحقق وغازي  نفطي بمخزون املحظية إيران وتستطيع

 اإليرانية يةاالقتصاد السياسات أّن  هذا يعني املعاشية.  وال الحياة تدّبر إلى –عال   ثقافي ومستوى  عالية مهارات يمتلك الذي– لشعبها

نها أنه وإنما صائبة، كلها كانت
ّ
 عليهما افااللتف استطاعت ومقاطعة حصار   من نإيرا النفس.  وعانت على االعتماد من والخبرة املال مك

ها أوصلها أن إلى األخيرة، اآلونة إلى  الدور. وتغيير للتراجع واضطرار   يأس لحظة إلى السورية الثورة في والتدخل طمع 

 

ن فكان الحاسم العامل أما للمشاريع، تيسير عامل إال االقتصادي العامل يكن ولم
ّ
 بكل بشّدة املمسك نياإليرا للحكم السياس ي التمك

ن لهذا نهضتها.  واجتمع ابتداء عند الفتية الدول  تحتاجه ما وهو الدولة؛ مؤسسات
ّ
 لسياس يا فالنظام ديني، أساس السياس ي التمك

في  يه التي لدينيةا النخبة يد في السياسية السلطة واحتكار بالديمقراطية الشبيهة املؤسساتية بين مزاوجته ناحية من غريب   اإليراني

ماني غير وخاصة اإليراني، الشعب من واسعة قطاعات   والء تضمن الدينية النخبة شعبية.  وتكاد مرجعية آن
ْ
للنظام.   لكارها الليبرالي الَعل

 ولم انية،اإلير  الثورة نجاح بعد الشاه فلول  نفوذالجيش وقوى االستخبار من  طّهر قد كان الحاكم اإليراني النظام أن ذلك إلى وأضف

  بنى بل هذا عند يقف
ً
  جسما

ً
  أمنيا

ً
 كلب الشديد إلمساكا أن هذا معنى الثوري.  وليس الحرس وهو أال الدينية، النخبة بسلطة خاصا

كم مرافق  لنظاما أخمدها التي اإلصالحية الثورة فشلت ثم ،املؤسسة داخل من اإلصالح محاولة عجزت قدف سلبي، أثرليس له  الح 

  بالغة.  بقسوة اإليراني

 

ن إليران اجتمع وهكذا
ّ
فهاو  قومية دينية وعقدة الطاقة، سعر ارتفاع مع تضاعفت فائضة اقتصادية وموارد بالغ، سياس ي تمك

ّ
 النظام ظ

ت الصعود محاولة وفي الوطني مشروعه توطيد في
ّ
 أكثر حّولتو  املسلمين، تاريخ في األكبر الشرخ ذلك في إيران اإلقليمي.  واستغل

 الساذجة– يةالخليج الفعل ردود ولظهورها.  وساهمت لسياساتها مساندة   بؤر  إلى سنية أكثريات   بالد تسكن التي يةالشيع املجتمعات

 أنشأت ذمم، نم تشتريه أن استطاعت وما املذهبي الوالء فرق  جانب إيران.  وإلى تقوده ذيال الشيعي األقلوّي  العزم تقوية في –املميتة أو

 الدولية.   السياسة مراوغات في اآلني للضغط تستعملها العالم أنحاء في إجرامية ت  جماعا مع تعاقدت أو إيران

 

 شيعية ريةطو اإمبر  مجد إعادة في خطاها وتابعت أفغانستان، في معها تعاونت قد وكانت العراق، في األمريكية الورطة إيران واستغلت

ة ،فارسية
ّ
 بما بأولوياته، مالتزا أدنى أو ،وطني مشروع لها ليس ديكتاتوريات بضةق في ووقوعه ،سياساته وترّهل العربي الغياب مستغل

 اإليراني.   الحضن في املأزوم السوري النظام ارتماء ذلك في

 

لت اإليراني، االنفراد فهّددت العربية، الثورة انقدحت ثم
ّ
العربي.   ملشرق ا في اإليراني للنفوذ تهديد أكبر بخاصة السورية الثورة ومث

  لدين،ا لفكرة معاد   مجرم   نظام   لدعم ثقلها بكل إيران فألقت
ً
 الدعم ذاه الجيوسياس ي.  فتسّبب موقعها تدعيم على الحفاظ في أمال

 تقودها التي ةاالقتصادي املحاصرة زيادة مع تواقت الذي األمر– النتائج مضمونة غير معركة في اللبنانية ميليشيتها وزّج  املشروط غير

 تراجع.لل واضطرار   والنووية العسكرية املشاريع متابعة عن وعجز   إيران في اقتصادي   بعسر   –ضدها  األمريكية املتحدة الواليات

 

  مسلمة   روح   ذات كرامة   ثورة ضّد  السوري النظام دعم نتائج من وكان
 
 ياسيةس أهمية ولهذا إليران، املذهبية للدعاوى  املدّوي  السقوط

 انتك وإن للمساومة، النووي مشروعهاخضع ت أن إلى إيران سلبية.  واضطرت مواقف إلى اهتجاه ديةالحيا املواقف حّولت إذ عملية،

  فيه التراجع تحاول  زالت ما
ً
  أو قليال

ً
 بةو أور  دول و  األمريكية املتحدة للواليات داخلية ورطات ذلك في مستغلة ،شرعنته أجل من كثيرا
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 الغربية.  

 

 واملحيط غربها ىإل العربي املحيط في االجتماعي التماسك بتفتيت يقوم العاملية، للقوى  جديد   مال  أع وكيل تكون  أن إيران قبلت وهكذا

سند ما أول  ولعّل  كامل، بتفان   الجديدة أدوارها لعب تحاول  لها.  وسوف املجاور  العجمي  مل السّني(.  وإذا )اإلرهاب محاربة هو إليها ي 

ن فرصة إيران على تفوّ  األقل على فإنه اإليرانية، النار إطفاء السورية الثورة غيث يستطع
ّ
 فلن ،ملتوسطا شاطئ على املستقّر  التمك

 وجود إالوجودها فيه  يكون 
ً
  ا

ً
 ومعرض لالستنزاف قابال

ً
 .للتهديد ا

 

 احلرج التوازن وسياسيات رابعاً: تركيا
 اإليراني، لنحوا على السوري الشأن في تتدخل ال أنها وبرغم السورية.  الثورة في املؤثرة اإلقليمية العوامل أهم من هو التركي السلوك إن

  وليس التركي النظام لطبيعة عائد هذا أّن  إال
ّ
 تتضّمن إيران اهانّ تتب التي الرسالية ةلشأنها.  فاملهّم  قلق   غير أنه أو بسورية اهتمامه ةلقل

  تابع   سياس ي   جسم   بناء
ً
 ألنقرة لرساليةا املهمة أّن  حين في املحيطة، األطراف في شيعية إديولوجية مجموعات سيطرة عبر لطهران مركزيا

لت على نحو 
ّ
 مرن. اقتصادي   سياس ي   تكامل   صيغةتشك

 

  التركية السياسة أّن  غير
 
 تركيا تقّدم مل ولذلك الثورة، في مادي نحو   على املباشرة مشاركتها دون  تحول  التي املعّوقات من بكثير   مقّيدة

 كاملال السياس ي الدعم جانب إلى –الدولية املعادلة به تسمح الذي وبالقدر– ذلك مرور بتسهيل اكتفت إنماو  للثورة، السالح

ن عدم تركيا تواجهها التي القيود رأس على السورية.  ويأتي للثورة السياسية القوى  واحتضان
ّ
 العدالة حزبل املطلق السياس ي التمك

بات على مكشوف ديمقراطي نظام السياس ي نظامها أّن  حيث السورية، للقضية املناصر الحاكم والتنمية
ّ
 املزاج ذلك ،العام املزاج تقل

 نهضتها.   أسس بعد   تترّسخ لم بدولة بالك فما عظمى دول  عليه تقوى  ال مستنقع   في االنغماس عواقب من يخش ى الذي

 

يبرالي أو هوى ل –للحزب أعداء هم ممن– يساري  وأ قومي هوى  ذات الناخبينحوالي ثلث  تبلغ كبيرة شعبية كتلة ثمة هذا، على وزيادة

زي، حديقة أحداث أظهرت كما محدودة الشعبي التحريك على ة هذه الكتلةقدر  أّن  .  وصحيح  الحزب برامجال يستسيغ  ذا ه أن إال غ 

  العالمي الدعم يتلقى التوجه
ً
.  كما سياسيا

ً
رك، علويينلل لجديدا توّجهال مع السياس ي التوّجه هذا القىيت وإعالميا

 
 و  الت

ً
 شارك فعال

ل بأعداد الحديقة أحداث في العلويون 
ّ
شر نحو العلويون  كبيرة.  ويشك  وركي،األتات الجمهوري الشعب حزب ويدعمون  تركيا، سكان ع 

.  أما الكتلة هذه تفعيلب السورية الثورة تجاه سياساتهاتقوم  أن أنقرة تخشاه ما أكثرو 
ً
ركا ريون النصي العلويون  سياسيا

 
 األصل و ذو  لت

  ارتكسوا فقد اسكندرون لواء في العربي
ً
  السوري النظام دواوأيّ  التركية الحكومة مواقف تجاه حقا

ً
  قوال

ً
.  وأحيانا

ً
 فعال

 

رية.  السو  القضية في االنغماس قبل املشكلة هذه تسكين من لتركيا بّد  يكن ولم تركيا، سياسية في األثقل العامل الكردية املسألة وتشكل

  فتحت أن السورية الثورةنتائج  من وكان
ً
  يمض ي أن الحاكم والتنمية العدالة لحزب فرصة

ً
ما رد مع التصالح في قد 

 
 إدراك ،الك

ً
 لظلمل ا

 لكردستانيا العمال حزب محاربة استراتيجية من التحّول  وضرورة بحّقهم، ارتكبت التي والجرائم القوميين سياسات   بهم ألحقته الذي

 السالح.   ووضع االنسحاب مقابل أعضائه عن بالعفو الصفحة هذه طّي  إلى اإلرهابية بالعمليات وميق الذي

 

رد مع املصالحة تّمت ملا أنه مصادفة يكن ولم
 
  وانفتحت ،الك

 
 العاملية ملواقفا تغيرت السورية، املسألة في أكبرللعب دور  لتركيا فرصة
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قلقها –إسرائيل ذلك في بما– العاملية لقوى ا أّن  ذلك لثورة.  وسببل خذالنها في وزادت  استواء لقهايق الذي بالقدر التركي الصعود   ي 

 تركيا.   من تغار التي الخليج دول  لبعض النرجسية املواقف ذلك إلى أقلوية.  ويضاف غير أسس   على السورية الثورة

 

 م تركيا سياسات إّن 
 
قتصادي وتزداد الحاجة إليها بسبب النمو اال الطاقة، موارد في قير  ف بلد   فتركيا ،احتياجاتها للطاقة ناحية من قيدة

 معتمدالذي تشهده تركيا، وهي في ذلك 
 
 املسألة عم تعاملها في تركيا تواجهه قيد   من وإيران.  فهل روسية أساسيين، مصدرين على ة

  أكثر السورية
ً
  القيد؟ هذا من إشكاال

 

 راجحة.  فبعد ةاستراتيجي ضرورة املدافع املوقع إلى املبادر املوقع من السورية الثورة تجاه يةالترك للسياسية األخير التحّول  كان لقد

 لنظاما عمر تمّدد التي الكيمياوي  صفقة وعقدت –مساندتها تركيا وأعلنت– بها وعدت ضربة   عن املتحدة الواليات استنكفتأن 

ن   يادة  ز  فرصة   فوات   ينقلب أن قبل سياساتها تعّدل أن لتركيا بّد  ال كان ذلك بعد إيران؛ نووي حول  بالتفاوض بدأت ثم السوري
ّ
 التمك

  يمش ي أن التركي للموقف يمكن التركي.  فال القيام أسس يزلزل  أن يمكن كبير تراجع   إلى اإلقليمي
ً
 األمريكية فللمواق آن   في معاكسا

 تصفير إلى هدفي أخالقي بعمق   الخارجية سياستها متابعة تركيا مكانبإ يعد ولم العربية؛ ذلك في بما واإلقليمية والروسية بيةو واألور 

 الجيران.   مع املشاكل

 

  وهكذا
ّ
 سوسةالثورة: و  أطراف كل سلوك في نضج   وعدم عربية وأنانية   أجنبي بكيد   لها، راشد   دعم   أكبر السورية الثورة يد   من تتفل

ح،ا العمل وهياج تحركهم، واعتباطية اإلسالميين السياسيين بعض وأنانية التركي، النفوذ من الليبراليين السياسيين
ّ
 وفوض ى ملسل

؛ إلى جانب تغيرات خطيرة بسبب دخول امليليشيات عابرة الحدود إلى األرض السورية، تلك القوى املتطرفة الداخل في الشعبي العمل

 
ّ
 إلى انتهاز الحزب الكردي املسل

ً
فة أو التي يسهل توظيفها، إضافة

ّ
 لسورية اتيجيةاالستر  األهمية أّن  .  غيرح الفرصة ليعّمق نفوذهاملوظ

 فيعود األمور  تتطور  أن يمكن كما السوري، املستقبل على تبعات إيرانو  تركيا التفاوض ي بينسجال للو  لتركيا، بالنسبة باقية وثورتها

 جديد. نوع   ومن أكبر دور  لتركيا

 

 اإلقليمية خامساً: التدافعات
 الذاتية العوامل على السيطرة يمكنها ال أنه وتعرف صالحها، غير في هو العربية البالد في االستبداد قيد كسر أن في يلإسرائ تشّك  ال

 ،هثورات في ضعفال نقاط استثمار وتحاول  ،حثيثة مراقبة العربي الوضع تراقب إسرائيل فإن العربية.  ولذا الثورة بوتقة في تغلي التي

 العربية.   الثورة ثمار نضوج ؤخري فوضوي  حراك   في أو مضادّ  تمّرد في يساهم عمل كّل  وتدعم

 

 األمريكية دةاملتح الواليات رغبة ومنها املتالطمة، العاملية راتاملتغيّ  مع –املوقف في داخلي اختالف وعلى – بحذر   إسرائيل وتتعامل

 الجوارين يف األوضاع تطور  اهتماماتها رأس على كي.  ويأتيالتر  والصعود اإليراني، النووي واملشروع املنطقة، في انخراطها تقليصب

 أخرى  هةج من الخليج ودول  منهما وكل جهة، من وتركيا إيران بين التوازنات.  وإن تطّور املصري  والجوار الشامي الجوار :بها املحيطين

 .املستقبل في السوري املشهد رسمتيكون من أهم العوامل التي  سوف
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≈ ≈ ≈ 
 

رية بفصائلها العربية الثورة تطورات مع السليم التعامل يمكن ال إنه
ْ
ط  تأخذ التي سيةالجيوسيا التغّيرات اعتبار مع إال املختلفة الق 

 متراكبة.   وإقليمية عاملية ديناميات   التغيرات هذه في ككّل.  وتدخل املنطقة
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  وتطورها احملاور الأول: تآ لك الفصل

 ملخص
 الخليج )دول  االعتدال هللا( ومحور  + حزب وإيران )سورية املمانعة ين: محور محور  إلى العربية الدول  وجهاتت تقسيم العادة جرت

 بزوغ نطقةامل شهدت العربية.  كما الثورة بعد تالش ى ثم املحوريين هذين من لكل   االستراتيجي األساس تأّزم أنه ومصر(.  غير واألردن

 تركية. ةاملوازنة( بقياد )محور  جديد، محور  

 

 أجهز لفكرية،ا الناحية االقتصادية.  فمن السياسية استناداتهما تصّدأت كما املحورين، لهذين الفكرية األسس انكشاف اكتمل فلقد

 – العالمي اإلسالمي للفكر النسبيّ  النضوج
ً
 الفكرية ألسسا وعلى للدين الرافضة والقومية اليسارية الفكرية األسس على –في آن  معا

هما وحّل  الرأسمالي، رللمعسك
ّ
ت فقد االقتصادي السياس ي املستوى  على مسلم.  أما عروبي حضاري  منظور   محل

ّ
 راليةالنيوليب حل

 لبيئة...ا ويستنزف ،الطبقية الفوارق  ويعّمق اإلنسان يستعبد الذي النظام هذا عورات وظهرت ة،السياسي هاتنايوقر  االقتصادية

 

َد  ولقد
َ
ق
َ
  واإلديولوجي.  فليس العملي الصعيدين على معناه "املمانعة محور " نفسه يسمي ما ف

ً
 أو عنه، اعدفال الوطن يدّمر نمل ممكنا

  وليس إسرائيل؛ مواجهة شعبه ضّد  سالحه يستخدم نمأن يدعي 
ً
  ممكنا

ً
 تاري معاد   أجنبي انتداب   تحت نفسه يضع ملن أيضا

ً
 للعروبة خيا

  ليس نهأ العربية.  كما القومية رسالة حمل يدعي أن
ً
 وتخطط تديرو  تدعم وهي العاملية مبرياليةاإل  وجه في الوقوف تدعي أن إليران ممكنا

  بإمكانها السيطرة.  وليس هذه من االنفكاك تحاول  التي الشعوب ضَد 
ً
سة الدينية فكرتها أّن  تدعي أن أيضا  ف تهدف املؤس 

ً
 تحريرل عال

 مغلقة. وميةق طائفية أنها اإليراني السلوك أثبت إذ املستضعفين،

 

َد  كما
َ
ق
َ
  واإلديولوجي.  فليس العملي الصعيدين على معناه "االعتدال محور " بأنه يوصف ما ف

ً
 يلامل مع االعتدال ادعاء بعد   ممكنا

ع الذي التغيير ضّد  الوسواس يّ 
ّ
  االعتدال كان الشعوب.  وإذا إليه تتطل

ً
 نيةراه غابت فقد العاملية، القوى  مع األجندة تنسيق على مبنيا

م في بتراجعه املحور  هذا
ّ
  أجنداتهما وبتصادمات األمريكية األوليات سل

ً
  سورية في كليا

ً
را جانب إلى مصر، في وجزئيا

ّ
 أخرى.  أما تمعك

 خلفعام اإلفالسين هذين تفاعل وكان املمانعة، خطاب إفالس صنو كان االعتدال محور  خطاب فإفالس اإلديولوجي، الصعيد على
ً
 ال

 بديلة. سياسية فكرية مستندات عن قواها بحث   وخلف يةالعرب الثورة

 

  املستقبل في السياسات   تجرَي  أن يمكن أنه الظّن  الكبير الخطأ من فإنه ولذلك
ً
 الجديدة ملرحلةا املعتاد.  عنوان القديم املنحى من قريبا

 الدولية. املنظومة يف األوزان أحمال وتغّير العاملية التموضعات تغّير واقع   جديد، واقع   ت  آمفاج هو

 

 املزاودة أواًل.  حمور
  تكون  أن معنى املمانعة.  فما ملحور  املفهوماتي اإلطار بواكيرها منذ السورية الثورة حطمت لقد

ً
ك املمانع وطنال وتدّمر ممانعا

ّ
 وتفك
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 ستبداداال  مقارعة من بسالة ثرأك وصمود ممانعة ثمة ليس والتصّدي، الصمود بشعارات التلويح جرى  ومهما  املناضل؟ املجتمع عرى 

  ليس االستبداد من النوع هذا املقاومة.  ومقاومة بشعار يتاجر الذي
ً
  أمرا

ً
 إلعالمية،ا والدعاية اإلديولوجية الثرثرة على يّتكئ تجريديا

 كما اعياالجتم ثيراأل تمأل مفسرة حقيقة واملال.  إنها بالنفس تضحيات   وتضّمنت للعيان، شاخصة وجدانية مادية حقيقة هو وإنما

 إنكارها. أو خداعها يمكن ال الفردي، الحّيز تمأل

 

 سرعان ثم طيني،الفلس الشأن حساسية بسبب املمانعة، افتضاح في تلكؤ ثمة فكان العربي املستوى  على أما السوري، املستوى  على هذا

 وى ق مساهمة بسبب مؤقت غموض   إلى املمانعة زيف انكشاف تعّرض تجاهلها.  وربما يمكن ال مادية   حقيقة   عن الهالة انقشعت ما

 الواضح خذالنال وبسبب العربية للثورة عّدة بقاع في أحداث من تاله بما الغموض هذا تبّدد أن لبث ما ليبيا.  ثم طاغية إزالة في الناتو

 انقداحها عودةو  املصرية الثورة ثبات من تالها وما باستمرار، السورية الثورة تكشفه ما الوعي هذا التغيير.  وعّزز  جهود له تعّرضت التي

 ثمن ثانية ون يدفع ممن هم الفلسطينيين كون  إلى باإلضافة ،الشعبية الفلسطينية املساندة قيمة نسيان يمكن العسكر.  وال ضد

 املستعمرة. األرض في يحدث عما ناهيك ،ومصر سورية من كل في والتشريد العسف

 

 األمة.  وإّن  مصلحة أو البالد بمصلحة عالقة له ليس الثمن، يروق أن إلى املزاودة محور  هو ملمانعةا محور  أّن  بوضوح ظهر وهكذا

رش ى أن أجل من يراوغ الذي هوف ملكشوفة، املشاغب الرذل السوري النظام سلوك حقيقة  مع كبرى  قةصف إلى لشّره.  وباإلضافة اتقاءً  ي 

السلطة.   في ءالبقا أجل من وذلك مفاجئة، وحفاوة االستراتيجي( بسرعة الردع )سالح اوي الكيمي تسليم تّم  يقاومه، أنه املفترض العدو

 شعبه. وضّد  العرب جيرانه ضّد  هو بل العدو، ضّد  استراتيجي ردع   سالح حقيقة يكن ولم

 

  الجوالن تسليم كان قبل   ومن
ً
 بامتياز، اتيجياستر  ردع سالح هي الجوالن مغتصبة.  وجبال سياسية بسلطة الدولي االعتراف أجل من أيضا

 وال ةالصيان ذاتّي  سالح   هو ذلك وفوق  مهاجمة؛ برية قوات من حماية   وسالح صاروخي ردع   وسالح استكشاف   سالح واحد   آن في يساوي 

  كريم   وهو الخارج، من الخبراء جلب وال تبديل قطع يحتاج
ً
 املؤن. ببعض املقاتلين على عنده من يفيض أيضا

 

 ريغتف عماده وظيفّي  دور   لعب في مراوغات   سلسلة إال ليست يةعالنف نعةاملما إن

 القوات هي وها  قيامه. كيمياء وإفساد جسمه وتسميم الذاتية قواه من الوطن

قت ما سرعان لبنان جنوب من العدو طرد في نجحت التي الحزبالوية
ّ
 ةاملقاوم طل

 ــب تشيد إيران مرجعيات هي اإلسرائيلي.  وها العدو ذلك مع تفاهم   صفقة وعقدت

 وجودهب االعتراف مجرد كان أن بعد األكبر الشيطان مع البطولية" للتفاوض "املرونة

 التخوين. تستدعي هرطقة

 

 واالستجداء االستكانة اثنياً.  حمور
به في لالعتدال معنى أي عن تعّرى  فقد االعتدال محور  أما

ّ
ب العربي ربيعالعن  تنك

ّ
 عجز إذ ،يخيالتار  التغيير انينقو  عن يذهل من تنك

 محلها وحّل  االستعمار، بعد ما فترة مّيزت الذي االرتكاس ي الردّ  صفحة طويت العربية.  لقد املجتمعات في التحّوالت عمق قراءة عن

رة تراكمات
ّ
 واملخيال يةجتماعاال  الحياة صعيد وعلى الفردي الشعور  صعيد وعلى الهوية صعيد على امتداداتها لها حضارية هوية في مجذ

 ات  مراوغ لةسلس إل  ليست يةعالنف املمانعة إن

 من الوطن تفريغ عماده وظيفي   دور   لعب في

 كيمياء وإفساد جسمه وتسميم الذاتية قواه

 قيامه.
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 لها.  املساندة اإلديولوجيات وتعّرت االستعمار بعد ملا الوطنية الحكومات شرعية تآكلت .  وبذلكالسياس ي

 

 وّصلتت يثح التراث، ومع الحداثة مع اآلنّي  التفاعل في كان الجديد وإنما العربية، الحكومات شرعّيات لتراجع إطاللة أول  هذه تكن ولم

 هذا نسب في التوجهات بين اختالف   على مقتضياتهما، بين املزج هو للنهضة القويم املسلك أن إلى العربية الشعوب من واسعة شرائح

 االستقالة ضرف أن بعد الجديد الجيل في العمل على بالقدرة والقناعة بالنفس ثقة   شعور  معه ينسجم أو ذلك وطبيعته.  ويتبع املزج

 رة.الحجا جيل قبل ما ألجيال املغمومة

 

 فكرة والرشاوى.  فأصل والترضية تحجيمال أساليب عن عدل إذا االعتدال معنى االستراتيجي.  فما أساسه االعتدال محور  فقد وكذلك

 دعمب حاد تناقض في االعتدال محور  وقع الجذرية.  ولقد الحلول  عن والعدول  وسط   بحلول  القبول  هو اإلديولوجي مبّرره أو االعتدال

 فّض  نم نفسها النتيجة إلى يوصل عنها بديل وهناك عملية حاجة لها ليس وحشية اعتمد أنه وخاصة مصر، في ي العسكر  السلوك

 هو ملا بةنس إليه الوصول  يراد ما كاملة بواقعيةو  االعتبار بعين تأخذ وسط نقطة عن البحث هو االعتدال فكرة أساس االعتصام.  إّن 

 الخليج ول د بعض أن الشعب.  غير بين الغالبة الثقافة يساير أنه االعتدال محور  يمّيز كان ما أهم فاعليات.  ومن من األرض على متوافر

 ساهم مام محورها طبيعة في داخلي تناقض   إلى ذلك فأدى الربيع، براعم خنق أجل من للقوة السافر واالستعمال العسف تبرير أيدت

 ذبوله.   في

 

  وهمه في االعتدال محور  وتابع
ً
  التاريخ.  وإذ حركة خالف هو مام السياسية، باملناورة الهوية انبعاث طّي  على ةالقدر  ظانا

ّ
 الغلب من نتمك

ن لن فإنه ،مصر في العسكر بقوة
ّ
فكرية.   طر  أ من إليه يستند ما زال وقد يستقّر  أن الظاهري  الغلب لهذا كان االنتصار.  وما من يتمك

  النتيجة كانت اإلعالمي، للتالعب الهائلة القوة وبرغم
ً
: انكشاف انكشافا

ً
 أما وطنية؛ال القوى  ألخطاء وانكشاف املكر راتلعو  مزدوجا

ت فلم الهوية مقتضيات تحقيق على العزم وفي االنعتاق على التصميم في العربي الربيع فكرة . ازدادت بل تم 
ً
 نضوجا

  

 القوى  نظر يف املحور  لهذا الوظيفية القيمة تراجع هو تالتبعا هذه االستكانة.  أول  محور  ضربت عظمى استراتيجية تبعات لذلك وكان

  ثمة كانت الدولية.  ولقد
 
رة رذن

ّ
 هذه طرف نم وقابلتها املحور، هذا دول  تجاه التجافي نوع من األمريكية املتحدة الواليات مواقف في مبك

 البحرين.   تجاه املوقف أبرزها كان نسبية، باستقاللية تتحرك مبادرة مواقف الدول 

 

  اإليراني النظام اعتماد املتحدة الواليات قرار في كانت األمور  إليها وصلت تباعد   نقطة أكثر أن يخفى وال
ً
 إضافي وكيال

ً
 املنطقة.  ولـّما في ا

، الجديدة العالقة هذه شروط تستقر  .عديدة تغييرات عليها تطرأ أن ويمكن بعد 

 

 – العراق غياب العربي.  ففي عمقه إضعاف هو نفسه على االعتدال محور  جلبها التي التبعات جملة ثاني
ً
 ح   ال وثقافة شعبا

ً
  كما

ً
 مجرما

 
ً
 د املتناقض التعامل ذلك فارس.  وتبع أرض عن يفصلهم الذي –نارهم جبل أو– الطبيعي األيمن جناحهم العرب فقَد  –طاغيا

ً
 مع اخليا

طعن البلدف السورية، القضية  – عربّي  كعمق   ي 
ً
  شعبا

ً
 ح   ال وثقافة

ً
  كما

ً
  مجرما

ً
ثخن –طاغيا  الترّدد عهام يصلح ال درجة   إلى جراحال في وي 

ل فرصة له الذي الوحيد هو الشامي االنتصار أّن  سيما وال البديل، من الوسوسة أو
ّ
  التشك

ً
  سدا

ً
 وبدونه ية،اإليران األطماع وجه في منيعا

 الصعيد علىخسر  االعتدال معسكر أن شك ثمة ة.  وليسالدولي لالنتهازية مفتوحة سجال ساحة إلى حولها وما الشام تتحّول 

  االستراتيجي
ً
  عمقا

ً
 منسجم نحو   لىع ملصر الطبيعي القيام دعم يتّم  أن اإليراني.  وبدل للتهديد الخليج ظهر فانكشف مصر، في عربيا
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ً
، شعبيا

ً
 لجديد.ا الواقع قراءة في وعجز اباتالحس في خطأ نتيجة داخلي نزاع في غمسها جرى  التاريخي، دورها مع ومنسجم   وثقافيا

 

 –السوري نظاملالشبيه با النظام ذات– ليبيا في الثورة أّن  املختلفة.  فكما بأجزائها العربية الثورة حركة ترابط عن ذهول  ثمة أن كما

  قدحت وكما السورية، الثورة حوافز جملة من كان
 
  رّسخت سابغة، ديمقراطية   خياالت   التحرير ساحة

 
 انيمع السورية الثورة بسالة

 مصر، يف ساقط   نظام وإعادة سورية في النظام إسقاط االعتدال محور  هدف يكون  أن التناقض من فإنه الثورية.  ولذلك االستمرارية

ل ت العربية الثورة حاالت من حالة كّل  أن عن غفلة   في
ّ
 الثورية.   للتكتيكات تجارب   وحقل األخرى  للحاالت معنوية رئةشك

 

 يناسبا ال كالهما لطرفين اآلني الدعم املداهنة محور  سلوك تناقضات منو 

، املتطّرفة القتالية املجموعات السوري: دعم الظرف
ً
 املجموعات ودعم دينيا

، املتطرفة السياسية
ً
مانيا

ْ
 لشاميةا الثقافة طبيعة مع يتنافر كليهما ومذهب َعل

 ي. الثور  الحراك مجمل من ومرفوض شعبي، عمق له وليس

 

 كريةوالعس األمنية القوة استعمال إلى العربية للثورة االعتدال محور  ارتكاس إن

  عليه ووضع مطلبه أفسد فاضح   شكل   على
ً
 وى رسالته.  فدع مع داخلي   تناقض   من ذلك في عّما ناهيك بها، الوفاء يمكن ال أحماال

 التغيرات نع تغفل ماضوية   على االتكاء العظم.  وإن كسر مواجهة ال واالستيعاب الترّيث تعتمد االعتدال محور  يرفعها التي املحافظة

 جعل في سلمةامل العربية للشعوب الباسلة التضحيات ساهمت فقد تنفع، تعد لم العربي الربيع حركة غضون  في حدثت التي الجذرية

  التغييري  التشّوف
ً
  جزءا

ً
 الجديد.   الواقع من راسخا

      

 وازنةامل حمور اثلثاً. تشّكل
ل بداية إلى الوعي وازدياد الظروف دفعت

ّ
  املحور  هذا املوازنة.  ويدرك محور  تشك

ً
  إدراكا

ً
 خامةوض يسلكه الذي الطريق وعورة فطريا

 وتنظيم لقيامها األخالقية واألسس املسلمة خلفيته التوّجه هذا يستحضر الحضاري، املستوى  وجهه.  وعلى في تقف التي القوى 

 مع لحّديةا للمواجهة املتكررة الدروس أنتجت.  وباعتبار وما الحداثة مع اإليجابي التفاعل على نفسه الوقت في صويحر  مجتمعاتها،

 يسعى  املحور  هذا فإن خارجية، قوى 
ً
االستعمار.   دبع ما ظروف أنشأتها التي ،املجتمعية عقده وحلحلة ،الداخلية جبهته تسكين إلى أوال

  أوليس
ً
،صارخ بل للنظر، الفتا

ً
 الثائرين أن برغم ،؟االستعمار على التهّجم عبارات بلدانها شتى في العربية الثورة الفتات في نَر  لم أن ا

  يعرفون 
ً
 وأطرافها.   ذيولها تحّرك زالت ما القوى االستعمارية وأن يمْت  لم الشيطان أّن  حقا

 

 الذي التوّجه ووه التركي، التوّجه في كان لذلك الناضج لسياس يا التعبير أّن  العربية.  غير الثورة حركة )املوازنة( في سمات بعض هذه

 عّدة ألسباب اتواجهه التي الكأداء العقبات برغم االتجاه هذا في املش ي حاولت تونس ّن إ نقول  أن إال نستطيع العربي.  وال الربيع عشقه

ر نّسقت أن )التقّدمية(.  وكان األحزاب مواقف رأسها على
َ
ط

َ
 سوريةال الثورة نجاح وكان الجديد، املحور  هذا تثبيت جلأ من تركيا مع ق

ل
ّ
  سيمث

ً
نا
ّ
 النووي.  واالتفاق الكيمياوي  االتفاق بضربتي الدولية القوى  فعاجلته املوازنة، محور  جاذبية لتصاعد مؤذ

 

  القطري  التركي املحور  واعتمد
ً
  منهجا

ً
ر فال التغيير عمق االعتبار بعين يأخذ وسطا

ّ
 فال الدولي، هالتوج االعتبار بعين ويأخذ له، يتنك

 العتدال محور  هدف يكون  أن التناقض من

 ساقط   نظام وإعادة سورية في النظام إسقاط

 حالت من حالة كل   أن عن غفلة   في مصر، في

ل  العربية الثورة
 
 تللحال  معنوية رئةتشك

 الثورية. للتكتيكات تجارب   وحقل األخرى 
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  يستدعيه عما يتعامى
ً
ز لغيره، موقفه.  وخالفا

ّ
ى ماض   بذكريات التمّسك ال املستقبل إلصالح التمهيد على هّمه رك

ّ
د مل ول  تصلح تع 

 باتخاذ لها سمحي التي الدولة لسياسية العام التوجه االعتبار بعين خذاأل  دون  من البحت املصلحي التفسير هنا يستقيم وسائله.  وال

  تتعامل التي هي الحصيفة العربية.  فالسياسية الثورة من إيجابية مواقف
ً
املستقبل.   في إليه تتوجه وما األمور  إليه تنحو ما مع واقعيا

  لها التي الخطط وإّن 
 
  تفتح التي هي االستدامة في أكبر حظ

ً
  مسارا

ً
 فرصة يفتح مما لآلخر، املصلحية املسارات مع يتصادم ال مصلحيا

 التبادلي.   وتعاظمها املصالح تالقي

 

  أصبح ولقد
ً
 الشعبي ملزاجا تستقطب ألن مرشحة كانت التي الريادة تلك التركية، الريادة وجه في للوقوف الدولية الجهود كثافة جلّيا

  العربي
ً
 يعني أنه خفىي بروسية.  وال واملحيطة ةبالتركي الناطقة الشعوب بين آسيا في تركية امتدادات عن ناهيك حكوماته، من وعددا

  هذا
ً
  تحجيما

ً
 أجل من –وميالق بهَوسه– اإليراني الثعلب إدخال عملية الدولية القوى  فعّجلت ،اإلسرائيلي االستراتيجي للثقل نسبيا

 ببعض. بعضها األمة قوى  ضرب

 

 
ً
  أهله وبذر العربي الضمير خالله من لجو  الذي الباب إغالق وأ التاريخ حركة جهة تغيير يمكن ال إنه نقول، وأخيرا

ً
 جديدة   رض  أ في بذارا

 املسيرة. عرقلة هو فعله للكيد يمكن الذي كل جديد؛ ومناخ  

 

 استنتاجات:
كر مما استخالصها يمكن كثيرة استنتاجات ثمة

 
 تعمل، نأ لها مرصود كان كما أو معروفة كانت كما ،التقليدية املحاور  تآكلحول  ذ

 منها:  ةبضع هنا ونسرد

 والتحالفات. االصطفافات في مفاجئة انزياحات حدوث توقع .1

 إليه. الركون  أو للدول  السابق السلوك نسق اعتماد يمكن ال .2

 حمر. خطوط من عليه اعتدنا ما يتجاوز  أو املعتاد يخالف الذي املفاجئ الناشز السلوك احتمال ارتفاع .3

ل .4
ّ
 تنهرس. أو فتتعاظم ،املغامرة النابهة القوة تملؤها فارغة ساحات تشك

 التقليديين. األصدقاء على االعتماد إمكان عدم .5

ل، طور  في زالت ما جديدة، ألحالف والدة ثمة .6
ّ
 عليها. تستقّر  سوف التي النهائية صورتها تتطابق ال قد اللحظية وصورتها التشك

ل عملية في التأثير تحاول  للدول  الناضجة السياسيات .7
ّ
كتب الجديد، التشك  ستطيعت ما بقدر النجاح ملحاوالتا لهذه وي 

 أسسه. تالشت الذي القديم التحّرك منطق عن االنفكاك
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 الاجامتعية الأطر وجتذر الس ياس ية الأطر الثاين: ذوابن الفصل
   

 ملخص
 عن النفس يمّيز ميقو  انتماء   وإطار   الحياة، ينظم حكم   أسلوب بمعنى سياس ي أربعة: إطار   الحديث عاملنا في الشعوب تجمع التي األطر

 ومةومنظ ،غالب سلوكي   ونسق   ،اقتصادية ونشاطات   اجتماعية   حياة   لنمط معاش ي   وإطار   دولية، بحدود   مرسوم جغرافي   وإطار   اآلخر،

 غامرة.   ثقافية

 

 فرط.  ولقدين أن من جتمعبامل ويمسك يصابر الذي هو الرابع اإلطار وغدا الثورة، سيرورة في األولى الثالثة األطر ذوبان تسارع ولقد

هر انقداح خلف العميق السبب هي األطر هذه إشكالية كانت
 
  يكتبون  أوالد   الثورة.  ط

ً
  يقدح ال جدار   على ما عبارة

ً
  ثورة

ً
 يقبع لم ول جبارة

  املباركة األنامل ينتظر إحساس للثورة، يدعو ما الوطني اإلحساس أعماق وفي العبارة وراء
ّ
ع ر التحرّ  وثيقة لتخط

ّ
 الحناجر حون ويتطل

نه عن لتعّبر الصادحة
 
  ذلك ولينقَل  الضمائر، ك

َ
 السطح. على بادية   جديدة   مرحلة   إلى الكامدة الثورة

 

خار مالحظة إّن   لذلك ملفّصلا التحليل يساعدلو  السوري، املشهد تفصيالت في املراقب يضيع اللكي مهم   أمر   األولى الثالثة األطر انت 

 
َ
 .  هخيارات وتصميم تقبلاملس استشراف

 

 

 السياسي اإلطار أواًل.  تفّتت
 قائمة ،الستالينية الطريقة على منظومة هي السورية السلطة فمنظومة ظاهر، معروف أمر   السورية للدولة السياس ي اإلطار فساد

.  وال اتزيده طائفية طبقة ذلك إلى أضيف استخباري.  ولقد نظام خالل من والسيطرة والترويع البطش على
ً
 سقوط انك أن عجب سوءا

  فيها فشل التي اللحظة في فوري   شبه النظام شرعية
 
 املأل. على أعماقه في ما إخراج الضمير   منع   عن العنف

 

 العريب: االستبداد خصوصية  -1
جد  االستبداد إن يقال وقد   هتتخذ باهر سياس ي إنجاز   إلى االستبداد يستند األقوام.  وقد من كثير   بينو 

 
  السياسية النخبة

ً
 الحتكار مبررا

  الضباط ثلة تستغله ،أعداء   ضد عسكري  انتصار إلى يستند أو املنافس، وقمع السلطة
ً
الناس.   قمعو  املدنية السلطة الستالل مبّررا

 ومن نجازاإل  براعم لىع أجهز من يد   على أتىاالستبداد  أّن  هو العربية الحالة في املالحظ إّن   العربي؟ لالستبداد خصوصية ثمة فهل

 رهايسيّ  مدنية كانت أن بعد السلطة اغتصب حكم   لنظام   السورية الحالة في يكون  ما أوضح ذلك األعداء.  وكان أمام املعارك خسر
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 ةاالحي خنق هو كله ذلك من واألخطر األكبر، العدو مع املواجهة عند الدولة بأراض ي فّرط أن النظام هذا لبث وما منتخب، برملان  

 يحكمه. أنه النظام   يّدعي الذي الشعب وقتل   ذاتها البلد بتخريب   األمر ثقافتهم.  وانتهى ومعاداة للناس الطبيعية

 

  ينالص العربي.  ففي االستبداد خصوصية تحليل على تساعدنا فهم   بنافذة اآلسيوية البالد في االستبداد حاالت وتمّدنا
ً
 نظام كان مثال

نغ كتات "د  نغ" د  ،زياب 
ً
 االنتخاب، طريق عن الزعيم هذا يأت   .  ولم1992-1987 عامي بين الصين في الحاكم الشيوعي الحزب كبير وهو وريا

  عينه تحت وجرت
 
  النظام هذا كان .  ولكن1989 سنة في الطالب اعتصام ضد تايامان ساحة مجزرة

ً
 الصينية النهضة وراء أيضا

 املعاصرة.  

 

  تصلح ال التي الضخمة الدولة تلك من ودعنا
ً
، إلجراء أنسب هي أخرى  حاالت ولنأخذ للمقارنة، مثاال

ً
يو"  كوان ي"ل حكم املقارنة.  فمثال

  من البلد في الحياة مستوى  رفع أنه غير فردّي، حكم   سنغافورة في
ّ
 إلى العشرين ن القر  من الستينيات في اإلفريقية الدول  أفقر مصاف

سن مأسسة وراء كان الذي عقود.  وهو ثالثة غضون  في الدول  أغنى   التوظيف واعتماد اإلدارة ح 
ً
 انك الذي وهو املؤهالت، على بناءا

  يكن لم اإلنجاز أّن  أي للمدن؛ الفائق التنظيم وراء
ً
  ماديا

ً
ن مناسبة رشاد   منظومة يرّسخ إنجاز وإنما فحسب، ظاهريا

ّ
 على مةلأل  ويمك

 عاد أنه ي.  غيراليابان املستعمر جامعة في وتدّرب العسكري  السلك هي" من تشانغ ارك"پ كان فقد الجنوبية كورية في البعيد.  أما املدى

ق بلده إلى
ّ
  الحكم منّصة وتسل

ً
تصف ا إدارته سلوك أن السابق.  وبرغم املدني الحكم تحت الالمساواة من الشعب غضبة مستغال

 في للباكستان مساو   موقع من الجنوبية كورية ارتفعت كذاوه وطني، ملشروع   املجتمع جّند النظام أّن  إال الدكتاتورية، بأوصاف

ث( ثال )عالم كدولة موقعها الجنوبية كورية وّدعت اليوم.  لقد الدولة عن نعرفه ما إلى الفرد دخل متوسط ناحية من الستينيات

  لنفسها ورّسخت
ً
 العالمي. املشهد في قدما

 

 الستداللل ولكن العادل( املغلوطة، )املستبد مقولة دعم وال واالستبداد توريةللدكتا األعذار جلب األمثلة هذه ضرب من القصد ليس

 تراوحت لقد  السّر؟ هو فما البلدان؛ هذه نهضت للنهضة، االستبداد إعاقة برغم أنه هي تستحق االنتباه التي ذلك.  النقطة عكس على

 غير القهر، من ش يء   مع للسلطات احتكاري  وإمساك استبداد يهاف وحاالت   القمع تعتمد بحتة دكتاتورية حاالت بين السابقة الحاالت

زها ما أّن  ها مي 
 
  عداء   شعبها تعاد   ولم القيود تخفيف مسيرة في ( مشت1خصال: ) ثالث هو  كل

 
؛ء  عدا وإنما أصليا

 
 ( لم2و) سياسيا

ر 
 
لت3و) النهضة؛ وعمشر  في واستثمرتها الحضارية خلفيتها روح إذكاء على حرصت بل أممها، لثقافة تتنك  وفق املشروع هذا ( فص 

  األنماط تستورد ولم مجتمعها طبيعة
 
  استيرادا

ً
 (.هفي أخطأت عّما النظر وبغض عنها شائع هو ملا )خالفا

 

 أسباب مةث أن الفساد.  وصحيح في تغرق  لم أنها غير الحالة، بحسب متفاوت املحسوبيات من كبير قدر   التجارب هذه في كان ولقد

 كانا يالثقاف التناغم و التخطيطي الرشاد عنصري  أّن  على التأكيد يمكن أنه إال املشاريع، هذه نجاح وراء إقليمية وسياقات أخرى 

رتو  شعوبها، ثقافة العربية الدكتاتوريات حاربت املشاريع.  وباملقابل، هذه مع أخرى  أو درجة   إلى الشعب فالتحم حاسمين،
ّ
 تنك

 فاضح. فساد في وغرقت الكبرى، ألهدافهم

 

مات التزم العربية.  فاألول  الدكتاتورية عن اآلسيوي  االستبداد مّيز ما هذا
ّ
 الكنفوشية أو ينيةالد القيم على اعتمدت التي الثقافية باملسل

 األخالقية سساأل  هذه أّن  اعتبر والثاني الدنيا، الحياة في األخالقي وااللتزام العمل وإتقان الكبير وتوقير السلطة احترام ناحية من

فة( ومن
ّ
 .  بةو بأور )اللحاق(  أجل من نفسها عن األمة تنفضه أن يجب ومّما املاض ي عبء )متخل
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ب، أنه في فرادته فتكمن العربي االستبداد أما
ّ
 من الضرب ذاه اإلدارة.  ويستعص ي واعتباطية ،أمته تاريخ ومعاداة القهر بين جمع مرك

 الثورة.  ولقد إال تجاهه خيار وال اإلصالح، على االستبداد

، الثورة قامت
ً
 جوأخر  الشرعية وسقطت اإلطار فتفّتت حقا

 استعمار  النظام هذا يعتبر أنه من صدره في ما الشعب
ً
 ا

 داخلي
ً
السورية:  الحالة في يكون  ما أوضح األمر هذا وكان ؛ا

 خائن".   شعبه يقتل "الذي

 

( وظاهرة إال يكن لم –الشرعية يةناح من– الثورة قبل ما لسورية السياس ي اإلطار إّن 
ً
سمع صوتية )ديكورا

 
إلذاعية.  ا جاتابيالد في ت

  املصالح شهوة غلبت ولو الحاكم، النظام تجاه للمواطن الداخلي اإلحساس تكذيب يمكن وال
ً
 يفاجأ مل الجوارح.  ولذلك فخّدرت لحظة

 جوارحهم.   به تتظاهر ما ال قلوبهم في ما تحكي الثورة فرسالة –انقداحها بجرأة تفاجأ وإن– الثورة برسالة الشعب

 

 ينعم لمواإلهانة.  ف والتحّرش واالختالس للظلم ومصدر األحوال، بأحسن والغّم  للهّم  مصدر فهي لها، حاجة ال زائدة تكون  الدولة وتكاد

 تحاول  لتيا الطبيعية العالئق وفق كبير   حّد   إلى أمورهم تدّبروا وإنما واألمن، السعادة ملواطنيها تجلب مؤسسات   ذات بدولة   املواطنون 

 نسق خريبت القمعية.  وأّدى املخابراتية ارتباطاتها شّر  اتقاء على الحرص مع عليها، االلتفاف أو معها باملراوحة املؤسسات، عجز جبر

 قلوب في صدى أي الدولة سساتملؤ  يكن لم ولوجستية.  وربما اقتصادية معاشية بدائل إيجاد الناس محاولة إلى االعتيادي الحياة

 األخبار نشرات في ال –الالدولة تعكس أي– املاضية أو الحاضرة حياتهم تعكس التي التمثيليات في التلفزيون  برامج بعض إال الناس

 الخوف مقولة أّن  ىلإ هنا التنبيه ذلك.  وينبغي بعد وتسارع بالثورة، التفكير بمجّرد لسورية السياس ي اإلطار تفّتت بدأ الرسمية.  ولهذا

  الثورة بسبب االنهيار من الدولة مؤسسات على
 
 فريق من مستحوذ أكثرها متعّفنة، متآكلة فاملؤسسات الواقع، عن غائبة مقولة

 نفسه. االستبداد

 

 ديثة:احل القدمية سورية  -2
  فإّن  القديم، العالم حضارات الذهن في استحضرنا إذا

ً
 آلالف ضيهاأرا وكانت سورية، باسم اليوم عروفةامل األراض ي يعبر لم منها قليال

  السنين
ً
عزى  مليالد،ا قبل ساحقة   قرون   في سورية سواحل الكنعانيون  الفينيقيون  والغرب.  وسكن الشرق  ناحتيّ  من للفاتحين ممرا  وي 

  الحالية سورية منطقة اللغات.  وكانت أبجدية اختراع حضارتهم إلى
ً
  يوما

ً
  لرومانيةا اإلمبراطورية من جزءا

ً
  آخر ويوما

ً
 من جزءا

  قادت امليالدي الثالث القرن  وفي الساسانية، اإلمبراطورية
 
ر في زنوبيا امللكة ْدم 

َ
  الحالية سورية وسط ت

ً
 الرومانية، اطوريةاإلمبر  ضد تمّردا

ل
ّ
 سنة.  عشرة ثالث ملدة مستقل   سياس ي   كيان   فتشك

  

مات وطبعت ،الشام بالد األرض من ةالبقع هذه في آثارها الحضارات هذه كل   تركْت   غير م،معاشه وطرق  وعاداتهم املنطقة ساكني س 

لت التي هي كانت اإلسالمية الحضارة أّن 
ّ
 قرن عشر خمسة ملدة فيها مكوثها بعد املنطقة ثقافة روح شك

ً
 السياسية ناحيةال متواصلة.  ومن ا

 وسياسية،الجي الناحية الزمان.  ومن ذاك دول  عناصر فيه اكتملْت  سياس يّ  ان  كي أّول  األموية الخالفة مركز الشام بالد كانت التاريخية،

ب، أنه في فرادته فتكمن العربي الستبداد أما
 
 ينب جمع مرك

 ذاه اإلدارة.  ويستعص ي واعتباطية ،أمته تاريخ ومعاداة القهر 

 ورة.  الث إل  تجاهه خيار  ول  اإلصالح، على الستبداد من الضرب
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لت
ّ
  الشام بالد منطقة شك

ً
  أرضها كانتو  املسلم، للعالم قلبا

ً
 أرادت ولو  .املغول و  والصليبيين والروم الفرس مع الفاصلة للمعارك مشهدا

بغة رّسخ مّما بها.  وكان تحيط واسعة مساحات ضمناشزة ن بقعة ألصبحت سياقها التاريخي عن االنفكاك أرض سورية  لثقافيةا الص 

لت اإلسالم، بقبولها الثقافية الهوية هذه بها املحيطة األقوام تبّني الشام بالد في املسلمة
ّ
 الثقافية املرجعية زمراك أحد الشام بالد   وشك

 ومصر.  العراق جانب إلى األقوام لتلك

 

الناشزة  ألقلياتل البلد إدارة تعهيد إشكالية لنا وتظهر الشام، بالد شخصية تتجاهل التي املقوالت ّفةخ لنا تتبّين هذا، استحضار وعند

 
ً
  لنا ويتبّين ،ثقافيا

ً
. باضطهاد   إال الخلفية هذه نور  حجب يمكن ال أنه أيضا    فظيع 

 

ح الذي ستشراقياال  املصطلح ذلك أوسط"، "شرق  منطقة الشام وبالد العربي املشرق  ليس ألقول، وأستطرد لم 
 لمنطقةل ليس أنه ي 

ه وما بيو األور  الغرب في املستعمر بين وسط   نقطة كونها من أكثر ذاتية شخصية  وال تاريخ   بال قعةب وكأنها األقص ى، الشرق  في يستعمر 

اطة حدوده أن حيث علمية إشكالية له مصطلح   كذلك متمّيزة.  وهو شخصية   وال حضارة  
ّ
  واضحة. غير مط

 

ة على عاشت التي وهي الحضارات مهد هي سورية اليوم تسمى التي البوتقة كانت إذاو 
ّ
  فهي طوريات،ااإلمبر  حاف

ً
 الالجئين يافةض بيت أيضا

 بعد تركيا في برهة االستقرار بعد وذلك ،1829 سنة البوشناق البوسنيين املهاجرين خيار كانت التي هي أوطانهم.  فالشام من املهّجرين

 الالجئون  إليها اتجه التي هي التوّسع.  والشام في نابليون  أطماع وجه في الوقوف هو الهجرة لهذه األكبر السياق وكان رنة،أد معاهدة

 الروس القياصرة بطش من الفاّرين القوقاز شعوب الجئي احتضنت التي هي .  والشام1839 سنة باشا إبراهيم جيش من املصريون 

  القوقاز، في سلمينامل أرض في التوسع بدأوا الذين
ً
 سورية من أجزاء في استقروا حيث 1901 في الشيشان ثم 1859 سنة سبالشرك بدءا

 والعراق.   األردن وفي اليوم

 

 استقبلتأتاتورك.  ف وأيام والترقي االتحاد حزب أيام فيها القومي التعّصب جنون  بعد تركيا من املهاجرين استوعبت هي الشام وأرض

 .  ومن1945 سنة بعد الثانية الكردية املوجة ثم ،فشل ثورتهم هزيمة بعد 1925 سنة الكردية الهجرات ثم ،1914 نةس األرمن الالجئين

 سورية استقبلت .   كما1990 سنة الكويت من الجئيهم ثم ،1967 الجئي ثم ،1948 سنة فلسطين من الالجئين سورية استوعبت العرب

 
ً
  لجوءا

ً
 .  2006 سنة ثانية لبنان ولشيعة ،2003 سنة العراق من وشيعة ةولسن ،1996 سنة لبنان من مؤقتا

 

ّدة إّن   املسالم االستيطان الهجرات لهذه سّهل الذي هو الكيان لهذا صلدة   حدود   وجود وعدم مستقل، سياس ي ككيان   سورية ج 

ةتتبين لنا 
 
 إشكاليةو  الشام، بالد يةشخص تتجاهل التي املقولت خف

  لألقليات البلد إدارة تعهيد
 
 .الناشزة ثقافيا



 الجتماعي وتجذر  السياس ي الثاني: ذوبان صلالف

21 

 

 لقيامها بالنفس االفتخار نمارس اللكي وذلك الهجرات، هذه مع التعامل في تقصير ثمة يكن لم أنه نتخّيل أال وااللتحام.  وينبغي

 ياس يس نازع   وجود هو يهّمنا الناس.  ما عامة سلوك أو الحاكمة السلطات لسلوك املفّصل النقدي التحليل محّل  هذا بالواجب.  وليس

ية تماعيةاالج الثقافة في تنوع   ووجود القانونية، العقبات من قليل   بقدر   املهاجرين من كثير   إقامة قبول  في ساهم
ّ
 إقامة سّهل مام املحل

 اآلخر. قبالالست فسحة فيه الذي نفسه هو بفرادته يزهو الذي املعيش ي فالنسق املفارقة، تقع جديد.  وثمة وطن   في الهجرة موجات

 

 دةجدي يفه اليوم املرسومة بحدودها الدولة سورية أما قديم، كيان   اقتصادي ثقافي نشاط   كمنطقة األوسع السوري الكيان إّن 

،
ً
لت التي هي الدولية القوى  حسابات وتصافي العاملّيتين الحربين بعد ما سنين   كانت مستحدثة.  وعمليا

ّ
 الحديثة الدول  من ر  كثي حدود شك

 فقط دتامتغير العسكري  الحكم ذات املستقلة الدولة سورية أّن  نستذكر حين نفاجأ سورية.  وهل ذلك في بما وآسية إفريقية في

(.  1920 منذ االنتداب تحت كانت العثمانيين عن االنفكاك وبعد ذلك قبل )فسورية 1946 سنة االستقالل بعد سنةة  عشر يتثنا ملدة

حدة ومنذ عشر اإلثني السنوات هذه وبعد   1958 الــ سنة مصر مع الو 
 
 أتى أن لبث ما سياس ي.  ثّم  استقرار   صيغة عن تبحث وسورية

 رض.  األ  تربة عن غريبة   بإديولوجية   مستتر   استخباراتي   عسكري   حكم   تحت البلد فرزحت ،1963 في راكياالشت العربي البعث حزب عهد

 

القوة  انتهت إلى االستحواذ الكامل ملكامن ،أمني، استند إلى تحالفات أقلوية-لقد وقعت سورية الدولة في براثن نظام شمولي عسكري 

أ وهّمش القوى املدنية الزاخرة التي ظهرت بعد االستقالل، وأنش ،سيطرته على السلطات الثالثوالنفوذ في املجتمع.  وأحكم هذا النظام 

شبكة مصالح مافيوية مع أفراد من مختلف فئات الشعب ليغطي بذلك سوءة ال شرعّيته، وليتمكن من اإلقصاء الكامل ألي شكل من 

 الحراك املدني أو الرسمي الذي يمكن أن يساهم في اإلصالح.

 

  يتضحو 
ً
  كانت السياسية سورية أّن  إذا

ً
انها.  وما وال لشعبها تكن ولم املاضية، سنة   الخمسين في مغتصبة

ّ
 بغيض   بداد  الست كان لسك

ينش ئَ  : فهو خاص نوع   من االستبداد هذا محضة.  وكان استغاللية روابط وإنما الوطنية، الروابط ل    متميز 
 ب  مخّر   الجهل في غارق 

  آن في والباهرة املتواضعة اإلنجازات تلك السابقة، البلد إلنجازات
ً
 ثقافة عن ترب  مغ استبداد   وهو االستعمار؛ ربقة من خارج لبلد   نسبة

 طائفية. وغير طائفية مقيتة بنزعات   البلد أهل على ناقم   استبداد   وهو يناسبه؛ ال ما عليه يفرض أن يريد الشعب

 

  فالدولة سورية، دولة في الوطنية الرابطة إشكالية سبق ما ويفّسر
 
 ولم ية،ثان ناحية من االستبداد تحت ووقعت ناحية، من فتية

 النخب يةإشكال ذلك إلى كامل.  وأضف غير الوطنية القومية لروابطمما جعل تبلور ا حقيقة، املواطن به يفتخر ما تنجز أن تستطع

قطبت التي واألقلوية اإلديولوجية لت االستعمار قبل من است 
ّ
  ومث

ً
  امتدادا

ً
 لسياساته.  عمليا
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 الثقايف وصعود القومي اإلطار اثنياً.  تفّسخ
 ات،وعذاب وآالم وانجازات وانتصارات وأساطير وذكريات تاريخي امتداد   لها انتماء   هوية حفز خالل من الشعوب القومي اإلطار يجمع

شترط واحد.  وال عرق   في القوم اشتراك ذلك يصاحب وقد لت قد تكون  أن بعاداأل هذه في ي 
ّ
  تمث

ً
 تختلط لب الحقيقة، وجه على تاريخيا

 الغازي  وجه يف وخاصة صفوفهم، ويشّد  يجمعهم أو الشعوب يحفز املخيال هذا أّن  املسألة في ماالجتماعية.  امله الخياالت مع الغالب في

  ينقلب قد تعصب   مع يترافق أن يمكن أنه كما الداخلي، الظالم أو الخارجي
ً
 الكبرى. األزمات ساعات في عنصرية

 

فعت ولطاملا ب   الحداثة أفكار وفي الدولة في متمركز   مفهوم   وفق شعارات   االستعمار، فترة بعد بحتة عربية قومية شعارات   ر 
ّ
 عن ومتنك

، منذ التفّسخ حال اإلطار هذا عانى عنه.  ولقد ومتباعد   لألمة الحضاري  التراث   كّتابال من كثير   اعتمد ولقد عقود 
َ
 في ةالهزيم سنة

1967  
ً
كت واألدب املسرحيات وكذا العربية، القومية إليه آلت ما على نعى عربي شاعر من له.  وكم مميزة عالمة  مجالس يف والتنّدر والن 

 تشكيل   إعادة التفّسخ هذا صاحب العرب.  ولكن سمر

 ال الثقافية العروبة مضامين وفق الجامع لإلطار

 العربية. القومية

 

 وميةق ناحية   من العربي به يفخر أن يستطيع الذي فما

 يتيه هل أم والغبراء، داحس اراتث يمّجد هل  محضة؟

 ورذيلة ّبةمس هي التي الجاهلية عرب خصائل من ذلك وغير الطاغي والتفاخر املتمادي بالكرم يحتفل وهل اإلناث؟ املولودات دأو  بعادة

  هي هذه ؟اإلسالم رسالة قّومتها أن لوال
ً
عد أن وهي تجاوزها، يمكن ال التي النقطة تحديدا  ضحل   هو مياإلسال  التهذيب غير من العربي الب 

.  ومما أو   النظر يلفت سالب 
ّ
 العربية، عوبالش عن يتكلمون  واإلسالم" عندما "العروبة مصطلح من الكّتاب املعاصرينيستعمل كثير   هأن

 الهجري. الشهر لىع العربي الشهر لفظ إطالق ذلك أمثلة ومن العربي، املواطن وسطي ضمير يف كذلك بينهما.  وهو الفصل يمكن ال وكأنه

 

ت سّدة الحكم من أجل إحكام الطوق على وإن 
ّ
لت هذه الثنائية من قبل النخب السياسية/العسكرية التي احتل

ّ
غ ثم ما لبثت أن است 

 ية كبرى. الشعب وتبرير القمع ومصادرة حرية التفكير باسم مصلحة عرب

  

ل ولم
ّ
  ليس فإنه ال.  ولذلك أم لنا األمر أراق سواءً  ،بةو أور  في حدث كما شعب-دولة نمط على العربية الدول  تتشك

ً
 إلى دعىي   أن واقعيا

  هي التي القطرية الهوية إعالء
ً
 نشئون وي واطنون امل بها يفخر حتى وطنية إنجازات مع تترافق ولم البلدان، لساكني معنى ذات ليست أصال

 
ً
رية.  وباإلضافة الهوية تلك استحداثا

ْ
ط رية الهوية تجد سوف ذلك، إلى الق 

ْ
ط  مسلمة، ربيةع حضارية هوية أوسع، هوية   قبالة نفسها الق 

ري  التاريخ إفراد محاولة لسورية، حقيقي.  وبالنسبة تاريخي رصيد ولها النفس في صدى لها
ْ
ط ، عشر ربعةأ شخصيتها من تنسخ الق 

ً
 قرنا

بل من محكومة اليوم سورية أرض كانت منهم واحد   عشر نااث   العرب.  واألكثر غير ق 
ً
ه داللة

ّ
 رونالق هذه في الشامي االجتماع كان أن

 
ً
 ية،الداخل خيوطه السوري( ونسج   )غير الوجود هذا دعائم تثبيت   في بارز   دور   للشام وكان عالمي، سياس ي   كيان   من يتجزأ ال جزءا

  ليس إلهام   مصدر إلى العالمي الكيان هذا في مةاملساه واستندت
ً
 يوم.ال اختراعها نحاول  التي الضيقة القومية األطر في محدودا

 

 

الفكر القومي العربي قد جعل من هذا املزيج الطبيعي بين العروبة 

 
 
ها بخس األساس الثقافي للمنطقة تماهيا واإلسالم ثنائية إشكالية هم 

  مع أفكار  حداثية أوروبية كانت رائجة في مطلع القرن العشرين. 
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  أنتجت لإلسالم املناهضة العربية القومية أن نجد الحديثة املرحلة إلى االنتقال وعند
ً
  سياسية.  أوليس مسوخا

ً
 أكثر أّن  ظرللن الفتا

 ثمة يسوأول  األسد؟ وسورية حسين، صدام وعراق الناصر، عبد جمال طغيان: مصر أنظمة كانت العربية ةبالقومي تغّنت أنظمة   ثالثة

 الزعيم هدع في املصري  النظام قام عرب؟!  فقد ضّد و  مدنيين ضد الكيمياوي  السالحاستعملت  الطغاة هؤالء أنظمة أّن  للتساؤل  مدعاة

 قنابلب عروبته في العريق عربيال البلد اليمن بقصف الناصر عبد العربي القومي

 بشع صّدام العربي القومي الزعيم عهد في العراقي النظام قصف م.  ولقدلݒاالنا

 لشيعيا العربي العراق وشعب الكيمياوي  بالسالح الشمال في املسلم الكردي العراق

 زال ما الذي السوري النظام قصف الكيماوي.  ولقد غير من باملميت الجنوب في

 بغيرهو  الكيمياوي  بالسالح العربي خالدة" شعبه رسالة ذات واحدة عربية مة"أ شعاره

 الفّتاك. الثقيل السالح من

 

 عيينت موّجه النقد أّن  ، ينبغي االنتباه إلىأخرى  ومرة
ً
تلك  معها، تصالحةامل ال املسلمة الحضارية للخلفية املناهضة العربية لقوميةإلى ا ا

  اإلسالمية الخلفية صورة تشّوه تفتأ ال التي العنصريةالقومية 
ً
 للمتخصصين الحديث النتاج إّن  بل  املستشرقين. أدبيات مع تماهيا

دد أّن  حين في السامية، الحضارية مظاهره من بكثير   يشيد واملشرق  ومصر الشام بالد تاريخب الغربيين  يطعنون  لعربا )املتنورين( الج 

طلقون  التراث هذا في   وي 
ً
 روبيو لنمط األ التكّبرية وفق ا العربية القومية لرابطة موّجه النقد العربي(.  إّن  )العقل وعلى عليه نمطية أوصافا

 العربية. البلدان سكان ضمير في وحاضرة موجودة بالتأكيد هي العروبة .  فرابطةالثقافية العروبة لرابطة وليس

 

رة عروبة إنها  العروبة؟ هذه هي فما
ّ
 أن لية.  وبرغماملح خصوصياتها كل برغم تشارك   ،فيها معاشية جربةت وفي العربي اللسان في متجذ

عد.  ولعّل  هذا على العربية الروابط تقتصر ال العرب، لكل مركزية قضية تعّد  فلسطين قضية عّبر ما أفضل الب   هو لرابطةا هذه عن ي 

ر انتاجأّن  .  ومن املالحظالجمعي للضمير طبيعي انعكاس هو إذ األدبي، االنتاج
ّ
 هم من هؤ ر يق ما عربي بلد   في صحافيّ  أو أديب أو مفك

م قّصتهم يحكي أنه فيشعرون البلد هذه غير من
ّ
 العرب يبديه لذيا الكبير االنجذاب إلى االنتباه اللطيف وآالمهم.  ومن آمالهم عن ويتكل

  تبّنىي أصيل   مجتمع   صورة عكسها ملجّرد ،التاريخية العربية التلفزيونية التمثيليات إلى
ً
 وااللتزام واللهفة هامةالش من عربيةشرقية  قيما

  األسري 
ً
 أخالقية. إسالمية وقيما

 

≈ ≈ ≈ 
 

 وبسبب فية،الثقا معاقله عن اإلطار هذا انبتات بسبب –العربية البالد من ولكثير– لسورية السياس ي اإلطار تفّتت لقد والخالصة،

 بها ز  تيع إنجازات   تحقيق في الحكومات فشل وبسبب رضاهم،ب وتحظى شعبال آمال ناسبرؤية ت عن السياسية املمارسةابتعاد 

رح الذي اإلطار ذلك الحداثّي، القومي اإلطار في مواز   تفّسخ   املواطن.  وثمة
 
 اللغة اسهاأس التي الثقافية العربية الرابطة عن كبديل   ط

  إال للمنطقة الحضارية للروح اهضةاملن الجهود عن ينتج املسلمة.  ولم الحضارية التجربة في ومغروزة
 
 وقيامها، ّمتناأ بين باعد اختالط

، عليه ليس فارغ   بأمر   واحتفاء   د ماوهو  نقيضه؛ على الدليل بل دليل 
ّ
  ول

ً
  أحيانا

ً
قعدة سلبية أو الذات كره من نوعا  بةالعرو  أما  .م 

قة صاد  .  وما وتزداد العربية الشعوب في راسخة فهي الحضارية بخلفيتها تحتفل والتي اإلسالم لقيم الـم 
ً
 اليوم لعربيةا الثورات رسوخا

  إال
 
  ثورة

 
ات تماسك على وتأكيد   العرب بين جديد   وعي   استفاقة عن تعّبر كبرى  عربية

ّ
شر ق  وإحياء   الذ

 ليخدم يفهوتوظ ،املاض ي من للم 

 مشروع   لىإ رؤيتها تحويل في –القصير املدى في– ورةالث هذه نجحت إن النظر وبغض الحداثة.  مع التعامل وكيفية املستقبل رؤية

 لإلسالم املناهضة العربية القومية

  أنتجت
 
 سياسية مسوخا
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لتلقد  ،أم ال سياس ي
ّ
  –السورية الحالة في وخاصة – العربية الثورة مث

ً
ري  االنتماء لصيغة رفضا

ْ
ط  املسلم، اري الحض للتراث الطارد الق 

 والنار.  الحديدب اإلديولوجي خيارها فرض أرادت ناشزة، وأقليات   مستغربة نخب   تبّنتها التي الصيغة تلك

 

 الدولية احلدود اثلثاً.  اهرتاء
م صلبة بحدود الحديثة الدول  تتمّيز

ّ
  بعيد، حّد  إلى الناس بمصائر تتحك

 
  عليه متفق   التراب في وهمي   فخط

ً
 العيش يكون  أن نييع قد دوليا

  منه طرف   على
ً
  رغدا

ً
  اآلخر الطرف وعلى آمنا

ً
.  وهذه ضيقا

ً
 على نتك لم التي القديمة الدول  في كذلك تكن لم جديدة خصيصة وجحيما

 السورية. الحالة في النخر أصابه الذي هو اإلطار الحداثي.  وهذا النمط

 

 اعتباطية: حدود  -1
  ومن

 
 سايكس مارك استعماريين، مندوَبين اتفاق عن نتجت اصطناعية حدود هي الشام بالد لدول  الرسمية الحدود أّن  املعروف

 النقطة هذه استحضار من بّد  العربية.  وال الدول  غالب في كذلك .  وهي1916 سنة النفوذ تقاسم لدى الفرنس ي كوبي جورج و اإلنكليزي 

نس ي أن كاد اشتهارها ألّن  األذهان في  الثورة. سياق في ذلك وآثار طبيعّيتها عدم ي 

 

 اتالتوّزع مع تتطابق ال اعتباطية أنها اوإنم فحسب، اصطناعية حدود هي العربية املنطقة دول  غالب حدود أّن  املسألة وليست

رض الذي اس يالسي النظام في الوحيدة املشكلة التقسيم[ هي ]مشكلة هذه تكن نافع: "لم د. بشير املؤرخ الفئوية.  يقول  أو الثقافية
 
 ف

 يطرةوس السيادة، فكرة على الدول  هذه وأقامت بل وحسب، متعددة دول  بصناعة اإلمبريالية القوى  تقم لم املشرق.  إذ شعوب على

 نسيةج قوانين الدولة سيادة وحدودها.  تطلبت الجديدة بالدولة مرتبطة جديدة، هوية   بروز على وشجعت واألرض، الشعب على الدولة

 بل،ق من لةالدو  سيادة مفهوم تعرف لم العالم من منطقة والدولة.  وفي املختلفة السكانية املجموعات هوية بين وتماه سفر، وجوازات

 لدول ا من كل في معلن أو مستبطن تمييزي  نظام وخلق آخر، وال لها أول  ال تعقيدات برزت الجنسية، شروط وال الحدود، قداسة وال

 أو قبل تها،جنسي فيه اكتسبت الذي التاريخ عبء تحمل ظلت أخرى، ماليين جنسية؛ بال اآلن إلى يزالوا لم العرب من الجديدة. ماليين

 حدود بخط انقسمت وقد نفسها وجدت الواحدة والعشائر والعائالت األسر أبناء من وماليين بالجنسية؛ الخاص ن القانو  صدور  بعد

  سيناء شمال وعائالت قبائل رسمه. ترتبط في إرادة وال دور  من لها يكن لم
ً
  ارتباطا

ً
  عائليا

ً
 وهو لسطين؛ف جنوب وعائالت بقبائل وأسريا

 سعوديةال وجنوب املغرب، وشرق  الجزائر وغرب سورية، وشرق  العراق وغرب ليبيا، وشرق  ربيةالغ مصر صحراء قبائل على ينطبق ما

 .)1(والتركي" العربي بجوارها كلها سورية وحدود واليمن،

 

                                                             

 
 .23/10/2013 العربي القدس.  تاريخ قصير وبالغ القلق للدولة العربية الحديثة.   نافع موس ى بشيرـ  1

http://www.alquds.co.uk/?p=96073
http://www.alquds.co.uk/?p=96073
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 شامال بالد دول  حدود كون  في البحت السياس ي املعنى تتجاوز  فاملسألة

رضت
 
بل من ف  ذلك نع نتج ما هو ذلك من الدولية.  فاألهم القوى  ق 

 تقّل،املس القيام على قادرة غير ضعيفة   دول   إنشاء من السياس ي التقسيم

ر سياسات   اعتمدت وأقلوية ثقافية   نخب   دعم إلى باإلضافة
ّ
 قافةلث تتنك

  مارسته وأولوياتهم، املنطقة هذه شعوب
 
 وأ انتقامية )راديكالية أنظمة

لتالظا االستقالل من وجيزة فترة ( بعدةانبطاحي معتدلة
ّ
 هري.  فتشك

  ثقافية،-هيكلية قوى  مزدوجة
 
 غاصت ذاالشعبّية.  وهك الثقافة روح عضد في تفّت  وأخرى  التقليدّي  املعاش نسق عضد في تفّت  واحدة

  األمة
ً
  لنهضتها تعرف فال تحديثها، أجل من اجتماعها أسس ضرب بسبب حضاريا

ً
، لعّزتها وال سبيال

ً
  تحديثال يجرَي  أن بدل موئال

ً
 تدريجيا

 الذاتية. خصائصها هدى وعلى

 

 اخلري: جتلب ال حدود  -2
كّن  ال ن، مما أكثر تقّيد فهي ذلك، في عجب وال العربية، للدول  االصطناعية للحدود الحّب  الناس ي 

ّ
للنعم.    ال للمصائب مورد   وهي تمك

  قرن( أنشأ )قريب املّدة طول  أّن  ينافي ال وهذا
ً
  قيمة

ً
ق حيث االصطناعية، للحدود عملية

ّ
 الناس قبلهاو  للمواطنين املعاش الواقع بها تعل

.  وتترجم
ً
  االعتياد هذا اعتيادا

ً
  بقيت لكن هوّيية، أبعاد   إلى تدريجيا

ً
 جذورها عمق ضحالة انكشفت ما وسرعان معاقل، لها ليس هوية

 الثورة.   بعد

 

  مفسر   املعركة لهيب في الفاصلة الحدود ذوبان إّن 
ً
 التي هي يةالوطن الحدود كانت السياسية.  فإذا بالجغرافية مفسر هو كما ثقافيا

 أم احترامها على اإلصرار يجعل الذي وما الحدود هذه معنى فما فيه، من وتقتل املسكن لتدّمر جهّنم قذائف سقوط   جواز تحّدد
ً
 را

 
ً
  مقبوال

ً
  أو عقليا

ً
؟ مستساغا

ً
 جهة من دودالح عبر يسكن املنافح املناصر كان إذا معنى للحدود يبقى هل السورية، الحالة وفي  نفسيا

 –وريينالس غير– البلدين هذين من كّل   في طائفية سياسية قوى  تقوم نفسه الوقت وفي العراق، أنبار جهة من أو لبنان طرابلس

    منزله؟ من املهّجر املظلوم سحق في باملشاركة

 

م التي هي بالثبات تتمّيز التي الطبيعية الحدود إّن 
 
 وعلى اليومية يشةاملع صعيد على بطابعها وتطبعها ،شامل نحو   على الناس ياةح تنظ

د إذا سيما وال املاض ي، ذكريات صعيد
ّ
  يسهل وجغرافي.  ولذلك ثقافي إطار   هذا وط

ً
 بغض ،إثيوبية أو الهند أو اليابان حدود فهم مثال

 عشر  لثناا السنين وهلالسورية.   الحدود تعنيه الذي ما فهم بيصع حين في السياسية، التاريخية حدودها في والجزر  املّد  عن النظر

 م أملانية في األمر  هو  كما دولة/شعب، ملصطلح الكامل الغربي باملعنى سورية لنشوء كافية مصر  مع الوحدة حلول  قبل
 
 في أو  ثال

  الثانية في فنجد بمصر، سورية قارنا إذا وحتى  فرنسة؟
ً
  امتدادا

ً
 سورية بير.  أماك حّد  إلى املحليّ  والثقافي سياس يال فيه توازى  تاريخيا

  فإندونيسيا هذا، في العالم في وحيدة سورية دولة عصري.  وليست منتج   –كدولة– فهي املعنى بهذا تكن فلم
ً
  كانت مثال

ً
 متفرقة جزرا

ل أن اإلقليمي االستقرار   لها سمح أنه غير مختلفة، َسلطنات تحكمها
ّ
  تتشك

ً
 االسترالي والطمع فيها هبط الذي اراالستعم برغم دولة

 أجزائها. ببعض

 

لت
 
  ثقافية،-هيكلية قوى  مزدوجة تشك

 
 ت واحدة

 
 فت

  وأخرى  التقليدي   املعاش نسق عضد في
 
 يف تفت

ة  الثقافة روح عضد  الشعبي 
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 الرخوة: اخلواصر -3
 هذه الخارجي.  وتضّم  الزخم إليها ينساب أن يمكن أنه بمعنى رخوة، بأنها توصف فضاءات إلى سورية من واسعة مساحات تحّولت لقد

  الرقة ومحافظة الشرقي الشمال في الحسكة ومحافظة السوري الشرق  الخواصر
ً
كن اعتبار الزاوية الحدودية مع م؛ وكذلك يشماال

 اإلداري  املعنى ألن ،وتقسيمات إدارية كمحافظات وليس مفتوحة كمناطق املساحات هذه إلى النظر األفضل ومن األردن منطقة رخوة.

عنىوإذ ال   .اختفى أوتراجع  للمحافظات
 
  فثمة املحافظات لهذه الدقيقة بالحدود ن

ً
 ،الرخاوة ةصف عليها نطبقت مجاورة مساحات أيضا

 املناقشة. تشملها لن رخوة شبه أخرى  مناطقو 

 

ر أن وعلينا
ّ
بل من مهملةكانت  املناطق هذه أن نتذك   السورية.  وسّبب الحكومات ق 

 
 االستثماريةو  واالقتصادية اإلدارية الفاعليات ضعف

 البعيدة ملساحات  ا بقيت الرئيسة، للمدن النسبية التنمية ابلنفسها.  فمق على االعتماد إلى واضطرارها الحواضر هذه تمدينء بط فيها

 
ً
 دارية.  ولذلكاإل  الالمعقولية تغشاه مظلوم اقتصادي نشاط هي التي الزراعة إلى باإلضافة أكثر، ال الطبيعية املوارد الستغالل مكانا

  كان
ً
 مشاكل ضاعفتت عشائرية.  ولقد روابط من لها بقي ما استثمار تحاول  وأن سورية، باقي عن متجافية تبقى أن املناطق لهذه طبيعيا

 أسس إلنهاء ظامالن به قام الذي املمنهج التدمير في الكبرى  الطامة أتت األخيرة.  ثم السنوات في أصابها الذي الجفاف بعد املناطق هذه

 املناطق. هذه في املدنية الحياة

 

 لثقافي.  كماا العزل  جانب إلى واالقتصادي السياس ي التهميش بفعل كبير حّد  لىإ وكمونها قواها من مفّرغة املناطق هذه أصبحت وهكذا

  مفّرغة أصبحت
ً
 يتمّناها صبحأ التي التقسيم أحالم عن ينفّك  ال الذي التدمير وهو النظام، أحدثه الذي الواسع التدمير بسبب سكانيا

(.  وما هذا في نفّصل )وسوف النظام
ً
 أصبحت  املنطقة أن هنا يهّمنا الحقا

ً
لسورية.  ا الدولة رابط عن خارجة رخوة خواصر تكون  ألن مهيأة

 هي كما ،املحاصرة املناطق في وللمؤن  ،العسف من للهاربين ضرورية ممّراتأصبحت  الداخلية الشرقية املناطق أن ذلك إلى ويضاف

نش ئ )ممرات بأنها توصف كانت ولو وللذخيرة، للثوار ممرات
 
 الزمن مع تصبح ولوجستية اقتصادية نشاطات   ّسةاملا الحاجة موت(.  وت

 رسمية. غير أقنية   خالل من حياتهم من أمكن ما تسيير ويحاولون  ،الواقع مع ون يتأقلمالناس  أن أي األصل؛ هي

 

ق هو بالغة خطورة لها مناطق الرخوة الخواصر هذه جعل في الحاسم العامل أّن  غير
ّ
 فالفراغالجهادية(.   )القوى بـ  ما يسّمى تدف

  غرابة نحوها.  وال تنساح بأن الخارجية للتيارات يسمح املساحات هذه في الضغط وانخفاض
ً
 للعراق ميةاإلسال  الدولة تنظيم أّن  في إذا

 قتصاديةاال املواد من وغيرها الحبوب وصوامع النفط آبار بعض على االستيالء ساهم املناطق.  وقد هذه في له قدم   موطأ وجد والشام

  املجموعات لتلك املقام جعل على
ً
 ألنه ،يهف األجانب بحلول  يرّحب بل له، أولوية يشكل وال النظام عن بعيد   أنه سيما وال لها، مقنعا

  تعترك وتركها سورية باقي عن املنطقة عزل  فكرة يعّزز 
ً
 للحدود. العابرة الجماعات إرهاب من الدولي الخوف يعّزز  كما ،داخال

 

ر
ّ
 عندما ألنه راديكالية.  وذلك األولى كانت لو حتى الخارج، من اآلتية واملقاومة املسلحة املحلّية املقاومة بين نوعي رق ف ثمة أّن  هنا ونذك

 والقرية فسهان البلدة من املقاومة أفراد كان إذا وخاصة لسلوكهم، ضوابط املحليّ  انتماؤهم يضع نفسه البلد من املقاومة عناصر تكون 

  لحركاتا هذه نفسها.  وتعتمد
ً
 املؤن  ىعل القوى  هذه تحّرك يعتمد أنه مباشر.  كما وغير مباشر نحو   على لها الشعبي الدعم على عادة

رفية الضوابط للمنطقة.  وهذه العمالنية والتسهيالت   املحلية للمقاومة والعملية الع 
 
  أو غائبة

 
 األجانب.  وقد يناملقاتل حالة في منتفية

لون  َمن يكرهوا أن ألجانبا املقاتلين عند الحّد  يصل   يقات 
ً
 .  فتصبح(امليةعال خالفةال إقامةـ ) لألقطار عابر   مخيال   وجود بسبب عنهم نيابة

  قمعها أو استغاللها أو املحلية باملصلحة التضحية
ً
  أمرا

ً
  الخارجية الفئة لهذه املقاومة ديولوجيةإ ألن ،مبررا

 
 مشروع   البخي متعلقة
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 ذلك كان إذا مله معارض   قتل أو صغيرة بقرية   التضحيةقد تهون  الخارجية، للفئات واالجتماع.  فبالنسبة شاملعا وحيز الوطن يتجاوز 

سعى الذي الكبير الهدف أمام يزعجهم ما على يعترضوا أن للناس الحلم...  وكيف في طوريةاإمبر  إنشاء على يساعد  إليه؟ ي 

 

،
ً
 لالداخ من الراديكالية الفرق  تتسّبب قد وطبعا

 ةثالث عناصرها في اجتمعت إذا كبيرة بإشكالية

ي السّن  خصال: يفاعة
ّ
 والشعور  الثقافة وتدن

 د املتبناة اإلديولوجية طبيعة وتلعب بالحرمان؛
ً
 ورا

 
ً
 الضبط على قادرة   قيادة   وجود جانب إلى هنا، مهما

ى
ّ
 للموقف.   القويمة القراءة بإمكانية وتتحل

 

 أن مكني هذا التدخل أّن  الخارجي.  غير التّدخل غياب تصّور  يمكن ال اإلقليمية آثاره له نزاع   ففي لي،الدو  العامل نسيان يمكننا وال

  يكون  أن يمكن أو الداخل لتمكين دعم   نحو على يكون 
ً
؛ استحواذا

ً
  فرزت بالكلية.  ولقد الس يء هو والثاني وتوظيفا

 
 لسوريةا الحالة

  فرقة كّل  طبيعة بحتوأص الواسع، بطيفها املقاتلة املجموعات  
ً
.  ولعلنا أمرا

ً
 ( على1الطيف: ) هذا في نقاط ثالث تحديد نستطيع معروفا

مال عنى ال الذي الراديكالي التوجه يتوّضع الطيف ش   بأي ينضبط الو  والوسائل، األساليب أقس ى ويعتمد وساكنيه، البلد بمستقبل ي 

 أقس ى تمدويع خالصه، أو البلد الستقاللية الجذري  الهدف يحّقق حتى يهدأ ال ذيال الراديكالي ثمة الطيف وسط ( وفي2) أخالقي؛ معيار  

  ويبقى والوسائل، األساليب
ً
 األصلي، الهدف من ممكن هو ما أعظم إلى يسعى توجه ثمة الطيف يمين ( وإلى3) خلقي؛ بمعيار   منضبطا

 إذا السياس ي الحّل  فكرة األخير هذا املجتمع.  ويتقّبل مع كاملهت بسبب بدقة ويتحّسسه الخلقي باملعيار ويلتزم ووسائله، حركته وَيز ن 

  كان
ً
  هو للثورة.  وكما الكبرى  باملصالح يفّرط ولم كريما

 
 احتضان من –نزاعال انتهاء وبعد– النهاية في بّد  ال التجارب، من كثير في معروف

 لهم. كريمة   حياة   أمل وتأمين املدنية البوتقة في املقاتلين

 

عد ساهم السورية حالةال وفي  الكيفية سيطرةوال الالقانون  مناطق ونشوء األجانب املقاتلين استجالب في تاريخية مالحم عن الغيبي الب 

 ؤّولونهاوي األحاديث لذلك ويستجّرون التأويلي، غير الحرفيّ  الفهم لجماعات خاصة أهمية لها الشام للحدود.  فأرض عابرة ملجموعات

 قتال نم بّد  وال واملنشر املحشر أرض هي الشام والشيعي.  فلألول  السنيّ  الطرفين من جماعات   على هذا ويجري الخاص.   فهمهم وفق

 الذين أولئك لنس من وينتقم السفياني قوات ويقاتل املنتظر املهدي فيها يظهر التي هرمجدون  أرض هي وللثاني املبتدعة، الرافضة

  وكانوا األول  الثالثة الخلفاء ةبشرعي وأقّروا عليّ  من الخالفة اغتصبوا
ً
 مهّم  فرق  مةثغير أّن الدهور.   مدى على البيت آل ظلم في سببا

 العشوائية اتباملساعد األول  يهيم بينما مقتدرة، دولة   من الخبير والتوجيه الدعم الثاني الفريق يتلّقى أنه وهو الطرفين، هذين بين

عة
ّ
 ضحة.وا استراتيجيةضمن  املنسجمة وغير املتقط

 

 للقوى  ب  جذ منطقة إلى تحّولها في األساس السبب ليس ذلك أّن  غير املركزية، اإلدارة سيطرة يد من خرجت فضاءات ثّمة أن والخالصة

ثقافية.  ال والتقاطعات واالقتصادية، البشرية التنمية وإهمال الحدود، اعتباطية هو األعمق السبب الدولية.  وإنما للحدود العابرة

 الداخل.   من وليس املحيطة الدول  من الخارج من محّددة أضحت السورية الحدود بأّن  ذلكعن  التعبير ويمكننا

 

 انتماؤهم يضع نفسه البلد من املقاومة عناصر تكون  عندما

 من املقاومة أفراد كان إذا وخاصة لسلوكهم، ضوابط املحليّ 

 نفسها والقرية نفسها البلدة
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 الدمغرافية الضغوط تصاعدرابعاً. 
 املهاجرون أو ن الالجئو  يهبط مجاورة.  وحين بالد   إلى الناس يفّر  أن الطبيعي ملن كبرى.  وإنه إنسانية كارثة بلدهم من السوريين تشريد

  االقتصادية التبعات تتصّدر دينية، أو ثقافية صلة املهاجر أصل وبين بينه ليس غريب   جوار   إلى
ً
العربية(.   غير عمالةوال الخليج دول  )مثال

 الحالة ملضيف.  وفيا البلد اجتماع صيغة في يؤثر هذا فإن ثقافية، روابط شعبها وبين بينهم أرض   إلى والالجئون  املهاجرون يهبط حين أما

  تعاني أنه نجد سوريةال
 
يا التوازن  .  فحالاالثنيامللّي/ انتمائهم بحسب السكانية كتلها بين توترات   جيرانها من ثالث

ّ
 أمر   لبنان في القلق ملل

 الخط على اتالتجاذب تلك من تركيا تخلو ال أنه كما الكردية؛ املسألة إلى إضافة قوية سنية-شيعية توترات من العراق وتعاني مشهور؛

 العلوي/التركي.  والخط الكردي

  

مغرافية للضغوط أّن  في خطورة األمر ويزداد   اوز الجيوسياس ي.  فتتج الصعيد على نتائج السوري النظام عسف يسّببها التي الد 
 
 مسألة

عدها التشريد   لتكون  األليم اإلنساني ب 
ً
 ملشهد.ا تعقيد من مزيد   في يساهم بدوره والذي اإلقليمي، التوازن  بمعادلة يخّل  مما أيضا

 

 لبنان:  -1
م   التوازن  يغّير الجوار إلى اللجوء أّن  السورية الحالة في ونجد   أكثر املضيف.  وهذا للبلد غرافيالد 

ً
 معادلة على قبعي الذي لبنان في وضوحا

  إليه يالفلسطين للجوءا خطر   تجاوز  الطائفية.  ولذلك بنيته تحاكي السياسية بنيته أن سيما وال الطائفي، التوازن  من حرجة
َ
 عتبة

  الهجرات.  ولذلك مع تترافق التي والتحّديات املشاكل
ً
 السلوك عن ظرالن بغض العيون، تدمع أن غير من البارد نهر مخّيم تهديم تّم  أيضا

جيز إجرام   من فما الحكومي، الردّ  استدعى الذي اإلجرامي  اآلمنين. بيوت تهديم لحكومة   ي 

 

ل ظروف مع –ومبنىً  معنىً – لبنان إلى ريينالسو  لجوء ويترافق
ّ
 الواقع يقةحق ومع العربية، القومية مسألة ومع البلدين، ذينه تشك

  إال ليس بالنفس النأي من اللبناني الرسمي السورية.  فاملوقف الثورة تجاه اللبناني
ً
  شعارا

ً
ل كان وإن– دبلوماسيا

ّ
  يمث

ً
  أمنية

ً
 شعبية

 مع اعليتف أن بّد  ال البلد هذا إلى السوريين جوءل أن يعني مما –كبيرة لقطاعات

 تدعم التي الحزبالوية القوات مع االصطدام بذلك أقصد الواقع.  وال حقيقة

 يعّج  مجتمع في التناقضات حجم زيادة أقصد وإنما السوري، النظام

  يرتسم أن اللجوء لهذا يمكن باملتناقضات.  فال
ً
  صورة

ً
هرع د  مشرّ  للجوء   حيادية  ي 

  الساحة بل الساحة، في حيادية إنساني.  فال منطلق   من إيوائه ىإل
 
رة

ّ
 س متوت

ً
 ابقا

  الالجئين، لهبوط
 
  ومنحازة

ً
  الثورة تجاه إديولوجيا

ً
، أو إيجابيا

ً
 ومنق سلبيا

 
 على سمة

  ومستغّل   ومشفق   وخائف   معاد   بين اللجوء فكرة تجاه نفسها
ً
 آن.  في ومسرور   كاره   تجاريا

 

 يكاد أو ويصعب ومتداخلة، كثيرة املدى ومتوسطة البعيدة اآلثار محتملة، زالت ما املدى قصيرة اآلثار كانت إذا الحال، ههذ مثل وفي

ة   السورية، الثورة بعد تغّير قد لبنان أّن  اآلن من الجزم نستطيع ساعاتها.  وربما عقارب عكس يستحيل
ّ
 اللبنانّي، ماعاالجت في ذاتية   لعل

ه
ّ
  السورية ورةالث أصابت وألن

َ
ه عقدة له.  وهذه وعقدة اجتماع 

ّ
 ينتهك رحب ما مّمن لبنان على نزلت جديدة   سورية   لعنة   مجّرد ليست تشك

.  وكان سلوكه فيو السياسية تهاترتيب وفي نشأته في ذاته، اللبناني الكيان في مؤَسسة لعنة ولكنها الصغيرة، جارته سياسة حوض
ً
 أيضا

 أرض   إلى والالجئون  املهاجرون يهبط حين

 يؤثر  ذاه فإن ثقافية، روابط شعبها وبين بينهم

 املضيف البلد اجتماع صيغة في
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ً
  أقل يكون  أن السوريين الالجئين لهبوط ممكنا

ً
ه لوال اإلنسانية، الزاوية تتصّدره وأن وقعا

ّ
 ميليشيا عليه وتاستق سياس ي حّيز   إلى هبط أن

  وتحميه السوري النظام عن الدفاع في تستميت لبنانية
ً
 السقوط. من عمليا

 

  صار من لجوء بين تجمع عةمتنوّ  هجرات وهي البعيد، املدى على حاسمة لبنان إلى السورية الهجرات آثار تكون  وسوف
ً
 يملك ال فقيرا

،
ً
ز ما هذا وليس وأموال، خبرات   ولجوء شيئا

ّ
 عتبة   عند ألياما هذه تقف التي املترتبة اآلثار هو االنتباه إليه نلفت التحليل.  ما عليه يرك

ل إذ لبنان، سكان بين أهلية حرب   انقداح احتمال هي املسألة حرجة.  وليست
ّ
 دامالص لتجّنب نذير   أكبر السوري الشعب آالم تمث

 لوسطى،ا الطبقة ومن امليسورين السوريين استقرار مضمر( في )وسياس ي اجتماعي اقتصادي وجه لها آثار للجوء ّن أ الداخلي.  وإنما

  اللبناني الشمال حدود زالت ما أنه سياس ي.  فبرغم جغرافي وجه ولها
ً
 حزبالوية،ال القوات تغشاها شيعية بلدات وجود بسبب مصونة

  الفضاء هذا التحام أّن  إال
ً
  يبقى سوف السورية الناحية من يوازيه بما ثوريا

ً
.  فقد أمرا

ً
دا هّد   على ضتهاقب تخفيف القوات هذه تضطر م 

 هيرالتط عمليات إتمام مع إال االحتمال هذا يغيب الحدودية.  وال عبر الفاعليات فتشتّد  لحمص، الغربي الجنوب في السورية املنطقة

( وتفريغ مذهبي )وهو البشري 
ً
انها.  ولكن من املناطق أيضا

ّ
  تحّقق الذي املرعب السيناريو هذا حتى سك

ً
 موضع كون ي ألن مؤهل   هو جزئيا

 عليها. السيطرة يمكن ال املستقبل في مشاكل ويفّجر يتقّيح الذي الجرح

 

 األردنية: اجلبهة -2
.  وأهّم  خصوصيته له أّن  غير السوريين، الالجئين أثر ناحية نم لبنان وضع من بكثير أسلم األردن وضع يبدو

ً
 في ياسية  س ميزة   أيضا

د هو األردن
ّ
 السياس ي النفوذ بين األردن في تواز   ثمة أّن  لبنان.  وصحيح   في األمر عليه هو ما مثل مشرذمة ليست وكونها السلطة توط

 الرسمي.  وكذلك املستوى  على تحاصصّية وليست موّحدة للحكم عليا مؤسسة في مقعود   أنه إال الفلسطينية،/األردنية السكانية والبنية

شار   ومصالحها وتوجهاتها بكثير، اللبناني تفوق  األردني االستخبار قوى  كفاءة أن إلى ي 
 
 كامل، نحو   لىع السياسية القّمة مع منسجمة

ع ال الدولّي.  ولذلك سندها عن ناهيك
ّ
توق خل   أن ي   أن ستبعدفمن املاألردنية.   السياسة توازنات   السوريين والالجئين جريناملها وجود ي 

  يحصل
 
لسطينيون.  الف و الشرقية الضفة أهل و األردنية: النخبة للسياسية الثالث الكتل من وأي   السوريين القادمين بين اصطفاف

 ال أن على –الثورة مع الكامل اتعاطفه برغم–ةحريص يفه األخيرة اآلونة في السياس ي اوزنه ضعفالتي  املسلمون  اإلخوان جماعة أما

لون  أنهم يظهروا
ّ
 امللكي.   والديوان الحكم قمة اختصاص من هي خارجية سياسية مسألة في يتدخ

 

  أّن  ننس ى أن يمكننا وال
ً
 املهاجرون أما  األردني. الشعب باقي مع اتصال لها وليس مخّيمات   في محجوزة األردن في السوريين من كبيرة أعدادا

  وجهان: استثمارات   األثر ولهذا االقتصادية، الناحية من أثرهم فيأتي األردنية املدن داخل الحركة في األحرار
 
 قتصاد؛اال تدعم جديدة

 
 
  وعمالة

 
  ماهرة

 
 ن.  غيرملؤقتيا واملوظفين العاملة الطبقة وبخاصة   األردنيين، املواطنين مع املنافسة شعور  وتقدح الخدمات تقّدم رخيصة

 لسوريينا سيحّول  املخيمات، ذلك في بما السوريين، وجود استمرار فإن البعيد، املدى على فحسب.  أما القريب املدى يخّص  ذكر ما أن

دد( من )فلسطينيين إلى ح السياسية.  وهذا ثم االجتماعية الحياة على أثرهم ناحية ج 
ّ

 تبعات له يكون  أن والبعيد املتوّسط املدى في مرش

  املشابه هجرة مسألة استحضار علينا ثانية، ومرة ّمة؛ج
ً
 كثيرة. أوجه   في املضيف خصال مع يشترك والذي ثقافيا

 

ه إال لألردن، النسبية الحصانة وبرغم
ّ
  يبقى أن

ً
  مشتبكا

ً
 ضروري  عازل  يه السورية للثورة الجنوبية الجبهة أّن  إذ سورية، مع جيوسياسيا

  جري ت إذ مفهوم، أمر   وحوران درعا منطقة في للثورة املسلحة املقاومة قوة بتطوير السماح في لألردن الكبير الترّدد لألردن.  وإّن 
ً
 حاليا
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 وميينالق من األردن في عمالء له أّن  سيما وال ،ينتقم أن ممكن شرس   نظام وهو السوري، النظام على الحفاظ باتجاه الدولية الرياح

كون  زالوا ما الذين  الثورة أثر ينساح اللكي مهم   أمر للثورة الجنوبية الجبهة األردنية: تماسك املعضلة هي عة.  فهذهاملمان خرافة يعل 

ه األردن.  وصحيح من االنتقام احتمال يفتح الجبهة لهذه القوي  الدعم ولكن األردني، الداخل إلى السورية
ّ
رسلت أن

 
 )أمريكية يةدول قوى  أ

 ذهه لكّن  محسوب، غير نحو   على القوى  ميزان يغّير داهم   خطر أي ملواجهة السورية دودالح قرب وتمركزت األردن رئيس( إلى بشكل

 ويهّدد ريالسو  النظام عليه تمّرس الذي األسلوب وهو واالغتياالت، التفجيرات انتقام من يحمي أن يمكن الذي النوع من ليست القوة

 به.

 

 ممك الخليج.  وكان على السورية الثورة آثار اندالق من الحماية ناحية نم العربية الجزيرة بوابة هو األردن أّن  ذلك إلى ويضاف
ً
 لألردن نا

 فإن كيمياوي.  لذا،ال بصفقة والقيام األمريكي املزاج تغّير لوال للثورة الجنوبية الجبهة تسليح لزيادة السعودية للضغوط يستجيَب  أن

  سيبقى األردنية للحدود الثورة اختراق أّن  األغلب
ً
  محدودا

ً
 متعاطفة اإم هي األردنية السياسية املعارضة أّن  ذلك عليه.  ويدعم ومسيطرا

ه وجودها.  غير بتهديد ينتهي ثوري   انتشار   من وتخش ى الثورة مع متعاطفة أو السوري، النظام مع
ّ
ه ذلك كل ينفي ال أن

ّ
 تبقى وفس أن

( 3) البلدين؛ بين قبلية صالت ( ولوجود2) سورية؛ مع املشتركة ودهحد ( لسعة1التالية: ) لألسباب األردن مضجع تقلق السورية الثورة

ر4) د؛الجدي اإليراني األمريكي التفاهم طبيعته يغّير ال انتماءً  إيران ملحور  معاد   محور   إلى باستمرار انتمى األردني النظام وألّن 
ّ
 ( ولتأث

  هو االستقرار ( وألّن 5) لألردن؛ االقتصادية املصالح
ً
  بها يحيط عّما تنعزل  أن دولة ألّي  يمكن وال نوعه في ميّ إقلي دوما

ً
. انعزاال

ً
 تاما

 

 العراقية: اجلبهة -3
، أمر   العراق على السورية الثورة أثر   فاعلياته وتالمس قائم 

ً
  وضعا

ً
 القّوات دوجو  أيام منذ االنتقامية الضربات فيه تهدأ لم متفّجرا

 الكتلة هذه سكنوت العراقية، للحكومة اإلقصائية الطائفية السياسات بسبب -وسهل تحريكه - السنيّ  التململ تحّرك األمريكية.  ولقد

، العراقية الحدود بمحاذاة ةلاملتملم
ً
  العراقي الشعب عند أّن  تناس ي يمكننا ال السورية.  وطبعا

ً
 آثار من انييع زال وما الهموم، من كفاية

  كان الثوري.  ولكن العمل مطامنة إلى يدفع مما إيران، مع فةمتحال حكومة من عنها نتج وما األمريكية الحملة
ً
 الرفض دحينق أن طبيعيا

 السياق عن ذلك فصل يمكن الو  ؛2012 عام نهاية في الرمادي اعتصام منذ ظاهر نحو   على العراق في الحكم ملمارسات السّني الشعبي

 اإلقليمي.

 

فمن جهة، هناك ممارسات التجريف الطائفي التي ترعاها حكومة بغداد   اآلخرين. مشاكل عن األذهان يصرف العراق في القائم والعنف

 املعّدل رى تقديرج، إلى جانب االعتقال واالختفاء.  ومن الجهة املقابلة، هناك العمليات االنتقامية العشوائية، ولقد املدينة طابعوتغيير 

تّ  بنحو 2013 سنة في القاعدة تنظيم يد علىالتفجيرات  ضحايال الشهري   الرقم أوصل من وهنالك (؛الشيعة من )غالبيتهم قتيل مئة ةس 

بل من للتوظيف قابل   مسلك   للقاعدة السياس ي املسلك  من عدد   ق 

بل من فقط وليس الخارجية، األطراف  لوقوفبا تتهم التي الخليج دول  ق 

  العمليات هذه خلف
 
  تمويال

 
.  و إديول وحفزا

 
 جيا
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 املسلك أّن و  ضحاياه(، أحد تكون  )وقد باسمها يجري  الذي االنتقام هذاال تؤّيد  العراق في السنية الكتلة أّن  القول  عن األلف.  وغنيّ  إلى

بل من للتوظيف قابل   مسلك   للقاعدة السياس ي بل من فقط وليس لخارجية،ا األطراف من عدد   ق   الوقوفب تتهم التي الخليج دول  ق 

  العمليات هذه خلف
ً
  تمويال

ً
.  كماو إديول وحفزا

ً
 تركيا.   عن الحديث عند نعالجه سوف كردي بعد   ثمة أّن  جيا

 

حدة أّن  غير شعر الظلم مصدر و   هذه حّدة ةسوري في السافر اإليراني التدخل السورية.  ويزيد والثورة العراق سّنة بين املصير بوحدة ي 

  أن–شيعتهم وبعض– العراق سّنة يدرك إذ املشاعر،
ً
 على بناءً  الحال وحدة شعور  اإليرانية.  إّن  األطماع في يكمن مشكلتهم من جزءا

 بين املحلية فةالثقا في والتشابه القربى، وعالئق القبلية والصالت الكبرى، السياسية األهداف في الوحدة وشعور  املذهبي، االنتماء

ل ذلك كل العراقي، والغرب السوري الشرق 
ّ
شك  باالتجاهين. والثورية االجتماعية املوجات بانتقال تسمح قنوات   ي 

 

حة الشيعية املجموعات قوافل مهاجمة املشتركة العالئق هذه آثار من وكان
ّ
 ساندةمل السورية األراض ي نحو وجهتت كانت التي املسل

 السنية، املناطق في تمّر  التي العراقية األراض ي عبر السوري النظام إلى املرسل اإليراني السالح بتوصيل العراق يقوم ال النظام.  ولذلك

 الجو.   عبر وإنما

 

 لنظاما دعم في ضالع   العراقي النظام معروف، هو الثورة.  وكما من بغداد بموقف العراق على والالجئين السورية الثورة أثر ويتعلق

  معاكسة.  وللعراق آثار إليه ترتّد  مباشر   نحو   على ذلك في يساهم ما قدروب السوري،
 
  مصلحة

 
 غير وكأنه يظهر موقفه جعل في سياسية

  يحسب أن العراق اإليراني.  وعلى املوقف مع بالكلّية منطبق  
ً
 مصلحة نم ليسف ،فقدان السيطرة على مناطق مجاورة له احتمال أيضا

 الثورة تأثير كم.  إّن  605 تبلغ طويلة حدود أنها سيما وال استقرار، عدم أو املحاذية حدودها على اكاتاحتك هناك يكون  أن دولة أي

 لعراقل اإلسالمية الدولة“ سيطرة تحت الفرات وضفاف السورية الجزيرة منطقة ووقوع مباشر، غير تأثير هو العراق على السورية

 املجاورة، ضاألر  إلى القتال على تمرست التي املجموعات تلك انتقال عدم إلى الركون  نيمك ال أنه إذ للعراق، حقيقي تهديد هو” والشام

 العراق. في نظرائها مع عالقة لها أن سيما وال

 

 الرتكية:  اجلبهة -4
 أصاب ما مثل السورية الناحية من االنمحاء من درجة أصابها حدود وهي كم، 822 طولها وبحدود لسورية الشمالي بالجوار تركيا تنفرد

ر و السورية األراض ي داخل الكردية األزمة لذلك، مباشرتان نتيجتان الحدود.  وثمة باقي
ّ
 داخل ندروناسك لواء في العربي العلوي  التوت

 التركية.   األراض ي

 

 سايكس يةاتفاق ومفاوضات.  وليست معاهدات   في الحدود هذه ترسيم زمن إلى البلدين بين للحدود الثقافية املساحات تداخل ويعود

 األولى نّصت .  ولقدبيةو األور  القوى  مع تركيا أجرتها ( التي1923) لوزان ( و1920) سيفر معاهدتا وإنما هنا، املعنية ( هي1916) بيكو

رد، األرمن من لكل   خاص كيان   إنشاء على منهما
 
  ذلك عن تراجعت حين في والك

 
كت التي املعاهدة تلك الثانية، املعاهدة

ّ
 سمر  فك

ً
 الدولة يا

 السورية.   الكردية األزمة منشأ هو العثمانية.  وهذا

 

بر الذي اسكندرون لواء أما   اعت 
ً
 عنه ل التناز  جرى  فقد بيكو سايكس خرائط وفي حسين الشريف مع املفاوضات في سورية من جزءا
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بل من 1939 سنة لتركيا  بداية يفرنسة( ف و )بريطانية الحلفاء بجانب تركيا وقوف لقاء وذلك لسورية، انتدابها فترة أثناء فرنسة ق 

  ةفرنس إشراف خالل من اللواء اقتطاع ملسألة الدولي املستوى  على الرسمي اإلخراج أملانية.  وتّم  ضّد  الثانية العاملية الحرب
ً
 عن نيابة

 االنضمام ضيل)الرسمية( تف النتيجة وكانتال.   أم تركيا إلى اسكندرون لواء انضمام في الشعبية للرغبة استفتاء   إجراء على األمم عصبة

رك بمواطنين تركيا دفع نتيجة ذلك كان إذا التاريخي التحقيق هنا يهّمنا تركيا.  وال إلى
 
 العرب بقاء غبةر  بسبب أم املناطق تلك إلى ت

 .  /نصيريةعلوية ةعربي أقلية وفيه اللواء انفصال من األمور  إليه آلت ما هو يهمنا ما الخالفة؛ رابطة تحت املسلمين

 

  وتّم 
ً
رك بموجبها .  وقّدم1998 سنة وتركيا سورية بين أضنة باتفاق ونر اسكند لواء انفصال ترسيخ الحقا

 
 لسورية: منها إغراءات   الت

 ية؛الترك املصارف خدماتسورية  استخدام إمكانية ومنها حلب؛ في قويق نهر إحياء خاللها من يمكن للفرات املائية الحصص في زيادة

 طمعت الذيو  البلدين بين الخارجية العالقات تطبيع مقابل األكراد املتمّردين دعم عن سورية فيه تتوقف الذي األمني التفاهم ومنها

  املنعزلة سورية فيه
ً
 .  بةو أور  إلى بوابتها تركيا تصبح أن سياسيا

 

،
ً
 هو والثاني ؛السورية األرض في القائمة الكردية املشكلة هو ألول وجهين: ا ذو التركية السورية للحدود التاريخي االجتماعي التداخل إذا

رك مشكلة وهي أال التركية، األرض في مستقبلية مشكلة كمون 
 
ون  )كذا النصيريين الت ْرك ون مواطن هم تركيا( الذين في يسم 

 
 أصل   من ت

  وكردّي ) عربّي 
ً
ون  )كذا العلويين ومشكلة (،أيضا سم  رك تركيا( وهم في ي 

 
 خاص. مذهب همل ت

 

  الثورة بعد الرقة وكذا الحسكة أراض ي أصبحت السورية، الناحية ومن
ً
 خربتها يالت والبلدات املدن من وغيرها حمص من للفاّرين مالذا

رد.  فاملناطق فيها التي للمناطق النسبي لألمان وذلك النظام، قوات
 
 فيها لتيا ك

كم آمنة كانت كردية سيطرة رد موقف بح 
 
ك الثورة، تجاه الحاسم غير الك  موبح 

رادة ومع اإل  دمشق في النظام مع الكردي دي واي پي الـ حزب يجريه الذي التنسيق

ح الوحيد الحزب باملناسبة وهو ؛اإليرانية
ّ
عّد  الكرد، بين املسل  پ الـ زبح مثيل وي 

نفّية.  ع بعمليات طويلة لسنوات فيها قام الذي تركيا في الراديكالي الكردي ك ك

رد زال العرب.  وما أعداد وزيادة مناطقهم في السكان نسب تغّير تجاه خاصة حساسّية وللكرد
 
مر(، )عرب من يشكون  الك

َ
 سكان وهم الغ

نشئت التي القرى 
 
 الثورة سياق يف أنه العربية.  غير املناطق لبعض مياهه وغمر الفرات سّد  بناء بعد كبير كردي وجود فيها مناطق في أ

رد استقبال كان
 
  الك

ً
 السوريين.  العرب إلخوانهم حسنا

 

ردية القضية تأّزم يكن لم عام، وبشكل
 
 السكاني طاالختال  بسبب هو ما بقدر الحديث السكاني النزوح نتيجة الشرقي الشمال في الك

رد بين
 
فكرة القومية انتعاش الوبسبب  بحت(، قومي ال ومعاش ي اقتصادي أصله في هو خالف بينهما يحصل )وكان العربية والعشائر الك

 ،شماليةفي املنطقة ال ينشط الذي دي واي پي الــ حزب انتهازيةالكردية األمل بتحّقق بعض املطالب الكردية.  وال بّد أن يشار هنا إلى 

 دوديةالح املنطقة على للسيطرة االستقرار عدم استغالل على الحزب .  ويعملالقمعية املمارسات ذي األصول  ماركس ي الحزب ذلك

العراق.   يف كردستان بإقليم أسوة السورية األراض ي الغربية( في )كردستان أحالم واستغالل الغرب، تجاه أمكن وما الشرقية الشمالية

 .املجموعة الكردية فيها خالل من تركيا على تؤثر النوع هذا من تطورات وأية

 

 أن تركيا ةمصلح من وليس ،في دمشق النظام حركته تصّب في صالح تزال اوم ر،غيّ تت لمدي  واي پي الــ حزبل الوجهة الوظيفية أن كما

 احدوده على يكون  أن تركيا مصلحة من ليس

ح حزب
 
 إيران مع وينسق العنف يعتمد مسل
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ح حزب حدودها على يكون 
ّ
فت إيران.  ولقد مع وينسق العنف يعتمد مسل

ّ
 واجهةالشعبية" مل الحماية "وحدات باسم كردية ميليشيا تأل

 اغةاستس عدم استغل الذي دمشق في بالنظام طةمرتب الوحدات كبيرة.  وهذه كردية أعداد فيها مناطق إلى دخل الذي الحّر  الجيش

رد
 
 املناطق من رالح الجيش كتائب إخراج تّم  بمناطقهم.  ثم للعبث تركية مطّية يعتبرونه ألنهم مناطقهم، في الحّر  الجيش لوجود الك

 الــ يطرةس في السجال آخر وكاندي.    واي پي الـ قوات مع تشتبك النصرة( التي )وجبهة” دولة العراق والشام“ فصائل وحلول  الكردية

  الحدودية والبلدات الحسكة على دي واي پي
ً
 العين.   رأس وإلى األبيض تل إلى غربا

 

ر أنها غير الحدود، من السورية الجهة على الفاعليات هذه كل تجري 
ّ
 دي ايو  پي الــ سيطرة ألن آخر.  وذلك أو نحو   على تركيا على تؤث

 نأ يفترض الذي ك ك پ الــ الحزب، هذا نظير ومع عامة الكرد مع أنقرة تصالح مسيرة على يؤثر أن نهشأ من الحدودي الشريط على

 تركيا.   من مقاتليه كل يسحب

 

.  وهوع أصل   من النصيريين األتراك واملواطنين تركيا إلى السوريين الالجئين بين اصطدامات كمون  فثمة تركيا داخل في أما  كمون  ربي 

نشئت عندما اضطرابات حدوث شهدنا مكتملة.   ولقد غير شروطه نأل  فحسب صدام  
 
 العلويون  هافي يكثر منطقة في الالجئين مخيمات أ

 رسمي حصاءإ هنالك )ليس مليون  نصف بحوالي تركيا في النصيرية عدد الالجئين.  ويقّدر هؤالء نقل تّم  أن إلى ،اسكندرون في العرب

خف   درون.  ولماسكن منطقة أكثرهم ويسكن لعددهم(،  سلوك إلى روالنظ الطائفية، بقيادته واالعتزاز السوري للنظام تأييدهم هؤالء ي 

، ومدفوع   عدائي   أنه سورية تجاه التركية اإلدارة
ً
 أمريكية.   إمبريالية مؤامرة من وجزء   طائفيا

 

السوري.   للنظام قعمي والء   إلى يتجاوزه بل سورية، في العلويين إخوانهم مع التعاطف على تركيا في العرب النصيريين موقف يقتصر وال

 قام التي هراتاملظا سياق هو تهريب.  وهذا وعصابات ومخبرين عمالء خالل من التركية املنطقة تلك في السوري للنظام اختراقات فثمة

 مليون  استقرار .  فهل2013 آيار/مايو شهر في الريحانية تفجير كان وآخرها الجهاديين"، "القتلة أسموهم ما ضّد  ينالنصيري بعض بها

  يتسّبب سوف تركيا في سوري الجئ
ً
رك النصيرية مع بصدامات   الحقا

 
ق  ؟الت

ّ
 حرية همومنح الالجئين هؤالء وجود بأماكن ذلك يتعل

  الالجئين وجود دام الحركة.  وما
ً
 الصدامات.   حاانقد الصعب من فإنه االحتكاك، خطوط عن بعيدا

 

رك العلويون  أما
 
  ثمرينستم غير فهم أخرى، قصة فلهم الت

ً
 لتحسين ةسياسي فرصة فيه وجدوا وإن بذاته، السوري النزاع في نفسيا

  خاصة أمور   اهتمامه على تغلب ديني   تيار   املجتمع.  وفيهم في وضعهم
ً
 األخير لعقدا اإلسماعيلي. وفي باملذهب شبيهة دينية   كفئة   جدا

  توّجه
 
  العلويين من كثرة

 
 إ انتماءً  للطائفة انتماؤهم ويبقى ،دهرّية الدينية نحو –املدن إلى انتقالهم بعد وخاصة– ركالت

ً
 شعار تحت ثنيا

 علي(.   بال )علويون 

 

رك العلويين نسبة تبلغ وربما
 
شر من أكثر الت  الالجئين بين صدامات تصّور  يصعب ولذلك متعّددة، مناطق في تركيا. ويتوّزعون  سكان ع 

رك.   وليس لعلويينوا السوريين
 
رك العلويين بين تواصل   ثمة الت

 
رك النصيريين  و الت

 
زو  الذين عربي أصل من الت

ّ
 منطقة في نيترك

شار اسكندرون   صغيرة أعداد ثمة أّن  إلى .  وي 
ً
 يساهم نأ الترك.  ويمكن العلويون  فاحتضنهم تركيا، إلى فّروا سورية نصيريي من جدا

علي هويتهم يعّزز  العلويين، الترك عند عاطفي تحريك   في يريينالنص الالجئين هؤالء وجود  الديمقراطية رةاملسي ظّل  في صوتهم من وي 

رك العلويون  محسوبة.  ويطالب بخطى تركيا فيها تمش ي التي األقليات لحقوق 
 
 حصلوا وقد ائفة،كط بهم الرسمي االعتراف من بمزيد   الت

 
ً
رك العلويين الءهؤ  أصبح ذلك.  ولقد من بعض   على مؤخرا

 
 منافحون  موه غزي، حديقة أحداث في بكثافة وشاركوا سياسيين، نشطاء الت
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 التحالف ّن أ كما الحزب، بهذا امللتزمين املناصرين منهم( ومن واحد يرأسه )الذي الديمقراطي الشعب لحزب األتاتوركية السياسة عن

 املستقبل.    في محتمل العربي نظيرهم مع السياس ي

 

≈ ≈ ≈ 
 

 

 خالصة:~ 
 البشري  احالقريب.  واالنسي املدى في متوقع غير هذا األقل على وبلداتهم، وقراهم مساكنهم إلى سورية خارج الالجئين من كثير   يعود لن

غرافية املعادلة وتغيير م   قث تتشارك دول  على كبيرة آثار لها الد 
ً
 وتطبيع ملجتمعا عم االنسجام سهلي   التشارك املهّجرين.  فهذا هؤالء مع افيا

: اتفاقات الحدود تجعل عناصر للحدود.  وثالثة عابرة   تيارات   ينش ئ أنه إال ،من جهة الوضع
ً
 وارق وف جغرافية، وحواجز دولية، حدودا

 من ثةثال ابأص االهتراء أن الحدود.  والظاهر بين يماهي الذي هو اآلخرين العنصرين غياب لكن األول، العنصر تغّير يتوقع ثقافية.  وال

 لسماكة دعم بين خليط فهي تركياالحدود مع  على الناتجة اآلثار أما والعراق(.  واألردن )لبنان مختلفة وبنسب   السوري الجوار حدود

 من لغربيا القسم في سيما وال تهريب، وعمليات وتجارية إغاثية نشاطات ناحية من اهتراء جهة.  وهي من التركي الجيش بوجود الحدود

 الطائفي. اإلثني والتعاطف بالهوية تتعلق للحدود عابرة افتراضية تأثيرات هناك هذا جانب ود. وإلىالحد هذه

 

  الحدود أكثر أّن  الواضح ومن
ً
  إنماو  لبنان، في املركزية الحكومة لضعف فقط ذلك اللبنانية.  وليس الحدود هي لالهتراء تعّرضا

ً
 أيضا

ط تحت لبنان تعيش حيث ولبنان، سورية بين املذهبية للتناغمات
ّ
ه حزب   سالح تسل

 
قل

 
غرافي ث م   الحزب هو وها ي،اللبنان الجنوب هو الد 

  البلد ترهن إيرانية أجندة وفق يتصّرف
ً
 مما لبنانية، ةشعبي قوى  بعزم   فيه دخلت سورية، في الصراع نهاية شكل كان ومستقبله.  وأيا

 الالجئين.    بسبب السوري الجانب من تراء  اه وازاه اللبناني، الجانب من الحدود اهتراء في ساهم

 

غ الفاعليات   تسّبب الكي الحكومة بها تقوم التي االحتياطات كل قلق.  فبرغم استقرار   حالة فهي األردنية الحالة أما م   لالجئين رافيةالد 

 املدى على ألثرا القريب.  أما املدى على وازن الت هذا هّز ت أن سورية في للصراع املفاجئة للتطورات يمكن البلد، بتوازن  اإلخالل السوريين

د.    شبه فهو واملتوسط البعيد
ّ
 مؤك

 

 العراق يف الطائفية العالقات التهاب أّن  إال البلدين، بين تفصل واسعة مساحات القريب.  فبرغم البعيد وضع فهو العراق وضع أما

ضاف أن يحتمل ال تجعله داخلية فاعليات بسبب مغرافي األثر ثقيل.  ويعتمد وزن   ذي يكن لم ولو ارجيخ عامل أي إليه ي   لسوريا الد 

 بين لجهاديةا الجماعات بين التماهي ازدياد احتمال املناطق.  أما من غيرها أم الكردية املنطقة إلى الالجئين، توجه منطقة على العراق في

  قائم   أمر فهو البلدين
ً
  الحدود صالدة على يؤثر أن ويمكن العراق على التأثير شديد وهو ،"الدولة" بوجود عمليا

ً
.  وإذاكبي تأثيرا

ً
 كان را

ع
ّ
 محاولة فإّن  ،سورية في النزاع استمرار أسباب تضييق على العزم عقد قبيل قوات "الدولة" لتصفية دولي   جهد   هنالك يكون  أن املتوق

ستبعد وال العراق، وغرب سورية شرق  الحدود طرفي على يؤثر سوف اجتثاثهم  محسوبة اتوقو  عراقية قوات الحملة هذه في يشترك أن ي 

 الجديد. السوري النظام على
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  إليها ينتقل أال على شديد حرص ثمة جهة فمن خصوصية، لها تركيا مع الحدود
 
 والتي ”سالمية للعراق والشامالدولة اإل “ به تقوم الذي العبث

نكث، جرح أو مفتوح جرح هي الكردية سألةامل أخرى  جهة تركيا.  ومن داخل بتفجيرات بالقيام توعدت  شمال في متمكنه يزداد الذي الوقت ففي ي 

 األصل يذ النصيرّي  العلوّي  الحراك تركيا.  أما داخل ارتدادات له يكون  أن يمكن مما سورية، في ميتأزّ  التركي، الداخل في وضعهم ويطبع العراق

ق الكبير، النمو فرص له تتوافر فلم تركيا في العربي
ّ
مانية األحزاب بصعود نّموه ويتعل

ْ
 تراجعها. أو تركيا في الَعل
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 استنتاجات:
 ميليشيا. كزعامة وإنما شرعية، له كنظام سورية قيادة الحالي النظام مقدرة أ( عدم ==<  السياس ي اإلطار تتفتّ   -1

 الضبط. على ومقدرته السياسية إدارته لكمون  الدولية القوى  ثقة ب( عدم

 سورية. في نافذة مركزية حكومة قيام استحالة أو أ( صعوبة ==<  القومي اإلطار ختفّس   -2

 أ(.-1 مع التفاعل )بعد حدودية لتغييرات السوري املزاج رفض ب( انخفاض

 السياس ي. املسار تربك وسالبة موجبة إقليمية أ( ارتكاسات ==<  الدولية الحدود اهتراء  -3

 اإلقليمي. االستقرار عدم روبة( منو أ )وخاصة دولي ب( قلق

 للحدود. العابرة للقوى  أكبر ج( فاعلية

 الجهادية. القوى  من خاص إسرائيلي د( قلق

مغرافية الضغوط  -4  اإلطالة. دواعي توازي  األزمة إنهاء في دولية أ( رغبة ==<  الد 

 الثورة. تجاه سلبيّ  باتجاه املتأثرة الدول  ب( ارتكاس

 الدولي الغطاء توافر إذا الثورة تجاه إيجابّي  باتجاه املتأثرة الدول  ج( ارتكاس

.علوي  كيان إقامة شروط تيهئ=  ب 4+  السكاني والتفريغ د( التهديم
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 الإيران التفتييت : الصعودالثالث الفصل
 

 ملخص
  مفهوم   اإليراني الصعود إّن 

ً
ّنني التحليل ينافي وال موضوعية، عوامَل  إلى ويستند سببيا  اعتمد قدقوية.  ول مذهبية دوافع وجود الس 

 القوى  كيزوتر  الفاعلة املؤسسات بلباب الحاكمة النخبة وإمساك الشاه، ملنظومة الكامل التفكيك على 1979 ثورة بعد ياإليران الصعود

  الحربية صناعاتها بتطوير إيران قامت بيدها.  كما
ً
 النفط.  كما ئضافو  توافر وعلى اإليرانيين بين العلمية الخبرات توافر على معتمدة

ة العراق إلى هاذنفو  ّد مل املذهبية روابطها استثمرت
ّ
 مع إيران عاونتت قد وكانت السنّية؛ املقاومة وأثر األمريكي الغزو  جهود تعثر مستغل

 املسلمة الدالب في الشيعية املجموعات استقطاب خالل من اإلقليمي وجودها إيران أفغانستان.  وعّززت في األمريكية املتحدة الواليات

حة، ماتيوالتنظ الحركات من لعدد   بالسالح التزويد خالل ومن العربية، وغير العربية
ّ
 في (جهاد) و لبنان جنوب في (الحزب) أهمها املسل

 شنة. خ سياسية رسائل توصيل خاللها من تستطيع العالم من كثيرة أنحاء في إجرامية مجموعات َرَعْت  غّزة.  كما في (حماس)و الضّفة

  النووي برنامجها إيصال عند الحرجة اإليرانية اللحظة وكانت
ً
 أمريكية غبة  ور  بيو أور  ضعف   ظرف في العسكري  التطوير نقطة من قريبا

ع و العربية املنطقة قلب في املباشر وجودها بتخفيف
ّ
 الواليات بين توافق   اللحظة هذه عن العالمي...  ونتج الدور  الستعادة روس ي تطل

  مواجهتها أّن  باعتبار النووي، مشروعها على وإيران ةروبو وأ مريكيةاأل  املتحدة
ً
 ومح الكلفة وباهظة الصعوبة بالغة عسكريا

 
 بنتائج فوفة

 جديدة   أدوار   لىع التوافق ذلك في بما املنطقة، في التفاهمات من واسع   طيف   مع االتفاق هذا عليها.  وسيترافق السيطرة يمكن ال ثانوية

 القوة ور د إيران ولتلعب اإلقليمي، للتوازن  القديمة الصيغة تغّير بدأت عربية   ثورة   بعد الغربي للصالح جهودها فوتوظي إليران

 وعجمه.  عربه املسلم االجتماع في التفتيتّية

 

 التحليل طريقة يف أواًل.  كلمة
  إيران تجاه الدولي والسلوك اإليراني السلوك فهم إلى ملحة حاجة ثمة

ً
 سياسي فهما

ً
  ا

ً
 و  اإلديولوجية التفسيرات عن بعيدا

ً
  بعيدا

ً
 عن أيضا

، لها عالقة ال املذهبية أن ذلك معنى البحتة.  وليس املذهبية التفسيرات
ً
 السياس ي.  وكما لسلوكا تفسير في تنفرد ألن تصلح ال لكنها أبدا

قبل ال عد اتديناميّ  كلل املفّسر هي اإليرانية الدينية املذهبية اعتبار اقتصادية   دراسة   من ي   يصّح  ال فكذلك البلد، لهذا االقتصادي الب 

 اإليرانية.    السياسية لتفسير املذهبية إفراد

 

 تضطر جعلهاو  الستنزافها مهترئ   نظام دعم في إيران انغماس استغالل املتحدة للواليات الرئيس الهدف كان السورية، الثورة سياق وفي

 
ّ
يما مع تراجع ، وال سكما كان األمر على عهد الشاهكشرطي للمنطقة ، ثم توظيف قدراتها ثانية اشزةالن تزازيةباال  سياساتها عن للكف

  املتحدة الواليات .  فأحكمتوظيفية النظام الخليجي وشيخوخته
ً
  محاصرة

ً
 لثورةا بسبب ثمارها آتت إيران، ضّد  دولية اقتصادية

 .  ال قمعهوتمويمواجهتها ة إدار  في إيران وانهماك السورية

 

  مشاريع في األمريكية املتحدة الواليات مع قبل   من تعاونت إيران أّن  ينافي ال وهذا
ً
 السياسية، المع في هذا مثل يحدث ما سياسية.  وكثيرا

 نائياتث على مدتعت التي الواحدّية التفسيرات شيوع بسبب هذا إلى آخر.  وننّبه أمر   في وتضادّ  ما أمر   في دولتين بين تعاون  ثمة فيكون 
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 نعاملي ترافق تعجز عن تفسير أنها الثنائيات هذه حميمة.  مشكلة صداقات مسألة املسألة وكأن منافس/مساند...، أو مع/ضد

  وإمكان مشيهما متناقضين
ً
ر بأ هذا، على واحد.  وكمثال آن   في معا

ّ
 ملتحدة،ا للواليات الشرس االقتصادي املنافس هي الصين ّن نذك

 تع هنالك ذلك وبرغم
 كوريا قضية يف بينهما تنسيق ثمة السياس ي، املستوى  وعلى  .الدوالرات بمليارات واستثمارات   بينهما كبير اون 

 ودعمها التايواني جحا مسمار واستغالل التيبت هضبة لحركة املتحدة الواليات دعم في تنافس وثمة النووي، وبرنامجها الشمالية

 الصينية. املصالح بعكس الجنوب ربح في نفوذ   اقتطاع تحاول  التي لفيتنام

 

 الدولة اثنياً.  بناء
ره ينبغي ما أهم لعّل 

ّ
 بجوار لذاتيةا مقدراتها على تعتمد قوية   دولة   بناء في الحثيثة جهودها هو اإليراني، السلوك فهم محاولة عند تذك

  عاجزة   عربية   أنظمة  
ً
.   خيارا

ً
 وطوعا

 

 
 
  الحكم بقبضة اإلمساك في اإليرانية الثورة نجحت .  لقدأول

ً
، إمساكا

ً
 القديم نظامال فلول  بتطهير الشاه سقوط بعد قامت حيث قويا

  وأنشأت واألمن، الجيش قادة من اآلالف وأعدمت
ً
  نظاما

ً
  أمنيا

ً
  بها خاصا

ً
  ونظاما

ً
  عسكريا

ً
 اإليراني.  وهكذا الثوري الحرس هو موازيا

ن
ّ
  السير يسمح يثبح النفوذ تركيز من الجديد اإليراني الحكم تمك

ً
صات من وبقليل   بحزم   الوطنية باملشاريع قدما

ّ
 تعّرض .  نعم،املنغ

  اهذ
ّ
رة، هزات لبضعة نالتمك

ّ
 تصفية في واَن يت ولم هوادة، بال الحركة هذه بسحق النظام وقام اإلصالحيين، حركة في كبيرة لهزة ثم مبك

 املاللي. طبقة من دينية شخصيات سجن أو

 

 
 
 أص فطّورت العسكرية، القوة أسباب ةتهيئ في نفسها على االعتماد –وبسببها– العراق مع الحرب بعد رانإي .  نجحتثانيا

ً
 متعددة نافا

  املتقدمة الحربية الطائرة قصة )مثل األسلحة لهذه الحكومية الدعاية عن السالح.  وناهيك أنواع من
ً
 في شّك  ال كذبها(، ظهر التي جدا

 وقيود.  ضغوط   من السياسية يحّرر  كما كبيرة حربية ميزة عنه ينتج رجللخا تسليحها ارتهان عدم أن

 

 
 
  واتت النووي.  ولقد السالح وهو أال استراتيجي، ردع   سالح انتاج من قريبة إيران .  أصحبتثالثا

 
 على املقدرة هذه لتنمية إيران الظروف

  ليس حرجة   عتبة   إلى الوصول  واستطاعت مناوئيها، من غفلة حين
ً
  التعامل سهال

 
 ربض أّن  العسكريين الخبراء لدى معها.  ومعروف

ر كان وإن وأنه اليسير، باألمر ليس إيران مفاعالت
ّ
.  فما تطويره منع يضمن ال لكنه النووي السالح تطوير يؤخ

ً
 املعرفة دامت الحقا

 ممكن. فالتطوير السياسية، واإلرادة الكافي املال رأس لها وتوافر موجودة الفنّية

 

ن قوية دولة بناء ّن إ
ّ
ن شروط هي املوارد ووفرة الحاكمة للنخبة السياس ي والتمك

ّ
 مكنناالخارجية.  وي الضغوط برغم الصعود من تمك

  كانت اإليرانية الثورة إّن  القول 
ً
 اليساري، وجهوالت ثالثي، العالم والتوجه بالسياسية، يهتّم  الذي اإلسالمي الحركي التوجه من خليطا

 العاملية طرةالسي يبارز  مسار   في نفسه اإليراني النظام وجد الفقيه.  وهكذا والية فكرة تخامرها التي اإلمامية الشيعية ةالحوز  وتوجه

 من املبارزة ذهه إتقان في السياسية االزدواجية إيران مارست أن لبثت ما للغرب.  ثم املوالي الشاه نظام إسقاط بعد واألمريكية الغربية

غلت ثورتها، نجاح منذ خانقة   انعزالية   من إيران آخر.  وعانت وجه   من دماتهاخ عرض وفي وجه،  ةسوري في مقدراتها زّج  لحظة واست 

 ملواجهات   يةالغرب القوى  ظروف مناسبة عدم ففعلت.  وباعتبار رأسها وتطأطئ سياساتها عن تتراجع كي خانق اقتصادي   حصار   إلطباق

  تبعات   له سيكون  الذي األمر النووّي، رانإي برنامج على اتفاق   جرى  جديدة،
 
 اتجاه.   من أكثر وفي كثيرة
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بلت  أنههو  الجديد الوضع
 
 الثقافية القوة لتكون و  والتركي، العربي بطرفيها السنية الكتلة صعود توازن  التي القّبان بيضةلتكون  إيرانق

 الفارسية. القومية ارتباطاتها في الطاعنة ذهبيةامل بطروحها داخله من املسلم االجتماع عضد في تفّت  أن يمكن التي

 

 ماليل مسألة من اثلثاً.  أكرب
  الحكم بزمام املمسكة هي الدينية النخبة أّن  في شّك  ال

ً
، إمساكا

ً
 الدافع أّن  يف مراء الدولة.  وال في الحّساسة املواقع معظم وتحتكر قويا

.  غير مهم   تماسك   عامل هي الفارسية القومية النزعة وأّن  للنظام، املهمة االرتكازات أحد هو املذهبي الشيعي
ً
 وال بيةاملذه ال أنه جدا

 اعتباط اإليراني السياس ي السلوك كان اإليراني.  فلو الصعود لتفسير كافيان القومي التعّصب
ً
 إليه وصل ما لىإ يصل أن أمكنه ملا يا

 الفارس ي. وفخره مذهبّيته برغم

كم تبّنى لقد   الثورة بعد اإليراني الح 
ً
  منظومة

ً
مقراطي الهيكل بين غريب نحو   على تخلط مزدوجة  شبه املرجعية تذا الدينية واملركزية الد 

  املتناقض النظام هذا والدة املطلقة.  وكانت
ً
  داخليا

ً
 هناك ناحية، عشري.  فمن االثنا اإلمامي املذهب داخل فكرية   ملراجعات   نتيجة

ية سمة الشيعة ويراه املسلمين، تاريخ بها تمّيز التي السلطة توريث لفكرة الشيعيفي الفكر السياس ي  رفض  
ّ
 النظم كل أن برغم حتةب سن

 التجديد الكهن مظلومية.  وكان ودعاوى  بحسرة   ممتزج   رفض   وهو الشيعية؛ الحكومات ذلك في بما ،مارسته القديم العالم في السياسية

 تاريخه غالب في الشيعية النخبة مارسته الذي االنتظاري  السكون  حالة من خروجوال املهدي انتظار عدم وجوب في الخمينيّ 
 
 عيدا.  وأ

 كان آخر، طرف   نوم والتطبيق.   وكذلك، الفعل مستوى  إلى تنتقل بأن للفكرة يسمح اجتماعي تحّول   سياق في الفقيه والية فكرة طرح

 الشيعة عند لدينيا الثابت بين الخلط الديمقراطية.  فجرى  الفكرة اجتذبتها الغربية البالد في عاشت مثقفة إيرانية نخب   تجربة هنالك

  الهجين.  وشهدنا النظام ذلك فخرج الديمقراطية، الهيكلية وبين اإلمامية
ً
  افتتانا

ً
  ديمقراطيا

ً
 الغزو  عدب العراق شيعة عند مشابها

سمع وصارت البعثّي، النظام وسقوط األمريكي
 
 قرن عشر خمسة دبع أنه مفادها عبارات   ت

ً
ن ا

ّ
  ستتمك

 
 تحّققال من الشيعية الفكرة

 .السليم

 

ن إشكاالته.  ووجه مصدر هي ما بقدر قّوته مصدر هي داخلية بتناقضات   اإليراني النظام اتسم وهكذا
ّ
 متماسك   م  جس توافر فيه التمك

  ،نواته في
ً
– اإليراني لنظاما ديمقراطية ليستفاألكبر.   املشروعو  الرئيس الهدف على التركيز عن تشغل التي الجزئية للمطالب متجاوزا

حين على احتوائه بمعنى
ّ

  –نيابي ومجلس وأحزاب   وانتخاب   مرش
ً
  ديمقراطية

ً
 عقب ظامهان أتى الغنّية.  كما الدول  ديمقراطية أو ليبرالية

دت اإليراني الشعب مشاعر ألهبت ثورة  
ّ
 وفقدان يةاالجتماع الفروقات من لكثير   يةتسو  النظام هذا عن للتضحية.  ونتج استعداده وأك

  الريف زال وما املناصب؛ في وأهله الريف وإشراك المتيازاتهم، طهران نخب
ً
  مخزنا

ً
 الدينيّ  الطرف ىإل تميل التي االنتخابية لألصوات مهّما

 املتشّدد.

 

ن.  وما وجه هو سبق ما كان
ّ
  التمك

 
  هو كرذ

 
 ن اعتباره الوصف منقصد ي   وال رانية،اإلي خصوصيته تخفى وال للنظام، توصيف

ً
 ظاما

.  بل
ً
رك في النظام وقع جيدا  أمريكّي  ع  بدف الحرب استهّل  منهو  العراق أّن  اإليرانية.  وصحيح   العراقية الحرب أولها وكان إشكاالته، ش 

ف، ملا املعونة وتلّقى   كان الثورة تصدير أّن  إال ضع 
ً
نلتس إيران تكن ولم إيران، يداعب حلما

 
 ظهر ثورة.  ولقدال نيران تعتلجها التي وهي ك

يه في الحرب بعد اإليراني اإلديولوجي التهّور 
ّ
ف وعدم العراق في الطمع هدف تبن

ّ
 يكن لم لذيا األمر العراقي، االجتياح صّد  بعد التوق

 قبول  شريةب نفس   مليون  وذهاب كثيرة يةوعراق إيرانية مقّدرات تدمير وبعد النهائية، النتيجة العاملية.  وكانت التوازنات به لتسمح
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 أّن  إلى رانإي تنظر الشيعية، العقدة الحرب.  وبسبب لوقف الشيطان مع السم" واالتفاق "تجّرع بــ اإليراني النظام يقوم أن الخميني

  اعتداءً  كانت العراقية الحرب
ً
يا
ّ
  وليس سن

ً
 فيها. دور   –هوتوج وأمة كشعب– للسّنة ليس التي الدولية السياسة من جزءا

 

 لنفسه ظامالن فيبّرر التاريخية، املظلومية فكرة تملؤها أنه الدينية الهرمّية نخبة به أمسكت الذي اإليراني النظام إشكاالت ومن

ية وسياسات رعناء راديكالية
ّ
  يزداد اإليراني الشعب أّن  مفارقة ثمة ليس منّفرة.  أو تسلط

ً
 .  وإّن تدّينةم حكومة بسبب التدّين من نفورا

بعد فرضها اإليرانية السلطة تحاول  التي التدّين طريقة فظاظة
 
بقي تستقطب، وال ت

 
األثير.   يمأل الذي افيالخر  للتدّين مفتوحة الساحة وت

  نال اإليراني الشعب أّن  ننس ى أال وعلينا
ً
  حظا

ً
منة من وافيا

ْ
 ال الوّعاظ الليملا من كثير   يشيعه ما أّن  جانب إلى الشاه، عهدفي  واللبَرلة الَعل

  يمكن
ً
قبل أن أصال  كث تبالي ال دينية قومية   إلى االجتماعي املناخ يدفع أن هذا للشعب.  وحصيلة املثّقفة الدوائر في ي 

ً
الدين.   بقيم يرا

ل اإلنسان كره وباعتبار اإليراني، الشعب أطياف جميع إمكانيات توظيف يحتاج الدينية النخبة مشروع أّن  وحيث
ّ
 في لقانونيا للتدخ

  الدينية للنخبة بقي فإنه الفردية، الخصوصيات
ً
 هي النهائية ةالقومية.  والنتيج للشعب: الكوة الواسع الطيف مع تعاملها في واحدة كوة

عد على الفارسية العصبية تغليب  ىعل اإلسالم معةس تشوه سّبة التدّين مسائل في اإليراني الفرض نمط أصبح املحض.  ولقد الديني الب 

  ذلك ومش ى العالمي، الصعيد
ً
.   املسّيس الخليجي العربي النمط بسبب سمعة   لسوء موازيا

ً
 أيضا

 

 تجاه هذا نييع ما هنا يهمنا بالسلطة.  وال الحادّ  لإلمساك طبيعية نتيجة هذا وكان االستبداد، طريق في اإليراني النظام انزلق ولقد 

  انك السياس ي النفوذ احتكار إّن  قلنا العملي.  وإذا السياس ي السلوك على لتعليقا يهمنا وإنما اإليرانية، السياسية النظرية
ً
عا

ّ
عيد متوق  ب 

 غزا الطبقةو  االستبداد، مع املالي الفساد مبّرراته.  وترافق فقد أن بعد عمره مّدد أن لبث ما فإنه الخارجية، املواجهة فترة وفي الثورة

ة عنه ليصرف املالية االمتيازات   الخامنئي استعمل ،أكبر نفسها.  وبتحديد   الحاكمة الدينية
ّ
 إلى أكبر، درجة   لىإ بالسلطة فانفرد قم، ثل

 الحربية. الصناعة في سيما وال املالي ثقله له ثان   جيش إلى وتحّوله اإليراني الثوري الحرس نفوذ نمو جانب

 

لت التي الحرية روح عادةوإل  اإليراني النظام تجاوزات لتصحيح اعتراض   حركة اإلصالحيون  وقاد
ّ
 لثورة.  وكانل الشعبية الدوافع أحد شك

مر أّن  أي اإليرانية؛ الثورة نجاح من عامة ثالثين بعد انقدحت أنها ،2009 سنة الخضراء الحركة اإلصالح، حركة دواعي من  يذكر من ع 

  الخمسين قارب من أصبح الثورة
ً
عويت القديم الثوري لإلنجاز النشوة شعور  مع الجديد الجيل يتعايش ال بينما أكثر، أو عاما

ّ
 إلى طل

  هذا إليه.  وحصل آل كما املـرض ي غير واقعه
ً
 شعبال من واسعة شرائح أصبحت االتصال.  ولقد لوسائل الواسع االنتشار بعد أيضا

ه تسّب  الذي  برغم فاجئةم بقسوة اإلصالح كةبحر  بالبطش الحاكم اإليراني النظام الحكومة.  وقام هذه تسّبه ما يعشق الغرَب  حكومت 

 لكذ قبل كروبي(.  ومن مهدي و موسوي  )حسين معتدلة رموز   املنتظري( وقادتها علي )حسين قم نخبة من علم   الحركة هذه أّيد أنه

 هذه تالعالم.  واستهلك على االنفتاح ومحاولة الجاهلة الدينية الراديكالية تعديل من 1997 في انتخب الذي خاتمي الرئيس فشل

  ذلك ولعل الهجينة، ونظريته الجديد اإليراني النظام فكرة في مثالية   نقطة آخر األحداث
ً
 السياس ي يرانياإل  السلوك انقالب يفّسر أيضا

 السوري. املسرح في بالغة   ببشاعة   أخالقيته ال استعرض بحت   مكيافيلي   سلوك   إلى

 

م نخبة نظام تحّول  وبرغم
 
 إيران ن كمو  تقييم عند الذهن عن يغيب ال أن ينبغي ما أهّم  لعل ي،داستبدا نظام إلى اإلمامية ونظريته ق

ه هو كدولة،
ّ
 جودو  حقيقة للنخبة الصغيرة الدائرة في الكبرى  القرارات احتكار   يناقض مؤسسات.  وال عمل وفق نظامها يسري  أن

، وراسخة ناضجة مؤسسات وكونها الدولة مؤسسات
ً
 الدولة ئمدعا أهّم  من ذلك وكل الدولة؛ بيروقراطية في متراكمة خبرات وثمة نسبيا

 الحديث. العصر في
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  أن علينا بقي
َ
  االعتبار بعين نأخذ

ً
  عامال

ً
 ملهجر.  ولنبدأا وفي إيران داخل اإليراني للشعب العلمي املستوى  وهو أال كبيرة، أهمية له أخيرا

، النسيان يعتريه مؤشر   بأهم
ً
 واإلناث، الذكور  بين ذلك في فرق  وال الشباب، سّن  في %98 تبلغ نسبتها أن جدالالأمية.  ون وهو أال عادة

  النسبة هذه وكانت
ً
 )األرقام اإلناث بين %80و اإلناث بين %90 فهي الكبار بين نسبتها .  أما1979 سنة اإليرانية الثورة عند %70 من قريبا

.  التدريس على تقتصر وال األبحاث فيها وتجري  جيد، مستوى  على نيةاإليرا (.  والجامعات(2)اليونسكو إحصاء بحسب 2008 لسنة هي

قبل إيران جامعات من واملتخّرج   الغربية الجامعات في مباشرة ي 
ً
 الوافي. لتأهيله نظرا

 

 النخبة لنظام دياملعا الليبرالي التوّجه الجالية هذه على ويغلب األمريكية، املتحدة والواليات بةو أور  في خارجها، كبيرة جالية وإليران

  الناس اليهود( أشّد  عنك )ودع عامة اإليرانيين تجد ذلك األرمن.  وبرغم واملسيحيين اليهود من كثرة وفيها الحاكمة، الدينية
ً
 عن دفاعا

 وإنما حسب،ف هذا اإليرانيين.  وليس الجامعيين باألساتذة تزخر أمريكة أّن  النووي.  كما املشروع رأسها وعلى القومية، ومصالحها إيران

 
ً
بعون  (،Think Tanks) السياسات دراسة مراكز في تجدهم أيضا

ّ
  ويت

ً
 عم األمريكية املصلحة زاوية من ويتحّدثون  مواجهة فيه ليس أسلوبا

ن تحّيز  
ّ
 النهوض بعد ملنطقةا في التوازن  تبقي أن املتحدة الواليات مصلحة من أنه على التأكيد وكتاباتهم مؤلفاتهم في إليران.  وتجد مبط

ر التوازن.  كما هذا تحفظ أن يمكنها التي هي إيران وأّن  األخيرة، السنوات في العربي
ّ
 سوريةال الثورة مساعدة خطورة من طرحهم يحذ

 لإلرهابيين )بزعمهم(
ً
  تفهمو  بدقة األمريكية السياسية تقرأ وخارجية داخلية خبرات إيران لدى عام، .  وبشكلفي بلد صار مرتعا

ً
 تماما

 وضعفها. قّوتها اطنمو 

 

 غون و يص نياإليراني نياملثّقف أّن  كما
ً
  خطابا

ً
د عاما

ّ
  العربية، البلدان على الغرب اعتماد إمكانية عدم يؤك

ً
 مع تماهىيمما يجعله خطابا

كذا.   ون كت أن حكوماتها أرادت ولو مستقرة غير اصطناعية بلدان هي –الخطاب هذا بحسب– العربية اإلسرائيلي.  فالبلدان الخطاب

 الطاعنة فارس إيران فإن الخليج.  وباملقابل، دول  باقي ذلك في بما والكويت والعراق واألردن ولبنان ذلك: سورية على األمثلة ويضربون 

َدم في   الق 
ً
  ثقافة

ً
.  وال وحّيزا

ً
ة دول  على االعتماد الحكمة غير من بأنه القول  عن يتوّرعون  جغرافيا

ّ
نفسها.  ب القيام على قادرة غير معتل

 كان إذا ول،يق اإليراني الحال ناجحة.  ولسان وكانت أفغانستان، في إيران مع املتحدة الواليات بين تعاون  تجربة ثمة هذا، عن وناهيك

قلقكم، لبنان في الحزب ميليشيا سلوك ، غير بأنه االدعاء يمكنكم ال فإنه ي   للمقارنة وجه مةث وليس مفتاحه، يملك من ونحن منضبط 

 معه. التعامل باب يفتح ممكن سياس ي هدف له ليس الذي العدمّي  السّني التطّرف مع

 

،
ً
علي ثقافي خطاب ثمة اعتماده، يمكن كشريك   إيران يقّدم الذي السياس ي الخطاب عن النظر وبغّض  وأخيرا  ةالثقاف شأن من ي 

 رفض درجة أن االستبيانات تظهر األجنبية.  كما اللغات إلى املترجمة الرومي الدين جالل بأدبيات مغرم   الغرب أّن  ويعلمون  الفارسية،

  السّنة، واملسلمين بالعرب مقارنة منخفضة اإليرانيين عند أمريكة
ً
، عربا

ً
. تركيا في وحتى وعجما

ً
 مؤخرا

 

                                                             

 
2   United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics, 

http://www.indexmundi.com/facts/iran/literacy-rate 

  

 

http://www.indexmundi.com/facts/iran/literacy-rate
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 إيران. قوة جملة من ألنها اإليراني الشأن في التفكير عند الفقرة هذه نقاط استصحاب الضروري  من وإنه

 

 طوريااإلمرب  التطّلع  رابعاً.
  دعائمها بتثبيت الناضجة الدول  تكتفي ال

ً
  تسعى بل داخليا

ً
 سياسيةال التحالفات بعقد الجيوسياس ي موقعها تعزيز إلى أيضا

.  وبذلك املائية كاالتفاقات ذلك وغير واالقتصادية
ً
 الذاتية مكانياتهاإ على تعتمد التي الدول  من غيرها أو تركيا عن إيران تختلف ال مثال

  تريد، ما لتحقيق
ً
ة، العربية الدول  بعض إلدارات خالفا

ّ
  التحالف من تجعل التي اإلدارات تلك املعتل

ً
 بين تخلطو  مستدامة   غير اتكالية

 وجودها تعزيز برغبة تكتف   لم 1979 ثورة بعد ما إليران السياسية املسيرة أّن  االستسالمي.  غير االرتماء و الذاتية القوة محدودية

 – أرادت وإنما اإلقليمي،
ً
 نزعة مع وطة  مخل غيبّية   رؤية   ضمن املسلم العالم قيادة على والحيازة املناوئ  وابتالع التعملق –ذلك على زيادة

 مكلومة. فارسية   قومية  

 

نت
ّ
 ت أعطاها مما مصلحية، أو إديولوجية بجيوب العربية البالد واختراق حدودها خارج نفوذها مّد  من إيران وتمك

ً
 وميزة فوقا

ران.  إلي بالنسبة الحيوية غاية في أمر   هو العرب لبالد الشرقية الحامية بالعراق إيران إمساك إن القول، عن جيوسياسية.  وغني  

  وسنحت
 
 تعرف وهي الغزو  في وساعدتها األمريكية املتحدة الواليات مع املصالح التقاء إيران واستغلت للعراق، األمريكي الغزو  عند فرصة

  كابول.  وحالف إسقاط في مساند   دور   إليران كان قبل   تغادر.  ومن عندما محلها ستحّل  أنها
ّ
 كانت إذ العراق، غزو  عند إيران الحظ

رب الحرب، بإدارة الحربية البنتاغون/وزارة فانفرد اإلديولوجي، التطرف غاية في يومها األمريكية اإلدارة  بتوصيات الحائط بعرض وض 

  العراق تحطيم كان لية،ياإلسرائ النظر وجهة العراقية.  ومن القوات هزيمة بعد الوضع معالجة أصول  حول  جيةالخار  وزارة
ً
 هدفا

،
ً
 آن؛ في نفطو  ماء عنده الذي مادية... البلد وإمكانيات ثقافية علمية إمكانيات آن   في عنده الذي الوحيد العربي البلد فهي استراتيجيا

 ،(كاوبوي ) بعقلية سرئي األبيض البيت في الغزو.  وتهّيأ لهذا املشجعين أكبر من األمريكية املتحدة الواليات في اإلسرائيليون  أن عجب فال

 استغالله. يمكن ساخط مليّ  عتنوّ  ذلك إلى الدولية.  وأضف بالقوانين نظامه إدانة يمكن العراق في مجرم طاغية ورئيس

 

ع السريع السقوط أّن  من الفترة أول  الهلع إيران اعترى  وإن كية،األمري بالحملة ترّحب أن إال إليران كان وما
ّ
 لديكتاتوريا للنظام املتوق

 تأسيس ودعمت للغزو، كاملة خدماتها إيران املاللي.  وقّدمت نظام وإسقاط املشوار إكمالب األمريكية املتحدة الواليات يغري  أن يمكن

مون من فالشيعة سادته، الشيعة )ديمقراطي( سيكون  نظام
ّ
– عراقيال السنيّ  الخطاب العرب. وانغمس السنة بخالف قيادات ولهم ظ

  التخوين في –املشايخ بقيادة
ً
الشيعية.   ةالسياسي للتنظيمات خالية   شبه الساحة فترك االستعراض ّي، القومي الخطاب مع متماهيا

 الغزو.   بعد سيتحّقق العادل اإلمامّي  الحكم أّن  من ساذج   ديني   خيال   الشيعة العراقيين بين يومها وطار

 

 وبسبب لزمن،ا قبل.  ومع ذي من أكثر الشيعية الكتلة إلى بالحاجة األمريكيون  شعر للغزو، املبكرة األيام من السنية املقاومة وبانقداح

  السياس ي النفوذ أصبح السياسية، العملية ومقاطعة العراق في السّني العربي العجز
ً
 كانت بدورها التي ة،الشيعي الكتلة بيد عمليا

  بها مرتبطة فصائلها وبعض اإليراني السند إلى بحاجة
ً
 ثمار حصد من يه إيران أّن  في املؤملة الدهر مفارقات كامل.   وكانت شبه ارتباطا

ر ما مساعدة إيران بدأت حتى الحكم مفاصل على الشيعية القبضة أحكمت أن السنّية.  وما املقاومة
ّ
 في ييكاألمر  الوجود صفو يعك

 لوجودا أمن تقّض  تفجير السنة( بأجهزة عمادها )التي الثائرة الساحة تزويد ذلك من وكان بالساحة؛ االنفراد لها يتّم  لكي العراق

سقط ولكن األمريكيين، على هذا يفْت  العراق.  ولم في االمريكي
 
د ولم أيديهم في أ  )وقد املواجهة هةلجب املؤقت التوسيع خيار إال لديهم يع 
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  ذلك فعلوا
ً
 النسحابل املناسبة الشروط ئةتهي جملة من الصحوات، قّوات األمريكيين( وتشكيل قاتلت التي الصدر قوات ضّد  جزئيا

خذ أن بعد
 
. القرار ات

ً
 ضمنيا

 

نها العربية، الدول  أهم من واحدة   بحكم اإليراني النفوذ أمسك وهكذا
ّ
 من غيرها من عدد   في جيوب تقوية في املسيرة استكمال من فمك

مان أّن  إلى إضافة واليمن، البحرين في البلدان،   كانت التي ع 
ً
  دوما

ً
 (،1982 )تأسس هللا حزب صعود مع النفوذ هذا لها.  وترّسخ صديقا

دال( عتاال  )محور  دول  ومعاداة العربي الخذالن أن يخفى غّزة.  وال في حماس مع والتحالف الضّفة، في اإلسالمي الجهاد حركة تبّني ومع

ن الذي هو الفلسطينية التغييرية للقوى 
ّ
  إيران مك

ً
 طريق لها ارص أن بعد إيران الفلسطينية.  فتعملقت القضية استثمار من عمليا

  موالية جيوب إلى باإلضافة ودمشق، بغداد عبر املتوّسط الشاطئ إلى طهران من معبدة
ً
  مرتبطة وجماعات مذهبيا

ً
 من غيرها يف مصلحيا

 العربية.   الجزيرة ذلك في بما ةالعربي البالد

 

 االستقرار خلتخل واغتياالت مدنيين وقتل   تفجير   بعمليات القيام تستطيع واإلرهاب للشغب عاملية شبكة بإنشاء إيران قامت ولقد

 املتحدة ياتوال وال ةروبو وأ وإفريقية الالتينية وأمريكة العربية البلدان في امتدادات الشبكة خشنة.  ولهذه سياسية رسائل وترسل

.  )املرجح األمريكية
ً
 صناعة هي 2013 نيسان/إبريل في شيشانية عناصر بها قامت التي بوسطن مارثان في الجماعي القتل حادثة أن أيضا

 يجر   لم أنه يالحظ نيويورك.  كما حادثة بعد نوعها من األولى أنها رغم القصة هذه األمريكي اإلعالم طوى  كيف املالحظ إيرانية.  ومن

  تقّوض ال اإلرهابية العمليات املعتاد(.  وإّن  هو كما والعنف اإلسالم عن يومها الكالم
ً
، نظاما

ً
 )مقارنة ديوجو  تهديد فيها وليس مستقرا

 هّز ت أنها الغربية.  غيرة روبو أ دول  أو األمريكية املتحدة الواليات مثل راسخة   التقليدي( لدول  الثقيل السالح حتى أو النووي بالسالح

فسد الديمقراطية الدول 
 
 البلبلة، ثإحدا على القدرة يملك من استثارة تجّنب إلى الدول  هذه يدفع مما السياسية، عملّيتها انسياب وت

  املداراة ثمن دام ما
ً
.   التأديب وثمن مقبوال

ً
 عاليا

   

 التنبيه فوتناي السببّي.  وال للتفسير وقابل   مفهوم   اإليراني الصعود أّن  على التأكيد هو متداخلة لتطورات االختصار هذا من الغرض إن

ه إلى
ّ
 لشيعيا للوالء مبررات   وقّدم الشيعة، عامة عند بالتفّوق  الشعور  ودعم إليران، الفارسية بالهوية االحتفال اإلنجاز هذا عّزز  أن

 منهم.  املتدّين عند الشيعي املذهب بصواب القناعة ورّسخ العالمي،

 

  إال ليست إيران تكّررها التي اإلمبريالية ءعدا شعارات وإّن 
ً
.  ومن ترويجا

ً
 بها امتق التي املاهرة املراوغات نجحت عملية، ناحية دعائيا

  الدولة تلك تقديم في إيران
ً
  الثمن، ناسب إذا والغرب أمريكة مع التعاون  يقبل نظاما

ً
 أكثرية رةمحاص في عليه االعتماد يمكن ونظاما

  معاداتها كلفة رفع في إيران نجحت نفسه الوقت العربي.  وفي النمو طويقت وفي املسلمة األمة
ً
.     ضربها وأ بها والتحّرش سياسيا

ً
 عسكريا

 

 العربية... الثورة جاءت ثم

 

 خامساً.  االحنصار
لت لقد

ّ
 أنظمة بوجود كنةمم غير بيةالعر  البلدان من يليها ما على الفارسية اإليراني.  فالهيمنة الحلم عين في ضربة العربية الثورة شك

 الوطنية.   األولويات تقديم على سياساتها تقوم حّرة
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عطى مع قوميةال اإلديولوجيا تتقاطع اإليراني.  وهنا االنفراد بانتهاء العربية الثورة آذنت العربي، بالربيع الظاهري  الترحيب وبرغم  الـم 

  تتالش ى أنه واقتدار.  كما تصميم   ثورة بقيام العرب على ارس يالف التعالي يخبو السياسية.  إذ املرواغة مع الديني
 
 للشيعة الدينية مةاملسل

  يثورون  شيعة   غير هم فها الظلم، على والثورة التضحية أهل وحدهم أنهم من
ً
فسد مما ،وإباءً  عزة جب ي   ّردتف ومقولة اإليراني الع 

 مذهبهم.

 

من  هم بيةالعر  الثورة جمهور  أّن  العلم مع اإليرانية، الثورة استلهمت العربية الثورة أّن  إيران ادعاء في للنظر الفتة مفارقة ثمة وكان

، يعايشها ولم اإليرانية الثورة يعاصر لم جيل  
ً
 طّرفوالت الظلم ضّد  ثورة من اإليرانية الثورة تحّولت بعدما ثورته وجاءت شعوريا

 .  مذهبي وتطّرف استبداد   نظام إلى الليبرالي

 

  السورية الثورة وكانت
ً
  الكبرى  الضربة هي تحديدا

ّ
لت ية.  فلقداملعنو  متضّمناتها على عالوة السياس ي الصعيد على اإليرانية ةللخط

ّ
 مث

  سورية
ً
  موضعا

ً
 التالية:   لألسباب املدى بعيدة اإليرانية املآرب لتحقيق مثاليا

 

 
 
بل مستعّدة خاص   نوع   من استبدادية يجعلها املجتمع، على ة  ناقم طائفة   شبكة على السوري النظام استبدادية .  ارتكازأول

ّ
 عن لتنك

  الوطنية الوجهة
ً
.  فحتى تمحورا

ً
 الفاش ي بداداالست أو وفرانكو ملوسوليني وإسبانية إيطالية في الفاش ي االستبداد أخذنا إذا طائفيا

 منهم احدو  يكن ولم طورية،اامبر  صفة ذات مشاريع هذه تكان الستالينية، لروسية األحمر االستبداد أو النازية، ألملانية العنصري 

 
ً
قّدم مشروعا    .ملا يشار إليه تأكيد   إال الدول  هذه أنظمة استدارة وما النهاية؛ في الوطن تحطيم تّم  وإن الوطن على الوطن عدّو  ي 

 

 
 
ل الثقافي، الصعيد .  علىثانيا

ّ
  سورية تمث

ً
  موقعا

ً
 م الفارس يّ  االختراق لعملية غطاءً  يمنح مما العربية، القومية لفكرة مهما

ً
 بذلك تدثرا

م من وهو املمانعة بفكرة السوري النظام متاجرة استمرار وظيفّية نفهم الوطني.  وبذلك اإلرث
ّ
إسرائيل.   أمن حفظ في وأتقن الجوالن سل

  ذلك في إيران وساعدت
 
 في بل  ق من حدث كما الشعار، رفع دملجرّ  يصّفق البعض تجعل التي العربية للعاطفة السياسية السذاجة

 قومي(. )بطل ألنه العراق لجّزار التصفيق

 

 
 
ل .  إّن ثالثا

ّ
ن مافيا نحو على السوري النظام تشك

ّ
مك  في السوري النظام يمتلكها التي الشغب مثيري  شبكة من االستفادة من إيران ي 

 العربية. القومية عن والدفاع البعث حزب الئحة تحت املصلّحي التضامن وشبكة العربية، الدول  من عدد  

 

.
 
ر   قمعي   نظام   وجود مّيزة ثمة  رابعا

ّ
لوطنية.  ا األولويات بكل النظام هذا فّرط ولو يعمله، فيما قولة للشعب يكون  أن يتصّور  ال متجذ

  عالية بدرجات القيام عبر هذا ويمّر 
ً
 وهي كسية،املار  خلفيته عن السوري النظام به يقوم الذي الفظيع التنكيل القمع.  ويعّبر من جدا

 ينهذ بين جرمامل النظام جمع ولقد ومجرميهم؛ املجتمع سفلة من منتقاة   موت   عصابات تجنيد املاركسية غير الحاالت في يقابلها التي

 قاصمة لضربة ةيائس لةمحاو  مجّرد كونه وعدم لسنوات   بذلك واالستمرار والتشريد، وللتقتيل البلد لتخريب االستعداد األسلوبين.  أما

ة الوطني االنتماء لضعف انعكاس   فهو فحسب،
ّ
 مثاليّ  مالنظا كون  يعّزز  مما عنه، االنسالخ واستعداد إلشكاليته، أو الحاكمة للثل

ل
ّ
 الخارجي.   للتدخ
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.
 
  بأن إيران أغرى  السوري النظام عليها يقوم التي السيطرة لشبكة النصيري  االنتماء أّن  إنكار نستطيع وال  خامسا

ّ
 هذه ضّم  من نتتمك

 في وجده ما ثلم صدى يلَق  لم الذي وبالتبشير سورية في الحسينيات ببناء لهذا قّدمت أن وكان الفارس ي، تشّيعها جناح تحت الطائفة

عتبر النصيرية الطائفة تكتنف التي االضطهاد العلوية.  فعقدة الطائفة صفوف بعض
 
 وهكذا لشيعية. ا للفكرة الطبيعي املدخل ت

مانية اإللحادية مع إليران الغيبية شبه املرجعية الدينية تشاركت
ْ
 العلويين تحّول  أّن  إيران تدرك السوري.  وربما الحكم لفكرة الَعل

، أمر   عشرية االثنا اإلمامية إلى النصيرية ماني العمق باعتبار فاطميّ  توجه   إلى يتحّولوا أن وترض ى مستبعد 
ْ
 .الفكرية ملنخبته الَعل

 

.
 
عد استحضار من بّد  ال فارس ّي، طورياإمبر  حلم   عن نتكلم دمنا وما  سادسا  في لتركيا للتأثير بوابة هي الجيوسياس ي.  فسورية الب 

  السورية، الثورة قبل لتركيا الخلفية الساحة أصبح قد كان العراقي والشمال املنطقة،
ً
كم السياس ي السلوك بسبب وجزئيا  العراقي للح 

ع العربي املزاج معه ينسجم مما هو التركي املشروع روح ذلك، عن نفوذها.  وناهيك تحت الواقع أو إيران مع املتحالف
ّ
ليه.  إ ويتطل

  سورية واقتناص
 
  ضرورة

 
  املنفتح اإلسالمي األفق ذات التركية الوسطية لحصار إيرانية

ً
 التشّيع في ةاملغروز  النرجسية وجه في عامليا

 القومّي. الفارس ي

  

، وهي مغامرة امالش بالد قلب لسورية والحرية الكرامة ثورة ضّد  قّوتها بكل وزّجت إنجازاتها، بثقة مدفوعة غّيها مستنقع في إيران لغتوو 

ع و غير مضمونة النتائج وتعّد خسارتها كارثة استراتيجية إليران، مما يلزمها متابعة الطريق ولو كان هذا اإلصرار سيعيدها ثانية إلى الخض

لت في الرمزي  لويات السياسة األمريكية في املنطقة.  أما النتائج على املستوى الثقافيألو 
ّ
 بحزب يسمى ما لوياتأو  عن للثاما سقوطفتمث

 تجاهل يمكن ال كبرى  أمل   خيبة وهي العرب، بالد في اإليرانية الشيعية الفكرة بانسياح األمل زهوق  جانب إلى الوطني، التزامه ومدى هللا

 .اإليراني السياس ي الالشعور  مستوى  على أثرها

 

  ≈ ≈ ≈ 
 

 الواليات مع املالك للتعاون  مستعّدة طهران أصحبت سياستها.  فلقد لتغيير إيران دفعت التي الرئيسة األسباب من يعّد  سبق ما كل إّن 

  لتكون  اعتمادها أوراق وتسليم األمريكية، املتحدة
ً
 محور  كفاءة من أعلى بكفاءة   الدولية املصالح يحرس العربية املنطقة في كفيال

 أو ةاألمريكي املتحدة الوالياتًء سوا الدولية، القوى  جهة من أما إيران، جهة من بينها.  هذا فيما املتخاصمة الخليج ودول  االعتدال

 تقديم على بيرك نحو على عتمدت بدائية، طريقة العربية الدول  على التأثير في الخليج دول  تعتمدها التي الطريقة فإن روسية، أو روبةو أ

 السورية مث العراقية الحالة في األمر هذا السلفية.  وأخذ وخاصة اإلسالمية الجماعات طريق عن التأثير إلى باإلضافة املالية، العطاءات

  حصل الذي هو وهذا الدعم؛ يقّدم من يد من األمر انفالت احتمال يحمل حّدين ذو خيار وهو جهادية، جماعات   دعم شكل
ً
 فعال

 معاتاملجت باستقرار العبث أجل من املتطّرفة الجماعات بعض دعم أو تيسير في مصلحة لهم أّن  وإيران السوري النظام رأى حينما

 الغربية. الدول  بأعصاب واللعب

 

 أفغانستان يف معه هاتعاونعلى غرار  العربية املنطقة في الواليات املتحدة األمريكية لبسط نفوذها مع التعاون  إليران الوقت حان لقد

  أفغانستان في األمريكية املتحدة الواليات مع إيران تعاون  العراق.  وكان وفي
ً
 وراء ومن البان،ط تحجيم في مشتركة مصلحة حّقق متكافئا

  وضع ذلك
ً
ن فقد العراق في الباكستاني.  أما للنفوذ حّدا

ّ
 بّد  لها يسل عاطفةمت أو موالية شيعية شبكة لوجود لألرض إيران امتالك مك

ن ألطراف   سياسية وملصلحة األطراف لبعض مذهبية )لدوافع والتنسيق الكامل التعاون  من
ّ
 ملنّصةا تحويل من إيران هذا أخرى(.  مك
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ة بالعراق، واالنفراد يدها من األوراق من كثير   وانتزاع األمريكية املتحدة للواليات مناكفة منصة إلى العراقية
ّ
 لعطالةا ذلك في مستغل

 ما التي وريةالس الورطة املتطّرفة.  أما الجماعات حركة نتائج واستغالل السنية املقاومة حركة وتوظيف العراق، في للسنة السياسية

لت فاعلياتها، تتفّتق زالت
ّ
  فمث

ً
  مغامرة

ً
  إيرانية

ً
 سطاملتو  املدى ىعل يعجزها سوف إيران لقوة امتداد   فرط كانت أنها يتبّين أن يغلب خطرة

 في تكون س أنها تضمن أن يمكن ال أخرى  وقوى  إيران بها تحيط أن يمكن ال لقوى  وتحريكها اإلديولوجي االنكشاف عن ناهيك والبعيد؛

 صالحها.

 

 استنتاجات:
 الدولية. باألجندات يلتزم لكي املاّسة الحاجة و الذات على االعتماد بين اإليراني الصعود يجمع -1

 نهائية. ليست الشراكة لهذه النهائية الصيغة أّن  غير املنطقة، في إيران مع الشراكة في قرارها الكبرى  وليةالد القوى  اتخذت لقد -2

ْد  لم إيران، كسبته الذي االنفتاح بعد -3  ممكنة. والتجاهل املقاطعة طريقة على العربية محاصرتها تع 

 نحوها. دراملبا التعامل إلى وتحتاج كثيرة، العربية املنطقة في اإليرانية االختراقات -4

. يزيده أن ويمكن العرب، لصالح اإليراني الدولي التفاهم صيغة في يعّدل أن يمكن العربي السلوك -5
ً
 سوءا

 حيز اوز تتج موضوعية عوامل إلى اإليراني النفوذ يستند إذ فاعل، أو واف   غير اإليراني النفوذ مع للتعامل الطائفي املدخل -6

 يا.واإلديولوج املذهب

 صالحها. في هو الثورة لهذه الطبيعي للتطور  خمد   أي فإّن  ولذا إيران، صالح غير في هي العربية الثورة نتائج -7
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 ملخص
 

  تتزايد التي التحديات من معّقدة جملة   ضمن تركيا تتحرك
ً
ن طبيعة وتدعووخارجية.   داخلية تحديات   باستمرار، حرجا

ّ
 السياس ي التمك

 االنفراج ّن أ السورية.  كما للثورة مناصرة   غير املعارضة أّن  حيث الداخلية، السياسية التوازنات مراعاة الحاكم والتنمية العدالة لحزب

  يةترك علوية كتلة وجود ذلك إلى لالنتكاس.  ويضاف يعّرضه بما تقوم أن لتركيا يمكن وال األولى مراحله في زال ما الكردي
ّ
 وراء تصطف

 تأثيرها زال ما يالت وناسكندر  في النصيريين كتلة إلى باإلضافة تستثيرها، ال أن الحالية الحكومة وعلى املعارض، األتاتوركي الحزب

 
ً
.  ومن محدودا

ً
ماني التيار عداء هو تركيا في االستقرار تحّديات أهّم  جدا

ْ
،م التيار هذا ّن أ لتركيا.  وصحيح   الجديد للتوّجه الَعل ك 

ّ
 إال تفك

ن، تحالف الجيش وبين بينه أّن 
ّ
عد بتعميق الجيش دور  تحجيم جرى  مساند.  ولقد وبإعالم   دولي   بدعم يحظى كما مبط  في ؤسس يامل الب 

.  وإذ لم أطماعه أّن  غير الحكم، عتبر تختف    االقتصادي اإلنجاز ي 
ً
  دعامة

ً
 ي  سياس  استقرار   عدم أّي  ّن فإ الحاكم، الحزب لشرعية مهمة

  ينعكس
ً
 في تركيا تماداع بسبب الخارجية السياسة مع االقتصادية التحّديات االنتخابات.  وتتقاطع نتائج وعلى االقتصاد على سلبا

 ويوالنو  يمياوي الك اتفاقي بعد تركيا على الضغوط تفاقمت وإيران.  ولقد روسية التاريخيين، عدّويها من تستورده ما على الطاقة تأمين

 الداخلية. جبهتها على التركيز إلى اضطرها مما

 

 

 مقدمة:
فترض أن يدعو إلى  الذي األخالقي الدافع على الكامل االتكاء يمكن ال سورية في الثورة تجاه التركي السلوك تفسير في  الثورة.   ولقد عمدي 

لت
ّ
  سورية تجاه تركيا سياسات شك

ً
  بالحكم املمسكة للنخبة دينيال االعتدال يكون  أن رجا ممن لكثير   لغزا

ً
  كافيا

ّ
 سورية في لللتدخ

قّدمها ،الجيوسياس ي الصعيد على كبرى  مصالح أعينها نصب تضع الناضجة للدول  الحاسمة القرارات أّن  الجريح.  غير الشعب وإنقاذ
 
 وت

 املبتلى.     الجار نصرة ذلك في بما أخرى  اعتبارات على

 

ر
ّ
  وتوليها مباشر نحو   على السورية باملسألة تركيا وتتأث

ً
  اهتماما

ً
  وكأنها كامال

ً
  داخلية، مسألة حقا

ً
 حدوث في لراجحةا مصلحتها آن   في مدركة

ن املساعدة.  وإّن  على قدرتها محدودية و التغيير
ّ
 أن حكم.  كمابال إيران نخبة بانفراد مقارنته يمكن ال تركيا في الحاكمة النخبة تمك

 لذيا الكردي التحّدي وتواجه االقتصادي، النمو حركة متابعة أجل من بموارده الفقير لبلدها طاقةال تأمين تحديات تواجهأنقرة 

  يتفاعل
ً
  سلبا

ً
 مما الحاكم، والنظام العسكرية النخبة بين املتوترة العالقة نسيان يمكن العراق.  وال وكرد سورية كرد وضع مع وإيجابا

حة قّواتها زّج تترّدد في  أنقرة جعلي
ّ
 البلد لهذا ياس يالجيوس الوضع التحديات رأس على طبيعتها.  ويأتي في مفتوحة هي مواجهات   في املسل
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بالدعم  كوكش من يخلو ال تركيا تجاه السورية املعارضة فصائل بعض سلوك أّن  نذكر أن يفوتنا للتحّرك.  وال مساحة من به يسمح وما

 عام. بشكل املعارضة هذه سلوك مهنية عدم إلى باإلضافة للثورة، كثيرة مصالح فّوت الذي األمر منه، تخّوف أو التركي

 

 تعمل التي القوى  دعم إلى معه، التواصل قطع إلى اقتصادية، قنوات وفتح دمشق في الحاكم النظام مداراة من التركي الدور  تطّور  ولقد

لبال  ذلك وكل ضده؛
ّ
 على ةسوري كانت مفتوحة.  فإذا عسكرية جهةموا إلى تركيا تنجّر  اللكي كامل أعصاب   ضبط ومع مباشر تدخ

  متقّد  يجعلها الذي وما التركي، الفعل طاقة حدود هي فما لتركية، األهمية من عالية درجة
ً
 هذا لىع لإلجابة آخر.  وسنسعى على خيارا

ن ( طبيعة1عوامل: ) ستة مناقشة خالل من
ّ
 سورية؛ نحو تركيا سلوك على االقتصاد يؤثر كيفو ( 2) الحاكم؛ للحزب السياس ي التمك

 أزمة ( وتدبير5) العلويين؛ مثل غاضبةال الشعبية املكّونات مع الحصيف ( والتعامل4) الكردية؛ األزمة إلنهاء ناجعة حلول  ( وتقديم3)

 العسكرية.  املؤسسة مع الحذر ( والتعامل6) تأمينها؛ وكيفية الطاقة

 

 ومداه الرتكي السياسي التمّكن أواًل.  طبيعة
ن ثمة سلي

ّ
  يكون  وعندما مطلق، سياس ي تمك

ً
قا طب 

نا بعنف.  ويستند أّضاده يقدح أن يلبث ما فإنه الدكتاتوري النحو على م 
ّ
 لتمك

 الحزب حّققه يالذ السؤدد كل بالغ.   فبرغم حذر  إلى  إدارتها تحتاج دقيقة موازنة على تركيا في الحاكم والتنمية العدالة لحزب السياس ي

عزى  ونجاحه قيامه اللعبة.  وإّن  خيوط بكل الحزب هذا يمسك ال ض ي،املا العقد في   ي 
ً
 في ناتالتواز  حفظ في الحزب مهارة إلى تحديدا

 ورته.وخط وتراكبيته تعقيده في والبالغ املتأرجح الجيوسياس ي املحيط ومراعاة باأللغام، املليء التركي السياس ي املسرح

 

 حديد، من ة  بقبض الدولة بمؤسسات إيران في الحاكم النظام يمسك اإليراني.  إذ بالنظام يالترك النظام تماسك مقارنة نستطيع وال

ت.  ولقد أي دون  ويحول  السلطات يحتكر نحو   على الثورة بعد املؤسسات هذه وبنى
ّ
 نظام لول ف بتصفية اإليرانية الثورة قامت تفل

لت أجهزة من أو العسكريين من سواءً  الشاه،
ّ
 مثابةب أصبحت التي اإليراني الثوري الحرس هي خاصة أمنية قوة سهالنف األمن.  وشك

 التذكير ين.  إّن واإلداري السياسيين بقادتها الدينية مرجعيتها بربط السياسية القبضة إيران أحكمت مقتدرة.  كما خاصة عسكرية فرقة

عتبر مذهبية دينية بهيكلية املتمّتع الشمولي اإليراني النظام بطبيعة
 
 التركي نيلحجما تساوي  ألّن  ،ملوضوعنا مهم   شرعيته لمعق ت

 واإلقليمي. لداخليا املستويين على التحّرك قدرة ناحية من نامتساوي فيهما الحكم جهازي  أّن  في الخاطئ االستنتاج إلى يدفع قد واإليراني

 

 
ً
، وأوال

ً
مقراطي نظام   الحكم التركي نظام وآخرا  ملزاج ع  وخاض الليبرالي، النحو على د 

  حاّدة لذبذبات يتعّرض الذي املصّوتين
ّ
 العظمى ل الدو  العالمي.  وفي باإلعالم رويتأث

 الفاصلة، ور األم في السياس ي القرار على الشعبي املزاج يؤثر ال عالمي نفوذ لها التي

  تفقده وما
ً
  تعّوضه تفصيلية ناحية في مؤقتا

ً
 التي لدول ا أخرى.  أما ناحية في كسبا

  الهوى  هذا كان إذا سيما وال فادحة، خسارات   إلى الشعبي الهوى  يقود أن فيمكن انطالقتها بدايات في هي
ً
 إقليمية ارجيةخ لتأثيرات عرضة

 دولية. أو

 

  بحاجة والحزب البرملان، في مطلقة أكثرية تركيا في الحاكم والتنمية العدالة حزب عند ليس أنه الناس من كثير   وينس ى
ً
 من إلى دوما

مانية قوى  أعمال.  وثمة وأصحاب وليبراليون  قوميون  معه ويتحالف ه،مع يتحالف
ْ
 قد كان الذي الجمهوري الشعب حزب في متمثلة َعل

مقراطي نظام   الحكم التركي نظام  و النح على د 

تين ملزاج وخاضع   الليبرالي،  تعر ضي الذي املصو 

ة لذبذبات  و  حاد 
 
 .العالمي باإلعالم ر يتأث
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 التركي الشعب من ثابت   قسم   ثمة حاكم، حزب أي شعبية وتهبط تعلو ضّده.  وإذ وتعمل الحاكم بالنظام تترّبص (CHP) أتاتورك أسسه

  عداءً  املعادية العلمانية الكتلة هذه حجم يبلغ وأنجز.  وربما عمل مهما اإلسالمي التوجه ذي للحزب وكاره   معاد  
ً
مس كامال

 
 تلةالك خ

استطاعت.   ما يالترك اإلنجاز على االلتفاف حاولةم بيةو األور  الدول  تفتأ وال دولي، بدعم   الكتلة هذه تتمّتع أنه إلى االنتخابية.  ويشار

زي  حديقة أحداث من واألمريكية روبيةو األ  واملواقف  نحازة. امل اإلعالمية التغطية أو الرسمية مواقفها في سواءً  بالغة، داللة فيها غ 

 

  ( ليسAKP) والتنمية العدالة حزب أّن  كما
ً
  حزبا

ً
  متراّصا

ً
فا

ّ
متعددة ربما نستطيع  توّجهات نجد بل واحد، إديولوجي   توّجه من مؤل

 توّجه هو يالثان حجمها.  التوجه إلى نسبة ومؤثرة صغيرة مجموعة وهي ،فقهية ذهنية ذات مجموعة توجه هو األول  :تشخيصها في ثالثة

الحزب.   يزةرك التوّجه هذا ويعتبر ،الغربيةله موقف نقدي من التجربة و  املحلية لألبعاد األولوية ويعطي الجامعات مناخ يعكس حركّي 

 . الجامعات الغربية في والدراسة العاملية التجربة أعضائه لىع ويغلب االستراتيجية، املرونة توّجه هو الثالث التوجه

 

.  ففي أصبح صديق   من الحاكم والتنمية العدالة حزب يواجه جديد تحّد   وثمة
ً
 وراء كان –بجملته– املحافظ التيار أّن  حين معاديا

 حزب لسياسات رفضها ازداد غولن هللا فتح زعامة( بHizmet) الخدمة حركةأّن  إال االنتخابات، في AKP الــ لحزب املتتالية النجاحات

 فاهمالت موقف من والتنمية العدالة وحزب غولن جماعة بين العالقاتانزاحت  أردوغان.  ولقد طّيب الوزراء ولرئيس والتنمية العدالة

 زراءو  رئيس ولعن بالثبور  لةالعدا حزب على غولن دعاءبما في ذلك  ،الصريح العداء موقع إلى االنتخابات في الحزب الجماعة دعمو 

.  وتعترض الدولة
ً
 إلى االنضمام محاولته في الحزب ( برود1رئيسة: ) سياسية مواقف خمسة في الحاكم الحزب على غولن جماعة علنا

 لألقلية فيةالكا املراعاة ( وعدم4) بالنفس؛ النأيبدل  العربية الثورة لقوى  ( ومناصرته3) إلسرائيل؛ ( وعداؤه2) ؛بيو األور  االتحاد

  يرونه ( وما5) التركية؛ العلوية
ً
رد مع التعامل في ليونة

 
ح. وتضغط وحزبه الك

ّ
 ماعةالج نفوذ خاللعلى الحكومة من  غولن جماعة املسل

  ذلك والشرطة.  ومن القضاء في القوّي 
ً
 لحزب اعمةد هي عسكرية شخصيات من للنيل االنقالبيين العسكريين محاكمة استغالل مثال

الت يتحّملأن  والتنمية العدالة لحزب كان واهية.  وما تهم   على بناءً  والتنمية لةالعدا
ّ
 ملساحاتا تصّرفاتها تجاوزت أن بعد الجماعة تدخ

 لعدالةا حزب لسياسات رافضة أنها في ليس غولن جماعة مواقف إشكالية السيادية.  وتتحّدد القرارات ساحة إلى ونفذت االجتماعية

  تعمل أنها وإنما فحسب، والتنمية
ً
  يكون  أن يمكن سياس ي حزب   خالل من وليس خلسة

ً
 تصّرفاته.   عن مسؤوال

  

 الحاكم لنظاما األفعال.  فنجح ردود عن واالبتعاد بواقعية التركي الوطني اإلرث مع التعامل في والتنمية العدالة حزب براعة كانت ولقد

قد من كثير   حلحلة في مانية الدولة إرث زال ما أنه والثقافي.  غير السياس ي وييناملست على التركي النظام ع 
ْ
، سدةاملستأ الَعل

ً
 زال وما فاعال

 يعّبر ال وربما   بديل. إعالم   بعد   ينضج ولم فقط التوجهين هذين تحييد وجرى  والليبرالّي، القومّي  التوجهين بيد اإلعالم من كبير   قسم  

،مم زال ما أتاتورك انتقاد كون  مثل ذلك عن
ً
 ولقد لتركي؛ا التاريخ في ودوره أتاتورك بعظمة الطالب تعظ املدرسية املناهج زالت وما نوعا

 من مزيد وإعطاء 2013 السنة هذه من العاشر الشهر في الديمقراطية اإلجراءات حزمة على التوقيع بعد الوضع على تعديالت أجريت

 االبتدائية. املدارس في العلم تحّية في أتاتورك تمجيد غاءوإل التدّين مظاهر على القيود وتخفيف لألقليات الحريات

 

ن وكان 
ّ
 على تطورين خالل من تحّصل قد والتنمية العدالة لحزب النسبي التمك

 اليةع رتب   وإرسال الحكم على الجيش قبضة زعزعة املؤسس ي.  أولهما، املستوى 

 يعارض ب  النقال  تخطيطهم بسبب 2008 سنة منذ القضاء أمام للمثول  منهم

 هرتأظ التي االعترافات جانب إلى األرغينيكون(، )قضية الديمقراطية األسس

 لالتعام في والتنمية العدالة حزب براعة كانت

 نع والبتعاد بواقعية التركي الوطني اإلرث مع

 األفعال.   ردود
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رد.  وثانيهما املدنيين ضّد  الجيش جرائم
 
مانيين غالة إزاحة هو الك

ْ
، وتّوج 2010 سنة نهاية في اكتمل الذي األمر القضاء، سّدة من الَعل

 عضو  17العليا إلى زيادة أعضاء املحكمة تّمت السنة، و  ذلك بتعديالت دستورية جرى عليها استفتاء شعبي في تلك
ً
باإلضافة إلى تحديد  ا

 أكبر في اختيار القضاة.   ومن أهّم التعديالت اشتراط موافقة ثلثي القضاة أعضاء 
ً
عطي الرئيس دورا

 
سنين خدمة القضاة، كما أ

   املحكمة لحّل األحزاب السياسية.  

 

  ومؤسساتها، للدولة كبيرة هيمنة  ل يسمح تركيال القانون  أّن  إلى النظر ويلفت
ً
 قراراته.  واستغل يةوملركز  األتاتوركية لطبيعته استمرارا

مانيين، نشاط لتحجيم ذلك الحاكم الحزب
ْ
 نفوذ وتقليص الحريات لتأكيد روبيو األ  لالتحاد االنضمام قضية استغّل  مثلما الَعل

ن العسكر.  كما
ّ
  إعالمية منافذ في دياالقتصا االستثمار خالل من تمك

ّ
 الدولية.  القوى  خطاب مع يتماهى الذي املغرض خطابها شّر  كف

 

  يفتح أن حاول  بل البعيد؛ املدى على ذلك يفلح فلن للقانون، العدوانية الطبيعة إلى الحزبيركن  لم ولكن
ً
 جديد صفحة

ً
 تركيا تاريخ في ة

 في شتركةامل الدستورية اللجنة فشل بعد كبيرة أمل خيبة إلى املضمار اهذ في تعّرضت جهوده أن الدستوري.  غير اإلصالح خالل من

  نافع د. بشير .  ويقدم2013 السنة هذه من عشر الحادي الشهر
ً
  مناقشة

ً
صها توافقي دستور  إلى التوّصل فشل لقصة ممتازة

ّ
 يماف ألخ

رد فلم  :يلي ل أن والتنمية العدالة حزب ي 
ّ
 التصويت هاعلي يجري  مسودة تطوير على لتعمل الحزبية األوزان بحسب دستورية لجنة يشك

ضعف مما طفيفة، أغلبية موافقة ينال وربما املصوتين، ملزاج يخضع سوف الحالة هذه في الدستور  ألن الشعبي،  على الوطني اعاإلجم ي 

 متساوي  بشكل يالترك البرملان في وجودةامل األربعة األحزاب تشارك حيث التوافقي، املدخل تبني إلى الحاكم الحزب عمد الدستور.  ولذلك

 وحزب (؛MHP) القومي الحزب و (؛CHP) الجمهوري الشعب وحزب (؛AKP) الحاكم والتنمية العدالة وهي: حزب الدستور، تطوير في

 (.    ولقدPKK) الكردستاني العمال حزب باسم العسكرية الكردية للميليشيا السياس ي الذراع وهو ( الكردي،BDP) والديمقراطية السلم

  الدستورية اللجنة في حزب كل من أعضاء بأربعة املتساوي  التمثيل في كان
 
  لفتة

 
 )حزب بيةاألغل حزب قبل من النوايا لحسن بالغة

  أعطى إذ والتنمية(، العدالة
ً
  تملك أحزابا

ً
  وزنا

ً
  تمثيليا

ً
فق.  بالتوا تخرج القرارات أّن  سيما وال لنفسه، أعطاه الذي الثقل نفس ضئيال

 للنقاش.   خاضعة مادة 172 من أكثر أصل من مادة 60 على إال االتفاق يتّم  لم التداول، من سنتين وبعد أنه غير

 

ر أسباب بوضوح نافع   ويشرح
ّ
  أراد الكردي والديمقراطية السلم فيقول: "حزب الدستورية اللجنة عمل تعث

ً
 التوكيد يهف ينتقل دستورا

 التركي، الشعب ضمن املختلفة السكانية للمجموعات الثقافية والحقوق  اإلثنية التعددية إلى القومية، ئهاوأعبا التركية، ]على[ الهوية

ص املحلية اإلدارات استقاللية يعّزز  وأن
ّ
 وحدة على مرةاملؤا بهاجس املسكون  القومي، الحزب أراد املقابل، املركزية.  في الدولة دور  ويقل

 قد ما كل نع واالبتعاد هي، كما التركية الهوية مواد على الحفاظ الكردية، املسألة في الحثيثة لحةاملصا خطوات من واملتخّوف تركيا

ضعف   تركيا حكم والذي الكمالية وريث نفسه يرى  الذي الجمهوري، الشعب حزب املركزية.  أما الدولة سلطة ي 
ً
 أسيست منذ منفردا

  أكثر ولكنه التركية، الهوية ماتمقوّ  تراجع من وفاملخا في القوميين مع فيلتقي ،1950 وحتى الجمهورية
ً
 امل باملواد اهتماما

ّ
مانية قةتعل

ْ
 بَعل

مانية القيم فرض في ودورها الدولة
ْ
  تنميةوال العدالة ممثلو لعب الذي الوقت والسلطة.  وفي القانون  بقوة وإن املجتمع، على الَعل

ً
 دورا

 
ً
سقة الجديد الدستور  مسوّدة تخرج أن على وعملوا اللجنة، يف األخرى  الثالثة األحزاب توجهات بين توفيقيا

ّ
 إلصالحا مشروع مع مت

 نقلهاو  التركية، الدولة بنية في نظر إعادة الدستور  يتضّمن أن إلى سعوا فقد سنوات، عشر منذ الحزب حكومة تقوده الذي الشامل

 واتساع لتركيا املطرد االقتصادي الصعود بأن والتنمية العدالة دلمختلط.   يجا رئاس ي برملاني أو رئاس ي نظام إلى البرملاني النظام من

  ونفوذها، دورها
ً
، إقليميا

ً
  فعالية أكثر رئاسة مؤسسة يتطلب ودوليا

ً
 الحزبان يرى  مابين وسياساتها؛ البالد توجهات تقرير في وتأثيرا

 التمهيد وى س يستهدف ال الدولة لبنية والتنمية عدالةال يتبّناه الذي التصور  أن والقومي، الجمهوري الشعب الرئيسيان، املعارضان
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ي
ّ
 من أخرى، مأعوا لثمانية البالد حكم في واالستمرار واسعة، بصالحيات   املقبل، العام في للجمهورية تنفيذية رئاسة ردوغانإ لتول

 .(3)املرة" هذه الرئاس ي القصر

 

  والتنمية العدالة حزب قام ولقد
ً
 والتي ولن،غ جماعة اللتفافات   تعّرض بعدما الحكومية باملؤسسات مساكهإ لترسيخ بمراجعات   مؤخرا

عتقد .  وال داخلية   مريبة تحالفات   لها أّن  ي  مانية، القوى  بعجز السادر الوثوق  يمكن وخارجية 
ْ
 تملؤه جيش   مع املتحالفة القوى  تلك الَعل

  جهود   نفوذه.  فثمة اضمحالل على الحسرة
 
ماني، القفص إلى بتركيا للعودة لفرصةا اقتناص تحاول  عاملية

ْ
 التغّيرات عدب سيما وال الَعل

 االنزياحات ةنتيج عسكري  بانقالب   القيام إمكانية فرصة ارتفعت اإليراني.  وإذ األمريكي والتفاهم السورية الثورة نتيجة اإلقليمية

 تركيا.  وإذا في سياسيةال الثقافة في نسبيّ  نضوج   وبسبب نسبيّ ال املؤسس ي االستقرار بسبب املنال بعيد زال ما فإنه األخيرة، اإلقليمية

 من طعن   محاوالت كونها تعدو ال أنها وإظهارها املالية الفضيحة تداعيات واحتواء األخيرة التحّديات تجاوز  والتنمية العدالة حزب نجح

  يزداد سوف فإنه متوّرطة، إيرانية شخصيات وجود بحكم خارجي وتآمر الخلف
ّ
 تمك

ً
 الحاإلص مسيرة متابعة عندها وسيستطيع نا

 مستمّر. انزياح في هو سياق في التشابك غاية في أضحت التي الخارجية عالقاته أوضاع ترتيب ومتابعة الداخلي

 

ن نسبّية استحضار بدون  العربية والبلدان سورية تجاه تركيا سياسات فهم يصعب والخالصة،
ّ
 اتوالتحّدي ةوالتنمي العدالة حزب تمك

 راجعت انطباع يهّدده أن يمكن الذي اإلنجاز ذلك التنموي، اإلنجاز في االستمرار من له بّد  يواجهها.  فال التي والخارجية الداخلية

 فيه التم الذي السياق ذلك سورية، في الثورة سياق في اإلقليمي الواقع مع الدقيق التعامل الحزب على تركيا.  كما في االستقرار

  عام   بعد إيران تجاه األمريكية تحدةامل الواليات
ً
 بكثير أضغف املنافسة األحزاب أّن  ومحاصرته.  وصحيح التركي الدور  تهميش من تقريبا

مانية التركية واملعارضة والتمنية، العدالة حزب من
ْ
  الَعل

 
  تملك وال متبعثرة

ً
، عمقا

ً
 يمكنه لسياس يا الحقل في عاقل   من ليس أنه إال شعبيا

ل حراك تهتّز.  وثمة أن يمكن ال بأنها الظّن  أو شعبّيته إلى الركون 
ّ
 له ويحشد وريالجمه الشعب حزب ويتزعّمه ويساري  ليبرالي هو يتشك

رك.  أما العلويين وهي أال إثنية، فرقة تأييد
 
رد الت

 
 سلمال )حزب الكردي للحزب ال والتنمية العدالة لحزب معظمهم فيصّوت الك

 النسبة األخرى  املناطق وفي والتنمية، العدالة حزب لصالح الكرد من %80 حوالي يصّوت الغربية املنطقة وفي (؛BDP والديمقراطية

،%60 حوالي
ً
ردPKK الـ العسكري  ونظيره BDP الـ هو والتنمية العدالة حزب يضّر  أن يمكن الذي الوحيد الحزب .   وعمليا

 
 يمثلون  .  فالك

 
ً
  طرفا

ً
  نجاحه ويستند استمالتهم، اكمالح الحزب يحاول  للمعارضة مهما

ً
 تسّر  تكن مل ولو الكردية القضية مع تعامله طريقة إلى جزئيا

 ترفض يالت القومية التوجهات مراعاة من له بّد  ال أنه إذ الحزب، يواجهها التي الصعبة املعادلة أوجه أحد غولن.  وهذه وتيار القوميين

 الكردية.   القوى  مع التساهل

 

عد   الحاكم الحزب ارتكازات ومن   كان الذي الفساد دابر بقطع إدارته قامت إذ خلقي، ب 
ً
 اإلضافةب السابقة.  هذا الحكومات في مستشريا

عدا إلى الخدمات.  وسنشير في الفائق والتحّسن املواطن بها شعر التي والوفرة تركيا حّققتها التي السريعة التنمية إلى  االقتصادي لب 

 ة. منفصل فقرة في التنموي 

                                                             

 

 .327/11/201 العربي، ".  القدسنهاية حلم الدستور التوافقي في تركيانافع. " موس ى بشيرـ   3

  

 

http://www.alquds.co.uk/?p=107813
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 الكردية اثنياً.  القضية
رد قضية تحريك في سورية في الثورة ساهمت

 
 الكردية يةالقض يشمل وأن إال السورية للمسألة التركي املدخل كان وما تركيا، في الك

رد أّن  إلى تركيا في الكردية املسألة أهمية البلد.  وترجع هذا في املتأّزمة
 
لموا الك

 
 وال– التركي عبالش من ير  كب قسم   أصبح ولقد فيها.  ظ

ل الخطأ يصّحح أن ويريد لهذا االرتياح بعدم يشعر –التركية القومية للنزعة الجاري  التهذيب مع سيما
ّ
ردا التاريخي.  ويشك

 
 حوالي لك

ز ولهم تركيا أنحاء في موّزعون  وهم قليلة،ة حفن وليسوا البلد سكان خمس
ّ
 استنبول.  دينةم هو لهم تجمع   وأكبر الشرقي، الجنوب في ترك

 

  تركيا في الكردية للقضية أّن  بموضوعنا صلة له ومما
ً
 أّن  وسورية.  كما نوإيرا العراق في كردستان بقاع كل في الكردية بالقضية اتصاال

 ارأوت على لعبي أن يستطيع أنه سيما وال استئصاله، واستحالة العسكري  بنشاطه االستمرار على مقدرته أثبتالحزب الكردستاني 

 أربعين حواليب –الرسمية التركية األرقام حسب– انيتالكردس الحزب بها قام التي العنف أعمال تسّببت اإلقليمية.  ولقد التناقضات

 
ً
رك.  غير الضحايا من ألفا

 
 تسببوا –مةاملحاك طائلة تحت أو معزولين بعضهم أصبح الذين التر ك الضباط بإمرة– التركي النظام أّن  الت

سسه له هذا مثل لنزاع   يمكن أكثر.  وال أو كردي مليون  نصف يقارب ما وتهجير كردية قرية آالف أربعة تدمير في
 
حسم أن ةاالجتماعي أ  ي 

ه سيما وال وحدها، بالقّوة
ّ
 يصعب بليةج مناطق في ويتحّركون  تركيا في نصفهم مقاتل آالف عشرة الكردستاني الحزب طاقم يبلغ أن

 وإيران ريةسو  ذلك في بما الكردستاني بدعم –السياسية الرياح بحسب– تقوم خارجية جهات وجود ذلك لىإ عليها.  ويضاف السيطرة

 وإسرائيل.  

 

 الكردستاني الحزب مع للتصالح تاريخية بمساومة تقوم اليوم وتركيا الشعبي، القبول  وتلقى التركي النظام إليه توّصل ما هو وهذا

 الفينة ينب وانتكاسات   املصالحة، هذه سترافق التي العراقيل املسلح.  وبرغم العمل وإنهاء حالسال  وضع مقابل مقاتليه عن والعفو

رد ذكره، سبق األمور.  وكما تطبيع في مشتركة مصلحة ثمة واألخرى،
 
 الحزب مقابل الحكم في مشارك سياس ي   حزب   تركيا في للك

رد عامة يوافق ال حقيقته.  وربما في عسكرية ايميليش هو الذي الكردستاني
 
 لكردستاني،ا للحزب التخريبية األعمال أسلوب على الك

 أوجوالن عتقلامل قائده شعبيةوعادت  كردستان، إنشاء في هدفه مع يتعاطفون  كما شعارها، يرفع التي القضية مع يتعاطفون  ولكنهم

 الظهور.   إلى

 

  لها وفتح املناورة على مقدرتها في وزاد ركيات في الكردية القضية كوامن سورية في الثورة انقداح   حّرك ولقد
ً
 حقي فرصة

ً
 قومي   لحراك   قية

  تركيا في الكردية القضية اتخذت قبل   بها.  ومن تحلم تكن لم سياس ي  
ً
عدا   ب 

ً
 بدرجة   فيه ماليالش اإلقليم تمّتع حين العراق غزو  بعد جديدا

  اقتصاده وأصبح ضخمة، مبالغ ماليالش القطاع هذا في تركيا االستقاللية.  واستثمرت من عالية  
ً
ن لتركي،ا االقتصاد مع متكامال

ّ
 ومت

. السّنة وبعربه بكرده للعراق الشمالي القطاع مع السياسية عالئقه التركي الحكم
ً
 أيضا
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ً
عقل فال ة،الكردي القضية هو لتركيا بالنسبة سورية مفتاح بأن التأكيد يمكننا إذا  ي 

 سيما وال السورية، املسألة مع تتعامل وهي الكردية ضيةالق التركية القيادة تهمل أن

 الكردية.   القناة عبر تركيا داخل إلى يصل سوف سورية في تغيير أي أّن 

 

أهمية.   ذات انعكاسات سورية على التركية-الكردية العالقة انعكاسات إّن 

أنقرة.   مع وثيقة عالقة علىأضحى  التقليدي القائد البرزاني أن واقعة.  كما حقيقة وأصبح يتسارع وتركيا العراقي الشمال بين فالتكامل

  ةحريص تكون  سوف تركيا أّن  غيرها.  غير ال تركيا هو الكردي القومي الحلم تحقيق مدخل يكون  أن التاريخ مفارقات ملن وإنها
ً
 في جدا

 الشرقية وبيةالجن املنطقة مع تعاملها في ركيةالت القيادة تحرص تركيا.  وسوف وكردستان العراق كردستان مع للعالقة خاص   تصميم  

 السياسية الحياة في أكبر مشاركة   فسح ومقابل الثقافية بالحقوق  االعتراف مقابل وذلك أنقرة، في للمركز كاملة تبعّيتها تكون  أنفي 

نه، واكتمل السلطة في والتنمية العدالة حزب استمر التركية.  وإذا
ّ
 استعمل ولقد كرد،ال مع المركزية رتيبةت باتجاه يسير أن يتوقع تمك

ة ولفظة كردستان لفظة ردوغانإ
ّ
 حثيثة.   مراقبة الكردية اإلدارة مسيرة أنقرة تراقب سوف ولكن له؛ خطبة في املل

 

ع غير من وليس
ّ
  الكردية املطالب تتطّور  أن املتوق

ً
 العدالة حزب تمراس باملركز.  وإذا الصلة محكمة صلبة فدرالية صيغة باتجاه تدريجيا

  فليس الحكم، في والتنمية
ً
 عالقته رّسخ قد الفدرالي اإلقليم هذا فيه يكون  الزمن من عقد   بعد ولكن الصيغة، هذه مثل منح مستبعدا

ل املركز مع  لوثيقا االرتباط هذا مدخل اآلن.  وسيكون  الحال هو كما اضطرار   قبول  وليس رض ى قبول  السياسية اللعبة بشروط وقب 

رد، أرض في التركية الحكومة ضختها التي الضخمة : االستثماراتأمرين
 
 األدنى الحّد  أّن  إذ الكردية، األحزاب ملشاركة العوائق ورفع الك

 .  %10 هو البرملان في األحزاب ملشاركة اليوم األصوات من

 

رد أما
 
لت في مخّيلة تجمعاتهم في الشمال فقد سورية ك

ّ
 كردستان، وص تهل

 
حكم الذاتي النسبية أو ال االستقاللية ار حلمالسوري فكرة

  تطّوره شاهدنا ما وهو  أقرب إلى إمكانية التحقق.
ً
 لين: حاجةحب على ولعب الساحة، في املوجود الفراغ استغّل  الذي السالح بقوة أخيرا

 جهة، من الحر والجيش كتائبال فصائل ومحاربة الثورة قمع (  فيPYD) الكردي الديمقراطي االتحاد حزب لخدمات السوري النظام

 أخرى. جهة من تركيا على الضغط في ورغبته

 

ك اثلثاً.  العلويون  الرت 
 الجنسية، ناحية من ترك   املجموعتين وكال خاص، سياس ي اجتماعي موقع لهما والنصيريون،العلويون  تركيا، فيهناك فرقتان مذهبيتان 

  بعض وفيهم عربي أصل و ذو  النصيريين أّن  غير
 
  تحّركهما ازداد أنه غير هامدتين، املجموعتان هاتان وكانت رد. الك

ً
 تنامي سببب حديثا

مقراطية األجواء رك بالنسبة الكردية القضية أّن  سورية.  وصحيح   في الثورة من وبأثر   تركيا في الد 
 
  أكثر للت

ً
 قضية من ير  بكث إلحاحا

رك، والنصيريين العلويين
 
 هاتين بين مفاجئة تحركات قدح إلى واإلقليمية الداخلية التطّورات قودت أن تخش ى أنقرة  أّن  إال الت

  املجموعتين.  وليس
ً
رك العلويين عدد معروفا

 
لون  همولكن تركيا، في الت

ّ
  يشك

ً
 أو السكان من باملئة ةعشر  تصل نسبتها إلى ربما كبيرة كتلة

رك النصيريين عدد أن والشائع أكثر؛
 
ز مليون، نصف حوالييبلغ  تركيا في الت

ّ
 ون.  ر اسكند إقليم في سكناهم وتترك

 

 القضية كوامن سورية في الثورة انقداح   حر ك

 ناورةامل على مقدرتها في وزاد تركيا في الكردية

  لها وفتح
 
  فرصة

 
 ي  اس سي قومي   لحراك   حقيقية

 بها. تحلم تكن لم
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رك العلويون  يختلف وثقافية، مذهبية ناحية ومن
 
رك النصيريين عن الت

 
ركا العلويين ذهبملعربي.  و  أصل   من هم الذين الت

 
 طقوس   لت

  الدينية مجالسهم في ويمارسون  تصّوفية
ً
 من يعانون  لة،املنعز  الدينية ألقلياتا من غيرهم واملزامير.  ومثل الغناء مع التراتيل من نوعا

 الذي األمر تركيا، يوعلو  ناصرهم حيث الصفويين أيام إلى العثماني التركي للتوجه الترك العلويين كره التاريخية.  ويرجع املظلومية عقد

  العثمانيون  اعتبره
ً
  تبّنى تركي( قد أصل   من )وهو إسماعيل الشاه عظمى.  وكان خيانة

ً
 الّدين وجعله املغاالة، أقص ى في عالتشيّ  من ضربا

ان وحّول  للدولة، الرسمي
ّ
زيلباس( في ترك ون علوي ثمة وكان التشّيع؛ إلى السنة من أغلبيتهم كانت الذين إيران سك  قّوات فوفص )ق 

 أثار الترك يينالعلو  صفوف في الصفوّي  التبشير أّن  إال ،إمبراطورتيهم في الغالة بفرق  قبلوا العثمانيين أّن  الصفوي.  وبرغم الشاه

 الصفوي، لجيَش ا العثماني الجيش   هزم التركي.   وبعدما الجيش في البكداشيين( حضور  )وخاصة للعلويين كان أنه سيما وال العثمانيين،

رك العلويين بضرب األول  سليم السلطان قام
 
رك العلويين يصّرح أذربيجان.  ولذلك إلى فتوجهوا بعضهم، وطرد الت

 
 بكرههم ليوما الت

 اآلخرين. السالطين لبعض احترامهم ويّدعون  القانوني(، سليمان )مثل السالطين من وغيره األول  سليم للسلطان

 

 لحديثة.  ولقدا التركية الدولة تأسيس منذ حاسمة آثار له جديد واقع فثمة تأثيراته، تستحّق  مما بأكثر املاض ي نستحضر أال وعلينا

  جرت
ً
  تغّيرات   حديثا

 
ركا العلويين على والطرفّية الريفية غلبت السابق العلويين.  ففي من السكانية الكتلة في كبيرة

 
 اجتذبهم أن إلى لت

  املدن نحو وتوجهوا األخير العقد في االقتصادي النمو
ً
ض على للطلب استجابة

ّ
  ثقافي   تغّير   هذا عن العمالة.  وتمخ

 
 بساطة  ل ومغادرة

  بال )علويون  شعار طرح السياسية.  وجرى  نخبهم إليها تدعو علمانية   نحو وميل   العيش
ً
 ليس ة  إثنيّ  ة  هوي باتجاه الدفع على علّي( تأكيدا

 فحسب.   دينية رمزية إال لها

 

 لتركيةا املواطنة.  والسياسة حقوق  خالل من معها التعامل يسهل ثقافية مطالب تكون  أن تعدو وال قومية ليست العلويين ومطالب

( CHP) الجمهوري الشعب حزب أّن  الفتي.  غير حكمها تواجه التي التحّديات إلى يضيف جديد   مناوئ   عنصر تحّرك معد على حريصة

ماني.  وبديهة، أتاتورك حزب وهو العلويين، استقطاب فينجح 
ْ
ركا العلويين استغالل وسورية إيران نظامّي  من كل   يرجو الَعل

 
، لت

ً
 سياسيا

، زال ما السياس ي فتشكيلهم ذلك في محدودة العلويين قدرة ولكن
ً
، ىصد لها ليس يرّددونها التي املظلومية ودعاوى  ضعيفا

ً
 بل شعبيا

  تكون  أن أقرب هي
ً
 ينكر الو  الصفويين، مع ووقوفهم مناصرتهم بسبب كان سليم السلطان يد على تلّقوه الذي لهم.  فالقمع إدانة

 صيف في ي غز  حديقة مظاهرات في بكثافة   مشاركتهم املعارضة إلى السكون  من علويينال تحّول  بداية شواهد من أّن  هذا.  غير العلويون 

 التعامل ياقس في التركي العلوي  للصوت مسموع ارتفاع جرى  العلويين.  كما من هم املظاهرات هذه في قضوا الذين األربعة وكان ،2013

مقراطية صالحاتاإل  حزمة مع طلقت التي الد 
 
ه على التأكيد يمكننا أنه .  أي2013 سنة من العاشر الشهر في أ

ّ
 ون العلوي يكون  سوف أن

 
ً
  سندا

ً
 الفرصة يترّبص زال ما الذي الحزب ذلك التركي(، )العلوي  أوغلو كليجدار كمال ( برئاسةCHP) الجمهوري الشعب لحزب صلبا

عيد  األتاتوركي. القفص إلى تركيا لي 

 

ل التي الثانية الكتلة
ّ
  تشك

ً
رك املواطنون  وهم النصيريين، كتلة هيتركية لإلدارة ال قلقا

 
زسورية.  و  نصيريّي  امتداد الت

ّ
 والية في سكناهم تترك

 أقرانهم من هامشية أكثر هذه النصيرية .  ومجموعةأو نصف مليون  ألف 400 نحو عددهم إّن  ويقال اسكندرون، لواء في هاتاي

رك العلويين
 
كّنون  الذين الت   تعزل  اتركية.  كم قومية مشاعر ي 

 
رك النصيريين عربية

 
هم الت  أنه إلى تركيا.  ويشار في الكامل القبول  عن ولكنت 

 لنصيريون ا املشترك.  ويصّرح السياس ي العمل تنسيق فرص ي ضعف مما الترك، العلويين معصالت اجتماعية  –اآلن إلى– لهم ليس

رك
 
  وقاموا ذلك، يخفون  وال سورية في للنظام بتأييدهم الت

ً
 وال اآلن إلى ةمستوعب وحركتهم السوري، للنظام مباشرة غير مساعدة  ب فعال

ع
ّ
. الوارد غير األمر وهو سورية، في مباشر   عسكري   عمل   في التركية القّوات مشاركة حالة في إال تلتهب أن يتوق

ً
 إطالقا
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 االقتصادي للنمو املتعارضة رابعاً.  األوجه
 متوسط تضاعف (.  فقدAKP) الحاكم والتنمية العدالة حزب شعبية ركائز أهم من كانت لتركيا ةاملذهل االقتصادية التنمية أّن  يخفى ال

ي الناتج
ّ
 صحي   نظام   أهمها من لعّل  جليلة   خدمات   للمواطن الحكومة املاض ي.  وقّدمت العقد في أضعاف   أربعة من أكثر اإلجمالي املحل

 داالقتصاد  بل باستمرار، صاعد   اقتصادي نمو   ثمة ليس أنه طرق.  غيروال املواصالت في الفائق التحسين عن ناهيك ،جّيد
ً
  وما

 
 عرضة

  أكثر األمر انكماش.  وهذا أو هزات   أو تباطؤ   يصيبه أن بّد  وال للتأرجح،
ً
 ،احالرأسمالية شديدة االنفت الطريقة على القتصاد   احتماال

ته ما وهو
ّ
ميفض ي إلى الت كيال النمو مراقبة وضرورة لتركيا النقدية للسياسة انتقادات تركيا.  وهنالك تبن

ّ
 النمو تراجعّن .  كما أضخ

 مخاطر هنالك أّن ذلك  يعني .  وممايشكل مصدر إحراج كبير إقليمية تغيرات من رافقها وما السورية الثورة بعد لتركيا االقتصادي

ن تحيط سياس ي ال اقتصادي منشؤها
ّ
 .يةوالتنم العدالة حزب الحاكم الحزب بتمك

 

د إذ ،وخاصة في مجال الخدمات واالستهالكيات االقتصادية التنمية على الحاكم للحزب السياسية الشرعية استناد في مفارقة وثمة
ّ
 تول

عات   التنمية هذه
ّ
 – أنها تأمينها.  كما يسهل ال الشعب بين توق

ً
  تحفز –تحديدا

ً
  ذوقا

ً
  حداثيا

ً
  ورغبة

ً
 الحزم عم تتناسب ال استهالكية

  الخارجية.  وليس التهديدات مواجهة في املطلوب س يالسيا
ً
  التركي الشعب من %70 يكون  أن مفاجئا

ً
ل معارضا

ّ
 سورية في تركيا لتدخ

  ذلك ومردّ  مباشر، نحو   على
ً
  الشعب به تنّعم ما ذهاب على الخوف هو جزئيا

ً
 تراجعه.   على أو مؤخرا

 

ضعف كياالستهال النسق يفرزها التي الفردية األنانيات وإّن  ل إلى سقالن هذا يدفع كما أبعد، هدف   أجل من التضحية على الهّمة لت 
ّ
 تشك

 في التركي دلالقتصا االستهالكية النزعة تساهم آخر، وجه   النامية.  ومن الدول  تناسب ال فئوية   بحقوق   ومطالبات   ديمقراطية نرجسية  

ق
ّ
 الحزب ساندت التي الثقافية الخصلة تلك املحافظة، توّجه يحاصر مما الحداثة، أخالق نسق وفق الحياة بمتاع الناش ئ الشباب تعل

  البحت.  ونالحظ الديني الوزن االنتخابي وزنها في تفوق  والتي
ً
 املتحدة لوالياتا شعبّية أّن  –للدراسات األمريكي پـيو مركز بحسب– مثال

  تراجعت قد تركيا في األمريكية
ً
رك من %38 أّن  غير األخيرة، السنين في كثيرا

 
 ألمريكا محّبذ موقف لهم 29 و 18 الـ بين أعمارهم الذين الت

 أكثر. أو الخمسين عمر في هم للذين %8 مقابل

 

 تنميةال على الحاكم للحزب السياسية الشرعية استناد في مفارقة ثمة

د إذ وخاصة في مجال الخدمات والستهالكيات، القتصادية
 
 هذه تول

عات   التنمية
 
 .تأمينها يسهل ل  الشعب بين توق
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ثّبت لم إذا يستمّر  أن التركي االقتصادي للرغد يمكن ال أنه وهو إدراكها، الشعب على يصعب مسألة وثمة
 
 محيطها يف نفسها الدولة ت

 تركيا ينب الفروق أهم من هو الوجه الرفاه.  وهذا من تحّد  الخارجية للمواجهة ميزانيات   رصد إلى يحتاج سالنف إثبات ولكن ميي؛ياإلقل

 – إليران السياسية الشرعية استناد ناحية من سواءً  وإيران،
ً
  مهم هو الذي املذهبي األساس أو ثوري، أساس على –جزئيا

ً
 طاع  لق جدا

 إيران اقتصاد داعتما ناحية من أو اإليرانيين، من واسع

 اداتهااقتص تعتمد التي البرملانية النفط.  واألنظمة على

 ويةق شعبوية مطالب تحت تقع ال الطبيعية املصادر على

 تمدتع الذي السوق  القتصاد الشعبوية املطالب نوع من

  الدولة واردات فيه
ً
  املدني. االقتصاد نشاط على كلية

ر حكيمة، دارةإ هنالك يكون  وعندما
ّ
 يةالطبيع املوارد توف

 أما) خاصة مشاريع في توظيفها الدولة تستطيع عوائد

ن إلى والشعب الحكم بين العالقة يحّول ف شعبيّ  تمثيل وجود غياب مع املوارد هذه وجود
ّ
آخر(.   رفط من تواكلية ومطالبة   طرف   من تمن

،
ً
  لم ما أنه غير الخام، وادامل أسعار تغّير نتيجة والصعود للهبوط الريعيّ  االقتصاد يتعّرض وطبعا

ّ
 في صادياالقت التخطيط يشتط

 واثقة. استمرارية تأمين يستطيع فإنه األولية للمواد العالي السعر على االتكال

 

رد النمو هذا واس ى وإذ األقليات، منه استفادت التركي االقتصادي الرغد أّن  إلى التنبيه سبق ولقد
 
  فإنه الك

ً
 كثير إخراج يف ساعد أيضا

رك العلويين من
 
نهوامش املجتمع  من الت

ّ
مقراطي اإلصالح سياق في صوت   لهم يكون  أن ومك  . الد 

 

 مليار عينأرب حوالي أسهمها سوق  في يصّب  حيث الخارجية، االستثمارات على التركي االقتصاد اعتماد نتذكر أن بمكان األهمية ومن

.  وعماد دوالر
ً
 في ري يج ملا املهارات.  ويمكن وتوافر املؤسس ي النضوج ناحية من النمو ماتمقوّ  ووجود تركيا استقرار هو هذا سنويا

حجم تركيا، استقرار يهّدد أن سورية  القلق عودة ناحية من أو تركي عسكري  تدخل ناحية من سواء صحيح االستثمارات.  هذا عنها فت 

رد. مع العالقات في
 
 الك

 

 

 خامساً.  الطاقة
 أّن  ية.  وحيثالسور  القضية مع التعامل في التركي املأزق  حجم يوضح هذا في التفصيل من وش يء الطاقة، مصادر في فقير   بلد   تركيا

  يضع ذلك فإّن  وإيران، روسية من تأتي للطاقة تركيا احتياجات معظم
ً
 املصدرين بينو  جهة من تركيا بين السياسيةاملبارزة  ملدى حدودا

ر أن إال خيار لها ليس سورية في اإليراني الثقل لتحجيم تسعى التي تركيا أّن  في مفارقة من لها أخرى.  ويا جهة من
ّ
 لهذه مالية اردمو  توف

 منها.   تستورده ما مقابل املنافسة الدولة

 

 من %60 ركيات أكبر.  وتستورد نحو   على العاملية الحّرة السوق  في متوافر الثاني أن إذ النفط، تأمين من أكبر تحّد   الغاز تأمين ويشكل

  تركيا وكانت إيران، من %20 و روسيا من الغاز من احتياجاتها
ً
  معفّية

ً
 وافرت عدم بسبب إليران االقتصادي األمريكي الحصار من جزئيا

 الطاقة على تركيا صحر  يزيد املاّسة.   وسوف حاجتها بسبب الحّد  بهذا حتى االلتزام تركيا تستطع ولم احتياجاتها، لتأمين لتركيا البدائل

 ل  لطبيعيةا املصادر  على اقتصاداتها تعتمد التي البرملانية واألنظمة

 الشعبوية املطالب نوع من قوية شعبوية مطالب تحت تقع

  الدولة واردات فيه تعتمد الذي السوق  لقتصاد
 
 اطنش على كلية

 املدني.   القتصاد



 الحرج وازن الت وسياسات الرابع: تركيا الفصل

57 

 

 أقل كميات  ب و قطر، و نيجريا و الجزائر من تركيا إلى السائل الغاز يصل الغاز، من حاجتها باقي للغاز.  ولسّد  احتياجاتها من نظيفةال

 .  (4)حاجاتها من %12 يغطي مما ، مصر و النرويج من

 

  استقبلت تركياف النفط، أما
ً
 من الثاني الشهر في واردتها خّفضت قد توكان ،2013 سنة في إيران من الخام من برميل 100.000 يوميا

 .  (5)ليبيا و روسية و العراق و نيجيريا من وارداتها بزيادة ذلك عن التعويض وحاولت ،%19 إلى احتياجاتها من %43 نسبة من 2012 سنة

 

  النفط موارد أكثر ومن
ً
قا

ّ
 النفطية البنية يف باستثمارات ياترك قامت العراق.  ولقد كردستان نفط اإلقليمية والعالقات بالسياسية تعل

 ،2014 سنة أوائل وتركيا كردستان بين الواصل األنبوب من االنتهاء وسيتّم  منه، النفط استيراد أجل من العراق في الكردي لإلقليم

داد.  غب مع سياسية مشكلة يقدح فإنه للتخريب، عرضة الخط هذا كون  عن النظر بالشاحنات.   وبغض النقل عن تستغني وبذلك

 ناحية من تصدير   أي على بغداد موافقة تتّم  أن على ،%17 هي النفط عائدات من الكردي اإلقليم حصة العراقي، الدستور  فبحسب

رد،
 
ه العراقية.  غير الخزينة عبر العائدات كل تمّر  أن وعلى الك

ّ
 املليارات ويضتع فعليها الكردي، اإلقليم نفط بعوائد بغداد طالبت إذا أن

رفت التي  بغداد.  وكانت تفعله لن ما وهو –تركية وغير تركية خارجية باستثمارات– اإلقليم هذا من واستخراجه طالنف منشآت لبناء ص 

عت قد تركيا
ّ
  ردوغانإ زار عندما 2009 سنة )في قبل   من وق

ً
 الذي العقد ذلك إيران، في پارس حقل من طالنف الستخراج إيران( عقدا

لغي
 
ـما مريكيةاأل  الضغوط بسبب أ  .  (6)مستقبلي كمون  له ليس الحقل بأّن  ظهر ول 

 

، نموها سياق في للطاقة تركيا احتياجات نضع أن وعلينا
ً
  تضاعف االقتصادي.  فمثال

ً
 2002 عامي بين ةللطاق التركي االستهالك تقريبا

 فرصتها تركيا على يضّيق الطاقة .  واحتياجالقادم العقد في ثانية يتضاعف أن ويتوقع ساعي، كيلوواط مليار 240 إلى ليصل 2012 و

  إليران تدفع غاز، مكعب متر ألف أجل من دوالرات 406 لروسية تدفع فحيث السعر، على املساومة في
ً
  أعلى، ثمنا

ً
 التي بأملانية مقارنة

  380 بسعر تحظى
ً
 ستهلكة،امل على املصدرة لدولةا اعتماد وبدرجة بالسياسة االقتصاد تداخل ذلك في روسية.  ويتضح من لغازها دوالرا

 .(7)بالعكس والعكس

 

  أرضها تجعلل تركيا جاهدت ولقد
ً
أذربيجان.   نم أو بةو أور  إلى روسية من تأتي التي تلك كانتأ سواءً  والغاز، النفط أنابيب ملمرات عقدة

 بناء تّم ي أن احتمال وثمة املتوسط، حرالب في الغاز تجاه اتفاق وقبرص إسرائيل توقيع بعد جديد العب   الغاز ساحة على دخل ولقد

. سياس ي ثمن ذلك .  ولكلةروبو أ إلى الغاز يتوجه أن قبل تركيا نحو أنبوب  عال 

 

                                                             

 
4.  CF. Turkey's Choice in Iraq: Burned Bridges Or Win-Win-Win, Michael Knights, The Washington Institute for Near East Study, PolicyWatch 2066, April 15, 2013. 

5 . Today’s Zaman, 2013-10-17. 

6. Cf. A Looming Showdown Over Iraqi Kurdish Oil Exports, Stratfor, 2013-05-30. 

7. CF. Turkey's Energy Ambitions and Limitations, Stratfor, 2013-11-20. 
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 اإلدارة سن  ح   خالل من النمو هذا حّققت العالم في اقتصاد ألكبر عشرين من األقل املرتبة في وضعها الذي العمالق االقتصاد تركيا إّن 

ت وسياسات  
ّ
 نسبي رخيصة عاملة ويد   عالية فنية مهارات   فيه لبلد   ضخمة أموال   رؤوس فاستجلبت الدولة، تقراراس استغل

ً
 مقارنة ا

 العالمي، ادياالقتص النظام مع التركي االقتصاد يتكامل اليوم، العالم اقتصادات من كثير مثل امليزة(.  ومثلها هذه )وتتراجع بةو بأور 

 بةو بأور  حّل  يالذ االقتصادي الهبوط من نجى قد كان وإن طبيعية، موارد على املبنيّ  االقتصاد مثل سلي وهو عليه، معتمد   هو وبالتالي

 أنها إذ ركيا،ت في الظهر مكشوفة أو عالية ونراها ،خرآو  بلد   بين االقتصادية االعتمادية درجة األمريكية.  وتختلف املتحدة والواليات

  هم جيران من الطاقة استيراد على تعتمد
ً
 لقوة الكبرى  املفارقات أحد .  وهذه(8)حروب وبينهم بينها جرت تاريخيون  أعداء   سياسيا

ها يؤهل ما فبقدر، التركي االقتصاد حرجة.   ازناتتو  حفظ إلى ويضطرها يلجمها في آن   هو والعالمي، اإلقليمي ثقلها ترسيخ اقتصاد 

 ثقافي ستوى م على وسكانها فقيرة الشرقية املنطقة زالت فما تركيا، يف الكبرى  للمدن الفارهة األسواق األبصار تخطف أال وينبغي

ب وسوف متواضع،
ّ
.  كما كبير   إنفاق حجم مناطقهم معالجة تتطل

ً
  تركيا أّن  جدا

 
 الكبير قنفااإل  من لها بّد  وال شرسين، بجارين محاطة

 التالية. الفقرة هلجتعا ما الضخمة.  وهذا دفاعها ومؤسسة جيشها على

 

 

 الرتكية العسكرية ساً.  القوةساد
ضمر

 
  وطنية أو قومية عصبية عندها التي الشعوب ت

ً
  اعتزازا

ً
  القّوات هذه حّققت إذا سيما وال املسلحة، بقّواتها خاصا

ً
 نتصارات  ا ما يوما

  الجيش اكتسب حيث التركية الحالة واقع هو ممّيزة.  وهذا
ً
، موقعا

ً
غيرت  ياسيةالس البنية في ةعميق تغّيرات البلد شهدت أن إلى مركزيا

 املجتمع. مخّيلة وفي الساحة السياسية في الجيش في تموضع

 

 اجليش: مسعة -1
ل كان لقد

ّ
  .  وقد1922-1919 في بينهما الحرب في اليونانية القوات ضد الجيش بانتصار عالقة الحديثة تركيا دولة لتشك

ّ
لفاء، حث  الح 

 عليها، تولتاس التي األراض ي كل وخسرت ذلك في اليونان فشلت ولكن العثمانية، األراض ي مهاجمتها على اليونان بريطانية، وخاصة

 أتاتورك. وزعيمها التركية الوطنية الحركة بقيادة التركي الجيش بانتصار األمر وانتهى

                                                             

 
8. Turkish Relations with Russia Hinge on Iran, Stratfor, 2013-12-13. 

 

 ترسيخ اهيؤهل ما بقدر أنه  التركي القتصاد لقوة الكبرى  املفارقات أحد

 وازناتت حفظ إلى ويضطرها يلجمها في آن   هو  والعالمي، اإلقليمي ثقلها

 .  حرجة
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َبل من ذلك )ومباركة أجويد الرئيس أيام 1974 سنة في قبرص لجزيرة غزوه التركي الجيش إنجازات ومن  بقيادة الوطني اإلنقاذ حزب ق 

 تعترف )وال الجزيرة أرض من %3 على التركية قبرص (.  فتأسست1983 سنة الرفاه حزب إلى تحّول  الذي الحزب وهو أربكان، الدين نجم

  الغزو  هذا تركيا(.  وكان إال دولة أي بها
ً
  نّصب الذي وهو وراءه، اليوناني الجيش كان الذي االنقالب على ردا

ً
 م قبرص يف رئيسا

ً
 ناصرا

 اليونان.  مع الجزيرة لوحدة

 

ه التركي الجيش واشتهر
ّ
  يجعله الدستور  أّن  باعتبار السياسة في بتدخل

ً
مانية حارسا

ْ
 حلول  قبل ربعةاأل  انقالباته ذلك الدولة.  ومن لَعل

 بسبب مندريس الوزراء رئيس ضّد  بانقالب   الجيش قام 1960 عام الديمقراطي.  ففي النظام ترسيخ وبداية والتنمية العدالة حزب

ب باألذان؛ كالسماح املجتمع، في بالظهور  التدّين مظاهر لبعض السماح
ّ
 عقد   البالد.  وبعد زعيم مندريس إعدام عملية الجيش ورت

ر ل.  ولم الوزراء رئيس ضّد  بانقالب   الجيش قام 1971 سنة وفي ونيف    ،1980 سنة الثالث بانقالبه الجيش قام حتى آخر عقد   يمض   ديم 

رضت
 
عيد سنتين.  ثم ملدة العرفية األحكام وف

 
 االنفتاح ياسةس حزبه تبّنى الذي أوزال الوزراء رئيس بقيادة املدنية السلطة إلى الحكم أ

 إال هده،ع في ياالقتصاد النمو بعض تحّقق لتركيا.  وبرغم املتمّيز الجيوسياس ي للموضع بإدراكه أوزال واشتهر العالم، على االقتصادي

  شهد عهده أّن 
ً
رف ما تأسيس أيضا  الييناالنفص مواجهة هدفها محلية شعبية مسلحةفرق  عن عبارة كانت القرى( التي )حراس باسم ع 

رد
 
 على الجيش اعترض عندما 1997 في جرى  فقد الرابع االنقالب تشكيلتها.  أما بحكم قمعية طبيعة ذات وهي الشرقي، الجنوب في الك

  فاستقال االستقالة، منه وطلبوا اإلسالمي وميلها أربكان لدينا نجم حكومة
ً
َت  ولذلك أكبر، لصدام تجّنبا ع 

 
 ما بانقالب االنقالب هذا ن

ر الحداثة؛ بعد ظ 
 إال البالد إلى بالعودة الديمقراطية الحياة تبدأ الفضيلة.  ولم حزب باسم جديد   حزب   فتأسس الرفاه، حزب حزبه وح 

 .  2002 في والتنمية ةالعدال حزب يد على

 

  سبق ما كان لقد
ً
 فكرة انتك بانقالب.  ولقد اليوم الجيش يقوم ال ملاذا هو الحرج تركيا.  فالسؤال في الجيش بسجل ضرورية تذكرة

 ربية.  غيرالغ بةو أور  محور  من التقّرب الحزب ومحاولة بيو األور  السياق بسبب واردة غير والتنمية العدالة حزب حكم أوائل في االنقالب

 برغم– اردة  و  غير االنقالب هذه مثل فكرة زالت ما مصر.  لكن في العسكري  االنقالب بعد سيما وال العربية، الثورة بعد تغّير الظرف أّن 

  :رئيسين لسببين –الخليج دول  وألكثر إلسرائيل تروق أنها

 

 – ترّسخت أنه هو األول  السبب
ً
  –ما نوعا

 
 عيمن طعم وتذّوق  النظام هذا ثمار من الشعب وأكل تركيا، في ديمقراطية سياسية ثقافة

 الشعبية الصورة أّن  أي مقّنعة؛ كانت ولو عسكرية دكتاتورية إلى االرتكاس من يتقّزز  يجعله للشعب الثقافي املستوى  أّن  كما االستقرار،

زي  ةحديق مظاهرات خالل من انقالب   بذور  وضع محاولة جرت املصرية.  ولقد للصورة معاكسة  في تمّرد بحركة شبيهة صورة وفق غ 

 التحّرك.   على القادرة والطائفية واليسارية الليبرالية الشريحة حجم صغر املظاهرات أظهرت ولكن مصر،

 

خبة أن هو األيام هذه بانقالب الجيش قيام لصعوبة الثاني السبب
 
ّدمت قيادته من ن

 
 شبكة اكتشاف ذلك عن املحاكمة.  ونتج إلى ق

  وعشرين تسعة اعتقال 2013 سنة من الرابع الشهر في وجرى  ،سرية
ً
.  ولقد ضابطا

ً
 أودعواو  طويلة أحكام   االنقالبيين بحق صدرت كبيرا

طي واكان مأنه ثبت ما بسبب السجن
ّ
( Ergenekon) إرغنكون  بمؤامرة وتعرف ،2003 سنة الزالجة( منذ )املطرقة باسم يعرف النقالب ون خط

 مسجدي ومهاجمة منظمة عنف وأعمال فوض ى إحداث الخطة أردوغان.  وتضّمنت بقيادة والتنمية العدالة حزب بحكومة لإلطاحة

ل الفوض ى تبّرر أن أجل من استنبول، وسط في وبيازيد الفاتح
ّ
ة االستخبار قوى  اكتشفت الجيش.  ولقد تدخ

ّ
 فجرى  قالب،االن هذا خط
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  ليس االستخبار جهاز أّن  برغم هذا جرى  القضاء.  ولقد إلى املتآمرين إحالة
ً
  والءً  مواليا

ً
 جتماعياال  السياق أن غير الحاكم، للحزب كامال

كم في املدنّية املسيرة وتأكيد السياس ي التعافي في أكيدة   برغبة  تمتع  مقراطية اآلليات خالل من الح   صناعة وفي الشعب رادةإ تمثيل في الد 

 القرار.

 

ف سبق ما إلى ويضاف
ّ
رد بحّق  الجيش ارتكبها يالت الجرائم تكش

 
 يتصالح بدأ ب  شع في للشرعية وتعّر   قانونية تبعات   من لذلك وما الك

ه مع
ّ
حاكم أن املفارقة ملن تاريخه.  وإن عت قد كانت والتي الدولة تحمي التي الصلبة بالقوانين األتاتوركيين الضّباط هؤالء ي   عهد في وض 

  بانقالب   للقيام املؤّهلة الشبكة أتاتورك.  وإّن 
 
  وتعيش ممزقة

ً
  حالة

ً
 من نتقامواال  الحكم إلى العودة ترجو زالت ما وإن اليأس، من قريبة

 مشروع 2013-6-27 في التركي البرملان إلى والتنمية العدالة حزب قّدم والتنمية.  ولقد العدالة حزب لحكومة املحافظ اإلسالمي التوّجه

 ذلك.  ولقد على البرملان وصادق السياسة؛ في التّدخل ( تخّوله35 )املادة املسلحة للقوات اخليالد القانون  في إجرائية مادة يلغي قانون  

 أدميرال نائب 2013 سنة من العاشر الشهر في استقال حيث باستقالتهم، األمور  مسيرة من استياءهم املسلحة القوات من أفراد   سّجل

 ممكن   ذجنمو  فهذا بانقالب والقيام فرصة   باقتناص الجيش في طامح   فرد   يقوم نأ العالية.  أما الرتب من مجموعة ومعه السواحل خفر

 اليوم.   تركيا على ينطبق ال ما وهو الشديد، االجتماعي االضراب ساعات في

 

ه إلى اإلشارة وينبغي
ّ
 في عميق نفوذ اله التي– غولن جماعة أّن  بعد   فيما وظهر ،العسكريين طالت التي املحاكمات في تجاوزات   ثمة كان أن

ل الرئيس أعرب ولقد الجيش(؛ الستفزاز محاولة ذلك كان إذا نعلم )وال لذلك دفعت التي هي –القضاء
 
 وصلت الذي للمدى أسفه عن غ

كم من ومنهم الحاكم، الحزب من قريب هو من فمنهم املحاكمات، إليه نترنت.  اإل  في الخاصة صفحته على وضعها مادة   بسبب عليه ح 

 بإمكانية أردوغان الوزراء رئيس ونّوه املحاكمات، هذه ضّد  قضائية شكوى  2014 سنة مطلع في الجيش قّدم أن التطورات آخر وكانت

 الجيش. عناصر محاكمة إعادة

 

 اجليش: قوة -2
  الحديثة تركيا ورثت

ً
، جيشا

ً
 وفيه رجل، 439.000 واليح 2012 عام في حجمه الناتو.  وبلغ دول  بين الثانية املرتبة في حجمه ويأتي كبيرا

 للخدمة املجّندين من منه %80 و 327.000 البّرية القوات عدد اإللزامية.  ويبلغ الخدمة من 315.000 و املحترفين من 124.000 حوالي

 ملجندينا ونسبة ،58.000 حوالي هو الجوية القوات وعدد ؛%46 منهم املجّندين ونسبة 54.000 حوالي البحرية قوات وعدد اإللزامية؛

 .9%46 اإللزاميين

 

ل وذلك ،2013 سنة في مليار 18 بـ لتركيا العسكرية النفقات وقّدرت
ّ
 نصف من قريب هو هذا النفقات امليزانية.  ومقدار من %2.3 يمث

 النسبة هذه أن إلى ويشار  .(10)امليزانية من %8.9 يمثل مليار( والذي 57) السعودية تنفقه ما ثلث من مليار( وأقل 34) إيطاليا تنفقه ما

                                                             

 
9.   http://www.stratfor.com/image/turkish-armed-forces, 2013-11-15. 

 

10. Trends in world military expenditure, 2012.  Sam Perlo-Freeman, Elisabeth Sköns, Carina Solmirano and Helen Wilandh, SIPRI Fact Sheet.   

http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=458#. 

http://www.stratfor.com/image/turkish-armed-forces
http://www.stratfor.com/image/turkish-armed-forces
http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=458
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  هي العامة امليزانية من
 
  نسبة

 
 لسالحا على النفقات هذه تذهب املقتدرة.  وال الدول  من لكثير   الحّد  من وتقترب مرهقة   وغير معقولة

 ر(،طيا رغي من طائرة )وهي العنقاء طيارة و دبابة و املصفحات من ذلك: نوعين ومن املحلّي، التصنيع تشمل وإنما فقط، املستورد

طين فريق قام 2014 السنة هذه باكورة .  وفي(11)بحرية ومعّدات عمودية طائرة إلى باإلضافة
ّ
ة   بتجميع التركية الحكومة في املخط

ّ
 نم ثل

 للدبابة دجدي جيل لتطوير الكورية روتم هونداي شركة مع بمحادثات األجنبية( للقيام الشركات بعض فيه )بما الكبيرة الشركات

 .(12)طاقتها يتجاوز  الذي األمر وهو عنها، املسؤولة وحدها هي التركية أوتوكار شركة كانت أن ( بعدAltay) طراز التركية

 

 هذه بلغت لم وإن قبل، من عليه كان مما بكثير أعلى مستوى  إلى الحربية بالصناعة يرتفع أن والتنمية العدالة حزب استطاع ولقد

 وأجزاء ومحركات   قطع   على مدتعت التام.  وهي استقاللها بعد   الصناعة

 ملحليا بالتصميم القيام في يظهر اإلنجاز أّن  غير أخرى، دول  صنع من حرجة  

 معونات 2012 سنة في تركيا السالح.  وقّدمت تطوير في الذاتية واإلمكانية

 اتمفاوض وثّمة الوسطى، آسية في منها كثير دولة عشرة ألربع عسكرية

عت الهدف.  كما لنفس ى أخر  دولة عشرة سّت  مع جارية
ّ
 ب  تدري اتفاقيات وق

 تركيا تسعى ذلك، إلى وباإلضافة  .(13)دولة وخمسين اثنين مع عسكري  

ص تسعيان كليهما أّن  باعتبار باكستان مع العسكرية الصناعة في للتعاون 
ّ
 ذلك عن عّبر ماك األجنبية، الدول  على االعتماد من للتخل

 وخ التركية، الدفاع وزارة سكرتير
ً
 توقيع التركية اإلدارة عليها أقدمت التي الجريئة الخطوات آخر وكانت  .(14)البحرية مجال في صوصا

 ملنظومة الروس ي العرض رافضة صينّية، شركة مع HQ9/FD-2000 طراز دفاعية جو أرض صواريخ لشبكة مشترك تصنيع اتفاقية

 الصينية املنظومة فاعلية أّن  األمريكية.  وبرغم الپيتريوت ومنظومة فرنس ي/إيطالي، بإنتاج AMP/T Aster 30 ومنظومة ،S-400 صواريخ

 التكنولوجيا نقل مّيزة وضعت تركيا  أّن  إال تركيا، فيها تشترك التي الناتو منظومة مع تكاملها يصعب وربما املعركة أرض في مجّربة غير

 املتحدة اتالوالي أّن  األخرى.  وبرغم العروض كل من أقل صينيال العرض كلفة أن على عالوة اعتبار، كل فوق  الصين عليها وافقت التي

 اإلدارة فإن إيران(، إلى أسلحة لبيعها املقاطعة طائلة تحت شركة مع صفقة )وهي الصين مع الصفقة من امتعاضها أبدت قد األمريكية

 العملية، فاعليته يف والشكوك املرتفع السياس ي ثمنه مبرغ التنفيذ حّيز إلى االتفاق هذا انتقل موقفها.  وإذا على مصّرة زالت ما التركية

  اعتباره فيمكن
ً
  عالمة

ً
  التركي، التوجه في فاصلة

ً
  وخيارا

ً
  استراتيجيا

ً
 .(15)الدولية التحالفات في فاصال

 

                                                             

 
11. Cf. http://www.avweb.com/avwebflash/news/Turkey-Launches-Production-Of-Military-Trainer221202-1.html. 

12.  Turkey Mulling 'Big Team' for Tank Production, Defense News, 2013-11-14.  

http://www.defensenews.com/article/20131114/DEFREG01/311140029/Turkey-Mulling-Big-Team-Tank-Production. 

13   World Bulletin, 16 countries in talks with Turkey for military cooperation.  http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123618, 2013-11-24. 

14.   World Bulletin, Turkey seeks military production deal with Pakistan. http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123781, 2013-11-27. 

15.  Strategic Weapons and Missile Defense in Middle East: Assessing China's T-Loramids Project. Can Kasapoğlu, EDAM. 

http://www.orsam.org.tr/en/showArticle.aspx?ID=2472, 2013-10-16. 

 

 عةبالصنا يرتفع أن والتنمية العدالة حزب استطاع

 نم عليه كان مما بكثير  أعلى مستوى  إلى الحربية

 لتام.  ا استقاللها بعد   الصناعة هذه تبلغ لم وإن قبل،

http://www.avweb.com/avwebflash/news/Turkey-Launches-Production-Of-Military-Trainer221202-1.html
http://www.defensenews.com/article/20131114/DEFREG01/311140029/Turkey-Mulling-Big-Team-Tank-Production
http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123618
http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123781
http://www.orsam.org.tr/en/showArticle.aspx?ID=2472
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 الحديثة التحديات سباين ال مما نظاميين، جيشين بين املواجهة في التقليدية الحروب تناسب التركي الجيش بنية أّن  إلى التنبيه وينبغي

 من العاشر الشهر في التركية اإلدارة أعلنت قالقل.  ولقد من وسورية إيران تثيره أن يمكن بما أو التركية الكردية بامليليشيا واملتعلقة

2013  
ً
ها.  تملّد  وتقصير اإللزامية الخدمة طبيعية في مراجعات   أجرت كما فاعلية، أكثر جعله أجل من الجيش حجم لتصغير خطة

 أجرته تقييمي صفح أي في تنجح ولم الدربة قليلة الجنوبية الجبهة عن املسؤولة الفرقة أّن  إال التجهيز، عالي التركي الجيش أّن  وصحيح

 الجيش.  قيادة

 

 م.  صحيحكالحا الحزب مع السياس ي توافقه مدى أهمية أكثر هي التي ملسألةفإّن ا التركي، الجيش قوة عن يذكر أن يمكن ما كل وبرغم

مقراطي التوجه أّن  ل وعن املدنية الحياة عن الجيش يعزل  أن والتنمية العدالة حزب بقيادةاستطاع  لتركيا الد 
ّ
 ياسية،الس في التدخ

ه غير
ّ
 وال تركيال الجديد السياس ي للتوجه مؤيدين ليسوا هم من الجيش مراتب كبار من زال وما القديم، الطاقم كّل  اجتثاث يجر   لم أن

  بعضهم يضمر كما الفرصة، سنحت لو ضّده العمل عن وّرعون يت
ً
  حنقا

ً
 النقالبيينا بتقديم العسكري  للشرف هانةإ يرونه ما على بالغا

)قلقها(  عن ةالغربي بةو أور  دول  وبعض األمريكية املتحدة الواليات صّرحت بحقهم.  وباملناسبة، طويلة سجن   أحكام وصدور  املحكمة إلى

 االنقالبيين. بحّق  الصادرة األحكام صرامة من

 

ه الراهنة، محنتها تجاوز  في الحالية الحكومة نجحت وإذا
ّ
ى قد االنقالبات عهد ّن إ نقول  أن يمكننا فإن

ّ
مقراطيال الحكم ّن إو  لألبد، ول  في د 

  أصبح تركيا
ً
 تسمح ال قانونية بطضوا فيها مؤسسات   خالل من الحزبي والعداء السياس ي االختالف تداعيات كل   فيه تمّر  ،ناضجا

بات
ّ
ع املفاجئة.  كما الجذرّية بالتقل

ّ
توق  في العلميّ  للمستوى  النسبيّ  واالرتفاع التركي للشعب السياسية الثقافة في النوعي التطّور  من ي 

 املترّبصة. الدولية والقوى  الجيش مع متحالف   –املصري  الطراز على– تمّرد   تّيار تشكيل دون  يحول  أن البلد

 

 ملقامه، رفع   هو معركة في وإشراكه الجيش، تحجيم إلى استند قد كان التركية الحكومة نجاح أّن  السورية املشكلة سياق في هنا همناي وما

 بأن شّك  أي ثمة يسل سورية، في للصراع العالية والتراكيبية الكبير التعقيد الساسة.  وباعتبار عليه يالم سوف اإلنجاز في تقصير وأي

ل أي
ّ
  يكون  لن كري عس تدخ

ً
  وسيكون  سلسا

ً
دي(  واي پ لـ)ا السورية الكردية الكتائب مواجهة سيتضمن أنه سيما وال بالعقبات، مليئا

 صراع   ستنقعم في تغوص تركيا جعل في وروسية وإسرائيل إيران املوقف ستستغل العصابات.  وعندها حرب تشكيلة وفق تعمل التي

  تتدخل أال على تركيا أصّرت ولهذا حسمه، يمكن ال األطراف متعّدد
ً
 أوسع. دولية ترتيبة غير ومن بمفردها عسكريا

 

 

 جيشين نبي املواجهة في التقليدية الحروب تناسب التركي الجيش بنية

 الكردية ابامليليشي واملتعلقة لحديثةا التحديات يناسب ل  مما نظاميين،

 قالقل.   من وسورية إيران تثيره أن يمكن بما أو  التركية
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 خامتة:
ن إّن 

ّ
كم تمك ن هو والتنمية العدالة حزب قيادة تحت لتركيا املدنّي  الح 

ّ
 أن ستطاعتا اإلدارة السياسية الحالية أّن  نسبي.  وصحيح تمك

  تحّقق
ً
  تنمية

ً
  اقتصادية

ً
  مشت فائقة

ً
 املسيرة ذهه أّن  إال عملها، واستقاللية املؤسسات لدور  وتعميق   إدارية الحاتإص مع جنب إلى جنبا

 
 
  وضعها جانب.  وإّن  كّل  من التحديات وتحّفها ودولية محلية بقيود   مثقلة

 
 م وهو املستقّرة، الديمقراطيات وضع عن ملختلف

 
  ختلف

ً
 أيضا

كم يببتالب يمسك الذي الشموليّ  النظام ذي اإليراني املنافس وضع عن   حظي والذي بشّدة، الح 
ً
را

ّ
 ةإمكاني نم يرفع دولي   بتحالف   مؤخ

ر ذلك التركي.  وكل الصعود محاصرة
ّ
  العربية البلدان تجاه تركيا سلوك على يؤث

ً
. وسورية عموما

ً
 خصوصا

 

 
ً
 في جّمة حدياتت البلد هذا يواجه تركيا، في الحاكم والتنمية العدالة لحزب السياس ي والنفوذ التركية القوة فهم في البراءة عن فبعيدا

 في لثورةا صالح بغير تعمل –دولية استنادات ولها– الحاكم، للحزب شرسة منافسة ثمة ناحية، السورية.  فمن القضية مع التعامل

  استثمر ألنه الحاكم بالحزب وتقّرع سورية
ً
  قدرا

ً
 مناوئة زالت ما يشالج نخبة أّن  ذلك إلى العربي.  ويضاف الربيع تأييد في طاقته من كبيرا

 مميزة شخصية فيدان ( حقانMİT) الوطنية باراالستخ منظمة رئيس كان وإن ما، حّد  إلى االستخبار طاقم وكذا كامل؛ غير والء ذات أو

  قريبة
ً
 استقرار   جانب إلى شعبي، عمق   لها صار ديمقراطية سياسية عملية ثمة أخرى، جهة أردوغان.  ومن الوزراء رئيس من جدا

  بهأغل زال فما اإلعالم القضاء.   أما استقاللية من جيد   قدر   إلى باإلضافة املاضية، السنوات في وقوي  نما بيروقراطي مؤسس ي
ً
 أو قوميا

 
ً
  أو ليبراليا

ً
 القضاء لخال من الجديد السياس ي/االجتماعي التوجه من اإلعالم نيل حّدة تقليص تّم  الحاكم.  ولقد الحزب ويعادي يساريا

  الدولة ألجهزة تحفظ القوميون  سّنها قد كان قديمة قوانين من استفاد الذي
ً
  حصانة

ً
، مبالغا

ً
 اديةاالقتص الركيزة فإّن  بها.  وأخيرا

  الحزب لشرعية
 
  وتؤثر لالهتزاز، معرضة

ً
 وال ياسيةالس باألولويات تكترث ال األعمال مصالح أّن  كما االنتخابات؛ نتائج على خصوصا

ب على تصبر
ّ
 إشار  املقبل الثالث الشهر في استنبول  حاكم انتخابات املدى.  وستكون  بعيدة الجيوسياسية اتاملتطل

ً
  ة

ً
  رمزية

ً
 ملدى مهمة

ن
ّ
م صعوبة من يزيد فأنه املعارضة إلى املنصب ذهب وإذا السياس ي، التمك

ّ
 لذكرى  حياءً إ الصيف فيمتوقعة  مناوئة   بمظاهرات   التحك

 غزي.  حديقة أحداث

 

كما  ّعتتوس التقاء املصالحدولة تعطي األولوية ملصالحها الوطنية الكبرى فوق حاجات الثورة السورية، إال أن مساحة ّن تركيا كإ

لتتقاربت الرؤى السياسية ملستقبل املنطقة، ف
ّ
 تركيا من خالل سياسات حزب العدالة والتنمية التركي  مث

ً
 مخ حليفا

ً
 للثورة لصا

  قوانين يتبع واجب هي التي الالجئين واستقبال اثيةاإلغ الناحية عن .  وناهيكالسورية
ً
 السياسية لقوى ا تركيا احتضنت دولية، وأعرافا

 أن كياتر  سمحت هذا، على الخليج.  وزيادة دول  من غيرها مع التنسيق حاولت كما قطر مع ذلك في ونّسقت ودعمته، نشاطها وسّهلت

 الطرف تغضّ  كما –األمريكية الشروط في مقبول  هو ما ضمن– حدودها عبر الذخيرةو  والسالح والطبية التموينية واملواد األرزاق تمّر 

 والتنمية لعدالةا حزب على التي الدقيقة التوازنات االعتبار بعين نأخذ أن من بّد  الحدودية.  وال منطقتها في املسلحة الكتائب َجَوالن عن

ن مفاتح كل يملك ال إذ مراعاتها، الحاكم
ّ
 جيوسياسية ج  بأموا سورية في الثورة تسّببت هائجة.  ولقد مياه في املالحة ليهع زال وما التمك

  كان العربي الربيع أن أغلو داود أحمد التركي الخارجية وزير اعتبر ولقد الحزب؛ جههايوا التي التحّديات من عاظمت
ً
 حق زلزاال

ً
  .(16)يقيا

ع  نهأغير 
ّ
، و التركية أن  لتحليل الالحق للمواقفلمن املتوق

ً
 في أخذ مواقف أكثر حزما

ً
 وتقصيرا

ً
 الدولةترعاها  أّن تشكيل كتائبيرى ترّددا

                                                             

 
16  Turkey's Foreign Policy Objectives in a Changing World. Foreign Minister of Turkey Ahmet Davutoğlu. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

2012-02-10. 
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ر مباشرة هو خيار
ّ
  ال مندوحة عنه. و  تأخ

 

  وفّوتت ،ةبمهنيّ  معه تتعامل ولم التركي الدعم كمون  أهملت الخارج في تعمل التي السورية السياسية القوى  بأّن  االعتراف وعلينا
ً
 فرصا

قد   بسبب
مانية قومية ولوجيةإدي ع 

ْ
نا تقابل ولم اإلسالمية، الحركات لبعض مصلحّية ارتباطات بسبب أو وَعل

 
 حساناإل  معارضت

  التركي الدعم اعتبرت بل باإلحسان
ً
  أمرا

ً
  كان التركي الدعم أّن  صحيحو حاصل.   وتحصيل مضمونا

ً
 يةسياس تقديرات   من منطلقا

 لكيمياوي ا االتفاقين بعد الوضع تغّير الدعم.  ولقد هذا من القصوى  االستفادة وجوب ينفي ال ذلك لكّن  التركية، الوطنية للمصلحة

 والنووي.

 

 استنتاجات:
 األولية: البنود ببعض هنا ونكتفي االستنتاجات، من واسع طيف ثمة

 ابارت مرتبطتان وسورية تركيا -1
ً
  طا

ً
 وثقافية.   وسكانية   وجغرافية   تاريخية   أبعاد   في عضويا

 اإلسالمية. للتوجهات السياس ي التمكن منع محاولة من العربي الربيع دول  تواجهه ما تركيا اجهتو  -2

. وازنة تحديات يقابله لتركيا الكبير اإلقليمي الوزن -3
ً
 أيضا

 لسورية. بالنسبة مواقفها لتعديل تركيا يضطر إليران الدولي التأهيل إعادة -4

 بها تهتّم  أن من اله بّد  ال لتركيا استراتيجية قضية يمثل سورية في الوضعف سورية، عن انفسه بنأي التظاهر تركيا حاولت مهما -5

 الحاكم. الحزب عن النظر بغض

.  بدا ولو التركي املوقف من االستفادة سورية في الثورة مصلحة في زال ما -6
ً
عرضا  م 

 األوجه. بعض في الثورة وبين بينها مختلفة أولويات ثمة كان وإن واجب، تركيا مع الناعم التنسيق -7

رد ومصلحة التركية واملصالح الثورة مصلحة بين تطابق ثمة الكردية، املسألة في -8
 
 املدى. بعيدة الك

  ينعكس فسوف سورية، في التركي الدور  إهمال في العربية الدول  استمّرت إذا -9
ً
ن على سلبا

ّ
 في الثورة بلمستق وعلى العربي التمك

 سورية.
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ز
ّ
عد مناقشة على الفصل هذا يرك عدا هذا استناد في املنظور  هذا أهمية وجواره.  وتكمن العربي املشرق  في الجيوسياس ي الب   واقع   إلى لب 

، أو قل هو   يضع الجيوسياس ي التغّير.  والسياق بطيء شامخ   ثابت 
ً
 وهو آن، يف العسكري و  السياس ي الصعيد على الفعل إلمكان حدودا

 بين يةاالجتماع العالقات حدوث تيسير في يساهم فإنه وكذلك الدولي، املستوى  على االقتصادية الفاعليات خالله من تمّر  الذي

  التفاعالت ناتج يجعل مما األقطار؛
ً
  واقعا

ً
 تجاوزه.    يصعب راسخا

 

ننا
ّ
  العربية الثورة تحّديات من كثير   مفه من وجواره العربي للمشرق  الجيوسياس ي الوضع تحليل ويمك

ً
 الثورة وإعضالّية (17)عموما

.  فلقد ومركزّيتها السورية
ً
 اللحظة تلك في يةسور  في الثورة وأتت منتهاها، إلى الشام ببالد املحيطة اإلقليمية املشاريع وصلت خصوصا

  لتكون  التاريخية
ً
  مشاريع إقليمية، تطّور ثالثة في مفرقا

ً
 منا يلي حاضرها.  وفيما يهّدد ما بقدر قبلهامست يحّدد مفرقا

 
 لهذا تفصيلية قشة

عد  السابقة. الدراسات قّدمتها التي األّولية باملادة وتتصل تّتكئ الب 

 

 منتهاها اإلقليمية املشاريع أواًل: بلوغ
 طاقته، يستنفَد  أن املشاريع هذه من شروع  م كّل  وكاد إسرائيل؛ و تركيا و إيران مشاريع هي العربي املشرق  في الثالثة اإلقليمية املشاريع

  السوري الفضاء عبر استمرارها فاعلّيات تمّر  مشاريع وهي
ً
  شعبا

ً
. أما الجزيرة وجغرافية

ً
عتبر العربية فلم وتاريخا

 
 ألنها مشروع   ةصاحب ت

ريخية.   تا حركة من جزء هي التي حاصلةال التغّيرات مقاومة يحاول  السالب وجه على وإنما اإليجاب وجه على ليس مشروعها ألّن  أو كذا،

ملشروع،  أما الثورة العربية فهي بذرة  مفّصلة. مناقشةوستناقش  غير أنه لن يتّم إهمال األدوار املهمة التي تلعبها دول الجزيرة العربية

لمح  أو تؤسس ملا سيقوم عليه املشروع العربي في املستقبل.
 
 العقد نقاش إلى لكذ بعد لننطلق لثالثاملشاريع ا استنادات إلى ابتداءً  ون

 املشاريع. هذه فيها تتصادم التي

 

 اإليراين: املشروع -1
ره املشروع ذاه تثبّت  أن يمكن التي األخيرة املتاخمة األرض سورية وكانت منتهاه، من قريب   إلى اإلقليمي اإليراني املشروع وصل لقد

ّ
 وتجذ

 للتوظيف. ةقابل طائفية محلية استنادات من فيها ملا
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  نفسها تمكين في إيران واعتمدت
ً
، ثالثة على إقليميا

ً
حة وجماعات سياسية جماعات تبّني أسس.  أوال

ّ
 عندها بي،العر  املحيط في مسل

 رأسها ىوعل العاملية، الدول  إليه ترتاح أو ترعاه الذي التوازن  معادلة وتحّدي املنطقة في القائم الوضع استقرار خلخلة على القدرة

، املتحدة لوالياتا
ً
ي التطوير األمريكية.  ثانيا

ّ
، السالح ذلك في بما األسلحة، من األنواع ملختلف املحل

ً
 الفوائض ستعمالا النووي.  ثالثا

 اإليراني امالنظ قدرة للنظر.  وترجع وغّض   سكوت   تحالف أو كاملة مساندة   تحالف معها، السياس ي للتحالف كحافز   النفطية اإليرانية

  املض ي على
ً
ما د 

 
نه إلى مشروعه في ق

ّ
 الشيعية لياتلألق الشديد الوالء وإلى الدولة، مفاصل بكل املتين وإمساكه الداخلي السياس ي تمك

 استغالل وإلى ع،للجمي الظاملة العربية األنظمة وهن سياق في املجموعات هذه بين املظلومّية مشاعر إثارة فرصة وإلى املسلمة، البالد في

، نفسها لفرض اإليرانية الثورة بنجاح الشيعي االعتزاز
ً
 بأنفسهم تهمثق وليستنقذوا لتشرئّب  الشيعة طموحات دعا الذي األمر عامليا

 غيرهم. من ذلك على أقدر وبأنهم الحكم وبأحقية

 

 صراعه ختَم ي أن من له بّد  ال انك اإلقليمية، املعادلة في تغيرات   إحداث في األعظمي حّده بلوغ من اإليراني اإلقليمي املشروع اقترب وإذ

  لتوّجه السورية الثورة ته.  فجاءتبمركزيّ  دوليّ  اعتراف   إلى مكاسبه ليحّول  املتعّددة الحلبات في
ً
 املشروع هذا معاقل ألهم تهديدا

 أهمية من ثيربك أكبر الحزبالوية( + امليليشيا السوري الطائفي )النظام الشام بالد في املزدوجة القوة فيه.  فأهمية عنصر   وألنشط

  انستانغكأف فيها، قدم   موطئ إليران التي األخرى  املواضع
ً
 السورية الثورة أثر يقتصر الخليج.  وال شيعة أو اليمن في الحوثيين أو مثال

وتمنع من  تاتوّسع ذاك املشروع وتضطره إلى تعديل التوازن أطراف قضمت اأنه في ذلك تجاوز  بل ،اإليراني املشروعمسيرة  إعاقة على

 ال يواجه مقاومة ومنازعة
ً
 مريحا

ً
 .ترّسخه ترّسخا

 

 الرتكي: املشروع -2
.  فلقد منتهاه إلى التركي املشروع وصل ولقد

ً
  املقبولة مرحلته في التركي املشروع قام أيضا

ً
 نام   اقتصاد   هو ول ثالثة.  األ  أسس على دوليا

 جيوسياس ي هو .  الثانيعلمية كفاءات فيه مستقّر  بلد   في لتستثمر العالمي املال رأس فوائض الستقبال صالح   النيوليبرالية الطريقة على

ل
ّ
  وكونها تركيا مع بيةو األور  البلدان بعالقات يتمث

ً
  وكونها الناتو، في عضوا

ً
 وكونها دولية، الت  وتكت قارات   عبر الفاعليات من للعديد ممّرا

 توازن  قة.  فهياملنط في قوى  عدة بين املوازنة دور  تركيا تلعب أن يمكن حيث استراتيجي وه مركزية.  الثالث مائية   مساحات   على تتربع

 اعتدال فيه لنظام   ناعمة قوة وتمثل روسية، جنوب في التركية األقوام بلدان من وغيرها القوقاز بالد في الروس ي االمتداد عّوق وت إيران،

 لتوثيق تراتيجيةاالس امليزة هذه تركيا الثورة(.  واستغلت )قبل سورية احتواء ذلك في ابم العربية، البلدانمع  التعامل في يفيد أن يمكن

 لجوارا املشاكل" مع "تصفير مبدأ وطرحت اإلفريقية، القارة دخول  ذلك في بما البلدان، من كثير مع واقتصادية سياسية عالقات

  لتركيا اعمةالن القوة إلى وأضافت العالقة، املشاكل من كثير   حّدة فتراجعت
ً
عدا . ب 

ً
 أخالقيا

 

األمريكية.   تحدةامل الواليات رأسها وعلى املهيمنة الدولية القوى  لدى املقبولة املساحةتجاوزت  التركي اإلقليمي املشروع مسيرة أن غير

ماني الثقل وحجب الجيش تحييد في النجاح ذلك أوجه ومن
ْ
 لمشروعل العداء يغذي يالذ اإلعالم على التضييق القضاء.  ووازه في الَعل

 لتيار العملي الترسيخ نحو والحكيم الواثق والخطو اإلسالمية، وصبغته العثماني باملاض ي تعتّز  التي الثقافية وللتوجهات الكبير التركي

 جانب إلى ة،يالوطن الخبرات على االعتماد ومحاولة العسكرية قدراتها تطوير إلى تركيا مسارعة ذلك إلى الثقافية.  ويضاف املحافظة

 ممارسة تجعلول اإلقليمي التوازن  معادلة لتغّير السورية الثورة العربية.  وجاءت الفضاءات على واالنفتاح إسرائيل مع التوتر تصعيد

 ممكنة. غير الجيران مع املشاكل تصفير
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 قةالحل في سورية ودخول  ّية،خلف أمان   مساحةحصول تركيا على  يعني سورية في الثورة انتصار الجيوسياسية، الناحية فمن

  فيها لتلعب لتركيا االقتصادية
ً
 الطبقة "معضلة ـب يسمى ما مواجهة رهن التركي العراق.  واالقتصاد كردستان في تلعبه ما على يزيد دورا

  يؤثر مما العمالة كلفة في ارتفاع عنه فينتج سريع نماء فيه يجري  الذي الوضع وهي الوسطى"،
ً
 توافر فإّن  ذلكمو.  ولالن قدرة على سلبا

 بينهما.   ي التجار  والتبادل التركية املنتوجات استهالك على عالوة استمرار النمو التركي، يساعد قوة   مصدر هو رخيصة   سورية   عمالة  

 

  سورية في الثورة كانت ولقد
ً
  حدثا

ً
الستراتيجية.  ا ئقهاعال  في كثيرة عوامل وأدخل جّمة   بتحديات   الخارجية التركية السياسة واجه فاصال

رك الساسة لكبار املتكّررة والتصريحات
 
ل ال داخلية تركية مشكلة هي السورية املشكلة بأّن  الت

ّ
 مجّرد  تمث

ً
،جماهيري دعاية

ً
 تعكس وإنما ة

 
ً
 األمر برتاع من ثمة بل هذا، أدركت املختلفة السياسية القوى  أو بجملته التركي الشعب أّن  ذلك معنى الوضع.  وليس حقيقة أيضا

  السوري
ً
ليت خارجية مشكلة أو إنسانية مشكلة  من السوري الشأن في أردوغان الوزراء رئيس تصريحات تفسير تركيا.  ويمكن بها ابت 

 ابب ستفتح التصريحات هذه كانت وإن املضمار، هذا في الحكومة سياسات لدعم شعبي   تحفيز   زاوية ومن حكومي   موقف   زاوية

بل من االستغالل  التركية. املعارضة ق 

 

 السورية ةالثور  أّن  لو تمّنت أّن تركياب التخمين الدولية.  ويمكننا الظروف بحسب السورية القضية من التركي املوقف تطّور  ولقد

  لتعطي سنين، بضع بعد حصلت
ً
ن لتعزيز فرصة

ّ
ه حصل والتنمية.  والذي العدالة حزب تمك

ّ
 أنقرة، هوج في كبير تحد   فجأة برز  أن

ية.  وروس إيران مع باردة حرب   في السورية الثورة انقداح بعد نفسها تركيا وجدت ما مؤّجلة.  وسرعان كانت ملفات   الثورة وفتحت

 جديدة ةمرحل إلى تنتقل أن األحمر( الخط) السوري النظام تجاوز بعدما  املوعودة الضربة عن األمريكي التراجع تركيا عقب واضطرت

ه سيما وال سورية، في عالصرا مع تعاملها في
ّ
 الدول  من لكثير   جيةاالستراتي منهّي ويؤثر في التموقعات ال نحو   على الالضربة سيناريو أتى أن

الشمالية.    كورية عم موقفها على التأثير ملغّبة اليابان ذلك في بما عّدة، حكومات   تجاهه فارتكست –نفسها املتحدة الواليات ذلك في بما–

 وإنما ة،سوري في الصراع من أنقرة موقف في جذرّي  تغّيرأنه حصل  ذلك يعني ال كان وإن إيران، مع التقارب سياسة لىإ تركيا فعادت

 تحديات   مع عاملللت كاف   سياس ي   عزم   وتوفير العربية البلدان في الدبلوماسية ستثماراتهاال  تركيا تقليص إلى االضطرار جملة من هو

  يعاني والذي لتركيا الحرج الجيوسياس ي الوضع يؤكد كذل الدار.  وكل عقر في صارت
ً
: على اعتماد   من مضطرا  أجل نم روسية مزدوج 

 املزدوجة واعتماديتها اليابان بوضعوضع تركيا  الخبراء أحد شّبهولقد  .(18)الدفاع شأن في األمريكية املتحدة الواليات وعلى ،الطاقة

 
ً
 .  (19)أيضا

 

                                                             

 
18.    Is Turkey preparing for a U-turn on Syria? Hasan Kösebalaban, Today’s Zaman, 2013-11-17. 

19.   Turkey Fears a Shiite Alliance. Soner Cagaptay. The Washington Institute of Near East Policy, 2013-11-25. 

ر تأنه حصل  ذلك يعني ول  إيران، مع التقارب سياسة إلى تركيا عادت  غي 

 سورية في الصراع من أنقرة موقف في جذري  

http://www.todayszaman.com/news-331671-is-turkey-preparing-for-a-u-turn-on-syria-by-hasan-kosebalaban-.html
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  تركيةال السياسية كانت عام   وبشكل
ً
  حذرة

ً
 في انزلقت لو يماف بها تحيط التي الجّمة باملخاطر ليقينها السورية الثورة مع تعاملها في جدا

زت القائم، الصراع وحل
ّ
 ّددح أراضيها.  وقد في والقائم املاّر للثورة  اللوجستي الدعم عن النظر وغّض  الدبلوماس ي الدعم على ورك

ن، إبراهيم  من ( كنوع  precious lonelinessالثمينة" ) "العزلة سّماه بما أنقرة موقف والتنمية، العدالة لحزب ياالستراتيج املستشار كال 

 ها. ملواجهت كافية   قوة   مكامن تركيا تملك ال متعّددة جبهات فتح وعدم ضرورية   داخلية   أولويات   على التركيز أجل من االعتكاف

 

،
ً
  ةاملهيمن القوى  تخشاه مما إّن  نقول  وأخيرا

ً
في  النسبي ابهالتش بسبب السورية الساحة إلى الحّر  الدخول  في التركي األثر نجاح هو دوليا

 ينساح أن لكذ بعد الكمون  لهذا ويمكن عدائّي، غير طبيعيّ  نحو على تركيا كمون  من يعاظم مما وسورية.  فهذا لتركيا املدينّية الثقافة

 التعافي متابعة ذلك في بما العربية، الثورة حركة ملتابعة وداعم   مسالم   فضاء   إنشاء إلى باإلضافة اإلفريقي، للشمال العربية الدول  في

  أكثر تكون  أن تركيا تستطيع العسكري(.  وعندها، االنقالب )قبل املصري 
ً
 مباشر، يرغ نحو   على عليها تضغط وأن إسرائيل مع جفاوة

 هوراعي املهيمن العالمي النظام أولويات مع يتضارب ذلك وكّل  منابذتها؛ بدل تركيا مسايرة الخليج عند ذلك دول  وستضطر

  يأخذ لم أنه التركي الصعود من القلق دواعي من .  وكانبيو األور األمريكي/
ً
  موقفا

ً
  بل كان إيران، من معاديا

ً
 تجاوز  إلى سعىو  متعاونا

 ك تصّد  أن شأنها من استراتيجية أولويات   على التركيز وإلى الجانبية الخصومات
ً
 األمر وهو ككّل؛ ةاملنطق على الخارجية التأثيرات من ثيرا

ثقلة اإليرانية الذهنية له تفسح لم الذي   )الـم 
ً
( فرصة مذهبّيا

ً
  الخليج دول  عارضته كما والنضوج، التطّور  وقومّيا

ً
.ول جهال

ً
 هوا

 

 اإلسرائيلي: املشروع -3
  املشروع هو الثالث اإلقليمي املشروع

ً
 اختناقاته عمواض وظهرت منتهاه إلى املشروع هذا وصل الشائع، لالنطباع اإلسرائيلي.  وخالفا

.  ومن من أكثر منذ قّوته وحدود  عجزها رجب إسرائيل البشري.  وحاولت والحجم الجغرافي العمق هو كدولة إسرائيل تفتقده ما أهم عقد 

، الفائقة العسكرية بالقوة البنيوّي 
ً
  بدت العسكرية القوة أّن  النووي.  غير حالسال  امتالكها على عالوة تقنّيا

ً
 غير األقل ىعل أو– عاجزة

 على تعتمد التي تلك (،unsymmetrical) اثلمالالمت النزاع تناسب التي األساليب املسلمين العرب مقاومة اعتمدت عندما –حاسمة  

  فاعلةالتقنيات البسيطة، حيث أنها 
ً
 الدفاع.   صعيد على جدا

 

 القوة ةقيم القوة.  وإن من أسباب تراجع هذه مواجهة لنتائج العدو حساب بسبب الستعمالها الحاجة وعدم الردع هي القوة فلسفة إّن 

 لدى التي ةالنظامي العسكرية القوات جدوى  تضاءلت أن النتيجة ملواجهتها.  وكانت مستعّد  هو من وجود الفائقة اإلسرائيلية الحربية

 وغير العربية البلدان من كثير   في وعمالء وكالء له الذي استخباراتها جهاز هو إسرائيل تمتلكه الذي النفوذ أنواع أمض ى إسرائيل.  ولعل

 أجهزةو  سياسييها مع والتنسيق العربية البلدان عسكريي من شبكة على –الدولية باملساعدة– إسرائيل استحواذ العربية.  وإّن 

كم تابعة لقوة   األمة تفتقد عندما أنه الدفاعية.  بمعنى البدائل ظهور  حفز مخابراتها  تنشأ أن الطبيعي من كرامتها، عن تدافع للح 

 املهمة. بهذه لتقوم رسمي ّ  غير نحو   على الشعبية البدائل

 

  إسرائيل أمان أضحى والبلدات.  كما املدن وقصف الجوّي  اإلجرام أسلوب إال إلسرائيل يبَق  لم يكاد وهكذا
ً
، أمانا

ً
 سالمة ىبمعن سلبيا

صات مواجهة على قادر   غير ولكنه الدولية(، الضمانات عن )ناهيك العسكري  تفّوقها بفضل االنمحاق من
ّ
حقيق وغير قادر على ت املنغ

 ستيطانياال  الترسيخ درجات بأقص ى تقوم ولذلك حصل، لو مستدام   غير أصبح إلسرائيل الجغرافي التوّسع أّن  التاّمة.  كما السالمة

 فإّن  افي،والثق املادي الصعيدين على املنطقة، في الغرب مصالح حامية أنها على نفسها تسّوق إسرائيل  انتك افلسطين.  وإذ داخل
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  جهة، من العربية البلدان في والتغيرات العربية التي تصالحت مع معطيات حضارتها املسلمة الثقافية النهضة
ّ
 والصعود اإليراني نوالتمك

 اعتم عليه االعتمادعد باإلمكان يوذ الدولي في املنطقة ولم فكراعي للن إسرائيلمة قي سّبب تراجع أخرى، جهة من التركي
ً
، ادا

ً
 حتى كامال

، تدمير ثم العراق وتدمير مصر تغييب بعد
ً
  تمتلك إسرائيل أّن  البال عن يغيب ال سورية.  وطبعا

ً
  رصيدا

ً
  بشريا

ً
 عال   مستوى  على عامليا

 
ً
، علميا

ً
اف تقّدم من التأكيد على االنكش وما الحقيقي، قوتها معقل هو وهذا الدول؛ من كثير   مع يجيةاسترات تحالفات ولها وخبراتيا

 ذلك.   ينافي ال الجيوستراتيجي إلسرائيل

 

 خذلتها مقاومة   منظمات بأوراق أمسك مشاكس   محور   من انزعاجها كّل  .  فبرغم(20)اإلسرائيلية املشكلة لتأّزم السورية الثورة وجاءت

  السوري النظام سلوك تداعيات أّن  إال العربية، نظمةاأل  باقي
 
يل ضمني.  وليس عند إسرائ تفاهم   خالل من عليها مسيطر   أو محسوبة

 املجال تفسحقد  –هابقضيت امللتزمة العربية الثقافة مناخ في– املواقف تلكف الطرفّية، املناوشات أو املمانعيّ  التفاخر مواقف في إشكال

ل.  أما الظهور  في ةحقيقي ممانعة لقوى 
ّ
د دقنظامها  كان املشاكس املحور  في العضو سورية أن املعروف فمن ذلك، خالف والتشك

ّ
 أك

 
ً
مات بسياسة عبثه في أو إسرائيل، مع جبهته هدوء في سواءً  املدى، بعيدة اإلسرائيلية األجندة بخدمة التزامه مرارا

ّ
 لفلسطينية،ا املنظ

ن سحق في أو
ّ
قّدر ال الذي االستراتيجي املوقع الجوالن مرتفعات تسليم في أو لبنان، يف الفلسطيني التمك  خطر ينبع ذلكبثمن.  ول ي 

 ي العرب يتخّل  فلم الدكتاتورية، قبضة من العربية الشعوب خروج إدراكها العام لخطورة من إسرائيل ألمن السورية الثورة
ً
– وما

  ثقافة
ً
  شيةم ومشيها هويتها واستعادة واستقرارها ونهضتها العربية البلدان تعافي الفلسطينية.  وإّن  القضية عن –وشعبا

ً
 على طبيعية

 إسرائيل.   تحاذره الذي هو الثقافي نسقها هدى

 

 لشاما بالد حيوية تفعيلمن خالل  وذلك اإلسرائيلي، الكمون  تحاصر حيث استراتيجية تداعيات   السورية الثورة لنجاح أّن  كما

 الكمون  انسياح امأم الطريق فتح وفي العربية، الجزيرة حدود إلى األثر وصول  وفي األرض، لهذه التاريخية األدوار ةاستعاد وفي ومركزيتها،

  االنقالب(؛ )قبل مصر تعافي تثبيت وفي آن، في معه والتالقي التركي
ً
الحيلولة دون  في ساهمت التي إلسرائيل اقتصادية خسارات   على عالوة

ك   بي.التكامل االقتصادي العر 
ّ
ويمكننا القول إّن إسرائيل تقتات على قصور وانتكاسات الثورة العربية وتساهم في تعزيز فواعل التفك

علها جأكثر من أن يكون لها مشاريع مبادرة ورؤية ت واستغالل هذا عبر الترّبص الحذر... تقوم إسرائيل بهذا النوع من االستغالل السلبي

 .تعيش بشكل طبيعي في املنطقة

≈         ≈          ≈ 

 

  أّن  نعتبر ولم ،(21)حاذاه وما العربي املشرق  في الثالثة الجيوسياسية املشاريع باختصار ناقشنا
ً
  يملك الخليجدول  أو مصر من أيا

ً
 مشروعا

.  وسبب
ً
 لم العقود ذهه لديڤيد.  وخال كامپ اتفاق منذ عقود   لخمسة مستمّر  تناقص   في كان ملصر االستراتيجي الوزن أّن  ذلك مستقال

 في والنزاع جنوبيةال جبهتها في التطوّرات تجاه حتى الخدر أصابها بل بها، الالئق العربي ثقلها ترسيخ في بالزهد مصر سياسة تكتف  

                                                             

 
 .29/04/2013 العربي، الشرق  مركز في السياسية الدراسات قسم مستقبل؟ من توجس أم نظام على السورية: خوف والثورة انظر: إسرائيل .20

 لبحوثا باكير. منظمة حسين املتسقبلية.  علي والسيناريوهات سوريا داخل الحرجة الحالة تقييم السوري؟ الكابوس حواملتّيمز: ن البحث أنظر. 21

 .2012 ديسمبر (،USAK) االستراتيجية
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 ملف وفتح نيالكي اإلثيوبي التنسيق نتيجة الجيوسياس ي النزف هذا مباشرة.  واستمّر  املصري  القومي األمن يهّدد الذي األمر السودان،

ل الذي النيل مياه
ّ
  مث

ً
.  (22)املصري  بالشع من باملئة وتسعين خمسة حوالي ضفافه على يسكن الذي وهو مصر، في الحياة شريان تاريخيا

 الخليج دول  أّن  ذلك يعني املصيرية.  وال األمور  في حتى متضاربة أولويات لها املتعّددة دوله فألّن  خليجي مشروع   بوجود القول  صعوبة أما

  يستل
ً
  العبا

ً
 هذه مارسهت ما املدى.  فمعظم بعيد مشروع   ضمن متكاملة وسياسات ثابتة بخطى تمش ي ال أنها وإنما املنطقة، في مهما

  أثره فيبقى استراتيجي، ثقل   إلى تحّوله يصعب نحو   على السياس ي النفوذ شراء هو الدول 
ً
بامل النفوذ قفص في محصورا

ّ
ل وال تقل

ّ
 يتشك

 ثابتة. دعائم إلى مستند   جيوسياس يّ  تموضع   نحو على

 

 

 االسرتاتيجية اثنياً: الع قد
  منها، كّل  وحدود اإلقليمية للمشاريع املستقبلي والكمون  االستراتيجية للتموضعات العامة الصورة هذه رسم وبعد

ّ
 على التحليل زيرك

  هذه مفاصل
ً
 وفق األمر ةمناقش تتّم  أن فبدل البينّية، والتفاعالت كيبّيةالترا من عالية   درجة   على املسألة أّن  إلى التموضعات.  ونظرا

قد   خالل من املوضوع مناقشة ستتّم  أخرى، مع دولة   عالقة خطة
ملعنّية.  ا للدول النفوذ والسيطرة  وجاتم عندها تتالطم استراتيجية ع 

قد وهذه  قلوي.األ الطوق  وعقدة لبنان وعقدة القوقاز بالد وعقدة كردستان هي: عقدة الع 

 

 كردستان:  عقدة -1
رد عاش

 
  الك

ً
م التي األراض ي في دهورا الحداثية(  ولةالد بمفهوم )ليس كردستان ثمة كان العثمانية، املنظومة وضمن اليوم، فيها كثرة ه 

ية.  ولم وإدارة
ّ
رد يثر محل

 
ك غداة العثمانيين ضد الك

ّ
 وثار سلمة؛امل غير واماألق ثارت وإنما ،بيةو األور  الضربات تحت طوريةااإلمبر  تفك

  العرب
ً
عد يكن عربي.  ولم قومي ومشروع   عربية خالفة   مشروع باتجاهين: اتجاه أيضا ردال ثورة عدم سبب هو وحده الثقافي الب 

 
 ك

  )فألبانيا
ً
  وإنما ثورة(، شهدت أيضا

ً
رد أرض ألن أيضا

 
  كانت الك

ً
  مسرحا

ً
 ي.عثمانال السياس ي الوجود تعتلج التي للتفاعالت خصبا

 

ردستان قضية وأخذت
 
  ك

ً
رد كان فما العربي، القومي املشروع بتنامي جديدة أبعادا

 
حاف أن إال للك  القومي روعاملش هذا سياق في عليهم ي 

رد لم يكن على وقع الذي الحيف مردّ  أن املسلم.  غير الحضاري  للتراث الرافض
 
 وجياتاإلديول إلى مرّده بل ،كمكّون بشري  العرب الك

لم االستقالل.  فلقد بعدفي فترة ما  العربية الدول  في الحكم اعتلت التي العصباوية ونخبه ةالقومي
 
  العرب ظ

ً
 حكومات وطأة تتح أيضا

رد،
 
لموا العرب أّن  هو والفرق  العسكر التي ظلمت الك

 
رد أن حين في مواطنون  ألنهم ظ

 
لموا الك

 
رد.   ألنهم ظ

 
 ك

 

رد وضع فاقم وكذلك
 
 التي الحكومات دعه في واستمّر  الفتاة، تركيا عهد منذ التركية القومية استيطار بسبب تلّقوه يالذ التنكيل   الك

رد األتاتوركي.  وبخصوص النهج على مشت
 
ظهر ك   أّن  التاريخي التحليل سورية.  وي 

ً
  جزءا

ً
رد مشكلة من كبيرا

 
 السوري قيالشر الشمال ك

                                                             

 
 .Egypt Facts. National Geographic Atlas of the World, Eighth Edition   ـ 22

 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/egypt-facts/
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  أّن  يثح السورية، وليست التركية السياسيات إلى مرّده
ً
رد من كبيرة أعدادا

 
 ه سورية أصبحت التي األرض إلى انتقلت الك

ً
 القمع من ربا

 .(23)التركّي  القومّي 

 
ع ونسبة كردستان : أرض1 خريطة 

 
رد توز

 
 فيها الك

 
 التوزع ومساحة النسب في خالف ثمة أن إلى ننبه~  

 

رد.  مظالم املعاصر الوضع لفهم مهّمة تذكرة سبق ما كان
 
ردال للك

 
  ك

 
  مفهومة

 
 لم وإن لةمطالبهم العاد إلى االستجابة من بّد  وال ومفّسرة

  العرب يكن
ً
  قوما

ً
  ظلمهم.  وإنها عن املسؤولون  هم وثقافة

 
  لسّنة

 
 سببب بقوم   العذاب ينزل  حين القومية املشاعر تطير أن اجتماعية

عون  اإلثني/امللّي، انتمائهم
ّ
رد وضع هو ذااالنعزال.  وه أو االستقالل إلى فيتطل

 
  مطالبهم وفي اليوم، الك

 
 كانت عال.  وإذااألف ردود مبالغة

عاتهم
ّ
  الثقافية تطل

 
ردي التعّصب فإّن  والتقدير، باالحترام جديرة

 
  القومي التعّصب ألوان من غيره مثل مذموم   الك

ً
 غير أو انك عربيا

ك الكردي الوضع إشكالية في عربّي.   وزاد
ّ
ردية السياسية املعارضة تفك

 
ردية السياسة منّصة ماركسية أحزاب   واعتالء (24)الك

 
  الك

ً
 بعيدا

ردي للشعب العميقة الثقافية الخلفية عن
 
 الطّيب. املسلم الك

 

  هي كردستان عقدة
 
رد اإلنساني املطلب أصل ألّن  عقدة

 
رد القومية للمطالب االستجابة ولكّن  حّق، للك

 
 إحداث يرغ من متصّور   غير للك

  للمنطقة االستعمارية التقسيمات   َبنت أنه كردستان عقدة إشكالية عدة.  ومن مستويات على اختالالت  
ً
  واقعا

ً
 ق استمّر  معوّجا

ً
 من ريبا

، نية مع يتناقض االعوجاج هذا وتقويم قرن   إلى قربأ إدارية   ترتيبة   إلى العودة امتنعت حيث املنطقة، في نشأت التي الحداثة دول  ب 

 الخارجي. العدّو  ابه يعبث استراتيجية خروق   إحداث غير ومن بغيرهم حيف   إنزال غير من كانيالس التوّزع طبيعية

 

  يستحضر كردستان على اليوم السياس ي النزاع وإّن 
ً
  اليوم تتفّتقو  التاريخية، التناقضات تلك تماما

ً
 القومي واألمن حاملصال في صداما

 وت مباشر، نحو على وسورية والعراق وإيران لتركيا
ً
بل من لالستغالل قابلة لثغرات   شكيال  غير نحو   ىعل وإسرائيل الدولية القوى  ق 

 مباشر. 

                                                             

 
 .  2013 السياسات، ودراسة لألبحاث العربي سوريا.  املركز في األكراد باروت. مسألة جمالـ   23

 ,The Fractious Politics of Syria's Kurds.  Barak Barfi.  The Washington Institute for Near East Policy.  PolicyWatch 2184, December 18  ـ 24

2013. http://washin.st/19T4riH. 

http://washin.st/19T4riH
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 :للعقدة التركي الطرف( أ
رد مع التصالح إلى التركية اإلدارة مبادرة كانت ولقد

 
  األتراك الك

ً
  حدثا

ً
 دولة منض كردستان إقليم تشكيل عن أهمية يقّل  ال مفصلّيا

ه العراق.  غير
ّ
ح دامالص إنهاء هو االتفاق هذا عماد كان املحيطة.  وإذا الدول  في يجري  ما مع وتنفيذه االتفاق هذا تطّور  يتشابك أن

ّ
 املسل

رد وضع تطبيع مقابل
 
 االنفصالية هاتالتوّج  دون  الحؤول هو االستراتيجي وجهه فإّن  واالجتماعي، السياس ي الصعيدين على تركيا في الك

رد.  غير
 
 القضية ستغاللا عدم في إيراني تركي تفاهم ثمة أّن  اإليراني.  ويبدو لالستغالل معّرض   لتركيا االستراتيجي املطلب هذا أّن  للك

 وال اإليجابي، عاون الت ال السلبي التحاش ي املبني على التفاهم هذا إلى االطمئنان لتركيا يمكن ال أنه البعض.  غير بعضهما ضّد  الكردية

  تركيا مع عالقاتها من تتخذ كانت التي إيران عن العزلة انقشاع وبدء ألمريكيا اإليراني االتفاق بعد سيما
ً
 أّن  خاللها.  كما نم تتنفس كوة

 املنطقة في تجد ( أنPKK) التركي الكردستاني عن منبثقة لفئة   ويمكن دولة، أي سيطرة عن خارجة رخوة مناطقأنشأت  السورية الثورة

  سورية في الكردية
ً
ل في للمتابعة انطالق   ونقطة لها مالذا

ّ
، الفئة هذه عملياتها.  وتشك ع 

ّ
 بجدوى  مقتنعون  مالتنظي أعضاء كّل  فليس متوق

رف راديكاليون  ثمة يكون  أن بّد  وال االتفاق،  على إجرامية ت  بعمليا تركيا إلزعاج إيران مع للتواطؤ مستعّدون  انتهازيون  راديكاليون  أو ص 

 عمل أّن  يعرفون  إذ التركية، األرض
ً
  ية

ً
  تبعات   لها يكون  أن يمكن النوع هذا من صغيرة

 
 التركية. لإلدارة كبيرة سياسية

 

  األكثر واألمر
ً
 أّن  إلى ذهبنا السوري.  وإذا الشمال ( فيPYD) الكردي الديمقراطي االتحاد حزب نشاط هو املسألة هذه في إشكاال

 PPK) التركي للكردستاني
 
  ( مصلحة

 
  للمض ي ذاتية

ً
دما

 
 ي.  كماد واي پ الـ حّق  في واردة غير بتركيا التحرش عدم مصلحة فإّن  تفاق،اال في ق

رد عامة لدى ارتياح   هنالك أّن 
 
كالتش برغم– مناطقهم في الضخمة االستثمارات نتيجة املعيش ي املستوى  تحّسن أمل في الك

ّ
 ك

ل هذا ية.  وإّن الثقاف بنشاطاتهم التركي األمن قوى  تحّرش لتراجع ارتياح   يوازيه –والشكاوى 
ّ
  ليشك

ً
  ضغطا

ً
  شعبيا

ً
 لكي مباشر   يرغ كرديا

  وذلك بالصفقة، اإلخالل بعدم ك ك پ الـ يقوم
ً
 ك ك پ الـ قيادة على زانيالبر ضغوط ذلك إلى السوري.  وأضف دي واي پ للـ  خالفا

 االتفاق.  في لالستمرار

 

رد مع االتفاق لتعّرض مخاوف ثمة أّن  غير
 
رد وضع تطبيع في أنقرة فيها تمش ي التي السرعة وإّن  انتكاسات.  إلى الك

 
 عند شك   وضعم الك

رد، نيالسياسي املعارضين
 
 تانيالكردس الحزب قام االتفاق، هذا مردود معاظمة سجال ترّدد.  وضمن أو مماطلة أنه إليه وينظرون الك

الهدنة.  ب االلتزام على تأكيده مع قواته سحب عملية ليقتع عن باإلعالن االتفاق منفقط  أشهر أربعة وبعد 2013 من التاسع الشهر في

 قد الكرد نشأ في ودمشق طهران بين والتنسيق سورية في التطورات أّن  إذ طويلة، فترة الجمود يستمّر  أن املنطقة وضع يحتمل وال

نش ئ   تصبح األرض على تغيرات ي 
ً
  واقعا

ً
  قرةأن لها تعّرضت التي داخليةال الهّزات تعطي تجاهله.  كما أنقرة تستطيع ال جديدا

ً
  مؤخرا

ً
 فرصة

  منها ويستخرج التركية الخيارات يحاصر أن الكردستاني للحزب
ً
 موقف آلنا يقف –الكردستاني أي– أنه ويبدو التنازالت؛ من مزيدا

 يناور. كيف لينظر املراقب

 

نش ئ قد الكرد شأن في ودمشق طهران بين التنسيق  غيراتت ي 

  تصبح رضاأل  على
 
  واقعا

 
 له.  تجاه أنقرة تستطيع ل  جديدا
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 :للعقدة السوري الطرف(  ب
يها.  ف املتناقضة العوامل وزيادة لكردستان الجيوسياسية العقدة تأزيم في وريةس ( فيPYD) الكردي الديمقراطي االتحاد حزب يساهم

  القوي  الحزب وهذا
ً
رد بين مرّسخة شعبية له أوجه.  فليس عدة من نشاز   عسكريا

 
 لصداماتا بعد إال شعبيته ازدادت وما السوريين، الك

  الثورة كتائب مع
ً
رد فّسره مما (،8/2013 من )بدءا

 
  أنه –الحزب لذلك فّعال   إعالم   جودو  وبفضل– الك

 
  محاولة

 
 معليه للسيطرة تركية

السوري.   للنظام موالية عربية عناصر فيها أّن  إلى ويشار (؛YPG) الكردي الشعب حماية وحدات تشكيل ذلك أراضيهم.  وتبع وعلى

  كما أوجالن، وقائده ك ك پ الـ مع تامّ  وفاق   على ليس أنه وهي أال أخرى، ناحية من نشاز   دي واي پ الـ وحزب
ّ
 ن زانيالبر يملك ال هأن

ً
 فوذا

 
ً
 صفوفه.   في كبيرا

 

 
ً
 تركيةال الحكومة وإبقاء جهة، من واإليراني السوري النظامين مع التحالف هو نفوذه من للمعاظمة دي واي پ الـ طريق لذلك، وتبعا

 نم عام.  وكان بشكل التركية والحدود الحسكة منطقة في نفوذه دي واي پ الـ يرّسخ األولى الجهة .  فمن(25)أخرى  جهة   من متوّجسة

 قانونيون  قام هذا من شهر حوالي وبعد (،18/11/2013) الكردية املنطقة في ذاتية إدارة سيقيم أنه مسلم صالح قائده إعالن ذلك

رد سوريون 
 
 نظام بعد ام ملرحلة استعداد أنه على وطرحوه كردستان"، غرب إقليم "دستور  بتقديم العراق كردستان إقليم في مقيمون  ك

  وكان العراق؛ كردستان إقليم وضع من قريبة صيغة إلخراج فدرالية دول  دساتير إلى ذلك في واستندوا األسد،
ً
 االتحاد زبح إعالن أخيرا

 األخرى، الجهة (.  ومن21/1/2014) سورية من الشرقية الشمالية املنطقة الجزيرة" إلدارة "حكومة تأسيس نية عن الكردي الديمقراطي

ل ألن الشمالية، السورية املنطقة في دي واي پ الــ نفوذ ازدياد يربك
ّ
عات يرفع فيها كردي كيان   تشك

ّ
رد بين التوق

 
ر تركيا يف الك

ّ
 على فيعك

  الجديد الكردي الكيان هذا ويجعل القائم، االتفاق
ً
 تركيا.  وإّن  لداخ بعمليات   الحزب بقيام التهديد خالل من اإليراني لالبتزاز مفتوحا

ب ال تركيا داخل محدودة   بعمليات   دي واي پ الــ قيام
ّ
 النظام من ّل ك عند الوظيفية قيمته من ترفع بل الحزب، على كبير عبء   عليها يترت

ل مستعّدة   غير تركيا بأّن  التامّ  الوثوق  مع سيما ال واإليراني، السوري
ّ
رد أراض ي في للتدخ

 
 تركيا جّنبت أّن  عن وناهيك سورية.  في الك

  هو السوري للمستنقع
 
  سياسة

 
ل عنها، تحيد لن عامة

ّ
رد ضّد  التدخ

 
رد من كّل  حفيظة يثير الك

 
رد العراق ك

 
 تحاشاهت ما وهو تركيا، وك

 شديد. بحذر   تركيا

 

،
ً
  تركيا يد في ليس إذا

ً
رد مع التعامل في الضغط أدوات من كثيرا

 
رد املوضوعي الواقع اراستثم إال السوري، الشمال ك

 
 سورية مالش لك

انية التركيبة هوالذي يتلخص في أمرين.  األول هو 
ّ
ل السوري.  فال للشمال السك

ّ
شك رد ي 

 
 مّتصلة، ساحات  م تسكن أكثرية سورية شمال ك

 يتأ البقع أكثر أّن  وسريان.  كما وآشور  عرب   مناطقهم في ويخالطهم منتشرون هم وإنما
ً
 بلدة ( هيPYD) الكردي راطيالديمق للحزب يدا

  الواقعة عفرين
ً
منا حلب.  وإذا مدينة شمال غربا

ّ
  فإّن  ،%10 هي سورية في الكرد نسبة بأّن  سل

ً
 وحلم ودمشق، حلب يسكنون  منهم قسما

  الغربية( ليس )كردستان
ً
رد حياة مستقبل من جزءا

 
 ال تقّل مس إقليم   تشكيل فإّن باعتبار توازن القوى الحالي، والداخل.  و  املدن ك

 على ةالثورة السوري كتائب نفوذ نمو من تركيا ترجوه كانت الذي هو الثاني به.  األمر والتهديد القمع قاعدة على إال يقوم أن يمكن

 الشام" أّزمو  العراق في اإلسالمية "الدولة تنظيم ظهور  أّن  .  غيرفي دمشق النظام سيطرة عن بعيد استقرار   ليتحقق الحدودي الشريط

  زال الحدود.  وما إغالق إلى تركيا واضطر املوقف
ً
 هذه في سورية ألهل االجتماعي الواقع مع امللتحمة الكتائب سيطرة عودة ممكنا

  تركيا به تساهم أن يمكن اممو  املناطق،
ً
 لة".  هذا"الدو  تنظيم تحّركات عن استخبارية معلومات   تقديم هووله أثر إيجابي  عسكريا

                                                             

 
  .Turkey's Options to Manage Syrian Kurds and Jihadists. Stratfor, 2013, 07, 31 ـ 25
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عيد الذي األمر وهو األرزاق، لدخول  أمانها حال في الحدود فتح إلى باإلضافة  على طّرفالت يحاصر أو ويطرد والبلدات املدن إلى الحياة ي 

 عفوي. نحو  

 

 :للعقدة العراقي الطرف( ج
 لنسبةاب اإلقليم هذا أضحى الجيوسياسية، الناحية العراقي.  ومن اإلقليم هو لكردستان الجيوسياسية العقدة من الثالث الطرف

  لتركيا
ً
  مساحة

ً
  حامية

ً
  كردستان نهضة الحيوية.  وأصبحت غاية في عازلة

ً
  مشروعا

ً
رد تركيا بين مشتركا

 
قتوت اإلقليم، هذا وك

ّ
 ذلك في وث

 له أصبح إنماو  فحسب، القادة مستوى  على سياس ي   تفاهم   على كردستان إقليم مع التركية العالقات تقتصر املصالح.  فال من كثير  

 عقبات.   من يواجه ما برغم زواله تصّور  يصعب مما الشعبي، الصعيد على جذور  

 

رد، مع لألولى ةيالتنافس والعالقة اإليراني الحضن في بغداد ارتماء سياق وفي
 
ل أنقرة، لىع العراق كردستان إقليم اعتماد يزداد الك

ّ
 ويشك

  تركيا عبر مباشرة اإلقليم هذا نفط تصدير
ً
  حافزا

ً
فلح .  ولملإلقليم كبيرا

 
 وطلب كردستان فطن مجال في تركيا على األمريكية الضغوط ت

 سريع نحو   لىع اإلقليم نفط شراء عملية يسّهل نفط   أنبوب بناء العراقي كردستان وإقليم تركيا بغداد.  وأنهت املركز إلى عوائده إرجاع

 بل ملشروع،ا إتمام عدم في تركيا يغري  ما املالكي إدارة قّدمت لم للطاقة.  كما العطش ى تركيا بها تتمّسك واقعة حقيقة وصار ومفاجئ

م املركزية الخزينة في النفط عوائد إيداع العكس.  أما فعلت
ّ
 كان ما فإنه الدستوري البند على بناءً  ذلك من %17 كردستان إقليم وتسل

قيم التي النفطية اإلنشاءات كلفة بغداد تتحّمل أن يقتض ي ذلك أّن  بسبب ليجري 
 
 التركية(.   ةالجه من جاءت )والتي كردستان في تأ

 

  تركيا سترث أنه يعني ذلك ألن العراق، عن بالكلية العراق كردستان تنفصل أن تركيا مصلحة من ليس أنه غير
ً
رد شاكلم من جزءا

 
 الك

 تشجيع نّيتها يف ليس األمريكية( أنه ةاملتحد )والواليات لبغداد الطمأنة رسائل بإرسال االستمرار في سعيدة أنقرة ستكون  هناك.  ولذلك

 بطاو الر  كثافة وزيادة معها، االقتصادي والتكامل السياس ي والتنسيق أنقرة على إربيل اعتمادية االنفصال.  وإّن  على اإلقليم

رك بين االجتماعية
 
رد، الت

 
 بكافة تركيا تمسك ال أنه ىعل التأكيد العراق.  وينبغي كردستان مع تموضعها في لتركيا املثلى النقطة هي والك

 البرزاني نفوذل الساحة خلت فيه.  فلقد التحّرك على تركيا قدرة من تحّد  التي السالبة القوى  تراجعت وإنما العراق، كردستان في األوراق

، حزبه فضعف الطالبانّي  املرض   أقعد بعدما
ً
 عن ردستانك تجاه فعلهت مما الكثير إيران تملك إيران.  وال يوالي الذي الحزب وهو كثيرا

ز أولوياتها أّن  إذ بغداد، طريق
ّ
 فظيع، إدارة   وءوس شيعية   بينية   تنافسات   وسط املالكي سلطة تثبيت على العراقية العاصمة في تترك

ز
ّ
ية القطاعات غليان مع التعامل على وتترك

ّ
 من ّن أ ماك السورية؛ الحدود يحاذي وما األنبار منطقة في التطّورات حساب وتحسب السن

 السوري.  النظام لدعم بغداد مع التنسيق أولوّياتها

 

رد.  فلو وخيارات السنة العرب خيارات بين التقارب هو العراق في به تحظى أن تركيا تتمّنى أقص ى ما ولعّل 
 
 تركيا صبحتأل  هذا تحّقق الك

 يواجه الذي العراق في سنيّ ال العربي للثقل تعزيز   هذا في ولكان إيران، مع التعامل في قّوة موضع في

بل من حاّدة إقصاء   عملّيات  تجاه العربية الذهنّية في عديدة تحّفظات   ثمة أّن  الحاكم.  غير النظام ق 

  األمر أّن  إذ الكردية، القوى  مع التفاهم
 
 في بةالعرو  لفكرة ومناهض   العراق تقسيم بفكرة مرتبط

ردية مطالب ظّل 
 
  فيها ك

 
 أنه التركي السلوك إلى العرب ينظر عادلة.  كما غير العرب ويراها شطط

، وغير الحذر شديد وي.   الئحة دعم عندما االنتخابية أجندته يفرض أن عن عجز وقد مغامر 
ّ

العال

ه غير
ّ
ك، من العراقي الواقع إليه آل وما الجديدة التطوّرات باعتبار أن

ّ
 همتفا أهمية تزداد تفك

ى  لعل  
 
 اتركيأقص ى ما تتمن

 هو  العراق في به تحظى أن

 العرب خيارات بين التقارب

رد.   وخيارات السنة
 
 الك
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رديال الفصيل مع السني العربي الفصيل
 
 في الخليجي النفوذ أّن  سيما وال املدخل، هذا عن نظرها تركيا صرفت تركية.  وربما برعاية   ك

  وهو ازدياد، في األنبار
 
بل من حتى عليه مسيطر   غير نفوذ  ق.الفر  لهذه اإلديولوجية للطبيعة وذلك حفزته، التي األطراف ق 

 

 :للعقدة اإليراني الطرف( د
رد زال إيران.  وما في يقع ما هو لكردستان وسياسيةالجي للعقدة الرابع الطرف

 
 يسمح ما دالبل ذلك في وليس سكون، حالة في إيران ك

رد مسألة تثار أال على إيران الشيعية.  وتحرص بالفكرة يرتبط ال مدني بحراك
 
 غير منهم العظمى الغالبية أّن  سيما وال وحقوقهم، الك

 عقده الذي دالجدي الصلح تداعيات تكون  سوف وتركيا.  ولذلك إيران بين التفاهم نقاط هّم أ من الكردية القضية تسكين وكان شيعة،

رك
 
رد مع الت

 
 العصبية عن يقال قد ما كل عليها.  وبرغم التعكير أو إفسادها إلى تسعى إيران وسوف اإلشكال، غاية وفي إليران سلبية الك

رد، تجاه وتصلّبها السابق التركية القومية
 
رد فيالعصبية الفارسية  انقدحت إذا الك

 
 عندها قاطعيت ألنه أخطر كانت إيران ضّد الك

رك بين الصلح عبارة استعمال قصدت ومذهبي.  ولقد قومي   بعدان،
 
رد الت

 
سس   التصالح لهذا ألّن  والك

 
رك انفتاحةف ثقافية، شعبية أ

 
 الت

 كتلة ثمة زال ام كان وإن ذلك، بعد املصالح وتالقت التركي، الكردي رللتناف مبررات وجود بعدم يشعرون جعلهم العاملية الثقافات على

رد.  أما تجاه القديمة القومية باملواقف تتمّسك
 
 قومي زهّو  الح اإليرانيون  ويعيش االنفتاح، هذا ملثل مالمح ثمة فليس إيران في الك

ع
ّ
توق م يربو أن ي 

ّ
ردية القضية ليست ذلكالغربية.  ول القوى  مع يجري  الذي التفاهم بعد ويتضخ

 
  إيران في الك

ً
 إذا إال هور للظ مرشحة

رد حصل
 
  وسورية تركيا من كّل  في فدرالي وضع   على الك

ً
 موافاة إلى أرجم   القضية هذه تحّرك العراق.  وبدء في استقالل   شبه إلى إضافة

 ا. وسحقه خنقها في جهد   من إيران بذلت امل السورية الثورة مستقبل تأثير أي عليه ويؤثر األحواز، عرب تحّرك وكذا الظروف،

≈         ≈          ≈ 

 

 

 خالصة:~ 
ل
ّ
  كردستان تمث

ً
 على أثير  ت بمداخل الدول  هذه من كل   وتمسك وإيران، وسورية والعراق تركيا أربع، دول   فاعليات عندها تتالقى عقدة

َج  تمسك كما األخرى، الدول  على به تضغط كردستان من جزء ردية القضية استعمال من األخرى  الدول  منعت ز  بح 
 
حها.  مصال ضّد  الك

حة هي وتركيا
ّ

ردية القضية من الثمرات أكثر تجني ألن املرش
 
 للحزب يدةالجد السياسية األزمة أّن  غير جهود، من ذلك في بذلت ملا الك

  تقّوض قد الحاكم
ً
تت قد تكون  كادت الكردية األوراق أّن  حين يجنيه.  وفي أن يؤمل كان مما جزءا

ّ
 عودة همتسا أن إال العراق، يد من تفل

رد ن.  أماكردستا إقليم مع تعاملها في بغداد يد في جديدة أوراق وضع في إيران مع النووية الصفقة بعد العراق في األمريكي الولوج
 
 ك

ون  فهم سورية شمال
ّ
ك يستغل

ّ
مغرافيال األساسين إلى يفتقر ّل املستق وجودهم أّن  برغم وجودهم لتثبيت السورية الدولة تفك  د 

  سورية في مشروعهم يبقى سوف ولذلك والجغرافي،
ً
  ونجاحه للتراجع معرضا

ً
 وعجز يالسور  الوضع تخلخل استمرار مدى على معتمدا

، التأثير عن تركيا
ً
رد قضية فيه.  وأخيرا

 
  إيران ك

 
ل بدأت ربما لكن التحّرك، مقّومات كثرأل وتفتقر نائمة

ّ
 ال كان وإن حّركهالت نوافذ تشك

ع
ّ
 الزمن. من عقد   قبل صعودها يتوق

 

 قيده:وتع املشهد تراكيبّية مدى تظهر رياضية معادلة نحو على الكردستانية العقدة في الفاعلة الديناميات تمثيل ويمكننا

 4س×  3س×  2س×  1= س لكردستان الجيوسياس ي الوضع
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 التضاد: إلى يشير×  رمز و التعاون  إلى + يشير رمز أن وحيث كالتالي، هي حّد  كل قيمة أن حيث

رد )تركيا =  1س
 
 ك( ك پ الـ + قوات التركية )املعارضة× تركيا(  + ك

رد )تركيا× = )العراق(  2س
 
 العراق(  في السّنة + العرب العراق + ك

 + تركيا(  العراق في الكردستاني الديمقراطي )الحزب× + العراق(  )إيران =  3س

 )تركيا(× السوري(  + النظام دي واي پ الـ ات)قو  =  4س

 

 القوقاز: بالد عقدة -2
 إلسرائيل أّن  ماك واإليراني، والروس يّ  التركي للنفوذ نزاع   منطقة أنها ندرك عندما العربي باملشرق  القوقاز بالد عالقة من االستغراب يزول

م دمنا املنطقة.  وما هذه في مصالح األمريكية املتحدة والواليات
ّ
عد نمو وعن عربي   مشرق   عن نتكل  البينية ياتالسياس في الطائفي الب 

  يصبح مباشرة عليها يؤثر الذي التركي املحيط فإّن  مسلمون، يسكنها التي للدول 
ً
 وإليران. لها جاور امل العربي املشرق  به يتأثر محيطا

 

 :أذربيجان مركزية( أ
ل
ّ
 وكانت سرائيل،إ مع متمّيزة عالقات   العربي.  فألذربيجان املشرق  في األحداث مسيرة مع تارتباطا لها التي املواضع أحد أذربيجان وتمث

ل ،1991 في بها اعترفت قد إسرائيل
ّ
 يةالتقن على أذربيجان إسرائيل.  وتعتمد تستورده الذي للنفط األول  املصدر أذربيجان وتشك

 املتحدة توالواليا ةروبو أ من السالح توريد مقاطعة طائلة تحت هي ولىاأل  أّن  بحكم األسلحة منها تستورد حيث اإلسرائيلية الحربية

  وإسرائيل أذربيجان بين العالقة .  وتصاعدت(26)األمريكية
ً
قدت حيث مؤخرا  يةالجنوب للمطارات إسرائيل استعمال تخّول  اتفاقية ع 

 هذا يكون  األمر.  وقد لزم إذا للنووي بضربة القيام هيللتس اإليرانية الحدود من إسرائيل اقتراب هو لهذا العملي ألذربيجان.  واملعنى

 ياتالوال  سيجّر  الذي األمر إيران، ضّد  عسكري  بعمل بالقيام إسرائيل مبادرة من أوباما إدارة ذعر قدحت التي األسباب من االتفاق

ل مما آلي، نحو على املعركة إلى املتحدة
ّ
  شك

ً
  حافزا

ً
ه إلى إيران.  ويشار نووي حول  االتفاق عقد في لإلسراع إضافيا

ّ
 ستور د يحّرم أن

عت باكو أن كما أرضه، على أجنبية قواعد وجود أذربيجان
ّ
 اعتداء. عدم اتفاق طهران مع وق

 

ل جيدة عالقة بباكو أنقرة عالقة أخرى، ناحية ومن
ّ
  للنفط العطش ى لتركيا أذربيجان وقديمة.  وتمث

ً
.  فناهيك مصدرا

ً
 القرب نع مثاليا

  أذربيجان الجغرافي،
 
  دولة

 
، صغيرة

ً
 جرى  برى.  وقدك دولة   مع األمر كان لو كما سياس ي   ارتهان   يرافقه ال منها النفط على والحصول  نسبيا

  مّد  على البلدين بين االتفاق
ّ
  تركيا وتأخذ بةو أور  إلى النفط يوصل ( الذيTANAP)  الـ خط

ً
 يف مستثمر   أكبر تركيا وأضحت منه؛ جزءا

 .(27)أذربيجان في الطاقة حقل

 

                                                             

 

 ر:سائق.  انظ بال عسكرية مركبات تصنيع في أذربيجان يليةاإلسرائ الشركات دوالر.  وتساعد مليار 1.6 قدره بمبلغ 2012 سنة في صفقة آخر وكانت.  26

 Azerbaijan's Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions. Brenda Shaffer, The Washington Institute for Near East Policy, 2013-04-

16. 
27. Top-level meeting to be held in Azerbaijan for TAP. World Bulletin, 2013-12-16.   

http://www.worldbulletin.net/index.php?aType=haber&ArticleID=125088&q
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 وأذربيجان تركيا بين .  والعالقة(28)والتدريب العسكري  التسليح صعيد على بينهما تعاون  وثمة التركية، الخبرات إلى أذربيجان تحتاج كما

عد   ذات
ه الذي كاراباخ-نغورنو إقليم مستقبل أجل من التركي الثقل أذربيجان تحتاج إذ استراتيجي، ب 

ّ
 أذربيجان ىأرمينية.  وتخش  تحتل

 ياتالوال  بين النووي االتفاق أّن  في شّك  تركيا.  وال محاصرة أجل من أذربيجان وزن تخفيف الثانية هذه مصلحة من ألن إيران من

قلق وإيران األمريكية املتحدة  في الروسية ةالرغب ازدياد إلى االتفاق هذا يدفع أكبر.  وقد ضغوط   ممارسةب إليران يسمح ألنه أذربيجان ي 

بعد لكي أذربيجان مع عالقاتها وثيقت
 
  أنها غمبر  الروسية الرغبة هذه في أذربيجان ترّحب جوارها.  وال عن األمريكي األثر روسية ت

ً
 نظريا

 .(29)إدارتها باكو على التي واإلقليمية الدولية القوى  بين الدقيقة ألنها تزيد في تعقيد املوازنة وذلك ضغط، ورقة

 

 مسجد عشرة بضعة وثمة شيعة، األذربيجاني الشعب غالبية أّن  إلى ويشار
ً
 تابع أذربيجان فيا

ً
 الفآ وجود إلى باإلضافة إليران، ا

رك   األذربيجانيين أّن  فيها.  غير الشيعة الناشطين
 
.  والثقافة وليسوا ت

ً
رسا

 
 هي فيها والنخبة التدّين، عميقة غير أذربيجان في الشعبية ف

  النمط على
ّ
يجانيون.  أذرب إيران سكان ربع أّن  إذ إيران، منه تتوّجس مما وهو قومية، هوية مسألة هو أذربيجان في ناألتاتوركي.  والتسن

 في يجانأذرب حركة إدخال محاولتها من يزيد عليه السيطرةعلى  روسية تحرص الذي قزوين بحر علىاالستراتيجي  أذربيجان موقع وإّن 

 في بحر قزوين النفط عن ب. م. التنقيب شركة ملحاولة اإليرانية البحرية قوارب تعّرضت 2001 سنة املنطقة.  وفي في الروس ي املدار

 كتب   بطبع بعدها أذربيجان مرات.  وقامت عدة األذربيجاني الجوي  املجال باختراق اإليرانية الطائرات قامت كما أذربيجان، لحساب

ظهر مدرسية
 
  خرائطها ت

ً
 .   (30))اإلقليم( هذا مسألة التلفزيون  برامج ناقشت كما ية"،الجنوب "أذربيجان باسم إيران من جزءا

 

 :أرمينية عائق( ب
 فيها، لروس يا الدور  خالل ومن وإيران تركيا من كّل  على تأثيرها خالل من العربي املشرق  في بالتحوالت أذربيجان قضية تتّصل ومثلما

 قد تركيا كانتالصعوبات.  و  من يعاني باستمرار اقتصاد وذات ماليين الثةث حوالي سكانها عدد يبلغ صغيرة دولة ةيأرمينية.  وأرمين فكذا

ه طرأت تغيرات على املعادلة  املشاكل.  غير تصفير نحو التوجه جملة في أرمينيا مع العالقات تطبيع حاولت
ّ
في اإلقليم  جيةاالستراتيأن

 
ً
يارة لز  مع ما ترجوه باكو، وكان من ذلك انزعاج إدارة أذربيجانبعد الثورة السورية.  ومحاولة تركيا إعادة تموضعها يصطدم أحيانا

 منظمة اجتماعات هامش على 2013 سنة من شهر آخر يارافان األرمنية العاصمة في األرمني نظيرهل أغلو أحمد التركي الخارجية وزير

  ( وتوقيعهماBSEC) األسود البحر لدول  االقتصادي التعاون 
ً
-نغورنو عود سبب هذا االنزعاج إلى مشكلةالبلدين؛ وي بين بروتوكوال

 كاراباخ. 

 

 

 

 

                                                             

 
   .Azerbaijan and Turkey's Evolving Military Ties.  Stratfor, 2013-07-19 ـ.28

 .Azerbaijan and Israel Adjust to Regional Shifts. Stratfor, 2013-11-14 ـ 29
-Azerbaijan's Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions. Brenda Shaffer, The Washington Institute for Near East Policy, 2013  ـ 30

04-16. 
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 داخلها األرمني واإلقليم ومحيطها، : أذربيجان2 خريطة 

 
 

  كاراباخ-نغورنو منطقة وكانت
ً
  قطاعا

ً
 أذربيجان صالانف بعد املشكلة السوڤيتي.  وانقدحت االتحاد فترة في أذربيجان والية ضمن إداريا

ان غالبية أّن  إذ ،1991 في السوڤيتي االتحاد عن
ّ
 األذربيجانية.  وأظهر الحدود داخل حدوده تقع كانت وإن ،أرمن القطاع هذا سك

  القطاع هذا سكان رغبة الشعبي االستفتاء
ً
 ألذربيجانيةا القوات قامت القطاع، هذا إلى السالح أرمينية تهريب على باالستقالل.  ورّدا

ل بمهاجمته،
ّ
  األكبر األذربيجانية القوات هزيمة واستطاع األرمني الجيش فتدخ

ً
 األممدار إص الروسية.  وبرغم املساعدة بفضل حجما

  2008 في املتحدة
ً
د ملزم   غير قرارا

ّ
 شبه ماليو  اإلقليم أّن  إال باالنسحاب، األرمنية القوات ويطالب ألذربيجان الدولية الحدود وحدة يؤك

، ،أرمينيا.   من هو جيشه مالك نصف من وأكثر مستقل 
ً
  كاراباخ-نغورنو إقليم يبقي ما وعمليا

ً
 التي هيو  الروس ي، النفوذ هو مستقال

 .  (31)أرمينية في جندي آالف بخمسة ظتحتف

  

 تركيا تجاور  ذإ وأذربيجان، تركيا بين الكامل الجغرافي التواصل دون  األرمينية الحدود تحول  حيث االستراتيجية، الناحية هنا وتهّمنا

 
ً
  قسما

ً
ل  القطاع هذا أّن  عن النظر أرمينية.  وبغض أراض   جسمها باقي عن وتفصله الغربية ربيجانذأ من صغيرا

ّ
 يشك

ً
 للسيادة انتقاصا

 أذربيجان. في لنفوذها آخر حاجز لتركيا هوف األذربيجانية،

 

رك املسؤولون  أّن  وبرغم
 
دون  الت

ّ
 إلى إليرانيا األمريكي االتفاق بعد اضطرتتركيا  أّن  غير كاراباخ،-نغورنو إقليم بقضية التزامهميؤك

 يران.  والزيارةإ مع الشرقية والجنوبية سورية مع الجنوبية حدودها من التهديد درجة و الضغط ازدياد بسبب املنطقة في حساباتها إعادة

  أتت التركي الخارجية وزير بها قام التي
ً
 وروسية عراقوال إليران الدولة شخصيات وكبار التركي الخارجية لفريق نشطة زيارات من جزءا

 أهمية، كثرأ والجوار أذربيجان مع الصالت تمتين يجعل األحداث تطور  أّن  هي تركيا تواجه التي الصعبة وأذربيجان.  واملعادلة وأرمينية

  أكثر لتركيا اهخطاب في أرمينية نبرة أصبحت األخيرة للتطورات أذربيجان.  ونتيجة مع تمتينها مع يصطدم أرمينية مع تمتينها أّن  غير
ً
 حزما

-نغورنو سألةم لحّل  روسية أو أرمينية عند حافز ثمة ليس الكثيرة، الدبلوماسية النشاطات اليونانية.  وبرغم قبرص نبرة أصبحت وكذا

 أجل من كاراباخ-نغورنو ملف فتحب األخيرة هذه رغبة من يزيد قد األمريكية املتحدة والواليات إيران بين األخير االتفاق أّن  كاراباخ.  غير

 الروسية. األيدي من إيران استالل محاولة أجل ومن إيران على الضغط مواضع من مزيد   على الحصول 

                                                             

 
31  How the U.S.-Iranian Talks Could Affect Nagorno-Karabakh. Stratfor, 2013-11-17. 
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 :القوقازي المحيط حساسية( ج
  العربية، البلدان في املسلمة األمة به تمّر  مخاض   عملية هي العربية الثورة أّن  اعتبرنا إذا

ً
 أل و  الثقافية ّيتهالهو  استنقاذا

ً
 تنسجم نسعيا

 الثورة مع وقازالق منطقة ديناميات عالقة لنا تبّين هذا اعتبرنا شعوبها... إذا أولويات ومع للمنطقة الحضارية الهوية مع بلدانها سياسة

  ّن فإ سورية، خالل منتمّر  اإليراني/الروس ي والنفوذ التركي النفوذ أشعة أّن  خاّصة.  فبحكم السوري وفصيلها العربية عاّمة
ّ
 نتمك

  ينعكس الجيوسياسية الناحية من القوقاز في تركيا
ً
ن ذلك ففي سورية، تجاه موقفها في قوة

ّ
 التي املناطق في وتنافس مزاحمة التمك

 نفوذها. مناطق من روسية تعتبرها

 

 أرمينية من كّل  على هيمنتها تزيد أن استطاعت لو لتركيا يتحّصل أن يمكن الذي االستراتيجي الكمون  مدى الخريطة تفّحص ويظهر

 عالوة ركيالت الجيوسياس ي الرصيد )قزوين( إلى آخر   بحر   يضاف جورجيا.  وعندها مع صالتها تمتين استطاعت إذا وكذلك وأذربيجان،

 على تنفتح لتيا املساحة وهي قزوين، لبحر الشرقية الجهة علىتطّل  املتوسط.  ويشار إلى أن تركمستان األبيض و األسود البحرين على

، وكر غستان وطاجيكستان زبكستانأو 
ً
ر فيها،  يمكن لتركيا دول  وهي شرقا

ّ
 أن تؤث

ً
  الضخمة لكازخستان خالفا

ً
 بها يمسك يالت مساحة

ر نصف فيها املسلمين نسبة تتجاوز  ال والتي الروس ي النفوذ
ّ
 حين في أوغوز، ترك هم وتركيا أذربيجان من كّل  سكان بأن السكان.  ونذك

رك مه تركمستان سكان أن
 
  واألكثر األغنى فهي أوزبكستان أما غوز؛ ت

ً
  واألكبر أخواتها من تطورا

ً
. تعدادا

ً
 سكانيا

 

 

، االستراتيجي السياق هذا في جورجيا من التقّربفي  تركيا رغبة نضع أن ويمكن
ً
 الحاجة إلغاء امعه التركي التقارب محاوالت ومن أيضا

 املدار يف الكامل ضّمها ومحاولة الروسية الضغوط عنها يخّفف ذلك ألن تركيا مع اون بالتع جورجيا بينهما.  وترّحب الدخول  لتأشيرة

، ليس جورجيا مع التركي التقارب أّن  الروس ي.  غير
ً
 الشمال في أبخازيا انفصال خالل من فيها نفوذها استعادت قد روسية وكانت يسيرا

 يمإقل فصل على روسية عملت فيها.  كما والروسية واألرمنية زيةاألبخا ثنياتاإل والء بفضل1993-1992 حرب في لجورجيا الغربي

 منهما.   كل في مباشر بشكل الروسية القوات وشاركت ،2008 في الشرقي الشمال في أوسيشيا

 
 قزوين بحر  على تركيا مفتاح القوقاز  : بالد3 خريطة 

 
 

  جورجيا أّن  إلى ويشار
 
  يسكنها بمناطق روسية مع الشمالية حدودها ناحية من محاطة

ً
 يالجورج الشرقي للشمال مسلمون.  فمحاذاة

، تشيشنيا تليها داغستان، أرض تقع
ً
  لجورجيا الغربي الشمال ناحية من تليها شماال

ً
تشركيسيا.  -شايكارات و بالكاريا-كاباردينو من كال

  يفّسر ذلك وكل
ً
  السورية الثورة قمع على روسية حرص جزئيا

ً
 روسيا كانت مناطق إلى تصل أن يمكن التي قبليةاملست اآلثار من تخّوفا

 من لحاليا الخوف إلى باإلضافة روسية، عهد وفي السوفيتي االتحاد عهد وفي القياصرة عهد في املسلمين سكانها بحّق  أجرمت قد

حة التنظيمات
ّ
ل املسلمة؛ املناطق هذه من عناصر فيها التي للدول  العابرة املسل

ّ
 م التركية األراض ي وتشك

ً
رال لهذه عبرا

ّ
 في تأثيرات.  ونذك
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 حدث 1917 في الروسية طوريةااإلمبر  نهاية وإلى والعثمانيين، روسية بين صدام   أول  تاريخ وهو ،1568 بين الفترة في بأنه املضمار هذا

 لعثمانيةا الدولة ذلك يف وفقدت املنتصرون، وهم املعتدون  هم الحروب هذه من كّل   في الروس حربية.  وكان مواجهة   عشرة سبع بينهما

 .(32)اليوم تركيا أرض إلى الباقي وهّجروا قتلوا ما أهلها من الروس قتل شاسعة، أراض  

 

 ضربت التي يةاالقتصاد األزمة باعتبار واليونان قبرص من كل حجم تضاءل قبرص.  وقد هو لتركيا الجيوسياس ي الواقع في األخير العامل

 
ً
  أضاف املتوسط البحر في للغاز إسرائيل اكتشاف أّن  لتركيا.  غير االقتصادي التعاظم مقابل البلدين من كال

ً
عدا  جدي ب 

ً
 لهذا دا

عت بعدما سيما وال ،(33)الواقع
ّ
  وقبرص إسرائيل وق

ً
  اتفاقا

ً
 تحّد   هو توسطامل البحر في للتنقيب السوري الروس ي تجاهه.  واالتفاق رسميا

ص لم جديد
ّ
 السياسية.   املناورة صفةعليه  تغلب تلزا وما تهديد   شكل على بعد   يتشخ

≈             ≈            ≈ 
 

 خالصة:~ 
  إّن 

ً
 زادت أو ،وريةالس الثورة زلزال بسبب انقدحتأنها  أو ،سورية في أشعته تمّر  لتركيا الجيوسياسية الديناميات عن ذكرناهمما  كثيرا

 يليه وما لعربيا املشرق  كل يشمل وإنما سورية على يقتصر ال ذلك كّل  وأثر  الدولية. التزاحم منصة في ووضعته حموالته في الثورة هذه

 
ً
.  ومن جنوبا

ً
 التالية: الرياضية باملعادالت القوقاز ملنطقة املعقد الواقع تلخيص املناسب وغربا

 

 :وتعقيده املشهد ةتراكيبيّ  مدى تظهر رياضية معادلة نحو على القوقازية العقدة في الفاعلة الديناميات تمثيل ويمكننا

 5س×  4س×  3س×  2س×  1= س للقوقاز  الجيوسياس ي الوضع

 التضاد: إلى يشير×  رمز و التعاون  إلى + يشير رمز أن وحيث كالتالي، هي حّد  كل قيمة أن حيث

 + إيران( )روسية× + أذربيجان(  )تركيا =  1س

 تركيا× األمريكية(  املتحدة + الواليات =  )روسية 2س

 روسية× + أذربيجان(  األمريكية املتحدة الواليات) =  3س

 + أذربيجان( )تركيا× + روسية(  = )أرمينية 4س

 )تركيا(× + إسرائيل(  األوربي + االتحاد + اليونان = )قبرص 5س

 

 األقلوي: الطوق عقدة -3
ز
ّ
قصد ال ولذا الجيوسياس ي،الصعيد  على االستراتيجية األبعاد على الدراسة هذه ترك  البحث لعنوانا "األقلوي" في لفظ استعمال يف ي 

                                                             

 
 .Turkey Fears Russia Too Much to Act on Syria, Soner Cagaptay. The Atlantic, 2013-05-06 ـ 32

 .2012 سبتمبر السياسات، ودراسة لألبحاث العربي توسط.  املركزامل شرق  في اإلسرائيلية الغاز الكتشافات السياسية اآلثار. 33
 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/turkey-fears-russia-too-much-to-intervene-in-syria/275571/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/turkey-fears-russia-too-much-to-intervene-in-syria/275571/
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عد في ة مشتركة؛ وسياسات مواقف على يتواطأ جغرافي لحزام   الجامعة الصفة هو ألنه وإنما اإلديولوجي، الب 
ّ
 روابط هي ناه املرادة والعل

ل التناصر
ّ
 وجنوب بيةالعر  الجزيرة طول  ىعل العربي للفضاء الشرقية الجهة في شيعيّ  شريط شكل على الطوق  هذا والوالء.   ويتشك

 والشيعة.  النصيرية العلويون  قوامه الشام لبالد الغربية الضفة على وشريط العراق،

 

ه إلى بحسرة   نشير أّن  ابتداءً  وعلينا
ّ
  سنحت أن

 
  فرصة

 
  تاريخية

 
ن بين للتنسيق نادرة

ّ
نالت وشبه إيران في الشيعي التمك

ّ
 تركيا في السّني مك

  على والعزم
ّ
  القوى  هذه بمقدور  الثورة.  وكان إبان العربي نالتمك

ً
ة   على املنطقة مستقبل تضع أن مجتمعة

ّ
 فيها تعيش جديدة   سك

  شعوبها
ً
  الثقافية روحها مع منسجمة

ً
 وّجهت املسيطرة.  ولقد حمل الدولية القوى  أسر من فّك تن أن بعد الحضاري  لدورها ومستحضرة

 ،ثالثي عالمال الهّم  تحمل التركي والتنمية العدالة حزب في كتلة ثمة الدبلوماسية، الناحية منو  املفتوح، األفق هذا التركية اإلدارة

 فحسب ملهته ولم الكمون، هذا مع التفاعل عجزت عن اإليرانية اإلدارة اإليرانية.  غير أن السياسية النخبة في مشابهة كتلة تناظرهاو 

صرالسورية الثورة من بموقفها إجهاضه على عملت بل
 
 محور ت وازاه قد كان الذات حول  الطائفي والتمحور  هذا اإليراني النظر .  وق

 لعربيا الربيع قوى  ومعاداة النظر قصر وشابهه األولى، أيامها منذ اإليرانية الثورة مع التعامل في الذات االعتدال( حول  )محور  دول 

  هذه، نالحظت في الطرح هذا ملثل العام التقّبل صعوبة ندرك اليوم.  وإذ
ّ
ز لتيا الجيوسياسية األبعاد استحضار على القارئ  نحث

ّ
 ترك

 ا.تلغيه ال كانت ولو املذهبية والطائفية اإلديولوجية املضامين دور  فضائها في يضمر التي األبعاد تلك الدراسة، عليها

 

 :الشرقي الطوق( أ
قلق ما اإليرانية.  وبقدر الثورة بعد العربية الجزيرة مشرق  في الشيعيّ  للطوق  الوظيفّي  الكمون  ارتفع  بسبب الغربية القوى  الطوق  هذا ي 

ل املنطقة، في األمريكية املتحدة الواليات ملشروع اإليراني التحّدي
ّ
  الطوق  هذا يمث

ً
  لالستغالل.  وهو فرصة

 
 اعتماده مكني ألنه فرصة

 
ً
 ذعان.اإل  من مزيد   أجل من الغربية للدول  املوالية الحكومات على للضغط طريقا

 

 الدخول  مبخاصة.  وبرغ األمريكية املتحدة الواليات ضمانات وعلى الغربية القوى  على الخليج لدول  عالية اعتمادية ثمة معلوم، هو وكما

، املرتفعة النفطية
ً
كم عميقة شرعية توافر الخليجية.  وبرغم الدول  في القرارات استقاللية الدخول  هذه تخّول  ال جدا  الصعيد لىع للح 

  ينعكس مما فاعلة، غير وبيروقراطية إداري   ترّهل   إلى إضافة التجّدد، تحّدي تواجه عتيقةشرعية  أنها غير لسياس ي،ا
ً
 األداء يف ضعفا

 القائمة، فهذا مةاألنظ بحماية التبعية مقايضة فيه تتّم  الذي املتبادل التفاهم مسألة على السياسية التبعية تقتصر السياس ي.  وال

 أهم إلىيصل  بيالغر  الولوج الجزيرية أّن  الحالة في اإلفريقية.  الفريد الدول  بعض وأنظمة العربية البلدان أنظمة من كثير   في قائم   األمر

 لصعيدا وعلى والتصدير، االنتاج أطر في ولوج   ثمة االقتصادي الصعيد الدول.  فعلى لهذه واالقتصادية السياسية داتااالستن

حة.   للقوات العامة واالستراتيجية والتخطيط والتدريب التسليح جهو  في ولوج   ثمة العسكري 
ّ
 املسل

 

ر الخليج مجتمعات وتتمّيز
ّ
  الحداثة مع تعاملها بتأخ

ً
 ملجتمعاتا ثقافة على املحافظ الطابع يغلب العربية.  وإذ الدول  لباقي نسبة

ى الخليجية،
ّ
  السعودية العربية اململكة تتحل

ً
 تسما اله بثقافة   خصوصا

 طبيعة وبحكم ،الحجاز في واملدينة مكة وجود بحكم واضحة إسالمية

ل
ّ
 في املحافظ العمق الوهابية.  وبرغم للحركة الدعوي  والدور  اململكة تشك

 املوجبة )بأوجهها العشائرية البنية ودور  الخليج مجتمعات ثقافات

لت والسالبة(،
ّ
  املالية الطرفة شك

ً
  كوة

ً
 ةاالحي نمط مع للتواصل واسعة

لت
 
  املالية الطرفة شك

 
  كوة

 
 عم للتواصل واسعة

كئ تواصل الحداثي، الحياة نمط
 
 هالكالست على يت

 الثقافي الحضاري  جالالس على منه أكثر 
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  أكثر األثر هذا كان الثقافي.  وربما الحضاري  السجال على منه أكثر االستهالك على يّتكئ تواصل الحداثي،
ً
 العربي الخليج ول د في تدميرا

 اإليجابية ألوجها فيها تتحّرك أن يمكن التي املساحة وضاقت التقليدية، مجتمعاتها أصالة أوجه من كثير   فيها غابت التي الحجم صغيرة

 العربي، اولسانه األصيل وجهها تلّمس يصعب خدمية سكانية حواضر إلى الصغيرة الدول  هذه مدن تحّولت العشائرية.  وهكذا وابطللر 

لت والتي الخليجي، الثقافي الوضع لهذا االستراتيجية ساتااالنعك هي هنا يهّمنا والحديث.  والذي القديم بين ممّزقة تعيش وكأنها
ّ
 في تمث

حيل مما القائمة للمنظومة الداخلية اتالتناقض تراكم  كامل   ارتهان   لىإ والسياسية والعسكرية االقتصادية النواحي في األجنبي الولوج ي 

  الوطنية األولويات ترتيب عن وعجز  
ً
 الخارجية. الضغوط عن بعيدا

 

ضاف  في بما عد،ص   عدة على تنسيق الخليجي ن التعاو  مجلس دول  بين أّن  الخليجية.  وصحيح الدول  بين التوّجهات تباين ذلك إلى وي 

 على ال اعمومه على توافق فهو عليها اتفاق ثمة كان وإذا الكبرى، السياسات على اتفاق ثمة أن القول  يمكننا ال أنه إال األمن، ذلك

  تسلك أن الخليج في الحجم صغيرة الدول  بمقدور  ليس إذ ذلك، على بارز   مثال   إيران من املوقف تفاصيلها.  وإّن 
ً
 مط مسلكا

ً
 ملسلك ابقا

  وإنما فحسب، العسكرية وإمكانياتها الدول  حجم إلى هذا مردّ  السعودية.  وليس
ً
  فيها الشيعية الكتل لحجم أيضا

ً
 سكانها، عدد إلى نسبة

 
ً
  غرابة الجغرافي.  وال بالعمق تنعم ال أنها إلى إضافة

ً
ة   حون على إيران مع الخاصة سياستها الخليج دول  من دولة لكل يكون  أن إذا

ّ
 خط

  وقائية  
ً
  تخاصم ال األمور.  فقطر إليه تتطّور  قد ملا احتياطا

ً
  وتنسج أحدا

ً
  والبحرين الفرقاء، جميع مع خيوطا

 
  صغيرة

ً
 نصف بماور  جدا

  مطالبهم وتحظى صمتهم عن خرجوا شيعة سكانها
ً
، تأييدا

ً
  الكويت في السياسية النخبة وبين دوليا

 
 الشيعية، تالتوجها تؤّيد أطراف

مان  .(34)الخليجية الوحدة فكرة عن بنفسها تنأى وع 

 

 الشريط ذاه في الشيعة جيوسياسية.  فنسبة ضعف   نقطة للجزيرة الشرقي الساحلي الشريط جعل الذي هو إليه اإلشارة سبقت ما إّن 

، مرتفعة الساحلي
ً
  أعلى بأنها البشرية الكتلة هذه وتتمّيز نسبيا

ً
  ومتحّركة ائرها،نظ من ومهارات   ثقافة

ً
 وينحدر الهية، امدة  خ غير سياسيا

 أن الطبيعي الحال في التنّوع لهذا هناك.  ويمكن يعيشون  الذين العرب غير الفرس عن ناهيك األعمال، رجال كبار من العديد منها

ل
ّ
  يشك

ً
ستقطب السياس ي العداء حال في العالقات تتأزم ولكن إيران، مع للتفاهم جسرا

 
 عمقكثر األ اتهاانتماء بحسب بشريةال الكتل وت

ً
.  ا

  أضحت التي املظلومية عقدة )األقليات( في هذه تشترك كما
ً
  عقدة

ً
  مزدوجة

ً
ه يمكن ال منها والتاريخيّ  وحاضرة، تاريخية

ّ
 زمن   كذا نهأل  حل

م انقض ى،
ّ
بت إلى لتفاهما كمون  ينقلب األفعال.  وهكذا وردود الشكوك غمرة في الحلحلة على ويستعص ي املعاصر ويتضخ

ّ
، رق  وحذر 

كم بسّدة املمسك حسابات في األقليات هذه وتنقلب  خامس. طابور   إلى والتنافس املواجهة ساعات في الح 

 

مان.  وبرغم دولة ليشمل الجيوسياس ي االنهدام هذا ويمتّد  مان أّن  ع   مع عالئقها أّن  إال الخليجي، التعاون  مجلس دول  أعضاء من ع 

  هي إيران
ً
مان إلقليم أّن  ممتازة.  كما تاريخيا  فترة في ذلك بعد أم الهند أكانتًء سوا الخارجي، املحيط مع تفاعلها ناحية من متمّيز تاريخ ع 

  االنتشار
 
  بكونها تتمّيز كما روبي،و األ

ً
  مركزا

ً
مان تنأى أن إلى ذلك كّل  اإلباض ّي.  ويدفع للمذهب مهما  الجزيرة دول  اقيب توجه عن بنفسها ع 

 ة.العربي
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 :اليمنية الخصوصية
، هو اليمن.  وكما هو العرب لجزيرة االستراتيجي املوقع في اآلخر الركن

 
  لليمن معروف

 
  خصوصية

 
 ليمنا حضارية.  وتتمّتع تاريخية

ل حيث طويلة بسواحل
ّ
  الهندي املحيط على وتطّل  الغربية جهتها من األحمر البحر على تط

ً
  وتشغل ،جنوبا

ً
 لضلعا نصف من نحوا

 جبلية أرض   لىع ترّبعي اليمن أن إلى إضافة العاملية، التجارية للحركة املائية املمرات أهم من هو عدن العربية.  وخليج للجزيرة لجنوبيا

  يجعلها مما املندب، باب مضيق بمحاذاة
ً
  جيوسياسيا

ً
  نقطة

ً
الت من وحمايتها املنطقة على الهيمنة لتعزيز مثالية

ّ
 لخارجية.  ا التدخ

 

 عم التعامل عنعجزت  السياسة أن املتمّيز.  وحيث موقعها من االستفادة فّوت إليه انتهى الذي اإلداري  والحال اليمن فقر ّن أ غير

  اليمن عجز اليمني، الشعب فئات استيعاب يمكنها ال ضيقة   خصوصيات   حول  وتمحورت القبلي التنّوع
ً
  كيانا

ً
 استثمارن ع استراتيجيا

 اليمن تحيل فإنها بخاصة، الزراعة وفي الجديدة، االقتصادية السياسيات املتمّيزة.  أما السياسية حّيويتهو  للجنوب السكاني الثقل

 الحياة. ضروريات يكفي مائي   مصدر   بال مدينة إلى وصنعاء

 

 توظيفها ةومحاول ركةالح هذه مع التعامل سوء الحوثية.  وقاد الثورية الحركة صعود هو لليمن االستراتيجي الثبات في طعنة آخر وكان

 هذه مع القةع تبني أن إليران الباب هذا املشكلة.  وفتح هذه تعقيد زيادة إلى الطائفية الفعلود ورد السياسية التنافسات لصالح

  وليسوا ديون يز  الحوثيين أّن  برغم الحركة
ً
  اليمن تاريخ يشهد ولم عشرية؛ إثنا شيعة

ً
 ا.  ولقدفيه عيةالشاف والسنة الزيديين بين صداما

ت مجمل هذه الظروف
ّ
  عال   استراتيجي كمون   ذي موقع   من وحولته لليمن السياسية الفاعلية شل

ً
 سيما الو  جيوسياسية، ثغرة إلى جدا

  وتلقيها الجهادية الحركات ظهور  بعد
ً
  دعما

ً
  أّزم مما الحوثية، الحركة ملواجهة خارجيا

ً
  وأدخل املشكلةأيضا

ً
  عامال

ً
صا يصعب جديدا

ّ
 لتخل

 معه. التعامل أو منه

 

 :الُمهدر الجيوسياسي الكمون
 في حظّيةم إيران.  فإيران العربية، الجزيرة تقابل التي للدولة الجيوسياسية األوجه بعض إلى اإلملاح النقطة هذه عند املناسب ومن

حيط ذلك،
 
 الشرقية الجبهة أّن  عدن.  كما خليج ةناحي من الجنوب من إال وسطها إلى سهل منفذ ثمة وليس وعرة، جبال   وبعاصمتها بها ت

 سفار  دولة تجعل التي األسباب أحد هذا الحدود.  وكان هذه عن بعيدة العاصمة طهران أّن  إلى إضافة ضعيفة، دول  تحاذيها  إليران

ي تنوع ثمة أّن  التاريخ.  صحيح   عبر ممتّدة
ّ
 خارج امتدادات وللغتها لها أّن  اسيم وال الفارسية، للثقافة رسوخ ثمة أّن  إال إيران، في إثني/مل

  وهذا إليران؛ السياسية الحدود
ً
  وجودها يثّبت مما أيضا

ً
 ثلم إيران، في الحكم على والساخطة املظلومة الفئات مستقلة.  أما دولة

رد وكذا الحراك، عن عاجزة فإنها األحواز، إقليم في العرب
 
 إيران.   ك

 

 د العربية الجزيرة نتخّيل أن بنا ويحسن
ً
  واحدة، ولة

ً
  إيران، مع مقارنة

ً
  المتازت وإذا

ً
، ثالثة على بإطاللتها جيوسياسيا  من لخليجا بحور 

 ألمم   اومجاورته الواسعة بيدائها بسبب آمنة شمالية حدود   إلى إضافة الجنوب، من الهندي واملحيط الغرب من األحمر والبحر الشرق 

 املناسب لعميقا مسراه وضيق الشرق  من العربي الخليج ضيق أّن  حين في العاملية، ةللتجار  املحيط جبهة سعة صديقة.  وتناسب عربية  

 ساحلية ئلبداتمتلك )املفترضة(  العربية الجزيرة دولة ألن إليران.  وذلك أصعب وهي الجيران، بين صعبة تعامالت   يفرض للبواخر

  بذلك الخليج الواقع بينهما.  ويتّم  تجاه ظاملة شروط وضع من إيران تمنع أن يخّولها مما الهندي املحيط على واسعة
ً
 الجزيرة دول ل أيضا

 الضيق يسمح اإليراني.  وكذلك االمتداد احتواء في يساهم والذي إليران املحاذي اإلقليم وهو للعراق، البحري  املنفذ حماية العربية

م   الغرب من األحمر للبحر النسبي
ّ
 صديقتان كبيرتان عربيتان دولتان تحّده الذي وهو ولية،الد للمالحة املهم املمر بهذا أكبر بتحك
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ل ال التعاون  مصلحتهما من انصغيرت انوأخري  مع املفترضة() العربية الجزيرة لدولة البينية العالقات تقوية ذلك كل التنافس.  ويسّه 

  مصر
ً
.  إفريقية شمال بالد وبقية خصوصا

ً
 عموما

 

 تسعى  إيران أّن  ويذكر
ً
 هذا ىعل املطّل  چابهار مرفأ هندية بمساعدة تطّور  حيث عدن، خليج فتحة على إمكانياتها زتعزي إلى جاهدة

الشرقي"  املمر" تسميه حديدية سكك شبكة تطوير إلى إيران وتسعى الجّوية، للرحالت ومجمع   حّرة تجارية منطقة املدينة الخليج.  وهذه

 السّنة.   البلوش من هم املنطقة هذه سكان أكثر أّن  ىإل آسيا.  ويشار ووسط انستانغوأف إيران وسط إلى لتصل

 

 :المصري الثقل خسارة
 العسكري  باالنقال  دعمت عندما الخليج دول  به قامت التي الفادح االستراتيجي الخطأ إدراك يمكننا الجيوسياس ي، املنظور  هذا وضمن

اإلقليمية.   هيمنتها من ويزيد إيران موقف يقّوي  املهّم  البلد ذاه في استقرار   عدم أي فإّن  السياسية، امليول  عن النظر مصر.  وبغض في

  نفسها إيران تطرح أن اإليراني األمريكي التعاون  دواعي من أّن  إلى هنا ويشار
ً
 الضبط ّن إ قيل عليها.  فإن االعتماد يمكن مستقّرة دولة

منا فيها، االستقرار بتحقيق الكفيل هو مصر في العسكري 
ّ
 ال الهيبة إلى ديستن الذي هو املستقّر  الضبط أّن  اريخيةالت التجربة تعل

ل ولقد القمع؛
ّ
  مصر في حصل الذي البطش شك

ً
  حديثا

ً
ه قبل.  وحيث من تعرفها لم اجتماعية شروخا

ّ
ع ال أن

ّ
توق  النتكاسةا من الخروج ي 

 العربي شرق للم يجيةتاالسترا التموضعات باعتبار ذلك فإّن  – األقل على القريب املدى في – استقرارها عدم وحالة ملصر السياسية

  يعني ككّل 
ً
، مكسبا

ً
 الجزيرة ظهر كشف إنهف وبالتالي العروبية؛ ورمزيتها الثقافي وكمونها ملصر السكاني بالثقل التفريط جرى  حيث إيرانيا

  العربية
ً
 اإليراني.   االستيطار لحظة في تحديدا

 

  قراراتها استقاللية على تأكيد   هي مصر يف الخليج دول  مناورات أّن  السطح على يبدو وقد
ً
أمريكة.   تهرج الذي االنقالب نمط عن بعيدا

 املجتمع ؤسساتم من وبمجموعات   سياسية وبنخب   بالجيش صالتها عبر لالنقالب التمهيد في األمريكية املتحدة الواليات شاركت فلقد

رد لم أنها غير مصر، في املدني
 
 أّن  ّجحاستقرار.  واملر  عنه ينتج ال ذلك ألن والتنكيل العسف من النحو هذا على االنقالب يأتي أن ت

منية قدحت التي هي اإلسرائيلية النصائح
 
 فكرية وحيةر  امتدادات الحركات لهذه أّن  سيما وال مصر، في اإلسالمية الحركات استئصال أ

دت بإسرائيل.  ولقد املحيطة البالد من وغيرها وفلسطين غزة في
ّ
 في نظيره مع يومي اتصال   على كان املصري  الجيش أّن  ريرالتقا أك

ر   بتيار   البطش أّن  في سياس ي   خبير   يشّك  إسرائيل.  وال
ّ
،يس أن يمكن وال في هذا املجتمع خلخلة يحدث املجتمع في متجذ

ً
 تأصله.  وفعال

لها ين،املسلم اإلخوان حركة لفصيل وتجاوزها لالنقالب املناهضة القوى  رقعة اتساع شاهدنا
ّ
 شاملة   اسية  سي معارضة   نحو على وتشك

 في يةالعنف الجماعات ظهور  فإّن  الطائفية، التمحورات مناخ وفي املنطقة، بها تمّر  التي الظروف غمرة .  وفي(35)سياسية أطياف   لعدة

  أكثر بات مصر
ً
  يعطيمما  املكيافلّية للمخّيلة ذلك يبدو .  وإذ(36)احتماال

ً
ه غير به، والقبول  العسكري  الحكم النفراد ذريعة

ّ
 يسل أن

 
ً
حا

ّ
اجتماعية.   امتدادات له طويل   لصراع   وصفة هو بل العربية، املنطقة تشهدها التي التغّيرات سياق في االستقرار إلى ألن يقود مرش

ل حيث ،(37)االعتبار بعين االقتصادية التبعات تؤخذ أن ينبغي كما
ّ
ف االستقرار عدم سيشك

ّ
  القتصاديا االنتعاش وتخل

ً
 تدفع مزدوجة

                                                             

 
35  .Egypt's Multiple Power Centers.  Adel El-Adawy.  Th e Washington Institute for Near East Policy.  Policy Watch #2194, 2014-01-17 ـ 

 .Apaches in the Sinai. David Schenker. Th e Washington Institute for Near East Policy.  2014-01-16  ـ 36

 .Despite a Likely New Charter, Egypt's Political Imbalance Will Remain. Stratfor, 2014-01-15   ـ37
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 مصر. بحجم دولة   احتياجات يلّبي الذي املالي الدعم الخليج دول  ميزانيات بإمكان وليس االجتماعي؛ الخبط من مزيد   نحو

 

 :المناورة ساحة محدودية
ه
ّ
نها مقدرات   الخليج دول  امتالك في شّك   من ما وإن

ّ
 األمن مجلس رئاسة قبول  الرياض رفض ذلك من آخر.  وكان أو باتجاه   الضغط تمك

  األمريكي.  وإّن  اإليراني التقارب تجاه صلب   موقف   واتخاذ
ً
 له نطنواش بالتزامات الرياض ثقة عدم بأّن  ليقّرون املراقبين من كثيرا

 مشجع   غير ل  سج لها التي– واشنطن تريده ما حول  بااللتفاف تنجح سوف اإليرانية املناورات أّن  في صحيح   الرياض حدس وأّن  مبرراته،

 األمريكي اإليراني التفاهم من اللحظة هذه إلى حصل .  والذي(38)اإلقليمية اإليرانية الهيمنة من سيزيد مما –املعّقدة الدولية املسائل في

 منياأل  التعاون  أجل من فرنسا مع االتفاق الرياض بها قامت التي للنظر الالفتة الخطوات من الرياض.  وكان مخاوف صحة على دليل  

  بالسالح، والتزويد
ً
، لبنان بخصوص مفهومة الفرنس ي الدور  األمريكي.  ومحورية الدعم لتراجع تعويضا

ً
 نفوذها قةمنط فهي تحديدا

  القديم.  وإّن 
ً
 الخليجي التعاون  مجلس دول  بين التنسيق توسيع فإّن  .  وكذلك(39)لبنان في نفوذها مواجهة هو إيران مواجهة من جزءا

 تأسيس لىإ التعاون  مجلس األمريكية.  وتوجه املتحدة والواليات إيران بين العالقات في حصل الذي االنفراج بعد دهّيةب أولوية يبدو

  املجلس في واحد   بلد   على مقصورة   غير خليجية شرطة   قوة
 
ل ال أنها غير اإليراني، االمتداد مواجهة في مهّمة خطوة

ّ
  تشك

ً
ة بديال

ّ
 ملظل

 بعيد أمر   وهو ،(40)إيران ملواجهة املطلوب هو االعتماد ذاتي مقتدر   موّحد   خليجي   فجيش   الدول، هذه بها تتمّتع تيال األمريكية الحماية

 اللحظة.   هذه في املنال

 

  إيران تجاه األمريكي القرار في للتأثير للرياض املتوافرة املساحة أّن  واملحّصلة
 
 الثورة مع عاملالت سياق في ذلك محدودة.  ومثال مساحة

 سوري،ال الجنوب في املقاتلة للقوى  العسكري  الدعم من مزيد   تسريب أو جنيف، مؤتمر في إيران إشراك عدم على اإلصرار السورية

  وليست جزئية ضغوط هذهف.  (41)األردنية املخاوف مع األخير هذا يصطدم كان وإن
ً
 اإلقليمي.  فاألوراق التدافع حلبة في متينة أوراقا

 د املقبولة الحمر الخطوط يتجاوز  أمر   البحرين في األمريكية القوات مضايقة أو النفط سالح استعمال مثل ة،جذري األكثر
ً
 كما وليا

  ينعكس
ً
 في شاركت ىاألول أّن  بحكم باكستان، من السعودية إلى النووية القدرة بنقل التهديد ذلك كلها.  ومثل الخليج دول  على سلبا

  وليس والفنية، اللوجستية املتطلبات توافر ناحية من األماني ساحة إلى أقرب هذا التمويل.  لكن
ً
 ملا الپاكستان عليه توافق أن متوقعا

دول واالقتصادية ل والعسكرية السياسية االعتمادية عمق واشنطن الدولية.  وإنه بسبب إدراك والتزاماتها العالمي بوضعها يخّل 

 أخرى. استراتيجية مبّررات ولذلك اعترض؛ من باعتراض عابئة   غير إيران مع التصالح في طريقها في مضت الخليج،

 

 الواليات حابانس خطة سياق في الپاكستان مع التنسيق تعزيز إلى السعودية العربية اململكة توّجه اإلقليمية التدافعات جملة ومن

  عالقات   أفغانستان.  وللرياض من األمريكية املتحدة
 
، الشأن اهذ وفي أباد إسالم مع جيدة

ً
 احتواء في مشتركة مصلحة وثمة تحديدا

                                                             

 
 .Saudi Arabia's Complicated Pursuit of Foreign Policy Independence. Stratfor, 2013-12-24  ـ 38

 .France and Saudi Arabia Join Forces in the Levant. Stratfor, 2013-12-31  ـ 39

40. Saudi Efforts Toward a Gulf Arab Union. Stratfor, 2013-12-11.  

41. Jordan's Reluctance To Confront Syria. Stratfor, 2012-04-13. 
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 االنسحاب لىع األمريكية القوات ليساعد طهران من واشنطن تستدره أن املتوقع النفوذ وهو أفغانستان، في املوجود اإليراني النفوذ

 فقدت  باكستان أن الكامل.  غير
ً
 ها.  ومعحدود ضمن اديكاليةالر  الجماعات مشاكل مع تعترك وهي أفغانستان، في نفوذها من كثيرا

 اململكة مع ن التعاو  إلى يدفعها مما الشمالية، جارتها في اإليراني النفوذ زيادة تجاه األيدي مكتوفة تقف أن لباكستان يمكن ال ذلك،

  وتحتاج مزر   اقتصادي وضع في األولى أن سيما وال السعودية، ةالعربي
ً
.  غير دعما

ً
 نسيقالت ذلك كان إذا هو الصعب السؤال أّن  ماليا

 على العتمادا من مزيد   إلى واشنطن ذلك يدفع ال.  وقد أم ملموسة نتائج يثمر أن يمكنه األفغانية املسألة في أباد وإسالم الرياض بين

 أباد إسالم تقومس كيف واشنطن.  ثم إليه ترتاح ال مما هي الپاكستان تستثمرها التي الپاشتون  إلى االنتماء عالئق أّن  سيما وال طهران،

ب والوضع أفغانستان في دورها زيادة بين التناقض بحل
ّ
 النشاطات وهي لدين،الب بين )فاتا( الواقعة الــ ومنطقة وزيرستان إقليم في املتقل

 طيار. بال الطائرات ضربات خالل من دهااخمإ بمحاولة وتقوم اإلرهاب خانة في واشنطن تصّنفها التي

 

 لوجية:اإلديو  اجلماعات دعم مأزق
،
ً
ه وأخيرا

ّ
دعى لـما الخليجي التمويل أّن اإلشارة إلى  نبغيت فإن  هذه اعتبار مكني ال أنه داخلي.  كما بتناقض   الجهادية( متلّبس   )السلفية ي 

 رانإلي وال  م الشيعي لبنان جنوب املقاتلة.  فحزب والفرقة الراعي بين الهدف تماثل ناحية من اللبناني هللا حزب صنو املجموعات

،
ً
 يعمرج لها موال   وهو سياسيا

ً
  ة

ً
، دينية

ً
  الجهادية( السلفية) فرق  أّن  حين في أيضا

 
 مال تدعمها التي للدول  –كمشروع– معادية

ً
 من يا

 أفغانستان في وطالبان للقاعدة املتزامن الظهور  كان مشهور، هو املنطقة.  وكما في وحلفائه األمريكي للمشروع الفرق  هذه عداء جملة

  وأصبح عمله ييّسر كان ومن رعاته سيطرة عن القاعدة تنظيم خرج أمريكية.  ثم وموافقة   پاكستانية   برعاية  
ً
 من بّد  .  والعليهم تهديدا

  الدولية القوى  بعض مع القتالية الفرق  عالقة أّن  على هنا التأكيد
 
  عالقة

 
، نفعية

 
 واثق   ووه تام، نحو   على ذلك الراعي ويدرك بحتة

ره.  غير يقض ي أن بعد وضربها ختراقهاا على بقدرته
َ
  أّن  وط

ً
  النوع هذا من شراكة

 
 أجندة عم دولة   أجندة فتطابق باملفاجآت، محفوفة

 تلك كانت ذاإ سيما وال لحظة، أية في والتضارب لالنفصام تتعرض العالقة وقد الدائم والءها يضمن ال معّين ظرف   في إديولوجية حركة  

 تو  للمفارقة وهو العمالة، ال األصح، الوصف هو التوظيف فإن ولذلك املفاصلة؛ مبدأ تعتمد ةصلب إديولوجية ذات الفرق 
 
 ظيف

 للتضحية. االستعداد درجات ألقص ى

 

ثبت لم البحتة، العملية الناحية ومن .  فما أثاره ما كّل  برغم نجاعته السياسية وأضرابه القاعدة تنظيم ي 
ً
 في اهجن الذي عامليا

رة واملقاومة املجتمع وبقي املتخّيلة ودولته هو ذهب دفلق أفغانستان،
ّ
  املجذ

ً
 من النوع ذاه قاد قبل   من الجزائر )طالبان(.  وفي محليا

نت وانتهاكات   باهظة   أثمان   إلى العمل
ّ
 املتخّيلة ولةالد ذهبت ،السياق الدولي حركتها ترعَ  لم التي مالي االستمرار.  وفي من الطغيان مك

كَم  ما الذاتية ومقاومته وعاداته بتقاليده املحليّ  املجتمع وبقي الرياح أدراج
َ
 منها.  أما ل

 نهاأ غير العراق، في الحاكم النظام تؤرق القاعدة ضربات أن فصحيح   العراق، في

ع ال األمريكية، القوات انسحاب من عقد   من أكثر وبعد
ّ
  تحدث أن يتوق

ً
 س تغييرا

ً
 ياسيا

 لسنةل السياسية القوى  منه تستفيد أن يمكن مما تليس أنها البلد.  كما هذا في

 لقتلا أعمال تبّني يمكن ال أخالقية ناحية عليها.  فمن عبء   هو بل العراق، في العرب

 وافعد بعض كانت ولو )الشيعة(، املحار بين غير للمدنّيين واالنتقامي العشوائي

 شيعية(.  )ال العراقية الحكومة به تقوم الذي بالقمع مفّسرة االنتقام

 

 في إديولوجية حركة   أجندة مع دولة   أجندة تطابق

ن ظرف   تتعرض  وقد الدائم ولءها يضمن ل  معي 

 لحظة أية في والتضارب لالنفصام العالقة
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ة   يف تنتظم وال معقولة استراتيجية   على تستقيم ال أنها إذ الحركات، من النوع هذا ضبط يصعب العسكرية اإلدارة ناحية ومن
ّ
 خط

  الحياة يحيل بالعدمّية القاعدة حركة فكر اتسام محكمة.  وإّن 
ً
 ما هوو  لالختراق، معّرضة الحركات هذه أّن  فيه.  كما استقرار ال قفرا

 اإليراني ختراقاال  خلفية أن هنية أبو حسن اإلسالمية الحركات خبير والشام".  ويرى  العراق في اإلسالمية "الدولة تنظيم حالة في اهدهنش

 األمريكية املتحدة الواليات وقيام 2001 سبتمبر حادثة أفغانستان.  وبعد في قبلها ومن العراق في املواجهة ظروف إلىترجع  للقاعدة

 إلى موعائالته القاعدة أعضاء من خمسمئة من أكثر لجأ القاعدة، وتشتيت أفغانستان بضرب اإليساف و الناتو قوات من وحلفائها

 مع املوضوعي التحالف عبر األمريكية املتحدة الواليات مواجهة من اإليرانية السياسة أولويات فيها تغّيرت التي اللحظة نفس في إيران

  إيران دور  كان )العدّو(.  فلقد الدولة تلك مع التنسيق إلى الراديكالية املجموعات
ً
 املعلومات بفضل كابول  العاصمة سقوط في محوريا

 فغانستانأ في الشيعية الهزارا مجموعة الشمال( وميليشيات )تحالف لها املوالية القّوات وبفضل طهران قّدمتها التي االستخبارية

 للپاشتون.   املنافسة

 

 الستفادةا إمكانية يفترض الذي الظواهري  وأيمن الدن ابن إيران: توجه بخصوص القاعدة نخبة في إديولوجي   تباين   التحّول  هذا ووازى 

 أّن  فترضي الزرقاوي( الذي مصعب الرافدين" )أبو بالد في القاعدة "تنظيم وتوجه أمريكة، ملواجهة العراق في اإليراني النفوذ وجود من

  أكبر اإليراني املشروع
ً
د من خطرا

ّ
 والقاعدة إيران بين املتعة "زمن أّن  وسورية العراق في األحداث تطّور  على بناءً  هنية، أبو األمريكي.  ويؤك

 التحالفات بقل سوريا في الصراع طبيعة تّصور  في الطائفي الهوّياتي املنظور  فهيمنة السورية، الثورة عقب بائن   طالق   إلى تحّول 

 .  (42)املوضوعية..."

 

ه غير
ّ
  واألكثر األقوى  الطرف تأثير إمكانية انعدام تعني ال هذه التراض ي عالقة نهاية أّن  إلى التنبيه ينبغي أن

ً
األضعف.   الطرف على مواردا

فترض إيران في القاعدة من شخصيات   فمكوث ن هأن ي 
ّ
  ،همتواصل شبكة رصد من إيران مك

ً
 من معلومات   من لها تحّصل ما على عالوة

 الضعف.   نقاط واكتشاف الضعفاء اقتناص إلى املجال املعلومات هذه حأفغانستان.  وتفس

 

حة الجماعات توجيه كان وإذا
ّ
 طريقة فإّن  معّينة، ساعات في أدوات   وتوفير االنتقائي التمويل طريق عن مباشر   غير بشكل   يحصل املسل

ن الذي هو املتطّرفة الجماعات تفكير
ّ
 في حتى تجريه ذيال– املجموعات لهذه املطلقّي  الثنائي ص يّ الن حركتها.  فاملنطق توظيف من يمك

  تصّرفاتها حزر  يجعل –والنسبية التبّدل عالم السياسة
ً
.  وذلك عليها التأثير إمكانية يجعل كما سهال

ً
ها يسّهل ألنه كبيرا  الحّدي منطق 

َم  الثنائي
ّ
، عن بها التحك عد 

 الفعل، ردّ  توّجه حزر  فيسهل الكذا، ذلك نقيض أو كذا ماإ القطبية ثنائية خياراتها دامت ما أنه بمعنى ب 

ر أتى إذا حيث
ّ
  يه الجماعات هذه أّن  املفارقة تكمن الفعل.  لكن لردّ  املعاكس التوّجه تضمن تكاد معّين باتجاه   الخارجي املؤث

ً
  أوال

ً
 وآخرا

 .  الخارجية املصالح مع بانتظام مشيها تصّور  يمكن وال صلبة، إديولوجية جماعات

 

  الرقة محافظة في الشمال وإلى الفرات وحوض سورية شرق  منطقة أضحت بصددها، نحن التي املشرقية الحالة وفي
ً
 خ منطقة

ً
 ارجة

 باكستان اتا( في)ف بــ لها يرمز التي باملنطقة املنطقة هذه املحللون  بعض شّبه سياسية.  ولقد لسلطة   تخضع أن يمكن وال قانون  أي عن

  وعرة، جبلية املنطقة تلك أّن  ستان.  غيرأفغان حدود على
ً
 عن الدفاعب جغرافيتها تسمح ال التي والعراق سورية بين للمنطقة خالفا
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  تصمد لم املنبسط الصحراوي  مالي شمال في القاعدة قوات أّن  رأينا الطيران.  ولقد سالح سيما وال النفس
ً
 الفرنس ي فالقص أمام طويال

  كن  مم املبسوطة السهلّية املنطقة في سورية "الدولة" في تنظيم قوات تحجيم فإن .  وكذامهاجمتها تسهل منطقة أنها حيث
ً
 حين عسكريا

 بهذا. للقيام السياس ي القرار يتوافر

 

 لهذه بةبالنس الشام بالد حالة خصوصية استحضار علينا الجهادية، القوى  من االستفادة إليران املناوئة الدول  محاولة سياق وفي

عدالقوى.  ف  ونزول ملهديا ظهور  أرض هي الحديثّية املروّيات في الشام لكون  الحرفية الفهوم واستجالب املنطقة ملركزية الديني الب 

، والرؤية الدافع مستوى  على يعمل عيس ى،
ً
  ويستدّر  معا

ً
؛ تجنيدا

ً
  عامليا

ً
 به قومي الذي الشنيع اإلجرامي السلوك استدرار إلى إضافة

 املواقع رضأ فكرة وغيبّية الدافع قّوة أّن  واملساجد.  واملفارقة املآذن واستهداف اإلسالمية الرموز  على التهّجم وتواتر السوري النظام

، اليافعين عند– الباب تفتح الفاصلة
ً
 تجاوز  إلى –ةيالقياد والقدرات والسياس ي الفقهي الفهم بداءة من يعاني تنظيم   وفي خصوصا

 املؤمنة. فرقةلل محاباتها حتمية وافتراض السنن

 

 إيران على اتالعلمي هذه أثر يرتّد  ولم عملياتها، نتائج توظيف وحاولت العراق في املتطّرفة التنظيمات وجود من إيران استفادت ولقد

  كان الجماعات هذه نشاط ألّن 
ً
 هفي يالذ العراق في األثر تفاقم بينما ممتنعة، طبيعية حواجز ودونهما العراق، أرض في عنها بعيدا

  انتقام.  ولم مواضع
َ
 السياسية لةاملحصّ  حسابهم.  وكانت على نفوذها تشتري  إيران أّن  رأوا الذين العراق في الشيعة بعض على ذلك يخف

 ببسب يرانإل  االلتجاء من مزيد   إلى العراقي بالنظام والدفع إليران، املوالية العراقية الحكومة عجز إلى تؤّدي التي العوامل ثنائية: زيادة

 لجهاديةا املجموعات عمل نتائج وتوظيف العراقي املشهد تكرير في نجحت إيران أّن  السورية الحالة في البعض يرّجح العجز.  وإذ هذا

 القاعدة ينب التمييز غيرهم.  وهذا إلى امليل خالل النصرة( من )وجبهة الدولة تنظيمي عزل  على الخليج في دول   جهدانصّب  لصالحها،

 اللبناني. في كذا وربما (43)العراقي املسرح في ممكن   غير ولكنه السوري، املسرح في ممكن   وغيرهم

 

 خالصة:~ 
 وتعقيده: املشهد تراكيبّية مدى تظهر رياضية معادلة نحو على األقلوي  الطوق  في الفاعلة الديناميات تمثيل يمكننا

 5س×  4س×  3س×  2س×  1= س الشرقي األقلوي  للطوق  الجيوسياس ي الوضع

 التضاد: إلى يشير×  ورمز التعاون  إلى + يشير رمز أن وحيث كالتالي، هي حّد  كل قيمة أن حيث

 الخليج( )دول × الشيعية(  + األقليات = )إيران 1س

 + العراق( )إيران× متطرفة(  + جماعات = )السعودية 2س

 + السعودية( )اليمن× الحوثية(  + الحركة = )إيران 3س

 التغيير( )مصر× األردن(  + الخليج = )دول  4س

 )سورية(× متطّرفة(  + جماعات = )إيران 5س

                                                             

 
 .Saudi Arabia: Battling al Qaeda for Regional Primacy. Stratfor, 2014-01-07  ـ 43

 



 اإلقليمية الخامس: التدافعات الفصل

89 

 

 

 :الغربي الطوق( ب
ل سبق

ّ
ل على املتوسط األبيض البحر ضّفة على الشام بالد غرب في األقلوّي  الطوق  تشك

ّ
 العربي، الخليج ةضّف  على الشرقي الطوق  تشك

  تطوره ناحية من وإنما السكاني الوجود ناحية من ال
ً
  حزاما

ً
  استراتيجيا

ً
 ضعيف   بلد   يف األول  الطوق  توّضع ذلك لالستغالل.  وسبب قابال

  الخليج في السياسية للشرعيات النسبي الرسوخ مقابل السياسية شرعيته في الوزن خفيف وصغير، وهو
ً
 سعودية.  والوهنال وخصوصا

 جيوسياسية.   ناحية ومن سياسية ناحية من كذا هو اللبناني

 

 أي قوة في التغّير أّن  ذاه يعنيه طائفي.  ومما تمثيل   فيها بنية   مجّرد وليست طائفي، تقاسم   بنية هي اللبنانية للسياسة سميةالر  فالبنية

 مف لبنان دولة الجيوسياس ي، الوجه السياسية.  ومن هيكلّيته توازن  بأصل يخّل  لبنان في املشاركة الطوائف من طائفة  
 
 للضغوط توحة

 الوصاية حتت يقع أن إال –وبنيته التاريخية نشأته بحكم– للبنان كان وسورية.  وما إسرائيل جارين، إال له ليس هأن برغم الخارجية

 1عوامل: ) خمسة بسبب الخارجي لالختراق لبنان انكشاف السورية.  وتزايد
 
ة2) الوطني؛ جيشه ( ضعف

ّ
ق  البلدان مع روابطه ( ور 

ل نتيجة العربية
ّ
 الفاّرة العربية ألحزابل مأوى  إلى ( وتحّوله3) العربي؛ املحيط إلى بانتمائها تشّك  تبرح لم التي ئاتهف لبعض الثقافي التشك

؛ نفاياتها مطرح وإلى بلدانها بطش من
ً
عه4) أيضا

ّ
 على فيها يراهن الدولية التحالفات ناحية من استثناءً  يكون  ألن االستراتيجي ( وتطل

 البلد.   حدود خارج امتدادات الداخلية قساماتهالن أّن  ( وبسبب5) روبة؛و بأ ارتباطه

 

  التفصيل املفيد ومن
ً
  لبنان ملوارنة أّن  األخير.  فكما البند في قليال

ً
  ارتباطا

ً
 الديني الحّيز –لدوليةا العالقات بورصة في– تجاوز  كاثوليكيا

ف املحض
ّ
ظ   وو 

ً
  سياسيا

ً
 يصبح أن لدالب هذا مثل في الطبيعي من فإنه الثقافي، توظيفه إلى إضافة

 
ً
ية فرقة مع العالقة خالل من إليران مفتوحا

ّ
ل  إال 1979 ثورة بعد اإليراني املشروع كان أخرى.  وما م 

ه هنا هّمناي الوطني.  ما السياق في منهم الكثير هامشية ظل في سيما وال لبنان شيعة يستقطب وأن
ّ
 أن

  الصاعدة إيران وجدت
ً
  فراغا

ً
 ةليّ يكه ثغرات فيه الذي البلد ذلك لبنان، في قدم   وموطئ جيوسياسيا

ل الخارجي، التدخل تسّهل
ّ
ر الشيعي االنتماء فيه ويمث

ّ
  منه لفئة املتوت

ً
رجة

 
 لولوجبا تسمح ف

  بات العربية، األولويات تبّني ناحية من رخو   بأنه يوصف الذي اللبناني السياس ي املناخ واالستثمار.  وفي
ً
 اإليراني ملشروعا طرح ممكنا

 العربية. األولويات غالف يكسيه مما إسرائيل، مع خشن   نحو   ىعل

 

  إليران التابع الشيعيالحزب  موضع بقي أنه بيد
ً
  موضعا

ً
 من ئيليةاإلسرا القوات إخراج نجاحه بعد حّصله الذي الصيت كّل  رغم محليا

نت استراتيجية، ناحية لبنان.  فمن جنوب
ّ
 تستنزف أن العصابات حرب تجيد مقاتلة ت  جماعا نحو على العسكرية الحزب تشكيلة مك

 خارج وال تهمنطق خارج نفوذه يمّد  أن املحلّية وبقدراته بنفسهال يستطيع  الحزب هذا أّن  الجماعات.  غير تلك أرض في الخارجي الوجود

ن الذي هو السوري النظام مع التحالف لبنان.  وكان
ّ
  يلعب أن من لبنان جنوب حزب مك

ً
  يسيطر وأن ه،حجم من أكبر دورا

ً
 لىع أخيرا

  بقي وإن لبنان، في الحكم مفاصل
ً
 طائفي. أساس   ذات سياسية بتوازنات محكوما

 

 عالقات   كشبكة هإلي يشير ما بقدر املذهب لهذا اإليمانية املضامين إلى يشير ال الطوق  هذا وصف في الشيعيّ  لفظ استخدام أن إلى وننّبه

كم   وعصبّية ومصالح
 االنتماء ربذك نصيري.  واملقصود علوي   أنه على السورّي  النظام وصف من سيرد ما على ينطبق وكذا وسيطرة، ح 

  هو الطائفّي 
ً
عد في أوال ي والتحّزب فيه، العصبوي  الب 

ّ
 املسيطرة لعلويينا كتلة داخل العشائرية التفارقات فإّن  وكذا لبنان، في مشهور  املل

 ي  الطائف النتماء بذكر  املقصود
  هو 

 
عد في أول  هفي العصبوي  الب 
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شترك.  م عدّو   مع الجديدة املواجهة ظّل  في التفارقات هذه توارت وإن النفوذ، مراكز عتوزي في انعكست قد كانت السوري النظام على

 زخم في هو ةالديني للمضامين الرئيس الدور  أّن  يعتبر وإنما اإليماني، ومضمونه للمذهب الذاتي الدور  ينفي ال هذا على تأكيدنا أّن  غير

 ولونه. السلوك

 

ل أن لبنان في إليران التابع الحزب بمقدور  يكن لم
ّ
  يشك

ً
  طوقا

ً
  سياسيا

ً
 املصط السوري النظام مع تعاضد أنه لوال شيعيا

ّ
إيران.   مع ف

عطي الذي هو السوري املكّون  هذا وإّن   حجم عفض يبلغ ربما سورية في النصيرية العلويين كتلة حجم أّن  إذ قّوته، الشيعي الطوق  ي 

ه هو ذلك من تركيا.  واألهّم  يف امتدادات   منهما ولألولى لبنان، في الشيعة كتلة
ّ
ة تعتلي أن

ّ
 نظ سورية في الطائفية الثل

ً
  اما

ً
  دكتاتوريا

ً
 مرتكزا

 لبعثا حزب بانقالب سنة خمسين قبل بدايته منذ القمع على فائقة   ومقدرات   خبرات   راكم قد وكان واالستخبار، الجيش قوة على

 في كمالح نظام قوة مردّ  فإّن  الردع، على وقدرتها اللبنانية الدولة ضعف هو لبنان جنوب حزب قوة مردّ  كان .  وإذااالشتراكي العربي

 ياتيالح نشاطهم يخدم بحيث املواطنين على سيطرته وإلحكام القمعّية أجهزته لخدمة بأكملها دولة   مقدرات صّب  أنه هو سورية

 شترى ا أنه كما العربية، البلدان من عدد   في تخريب جماعات برعاية السورّي  النظام قام أنه ذلك إلى استبَداده.  ويضاف الطبيعي

 ذعانهاإ في )االعتدال( العربي ألنظمة التخاذلية للممارسات رفضه خالل ومن القومية، للشعارات رفعه خالل من إديولوجية والءات  

بة   مؤقتة   نّية  خد بعالقات   املكشوفة املمارسات تلك السوري النظام استعاضة خالل ومن الغربية، الدولية للقوى 
ّ
حسب.  ف ومتقل

  يبقى أن السورّي  النظام استطاع وبذلك
ً
؛ أنه برغم الدولية الحلبة في العبا   إال الكيمياوي  صفقة كانت وما ممقوت 

ً
 و  مثاال

ً
 على اضحا

 هذا 

 

  السوري النظام من أفضل إليران ليس املنظور، هذا ومن
ً
 من فضلأ لسورية يسول املتوسطي، الساحل على نفوذها تعزيز في شريكا

 ستبداداإليراني. فا للولوج سورية ملناسبة أوجه خمسة عالية.  وثمة وعسكرية وفنية مالية بمقدرات يتمّتع ذيال اإليراني الشريك

  وإنما السيطرة نزعة في فقط يرتكز ال مزدوج   استبداد السوري النظام
ً
 ضحيةللت ة  ومستعّد  املجتمع على ناقمة   طائفية   نزعة   في أيضا

البلد.   هذا في هانفوذ أوجه تظهر ريثما فيه تندّس  بغطاء   إيران يمّد  العربية القومية للفكرة مهد سورية كون  أن الوطنية.  كما باألولويات

، الطريقة مع يلتقي العربية البالد في تخريبية لجماعات سورية امتالك أّن  ذلك إلى ويضاف
ً
 وفق يام السور النظ بنية اإليرانية.  ورابعا

ن الشرقية أملانية نموذج
ّ
  عالية درجة من النظام يمك

ً
م، من جدا

ّ
  التحك

ً
له.   حدود ال الروسية الطريقة علىللبطش  استعداد   إلى إضافة

،
ً
 القيالالأخ ورهاد انكشاف بعد األمل هذا تالش ى وإن سورية، في تبشيرها في تنجح أن إليران املذهبية القيادة أمل إهمال يمكننا ال وأخيرا

 السوري.  النظام إجرام دعم في

 

 الناحية هذه من إيران إليران.  وتواجه الجيوسياس ي التموضع لتعزيز متمّيزة منّصة سورية من تجعل الخمسة األوجه هذه وإّن 

 اإليرانية، ّفةالك إلى ةقوّ  من له بقي ما وأضيف األمريكي الغزو  منذ إقليمية   كقوة   زال فقد العراق وتركيا.  أما إسرائيل اثنين، منافسين

 إليران.   منافستين فقط إقليميتين قوتين ثمة أّن  اعتبرنا املصرّي.  ولذلك الوزن تالش ى ذلك وقبل
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 رادة.  وليسو  املشترك التعاون  إمكانية أّن  البلدين من كّل  استراتيجيو يعرف إسرائيل، تجاه إيران مواقف في الظاهرة العداوة كّل  وبرغم

 كامد   خطر واءاحت في لآلخر منهما كّل  لحاجة وإنما الثورية، قشرتها صالدة برغم اإليراني التشيع لسياسات الطافحة اتيةغماللبر  ذلك

 الفارسيةة ياسيالس براغماتيةالو  جهة، من انتقامّي  طائفّي  خيال   في املتسربلة التضحوّية بين تجمع التي اإليرانية االزواجية أكبر.  وإّن 

طّبع التي يه أخرى، جهة من
 
 انياإلير  مع إسرائيل.  والتحّرشفكرة التعاون  ت

 ذاه في يصّب  لبنان جنوب في املوالي الشيعي الحزب خالل من بإسرائيل

  الدينيّ  واملثال الجهادّي  املبدأ كان املضمار.  وإذا
ً
 من ولىاأل  املرحلة في حاضرا

رت  ثلالـم   هذه فإن لبنان، لجنوب غزوها عند إسرائيل مع املواجهة
ّ
 يفتبخ

ر  وطنية   أولويات   من األولويات وتحّولت إسرائيل، خروج بعد ما مرحلة
ّ
 ة)مجذ

  انتهكته الذي املنطقة لساكني املعيش يّ  الحال بأنطلوجية
 
 غاشم قوة

 
  ة

 
 مرفوضة

فحسب.   ةالخشن الرسائل توجيه تبغي إيرانية أولويات   الدينّي( إلى املخيال في

 اتفاق من سوأأ بأنها للحزب السابق العام األمين الطفيلي صبحي الشيخ وصفها إسرائيل مع تفاهم   صفقة هللا" "حزب ذلك بعد وعقد

 عربة. وادي

 

، األكثر الجيوسياس ي املنافس هي إليران بالنسبة تركيا بقيت
ً
  تقف التي فهي خطرا

ً
 مسلمي من املئةب وثمانين خمسة لصعود نبراسا

  إيران تعتبرهم الذين العالم
ّ
.  وبرغم ينضال

ً
 التفاهم ر جسو  مّد  والتنمية، العدالة حزب تركيا، في الحاكم الحزب انفتاحة أّن  سياسيا

  غزوها فكرة وعارض النووّي  التطوير في حّقها ودعم إيران، مع
ً
 رس يالفا طوريااإلمبر  الحلم ليطامن كان ما هذا أّن  إال قاطعة، معارضة

 
ً
  تركيا أّن  على الشيعي.  وعالوة

 
  خرجت دول   بإيران تحيط يران،إل  جارة

ً
 مما ركية،ت شعوبها وغالبية السوڤيتي االتحاد قبضة من حديثا

ر
ّ
كم فوذن –ما حد   إلى– ينافس العراق شمال في واقعة حقيقة أصبح تركيا نفوذ أّن  فيها.  كما تركيا دولة نفوذ لحلول  فرصة يوف  ح 

 إيران.  حليف بغداد

 

  الجيوسياس ي، السياق هذا وضمن
ّ
 اإلمساك ألن لكذ املنطقة.  وليس في اإليراني النفوذ مستقبل في طريق   مفرق  سورية في الثورة لتمث

  إيران منها تربح أن إما صفرية معركة هو بسورية
ً
  ربحا

ً
  تخسر أو كبيرا

ً
  وإنما فحسب، هائلة خسارة

ً
ص يعني ألنه أيضا

ّ
 لفضاءا تقل

ع إليران الجيوسياس ي  ل الجيوسياس ي الفضاء وتوّس 
ً
  تركيا.  وأوال

ً
  تركيا إيران تعتبر وآخرا

ً
  معادية إقليمية قوة

ً
.   منافسةو  تاريخيا

ً
حديثا

  وكان اإليرانيين، عند مقابلة انفتاحة   إلى لتركيا الحاكمة النخبة لتوّجه العاملية االنفتاحة وجود ولقد افتقر
ً
 ينضّم  أن توافر ول ممكنا

ز اإلقليميتين الدولتين جهد
ّ
  ويرك

ً
 القوتين هاتين ينب تنافس ي تعاون  بعد   فيما ليتبعه ثم املنطقة، في الغربي النفوذ اعتصار ىعل أوال

  التاريخيّ  الظرف كان الصاعدة.  ولقد العربية الكتلة قوة بعد   فيما إليهما ستنضّم  التي اإلقليمّيتين
ً
  ظرفا

ً
 املزدوج الصعود هذال استثنائيا

  إيران على هذا في الجزئي واعتمادها طاقةلل الشديد تركيا عوز  واملتعّدد.  ويمّد 
ً
 كون  وكذا ه،ونجاعت التعاون  لسالمة إليران كبرى  ضمانة

 الصالح في كاملهب العربي الثقل يصّب  أن خشية البلد.  أما هذا في للسياسية الجديد وللتوجه )ثورة( التركية للـ سابقة اإليرانية الثورة

 األولويات عم يتطابق ال ما حصل لو فيه وألّن  عميقة، بنيوية إصالحات إلى ويحتاج مؤجل   أنه مهاأه عدة   ألسباب   وارد   غير فهذا التركي

 التركية. 

 

 عامة، سلمةامل الشعوب مستقبل وعلى املنطقة على كارثة السوري النظام دعم في الطريق آخر إلى املض يّ  اإليراني القرار في كان لقد

 سوري،ال النظام مثل نظام   عن الدفاع أجل من لديها ما كّل  إيران زّجت إيران.  وإذ صالح في تكون  ال قد مسارب في لالنزالق معّرض وهو

 
 
ةحو التض بين تجمع التي اإليرانية الزواجية إن  ي 

 ة،جه من انتقامي   طائفي   خيال   في املتسربلة

 جهة من الفارسيةة السياسي براغماتيةالو 

ع التي هي أخرى، طب 
 
 لمع إسرائيفكرة التعاون  ت
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الدعم.   هذا بسبب إيران على السلبية التبعات كّل  بعد   تظهر لم فإنه الدعم، تقّدم لم لو إيران ستخسره كانت ملا الكامل إدراكنا ومع

السوري.   مللنظا دعمها كلف تجني لكي إسرائيل ومع األمريكية املتحدة الواليات مع حثيث   تنسيق   إلى بحاجة اليوم إيران وأصحبت

 مشروعها محاصرة يف تزيد سوف تنمية   إلى أبوابها وفتحت الحالي، موقعها إلى أوصلتها التي السياسية استقالليتها إيران فقدت وبذلك

عدين وتالش ي عد ب  عد اإلسالمّي  فيه: الب   قومي محض. بعد   محله ليحّل  ّي،ثالث عالمال والب 

 

  امرتق أن أو السوري، النظام وراء الوقوف عدم اختارت لو املستقبل سورية في ناعم   بنفوذ   تقبل أن إليران خيار ثمة كان ولقد
ً
 في أمال

 إيران ليهاإ اضطرت توتراجعا دولية بصفقات الثاني خيارها النظام.  وتلّبس لهذا املشروط وغير الكامل بدعمها خشن   نفوذ   تحصيل

لت حرجة.  وبذلك زاوية إلى وألجأتها بتصميمها وفاجأتها قّوتها السورية الثورة تنزفتاس بعدما  العزيز النووي برنامجهاالتراجع في  قب 

 بعد أن تراكمت خبراتها فيه–الذي صرفت عليه األموال الطائلة 
ً
 يطرتهاس عقلوم وإنجازها افتخارها رمز وهو –آملة العودة إليه يوما

 تلكعقدت  انإير  أّن  السوري.  وصحيح   للنظام الكيمياوي  السالح تسليم على املوافقة إلى إضافة املستقبل، في املطلقة اإلقليمية

 القيادةو  الوقائية االنسحابّية وموقف ،بيو األور  االقتصادي الهمود ناحية من الغربية، الدول  تجاه سياس يّ  ظرف   أحسن في الصفقة

 بالد في الظاهر هاوجود تخفيف ورغبتها املتناقض املرتبك سلوكها وفي الخارجية عالقاتها في األمريكية اإلدارة تتبّناه الذي لفالخ من

 العليا الحاملص مع متنافرة   من وجهة نظر ضيقة  فقط  كذا إال أنه صحيح هذا أّن  العربي... فبرغم املشرق  بالد ذلك في بما املسلمين،

 املسلمة. لألمة

 

عد الكامل اإلهمال يمكننا وال عد مع يتفاعل وأنه اإليراني، الظهور  في اإلديولوجي للب   أنتطمع  رانإي أّن  شّك  من الجيوسياس ي.  فما الب 

  املسلم، العالم قائدة تكون 
ً
  العربية باملنطقة بدءا

ً
 ضوعهاخ بآثار لةمكبّ  زالت ما التي التركية األقوام مع الشمالية املنطقة وتليها غربا

  عيشت التي أفغانستان في الشرقية بالجبهة وانتهاءً  السوڤيتي، لالتحاد السابق
ً
 فراغا

،
ً
، وپاكستان سياسيا

ً
 إليرانيا بالنفوذ ترّحب شيعية أقليات   منهما كل   يحوي  حيث أيضا

 راديكالية مجموعات من انتقام هدف كانت األقليات هذه أن سيما وال معه، وتتعاون 

 ثورةال أّن  إلى التنبيه سبق األقليات.  ولقد هذه سخط جّيش مّما سّنةال على محسوبة

لت  العربية
ّ
 مث

ً
 ذلك عدب اإليراني الخطاب يستطيع فما الشيعي، اإليراني للحلم صفعة

 ثورةال هذه وتعيد الغربية، الهيمنة ومقارعة للثورة املؤهل هو وحده مذهبه بأّن  االدعاء

 
ً
 إليران ةالطائفي العقدة حالت الشعوبية.  وهكذا اإليرانية الثقافة تمقته للعرب احتراما

  تعقد أن دون 
ً
  سيقّدم كان ذلك أن برغم السنية، لألكثرية مشروع   مع شراكة

ً
  حاضنة

ً
 وكانت ورة،الث نجاح بعد الشيعي للخطاب طبيعية

 الدعم –يعةللش كبرى  مرجعية وهي– إيران في الحاكمة الدينية النخبة اختارت التي السورية الثورة حالة في العقدة هذه تجليات أبرز 

 بالطبع،العالمي.  و  املسرح على لالنتقاص اإلسالم فكرة أصل وعّرضت مخز   مقيت نحو   على القيم على فداست طاغوتي، لنظام   الكامل

  كان العربية األنظمة من كثير   موقف فإّن 
ً
  موقفا

ً
 وإن ،ةالعربي ثورةلا فتحتها التي ديدةالج اآلفاق يدرك وال الزائل باملاض ي يتمّسك أنانيا

 .(44)باإليجابية الشعوب مواقف اتسمت

                                                             

 
 بتمبرس السياسات، ودراسة لألبحاث العربي وليد.  املركز محمود خالد ساتيك، جاورة.  نيوز امل العربية الدول  مواقف في السورية: قراءة نظر: الثورةاـ  44

2013. 

عد الكامل اإلهمال يمكننا ل   للب 

 أنهو  اإليراني، الظهور  في اإلديولوجي

عد مع يتفاعل  الجيوسياس ي الب 
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ل عبر يمّر  سوف إيران ترجوه الذي األقلوّي  الطوق  اكتمال وإن
ّ
 السوري لساحلا منطقة في النصيرية العلوية للطائفة نفوذ   منطقة تشك

 لمعارضةل الداخلي العجز من االتجاه، بهذا تدفع املنطقة في ربةاملتضا الفاعليات مجمل أّن  إنكار يمكن مناطق.  وال من تبعها وما

 
ً
ع وعدم اختراقها إلى سياسيا

ّ
ض توق

ّ
ح   يالسور  الوضع فإن الواقع.  ولذلك حقيقة تغّير ملموسة نتائج عن جنيف مفاوضات تمخ

ّ
 مرش

  الروسية املصلحة في يصّب  مما وهو التفّتت، من مزيد   إلى
ً
صات(، من كثير   ال)وب اإليرانية على عالوة

ّ
 حصلةامل في ويصّب  املنغ

 منطقة جمح على التحّديات هذه شّدة قّدمها.  وتعتمد التي املّيزات من أكبر لتحّديات توليده احتمال مع اإلسرائيلية االستراتيجية

 وتفّضل بالد،ال أنحاء جميع على هسيطرت استعادة في يطمع زال ما سورية في الحاكم النظام كان وإن هذه.  وإنه النصيري  العلوّي  النفوذ

  أصبح الخيار هذا أّن  إال مركزية، حكومة   سيطرة تحت البلد بقاء – بةو أور  سيما وال – عامليةال قوى ال
ً
 ضحتأ املحال.  ولقد من قريبا

ق االحتماالت
ّ
 حليةالسا ةاملنطق أم والساحل، حمص سيكون  أم والساحل، وحمص دمشق سيشمل بحدود نفوذ هذا القطاع، هل تتعل

ل .  وسيكون (45)فقط
ّ
، هذه النفوذ مناطق تشك

ً
نتج ولن تدريجيا  أ ي 

ً
 ت مانا

ً
 في اما

ستبعد أنو  منه، بقعة   أي   يكون  ي 
ً
  تقسيما

ً
 لكذ متعّددة.  ومعنى لدول   رسميا

  يكون  لن أنه الطوق  هذا مفارقات من أّن 
ً
  طوقا

ً
  مسلما

ً
  شيعيا

ً
 اثنا إماميا

،
ً
  إلى أقرب وإنما عشريا

ْ
  العسكرية مانيةالَعل

ً
 ليةاإلسماعي إلى وأقرب هيكليا

؛ الفاطمّية
ً
  وسيكون  ثقافيا

ً
  للزوال معرضا

ً
، أم عاجال

ً
 حاطةاإل  يمكنه ال إذ آجال

 توّجهه. تعاكس التي املجتمعية الطبيعية القوى  بكل

 

لتش نجاح العوامل وحدها.  ومن إيران يد في يكون  ولن عدة، عوامل على الطوق  هذا قوة وتعتمد
ّ
ية مقاومة ك

ّ
 محلية، لبنانية سن

ل لهذا املوضوعية والظروف
ّ
ع مكتملة، التشك

ّ
  يلقى أن ويتوق

ً
لت نجاح في إسرائيل دور  ثمة الخارج الخليج.  ومن دول  من دعما

ّ
 الطوق  شك

قوسط.  وتاملت األبيض البحر شرقي في الطاقة مصادر حول  تفاهمات   إلى سيحتاج إذ النصيرية، العلويين كتلة عماده الذي
ّ
 هذا قوة تعل

  الطوق 
ً
 من قبل   ذي من أقوى  لخرج الحالية محنته تجاوز  فيها الحاكم الحزب نجح تركيا.  فلو في السياس ي الوضع إليه يؤول بما أيضا

 التعافي إّن  نالق .  وإذاعنه وجههاب تشيح أو منه تتهّرب فتئت ما سورية في دور   لعب فرصة لتركيا وألعادت القديمة أجندته متابعة ناحية

، غيرالقريب  املصرّي    يعطي ذلك فإّن  محتمل 
ً
ل   أكبر فرصة

ّ
ح غير مصر أّن  الطوق.  غير لهذا أوسع   لتشك

ّ
 اس تشهد أن ةاملرش

ً
  تقرارا

ً
 قريبا

 ه.  وثمةليع واملسيطر املفيد الحّد  يتجاوز  نحو   على جهتين من استقرار   بعدم تحاط أن من اإلسرائيلية التخّوفات مستوى  رفع يعني

  حمص منطقة تبقى أن كبير احتمال
ً
  طرابلس وإلى شرقا

ً
، بفقدان السورّي  النظام تهّدد نزاع   منطقة غربا

ً
 هذا مديعت دمشق.  وطبعا

 بدعم  – نحورا أرض في لسورية الجنوبية الجبهة نجاح على يعتمد كما لبنان، شمال في املحلية اللبنانية املقاومة تطّور  مدى على

  والتوّجه التوّسع في –سعودّي 
ً
 إعادة لىإ عندئذ   النظام ويضطر الدمشقي الريف في املقاومة تراجع دون  يحول  مما دمشق، نحو شماال

  الحاكم النظام أيدي من دمشق انتزاع أّن  دمشق.  غير عن التخليّ  بضرورة وإذعانه حساباته
  مرهون 

ً
 يالسياس  الذراع بتطّور  أيضا

 الكبرى. الدولية لقوى ا إليه تطمئن نحو   على للثورة
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  يكون  لن
 
  طوقا

 
  مسلما

 
  شيعيا

 
،عشر  اثنا إماميا

 
 يا

مانية إلى أقرب وإنما
ْ
  العسكرية الَعل

 
 هيكليا

ة اإلسماعيلية إلى وأقرب   الفاطمي 
 
 ثقافيا
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 خامتة
زت

ّ
عد على الدراسة هذه رك   العربية للثورة والجيوستراتيجي الجيوسياس ي الب 

ً
، السورية والثورة عموما

ً
 الثورة واقع أّن  وبّينت خصوصا

ه العربي باملشرق  ويتصل السياسية حدوده من أكبر سياق   في مغروس   السورية
ّ
 بّد  لعرب.  والا غير من املسلمين بالد من جاوره وبما كل

  تكون  أن الثورية للحركة
ً
ل أنها حيث األبعاد لهذه واعية

ّ
  الثورة، فاعلّيات هعن تتفّتق التي الكبير اإلطار تمث

ً
 بنيوية عوائق ضيفر  إطارا

ل
ّ
عد هذه استحضار وطبيعته.  وإّن  الفعل إمكانية حدود ويشك  والتمّني.   لتعّجلا تيدائر  في االنزالق من ويحمي القويمة املسالك يض يء الب 

 

 أّن  الحظتهم ينبغي ما أهم من وتشابكها.  وإّن  وتراكبها سورية، في بالثورة املتعلقة العوامل كثرة مدى بوضوح الدراسة هذه وتظهر

؛ نحو   على تمش ي ال إليها املشار العوامل عالقات   تتطّور  ال أنها بمعنى خطّي 
ً
  أو صعودا

ً
  وفق هبوطا

ّ
 حركتها في ناوبتت بل مستقيم، خط

 بعضها مع اعلتتف العوامل هذه فإّن  ذلك، إلى آخر.  وباإلضافة حال في الحادّ  التصاعد يصيبها أو حال، في الجمود أو االنتكاس فيصيبها

 بعض
ً
 آخر. عامل   في خبيث نقصان   لعامل   الحميد االزدياد عن ينشأ حيث عكسية نتيجة له ما التفاعالت هذه ومن ،ا

 

م في األمريكي ( اإلرهاق1خمسة: ) تطورات يمّيزه ما أبرز  من جديد دولي سياق في –أجنحتها بكل– العربية الثورة مسيرة وتمش ي
ّ
 التحك

ى العالمي بالنظام
ّ
  يتجل

ً
ت عدم على وإصرار   نسبيّ  بعجز   معا

ّ
 وزيادة املديد بيو األور  االقتصادي ( واالختناق2) يدها؛ من الخيوط تفل

 وقوى  الحجم كبيرة وقوى  دول  ( وصعود4) مالية؛ فوائض إلى املستندة الروسية ( واالنتعاشة3) الثاني؛ غربيال الجناح هذا هامشية

ت5) وحّدتها؛ العاملية الهيمنة شروط تغّير  ولكن بنفسها العاملية الهيمنة تستطيع ال جديدة إقليمية
ّ
  األصغر الالعبين ( وتفل

ً
 من حجما

 ألخيرانا والتطوران مستدام، غير لقديم   استصحاب   هي األولى الثالثة شعبية.  التطورات وحركات   ثورات   نحو على العاملية القبضة

 باملفاجآت. مليء وهو يتفّتق تاريخي   قدر  

 

  الباحث تجعل سورية في للشعب الفظيعة املعاناة وإّن 
ً
د عندما حر جا

ّ
 العقد ّل تنح أن قبل ممكن   غير سورية في الوضع انفراج أّن  يؤك

 القديمة.  وأخير  توازناتها وغّير السورية الثورة زلزال هّزها بعدما جديد حال   على تستقّر  األقل على أو به، تحيط التي كبرى ال
ً
 إّن  نقول  ا

ث منفصل لبح موضوع وهو الحضاري، الفعل مستوى  على تاريخية   لتطورات   صنو هي الدراسة هذه ناقشتها التي الكبرى  الديناميات

 .لدراسةال تسعه هذه ا


