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ملخص
منــذ الغــزو األمريكــي للعــراق ومــا تــاه مــن ثــورات الربيــع العربــي ،تدخــل املنطقــة املمتــدة مــن باكســتان
شــرقا وتركيــا شــماال ومصــر غربــا واليمــن جنو ًبــا ،واملســماة بالشــرق األوســط[[[ ،يف حالــة مــن إعــادة
الترتيــب ملناطــق نفــوذ الــدول ســواء القــوى الكبــرى أو القــوى اإلقليميــة ،بصعــود وهبــوط لهــا .كمــا
يتهــدد وجــود مــا يســمى بالنظــام اإلقليمــي العربــي برمتــه[[[ ،ليتحــول إلــى دوائــر جديــدة أهمهــا الدائــرة
اخلليجيــة املمثلــة يف مجلــس التعــاون اخلليجــي بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية ،والدائرتــن اإليرانيــة
والتركيــة.
ومــن هنــا تبــرز علــى الســاحة قضيــة املنافســة اإلقليميــة بــن الــدول متوســطة القــوة ،وحدودهــا
وأمناطهــا ،ومــا يترتــب عليــه مــن تأثيــرات علــى شــكل النظــام اإلقليمــي يف منطقــة الشــرق األوســط،
وتبــرز تلــك القــوى التــي ميكــن وصفهــا بأنهــا قــوى مــا بــن متوســطة ومتوســطة صاعــدة ،متتلــك مقومــات
القــوة وتطمــح إلــى لعــب دور أكبــر ممــا هــو متــاح لهــا يف اإلقليــم ،مســتغلة تصاعــد مؤشــرات قوتهــا يف
الفتــرة األخيــرة ،وعلــى رأســها تركيــا وإيــران .بينمــا علــى اجلانــب اآلخــر تظــل هنــاك قــوى إقليميــة
متوســطة متــر مبراحــل هبــوط يف منحنــى قوتهــا القوميــة ،مثــل الدولــة املصريــة؛ ممــا لــه مــن أثــر علــى
إعــادة تشــكل النظــام اإلقليمــي يف منطقــة الشــرق األوســط ،وتداعيــات ذلــك علــى تفاعــات القــوة وعلــى
شــكل اخلريطــة اإلقليميــة يف املنطقــة.
وبــن تلــك الــدول تقــف اململكــة العربيــة الســعودية ،التــي وجــدت نفســها مجبــرة علــى التدخــل يف
مناطــق الصــراع احمليطــة بهــا ،وبــأن تواجــه املخاطــر خــارج حدودهــا بترحيــل خطوطهــا الدفاعيــة بعيـ ًدا
عــن مثيــرات الصراعــات الداخليــة يف البــاد ،فبعــد حتطــم نظــام صــدام حســن بزغــت إيــران كوريثــة
للنظــام يف العــراق ،واتســعت دائــرة نفوذهــا لتصــل إلــى ســاحل املتوســط عنــد حــدود الدولــة اللبنانيــة،
وأدى ذلــك إلــى اشــتعال الكثيــر مــن نقــاط التمــاس حــول حــدود اململكــة؛ ســواء يف جنــوب العــراق أو يف
البحريــن أو يف اليمــن وامتــدادا حتــى غــرب باكســتان ،وكان لذلــك أثــر وصــل حتــى عمــق منظومــة مجلــس
التعــاون اخلليجــي ذاتــه ،بــرؤى مختلفــة لكيفيــة التعامــل مــع التهديــد اإليرانــي احملتمــل ،وبأولويــات
االحتــاد االقتصاديــة واألمنيــة ،كمــا صعــدت تركيــا يف حقبــة العدالــة والتنميــة منــذ عــام  ،2002لتصنــع
لهــا دائــرة نفــوذ جديــدة يف العالــم العربــي ،تتقاطــع بالضــرورة مــع كل مــن املصالــح اإليرانيــة والســعودية.
ويف هــذه الدراســة ســنركز علــى القــوى اإلقليميــة الثالثــة ،الســعودية وإيــران وتركيــا وتفاعــات القــوة
فيمــا بينهــا.

مفهوم القوة اإلقليمية
القــوة اإلقليميــة هــي تلــك الوحــدة الدوليــة التــي متتلــك ًّ
كل مــن القــوة والقــدرة علــى التأثيــر داخــل
حــدود إقليمهــا ،فهــي مشــابهة للقــوى الكبــرى يف النظــام الدولــي ولكــن فقــط علــى مســتوى اإلقليــم التابعة
لــه .والفــرق بــن القــوة املتوســطة التقليديــة والصاعــدة ” اإلقليميــة” هــو فكــرة امتــاك الوحــدة الدوليــة
القــدرة علــى أن تقــود يف األســاس ،فالقــوة اإلقليميــة ” املتوســطة الصاعــدة ” تتمتــع بتلــك املهــارة بينمــا
القــوة املتوســطة التقليديــة تفتقــد لعنصــر القيــادة فيقتصــر دورهــا علــى تشــكيل ائتالفــات باإلضافــة إلــى
محاولــة اخلــروج بحلــول توافقيــة وقائمــة يف األســاس علــى مبــدأ الشــراكة لتحقيــق مصالــح مشــتركة
 )( -1مصطلح الشرق األوسط صكه االستراتيجي األمريكي ألفريد ماهان يف عام  ،1902انظر :
Koppes, CR (1976). “Captain Mahan, General Gordon and the origin of the term “Middle East””. Middle East
Studies 12: 95–9: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00263207608700307#.UvofK_l_u8o

 -2د .محمــد الســيد ســليم « ،ضغــوط مــا بعــد الثــورات  :االنكشــاف املتزايــد للنظــام اإلقليمــي العربــي» ،السياســة الدوليــة ،العــدد  ،192أبريــل
 ،2013ص.46 :
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“ .وميكــن تعريــف القــوى املتوســطة بأنهــا تلــك الدولــة التــي متتلــك قــد ًرا متوسـ ً
ـطا مــن مصــادر القــوة
الصلبــة والناعمــة يجعلهــا قــادرة علــى التصــرف يف قضايــا النظــام الدولــي بتبنــي أمنــاط مــن الســلوك
ترتكــز علــى التوافــق علــى أن يتــم إدراكهــا كقــوة متوســطة مــن جانــب الــدول األخــرى يف النظــام الدولــي”.

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة تداعيــات صعــود الــدول اإلقليميــة املتوســطة يف املنطقــة الواقعــة
مــن أفغانســتان وحتــى لبنــان ،وهــي كل مــن تركيــا وإيــران ،وتداعيــات ذلــك علــى اإلقليــم ،الســيما يف
حالــة عقــد شــراكة بــن القوتــن ،وأثــر ذلــك علــى اململكــة العربيــة الســعودية ،القــوة املتوســطة األخــرى
يف اإلقليــم ،ومــدى اســتجابة القــوى العظمــى لذلــك الصعــود أو الشــراكة احملتملــة فيمــا بينهمــا ،وهــو
مــا ســيكون لــه تداعيــات كبــرى علــى املنطقــة ينبغــي دراســتها بعنايــة ،الســيما مــع تأثيراتهــا علــى القــوى
املتوســطة األخــرى أو التــي متــر بحالــة حتــول دميوقراطــي يف حقبــة الربيــع العربــي.

املشكلة البحثية
تكمــن املشــكلة البحثيــة للدراســة يف رصــد تفاعــات القــوة بــن املثلــث اإلقليمــي الســعودية وتركيــا
وإيــران ،وتداعيــات ذلــك علــى النظــام اإلقليمــي وبالتبعيــة علــى الداخــل الســعودي ،وميكــن صياغــة
املشــكلة البحثيــة يف الســؤال الرئيــس التالــي :مــا هــي تداعيــات الصعــود اإلقليمــي لــكل مــن إيــران وتركيــا
علــى الســعودية؟ ويتفــرع عنــه األســئلة البحثيــة التاليــة :مــا هــي تداعيــات الشــراكة اإليرانيــة التركيــة؟
مــا هــي خيــارات الســعودية يف التعامــل مــع الصعــود اإليرانــي؟ مــا هــي أبعــاد العالقــة مــع تركيــا الســنية
وكيــف ميكــن االســتفادة مــن ذلــك الحتــواء النفــوذ املذهبــي إليــران يف املنطقــة؟

املنهج البحثي
يــرى الباحــث أن منهــج حتليــل النظــم هــو املنهــج املناســب لتحليــل تفاعــات القــوى يف إطــار النظــام
اإلقليمــي يف منطقــة الشــرق األوســط ودوائــر القــوة هنــاك ،وكذلــك اقتــراب الــدور ،لتحديــد دور كل مــن
الــدول الثالثــة يف اإلقليــم.

فرضية الدراسة
يــرى الباحــث أن القــوى املتوســطة الصاعــدة يف اإلقليــم هــي كل مــن إيــران وتركيــا ،وذلــك بنــاء علــى
مقــدرات الدولتــن ،وأن القــوى املتوســطة األخــرى هــي الســعودية ومصــر ،وأن التحــوالت يف العالقــات
األمريكيــة اإليرانيــة ،ومــا تــاه مــن محاولــة عقــد شــراكة تركيــة إيرانيــة ،ســيكون لهــا تداعيــات كبــرى
علــى املنطقــة املمتــدة مــن أفغانســتان وحتــى لبنــان.

محاور الدراسة
تنقسم الدراسة إلى أربعة محاور أساسية،
احملور األول :التحوالت يف االستراتيجية اإلقليمية للسعودية
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احملور الثاني :تفاعالت القوة السعودية اإليرانية
احملور الثالث :تفاعالت القوة السعودية التركية
احملور الرابع :التفاعالت اإلقليمية بني مثلث النفوذ وتداعياتها

احملور األول :التحوالت يف االستراتيجية اإلقليمية للسعودية:
تخــوض اململكــة العربيــة الســعودية عمليــة واســعة مــن إعــادة النظــر يف سياســاتها اخلارجيــة وأولويــات
أمنهــا القومــي يف أعقــاب التحــول الــذي طــرأ علــى املنطقــة يف أعقــاب التقــارب األمريكــي اإليرانــي،
وهنــاك أربعــة أســباب رئيســية جتعــل الســعودية حتــدث نقلــة كبيــرة يف رؤيتهــا االســتراتيجية وسياســتها
اخلارجيــة ،وهــي:
التحــول الداخلــي يف األســرة احلاكمــة مــع اســتعداد اجليــل الثالــث لتولــي احلكــم ومخــاوف انــدالع
قالقــل داخليــة بســبب التحــوالت اإلقليميــة والدوليــة وزوال النفــط كمصــدر قــوة اســتراتيجية للمملكــة؛
حيــث تشــير تقاريــر إلــى أن اململكــة ســتصبح مســتوردة للنفــط بحلــول .2030
القالقــل اإلقليميــة بعــد الربيــع العربــي والتــي قوضــت األنظمــة االســتبدادية التــي نشــأت يف حقبــة مــا
بعــد التحــرر مــن االســتعمار واملخــاوف مــن انتقــال تأثيراتهــا إلــى الداخــل الســعودي.
محاولــة مواكبــة التغيــر يف الــدور اإليرانــي يف املنطقــة؛ حيــث تســتعد طهــران لتحصــد مكاســب حتوالت
العقــد املاضــي بعــد ســقوط نظامــي طالبــان وصــدام حســن ،بعــد صفقتهــا مــع الغــرب حــول برنامجهــا
النووي.
التحــول يف اســتراتيجية الواليــات املتحــدة التــي ظلــت احلاميــة لنظــام احلكــم يف الســعودية منــذ 70
عا ًمــا ،وذلــك بزيــادة اهتمامهــا بشــرق آســيا علــى حســاب الشــرق األوســط بعــد العثــور علــى احتياطــات
نفطيــة هائلــة ســتجعلها مص ـ ّدرة للنفــط والغــاز يف املســتقبل.
لذلــك فــإن اململكــة العربيــة الســعودية ترصــد تلــك التحــوالت اإلقليميــة والتحــوالت يف اســتراتيجيات
القــوى الكبــرى جتــاه إيــران ،ويعضــد ذلــك ً
أيضــا آراء كبــار املخططــن االســتراتيجيني واحملللــن القريبــن
مــن صنــع القــرار األمريكــي[[[.

حتوالت االستراتيجية السعودية:
حــدث حتــول يف السياســة اخلارجيــة الســعودية يف الفتــرة املاضيــة ،بــدأ بالشــكوى العالنيــة من سياســة
الواليــات املتحــدة إلقنــاع واشــنطن بتغييــر مــا يرونــه كمســارها اخلاطــئ ،بحســب تقريــر نشــره معهــد
واشــنطن لدراســات الشــرق األدنــى ،وقــد جــاء إعــان األميــر بنــدر بعــد أيــام مــن قــرار اململكــة املفاجــئ
رفــض مقعدهــا مبجلــس األمــن الدولــي ،أنهــا ال تســتطيع تقبــل "املعاييــر املزدوجــة" لتلــك الهيئــة .وكمــا
أشــار بنــدر بصــورة تــدل علــى ذلــك ،بــأن احلــدث "رســالة للواليــات املتحــدة ،وليــس األمم املتحــدة" .ووفقـاً
 -3مصطلح الرشق األوسط صكه االسرتاتيجي األمرييك ألفريد ماهان يف عام  ،1902انظر :
Captain Mahan, General Gordon and the origin of the term« .)1976( Koppes, CR
http://www.tandfonline.com/doi/ :9–95 :12 «Middle East»». Middle East Studies
UvofK_l_u8o.#00263207608700307/10.1080/abs
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ملســؤول يف واشــنطن ،فــإن "تقاريــر اإلحاطــة" التــي قدمهــا بنــدر كانــت يف الواقــع عبــارة عــن محادثــة
دامــت عــدة ســاعات مــع الســفير الفرنســي لــدى اململكــة العربيــة الســعودية برتــران بيسانســينوت ،الــذي
[[[.
شــارك مالحظاتــه الحقـاً مــع زمالئــه األوروبيــن
وهــو مــا أكــده األميــر تركــي الفيصــل يف كلمتــه أمــام املؤمتــر الثانــي والعشــرين لصنــاع السياســات
العــرب واألمريكيــن والــذي عقــد يف واشــطن يف  22و 23أكتوبــر  2013وعبــر فيــه عــن اســتيائه مــن عــدم
اتخــاذ إجــراءات حاســمة مــع إيــران والســماح باالنتشــار النــووي يف املنطقــة وأن ذلــك ســيدفع دول مجلــس
التعــاون إلــى احلصــول علــى رادع نــووي إذا مــا جنحــت إيــران يف بنــاء ســاح نــووي.
كذلــك مــن املتوقــع أن تســير اململكــة قد ًمــا يف خطــط حتويــل مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى احتــاد
بالرغــم مــن اعتــراض عمــان علــى ذلــك وخــوف بعــض الــدول الكبــرى بحســب بعــض احملللــن أن "يبتلعهــم
أخوهــم األكبــر"  -يف إشــارة إلــى الســعودية  -وقــد رحبــت الواليــات املتحــدة عل ًنــا بهــذه اخلطــوة علــى
لســان وزيــر دفاعهــا شــاك هيجــل الــذي حــاول التقليــل مــن أهميــة النقلــة األمريكيــة األخيــرة يف عالقاتهــا
مــع إيــران وأنهــا عبــارة عــن "حتــرك اســتراتيجي بســيط مــن أجــل النشــر الذكــي للنفــوذ األمريكــي".
وأضــاف هيجــل أن أمريــكا ستســاعد املجلــس علــى تكامــل أنظمــة دفاعــه الصاروخيــة بكونــه "إطــار
تعــددي لتنميــة أفضــل للدفــاع الصاروخــي اإلقليمــي ،وهــذا ســيتطلب لقــاء ســنويا لقــادة ســاح اجلــو بــن
اجلانبــن جلعــل الدفــاع الصاروخــي واألمــن البحــري ومبيعــات الســاح األمريكيــة األخــرى لــدول اخلليــج
مثــل وســائل مكافحــة اإلرهــاب كمنظــوة واحــدة متكاملــة وســيتم عقــد مؤمتــر لــوزراء الدفــاع ،وســيتم عقــد
اللقــاء األول يف األشــهر الســتة القادمــة.

احملور الثاني :تفاعالت القوة السعودية اإليرانية:
االمتداد التاريخي لإلمبراطورية الفارسية
مفتاحــا ها ًمــا للدائــرة النفطيــة احمليطــة ببحــر قزويــن واجلمهوريــات الســوفيتية الســابقة
تعتبــر إيــران
ً
التــي لهــا أصــول فارســية وغالبيــة شــيعية (معظمهــا عاملانيــة) ،وأن إيــران مبثابــة املعبــر لــدول منطقــة
بحــر قزويــن املغلقــة إلــى اخلليــج العربــي وإلــى أوروبــا ،كمــا أن إيــران ميكــن أن تكــون أداة هامــة يف احتــواء
روســيا بكونهــا بديـ ً
ا للنفــط والغــاز الروســيني إلــى أوروبــا عــن طريــق تركيــا ،وهــو مــا بــدأ يتشــكل بالفعــل
يف إطــار محــور تعــاون جديــد بــن أنقــرة وطهــران ،كمــا أن خلــع إيــران مــن داخــل التحالــف الروســي
الصينــي ســوف يضعــف هــذا احملــور الــذي يشــكل أزمــة للواليــات املتحــدة يف مختلــف أوليــات أمنهــا
القومــي باعتبارهمــا ً
أيضــا عضويــن دائمــن يف مجلــس األمــن ،لذلــك حتمــل إيــران أهميــة اســتراتيجية
كبــرى للواليــات املتحــدة.

(إيــران يف الرؤيــة األمريكيــة كمعبــر اســتراتيجي بــن الشــمال واجلنــوب والشــرق
والغرب)
إن مــا تخشــاه الســعودية ومعهــا دول مجلــس التعــاون (فيمــا عــدا عمــان علــى مــا يبــدو) ليــس صواريــخ
إيــران وال زوارقهــا وال أســلحتها النوويــة ،بقــدر خوفهــا مــن جيشــها التقليــدي الــذي يعــد األضخــم عــددا
 -4د .محمد السيد سليم « ،ضغوط ما بعد الثورات  :االنكشاف املتزايد للنظام اإلقليمي العريب» ،السياسة الدولية ،العدد  ،192أبريل
 ،2013ص.46 :
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يف املنطقــة بعــد ســقوط عــراق صــدام حســن ،ويظــل ســاحل اخلليــج العربــي املمتــد ملئــات الكيلومتــرات
قبالــة الســواحل اإليرانيــة مصــدر تهديــد دائــم لــدول اخلليــج خشــية االجتيــاح الفارســي ،الســيما يف
ظــل وجــود أقليــات شــيعية كبــرى يف ذلــك الســاحل وبهــا كذلــك عصــب االقتصــاد الســعودي بأهــم اآلبــار
النفطيــة والتــي تعــد كذلــك عمــاد النظــام امللكــي احلاكــم يف البــاد.
وبعــد عقــد صفقــة أمريكيــة إيرانيــة فــإن املعركــة يف أفغانســتان ستشــتعل بــن اخلصمــن الســعودي
واإليرانــي؛ حيــث تســتعد األخيــرة للعــب دور غيــر مســبوق يف املنطقــة كدولــة ليســت مارقــة أو معزولــة
ولكــن كدولــة أعــادت اندماجهــا باملجتمــع الدولــي ،ولذلــك ستســطيع أن متــارس قوتهــا بســهولة نســبية
عمــا مضــى بالتنســيق مــع القــوى الغربيــة ،وبخاصــة علــى حدودهــا الشــرقية يف أفغانســتان وباكســتان
حيــث النفــوذ الســعودي القــوي هنــاك ،بــل تعتقــد إيــران أن جتــدد الهجمــات التــي يشــنها إســاميون ســنة
يف احملافظــة اجلنوبيــة الغربيــة سيســتان بلوشســتان املتاخمــة للحــدود الباكســتانية واألفغانيــة هــي مــن
عمــل املخابــرات الســعودية التــي أعــادت تنشــيطها بعــد التقــارب اإليرانــي األمريكــي؛ حيــث قامــت إيــران
بإعــدام  16مــن الســنة يف  24ديســمبر  2013انتقامــا لهجمــات علــى احلــدود مــع باكســتان أســفرت عــن
مصــرع  14مــن حــرس احلــدود اإليرانيــن.
ولــدى إيــران نفــوذ كبيــر علــى أفغانســتان بالوضــع يف االعتبــار التنــوع العرقــي واملذهبــي والقبلــي
يف البــاد ،وقــد حســنت طهــران عالقاتهــا ونفوذهــا يف أفغانســتان يف الســنوات الســابقة عــن طريــق
األقليــة الفارســية هنــاك ،ودعمــت حكــم كــرزاي وطــورت عالقــات مــع عناصــر طالبــان ،ومــع االنســحاب
األمريكــي مــن أفغانســتان وحتســن عالقاتهــا مــع إيــران ـ مــع الوضــع يف االعتبــار التنســيق الســابق بــن
اجلانبــن إلســقاط طالبــان ،ـ فمــن املتوقــع أن ينســق األمريكيــون واإليرانيــون معــا مــن أجــل احتــواء
املليشــيات اإلســامية الســنية يف أفغانســتان لتحقيــق مصالــح الطرفــن.
فواشــنطن كانــت ترغــب يف االعتمــاد علــى باكســتان يف تلــك املهمــة ،ولكنهــا أنهكــت يف حربهــا مــع
املليشــيات اإلســامية الســنية املســلحة بســبب ضربــات الطائــرات املســيرة األمريكيــة ،حيــث كان الغضب
القبلــي يرتــد علــى النظــام الباكســتاني ،وأصبحــت مســرحا للصــراع والعنــف املوجــه ضــد الشــيعة علــى
أراضيهــا وانتقامــات متبادلــة ،لذلــك تــرى الواليــات املتحــدة أن باكســتان أصبحــت أضعــف مــن أن تتولــى
هــذه املســئولية ،لذلــك يتوقــع احملللــون االســتراتيجيون األمريكيــون أن تتدخــل الســعودية مــن أجــل مــلء
الفــراغ الناشــئ عــن انســحاب باكســتان مــن النفــوذ علــى أفغانســتان ،مــن أجــل احتــواء الصعــود اإليرانــي.
وبالوضــع يف االعتبــار األوضــاع الكارثيــة لالقتصــاد الباكســتاني وعالقتهــا بالســعودية ،فــإن الريــاض
اســتطاعت إبقــاء باكســتان داخــل دائــرة نفوذهــا.
إن الواليــات املتحــدة أوقفــت دعــم املقاتلــن الســوريني مــن أجــل جتنــب إغضــاب إيــران يف احملادثــات
الســرية بينهمــا التــي جــرت يف ُعمــان ،ومــا زاد مــن غضــب الســعوديني أنهــم رأوا أن إيــران تكســر العزلــة
اإلقليميــة بعدمــا تأثــرت بأدبيــات روحانــي عــدد مــن دول اخلليــج األخــرى وكذلــك تركيــا التــي عرضــت
شــراكة اســتراتيجية مــع إيــران يف مجــاالت النفــط ونقلــه عبــر أنابيــب تركيــة إلــى أوروبــا ،ومــا ســيتلوه
ذلــك مــن فــرص جتاريــة كبيــرة مــع دول اخلليــج وتركيــا إذا مــا مت حــل قضيــة النــووي اإليرانــي().
إن الصواريــخ النوويــة" الباكســتانية حتــت الطلــب الســعودي ،وأن موقــع "جــن" للدراســات العســكرية
أظهــر قواعــد صواريــخ جديــدة مت إنشــائها علــى بعــد مائتــي كيلومتــر جنــوب غــرب الريــاض ،وأكــد أن
الســعودية اســتثمرت يف البرنامــج النــووي الباكســتاني وأنهــا قــادرة علــى احلصــول علــى الســاح النــووي
يف أي وقــت تريــد().
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وعلــى اجلانــب اآلخــر فــإن التهديــد اإليرانــي يف اخلليــج يتعاظــم حيــث قامــت طهــران بتجهيــز احلــرس
الثــوري بصواريــخ وراجمــات تســتطيع أن تعبــر اخلليــج العربــي ،وينقصهــا فقــط أجهــزة توجيــه ســتجعلها
مبثابــة تهديــد دولــي خطيــر؛ حيــث إنهــا لديهــا دوافــع قويــة بتســليح تلــك القــوات بأســلحة نوويــة مــن
أجــل ترويــع الــدول العربيــة والتأثيــر عليهــا ،وبينمــا تركــز أدبيــات الصقــور اإليرانيــن علــى إســرائيل ،إال
أن الهــدف الرئيــس إليــران هــو الهيمنــة علــى اخلليــج().
هاجســا دائ ًمــا للنظــام الســعودي؛ حيــث إنهــا حتتــوي علــى
وكذلــك متثــل املنطقــة الشــرقية يف اململكــة
ً
أقليــة شــيعية كبيــرة ،وكذلــك علــى معظــم اآلبــار النفطيــة يف اململكــة ،لذلــك فــإن أيــة صــراع مســتقبلي
مــع إيــران مــن املتوقــع أن يكــون لــه أصــداؤه علــى تلــك املنطقــة ،والتــي ال تخلــو مــن قالقــل دائمــة
تثيرهــا األقليــات الشــيعية هنــاك والتــي لــم تتســم حتركاتهــا بالســلمية بصــورة عامــة .لذلــك تتوقــع بعــض
الدراســات() أن يــؤدي مــا يوصــف بالتهميــش التاريخــي للشــيعة يف اململكــة إلــى تصاعــد عدائهــم ضــد
احلكومــة وقابليتهــم الدائمــة لالختــراق والتجنيــد مــن قبــل الدولــة اإليرانيــة لزعزعــة اســتقرار اململكــة،
حيــث تقــع شــركة أرامكــو الســعودية والتــي تعــد العمــود الفقــري القتصــاد اململكــة يف تلــك املنطقــة
ويشــكل الشــيعة أكثــر مــن نصــف عــدد العمالــة فيهــا.

تداخل اآلبار النفطية مع املناطق ذات الغالبية الشيعية يف اململكة
لذلــك فــإن أصــداء الصــراع الطائفــي يف املنطقــة ميكــن أن ينتقــل بســهولة إلــى اململكــة التــي تقــع بــن
عــدة نقــاط متــاس ســواء يف اجلنــوب العراقــي الشــيعي أو يف احلوثيــة اليمنيــة أو يف البحريــن أو يف
ســوريا وغيرهــا ،وقــد تصاعــدت حــدة احلــرب اإلعالميــة الســنية الشــيعية .ومــع كســر العزلــة الدوليــة
عــن إيــران يف األيــام القادمــة ،فمــن املتوقــع أن تكــون حقــوق األقليــات الشــيعية يف املنطقــة الشــرقية
الســعودية علــى رأس أولويــات الدولــة اإليرانيــة ورمبــا تكــون علــى أجنــدة أي مفاوضــات قادمــة مــن أجــل
"تطبيــع" العالقــات مــع إيــران وحــل امللفــات الطائفيــة يف املنطقــة بعــد ســحب الواليــات املتحــدة غطاءهــا
األمنــي والسياســي للــدول العربيــة ،ممــا ســيزيد مــن وطــأة املفــاوض اإليرانــي ولعبــه مبفاتيــح املليشــيات
املســلحة التــي يدعمهــا يف كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن ورمبــا يتــم إنشــاء بعضهــا قري ًبــا يف
اململكــة ،الســيما بعــد قيــام جماعــة "جيــش املختــار" بقيــادة واثــق البطــاط بقصــف األراضــي الســعودية
بقذائــف هــاون حتذيريــة للمملكــة يف نوفمبــر املاضــي بأنهــا يف نطــاق حــدود عمــل املليشــيات املدعومــة
إيران ًيــا.
لذلــك تخــوض اململكــة العربيــة الســعودية حر ًبــا علــى أكثــر مــن جبهــة يف ظــل الربيــع العربــي ،بعدمــا
أصبحــت فعليــا أكبــر دولــة عربيــة وقائــدة يف محيطهــا ،ســواء يف الدائــرة اخلليجيــة أو يف دعمهــا
للنظــام املصــري ،كمــا تنامــى دورهــا ليصــل إلــى التأثيــر يف كل مــن الداخــل العراقــي والســوري واللبنانــي
واليمنــي ،وأصبحــت دولــة مركزيــة علــى غيــر إرادة منهــا يف دائــرة إقليميــة ممتــدة مــن تركيــا شــماال
وحتــى اليمــن جنو ًبــا ،وذلــك وضــع عليهــا أعبــا ًء متزايــدة ،يف ظــل حتديــات داخليــة وإقليميــة ودوليــة ،ويف
ظــل حتديــات اقتصاديــة ومجتمعيــة ،وحتــوالت يف اخلريطــة اإلقليميــة.
كمــا أن الصــراع بــن إيــران والســعودية حتــول إلــى صــراع علــى قيــادة العالــم اإلســامي؛ كمــا أنــه
صــراع مذهبــي لــه بعــد آخــر وهــو الصــراع بــن األنظمــة اخلليجيــة وبــن املليشــيات اإلســامية املســلحة
مبختلــف مذاهبهــا وتوجهاتهــا؛ فقــد رصــد املركــز القومــي األمريكــي ملكافحــة اإلرهــاب ـ واملراكــز األخرى
التــي تتابــع حــوادث اإلرهــاب يف العالــم ـ أن معظــم الهجمــات األخيــرة يف املنطقــة وضحاياهــا كانــت
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عبــارة عــن مســلمني يســتهدفون مســلمني ،فيمــا يــرى علــى أنــه "صــراع داخــل احلضــارة" الواحــدة ،وليــس
"صــراع بــن احلضــارات" ،وأن الغــرب فيــه علــى الهامــش وليــس يف القلــب().
يف حــن تــرى الــدول اخلليجيــة أن هــذا الصــراع ال ميلــك الغــرب أن يتجاهلــه؛ بســبب األهميــة
االســتراتيجية للمنطقــة حيــث يقبــع  20%مــن نفــط العالــم و 35%منــه ينتقــل عبــر خليــج هرمــز
باإلضافــة إلــى كميــات هائلــة مــن الغــاز ،كمــا تنتقــل ماليــن البراميــل ً
أيضــا عبــر البحــر األحمــر،
والكثيــر مــن النفــط ينتقــل عبــر تركيــا يف مســارات تتعــرض أيضــا إلــى قالقــل إقليميــة ،وإذا تصاعــد
الصــراع فإنــه ســيمس اجلميــع ،وال تســتطيع دولــة يف العالــم أن تعــزل نفســها عنــه ،فحتــى مــع اســتقالل
أمريــكا النفطــي املتوقــع فإنهــا ســتظل تســتورد مــا يقــرب مــن  35%مــن حاجاتهــا مــن الوقــود املســال حتــى
 ،2040كمــا ســيظل االقتصــاد األمريكــي يعتمــد علــى واردات مــن آســيا تعتمــد علــى النفــط اخلليجــي().
وتشــير التوقعــات إلــى اســتمرار التعــاون األمريكــي اإليرانــي يف عــام  ،2014وســتكون احملادثــات
بــن اجلانبــن وآفــاق التعــاون هــي احلــدث األبــرز يف ذلــك العــام ،بالرغــم مــن املشــكالت التــي ســتعتري
احلــوار ،إال أن عالقــات الغــزل يتوقــع أن تســتمر مــا بــن اجلانبــن ،ومــن املؤكــد أن الســعودية وإســرائيل
لــن يشــعرا بارتيــاح إزاء تلــك الصفقــة األمريكيــة اإليرانيــة ،ومعهــم يف ذلــك ً
أيضــا قــوات احلــرس الثــوري
مــن اجلانــب اآلخــر ،يف حــن ســتصبح تركيــا مبثابــة الثقــل املــوازن واملنافــس االســتراتيجي إليــران يف
املنطقــة بالرغــم مــن عالقــات التعــاون الباديــة مــع كل مــن العــراق وإيــران علــى حــد ســواء ،وســتؤجل أيــة
عالمــات للتنافــس اجليواســتراتيجي حتــى تصلــح بيتهــا الداخلــي.
وقــد طــورت الســعودية الصواريــخ الباليســتية التــي تلقتهــا مــن الصــن ووســعت مــن مســاحة إطالقهــا،
وصــرح املفكــرون االســتراتيجيون أمثــال األميــر تركــي الفيصــل أن الســعوديني يفكــرون يف اخليــار
النــووي ،ويشــعر بعــض احملللــن أن باكســتان رمبــا تــزود الســعودية باألســلحة النوويــة .كمــا صرحــت
وزيــرة اخلارجيــة األمريكيــة الســابقة هيــاري كلينتــون يف مقابلــة مــع الراديــو الوطنــي األمريكــي بــأن
واشــنطن لــن تقبــل نشــر صواريــخ نوويــة إيرانيــة يف املنطقــة ،كمــا أعلنــت إســرائيل عــن خططهــا لتطويــر
ضربــة اســتباقية ضــد إيــران يقــول كوردســمان أن الســعودية علــى علــم بتفاصيلهــا.
كمــا أن هنــاك ســبا ًقا محمو ًمــا يف التســلح يجــري يف املنطقــة مــا بــن الســعودية وإيــران وحلفائهمــا،
وتشــير التقاريــر إلــى أن عمليــات الشــراء احملمومــة مــن األســلحة ســوف تغيــر التــوازن العســكري يف
املنطقــة؛ فســوف تصــدر أمريــكا مروحيــات أباتشــي إلــى العــراق ملقاومــة القاعــدة ،كمــا ســيحصل حــزب
اهلل علــى صواريــخ ياخونــت الروســية القــادرة علــى إصابــة الســفن علــى مســافة  75كليومتــرا يف عــرض
البحــر ،كمــا ســيحصل نظــام بشــار األســد ً
أيضــا علــى أســلحة جديــدة مــن كل مــن موســكو وطهــران.
لذلــك فــإن الســعودية هــي األخــرى دخلــت يف ســباق تســلح ،حيــث تتربــع يف املرتبــة الســابعة مــن حيــث
اإلنفــاق العســكري علــى مســتوى العالــم ،وقــد ازدادت نســبة اإلنفــاق  111%يف الفتــرة مــا بــن 2003
و ،2012منــذ الغــزو األمريكــي للعــراق ،ويشــير التقريــر إلــى أن التســليح الســعودي يهــدف إلــى ردع
إيــران وليــس إســرائيل ،وتركــز الســعودية علــى اإلنفــاق علــى ســاح اجلــو ،حيــث تنتظــر اآلن دفعــات مــن
طائــرات تايفــون وإف 15مــن بريطانيــا وأمريــكا علــى الترتيــب ،كمــا تقــوم اململكــة بتحديــث أســطولها مــن
طائــرات إف 15وتورنيــدو.
كمــا زادت الواليــات املتحــدة مــن تصديرهــا لألســلحة للعــراق ،حيــث باعــت لهــا أســلحة جتــاوزت 8
مليــار دوالر منــذ  ،2005كمــا قــررت واشــنطن تصديــر طائــرات بــدون طيــار إلــى العــراق مــن طــراز
 ScanEagleتكلفــة الواحــدة مائــة ألــف دوالر ،كمــا ســتحصل بغــداد ً
أيضــا علــى  75صــاروخ هيلفايــر
f i k e r c e n t e r . c o m
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يصــل تكلفــة الواحــد إلــى  70ألــف دوالر ،وكل تلــك األســلحة ـ باإلضافــة إلــى مروحيــات األباتشــي ـ
مخصصــة حملاربــة القاعــدة ومــا تصفــه بالتمــرد الســني يف احملافظــات الغربيــة يف األنبــار وحولهــا،
وســيتم اســتهداف معســكرات القاعــدة ،وذلــك مبســاعدة مــن االســتخبارات األمريكيــة التــي ســتوجه
الصواريــخ العراقيــة علــى األرض.
وهــذا التوتــر بــن إيــران والســعودية ودول اخلليــج األخــرى ال ميكــن فصلــه عــن الثــورات السياســية
يف األجــزاء األخــرى مــن العالــم العربــي ،فالتوتــرات مــع الواليــات املتحــدة والعوامــل األخــرى تدفــع إلــى
خليــط مــن املخــاوف األمنيــة يف املنطقــة ،فيمــا يــراه البعــض علــى أنــه لعبــة شــطرجن ثالثيــة األبعــاد ال
قواعــد فيهــا ويبــدو أن القطــع دائمــا تتحــرك مبفردهــا ولكــن علــى كل قــوة إقليميــة أن تأخــذ دورهــا يف
تلــك اللعبــة.
فالســعودية ودول اخلليــج تــرى الربيــع العربــي بصــورة مختلفــة عــن إيــران؛ فإيــران تــرى أن ثــورات
الربيــع العربــي قــد أفادتهــا ،فبالرغــم مــن أنهــا رمبــا تواجــه حتد ًيــا أكبــر مــن اجلماعــات الســنية التــي
تعتبرهــا متطرفــة ،إال أنهــا أصبــح لديهــا فرصــا أكبــر يف العــراق وســوريا ولبنــان ،فلــم تعــد تواجــه مصــر
كدولــة كبــرى ومعاديــة لهــا كمــا كان إبــان مبــارك ،كمــا أصبــح لديهــا فرصــا أكبــر الســتغالل الشــيعة يف
اخلليــج العربــي واليمــن.
لــذا تشــعر الســعودية بالقلــق الكبيــر مــن األحــداث يف كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان ـ مــا وصفــه
العاهــل األردنــي ســاب ًقا بالهــال الشــيعي ـ وتداعيــات التدخــل اإليرانــي هنــاك ،فــأول مــرة أصبــح
إليــران قــوات عســكرية بأعــداد كبيــرة نســبيا يف تلــك البلــدان ،وتــرى الســعودية أن املالكــي وحكومتــه
يخضعــان للنفــوذ اإليرانــي ،لــذا قامــت اململكــة بإعــادة انتشــار قواتهــا بنــاء علــى ذلــك مــن أجــل التعامــل
مــع أي تهديــد محتمــل بالوضــع يف االعتبــار احلــدود العراقيــة اإليرانيــة الطويلــة التــي تصــل إلــى 814
كيلومتــرا .كمــا قامــت الســعودية ببنــاء جــدار أمنــي وحاجــز بطــول حدودهــا مــع العــراق ،كمــا تــرى
الســعودية احلــرب يف ســوريا علــى أنهــا كابــوس أفــرز كارثــة الالجئــن وتدفــق املقاتلــن الســنة وحتولهــم
إلــى جهاديــن "متطرفــن" وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز وجــود القاعــدة يف العــراق ً
أيضــا وهــذا بــدوره قــد
يــؤدي إلــى تقويــة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ويضاعــف التهديــدات علــى اململكــة().

احملور الثالث :تفاعالت القوى السعودية التركية:
مــع الطفــرة االقتصاديــة التــي حققهــا حــزب العدالــة والتنميــة يف ســنواته العشــر التــي تقلــد فيهــا
الســلطة ،بــدأت تركيــا تبحــث عــن دور أكبــر يف محيطهــا اإلقليمــي ،هــذا الــدور أفضــل مــا يصفــه هــو
تصريحــات وزيــر اخلارجيــة أحمــد داود أوغلــو ،التــي قــال فيهــا فــور تقلــده ملنصبــه أن "تركيــا لديهــا اآلن
رؤيــة سياســة خارجيــة قويــة نحــو الشــرق األوســط والبلقــان ومنطقــة القوقــاز" .وأضــاف أنــه "يجــب أن
تتولــى دور بلــد يرســي النظــام يف كل تلــك املناطــق" وأن "تركيــا لــم تعــد البلــد الــذي تصــدر عنــه ردود
أفعــال إزاء األزمــات وإمنــا يتابــع األزمــات قبــل ظهورهــا ويتدخــل يف األزمــات بفاعليــة ويعطــي شــكال
لنظــام املنطقــة احمليطــة بــه" ،ممــا يفيــد بالرغبــة التركيــة بــأن تلعــب دو ًرا محور ًيــا يف سياســات املنطقــة.
وبالرغــم مــن الترحيــب األولــي مــن شــعوب وحكومــات املنطقــة لعــودة االهتمــام التركــي بالشــرق
األوســط ،وعقــد عــدة اتفاقــات أمنيــة واقتصاديــة وجتاريــة بــن معظــم الــدول العربيــة تقريبــا (مبــا يف
ذلــك دول مجلــس التعــاون اخلليجــي) ،إال أن الهــوة اتســعت بــن األنظمــة العربيــة وبــن تركيــا الســيما
بعــد الربيــع العربــي ،وبعــد وضــوح خطــورة منــوذج مــا يســمى بـــ "اإلســام السياســي" على بعــض األنظمة،
10
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وهــو مــا أنهــى التقــارب التركــي اخلليجــي بصفــة خاصــة؛ وجمــدت اإلمــارات صفقــات جتاريــة مــع
اجلانــب التركــي ومشــروعات كهربائيــة بقيمــة  12مليــار دوالر ،يف حــن أشــارت مصــادر إلــى أن التوتــر
بــن تركيــا وبعــض دول اخلليــج أحــد األســباب احملتملــة التــي قــد تدفــع إلــى إلغــاء املشــروع ،فقــد ثــارت
حفيظــة بعــض الــدول اخلليجيــة بســبب انتقــاد رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيــب إردوغــان لإلطاحــة
بالرئيــس املصــري محمــد مرســي الــذي تعتبــره تركيــا انقالبــا يف حــن دعمتــه الــدول اخلليجيــة وعلــى
رأســها الســعودية واإلمــارات().
فالــدور التركــي يف املنطقــة العربيــة متعــدد األبعــاد ،وميكــن للدولــة أن تلعــب أدوارا متعــددة ومتزام ًنــا،
ـيوعا؛ ففيمــا يــراه البعــض علــى أنــه الســاعي إلــى الهيمنــة وإعــادة إحيائــه للعثمانية
بــل هــذا هــو األكثــر شـ ً
اجلديــدة ،يــراه آخــرون علــى أنــه راعــي للتكامــل اإلقليمــي ،مبحاولــة فتــح احلــدود وتصفيــر املشــكالت
والنزاعــات مبــا يف ذلــك القضيــة الفلســطينية ،وســعى إردوجــان للوســاطة بــن إســرائيل والفلســطينيني
حتــى انــدالع مجــزرة غــزة ،والتــي أوقفــت دورهــا ً
أيضــا كـــ "صانــع الســام" ،لــذا فــإن النظــام التركــي
اليــوم يف نظــر األنظمــة املتوجســة مــن اإلســام السياســي هــو أنــه "املدافــع عــن األيدلوجيــة" ،وهــو راعــي
اإلســام السياســي يف املنطقــة مــع النظــام القطــري ،وهــو مــا تــراه بعــض األنظمــة تهديـ ًدا لهــا.
فحــزب العدالــة والتنميــة يســتقي منظومتــه القيميــة مــن اخللفيــة احلضاريــة اإلســامية ،وكتابــات
أوغلــو ـ مهنــدس السياســة اخلارجيــة التركيــة ومنظــر الرؤيــة االســتراتيجية للحــزب ـ تعقــد تصا ً
حلــا
بــن اإلرث العثمانــي والدولــة التركيــة القوميــة وبــن العالــم اإلســامي؛ فنظــام إردوجــان ينتمــي للحركــة
اإلســامية بتصالــح النظــام مــع العلمانيــة والدميوقراطيــة وقيــم الليبراليــة احلديثــة ،وهــذا الــدور ً
أيضــا
يزعــج القــوى اإلقليميــة خشــية مــن تصديــر هــذا النمــوذج ،والــذي يصطدم مــع القوى اإلقليميــة التقليدية
يف املنطقــة ،مبــا يف ذلــك الســعودية ،والتــي منعــت أي شــكل مــن أشــكال اإلســام السياســي ،وســنت عــدة
قوانــن واتخــذت إجــراءات ملنــع األحــزاب ،وقــال العاهــل الســعودي نفســه بعــد أيــام مــن اإلطاحــة بنظــام
مرســي يف مصــر "أن اململكــة لــن تقبــل أن يخــرج أحــد منتميــا ألحــزاب مــا أنــزل اهلل بهــا مــن ســلطان"().
كمــا أن إيــران هــي األخــرى تــرى تركيــا الســنية ومنوذجهــا السياســي تهدي ـ ًدا لطموحاتهــا اإلقليميــة
بتصديــر مذهبهــا وثورتهــا اللــذان ينطلقــان مــن خلفيــة حضاريــة فارســية .لذلــك فــإن اخلــوف مــن
منــوذج اإلســام السياســي التركــي ودعمــه ألنظمــة اإلســام السياســي يف كل مــن مصــر وليبيــا وتونــس،
قــد ضاعفــه تلــك الشــراكة األخيــرة بــن اجلانبــن التركــي واإليرانــي ،وبــات الطرفــان ببراجماتيتهمــا
يشــكالن محــو ًرا جديـ ًدا يف املنطقــة ،ميكــن أن يبتلــع معــه كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان ً
أيضــا ،وتتشــكل
دائــرة إقليميــة جديــدة تكــون يف مواجهــة الدائــرة اخلليجيــة ،الباقيــة الوحيــدة مــن النظــام اإلقليمــي
العربــي الســابق().
لذلــك فمــن املتوقــع أن يقــوم ذلــك احملــور اجلديــد ـ يف حــال تبلــوره يف صــورة شــراكة اســتراتيجية
ً
ضغطــا علــى األنظمــة اخلليجيــة
كمــا ينتــوي الطرفــان ـ إلــى تشــكيل مــدار جديــد مــن النفــوذ ســيمثل
الســيما النظــام الســعودي وقدرتــه علــى حتريــك األوضــاع علــى األرض ودعــم املليشــيات الســنية املســلحة
يف املنطقــة ،كمــا ســتكون الدولــة الســورية هــي منطقــة صــراع كبــرى بــن القــوى الثالثــة ،تركيــا وإيــران
والســعودية ،ولــن يكــون الصــراع يف مصلحــة األخيــرة يف هــذه احلالــة ،وســيؤدي إلــى تداعيــات كبــرى
رمبــا تصــل حتــى إلــى الداخــل الســعودي.
كمــا أن الشــراكة اإليرانيــة التركيــة تبــدو مفزعــة لــدول اخلليــج؛ بســبب التكامــل بــن الرغبــة التركيــة
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ملصــادر الطاقــة املوجــودة لــدى إيــران ،وهنــا شــبه اتفــاق بــن اجلانبــن علــى عــدد مــن القضايــا علــى
رأســها القضيــة الكرديــة واحتوائهــا ،كمــا أن هنــاك اختالفــا يف عــدد آخــر ،إال أن براجماتيــة النظامــن
يتوقــع أن تســمح لهمــا بالتعــاون يف الشــرق األوســط() ،حيــث إن تركيــا بحاجــة ماســة إلــى مصــادر
الطاقــة ،وكذلــك تريــد تعظيــم قيمتهــا كمعبــر خلطــوط األنابيــب للنفــط والغــاز مــن إيــران ومنطقــة بحــر
قزويــن والــدول الســابقة لالحتــاد الســوفيتي إلــى أوروبــا ،لتصبــح بديـ ً
ا واعـ ًدا ملصــادر الطاقــة الروســية
للقــارة العجــوز.
كمــا أن إيــران تريــد كســر العزلــة الدوليــة املفروضــة عليهــا ،وتبســط ســيطرتها علــى دول بحــر قزويــن
وتزيــد مــن اســتثماراتها يف الــدول احمليطــة بهــا إضافــة إلــى تركيــا ،مــن أجــل توســيع مالءتهــا االقتصاديــة
واســتعادة خســائرها بســبب العقوبــات االقتصاديــة ،وتشــير التقاريــر إلــى أن احلــرس الثــوري والنظــام
اإليرانــي يســتثمر بالفعــل يف تلــك الــدول مبــا يف ذلــك تركيــا ،حيــث ميلــك بابــك زجنانــي املليارديــر
اإليرانــي واملقــرب مــن إيــران واحلــرس الثــوري مــا يقــرب مــن  70شــركة يف إيــران وماليزيــا وطاجكســتان
وتركيــا ،ورجلــه يف تركيــا هــو رضــا ضــراب الــذي تــورط مؤخـ ًرا يف قضايــا فســاد يف البــاد
وقــد حــدد ســيد حســن موســويان ،عــدة محــددات لسياســة خارجيــة جديــدة لتركيــا ميكــن أن تســاهم
يف عودتهــا إلــى التعــاون اإلقليمــي مــع إيــران ،وتعــود لتلعــب دورا محوريــا يف اســتقرار وأمــن الشــرق
األوســط ووســط آســيا ،وهــي:
أال تلقــي بثقلهــا خلــف جماعــة اإلخــوان املســلمني بنــاء علــى افتــراض خاطــئ بــأن مســتقبل املنطقــة
يقــع علــى عاتــق هــذا الطــرف.
ينبغــي أال تدفــع الصحــوة العربيــة تركيــا إلــى التخلــي عــن سياســتها بعــدم التدخــل يف شــؤون الــدول
األخــرى.
احلفاظ على املوقف احليادي ،كي تتمكن أنقرة من لعب دور موثوق يف إدارة األزمة اإلقليمية.
حتديــد مســار سياســتها اخلارجيــة ،فالسياســة اخلارجيــة اإليرانيــة يف أعقــاب ثــورة  1979كانــت تقــوم
علــى املصالــح القوميــة واأليديولوجيــة ،لكــن تركيــا كدولــة علمانيــة تتصــرف مــن الناحيــة العمليــة بنــاء
علــى أيديولوجيــة أكثــر منهــا علــى سياســة خارجيــة.
أال يكــون لديهــا طمــوح إلحيــاء املاضــي العثمانــي ،ألن هــذا مــن شــأنه أن تكــون لــه عواقــب وخيمــة علــى
تركيــا واملنطقــة .فقــد جعلــت سياســات تركيــا يف اآلونــة األخيــرة بعــض البلــدان تعتقــد أن أنقــرة تســعى
إلــى إحيــاء الهيمنــة العثمانيــة الســابقة علــى املنطقــة ،معتبــرة أن "سياســة تصفيــر املشــكالت" ليســت
ســوى غطــاء للطموحــات "العثمانيــة اجلديــدة" يف أنقــرة.
أال تنســى التحديــات الداخليــة .فقــد تعرضــت مصداقيــة تركيــا يف املنطقــة والعالــم هــذا الصيــف إلــى
عــدة انتكاســات نتيجــة لقــرار أردوغــان بفــض املظاهــرات باســتخدام شــرطة مكافحــة الشــغب والغــاز
املســيل للدمــوع وخراطيــم امليــاه ،ممــا أدى إلــى اعتقــال وإصابــة املئــات مــن املتظاهريــن يف نحــو 50
مدينــة.
محاولــة للتعــاون مــع القــوى اإلقليميــة ،الســيما إيــران والســعودية والعــراق ومصــر إلدارة األزمــة
الناشــئة عــن الصحــوة العربيــة .لكــن هــذه السياســة ينبغــي أن تقــوم علــى عــدم التدخــل واالحتــرام
املتبــادل والتســوية الســلمية().
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ومــن شــأن ذلــك التقــارب اإليرانــي التركــي إذا تبلــور يف صيغــة حتالــف مــا ،أن يهــدد بتشــكيل دائــرة
نفــوذ جديــدة تتكــون مــن الرباعــي إيــران وتركيــا والعــراق وســوريا ،ويســتطيعان معــا أن يتفقــان علــى حــل
امللــف الســوري وســحب البســاط مــن حتــت أقــدام الــدول اخلليجيــة األخــرى مثــل الســعودية وقطــر -
والتــي لديهــا نفــوذا أيضــا علــى بعــض املليشــيات يف الداخــل الســوري  -حتقي ًقــا ملصالــح الطرفــن التركي
واإليرانــي ،واللــذان تصــر الدائــرة اخلليجيــة علــى إبعــاد نفوذيهمــا مــن املنطقــة لتوليفــة مــن األســباب
اجليواســتراتيجية والسياســية واملذهبيــة.

احملور الرابع :التفاعالت اإلقليمية بني مثلث النفوذ وتداعياتها:
تشــير املعطيــات الســابقة إلــى دخــول املنطقــة يف إعــادة ترتيــب شــاملة وإعــادة رســم لدوائــر النفــوذ
علــى األرض ،وأن القضيــة الســورية ســتكون محوريــة يف رســم تلــك الدوائــر اجلديــدة ،وأن صــراع
النمــاذج ـ اإليرانــي والتركــي واخلليجــي ـ ســيكون مؤث ـ ًرا يف إدارة تلــك التفاعــات اإلقليميــة .لــذا فــإن
ذلــك الصــراع ســيتحكم فيــه عــدة محــددات داخليــة وإقليميــة:

أو ًال :على املستوى الداخلي:
قــدرة روحانــي ومــدى براجماتيتــه التــي تســمح لــه بعقــد صفقــة مــع تركيــا وتقليــص مســاحة املذهبيــة
كأداة مــن أدوات سياســة إيــران اخلارجيــة ،والقفــز فــوق اخلالفــات املذهبيــة مــن أجــل حتقيــق مصالــح
مشــتركة لــكل دول املنطقــة ،وقدرتــه كذلــك علــى إقنــاع الداخــل اإليرانــي بتلــك السياســة وتوفيــر الزخــم
الشــعبي املناســب لهــا ملواجهــة نفــوذ كل مــن احلــرس الثــوري واملرشــد األعلــى.
مــدى حتقيــق حــزب العدالــة والتنميــة التركيــة ملكاســب انتخابية تعــزز من تواجده اإلقليمي لالســتمرار
يف سياســاته التقاربيــة مــع محيطــه اإلقليمــي الســيما مــع كل مــن ســوريا والعــراق وإيــران ،وقــدرة النظــام
علــى عقــد صفقــة إيرانيــة يف مجــال النفــط والغــاز لتعزيــز الشــراكة وتخطــي املشــكالت املذهبيــة لعمــل
محــور إقليمــي حلــل املشــكالت املذهبيــة للمنطقــة.
قــدرة النظــام الســعودي علــى تخطــي أزمــة النمــاذج التــي طرحتهــا الربيــع العربــي ومــا ميثلــه منــوذج
اإلســام السياســي مــن حتــدي علــى املســتوى الداخلــي ،وكذلــك اجتيــاز مســألة اخلالفــة داخــل األســرة
املالكــة.

ثاني ًا :على املستوى اإلقليمي:
الصــراع يف ســوريا وقــدرة األطــراف علــى الوصــول إلــى حلــول تفاوضيــة متثــل مكسـ ًبا لــكل طــرف مــن
األطــراف ،ومــن ثــم تعزيــز لنفــوذه يف الداخــل الســوري وعلــى مســتوى اإلقليــم.
الصــراع يف العــراق بــن حكومتــي املالكــي وأهــل الســنة يف األنبــار ومــا حولهــا وقــدرة النظــام علــى
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ـروعا ،ومــا سيســفر عنــه مــن مكتســبات لــكل
كبــت التظاهــرات الســنية ومطالباتهــا مبــا تــراه حقوقــا مشـ ً
طــرف ســتعزز مكاســب األطــراف اإلقليميــة األخــرى.
الــدور اخلارجــي للواليــات املتحــدة يف اإلقليــم باعتبارهــا ضابطــة إليقــاع املنطقــة ومســتوى تدخلهــا،
فيمــا يعــرف بدرجــة التغلغــل اخلارجــي يف النظــام اإلقليمــي ،ومقــدار تعزيــز وجودهــا يف اخلليــج العربــي،
مبــا يطمــأن مجلــس التعــاون ويحــد مــن الطمــوح النــووي اإليرانــي().
تأثيــر الربيــع العربــي علــى األنظمــة اخلليجيــة واســتمرار حالــة التدافــع بــن الشــعوب واألنظمــة لنيــل
قدرتهــا علــى التأثيــر واملشــاركة يف أنظمتهــا السياســية.
فالصــراع الســوري لــن يســتمر إال ماالنهايــة ،وقــدرة نظــام بشــار األســد علــى التماســك لــن تســتمر إلى
األبــد؛ فالضغــوط االقتصاديــة علــى النظــام وقدرتــه علــى توفيــر احلاجــات األساســية لشــعبه يف املناطــق
التــي يســيطر عليهــا والتدافــع بينــه وبــن القــوى الثوريــة ســتمثل قــوة ضاغطــة علــى جميــع األطــراف مــن
أجــل إيجــاد حلــول ،بــدالً مــن حــرب االســتنزاف الدائــرة التــي يضــار فيهــا جميــع األطــراف املتداخلــة
يف الصــراع وعلــى رأســها تركيــا وإيــران والســعودية وقطــر ،كمــا أن أداء حــزب العدالــة والتنميــة التركــي
يف املنافســة االنتخابيــة وقدرتــه علــى تعزيــز صورتــه التــي شــوهت كثي ـ ًرا يف الفتــرة املاضيــة ســتكون
حاســمة ،كمــا أن دخــول اجلماعــات اإلســامية املســلحة ومــا توصــف بالتكفيريــة والــذي أدى إلــى تعقيــد
الصــراع وقــدرة األطــراف املختلفــة علــى نــزع فتيــل املواجهــات الداخليــة بــن الفصائــل ومــدى ســيطرة
الــدول اإلقليميــة علــى كل فصيــل ســتحدد بصــورة كبيــرة شــكل الصــراع.
كمــا أن أي حتالــف إيرانــي تركــي ســيعزز مــن فــرص الوصــول إلــى حلــول لألزمــة الســورية رمبــا
تتجــاوز الــدور اخلليجــي ،بوعــود بتقــدمي حزمــة مســاعدات يف حالــة التوصــل إلــى حــل سياســي ،وهــذا
ســيتطلب إجــراء انتخابــات أو تشــكيل حكومــة ائتالفيــة ،مــن املتوقــع أن يكــون لإلخــوان املســلمني دورا
كبيــرا فيهــا ،واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى احلالــة العراقيــة ،لذلــك فــإن عــودة ظهــور مــا يســمى بـــ "اإلســام
السياســي" يف كل مــن العــراق وســوريا باإلضافــة إلــى احلالــة املصريــة ،ويف ظــل حتالــف تركــي إيرانــي،
ً
ضغطــا علــى النظــام السياســي؛ الســيما يف حالــة
ســيمثل حتد ًيــا للنفــوذ الســعودي يف املنطقــة ،وســيمثل
إجــراء مصاحلــة مصريــة رمبــا تكــون حتميــة بعــد إدراك اســتحالة اســتئصال فصيــل اإلخــوان املســلمني
بالكليــة مــع قدرتــه املســتمرة علــى عــدم متكــن النظــام الــذي يرونــه بأنــه انقالبــي مــن الســيطرة علــى
األمــور يف البــاد.
كمــا أن الصفقــة اإليرانيــة الغربيــة رمبــا متثــل حلــوالً جذريــة مــن خــال التفــاوض مــع إيــران عبــر
مجموعــة اخلمســة زائــد واحــد بــأن يتــم القضــاء النهائــي علــى البرنامــج النــووي العســكري اإليرانــي،
وبالتالــي يتــم إنهــاء العقوبــات االقتصاديــة والتطبيــع مــع إيــران ،وهــذا بــدوره ســيهدئ املخــاوف والقلــق
اإليرانــي ،وعلــى اجلانــب اآلخــر فــإن الواليــات املتحــدة رمبــا تعمــل علــى طمأنــة دول اخلليــج وعلى رأســها
الســعودية بــأن واشــنطن لــن تنحــاز إلــى إيــران ،بــل ســتحافظ علــى العالقــات الوثيقــة مــع دول اخلليــج،
كمــا أشــار إلــى ذلــك وزيــر الدفــاع األمريكــي تشــاك هاجــل يف زيارتــه إلــى املنطقــة يف ديســمبر ،2013
وكذلــك يف خطبتــه أمــام حــوار املنامــة يف  7ديســمبر 2013؛ حيــث قــال أن الواليــات املتحــدة تزيــد مــن
تواجدهــا وضاعفــت مناوراتهــا مــع دول اخلليــج يف  ،2013وصــدرت أســلحة بقيمــة  70مليــار دوالر لــدول
اخلليــج وأن املخططــن االســتراتيجيني ال يزالــون يهتمــون باملنطقــة مثلهــا مثــل شــرق آســيا متا ًمــا ،وأن
أمريــكا ليســت بصــدد االنســحاب مــن املنطقــة وتركهــا للصراعــات اإلقليميــة().
ويــرى اخلبيــر االســتراتيجي أنطونــي كوردســمان أن أمريــكا بحاجــة إلــى إعــادة تلــك التطمينــات مــرا ًرا
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وتكــرا ًرا علــى اآلذان اخلليجيــة وإعــان ذلــك علــى املــأ والتعــاون يف ذلــك مــع كل مــن فرنســا وبريطانيــا.
كمــا يوصــي كوردســمان الغــرب بــأال يركــز علــى الثــورات العربيــة باعتبارهــا مقدمــة النتصــار القيــم
الغربيــة للدميوقراطيــة ،وأال يضغــط علــى دول اخلليــج كثي ـ ًرا يف ذلــك ،بــل يركــز علــى األثــر اإلنســاني
احلقيقــي لتلــك الثــورات والتهديــدات التــي متثلهــا ،وهــذا ال يعنــي قبــول القمــع ولكنــه يعنــي إعطــاء األمــن
واالســتقرار للــدول احللفــاء األولويــة التــي تســتحقها().

خامتة
مــن املتوقــع أن تــؤدي تفاعــات القــوة اإلقليميــة يف تلــك املنطقــة مبثلــث النفــوذ اإليرانــي التركــي
الســعودي ،مــع مراعــاة الــدور األمريكــي ،إلــى إعــادة تشــكيل املنطقــة بصــورة كبيــرة يف الفتــرة القادمــة،
وســتعمل احملــددات الداخليــة واإلقليميــة واخلارجيــة التــي أشــرنا إليهــا يف الدراســة علــى حتديــد
أمنــاط الصــراع ومخرجاتــه ،يف ظــل بيئــة إقليميــة ملتهبــة ومتــوج بالصراعــات املذهبيــة والطائفيــة،
ويغذيهــا تاريــخ مــن القمــع واالســتبداد ،أدى إلــى عــدم متكــن شــعوب املنطقــة مــن ممارســة دورهــا بصــورة
مســئولة ومنظمــة للتأثيــر يف مخرجــات حكوماتهــا ،يف ظــل اســتبداد متكــن منــذ عقــود مــن إخبــات تلــك
االختالفــات املذهبيــة والطائفيــة ،ولكــن أثبتــت األيــام أنهــا ال تــزال مشــتعلة حتــت التــراب يف انتظــار
أي مثيــرات خارجيــة أو داخليــة إلشــعالها ،لتثــور مــرة ثانيــة مــن حتــت الرمــاد ،يف ظــل عــدم متكــن
املنطقــة مــن احمليــط إلــى اخلليــج مــن إدارة التعدديــة السياســية واملذهبيــة بصــورة فاعلــة وعادلــة ،وهــو
مــا حاولــت موجــات الربيــع العربــي أن تصحــح مســاره ،لكــن التداعيــات غيــر املباشــرة لعمليــة التدافــع
السياســي وتصحيــح املســار ،وتدخــات القــوى اإلقليميــة لتحقيــق مصاحلهــا ،أدت إلــى حــرف البوصلــة
السياســية عــن وجهتهــا النهائيــة التــي كانــت تتطلــع إليهــا الشــعوب العربيــة.
ويف ظــل صــراع إقليمــي يغلــب عليــه املذهبيــة والطائفيــة بــل والطبقيــة السياســية الناجتــة عــن عصــور
مــن الســلطوية ،فــإن املنطقــة بحاجــة إلــى توليفــة مــن اإلصالحــات الداخليــة والتحالفــات اإلقليميــة مــن
شــأنها تعويــض البنيــة اإلقليميــة التــي تفككــت وهــي النظــام اإلقليمــي العربــي ،الــذي حتلــل اآلن إلــى
دوائــر غيــر متصلــة ،مــن أهمهــا الدائــرة الشــرق أوســطية التــي تعــد قلــب العالــم اإلســامي ،وهــي املنطقــة
املمتــدة مــن باكســتان وحتــى مصــر.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

