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الخالصة
أنتجت الثورات العربية اليت بدأت آواخر عام  0202إىل سقوط العديد من االنظمة السياسية
يف تونس ومصر وليبيا واليمن وهو ما أعطى اإلنطباع ببداية مرحلة جديدة يف النظام اإلقليمي تكون
قائمة على أساس إعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة واألحتكام لإلنتخابات احلرة يف تقرير شرعية
النظام ،إال أن حالة الفوضى اليت مرت هبا الدول املتحولة قد أحدث نوعاً من الفراغ اإلسرتاتيجي عملت
القوى اإلقليمية (تركيا وإيران) على ملئه على إعتبار أن الفرصة باتت ساحنة ألن تؤثر بقوة يف إعادة
تشكيل وصياغة مستقبل البلدان العربية وفقاً لإلمنوذج الذي حتاول هذه القوى تصديره ،وقد أفضى هذا
التنافس ما بني هذه القوى إىل تقسيم النظام العريب إىل حماور مؤيدة او معارضة سواء للتدخل الرتكي أو
اإليراين ،وكان للعراق حضوراً يف هذه املعادلة ،إذ حياول العراق إستثمار هذه التغيريات وسقوط العديد
من األنظمة املعارضة له يف السابق لبناء عالقات جديدة وممارسة دور رئيس يف املنطقة مستغالً حالة

عدم اإلستقرار اليت متر هبا هذه البلدان إال أن حدة التنافس ما بني الطرفني الرتكي واإليراين قد جعلت
من حماوالت العراق صعبة خصوصاً يف ظل جمموعة من العناصر اليت مل تزل تفرض تأثريها يف القرار
العريب الرمسي والشعيب وتعمل على فرز القوى وتصنيفها مع أو ضد اإلمنوذج الرتكي أو اإليراين وهو أثر
يف رؤيتها للدور العراقي بأنه جزء من سياسة احملاور.

المقدمة
مع بدأ حركة االحتجاج الشعيب يف تونس أواخر عام  0202وجناحها يف إسقاط الرئيس بن
علي ومن مث انتقال شرارة االحتجاج إىل مصر ،بدا واضحاً أن عملية التغيري يف الشرق األوسط ومشال
أفريقيا سوف تأخذ مديات واسعة تشمل أغلب األنظمة ،وقد شبه الكثري من املراقبني الدوليني ما جيري
باملنطقة العربية مبا سبق أن جرى يف دول أوروبا الشرقية اليت جنحت شعوهبا يف إسقاط أنظمتها الشيوعية
واستبدلتها بأنظمة جرياهنا من دول أوروبا الغربية ،إال أن املعضلة اليت واجهت الباحثني واملراقبني متثلت
يف حتليل وتكييف نوعية النتائج اليت ستفرزها هذه التغيريات وباألخص تأثريها على املنظومة اإلقليمية
العربية أو ما يعرف بالنظام اإلقليمي وعلى طبيعة التوازنات السياسية واإلسرتاتيجية يف الشرق األوسط
خصوصاً وإن مثة قوى إقليمية عملت منذ فرتة تعود إىل حقبة التسعينيات من القرن املاضي على إخرتاق
املنظومة اإلقليمية العربية حبيث كان هلذه القوى دور كبري يف إدارة االكثري من امللفات العربية وال سيما
امللف الفلسطيين فضالً عن تأثريها يف إدارة بعض أوجه التفاعالت العربية ،وعلى هذا األساس تطرح
هذه التغيريات اليت عملت على إسقاط بعض األنظمة الرئيسة يف املنظومة العربية (مصر وليبيا) إضافة
إىل أن أحد أقطاب هذه املنظومة (سوريا) يعاين من ضغوط داخلية وخارجية شديدة هتدد بقاءه لفرتة
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طوي لة ،تطرح هذه التغيريات إحتماالت مفتوحة إلعادة تشكيل منظومة العالقات اإلقليمية وفق سياقات
تفاعلية جديدة يكون فيها للقوى األقليمية (خارج النظام اإلقليمي العريب) األثر األكرب يف حتديد طبيعة
التفاعالت اليت ستأخذ أشكاالً متعددة تتضمن (حتالفات ،تفامهات ،تنافس ،إعادة توزيع لألدوار) ،ومع
إقرارنا حبقيقة أن هذه القوى تتقاطع يف كثري من القضايا مع بعضها فإن أحتماالت إرتفاع حالة عدم
اإلستقرار السياسي اإلقليمي بشكل عام وعدم اإلستقرار السياسي العراقي بشكل خاص تصبح سائدة
يف ظل هذه التنافسية اإلقليمية.

إشكالية البحث
يثري موضوع البحث أعاله إشكالية تتمثل يف كيفية فهم املسارات احملتملة لنتائج وحمصلة
التغيريات العربية وإنعكاساهتا على جممل اإلقليم بشكل عام والعراق بشكل خاص ،فسقوط الكثري من
األنظمة ،ذات اخلطاب السياسي القومي وإن كان شكلياً ،ولد ،على مستوى الداخل ،فراغاً أيديولوجياً

وسياسياً تسعى احلركات السياسية اجلديدة جاهدة إىل ملئه ،على الرغم من نقاط الضعف اليت تنتاهبا،
وأنتج أيضاً على مستوى اخلارج حتطيماً لكثري من معادالت القوة اليت كانت قائمة واليت يف ظلها مت إدارة
العالقات اإلقليمية حبيث أن فعل السقوط املتتايل لألنظمة العربية مثلما إنطوى على حتديات إقليمية
وخماوف من أزدياد حاالت اإلضطراب وعدم اإلستقرار يف منطقة تعاين أصالً من هذه املضاعفات ،فإنه
أيضاً إنطوى على فرص ساحنة للقوى اإلقليمية اليت وجدت يف هذه التغيريات فرصة تأرخيية ألن متد
نفوذها اىل املنطقة خصوصاً وأهنا متتل ك إمنوذج أيديولوجي يقرتب أو يبتعد بعض الشيء عن طموحات
وتطلعات الشارع العريب واحلركات السياسية فيه ،ولعل هذه املشكلة وما يرتبط هبا من إستفسارات تطرح
جمموعة من األسئلة لعل اإلجابة عنها متثل احلل هلا ،وهذه األسئلة من قبيل:
 .0ما مدى التأثري الذي فرضته هذه الثورات العربية على جممل النظام اإلقليمي العريب ؟
 .0ما هي الفرص اليت طرحتها هذه الثورات بالنسبة للقوى اإلقليمية مثل تركيا وإيران ؟
 .3هل سيؤدي التنافس االقليمي اىل إثارة مظاهر عدم االستقرار السياسي ؟
 .4كيف سيؤدي التنافس اإلقليمي إىل إعادة ترتيب سياسة احملاور اليت كانت جزءاً مالزماً لعمل
املنظومة اإلقليمية العربية سواء على صعيد العالقة ما بني األنظمة العربية الرئيسة نفسها أو ما بني
هذه األنظمة والقوى اإلقليمية اخلارجية ؟

3

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

وطبقاً هلذه اإلشكالية متت صياغة فرضية البحث باعتبارها تفسري افرتاضي أويل ومبدأي ملا يعتقد
الباحث انه حتليل ملشكلة البحث أو االشكالية اليت طرحناها مسبقاً بأسئلتها املتفرعة وتتمثل فرضية

البحث يف " إن طبيعة التنافس السياسي القائم ما بين إيران وتركيا وسعي كل دولة منهما الى

تصدير إنموذجه السياسي سيشكل محاور إستقطاب إقليمية خصوصاً بعد سقوط العديد من
األنظمة التي كانت تبدي ممانعة للنفوذ واالمتداد التركي واإليراني في المنطقة ".

منهجية البحث
إن املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي باعتباره " الطريق أو جمموعة الطرق اليت
يتمكن من خالهلا الباحثون من وصف الظواهر العلمية والظروف احمليطة هبا يف بيئتها  ...وتصور العالقة

بينها وبني الظواهر األخرى املؤثرة واملتأثرة فيها ،كما يصور هذا املنهج شكل العالقة بني متغرياهتا " (.)0
وهذا املنهج قائم على أساس تفسري وحتليل العالقة الكامنة بني املتغريات موضع الدراسة ذات
الصلة باملشكلة العلمية ،ومجيع هذه املتغريات تتفاعل فيما بينها يف إطار من العالقة السببية ( Causal

 ،)relationshipمبعىن ان هناك عامل مستقل وعامل تابع يتأثر به ،أو يف إطار من عالقة اإلقرتان
أو التغاير ( )Covariance relationshipمبعىن أن التغيري يف عامل ما يفضي اىل تغيري مماثل يف
عامل آخر وإن كان بإجتاه معاكس.

هيكلية البحث
على هذا األساس مت تقسيم هذا البحث اىل ثالث مباحث فضالً عن املقدمة واخلامتة،
فالمبحث األول عاجل طبيعة التغيريات يف النظام اإلقليمي العريب وأثر هذه التغيريات يف إعادة هيكلة
النظام ،أما المبحث الثاني فتطرق إىل تأثري هذه التغيريات يف إحياء حماور اإلستقطاب اإلقليمي ما بني
تركيا وإيران ،وأخرياً تناول المبحث الثالث إجتاهات الفعل السياسي العراقي جتاه التغيريات اإلقليمية ،أما
اخلامتة فعرضت بعض اإلستنتاجات اليت هي خالصة البحث.

 - 0د .مصطفى محيد الطائي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاهتا يف اإلعالم والعلوم السياسية ،دار الوفاء للطباعة
والنشر ،اإلسكندرية ،0222 ،ص .59
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المبحث األول
النظام اإلقليمي العربي وتحديات إعادة الهيكلة.
من املعلوم أن النظام اإلقليمي العريب أرتبط منذ نشأته مبنطق الدعوة القومية اليت أفرزت قواعد
عامة حاكمة للسلوك السياسي العريب احلكومي وال سيما إزاء مجلة من القضايا الكلية العامة مثل قضية
الصراع العريب – اإلسرائيلي وبناء الوحدة العربية ،حبيث أن هذه القواعد العامة احلاكمة أستمدت
أحكامها من ميثاق اجلامعة العربية الذي يركز على التضامن والدفاع املشرتك والتعاون اإلقتصادي وهو ما
مت التعبري عنه إجرائياً من خالل سلسلة من اإلتفاقيات واملعاهدات اجلماعية مثل معاهدة الدفاع املشرتك
والتعاون اإلقتصادي ( )0592وإتفاقية الوحدة اإلقتصادية ( )0592وغريها من اإلتفاقيات والقرارات
اليت مثلت ،من الناحية النظرية ،مرجعية للتعاون العريب املشرتك (.)0
إال أن اإلشكاليات اليت واجهت هذه اجلهود التكاملية متثلت يف :تناقض القطري مع القومي،
مث تناقض اإلقليمي مع القومي والكثري من هذه اإلشكاليات والتحديات كانت أساساً نابعة من طبيعة
تركيب الدولة القطرية أو باألحرى طبيعة النظام السياسي املهيمن على الدولة القطرية والذي مل يكن
قادر سياسياً على هتيئة املقدمات الضرورية لبناء نسق تفاعلي يتجاوز أطر الدولة القطرية ،حبيث إنعكس
هذا األختالف على صراع األدوار الذي أخذ يربز على الساحة السياسية العربية وداخل النظام اإلقليمي
نفسه ووصل إىل مستوى اخلروج عن نطاق احملرمات (إتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل عام )0521
ومن مث بدأت اإلقليمية تعلو فوق القومية من خالل ترتيبات تعاونية مكانية (اإلحتاد املغاريب وجملس

التعاون اخلليجي) ،وتدرجيياً بدأ هذا النظام يفقد هويته خصوصاً مع بدأ التغيريات الدولية اليت باتت
تطرح ترتيبات إقليمية معاكسة هلذا النظام ،ومع تزايد أدوار القوى اإلقليمية غري العربية أخذ هذا النظام
يتعرض للتجزئة والتفكيك نتيجة اخلالفات البينية من جهة ونشوء مصاحل وحتالفات جديدة جتمع ما بني
أطراف النظام وقوى من خارجه من جهة أخرى (.)3
ومع انتهاء احلرب الباردة وانطالق عملية التسوية السلمية الشاملة للصراع العريب -اإلسرائيلي
يف مؤمتر مدريد عام  ،0550أخذت موجة من االستقطاب احلاد جتتاح النظام العريب ،حبيث أنه خالل
 - 0حول طبيعة النظام اإلقليمي العريب وخصائصه ميكن الرجوع إىل:
مجيل مطر وعلي الدين هالل ،النظام اإلقليمي العريب :دراسة يف العالقات السياسية العربية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،الطبعة السادسة ،بريوت.0555 ،
 - 3محدي عبد الرمحن حسن ،العوملة وآثارها السياسية يف النظام اإلقليمي العريب ،يف :جمموعة مؤلفني ،العوملة
وتداعياهتا على الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،بريوت ،0224 ،ص .12
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العقود األخرية من القرن العشرين بدأت حماور النظام اإلقليمي العريب تتشكل على قاعدة حمورين
أساسيني :األول مسي مبحور (االعتدال) ويشمل الدول اليت أخذت تتعامل خارجياً يف عالقاهتا وفقاً
ملنطق (الرباغماتية السياسية) والذي إختذته كمعطى إسرتاتيجي حبيث مل جتد حرجاً يف إقامة عالقات
وثيقة مع الواليات املتحدة أو حىت إسرائيل سواء يف جوانب سياسية أو اقتصادية وهذه الدول تبنت ما
يسمى (بالسياسة اخلارجية املعقلنة) يف تعاطيها مع القضايا والشؤون العربية فضالً عن الدولية ،ويقع
على رأس هذه الدول مصر واألردن وتونس واملغرب ودول عدة من اخلليج العريب ،واحملور الثاين هو ما

مسي مبحور (الممانعة) والذي تبىن سياسات عدائية ويف بعض األحيان تصادمية مع الدول الغربية وهذا
احملور كان يبشر يف طروحاته بسعيه لتحقيق (الدولة القومية العربية) وكان على رأس هذا احملور دول

مثل العراق يف ظل حكم البعث وسوريا والسودان وليبيا ،وكانت (دول املمانعة) هذه تقسم النظام
اإلقليمي العريب يف ظل أدبياهتا السياسية إىل نظم (ثورية) وهو الوصف الذي تطلقه على نفسها ونظم
(تقليدية ،رجعية) يف إشارة منها إىل حمور (دول اإلعتدال) ،دون أن ننسى أن األدبيات السياسية

األمريكية كانت تطلق أيضاً وصف (املعتدلة –  )Moderateعلى الدول املؤيدة لعملية السالم يف
الشرق األوسط وذات املصاحل والعالقات مع الواليات املتحدة وإسرائيل.
وقد شكلت مصر يف ظل حكم الرئيس مبارك الركن األساسي حملور ما يسمى (االعتدال) الذي
كان عمليا ميثل الواجهة العربية املقربة من السياسة األمريكية يف املنطقة ،ومن جهة أخرى ،مثلت سوريا
يف ظل نظام البعث ،املتحالفة مع إيران ،الركن العريب األساسي ملا يعرف مبحور (املمانعة)  ،وهو الذي

مثَّل ،كما كان يعلن ،الواجهة العربية املعارضة للسياسة األمريكية واإلسرائيلية.
وإن كان هذا التصنيف التمييزي ما بني اإلعتدال واملمانعة قد إكتسب ذيوعه وبُين أساساً على

طبيعة ونوعية السياسات واملواقف اليت تبنتها الدول العربية جتاه القضية الفلسطينية بشكل خاص والصراع
العريب – اإلسرائيلي بشكل عام فإن وجود دول غري عربية مثل إيران وإبدائها إلجتاهات سياسة مضادة
 يف معرض تفسريري املنطلقريات الرييت حتكريم السياسريية اخلارجيرية السريورية ازاء الشريؤون واألوضرياع الرييت تفريرض نفسريها كطرفرياً
فيها ،خضعت هذه السياسرية وخريالل سرينوات عديريدة للتجرياذب بريني حمرياور املنطقرية واإلنشريداد للعواصريم العربيرية (القرياهرة،
بغداد ،الرياض) وقد ولد هذا إضطراباً يف السياسة العامة وإنقسام داخلي وخارجي ومل تعرف السياسة اخلارجية السريورية
اإلسريريتقرار يف توجهاهتريريا العامريرية ،وللخريريالص مريرين سياسريرية احملريرياور هريريذه أجتهريريت سريريوريا إىل تبريريين هنريريج أطلريريق عليريريه (هنريريج احليريرياد

اإلجيريريايب) ولكنهريريا عمليرياً خرجريريت عريرين هريريذا احليريرياد وبريريدأت متيريريل تريريدرجيياً مريرين حيريريث السريريلوك اىل مواقريريف احلركريرية اإلشريرتاكية
وقوى اليسار العاملي ،أنظر ذلك يف:
بشار اجلعفري ،السياسة اخلارجية السورية ،0510 – 0541 :دار طالس للنشر ،دمشق ،0512 ،ص .041
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للفعل السياسي األمريكي واإلسرائيلي قد جعل من حمور (املمانعة) يتسع ليأخذ طيفاً فكرياً وجغرافياً
عابراً للقومية على إمتداد إقليم الشرق األوسط خصوصاً مع إتساع النفوذ اإليراين يف املنطقة العربية ،ويف
املقابل كان للعالقات الرتكية – اإلسرائيلية اليت تطورت خالل عقد التسعينيات ملواجهة هتديدات دول
(املمانعة) وحتديداً من أجل تشكيل عنصر ضاغط على السياسة السورية ،أثر يف أن تكون القضايا اليت
تدور حوهلا تفاعالت العالقات العربية – العربية متتد خارج إطار النظام اإلقليمي العريب لتشمل قوى
إقليمية وهو عامل أسهم يف إضفاء املزيد من التداخل ما بني هذه املنظومة اإلقليمية العربية والقوى
األخرى اجملاورة هلا.
بالتأكيد أن هناية احلرب الباردة وإنقالب معادلة التوازنات اليت حكمت نظام القطبية الثنائية قد
إنعكست سلباً على النظام اإلقليمي العريب وجتلت هذه اإلنعكاسات يف بروز هيمنة الواليات املتحدة
على السياسات اإلقليمية يف املنطقة العربية وهو ما تبدى واضحاً من خالل تطور مراحل حرب اخلليج
الثانية اليت أشرت إدارة أمريكية صرفة لألزمة اليت فشل النظام اإلقليمي العريب يف معاجلتها حبيث أزداد
تأثري الواليات املتحدة يف تقرير إجتاهات السياسات اإلقليمية مع غياب البديل الدويل املوازن هلذا الدور،
وبدا أكثر أن النظام اإلقليمي العريب بدأ خيضع تدرجيياً لطبيعة عالقات القوة اليت حتكم تركيبة النظام
الدويل اجلديد ،فطاملا أن هذا النظام اجلديد قد أعطى حرية أكرب للواليات املتحدة للعب دور عاملي فإن

ضعف النظام اإلقليمي العريب وعدم قدرته على حفظ توازناته وإستقراره بنفسه فسح اجملال واسعاً
للواليات املتحدة إلعادة تشكيله وفقه منظورها السياسي – اإلسرتاتيجي ،ومثلما تؤكد النظريات اخلاصة
بعلم العالقات الدولية من أن النظام الدويل يتكون من أنظمة فرعية موزعة على املناطق اجليوبولتيكية
األساسية يف العامل وهذه األنظمة قد تأخذ يف تركيبتها ( )Structureومضامينها ( )Contentsما
هو موجود يف قمة النظام الدويل الذي هو صنيعة القوى الكربى يف العامل ،حبيث انقسم النظام الدويل
فرتة احلرب الباردة اىل هيكلية ثنائية ومضامني خمتلفة لدى كل كتلة مما جعل األنظمة الفرعية تتأثر هبذا
االختالف ( ، )4فكذلك كان للتحول حنو القطبية األحادية قد جعل النظام اإلقليمي العريب يتعرض
لإلخرتاق أكثر ويعاد صياغة سياساته اإلقليمية بتأثري اإلنفراد األمريكي ،فكان مؤمتر السالم يف مدريد
عام  0550وبداية إتفاقات السالم العربية – اإلسرائيلية (إتفاق أوسلو مع الفلسطينيني عام 0553
وإتفاق وادي عربة مع األردنيني عام  )0554مبثابة تأكيد للدور األمريكي يف صياغة قواعد جديدة

 - 4هيديل بول ،اجملتمع الفوضوي :دراسة النظام يف السياسة العاملية ،مركز اخلليج لألحباث ،اإلمارات العربية املتحدة،
 ،0221ص ص .321 – 320
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للنظام اإلقليمي العريب ،وعليه بات تأسيس مفهوم السالم األمريكي يف املنطقة العربية إمتداد منطقي

لتأثري النظام أحادي القطبية (.)9

ومل يتوقف اإلختالل يف النظام اإلقليمي العريب عند حد التعرض لإلخرتاق األمريكي فحسب،

بل شهد هذا النظام أيضاً تصاعد األدوار اإلسرتاتيجية لقوة أقليمية مثل (تركيا وإيران) ممن وجدوا يف
التغيريات اليت أعقبت حرب اخلليج الثانية عام  0550فرصة لبناء توازنات قوة جديدة مع العامل العريب،
ومما ال شك فيه أن كلتا الدولتني متتلكان قدرات وإمكانات كبرية للتأثري يف النظام اإلقليمي العريب،
فرتكيا الساعية للعب دور القوة اإلقليمية منذ بداية التسعينيات كانت تواجه بعض العقبات والكوابح
إثناء توجهها صوب مجهوريات آسيا الوسطى إذ تصطدم باملصاحل الروسية هناك ،أما خبصوص حركتها
على الصعيد األورويب فلم تثمر التوجهات الرتكية عن مرونة كافية لإلنضمام إىل األحتاد األورويب ،وهو ما
جعل تركيا تبدي تقبل شديد للنظام الشرقي أوسطي الذي ينطوي على مصاحل وفرص أسرتاتيجية متكنها
من لعب دور إقليمي وهو ما أسهم يف إغناء العالقات الرتكية – اإلسرائيلية وإحداث نوع من التالقي
والتطابق يف املصلحة يف بعض األحيان أريد به حتييد وعزل تأثري قوى مثل (سوريا ومصر) فضالً عن
اإلفادة من الفرص اليت توفرها سياسة اإلحتواء املزدوج اليت بدأت إدارة الرئيس كلنتون بتطبيقها جتاه
العراق وإيران إلبعاد هذه القوى عن لعب أي دور إقليمي وبالتايل أصبح هذا النظام يتعرض للكثري من
الضغوط اخلارجية للقوى اإلقليمية الصاعدة (.)1
ومن ناحية أخرى سعت إيران ،يف بداية التسعينيات ،من أجل إخرتاق النظام اإلقليمي العريب
واملشاركة يف تفاعالته الرئيسة إىل إقناع دول جملس التعاون اخلليجي بإهنا ال متثل هتديداً ملصاحلها أو

حىت للمصاحل الغربية يف املنطقة وقد أسهمت السياسات املعتدلة اليت إنتهجها التيار اإلصالحي بقيادة
الرئيس (خامتي) يف إضفاء قدر من الصدقية على هذه النوايا اإليرانية ،حبيث شهدت العالقات اإليرانية
– اخلليجية حتسناً ملحوظاً ال يشوهبا إال مشكلة اجلزر الثالث ،إال أن الدور اإلقليمي اإليراين أسهم يف
إذكاء اخلالفات العربية البينية عندما أخذت العالقات اإليرانية مع سوريا تزداد بشكل أكرب من السابق
فضالً عن إستحكام العالقة اإلسرتاتيجية اليت تربط حزب اهلل يف لبنان بإيران وما مثله هذا التحالف من
إثارة للمخاوف العربية اليت إزدادت أكثر مع تعمق الروابط السياسية اإليرانية مع حركات املقاومة
5 - Leon T.Hadar, Americas moment in middle east, Current History,
volume (95), Number (1), January, 1996.
6 - Hilal Khashan, Arab Cold War, World Affairs, Volume (159), Number
(4), Spring, 1997, p 159.
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الفلسطينية ( ، )2حبيث أخذ اإلخرتاق اإليراين ملنظومة النظام اإلقليمي العريب يعطي اإلنطباع أن إيران
تبدي حتكم أكرب يف عالقاهتا مع دول عربية (سوريا) والعبيني إقليميني (من غري الدول مثل حزب اهلل
يف لبنان ومحاس يف فلسطني) تفوق قدرة التحكم اليت يبديها هذا النظام اإلقليمي.
ولعل هذه التطورات قد أفضت إىل تراجع يف قدرة النظام على احلفاظ على هويته والتحكم
بأمناط تفاعالته دون أن تتعرض لإلخرتاق والتأثر باخلارج (اإلقليمي والدويل) حبيث كان للتحوالت
اهليكلية على الصعيدين الدويل واإلقليمي أن عمقت أكثر أزمة األداء السياسي للنظام وإنطوت على
حتديات أخذت هتدد متاسكه وإستمراره ال سيما وإن تغري خارطة التحالفات بعد حرب اخلليج الثانية
وظهور ما أمساه البعض باحلرب العربية الباردة قد أسهم يف إنقسام النظام اإلقليمي داخلياً وإجياد حواجز
أمام التعاون البيين على املستوى احلكومي حبيث بات ما حيكم عمل هذا النظام ليس النمط التفاعلي
التعاوين بل النمط الصراعي الذي أخذ شكل اإلستقطاب وتشكيل احملاور على جبهات النظام ،حبيث
تعمقت احلقيقة أنه " خالل ما يزيد عن ( )12عاماً منذ نشأة النظام اإلقليمي العريب كان اإلستقطاب
واألنقسام ما بني حمورين مسة رئيسة يف يوميات هذا النظام وعلى وجه التحديد منذ اخلمسينيات من
القرن العشرين ،إذ ظل تأرخيه تاريخ إنقسام وإستقطاب منذ تأسيس حلف بغداد عام  0599وحىت
حرب لبنان  ،" 0221وهذا اإلستقطاب واإلنقسام يرد أساساً إىل أزمة بنيوية يعاين منها النظام تتغذى
على األزمة البنيوية للدول العربية نفسها (.)1
وكمحصلة هنائية إستمر النظام اإلقليمي العريب يعاين من اإلنكفائية والسلبية ،ومل تظهر فيه
مالمح الصحوة للواقع العريب وملقتضيات إستمراره أو إحتماالت إرتقائه املمكنة حبيث صرنا جنده يراوح

على صعيد سلوكه اجلماعي ،فعالقاته البينية تتسم بقدر من الفوضوية والالإنتظام :نزاعات حدودية
وصراعات سياسية ،إختالفات أيديولوجية ،عدم اإلتفاق على جدوى القيام بالتعاون اإلقتصادي.)5(..
بيد أنه من الناحية اإلجرائية متكن النظام اإلقليمي العريب ،رغم نقاط ضعفه ومظاهر اخللل فيه،
من خالل هذين احملورين ،اإلعتدال واملمانعة ،من إدارة التفاعالت السياسية واحلفاظ على وجود
األنظمة السياسية القائمة مبختلف توجهاهتا دون أن يطرأ تغيري داخلي أو خارجي على أي منها ،مبعىن
7 - Ibid, p 160.
 - 1د .عبد اإلله بلقزيز ،حزب اهلل من التحرير إىل الردع ،0221 – 0510 :مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
الطبعة األوىل ،0221 ،ص ص .020 – 022
9 - Kamal Shehadi, The Poverty of Arab Diplomacy, In: Paul Salem
(Editor), Conflict Resolution in Arab World, American University In
Beirut, Beirut, 1997, p 216.
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آخر إن (االعتدال) عند بعض الدول و(املمانعة) عند دول أخرى متكن من حفظ الوجود السياسي
ألغلب األنظمة ،بيد انه يف اواخر عام  0202ومع إنطالق حركات اإلحتجاج العريب اليت حتولت
الحقاً إىل ثورات لتغيري واقع األنظمة القائمة ،جند أن هذه الرتكيبة للنظام اإلقليمي العريب بدأت تتعرض
للتغيري إذ زالت أهم دول االعتدال وهي مصر كما أن أهم دول املمانعة املتحالفة مع إيران وهي سوريا
بدأت تتعرض لضغوط داخلية وخارجية شديدة من املمكن أن تطيح بالرئيس األسد ،وباملقابل بدأت
حركة خارجية إقليمية ودولية إلعادة هندسة الشرق األوسط والنظام اإلقليمي مستغلة يف ذلك فراغ القوة
وفوضى االنتقال.

المبحث الثاني
السياسات اإلقليمية واألدوار اإلستراتيجية لتركيا وإيران.
مثلما سبق ذكره أن حالة فراغ القوة والفوضى السياسية اليت دامهت الدول اليت متر يف مرحلة
انتقالية مثل مصر وتونس وليبيا فضالً عن سوريا واليمن قد أغرى الكثري من القوى الدولية مثل (أوروبا
والواليات املتحدة) والقوى اإلقليمية مثل إيران وتركيا على لعب أدوار حيوية من أجل إعادة ترتيب
األوضاع اإلقليمية لصاحلها ،وعليه ُوجدت يف الوقت احلاضر جمموعة من اإلطراف الفاعلة اليت تسعى
للتأثري يف جمريات األمور والتحكم يف تطور السياسات حبيث بدأ يف املنطقة الشرق أوسطية ما ميكن أن
نسميه بري(سلسلة احملاور) املتعددة ،فهناك احملور الغريب (الواليات املتحدة وإسرائيل وأوروبا) واحملور
اإلسالمي بشكليه املتشدد (إيران) واملنفتح على العلماين (تركيا) ،وأيضاً هناك حمور األنظمة التقليدية

اليت حتاول ملء الفراغ واحللول حمل النظم اليت كانت متثل مرتكز يف إدارة تفاعالت النظام اإلقليمي
العريب (جمموعة الدول اخلليجية).
ولعل احلراك اإلقليمي الذي أخذت تبديه دول مثل (إيران وتركيا) إمنا يرد إىل حماولة تصدير
إمنوذج (لبناء الدولة) قائم على أساس املوروث اإلسالمي ،مع إقرارنا بوجود اإلختالفات ما بني
التجربتني اإليرانية والرتكية ،وهذا احلراك اإلقليمي وجد بعض املقرتبات مع الشارع العريب حبكم إن
احلركات اإلسالمية ،وهي عناصر القوة اليت حتاول هذه التجارب أن توجد بعض املشرتكات معها ،كان
هلا دور يف إسقاط األنظمة الشمولية ،دون أن ننسى أن هذا احلراك ليس مستحدثاً مبعىن أن األدوار
اإلقليمية لكل من تركيا وإيران للتأثري يف التفاعالت والعالقات اإلقليمية إمنا تعود لسنوات عدة متتد إىل
عقد التسعينيات مع بعض اإلختالف يف نوعية هذه األدوار.
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وبشكل عام ،بدا أن التغيريات اليت جتتاح النظام اإلقليمي العريب واليت لعبت فيها احلركات
اإلسالمية دوراً كبرياً أخذت تصب يف صاحل القوى اإلقليمية بشكل أكرب من السابق ،فلم حيدث أن
توفرت فرص للقوى اإلقليمية للنفاذ اىل قلب العامل العريب واإلسهام يف إعادة تشكيل سياساته مثلما
وفرهتا هذه التغيريات ،ولعل القراءة املتأنية للمراحل التأرخيية اليت مرت هبا جتارب الدول اإلقليمية (إيران
وتركيا) للتحكم أو التأثري يف تفاعالت املنطقة العربية تقدم رؤية واضحة على أن املرحلة الراهنة تعد حلظة
إسرتاتيجية قد ال تتكرر من املمكن ان حتدد مستقبل القوة األكرب على الصعيد اإلقليمي.
فلو إنتقلنا إىل التجربة اإليرانية سنجد أن قيام الثورة اإلسالمية يف إيران عام  0525مثل وعداً
بتحسني العالقات العربية – اإليرانية إال أن ذلك مل حيدث لعزم إيران على تصدير ثورهتا اإلسالمية إىل
الدول اجملاورة كما كان إندالع احلرب العراقية – اإليرانية ووقوف الدول العربية إىل جانب العراق،
بإستثناء ليبيا وسوريا اليت وقفت إىل جانب إيران ،قد مثل منعطفاً سلبياً يف تطوير هذه العالقات حبيث

إنتهى عقد الثمانينات من القرن املاضي والعالقات العربية – اإليرانية يف أسوأ أحواهلا ،وبعد أنتهاء حرب
اخلليج األوىل ركزت إيران جهدها السياسي واإلقتصادي على إعادة البناء وتراجعت عن أفكار تصدير
الثورة ،ال سيما وإن وفاة مؤسس اجلمهورية اإلسالمية آية اهلل اخلميين عام  ،0515كانت عامالً مضافاً
يف هذا الرتاجع األيديولوجي مما مهد الطريق لتحسني العالقات مع الدول العربية ،وكان العامل األبرز يف

دفع العالقات حنو جادة جديدة هو غزو العراق للكويت ووقوفها على احلياد من احلرب اليت قادها
التحالف الدويل عام  0550رغم أهنا ساندت موقف دول اخلليج العريب من العدو املشرتك ،وزاد
التقارب بعد إنتهاء احلرب حبيث شاركت إيران دول اخلليج رفضهم لصيغة إعالن دمشق عام 0550
الذي يعطي نوع من الدور والوصاية لسوريا ومصر على أمن اخلليج ،بيد أن هذا التقارب مل مينع حدوث
خالفات حول الوجود العسكري األجنيب يف اخلليج العريب ،إال أنه بشكل عام كان لإلصالحيني الذي
وصولوا إىل السلطة يف بداية عقد التسعينيات وباألخص الرئيس (حممد خامتي) دور كبري يف تلطيف
أجواء العالقات اإليرانية – اخلليجية ( ،)02إال أن تغري موازين القوى يف الشرق األوسط إثر اهلزمية اليت
حلقت بالنظام العراقي بعد حرب اخلليج الثانية ووضعه حتت نظام املراقبة الدولية وعزله عن حميطه
اإلقليمي والدويل بالكامل قد عزز أكثر من موقع إيران اإلسرتاتيجي مما جعلها نوعاً ما ترتاجع عن
مكاسبها السياسية اليت حظت هبا من خالل موقفها الدبلوماسي مع دول اخلليج الذي بنته على أساس
وجود التهديد العراقي املشرتك ،فكان للرتاجع العراقي أن مثل إغراءاً للجانب اإليراين ألن يعمل على
 - 02د .حممد السيد سليم ،مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب واإليرانيني منه ،يف :العالقات العربية –
اإليرانية :اإلجتاهات الراهنة وآفاق املستقبل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،0551 ،ص .101
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تطوير منظومته التسليحية وقواهتا العسكرية مستفيداً يف ذلك من حالة اإلهنيار اإلقتصادي الروسي مبا
مكنه من شراء األسلحة بأسعار تنافسية وركزت إيران أكثر على تطوير قدراهتا الصاروخية يف نطاق
إسطوهلا البحري فضالً عن شرائها للغواصات والصواريخ املضادة للسفن من روسيا مما أثار خماوف وقلق
دول اخلليج من النفوذ اإليراين ال سيما مع إصرارها على التمسك جبزء األمارات الثالثة وإطالقها لبعض
التصرحيات التهديدية بني الفرتة واألخرى ( )00وكان هلذه التطورات أن جعلت املسار اإلجيايب للعالقات
العربية – اإليرانية يتعرض لشيء من الرتهل ال سيما وأن العالقات الدبلوماسية مع أهم دول املنطقة
وهي مصر مل تزل مقطوعة يف ذلك الوقت.
أما فيما يتعلق بالتجربة الرتكية مع العامل العريب ،فمع إنتهاء نظام القطبية الثنائية إثر تفكك
اإلحتاد السوفييت أخذت السياسة اخلارجية الرتكية تبدي إهتماماً كبرياً بالتوجه حنو الغرب رغبة منها يف
اإلنضمام إىل اإلحتاد االورويب ومن مث كان لظهور الدول اجلديدة يف آسيا الوسطى اليت متتلك معها تركيا
روابط إثنية دور يف دفع تركيا ألن تلعب دوراً إقليمياً يف هذه املنطقة



وهو ما كان على حساب بناء

 - 00جراهام فولر ،الشرق األوسط ،يف :زملي خليل زاد (حمرر) ،التقييم اإلسرتاتيجي ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلسرتاتيجية ،الطبعة االوىل ،أبو ظيب ،0552 ،ص .091

 منذ سقوط اإلحتاد السوفييت أصبح هناك صراع إقليمي من أجل النفاذ إىل مناطق آسيا الوسطى والقوقاز هبدف
السيطرة على مصادر الطاقة فضالً عن تأمني شبكة أنابيب نقل النفط والغاز وهو ما عمل على زيادة التنافس اإلقليمي
بني الدول ،فعلى سبيل املثال حتولت منطقة القوقاز إىل ساحة صراع بني ثالث دول متلك روابط ثقافية ودينية وسياسية
مع دول القوقاز (جورجيا ،أرمينيا وأذربيجان) وهذه القوى هي :روسيا ،أيران وتركيا ،للمزيد حول التنافس اإلقليمي يف
القوقاز راجع:
- Lasha Tchantouridzé, the three colors of war: Russian, Turkish and
Iranian military threat to the south caucuses, The Caucasian Review of
International Affairs, Vol (2), No (1), Winter, 2008, pp 2 – 10.
كذلك إن النزاع احلدودي على إقليم (ناغورنو -كاراباخ) حتول إىل ساحة صراع وتنافس ما بني تركيا وإيران ،ففي
الوق ت الذي كانت فيه تركيا تدعم أذربيجان على إعتبار أن معظم األذر هم من القومية الرتكية ،فإن أيران بدأت بدعم
أرمينيا واليت تعد العدو القومي لألتراك ،راجع يف ذلك:
Mushfig Mammadov, Legal Aspects of the Nagorno-Karabakh Conflict,
The Caucasian Review of International Affairs, Vol (1), No (1), Winter,
2006, p 15.
كما أن مقاطعة ( )Xinjiangاإلسالمية واليت تقع يف أقصى غرب الصني جبوار مجهورة تركمانستان اليت تعد من
مجهوريات آسيا الوسطى تشغل ما مساحته ( )%02من حجم الصني ،وهي تعد موطن املسلمني (اليغور –
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عالقات وثيقة مع العامل العريب ،وبشكل عام أدى التغيري اجلوهري يف منظومة العالقات الدولية بعد عام
 0550إىل تغيري يف بيئة السياسة اخلارجية الرتكية ،ففي آسيا الوسطى توجد شعوب ذات أصول تركية،
كما ظهرت يف البلقان الشعوب ذات الصالت الرتكية (البوسنيون واأللبانيون يف كوسوفو) وقد عىن
ظهور هذا (الفضاء الرتكي) توسيع للفرص السياسية للتحول حنو قوة إقليمية وهو ما أدى إىل ظهور
مفهوم (العثمانية اجلديدة) الذي صاغه الرئيس (توركوت أوزال) والذي يعين أن هناك فضاء أسرتاتيجي
جديد ميتد من تركستان على مشارف الصني اىل البلقان ،وإن تركيا تقع يف منتصف هذا الفضاء ويف قلبه
مما شجع طموح تركيا على لعب دور إقليمي ،خصوصاً وأن حرب اخلليج الثانية عملت على توثيق
التعاون الرتكي – األمريكي ،وهكذا بدأت تركيا تتبع سياسة خارجية إتسمت بالطابع القومي فضالً عن
تركيزها على البعد األمين ،وهو ما ساعد على سيادة ما أمساه البعض بالنهج األمين يف السياسة اخلارجية
الرتكية طوال عقد التسعينيات ومما ساعد على ذلك أيضاً التدهور اإلقتصادي وعدم اإلستقرار السياسي

احلزيب وختوف املؤسسة العسكرية من صعود اإلسالم السياسي يف البالد ،ويف ظل هذا النهج مل تعطي
تركيا أي أمهية إسرتاتيجية للعامل العريب يف سياستها اخلارجية وهو ما إنعكس سلباً على واقع العالقة بني
الطرفني ( ، )00ولعل توجهها األبرز حنو الشرق األوسط كان قد متثل بتقوية عالقاهتا مع إسرائيل من
خالل اإلتفاقية اإلسرتاتيجية اليت مت توقيعها عام  0551واليت كان يراد هبا موازنة اجلهد السياسي
اإليراين ،إذ نصت تلك اإلتفاقية على التعاون العسكري بني الطرفني واإلشرتاك معاً يف أي حرب
خيوضها أحد أطراف اإلتفاقية ضد بلد ٍ
ثان ،وكانت إسرائيل تريد هبذه اإلتفاقية توسيع عمقها
اإلسرتاتيجي من خالل إستخدام القواعد الرتكية لضرب أي أهداف اسرتاتيجية حمتملة يف إيران على
إعتبار أن ايران كانت تعد داعم رئيس حلركات وفصائل املقاومة يف فلسطني ولبنان واليت كانت تقاتل
بالضد من إسرائيل ( ،)03إال أن وصول حزب العدالة والتنمية قد قوض ،نوعاً ما ،هذه الشراكة لصاحل
 )Uighursوغالبي ة املسلمني فيها من أصل تركي ويطمحون إىل تأسيس دولة تركستان الشرقية ،وهو ما مثل إغراء
للجانب الرتكي لزيادة نفوذه يف منطقة آسيا الوسطى ،للمزيد من التفاصيل راجع:
وليد عبد احلي ،املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل  ،0202 – 0521مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،أبو ظيب ،0222 ،ص ص .42 – 35
 - 00إرسني كااليسي أوغلو ،السياسة اخلارجية الرتكية إزاء األمن اإلقليمي والتعاون يف الشرق األوسط :العالقات
العربية – الرتكية  ..إىل أين؟ ،املستقبل العريب ،السنة ( ،)00العدد ( ،)040نيسان – أبريل ،0555 ،ص ص –32
.42
 - 03سالم الربضي ،التآكل يف العالقات الرتكية – اإلسرائيلية وإستبعاد التغري اإلسرتاتيجي ،اجمللة العربية للعلوم
السياسية ،العدد ( ،0200 ،)32ص ص .003 – 000
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تعميق العالقة أكثر مع العامل العريب ،فمنذ وصول اإلسالميني إىل احلكم يف تركيا بدأت السياسة
اخلارجية الرتكية تأخذ مالمح جديدة متثلت يف مساعيها لرتميم العالقة مع العامل العريب واليت تصدعت
بسبب من تنامي العالقات مع إسرائيل ،فبدأت أنقرة باإلنفتاح على الدول العربية ويف ذات الوقت
التجاوب مع السياسة األمريكية بطريقة مغايرة عن السابق وفقاً ملا متليه املصلحة الرتكية ،وهذه السياسة
بات يصفها البعض بالتوجه جنوباً على إعتبار أن تركيا بدأت تويل إهتمام شديد مبناطقها التقليدية اليت
كانت جزءاً من الدولة العثمانية ،فيما مساها آخرون بري(ما بعد الكمالية) ،ولعل هذا التحول الرتكي يف
إجتاهات اإلهتمام اإلقليمي إمنا يرد إىل حالة التلكؤ اليت لقيتها من اإلحتاد األورويب وعدم بذل الواليات
املتحدة جهوداً كافية إلقناع األوروبيني بإنضمام تركيا إليهم وهو ما دفع تركيا إىل البحث عن فضاء
مصاحل آخر خصوصاً أن السنوات اليت عكفت فيها عن الشرق األوسط أشرت أسبقية أيرانية يف تنامي
النفوذ يف املنطقة (.)04
وبات واضحاً إن هذا التحرك الرتكي اجلديد جتاه العامل العريب إمنا متليه املصلحة الرتكية اليت
حتاول أن تكون العباً أساسياً يف الشرق األوسط باعتبارها أحد اعمدة املثلث اإلسرتاتيجي (تركيا ،إيران
ومصر)  ،وهي يف ذلك تطرح نفسها كإحتياطي إسرتاتيجي لإلحتاد األورويب الذي تسعى جاهدة إىل
اإل نضمام إليه على إعتبار أن اإلنضمام إىل هذا اإلحتاد يعد الثابت الوحيد يف سياستها اخلارجية ،حبيث
تسعى تركيا من خالل تعظيم دورها يف الشرق األوسط إىل أن تبني لإلحتاد األورويب من أنه ال ميكن أن
يؤدي دور القوة العاملية يف الشرق األوسط إال من خالل تركيا ،مبعىن آخر أهنا حتاول إعطاء األوروبيني
الفرصة لفهم دور تركيا بشكل أكرب مما يعظم من أوراقها التفاوضية يف اإلنضمام إليهم الحقاً ( )09وهو
ما يبدو أن تركيا وجدت احلل السحري لإلنضمام لإلحتاد األورويب من خالل املوازنة ما بني حاجة أوروبا

لشريك إقليمي يكون له الدور األساس يف منطقة الشرق األوسط  للحيلولة دون التأثري سلبياً على

املصاحل الغربية وما بني القبول برتكيا كعضو يف هذا اإلحتاد.

 - 04علي حسني باكري ،صعود تركيا اإلقليمي :تصورات عن دور أنقرة املفرتض ،يف :تركيا من اإلقليمية إىل العاملية
(ملف) ،آفاق املستقبل ،جملة سياسية إقتصادية إسرتاتيجية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،أبو ظيب،
العدد ( ،)4السنة األوىل ،مارس – أبريل ،0202 ،ص .10
 - 09د .حممد السيد سليم ،اخليارات اإلسرتاتيجية للوطن العريب وموقع تركيا منها ،يف :احلوار العريب الرتكي بني
املاضي واحلاضر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،0202 ،ص .11
 جاء يف مقدمة دراسة صدرت عن معهد (بروكنغز) األمريكي " ال توجد منطقة يف العامل على صلة وثيقة ببعض
املسائل اإلسرتاتيجية األكثر أمهية يف زمننا احلاضر كما هي منطقة الشرق األوسط ،من اإلرهاب واهلجرة واإلجتار
باملخدرات والنزاعات الدينية إىل أسلحة الدمار الشامل " ،أنظر ذلك يف:
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وهكذا يبدو واضحاً أن السياسة اخلارجية لرتكيا يف ظل حكومة (حزب العدالة والتنمية) واليت
بدأت أعماهلا منذ عام  0220قد اختلفت جذرياً ونوعياً عن السياسات السابقة ،إذ أخذت تركيا
تسعى بشكل دؤوب لالنتقال من بلد يعد طرف يف حماور وتكتالت إىل بلد يكون هو الصانع
للسياسات اإلقليمية ،أو بشكل آخر انتقلت تركيا من األطراف إىل مركز األحداث حيدوها يف ذلك
الرغبة يف لعب أدوار إقليمية أكثر فاعلية خصوصاً يف املناطق اليت متتلك فيها تركيا إرثاً ثقافياً وتارخيياً
واسعاً مثل املنطقة العربية ومناطق القوقاز وغرب آسيا ،وهذا التحول يف السياسة اخلارجية هو نتيجة
ملدركات جديدة وضعها وزير خارجيتها (أمحد داوود اوغلو) (.)01
إذا ،مع وصول حزب العدالة والتنمية بدأ تعديل أجندة السياسة اخلارجية الرتكية اليت رمبا
وجدت إن إمهال تركيا لدورها اإلسرتاتيجي يف العامل العريب إنعكس إجياباً لصاحل إيران اليت متكنت من
إستغالل إنقسام النظام اإلقليمي العريب فبدأت بالنفاذ إىل مفاصل عدة يف هذا النظام وقد إزداد هذا
النفاذ مع حرب اخلليج الثالثة  ،0223لذا أخذت التوجهات اجلديدة تركز أكثر على تطوير العالقات
الرتكية – العربية وقد متثل ذلك يف حتسني العالقة مع سوريا من خالل فتح احلدود واإلتفاق على إجراء
مناورات عسكرية مشرتكة وإن كان بشكل حمدود ( ،)02فضالً عن دورها الذي بدأ يتسع يف القضية
الفلسطينية من خالل إستقبال ممثلي حركة محاس وإستقبال الرئيس الفلسطيين حممود عباس وسعيها
للقيام بوساطة حلل اخلالفات الفلسطينية – الفلسطينية اليت إتسعت بعد إنتخاب حكومة (إمساعيل
هنية) يف العام  ،0229وهو ما إنعكس سلباً على العالقات الرتكية – اإلسرائيلية خصوصاً مع إدانة
تركيا حلرب لبنان صيف عام  ، 0221إال أن مديات الدور الرتكي اجلديد مل تقف عند هذا احلد بل
مشلت أيضاً التقارب مع أكراد العراق ومع إيران والسعي إىل الوساطة بني إيران وباكستان على خلفية
التفجريات اليت حدثت يف إقليم سيستان عالوة على سعيها للوساطة بني إيران والدول الكربى خبصوص
الربنامج النووي اإليراين ولعبها دور الوسيط بني إسرائيل وسوريا وحماولتها لبناء مقدمات جادة

إيفو دالدر ،نيكول نيسوتو وفيليب غوردون ،هالل األزمات :اإلسرتاتيجية األمريكية – األوروبية حيال الشرق األوسط
الكبري ،ترمجة :حسان البستاين ،الطبعة األوىل ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،0221 ،ص .1
 - 01أمحد داوود أوغلو ،العمق االسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية ،الدار العربية للعلوم (ناشرون)،
بريوت.0202 ،
 - 02عدنان السيد حسني ،العرب واإلنفتاح الرتكي ،يف :تركيا من اإلقليمية إىل العاملية (ملف) ،مصدر سبق ذكره،
ص .20
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للمفاوضات الثنائية وهذا الدور عرب عنه رئيس وزراء تركيا بالقول " إن تركيا جزء من الشرق األوسط
الكبري ،وعليها مسؤوليات وجيب أن تأخذ مكاهنا فيه " (.)01
ولعل هذا الدور اإل قليمي الرتكي اجلديد يف مقاصده اإلسرتاتيجية ال خيرج عن إطار السعي
ملنافسة النفوذ اإليراين من خالل موازنة هذا النفوذ يف املشرق العريب إذ تقدم تركيا نفسها كبديل
إسرتاتيجي – إسالمي قادر على لعب دور يف امللفات اليت متتلك إيران نفوذاً كبرياً فيها مثل امللف
الفل سطيين ،عالوة على أن سعي تركيا لبناء عالقات وثيقة مع سوريا أريد به تقليل إعتماد سوريا على
إيران وبالتايل حتويل وجهة التحالف اإلسرتاتيجي السوري حنو تركيا بشكل أكرب ،أي مبعىن آخر أرادت
تركيا من توثيق عالقاهتا مع سوريا كسر اإلحتكار اإليراين للدور السوري ،دون أن ننسى أن تركيا تقدم
إمنوذجاً إسالمياً أكثر قبوالً على صعيد العامل العريب وأقل تشدداً من اإلمنوذج اإليراين خصوصاً وأن كثري
من املشرتكات التأرخيية موجودة بني اجلانبني الرتكي والعريب سامهت يف تشكيل واقع اهلويات الثنائية.

المبحث الثالث
الفعل السياسي العراقي تجاه التغييرات اإلقليمية :الفرص والتحديات.
يف إطار هذا العرض حلقيقة العالقات اإلقليمية ولطبيعة التنافس القائم ما بني الدور الرتكي والدور
اإليراين ،من املؤكد واحلال هذه إن الثورات العربية عملت على حتطيم الكثري من موازين القوى اهلشة اليت
كانت حتكم العالقات العربية مع القوى اإلقليمية حبيث إن إهنيار النظام يف (مصر) وتصدع النظام يف
(سوريا) بفعل الضغوط اخلارجية والداخلية قد مثل فرصة ساحنة للقوى اخلارجية لتقوية ادوارها يف اإلقليم
العريب بعد أن تراجعت الكثري من املوانع ،وأيضاً كان لسقوط هذه املوانع أثر يف السياسة اخلارجية
العراقية الطاحمة إىل لعب دور إقليمي يف ظل بيئة جديدة بعد أن شاب العالقات العراقية – العربية
الكثري من التحديات واملخاوف وسوء الفهم.
فمنذ حدوث التغيري السياسي بناءاً على نتائج حرب عام  ،0223مل تتمكن السياسة اخلارجية
العراقي ة من بناء عالقات جديدة وفاعلة مع حميطها العريب خالل سنوات قصرية ،بسبب كل من
 - 01حممد نور الدين ،تركيا والعدوان اإلسرائيلي على لبنان :أدوار وتوازنات ،شؤون األوسط ،العدد ( ،)003صيف
 ،0221ص .22
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اإلنعزال السياسي الذاتي الذي إنتهجته احلكومة إلبقاء العراق خارج إطار التفاعل مع املنظومة العربية

كرد فعل جتاه السياسات اليت تبنتها هذه الدول يف الوقوف إىل جنب النظام السابق بالضد من الشيعة
يف العراق ،ولعل هذا املوقف بدا واضحاً حىت إثناء كتابة الدستور الدائم واخلالف حول إرتباط العراق
بالدول العربية  إذ فضل أنصار التوجه اجلديد التشديد على عبارة أن العراق جزء من العامل اإلسالمي
أما أنصار التوجه القومي فشددوا على إن العراق جزء من األمة العربية  ،ولعل هذا املوقف الذايت مل
يكن عامالً مشجعاً لبناء عالقات إجيابية مع الدول العربية وقد إقرتن هذا اإلنعزال الذايت بسياسة بدت

وإهنا متماسكة يف مضامينها تبنتها الدول العربية جتاه العراق قائمة على العزل العربي أو إعتبار العراق

من املناطق اهلامشية ا لغارقة يف جلة الفوضى وعدم اإلستقرار ،ولعل هذا اإلمهال العريب للعراق قد شجع
أطراف إخرى يف مسعاها ملواجهة النفوذ األمريكي يف العراق على إبداء تدخل أكرب يف شؤونه الداخلية
وهو تدخل سليب متثل يف إذكاء حدة العنف الداخلي من خالل الدور الذي بذلته الدول اجملاورة للعراق،
وهو ما جعلهم أكثر تأثرياً يف الساحة العراقية ويف ذات الوقت جعل (اهلالل الشيعي) أكثر إثار
للمخاوف العربية وأقرب إىل التحقق كأمر واقع.
وحنن إذ نتحدث عن إنعكاس التغيريات يف املنطقة العربية على العراق إمنا نريد التأكيد على
فكرة إننا ال نسعى إىل إستقصاء ما سرتتبه هذه التغيريات من تداعيات سلبية أو إجيابية على العراق
بالدرجة األوىل ألن القبول هبذه الفكرة معناه أن العراق ساكن وال يبدي أي حراك سياسي ويبقى جمرد

متلقي لإلرتدادات الراجعة عن التغيري يف املنطقة العربية ،بل نريد الرتكيز على فكرة أن زوال األنظمة
الشمولية وباألخص (ليبيا ومصر) وسيادة مناخ عام داعي للحرية السياسية وبناء الدميقراطية قد وفر
فرصة إسرتاتيجية للعراق من أجل إبداء حراك سياسي متحرر من الكثري من العقبات اليت كانت تعزل
العراق عن حميطه العريب ،فسقوط األنظمة اليت تنتمي إىل العهد القدمي من النظام اإلقليمي العريب قد
 من املعروف إن عالقة العراق اإلرتباطية مع الدول العربية كانت مثار جدل قبل سقوط النظام يف أبريل ،0223
فمشروع العراق اجلديد الذي رعته وزارة اخلارجية األمريكية عام  0220كان قد ضم شخصيات من الرافضني إلي
إرتباط مع الدول العربية ،ومثال على ذلك أن كنعان مكية الذي كان من أشد الداعني إىل إسقاط النظام بالقوة
العسكرية األمريكية قد سبق له أن قدم رؤية يف معهد ( )American Enterpriseيف أكتوبر  0220أشار فيها
إىل أن العراق اجلديد ينبغي أن يتجاوز مشكالت التنوع يف جمتمعه من خالل تبين هنج بنائي (فوق قومي) على إعتبار
أن (العراق العريب) سيكون عائق أمام حل إشكالية اإلنتماء واهلوية الوطنية ،وحسب رأيه ال ميكن أن يكون العراق
جلميع أبناءه مبختلف إنتمائاهتم إال من خالل أن يكون غري عريب ،أنظر ذلك يف:
د .عبد علي كاظم املعموري ،إشكالية املواطنة واهلوية الوطنية العراقية ،يف :املواطنة واهلوية العراقية :عصف إحتالل
ومسارات حتكم ،مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ،بيسان للنشر ،بريوت ،0200 ،ص .91
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أسقط املوانع واملربرات اليت كانت حتول دون ان يؤدي العراق دور إقليمي ،وهكذا فإن هذا التغيري بات
فرصة للعراق للتحول من (ملعب للقوى اإلقليمية) إىل (العب إقليمي).
ولعل العوامل اليت تساعد العراق على لعب دور إقليمي مستفيداً يف ذلك من حالة التغيريات يف

هذه املنطقة هي عدم االستقرار والسيولة في إعادة التكوين السياسي الداخلي ،إذ أن أغلب الدول
اإلنتقالية يف املنطقة العربية مل تزل يف مرحلة من إعادة تكوين نظامها السياسي ومل تبلور بعد مالمح
سياسة خارجية واضحة ،فالثورات العربية أعادت ترتيب الكثري من إهتمامات الدول ،إذ تراجعت فكرة

(اإلهتمام باخلارج) يف إطار حاالت عدم اإلستقرار احلادة ويف ظل الضغوط السياسية والتحديات األمنية
وهو ما يدفع صناع القرار القلقني إىل ختصيص املوارد حنو الداخل واحلذر من احلركات غري احملسوبة وهو
ما يرتتب عليه الدفع بإجتاه إستمرار شلل السياسة اخلارجية حلني التحول من الثورة إىل الدولة (،)05
وهذا األمر ،نظرياً ،يتيح للعراق تأدية دور إقليمي ميكن أن يقوى من خالل إمكانية النفاذ إىل هذه
الدول عرب بناء عالقات إجيابية مع النخب السياسية خصوصاً وإن ما يشجع على ذلك إن احلواجز
السياسية اليت كانت حتملها األنظمة السابقة جتاه العراق قد زال أغلبها ،فضالً عن ذلك إن مثة توجه
طاغ حنو تبين التعددية السياسية كآلية لبناء اجملتمع السياسي وإعتماد األنتخابات كمحكم للنزاعات
وإدارة الصراع اإلجتماعي من خالل التداول السلمي للسلطة ولعل إمتالك العراق األسبقية في تحقيق
تجربة الممارسة السياسية السلمية ،بالرغم من نقاط الضعف اليت تعرتيها ،ميثل أيضاً فرصة إلبداء
حراك إقليمي فاعل على أساس أن العراق ميلك جتربة تسعى هذه الدول املتحولة إىل إقتفاء مضامينها.
وعلى هذا األساس كان إصرار العراق على عقد القمة العربية بدورهتا اإلعتيادية يف بغداد هناية
شهر آذار من عام  ، 0200ميثل ترمجة رمسية لطموح سياسي بلعب دور إقليمي يف ظل هذه األوضاع
العربية املضطربة ،وقد إمتد هذا الطموح إىل مستوى تقدمي مشروع حلل األزمة السورية حبيث مت عرض

هذا املشروع على املبعوث العريب  -األممي (كويف أنان) ،فضالً عن ذلك أخذ العراق يتطلع للعب
 - 05د .حممد عبد السالم ،كيف ستدار العالقات اإلقليمية يف املرحلة املقبلة ،السياسة الدولية ،العدد (،)014
السنة السابعة واألربعني ،أبريل ،0200 ،ص .2
 حسب املشروع العراقي حلل األزمة السورية والذي سبقته زيارات ملسؤولني عراقيني لدمشق قبل عقد القمة العربية من
أجل األتفاق مع احلكومة على ترتيبات معينة إلحتواء النزاع االهلي هناك ،فإن هذا املشروع يؤكد يف بعض بنوده على
تشكيل حكومة وحدة وطنية متثل مكونات الشعب السوري مع إعطائها صالحيات التفاوض مع املعارضة مث يصدر
جملس األمن قراراً مبنع التدخل بالشؤون الداخلية السورية ،أنظر ذلك يف:

صحيفة الصباح البغدادية ،العدد ( )0921يف  1نيسان – أبريل .0200
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دور الوسيط يف حل أزمة الربنامج النووي اإليراين من خالل إجرائه اإلتصاالت مع املفوضية األوروبية
إلستضافة لقاء الدول الست الكربى مع إيران يف بغداد.
ولكن مثلما توجد بعض املتغريات اليت متثل نقاط قوة لصاحل الدور اإلقليمي العراقي إال أن هذا
ال يلغي وجود بعض العقبات والكوابح اليت قد تعيق فاعلية هذا الدور ،ولعل نقاط الضعف هذه ميكن
متثيلها باآليت:

 .1البيئة السياسية الداخلية العراقية.

لعل من أوىل املالحظات اليت ميكن رصدها بسهولة خبصوص الطبيعة التفاعلية للبيئة السياسية
العراقية هو أن هذه األخرية مل تزل موضوعاً لألنقسامات والصراعات السياسية اليت تأخذ يف بعض
اجلوانب طابعاً عنيفاً ،فعدم الوصول إىل إتفاقات داخلية يضعف كثرياً من قدرة العراق على إبداء دور
إقليمي لتصدر قيادة املنظومة العربية ،مبعىن آخر أن األمة املنقسمة على ذاهتا تكون أكثر إنشغاالً
هبمومها الداخلية من لعب دور يف الشؤون اخلارجية ،ويف حال أولت إهتماماً بالشأن اخلارجي مع بقاء
اإلنقسامات الداخلية دون حل سيوفر هذا األمر فرصة إلثارة اخلالف واألنقسام أيضاً حول هذا الدور

اخلارجي  ، السيما وإن بقاء اإلنقسام الداخلي سيفقد مسألة القيام بدور خارجي احلصول على الدعم
الكايف والالزم من خمتلف القوى السياسية ،فتعثر العملية السياسية وما يرتبط هبا من أزمات متتالية قد
تفضي إىل مأزق وطين كلي يشمل إمكانية نكوص العملية السياسية احلالية وسقوط مشروع إعادة بناء

الدولة برمته ( ،)02واحلال هذه تبدو البيئة الداخلية غري داعمة للدور اخلارجي ،فضالً عن ذلك إن
اإلمنوذج العراقي مل يزل غري واضح مبضامينه السياسية ،هل العراق دولة علمانية – ليربالية أم إسالمية،
هل العراق ميثل إمنوذج لدولة مركزية أم إحتادية – فدرالية ،هل العراق يعد دولة إشرتاكية أم رأمسالية ،فعدم
قدرة العراق على حسم هذه الثنائيات احملرية جيعل الدور اإلقليمي يفقد الكثري من مصادر قوته .

 مثال ذلك إن عقد القمة العربية يف العراق يف شهر آذار من العام احلايل حتول إىل ساحة خالف ما بني الكتل
السياسية ففي الوقت الذي أصرت فيه الكتل املنضوية حتت لواء التحالف الوطين على عقد القمة وإجناح شروطها
أبدت كتلة العراقية يف أكثر من مرة إشارات على أن الوضع الراهن ال يستوجب عقد هذه القمة وإن مثة أمور داخلية
أوىل بأن تأخذ القدر الكايف من اإلهتمام وهو ما أشر إن اإلنقسام السياسي طال حىت مسألة القيام بدور إقليمي
خارجي.
 - 02صالح النصراوي ،العراق والطريق إىل الدولة املدنية ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)013السنة السابعة واألربعني،
يناير ،0200 ،ص .00
 يتفق املعنيني بدراسة العالقات الدولية على أن جناح إسرتاتيجية الدولة اخلارجية مرتبط بوجود بيئة حملية داعمة هلا
ألن فقدان الدعم احمللي من داخل أو خارج احلكومة يؤدي إىل إخفاقات إسرتاتيجية بإجتاهني :األول من خالل تعطيل
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 .2المخاوف السياسية اإلقليمية العربية.

طاغ يسود املناخ السياسي لبعض الدول العربية وباألخص الدول اخلليجية من أن تكون
مثة ختوف ٍ
مثرة الدور الريادي احملتمل للعراق لصاحل إيران وليس لصاحل الدول العربية ،وهو ما جيعل هذه الدول تنظر

للمسعى العراقي بإنه دور (بالنيابة) يقوم به لصاحل القوة اإلقليمية (إيران) ،وبالتايل يواجه هذا املسعى
العراقي بتحركات مضادة خليجية على األغلب حتاول ملء الفراغ وبناء منظومة أمنية جديدة لقيادة
السياسات اإلقليمية العربية ،ومن املعلوم أن احد األسباب اليت وقفت وراء سياسة (اإلحتواء العريب)
للعراق منذ عام  0223هو نتيجة لزيادة النفوذ اإليراين فيه والتخوف من حتوله إىل ناصية سياسية
إلمتداد املزيد من النفوذ حنو دول أخرى جماورة وبالتايل مل يزل هذا التخوف حيكم العالقات العراقية –
العربية خصوصاً وأن تغري موازين القوة اإلقليمية قد عزز أكثر من هذه املخاوف.
فحسب السياق التأرخيي شهد النفوذ اإليراين حتوالت إسرتاتيجية بدءاً من العالقات متعددة
املستويات مع دولة مثل سوريا ونفوذها يف لبنان من خالل حزب اهلل وصوالً إىل نفوذها يف العراق الذي
تنامى منذ سقوط النظام السابق يف أبريل  ،0223وإن كانت العالقات العربية – اإليرانية قد حكمتها
موازين قوى بدت ثابتة خالل السنوات السابقة فإنه بدءاً من عام  0223قد إختل هذا التوازن لصاحل

إيران بعد أن بات لديها قواعد لوجود ونفوذ مادي ومعنوي يف العراق مما أثار خماوف الكثري من الدول
العربية ( )00اليت وجدت يف هذا النفوذ تعزيزاً حملور (دول املمانعة) ال سيما بعد أن بات هذا احملور غري
مقتصر على الدول العربية ،إذ إمتد هذا احملور ليأخذ بعداً (فوق قومي) ومبين على أسس ومصاحل
سياسية واألكثر من ذلك إن هذا احملور بات ،وفقاً لوجهة نظر الدول املعتدلة ،واقعاً حتت سيطرة إيران
وتوجهاهتا الراديكالية مما أفقد هذا احملور مقاصده اإلسرتاتيجية من أنه يراد به إضعاف الفعل السياسي
األمريكي – اإلسرائيلي وحتول حنو مواجهة نفوذ الدول العربية األخرى من خالل بناء فضاءات سياسية
عابرة للحدود متتد من العراق إىل سوريا وصوالً اىل لبنان وفلسطني وحىت اليمن.

تنفيذ اإلسرتاتيجيا ذاهتا وبأساليب خمتلفة ،والثاين من خالل إخنفاض النظرة إىل قوة األمة من جانب أولئك القيمني
على الساحة الدولية الذي هم أهداف اإلسرتاتيجيا ،للمزيد من التفاصيل ميكن مراجعة:
تريي ل .ديبل ،إسرتاتيجية الشؤون اخلارجية ،ترمجة :د .وليد شحادة ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
 ،0225ص .094
21 - Olga Oliker, Keith Crane, Audra K. Grant, Terrence K. Kelly, U.S.
Policy Options for Iraq: A Reassessment, Air Force Project, Rand
Corporation, California, 2007.
21

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

وعلى هذا األساس أصبح مصطلح (اهلالل الشيعي) مؤشر يدل على درجة التخوف العريب من
النفوذ اإليراين املتنامي يف املنطقة العربية ،هذا التخوف عرب عنه صراحة ،أول األمر ،العاهل األدرين (عبد
اهلل الثاين) يف مقابلة نشرهتا صحيفة (واشنطن بوست) يوم  1ديسمرب  0224عشية التهيؤ لتنظيم أول
إنتخابات برملانية يف العراق ،إذ قال صراحة " إذا سيطرت األحزاب أو السياسيني املوالني إليران على
احلكومة العراقية اجلديدة ،فقد يظهر هالل جديد يضم حركات أو حكومات شيعية مهيمنة يف كل من
إيران والعراق وسوريا ولبنان ،ويغري التوازن التقليدي للقوة بني الطائفتني اإلسالميتني الرئيسيتني ويفرض
حتديات جديدة على املصاحل األمريكية وحلفائها " ( ،)00وضمن السياق ذاته ،عرب قادة عرب آخرين
من حمور (الدول املعتدلة) عن ختوفهم من إتساع هذا (اهلالل الشيعي) وإمتداده بعد العراق إىل دول
أخرى ،فقد قال الرئيس املصري السابق (مبارك) يف لقاء مع قناة العربية الفضائية يوم  1أبريل " 0221
أن العراق بالتأكيد ينتمي إىل الشيعة وهم يشكلون نسبة  %19من سكان العراق وهؤالء والئهم إليران
وليس لدوهلم " ،أما وزير اخلارجية السعودي (سعود الفيصل) فقد صرح قبلها يوم  00سبتمرب 0229
إن هناك إحتماالت إلندالع صراع سين – شيعي يف املنطقة مع تزايد النفوذ اإليراين وسعي الدول
العربية إىل إحتواء هذا النفوذ " (.)03
ويبدو ان حرب العراق عام  0223قد أحدثت نوعاً من املفارقة اإلسرتاتيجية يف عالقات القوة
بني إيران والواليات املتحدة ففي الوقت الذي أملح فيه بعض اخلرباء قبل بداية احلرب إىل أن هذه احلرب
ستكون عنصراً ضاغطاً على السياسة األيرانية اليت ستكتمل حوهلا سلسلة اإلحتواء ما بني الوجود
األمريكي يف إفغانستان والعراق األمر الذي جيعل من ميزان القوة مييل لصاحل الواليات املتحدة بالدرجة
األساس ،إال أن قدرة طهران على التعامل مع احلرب بنوع من املرونة ومساعدهتا للواليات املتحدة
وظهورها مبظهر القوة امل تعاونة أو املؤيدة للفعل السياسي األمريكي قد جعلها تنفك من أسر اإلحتواء
تدرجيياً ومن مث تتحول إىل عنصر مؤثر يف الساحة العراقية ورمبا بنفوذ أقوى من النفوذ األمريكي (.)04
 - 00موشيه عازور ،اهلالل الشيعي بني اخلرافة واحلقيقة ،مركز سابان لسياسات الشرق األوسط – معهد بروكنغز،
ترمجة ،املركز الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية ،القاهرة ،يناير ،0221 ،ص .0
 - 03املصدر السابق ،ص .0
 - 04يشري ريتشارد هاس ،مسؤول التخطيط السياسي اخلارجي يف وزارة اخلارجية األمريكية فرتة إدارة الرئيس األسبق
بيل كلنتون ،إىل أن أحد دروس التأريخ اليت ستبقى عالقة يف الذاكرة إنه إن كانت حرب الواليات املتحدة األوىل مع
العراق عام  0550واليت يسميها حرب الضرورة ( )War of Necessityقد أشرت بداية احلقبة األمريكية يف
املنطقة العربية فإن حرب الواليات املتحدة الثانية مع العراق واليت يسميها حرب اإلختيار ( )War of Choiceقد
أشرت هناية هذه احلقبة ،راجع مقالته يف:
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وعلى أساس النتائج والتداعيات اليت أفرزهتا حرب عام  0223واليت متثل أمهها يف تعظيم النفوذ
اإليراين خارج إطار سياسة اإلحتواء ،أخذت هذه الدولة تلعب دوراً كبرياً يف الشأن العراقي إىل احلد
الذي حتاول أن تشعر فيه الواليات املتحدة بأن هلا مطالب إقليمية وتدعوها اىل التسليم مبكانتها
ومصاحلها هناك ،وهذه الرؤية عكسها قول وزير اخلارجية االيراين يف زيارة له يف بغداد يف شهر آيار من
عام  " 0229إن الطرف الذي سيغادر العراق هي الواليات املتحدة الهنا هي اليت ستنسحب يف هناية
املطاف أما الطرف الذي سيعيش مع العراقيني فهي ايران لكوهنا جارة العراق " (.)09
ويف البدء كان التدخل االيراين يف العراق يتم حتت اطار مؤسسات اجملتمع املدين يف جنوب
العراق وقد شجعت الواليات املتحدة وحلفائها هذا التوجه على اعتبار أنه يكشف عن نية إيرانية يف
املساعدة يف فرض االستقرار يف العراق ،إال أن نظرة احللفاء اىل طهران تغريت مع انتخاب (أمحدي جناد)
الذي بدأ بإعادة إحياء السياسات الثورية الراديكالية جتاه الواليات املتحدة وإسرائيل حبيث أصبح
املسؤولون األمريكيون والربيطانيون ينتقدون التدخل األيراين يف اجلنوب متهمني إيران بتدريب ميليشيات
عراقية وتزويدها بالسالح (.)01
وكان لتحالف سوريا مع إيران ،هذا التحالف الذي متتد بداياته إىل أكثر من عقدين من
الزمان ،قد عزز أكثر من نفوذ إيران يف العراق وبعض أجزاء العامل العريب ،ولعل السبب وراء املوقف
السوري الداعم للنفوذ اإليراين كانت قد أملته مصاحل مشرتكة متثلت بعضها يف اخلوف من أن يكون
احلضور العسكري االمريكي يف العراق مقدمة للدفع بإجتاه تفعيل التغيري يف سوريا كما حصل يف العراق
ال سيما وأن الواليات املتحدة محلت مع دخوهلا إىل العراق مشروع نشر الدميقراطية واإلصالح يف العامل
العريب ،وهو ما جعل أغلب هذه الدول متتلك مربراهتا اليت تدعوها اىل القلق ،وقد ذكر تقرير (جمموعة
دراسة العراق) الذي شارك يف وضعه أواخر عام  0221كل من (جيمس بيكر) والسيناتور الدميقراطي
(يل هاملتون) واخلاص بتقييم االسرتاتيجية األمريكية يف العراق" أن مجيع الدول احمليطة بالعراق ختشى من

Richard Haass, The New Middle East, Foreign Affairs, Volume (19),
Number (1), November – December, 2006, p 147.
25- John Burns, Registering new influence: Iran sends a topic aide to Iraq,
New York Times, 18 May 2005.
 - 01إيران وجرياهنا واألزمات اإلقليمية ،دراسة للمعهد امللكي للشؤون الدولية ،ترمجة :املركز الدويل للدراسات
املستقبلية واإلسرتاتيجية ،القاهرة ،العدد ( )04السنة الثانية ،ديسمرب  ،0221ص .09
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مشروع الرتويج للدميقراطية يف الشرق االوسط واهنا تشعر اهنا ستكون املستهدفة ،األمر الذي يدعوها اىل
تبين سياسة عدائية جتاه التجربة اجلديدة يف العراق " (.)02
وهكذا أسهمت نتائج حرب عام  0223وازدياد حدة النفوذ اإليراين يف املنطقة العربية إىل
تعميق التدخل اإلقليمي يف العراق ،هذا التدخل الذي كانت تدفعه توجهات خمتلفة ،فثمة دول باتت
حتركها هواجس سيطرة مكون إجتماعي معني على السلطة يف العراق أو حىت منو سلطته يف إطار الدولة
الفدرالية ،وعلى الرغم من أن هناك مصلحة مشرتكة للبلدان اجملاورة والقوى اإلقليمية يف إحتواء النزاع
وجتنب تأثرياته اإلرتدادية ،إال أن هذه البلدان تفصلها عن بعض أجندات متصارعة وعدم ثقة متواصل،
وعليه فأن كل طرف أخذ يدعم العب ني معينني يف العراق بالضد من اآلخرين ،فإن كانت إيران قد
عملت على أنشاء شبكات واسعة هلا يف العراق حلماية مصاحلها ،فأن الدول العربية اليت ختشى من
النفوذ اإليراين بدأت بإنشاء شبكات مماثلة يف أوساط السنة العراقيني ،وضمن السياق ذاته جند أن القادة
االتراك كانوا خيشون من إمتداد احلركة اإلنفصالية الكردية وإحتمال أن يصبح العراق مالذاً آمناً حلزب
العمال الكردستاين ( )PKKوهو ما عزز من مربراهتا يف التدخل العلين يف مشال العراق ،وهو ما حدث
فعالً يف أكثر من مرة ،فعلى سبيل املثال ،حذر (عبد اهلل غول) وزير خارجية تركيا آنذاك من أن تفكيك
العراق " سريغم جريانه على التدخل" (.)01
اما اململكة العربية السعودية ،واليت ختشى من اهليمنة اإليرانية على منطقة جنوب العراق الغنية
بالنفط وختشى أيضاً من إنتفاضة شيعية يف منطقتها الشرقية ،قد قدمت دعم مباشر للمتمردين السنة من
أجل موازاة النفوذ اإليراين هناك ،ففي هتديد مباشر وصريح ،كتب (نواف عبيد) املستشار يف احلكومة
السعودية ،إنه يف حال إنسحاب القوات األمريكية من العراق فأن القيادة السعودية ختطط لدعم القادة
العسكريني السنة بنفس وسائل الدعم اليت درجت إيران على تقدميها للجماعات الشيعية املسلحة (.)05

27 - James A. Baker and Lee H. Hamilton, Iraq Study Group report, The
Representatives council, Washington, 2007, p 25.
28 - Daniel L.Byman and Kenneth M. Pollack, Things fall apart: What we
 The Washington Post, 20 August, 2006.؟do if Iraq implodes
29 - The Washington Post, 29 November 2006.
كذلك للمزيد عن موقف السعودية من التغيريات السياسية يف العراق ميكن الرجوع إىل:
جوزيف ماكميالن ،اململكة العربية السعودية والعراق :النفط والدين ،تقرير رقم ( ،)092صادر عن معهد السالم
األمريكي ،واشنطن يف يناير – كانون الثاين .0221
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وعلى الرغم من أن الدول العربية حاولت يف السنوات السابقة ،فك العراق من القبضة اإليرانية
من خالل اإلقبال عليه والتطبيع معه بعد أن أدركوا أن الوضع الشاذ الذي أسلمهم إليه إحتالل العراق
من حيث قبوهلم مجاعياً التطبيع مع العراق وترددهم فرادى يف التطبيع العملي أدى إىل إنفراد إيران
بالساحة العراقية ومسح بتزايد حضورها فيه يوماً بعد آخر ،حبيث شهدت األعوام 0225 – 0221
حماوالت لتغيري تلك املعادلة من خالل فتح سفارات عربية عدة يف بغداد منها األردنية والبحرينية
واإلماراتية كما قام العاهل األردين بأول زيارة إىل بغداد بإعتباره أرفع مسؤول عريب يزور العراق منذ عام
 0223وكذلك فعل وزير خارجية الكويت ( ،)32فضالً عن ذلك كانت مساعي رئيس الوزراء العراقي

(نوري املالكي) لتقدمي صورة لبناء دولة على أسس وطنية وليست طائفية بدءاً من عام  0222من
خالل محلته على نزع سالح امليليشيات الشيعية يف بغداد والبصرة ومناطق أخرى من جنوب العراق قد
قوبلت بنوع من اإلستحسان من جانب بعض الدول العربية ( ،)30إال أن هذه املعادلة مل تستقر على
هذا املنحى ،إذ أن الصراع واإلستقطاب الذي ساد العراق بعد اإلنتخابات الربملانية يف آذار  -مارس من
عام  0202قد أعاد املخاوف العربية مرة أخرى إىل الواجهة حتت ضغط العامل الطائفي الذي مل يزل
حاضراً يف البيئة السياسية الداخلية للعراق (.)30
وبشكل عام ،إن سقوط األنظمة الرئيسة يف هذه املنظومة اإلقليمية مثل مصر واخلوف من
إمتداد رياح التغيري إىل دول خليجية فيها تنوع إجتماعي قد شجع هذه الدول على اإلعتماد على املتغري
اخلارجي (الواليات املتحدة) خصوصاً مع ظهور تصرحيات إيرانية تشري إىل أن إيران هلا تأثري يف هذه
الثورات ،ففي يوم  09من شهر سبتمرب لعام  0200أعلن املرشد األعلى للثورة االسالمية يف ايران
(علي خامنئي) " أن ايران تدعم التحركات الشعبية يف كل من مصر وتونس وليبيا والبحرين واليمن "،
كذلك أبدى وزير خارجية أيران رؤيته بأن هذه الثورات العربية ستعزز من موقع طهران يف إقامة (الشرق
االوسط اإلسالمي) ( ،)33األمر الذي شكل دافعاً مضافاً هلذه الدول ألن تعيد بناء عالقاهتا الدفاعية
واألمنية مع الواليات املتحدة ضمن حمور خليجي أو كتلة خليجية واحدة وفق ما مسي بري(منتدى التعاون
اإلسرتاتيجي اخلليجي  -االمريكي) على غرار املنتدى االمين األسيوي ( )ASFوكان أول إجتماعاته قد
 - 32جمموعة مؤلفني ،حال األمة العربية  :0225 – 0221أمة يف خطر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
الطبعة األوىل ،0225 ،ص ص .94 – 93
 - 30املصدر السابق ،ص ص .12 – 95
 - 30د .حممد جماهد الزيات ،العراق بعد اإلنتخابات :املعادلة السياسية بال تغيري ،السياسة الدولية ،العدد (،)010
السنة السادسة واألربعني ،يولوي ،0202 ،ص ص .023 – 022
 - 33صحيفة الشرق األوسط اللندنية 01 ،أيلول – سبتمرب.0200 ،
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عقد على مستوى وزراء خارجية جملس التعاون والواليات املتحدة يف العاصمة القطرية الدوحة بداية شهر
أبريل من عام  0200وهو ما يعين ان فراغ القوة الذي سببته الثورات العربية يف املنطقة واخلوف من
إمتداد النفوذ اإليراين قد متت مقابلته خليجياً هبذا احملور األمين اإلسرتاتيجي الذي سبق أن دعا إليه

(مارتن) أنديك ملواجهة القوة اإليرانية من خالل العودة إىل سياسة توازن القوى يف املنطقة وبناء حتالف
مضاد للتحالف الذي جيمع (إيران ،سوريا ،شيعة العراق ،حزب اهلل) وتصحيح صعود النفوذ اإليراين
الذي كان من النتائج غري املقصودة للحرب على العراق ( ،)34وعراقياً فإن نشوء هذا احملور اخلليجي –
األمريكي سيكون عائقاً أمام قدرة العراق على لعب دور إقليمي خصوصاً مع حدوث تقارب تركي –
خليجي يف إطار إحتواء النفوذ اإليراين يف املنطقة.

 .3المخيال السياسي العربي.

ومثة عامل آخر قد يشكل عائق امام مستقبل الدور العراقي أال وهو املخيال العريب بشقيه الشعيب

والرمسي ،مبعىن ما خيتزنه العرب من تصورات وأفكار عن العراق ،فالكثري من النخب السياسية العربية
وحىت الشارع العريب بدأ يتعامل مع املسألة الشيعية منذ عام  0223حبكم صعود الشيعة إىل السلطة يف
العراق وكأهنا جزء من الرسالة اإلمرباطورية اإليرانية اليت تسعى إىل اإلمتداد خارج حدودها اجلغرافية حبيث
أصبح العراق ،ضمن الرؤية اجلديدة له ،بأنه من ناحية التكوين اإلجتماعي أقرب إليران منه إىل العرب
( ، )39ولعل هذا التصور الشعيب والرمسي سيكون له دور يف بلورة األدوار اإلقليمية ،مبعىن آخر أن قوة
األدوار اإلقليمية وجاذبيتها يف الساحة العربية ستكون وقفاً على أساس هذه التصورات وسيكون للتقسيم
 - 34أشار (مارتن أنديك) يف دراسته اليت صدرت عن مركز سابان لسياسات الشرق األوسط أوائل عام  0225إىل
أن الرئيس األمريكي اجلديد عليه الدخول يف مفاوضات مع حلفاء الواليات املتحدة اإلقليميني (إسرائيل ،األردن،
مصر ،ودول جملس التعاون اخلليجي) لتطوير ترتيبات أمنية ميكن أن توسع املظلة النووية األمريكية لتشملهم ملواجهة
الربنامج النووي اإليراين مقابل إلتزامهم بالعمل على تعزيز هذا التحالف وتقدمي دعم ملموس لصنع السالم يف الشرق
األوسط حبيث تكون هذه الرتتيبات على غرار حلف الناتو ،ويبدو أن املنتدى اإلسرتاتيجي الذي بدأ أعماله مطلع
شهر أبريل من العام احلايل هو املقدمة هلذه الرتتيبات ،راجع الدراسة يف:
مارتن أنديك ومتارا كوفمان ،إعادة التوازن يف الشرق األوسط :حنو إسرتاتيجية لإلرتباط البناء ،ترمجة :د .باقر جواد
كاظم ،سلسلة كراسات إسرتاتيجية ،العدد ( ،)0مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ،بغداد ،0225 ،ص
ص .01 – 00
 - 39حيدر سعيد ،املسألة الشيعية يف املخيال السياسي العريب ،آفاق املستقبل ،جملة سياسية إقتصادية إسرتاتيجية
تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،أبو ظيب ،السنة الثانية ،العدد ( )1نوفمرب – ديسمرب،
 ،0202ص ص .02 – 1
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الطائفي أثر يف املفاضلة بني هذه األدوار من خالل إعالء قوة على حساب أخرى ،فارتقاء البعد
الطائفي يف خميلة الشعوب العربية وبالتايل النظر اىل الدور الرتكي واإليراين وحىت العراقي على اساس الفرز
والتصنيف الطائفي سيضعف من موقع العراق على اعتبار أنه سينسب اىل أحد احملاور الطائفية (،)31
وعلى هذا األساس سيكون تصنيف األدوار على أساس وجود تقارب (سوسيو – ثقايف) ما بني الدور
الرتكي – اخلليجي بالضد من الدور اإليراين – العراقي ،وستزداد قساوة هذه املشكلة حدة على الدور
العراقي من خالل أن التنافس الرتكي االيراين سيعمد اىل زيادة االستقطاب الطائفي يف املنطقة يف الوقت
الذي تعاين فيه املنطقة اصالً من استحكام هذه الثنائية ما بني الطائفي والسياسي وهو ما سيجعل
العراق منسحباً اىل أحد أركان هذا االستقطاب خصوصاً وإن االطراف العربية ستكون ضمن بيئة
االستقطاب مشدودة اىل أحد هذه االجنحة  ،وقد يسعى العراق اىل حماولة ختفيف بيئة االستقطاب
من خالل شد أوتار بعض الدول العربية إليه ،ويف هذه احلالة ستكون هذه الدول أطراف هامشية يف
النظام االقليمي العريب مثل السودان ،تونس ،ليبيا أما القوى الرئيسة مثل مصر واخلليج العريب إضافة إىل
 - 31للمزيد عن تأثري صعود الشيعة للسلطة يف العراق يف خميلة وتصورات الشعوب العربية يف املنطقة ميكن الرجوع
إىل:
وايل نصر ،صحوة الشيعة ،ترمجة :جمدي محاد ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل ،بريوت.0221 ،
 خالل أزمة تشكيل احلكومة العراقية بعد إنتخابات آذار من عام  0202ظهر واضحاً وجود إستقطاب ما بني احملور
(اخلليجي – املصري  -الرتكي) واحملور (السوري – اإليراين) حول من يكون رئيساً للوزراء يف العراق ،ففي الوقت الذي
دعمت فيه السعودية وتركيا (أياد عالوي) ليكون هو املرشح على إعتبار أن القائمة العراقية مت تشكيلها وفقاً لتفامهات
تركية – سعودية وكان هذا الدعم املشرتك يراد به تقليص النفوذ اإليراين يف العراق خصوصاً وإن (عالوي) أكثر قرباً من
العناصر السنية ،تدخلت إيران بقوة من أجل للحيلولة دون ترشح (عالوي) ألنه مدعوم عربياً من مصر والسعودية وهو
ما يتعارض مع سياستها اإلقليمية الرامية إىل تقليص النفوذ والدور العريب يف العراق ،وقد تالقى هذا مع رغبة أمريكية
بالتغاضي عن النفوذ اإليراين يف العراق حبيث جاءت اإلنفراجة يف األزمة احلكومية كنتيجة لتوافق (أمريكي ،إيراين،
سوري) على تشكيلة احلكومة وهو ما جعل العرب أكثر إعتقاداً بأن العراق حيسب ضمن احملور (اإليراين – السوري)،
راجع ذلك يف:
صافيناز حممد أمحد ،تقاطعات سوريا والسعودية يف لبنان والعراق ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)013السنة السابعة
واألربعني ،يناير ،0200 ،ص ص .039 – 034
كذلك للمزيد من التفاصيل حول طبيعة التنافس االمريكي – االيراين خبصوص العراق ميكن الرجوع اىل:
Anthony H. Cordesman, US Strategic Competition with Iran:
Competition in Iraq, center for strategic and international studies,
Washington, 2211.
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اليم ن فستكون ضمن اإلستقطاب اخلليجي املؤطر باملنتدى اإلسرتاتيجي ،ويف حال سقوط نظام االسد
من احملتمل أن ينضم النظام اجلديد إىل اخلليج وبالتايل تتسع دائرة التضييق على احلراك السياسي
اخلارجي العراقي.
أضف إىل ذلك إن احلركات اإلسالمية اليت كانت جزءاً من مصادر التغيري يف النظم السياسية
العربية متتلك الكثري من املقرتبات مع اإلمنوذج الرتكي مقارنة باإلمنوذج اإليراين ،فمع جناح احلركات
االسالمية املختلفة يف ان يكون هلا دور يف الثورات العربية من خالل املشاركة فيها وتنظيم صفوفها ومع
تصاعد االحتماالت يف أن يكون لالسالم السياسي دور يف البناء السياسي اجلديد هلذه الدول ،جند أن
تركيا بدأت حبراك سياسي هادف اىل تصدير جتربتها االسالمية يف احلكم اىل هذه الدول بالتوازي مع
سعي ايران اىل تصدير ثورهتا االسالمية ،ويبدو أن التجربة الرتكية تلقى قبوالً من بعض االوساط
االسالمية العربية لوجود عدة مشرتكات ،وهلذا نالحظ أن اجلوالت املكوكية اليت قام هبا كل من رئيس
وزراء تركيا (طيب اردوغان) ووزير خارجيته (أمحد داوود أوغلو) اىل دول مثل مصر وتونس وليبيا إمنا
كانت هتدف اىل البحث عن موطئ قدم يف هذه الدول الن يكون ألنقرة دور كبري يف صياغة مستقبل
هذه الدول وجرها أكثر حنو احملور الرتكي ،ففي يوم  01من شهر سبتمرب عام  0200أهنى (اردوغان)
زيارة لطرابلس بعد زيارة مماثلة قام هبا لكل من مصر وتونس ،دون ان ننسى الدور الرتكي يف إستضافة
لقاءات اجملموعات السورية املعارضة يف اسطنبول فضالً عن احلراك الرتكي على الصعيد الرمسي السوري
الهناء األزمة (.)32
وخالل زيارته ملصر ،نصح الرئيس الرتكي املصريني بإشرتاع دستور على ضوء املبادئ العلمانية،
باعتبار أن الدولة العلمانية ليست دولة معادية للدين ،بل إهنا تتيح احلرية وتعطي الضمانات لكل
الديانات يف اجملتمع ،وقد أكمل (أردوغان) هذه املطالعة يف زيارته لتونس عندما قال " إن اإلسالم ال
يتعارض مع الدميقراطية " ،قاصداً بذلك أن الدولة العلمانية املنضبطة تتيح التوجه إىل االنتخابات احلرة،
اليت حتتكم فيها سائر األحزاب إىل تصويت الناخبني ،ولكن رغم أن الصعود الرمزي والشعيب للحركات
اإلسالمية بعد التغيري قد أعطى اإلنطباع للوهلة األوىل إن احلركات اإلسالمية هي الفائز األكرب يف
التغيريات اليت إجتاحت العامل العريب وهو ما طرح إحتماالت نشوء أنظمة إسالمية على أنقاض األنظمة
العلمانية اإلستبدادية ،إذ عملت هذه التغيريات على إسقاط أنظمة أوتوقراطية مشولية كانت تبدي حراكاً

مضاداً هلذه التنظيمات األمر الذي أتاح زوال هذه األنظمة مساحة أكرب للحركات اإلسالمية إلن تعيد
بناء تنظيماهتا احلزبية بعد فرتة طويلة من احلظر وإسقاط الشرعية عنها ،بيد أن الوجه األخر هلذا اإلنطباع

37 - New York Times, 17 September, 2011.
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هو أن هذه احلركات سوف تواجه حتديات وإستحقاقات مل تعمل هلا حساباً ،فمثلما وفرت هذه
التغيريات فرصاً جديداً هلذه احلركات فإهنا أيضاً تفرض قيود وكوابح أمام عملها قد تعيق من قدرهتا على
بناء أنظمة حتظى بالقبول والتأييد الشعيب ( ،)31حبيث يبدو أنه من السابق ألوانه احلكم على قدرة هذه
احلركات يف اإلستحواذ على السلط ة ال سيما إهنا تعد إحدى القطاعات اإلجتماعية والسياسية اليت
شاركت يف فعل التغيري إضافة إىل القطاعات الشبابية والنقابات املهنية والتنظيمات القبلية املناطقية يف
بعض الدول ،فرغم القوة اليت تتمتع هبا هذه احلركات يف الشارع العريب عموماً إال أن هذا ال يلغي وجود
ح ركات وتيارات تسعى لبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس الدميقراطية الليربالية وهو توجه حتمله
األحزاب العلمانية اليت مل تزل يف حالة تنافس وصراع مع التيارات اإلسالمية وهو ما دفع البعض
للحديث عن ما أمساه بري(الثنائيات) يف مرحلة ما بعد الثورة قاصداً بذلك إن الصراع مل حيسم بعد يف
الدول اإلنتقالية اليت مل تزل ختوض يف مرحلة تصارعية ما بني عدة ثنائيات مثل (ثنائية الفئوي –

السياسي) و(ثنائية الفوضى – اإلستقرار) و(ثنائية املدنية – الدينية) ( ،)35ولعل هذه الثنائيات تفرض
بعض املقيدات على قدرة العراق يف لعب دور إقليمي خصوصاً وإن العراق نفسه مل حيسم ثنائياته
اخلاصة به واليت سبق أن أشرنا إليه مما يضعه أمام إشكالية التعامل معها ،دون أن ننسى أن بعض أوجه
هذه (الثنائيات) إمنا تتغذى على حدة اإلستقطاب والتنافس القائم ما بني القوى اإلقليمية مما جيعلها
متيل لقوة على حساب أخرى.
وبشكل عام يبدو أن سعي العراق إىل إبداء حراك إستباقي يراد به أن يكون له دور يف تقرير نوعية
هذه النتائج وأن يكون له دور يف صناعة املنطقة من خالل حماولة التحكم بالتداعيات للحيلولة دون أن
تتحول االنظمة بالضد منه سعياً لإلنفاك من سياسة اإلحتواء أو التدخل اإلقليمي يعد مسعى تكتنفه
 - 31إن سقوط األنظمة السلطوية قد عمل على إسقاط ثقافة اإلقصاء واإلستبعاد اليت تعرضت هلا هذه احلركات
فمثالً حركة اإلخوان حمظورة منذ العام  0594وحركة النهضة التونسية حمظورة عن العمل منذ أوائل الثمانينيات من
القرن املاضي ،إال أن مثة حتديات تفرضها هذه التغيريات بوجه احلركات اإلسالمية وهذه ميكن إختزاهلا باآليت :حتدي
اإلنتقال من السرية إىل العلنية ،وحتدي الفصل بني النشاطني الديين والسياسي وحتدي إدارة التوازنات والعالقات
الداخلية يف احلركات اإلسالمية فضالً عن حتدي تطوير اخلطاب الفكري واأليديولوجي للحركات اإلسالمية واخلروج من
شرنقة الطروحات املنغلقة املعزولة عن باقي التيارات الفكرية والسياسية ،راجع:
خليل العناين ،التيارات اإلسالمية يف عصر الثورات العربية ،حتوالت إسرتاتيجية ،ملحق يصدر عن جملة السياسة
الدولية ،عدد ( ،)014أبريل ،0200 ،ص ص .04 – 03
 - 35هناء عبيد ،عنف الثنائيات يف مرحلة ما بعد الثورة ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)014السنة السابعة واألربعني،
أبريل ،0200 ،ص ص .45 – 41
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الكثري من املعوقات والعقبات ،صحيح أن االنظمة السياسية اجلديدة تواجه تعقيدات الوضع الداخلي
وحالة من عدم الوضوح نتيجة عدم الوصول اىل مرحلة االستقرار الكامل وهو ما إنعكس على عدم
بلورهتا بعد ملالمح سياسية خارجية واضحة خصوصاً إن علمنا أن التيارات الرئيسة اليت صنعت هذه
الثورات ختتلف من دولة اىل اخرى ويف ذات الوقت قد تتقاطع مع بعض داخل البلد الواحد ،إال أن
بعض الدول املستقرة اليت مل تتعرض لرياح التغيري واليت تسعى إىل إحتواء هذه التداعيات على املنطقة
متتلك من القدرة ما يفوق قدرة العراق ال سيما وإهنا غري مأزومة مبشاكل داخلية تنذر حبالة من اإلهنيار
السياسي مثلما هو حال العراق وهو ما مينحها األرجحية يف التحكم مبيزان القوى خصوصاً وإن املتغري

اخلارجي (الواليات املتحدة) مييل للتعاون أكثر مع هذه األنظمة حبيث يكون هذا التعاون املدخل ملعاجلة
اإلختالالت يف معادلة العالقات اإلقليمية اليت جنمت عن الثورات العربية.
ومثلما كان اإلنسحاب الربيطاين من مناطق اخلليج العريب مؤشراً على حدوث تغيريات يف معادلة

القوة اإلقليمية حبيث سعت الواليات املتحدة إىل معاجلته من خالل اإلعتماد على (إيران والسعودية)
وفق ما عرف بري(سياسة العمودين) للحيلولة دون إمتداد النفوذ السوفييت إىل املنطقة ( ،)42كذلك كان
إهنيار األنظمة العربية مؤشراً على حدوث تغيريات إسرتاتيجية يف ميزان القوى اإلقليمي من املمكن أن
تؤدي إىل تعظيم النفوذ اإليراين يف املنطقة ،لذا تسعى الواليات املتحدة من خالل تعاوهنا مع دول جملس
التعاون اخلليجي إىل بناء ترتيبات أقليمية مشرتكة تكون قادرة على ملء الفراغ ومقابلة اجلهد السياسي
اإليراين ،فضالً عن ذلك أن الدور الرتكي الساعي إىل أن يكون العباً إقليمياً رئيساً يقرتب كثرياً من
مضامني الرتتيبات األمنية األمريكية – اخلليجية طاملا أن إيران متثل القوة املنافسة هلم حبيث أصبح العراق
يف قلب هذا اإلستقطاب اإلقليمي وقدرته على أن يؤدي دوراً وسيطاً أو حمايداً سوف تضيع أو تضعف
كثرياً وال يكون هلا أي تأثري يف ظل هذا اإلستقطاب احلاد.
وبشكل عام ان قدرة العراق على تأدية دور إقليمي إمنا هي مرتبطة فضالً عن وجود بيئة حملية
داعمة بتوافر البيئة اإلقليمية املؤاتية ،وطاملا أن مثة معارضة من بعض الدول اإلقليمية ألي دور عراقي فأن
هذا يضع الكثري من العقبات أمام قدرة العراق على تأدية مثل هكذا دور ،فمن املتفق عليه أن الدول
الصاعدة إقليمياً ال ميكن أن متارس النفوذ والقوة إال من خالل احلصول على فضاء من قبل جرياهنا،
وطبقاً لنظرية (شارلز دوران – )Doranفان الدور اإلقليمي للدولة " هو العملة النقدية للقوة وهو قدرة
40 - Michael T.Klare, Rising Powers, Shrinking Powers: The New
Geopolitics of Energy, Metropolitan Books, Henry Holt and Company,
New York, 2008, p185.
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الدولة على أن تشرتك يف صنع القرارات اإلقليمية وأن تطور مصاحلها دون اللجوء إىل القوة " ،والدور
هو منحة حتصل عليها الدولة من جرياهنا اليت تعرتف وتقر بشرعية مصاحل هذه الدولة ،وطاملا أن قوة
الدولة تنمو كذلك تنمو حاجة الدولة ألن توسع دورها يف املشاركة يف القرارات اليت تؤثر يف دائرة نفوذها
املتنامية ( ،)Growing Sphere of Influenceويف حال غياب هذا الدور مبعىن أن الدولة
متتلك القوة العسكرية واإلقتصادية ولكن دون أن متارس دوراً يتناسب مع إجتاهات هذه القوة عندئذ
ستواجه الدولة تعقيدات وصعوبات هتدد قدرهتا يف اإلبقاء على هذه القوة (.)40

الخاتمة.
إن كل ما تقدم يؤشر إن الصراع ما بني القوى اإلقليمية (إيران وتركيا ودول عربية) قد إشتد
وظهر إىل العلن بشكل أوضح من السابق منذ عام  ،0223وكان العراق هو ساحة الصراع بني هذه
القوى ،بيد إن سقوط العديد من األنظمة العربية منذ هناية عام  0202جعل من هذا الصراع ميتد خارج
النطاق العراقي وبدأت حماوالت متعددة من هذه القوى ملد تأثريها إىل هذه (املناطق الرخوة) اليت مل تزل
متر مبرحلة إنتقالية أو باألصح مل تزل تعيش يف حالة من عدم اإلستقرار السياسي ،واألكثر من ذلك إن
العراق بدا وكأنه يسعى ألن يكون أحد القوى اليت تسهم يف إعادة تشكيل املنظومة اإلقليمية اجلديدة،
بعد أن ضعفت الدول املمانعة له مثل مصر ليبيا وبعد أن أخذت بعض دول اخلليج مبواجهة
إحتجاجات داخلية وهو ما جعل الفرصة متاحة للعراق حملاولة ملئ الفراغ جزئياً يف اجلامعة العربية وإدارة

التفاعالت العربية – العربية.
وإمجاالً ميكن القول إن أهم التداعيات اليت من املمكن أن تتسبب هبا هذه التغيريات يف املنطقة
العربية على العراق تتمثل إحتماالً بالتايل:
 .1ان ازدياد حدة التنافس ما بني التجربة الرتكية وااليرانية قد يدفع بالعراق اىل ان يكون جزءاً من
سياسة احملاور واالستقطاب االقليمي ،فبحكم العالقات السياسية اليت تربط االئتالف احلاكم يف
العراق بايران من املمكن ان يصبح العراق جزء من احملور االيراين االمر الذي ينعكس سلباً على
عالقاته مع تركيا وهذا أمر سبق أن عربت عنه بعض مراكز الدراسات األمريكية من أن العراق أصبح
حمور اجلذب والتنافس ما بني الواليات املتحدة من جهة إيران من جهة أخرى.

41 - Charles Doran, The Politics of Assimilation: Hegemony and Its
Aftermath, John Hopkins University Press, Baltimore, 1971,
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 .2مع احتمال سقوط نظام احلكم يف سوريا وحتول دمشق حنو حمور اخلليج – الواليات املتحدة وحتطيم
العالقة اإلسرتاتيجية القائمة ما بني دمشق – حزب اهلل يف جنوب لبنان من احملتمل أن يقابل هذا
بسعي ايراين للحفاظ على العراق كخط الدفاع باجتاه هذه التحوالت يف اجلبهة الغربية.
 .3من احملتمل أن تنشئ تكتالت سياسية اقليمية ما بني أنظمة احلكم اجلديدة يف سوريا ومصر مع
دول اخلليج العريب من أجل إعادة صياغة موازين القوى يف العراق بالطريقة اليت حاولت فيها الدول
العربية بناء حتالفات سياسية إلنشاء معادلة قوة جديدة يف لبنان ،األمر الذي يولد تنافساً حاداً ما
بني النفوذ العريب والنفوذ االيراين يف العراق بأشكال جديدة.
 .4إن رغبة العراق باإلضطالع بدور خارجي تعد ،يف رأينا ،أمر سابق ألوانه كون أن هذا الدور
سيضيف عبئاً جديداً على العراق وسيثقل من كاهله يف وقت مل حيسم فيه بعد مشاكله الداخلية
وأزماته املتتالية ،بل االكثر من ذلك إن هذا الدور اجلديد سيجعل العراق جزءاً من سياسة احملاور
واإلستقطابات يف املنطقة األمر الذي جيعل من التنافس اإلقليمي يف العراق عامل سيسهم أكثر يف
تعقيد الوضع الداخلي وإضافة مشاكل جديدة وإحداث إنقسامات سياسية ما بني الفرقاء ،مما يعين
إن اإلضطالع بدور خارجي قد جاء يف وقت غري مناسب.

31

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

مصادر البحث.
الكتب الصادرة باللغة العربية.
 .1أمحد داوود أوغلو ،العمق االسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية ،الدار العربية للعلوم
(ناشرون) ،بريوت.0202 ،
 .2إيفو دالدر ،نيكول نيسوتو وفيليب غوردون ،هالل األزمات :اإلسرتاتيجية األمريكية – األوروبية
حيال الشرق األوسط الكبري ،ترمجة :حسان البستاين ،الطبعة األوىل ،الدار العربية للعلوم ،بريوت،
.0221
 .3بشار اجلعفري ،السياسة اخلارجية السورية ،0510 – 0541 :دار طالس للنشر ،دمشق،
.0512
 .4تريي ل .ديبل ،إسرتاتيجية الشؤون اخلارجية ،ترمجة :د .وليد شحادة ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب
العريب ،بريوت. 0225 ،
 .5جراهام فولر ،الشرق األوسط ،يف :زملي خليل زاد (حمرر) ،التقييم اإلسرتاتيجي ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،الطبعة االوىل ،أبو ظيب.0552 ،
 .6مجيل مطر وعلي الدين هالل ،النظام اإلقليمي العريب :دراسة يف العالقات السياسية العربية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة السادسة ،بريوت.0555 ،
 .7محدي عبد الرمحن حسن ،العوملة وآثارها السياسية يف النظام اإلقليمي العريب ،يف :جمموعة مؤلفني،
العوملة وتداعياهتا على الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،بريوت.0224 ،
 .8د .عبد اإلله بلقزيز ،حزب اهلل من التحرير إىل الردع ،0221 – 0510 :مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل.0221 ،
 .9د .عبد علي كاظم املعموري ،إشكالية املواطنة واهلوية الوطنية العراقية ،يف :املواطنة واهلوية العراقية:
عصف إحتالل ومسارات حتكم ،مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ،بيسان للنشر،
بريوت.0200 ،
 .11د .حممد السيد سليم ،اخليارات اإلسرتاتيجية للوطن العريب وموقع تركيا منها ،يف :احلوار العريب
الرتكي بني املاضي واحلاضر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،بريوت.0202 ،
 .11د .حممد السيد سليم ،مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب واإليرانيني منه ،يف:
العالقات العربية – اإليرانية :اإلجتاهات الراهنة وآفاق املستقبل ،مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة األوىل ،بريوت.0551 ،
32

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

 .12د .مصطفى محيد الطائي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاهتا يف اإلعالم والعلوم السياسية ،دار
الوفاء للطباعة والنشر ،اإلسكندرية.0222 ،
 .13جمموعة مؤلفني ،حال األمة العربية  :0225 – 0221أمة يف خطر ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل.0225 ،
 .14هيديل بول ،اجملتمع الفوضوي :دراسة النظام يف السياسة العاملية ،مركز اخلليج لألحباث،
اإلمارات العربية املتحدة.0221 ،
 .15وايل نصر ،صحوة الشيعة ،ترمجة :جمدي محاد ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل ،بريوت،
.0221
 .16وليد عبد احلي ،املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل  ،0202 – 0521مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،أبو ظيب.0222 ،
البحوث والدراسات الصادرة باللغة العربية.

 .1إرسني كااليسي أوغلو ،السياسة اخلارجية الرتكية إزاء األمن اإلقليمي والتعاون يف الشرق األوسط:
العالقات العربية – الرتكية  ..إىل أين؟ ،املستقبل العريب ،السنة ( ،)00العدد ( ،)040نيسان –
أبريل.0555 ،
 .2إيران وجرياهنا واألزمات اإلقليمية ،دراسة للمعهد امللكي للشؤون الدولية ،ترمجة :املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية ،القاهرة ،العدد ( )04السنة الثانية ،ديسمرب .0221

 .3جوزيف ماكميالن ،اململكة العربية السعودية والعراق :النفط والدين ،تقرير رقم ( ،)092صادر عن
معهد السالم األمريكي ،واشنطن يف يناير – كانون الثاين .0221
 .4محد نور الدين ،تركيا والعدوان اإلسرائيلي على لبنان :أدوار وتوازنات ،شؤون األوسط ،العدد
( ،)003صيف . 0221
 .5حيدر سعيد ،املسألة الشيعية يف املخيال السياسي العريب ،آفاق املستقبل ،جملة سياسية إقتصادية
إسرتاتيجية تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،أبو ظيب ،السنة الثانية،
العدد ( )1نوفمرب – ديسمرب.0202 ،
 .6خليل العناين ،التيارات اإلسالمية يف عصر الثورات العربية ،حتوالت إسرتاتيجية ،ملحق يصدر عن
جملة السياسة الدولية ،عدد ( ،)014أبريل.0200 ،

33

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
مجلة العلوم القانونية والسياسية

العدد األول

 .7د .حممد عبد السالم ،كيف ستدار العالقات اإلقليمية يف املرحلة املقبلة ،السياسة الدولية ،العدد
( ،)014السنة السابعة واألربعني ،أبريل.0200 ،
 .8د .حممد جماهد الزيات ،العراق بعد اإلنتخابات :املعادلة السياسية بال تغيري ،السياسة الدولية ،العدد
( ،)010السنة السادسة واألربعني ،يولوي.0202 ،
 .9سالم الربضي ،التآكل يف العالقات الرتكية – اإلسرائيلية وإستبعاد التغري اإلسرتاتيجي ،اجمللة العربية
للعلوم السياسية ،العدد (.0200 ،)32
 .11صافيناز حممد أمحد ،تقاطعات سوريا والسعودية يف لبنان والعراق ،السياسة الدولية ،العدد
( ،)013السنة السابعة واألربعني ،يناير.0200 ،
 .11صالح النصراوي ،العراق والطريق إىل الدولة املدنية ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)013السنة
السابعة واألربعني ،يناير. 0200 ،
 .12عدنان السيد حسني ،العرب واإلنفتاح الرتكي ،يف :تركيا من اإلقليمية إىل العاملية (ملف)،
آفاق املستقبل ،جملة سياسية إقتصادية إسرتاتيجية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلسرتاتيجية ،أبو ظيب ،العدد ( ،)4السنة األوىل ،مارس – أبريل.0202 ،
 .13علي حسني باكري ،صعود تركيا اإلقليمي :تصورات عن دور أنقرة املفرتض ،يف :تركيا من
اإلقليمية إىل العاملية (ملف)  ،آفاق املستقبل ،جملة سياسية إقتصادية إسرتاتيجية ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،أبو ظيب ،العدد ( ،)4السنة األوىل ،مارس – أبريل.0202 ،
 .14مارتن أنديك ومتارا كوفمان ،إعادة التوازن يف الشرق األوسط :حنو إسرتاتيجية لإلرتباط البناء،
ترمجة :د .باقر جواد كاظم ،سلسلة كراسات إسرتاتيجية ،العدد ( ،)0مركز محورايب للبحوث
والدراسات اإلسرتاتيجية ،بغداد.0225 ،
 .15موشيه عازور ،اهلالل الشيعي بني اخلرافة واحلقيقة ،مركز سابان لسياسات الشرق األوسط –
معهد بروكنغز ،ترمجة ،املركز الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية ،القاهرة ،يناير.0221 ،
 .16هناء عبيد ،عنف الثنائيات يف مرحلة ما بعد الثورة ،السياسة الدولية ،العدد ( ،)014السنة
السابعة واألربعني ،أبريل.0200 ،

الصحف العربية
 .1صحيفة الصباح البغدادية ،العدد ( )0921يف  1نيسان – أبريل .0200
 .2صحيفة الشرق األوسط اللندنية 01 ،أيلول – سبتمرب.0200 ،
34

العدد األول

 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية
مجلة العلوم القانونية والسياسية
.الكتب الصادرة باللغة اإلنكليزية

1. Charles Doran, The Politics of Assimilation: Hegemony and
Its Aftermath, John Hopkins University Press, Baltimore,
1971.
2. Kamal Shehadi, The Poverty of Arab Diplomacy, In: Paul
Salem (Editor), Conflict Resolution in Arab World, American
University In Beirut, Beirut, 1997.
3. Michael T.Klare, Rising Powers, Shrinking Powers: The New
Geopolitics of Energy, Metropolitan Books, Henry Holt and
Company, New York, 2008.
.البحوث والدراسات الصادرة باللغة اإلنكليزية
1. Anthony H. Cordesman, US Strategic Competition with Iran:
Competition in Iraq, center for strategic and international
studies, Washington, 2211.
2. Hilal Khashan, Arab Cold War, World Affairs, Volume (159),
Number (4), Spring, 1997.
3. James A. Baker and Lee H. Hamilton, Iraq Study Group
report, The Representatives council, Washington, 2007.
4. Lasha Tchantouridzé, the three colors of war: Russian,
Turkish and Iranian military threat to the south caucuses, The
Caucasian Review of International Affairs, Vol (2), No (1),
Winter, 2008.
5. Leon T.Hadar, Americas moment in middle east, Current
History, volume (95), Number (1), January, 1996.

35

العدد األول

 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية
مجلة العلوم القانونية والسياسية

6. Mushfig Mammadov, Legal Aspects of the Nagorno-Karabakh
Conflict, The Caucasian Review of International Affairs, Vol
(1), No (1), Winter, 2006.
7. Olga Oliker, Keith Crane, Audra K. Grant, Terrence K. Kelly,
U.S. Policy Options for Iraq: A Reassessment, Air Force
Project, Rand Corporation, California, 2007.
8. Richard Haass, The New Middle East, Foreign Affairs,
Volume (19), Number (1), November – December, 2006.
.الصحف الصادرة باللغة اإلنكليزية
1. Daniel L.Byman and Kenneth M. Pollack, Things fall apart:
What we do if Iraq implodes ؟The Washington Post, 20
August, 2006.
2. John Burns, Registering new influence: Iran sends a topic aide
to Iraq, New York Times, 18 May 2005.
3. New York Times, 17 September, 2011.
4. The Washington Post, 29 November 2006.

36

العدد األول

 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية
مجلة العلوم القانونية والسياسية

Abstact
The Impact of Political Changes in Arab Area upon Regional
Policies and Iraqi Foreign Policy.
1. It well known that the revolutions took place in Arab world
since December 2010 seemed to change all the rules and
institutions upon which Arab political system was conduct its
relations within Arab states and others. These changes gave the
opportunities for regional powers like Iran and Turkey to
penetrate directly to internal spheres using various tolls and
instruments to influence on the demands of protests
movements.
2. The two powers were aiming to export there political models
so they can participate effectively in reshaping the future of
Arab world. The competition arose between them tend to
create new alliances and reclassified the position of many states
with or against these powers. The revolutions and competition
divided the Arab system into two axes, one with Turkey and
other with Iran. According to some analysts, Iraq began to
locking for an exist that allow it to invest the anarchy
provoked the area to play main role especially all the older
powers have been collapsed. The obstacle seemed to prevent
Iraq, as many authors focused, were the instability in its
government and the popular views swept the area that Iraqi
government is closer to Iran than Arab states.
37

