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أسباب اقتصادية واجتامعية تراكمت عرب عقود
للثورات العربية
ٌ
من االستبداد السيايس ،إال أنّ مآالتها ال تتحدد بالرضورة وفقًا
للمطالب التي خرجت من أجلها الشعوب العربية؛ إذ كانت
املصالح اإلقليمية والدولية محد ًدا أساسيًّا يف صريوراتها أو يف
مخرجاتها النهائية .ومن هنا تأيت أهمية هذا الكتاب الذي حاول
أن يدرس دور الفاعلني غري املحليني ،أي املؤثّرات اإلقليمية
والدولية يف الثورات العربية وتداعيات تلك الثورات عىل النظام
اإلقليمي.

فاعل متامسكًا وثابتًا وموثوقًا؛ ألنّ االتحاد األورويب
ولتأكيد نفسه ً
له مصالح حيوية يف العامل العريب ،ومستقبله يكمن يف جنوبه.
وكذلك عىل روسيا والصني أن تط ّورا خطابهام إزاء قضايا التح ّول
تتحسن
الدميقراطي وحقوق اإلنسان يف املنطقة العربية؛ حتى
ّ
صورتهام أمام الرأي العام العريب بعد األزمة السوريّة .ويف املقابل
عىل الدول العربية أن تط ّور خطابًا تجاه القضايا والتفاعالت
والتوازنات الدولية الجديدة التي أضحت فيها القوى اآلسيوية
أطرافًا وفواعل رئيسة.

ينقسم الكتاب إىل مقدمة وثالثة أقسام ،تتض ّمن ثالثة عرش
فصل ،شارك يف كتابتها أربعة وعرشون باحثًا عرب ًّيا من ذوي
ً
الخربة والكفاءة ،ومن تيارات فكرية وتخصصات علمية متعددة.

والتغيات الجيوسرتاتيجية يف
يض ّم القسم الثاين "القوى الدولية
ّ
الوطن العريب" الفصول من  5إىل 11التي تتناول مواقف روسيا
وتركيا وإيران والهند وباكستان وإرسائيل ،من الثورات العربية
ومآالتها ،إضاف ًة إىل املنظامت والحركات العابرة للحدود.

يف القسم األ ّول "البنية الجيوسياسية يف الوطن العريب" ،والذي
يض ّم أربعة فصول تتناول توصيف طبيعة النظام اإلقليمي العريب
كل من
وإسرتاتيجيات اخرتاقه وإعادة تشكّله ،وتحديد أهداف ّ
الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وروسيا والصني،
ومصالحها ،وإسرتاتيجيتها يف العامل العريب.
يكشف الكتاب عن مست ًوى عميق من االخــراق العسكري
والسيايس واالجتامعي واالقتصادي ،األمر الذي يفقد املنطقة،
املستقل ،كام يجعلها أسرية
ّ
كنظام إقليمي ،القدرة عىل التخطيط
الخالفات البينية بقدر يُ َس ِّهل عىل القوى الخارجية الدخول
من خالل شقوق البنية اإلقليمية ،للتالعب بها .وتسعى دول
االخرتاق والتغلغل إىل ضامن التدفق الطاقوي ألسواقها ،وضامن
األمن اإلرسائييل ،وتوظيف قدرات املنطقة يف تنافس القوى
الدولية املختلفة .وضمن هذه اإلسرتاتيجية الخرتاق النظام
اإلقليمي ،استم ّرت الواليات املتحدة يف عهد حكم أوباما يف
تعريف مصالحها يف املنطقة بأولوية ضامن حرية الوصول إىل
مصادر الطاقة يف املنطقة ،والحفاظ عىل تف ّوق الواليات املتحدة
عىل جميع القوى املحلية والدولية واحتواء جميع قوى املامنعة
العربية لضامن أمن إرسائيل.
أ ّما بالنسبة إىل القوى الدولية وتعاطيها مع الثورات العربية،
لتول
فقد أتاح الربيع العريب فرصة نــادرة لالتحاد األورويب ّ
زمام القيادة ،وإلجراء عملية إعادة تقويم إسرتاتيجي لسياسته،

ال يتح ّدد املوقف الــرويس من األزمــة السوريّة بالعوامل
االقتصادية أو صفقات التسلّح بني الطرفني .وإنّ ا بالهواجس
الروسيّة يف الخوف من تيارات اإلسالم السيايس ،وتنامي الق ّوة
الرتكية يف الرشق األوســط بخاصة مع النجاحات االقتصادية
املتق ّدمة لحزب العدالة والتنمية .كام أنّ روسيا رأت أنّ ما يجري
يف سورية يستهدف إيران بالدرجة األوىل ،ما يتناىف حاليًّا مع
املصالح الروسية؛ ألنّ وجود إيران دولة قويّة يف مواجهة واشنطن
يع ّد أم ًرا حيويًّا لألمن القومي الرويس .إضاف ًة إىل مصالح خاصة
بالطاقة وعوامل داخلية تتعلّق مبفهوم الثورة ونظرية النخبة يف
مقابل الرعاع .كام يعرض الكتاب لألهداف واملصالح الرتكيّة يف
النظام العريب مناقشً ا فكرة "النموذج الرتيك" ،و"رضورة االقتداء
به يف الثورات العربية" .لكن صاحب الدراسة يشري إىل أنّ امله ّم
يف االستفادة من مراحل التح ّول الدميقراطي يف تركيا ،هو التجربة
الرتكية بكلّيتها يف االنتقال إىل الدميقراطية ،وليس النموذج الرتيك.
ويتناول الكتاب أيضً ا األهــداف واملصالح اإليرانية يف النظام
العريب بعد الثورات العربية .ويركّز عىل تحليل طبيعة العالقات
أي تص ّور إقليمي عريب
السوريّة اإليرانية ،ومستقبلها .ويربط ّ
واضح املعامل مبآالت األزمة السوريّة مع استمرار إيران يف العمل
عىل ّأل تكون األنظمة يف سورية ومرص إ ّما متصالحة معها ،أو
ليست جز ًءا من جبهة إقليمية ودولية معادية لها.
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يظهر يف الكتاب أهمية فائقة للبيئة الجيوسرتاتيجية للمحيط
الهندي ،وخطورة املوقع الذي تتمتّع به الهند؛ ألنّ الخليج العريب
والجزيرة العربية هام الساحة األكرث ترجي ًحا للرغبة الهندية يف
يصح عىل
فرض نفسها ق ّوة دولية كبرية عىل الصعيد العاملي .وما ّ
أقل .ويويل الكتاب أهمية
يصح عىل باكستان ولو بدرجة ّ
الهند ّ
ملف العاملة اآلسيوية الوافدة يف الخليج من الناحية
لخطورة ّ
الدميوغرافية والقيمية ،ومتاسك مجتمعات الخليج وحيويتها.
ات ّسم املوقف اإلرسائييل من الثورات العربية بحال ٍة من االرتباك
التغيات والثورات يف الوطن العريب ،والتخ ّوف من
والقلق تجاه ّ
إمكانية نجاحها يف بناء أنظمة حكم دميقراطية ،ووصول قوى
سياسية معادية إلرسائيل ولسياساتها يف املنطقة .أ ّما الحركات
الجهادية وتنظيم القاعدة ،فقد شهدت تح ّوالت فكرية بعد
الثورات العربية متثّلت يف االنتقال من "النخبوية" إىل "الشعبوية".
وقد أظهر تنظيم القاعدة قدر ًة فائقة عىل التك ّيف والتط ّور مع
التح ّديات واملتغريات الجديدة .ومتكّن من ابتكار طرائق فريدة
للحفاظ عىل وجوده ،وتطوير قدراته الواقعية واالفرتاضية.
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"املتغيات الجديدة يف الوطن العريب من
يض ّم القسم الثالث
ّ
جهة نظر تركية وإيرانية" الفصلني الثاين عرش والثالث عرش.
ويتناول املشهد الجيوسيايس من وجهتي النظر الرتكية واإليرانية.
خلصت الرؤية الرتكية إىل أنّ الرشق األوسط منطقة جغرافية
وفرصا وتهديدات عديدة .وهو مرشّ ح
تحتضن تناقضات هائلة
ً
أيضً ا ألن يصبح مركز ق ّوة يف القرن الحادي والعرشين .فإذا أديرت
هذه التناقضات بصورة جيدة كانت فرص النجاح كبرية .أ ّما إذا
تالعبت أطراف خارجية بهذه التناقضات أو خضعت لتنافسات
بني األطراف اإلقليمية ،فقد تواجه املنطقة حروبًا أهلية .أ ّما
الرؤية اإليرانية ،فهي ال ترى النزاع "الس ّني – الشيعي" أو
"العريب – اإليراين" نزا ًعا أيديولوج ًّيا بني العرب واإليرانيني ،بقدر
ما هو نزاع عىل السلطة داخل العامل العريب .والوجود اإليراين يف
مم هو
املنطقة هو من أجل ضامن األمن القومي اإليراين ،أكرث ّ
أيديولوجي.

