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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: اإلقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واإلقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها االلكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1٩٩5 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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مفهوم  صاغت  التي  لإلمبريالية  المعادية  للمشاعر  كاستجابة  جزئياً  وجاء  الماضي،  القرن  منتصف  نحو  آسيا  غرب  مصطلح  ظهر 

العربي،  الخليج  المطلة على  العربية  الدول  إلى  الفترة االستعمارية. وبشكل عام، تشير عبارة غرب آسيا  “الشرق األوسط” خالل 

والمشرق العربي، وإيران، وتركيا، ودول جنوب القوقاز المؤلفة من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان. ومن المؤكد أنه يمكن مناقشة 

ذلك،  ومع  المشتركة.  القواسم  من  القليل  سوى  تتشاطر  ال  وأنها  التنوع،  شديدة  األولى  للوهلة  تبدو  التي  البلدان  تجميع  منطق 

تشترك  إذ  والثقافة؛  والدبلوماسية  والجغرافيا  التاريخ  شأن  هو  بل  عقالنياً،  وال  تعسفياً  شأناً  ليس  آسيا  غرب  دول  تجميع  فإن 

الروسية والعثمانية، وانتشار اإلسالم، وتأثير  اإلمبراطوريات  المواجهات مع  بما في ذلك  تاريخي مشترك،  المنطقة في إرث  دول 

االستعمار األوروبي، وتشكيل دول حديثة ذات حدود إقليمية معقدة وسكان متعددي اإلثنيات.

تشكلت منطقة غرب آسيا كصنيعٍة لمكائد القوى العظمى، ولم يستطع تطور الدول القومية الحديثة فيها أن يقّوض اإلرث 

الذين  العثمانيين،  لحكم  يخضع  آسيا  غرب  اآلن  يعتبر  ما  معظم  كان  العشرين،  القرن  الفاعلة. خالل  الخارجية  للجهات  التاريخي 

العربية  األراضي  بيكو تم تقسيم  االنتداب واتفاق سايكس  األولى. ومن خالل نظام  العالمية  الحرب  البريطانيون بعد  حل محلهم 

إلى مجاالت مختلفة للنفوذين الفرنسي والبريطاني، ومن ثّم إلى دول قومية إشكالية حديثة حددتها القوى االستعمارية. إّنها دول 

إشكالية ألن القوى الخارجیة خلقت الدول العربیة “الجدیدة”، حين لم يكن لشعوب المنطقة سوى دور ضئيل في تحدید حدودھا 

السلطة داخل  إلى  الذين وصلوا  أولئك  الداخلية يعني أن  القوة  السیاسیة. إن توطيد  أو  اإلثنية  أو  الثقافیة  االنتماءات  علی أساس 

هذه الدول القومية الوليدة كانوا إما من قبائل وعائالت بارزة أو من خلفيات عسكرية منذ عهد االستعمار. وتطورت تداعيات هذه 

االنقسامات التعسفية في السنوات الالحقة، لتتمّخض عن توترات حدودية وتهديدات أمنية ومنافسات إقليمية.

وعادة ما تصور منطقة غرب آسيا المعاصرة على أنها منطقة هّشة مبتلية بصراع طويل بين الدول، وتعاني تداعيات نزاعات 

إلى  قوية. وباإلضافة  إنشاء دول  تتسق بسهولة مع  التي ال  والدينية  اإلثنية  الهويات  استمرار  إقليمية ال تحل، واضطرابات بسبب 

بظاللها  جميعاً  ألقت  االقتصادي  النمو  وبطء  السياسية،  المشاركة  إلى  واالفتقار  والمنهك،  المستمر  االستبدادي  الحكم  فإن  ذلك، 

على هذه الدول. وتمّثل الظروف المعقدة في القوقاز أحد األسباب التي أدت إلى عودة المنطقة إلى الظهور كمنطقة ذات أهمية 

الثالث، جورجيا  القوقاز  باتت دول جنوب  المنافسة بين روسيا في أوكرانيا،  آثار عالمية. ففي سياق عودة  جيوستراتيجية، ولهذا 

تقع  والبعيدة.  منها  القريبة  الفاعلة،  الخارجية  الجهات  من  متنوعة  مجموعة  لدى  كبيرة  أهمية  فجأة  تمتلك  وأرمينيا،  وأذربيجان 

كبرى، وعادت في  قوى  تنافس  ساحة  تاريخياً  ومّثلت  إيران،  التركية، جنوب روسيا وشمال  الحدود  الجنوبية على  القوقاز  منطقة 

المناخ اإلقليمي والدولي الحالي لتستعيد أهميتها الجيوستراتيجية. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى المنطقة اهتماماً خارجياً مكثفاً بسبب 

وصولها إلى موارد الطاقة، وال سيما دورها الحاسم في خطوط األنابيب القائمة والمزمعة التي توفر الغاز إلى أوروبا وأماكن أخرى. 

لدى تركيا مخاوف واسعة في المنطقة، بدءاً من المصالح األمنية الصعبة، إلى المصالح االقتصادية والنفطية والثقافية واالجتماعية. 

الجهود األوروبية واألمريكية  إلى  إقليمية مهّمة، ُتضاف  الظهور كقوة  إلى  بين أوروبا وروسيا،  المواجهة  لكن تركيا قد تعود، في 

المتزايدة لعزل إيران. 

ُأطلقت هذه المبادرة البحثية بغية تقديم مزيد من التعّمق في العالقات والصالت المعقدة بين دول غرب آسيا من الناحية 

بعنوان: محرر  كتاب  في  كاملة  موجودة  البحوث  فصول  جميع  أّن  بالذكر  وجدير  والثقافية.  واالجتماعية  والسياسية  الجغرافية 

The Great Game in West Asia: Iran, Turkey and the South Caucasus )Oxford University Press/Hurst, 2017(.
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اللعبة الكبرى في غرب آسيا   .1
مهران كامروا  

ثّمة ما ُيضحك في الجغرافيا. إذ يمكن ألهمية مواقع معينة أن تزداد أو تتقّلص تبعاً لما قد يوجد تحتها، أو لألولويات والتطلعات 

المتغيرة ألولئك الموجودين فيها أو بالقرب منها. يمكنها أن تصوغ مصير اإلمبراطوريات في صعودها وزوالها، ويمكنها أن تصبح 

مصدراً للمنافسة الشديدة أو اإلهمال من قبل القوى القريبة والبعيدة. والعالقة حميمة بين الجغرافيا والسلطة، حيث أن األبعاد 

الجغرافية للقّوة غالباً ما تعرف بأنها “الجغرافيا السياسية” أو األبعاد “الجيوسياسية”، فيما المنافسة االستراتيجية على هذه القوة 

تواتراً  أقل  األراضي  من  ثمينة  مساحات  على  واالستراتيجية  السياسية  المنافسات  هذه  تكون  قد  “الجيوستراتيجية”.  باسم  تعرف 

اآلن مما كانت عليه في العصور القديمة، ولكنها باتت بارزة أيضاً في العقود األولى من القرن الحادي والعشرين كما كانت في 

الكبرى”  “اللعبة  باسم  يعرف  أصبح  ما  العشرين  القرن  وأوائل  التاسع عشر  القرنين  في  العالمية  القوى  لعبت  فقد  قرون مضت. 

على األرض والنفوذ والقّوة، وهي ألعاب أتقنتها بشكل خاص بريطانيا وروسيا حول ما كانت يعرف باسم اإلمبراطورية العثمانية.

ولم تهدأ األلعاب على اإلطالق؛ إذ حالما مّرت عقود القرن العشرين تعاظمت الرهانات االستراتيجية، وتكّثفت بعدها في 

العمق والحجم منافسات شملت القوى العظمى والداخلين الجدد على حّد سواء. ولم تنج من ذلك أي منطقة من العالم تقريباً. 

فتنافست القوى وتصارعت، وتحارب وكالؤها المحليون في حروب ساخنة وباردة شملت أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا 

المنافسات  بين  من  ومنهجية  استدامة  الحروب  أكثر  بين  من  الباردة  والحرب  الثانية  العالمية  الحرب  وكانت  األوسط.  والشرق 

االستراتيجية التي شهدها العالم عبر القارات والمناطق.

وقرب نهاية القرن الماضي، عندما انهار االتحاد السوفييتي، أدى االنتصار الواضح للغرب على الكتلة الشيوعية إلى تناقص 

التنافس االستراتيجي على العديد من المناطق المألوفة. رّبما انطفأت منافسات قديمة، ولكن سرعان ما اشتعلت منافسات جديدة 

لم تعد  تحل محلها. وقد أفسحت المنافسات االستراتیجیة القدیمة الطریق للجدیدة ألن األراضي والمناطق المتنازع علیھا سابقاً 

مواقع منافسة وتسابق، بل حلت محلھا خطوط صدع جدیدة ومصادر انقسام مستحدثة. ويعّد جنوب القوقاز إحدى هذه المناطق 

الجديدة  المستحدثة التي بدأت الجهات الفاعلة الجديدة تتنافس عليها، وال تزال. في الواقع، فإّن لعبة كبيرة جديدة بدأت هنا، 

والمتنافسان الرئيسان هما إيران وتركيا، الداخالن الجديدان في لعبة القوى العالمية.

تنافست هاتان القوتان شرق-األوسطيتان المتجاورتان على التفوق والنفوذ في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في المناطق 

المجاورة لها مباشرة، عبر عملية تزاحم وسجال بشأن التباينات اإلثنية وعدم التجانس العرقي داخل أراضيها، وأيضاً عبر الحدود. 

فلطالما تصورت تركيا نفسها على أنها أكثر من مجّرد جسر أرضّي بين آسيا وأوروبا، وأّنها - بالمعنى الموضوعي - العب رئيسي 

ونفوذ  مركزي  تحقيق وضع  إلى  ترمي  التي  الموازية  إيران  فإن طموحات  األخرى،  الجهة  ومن  والعالمية.  اإلقليمية  الشؤون  في 

بذلت  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لكن،  الثوريين.  قادتها  أخطاء  وتكّرر  المتلعثمة،  الخارجية  أجندتها  إال  تحجبها  لم  استراتيجي 

الدولتان محاوالت عديدة حققت قدراً من النجاح في جنوب القوقاز.

القواسم  من  الكثير  وجورجيا،  وأذربيجان  أرمينيا  القوقاز،  جنوب  إلى  منتمية  اليوم  تعّد  التي  الثالثة  البلدان  تتشاطر  ال 

العالم، مجبرة بفعل  الكثير من دول  السياسية. وكانت، شأنها في ذلك شأن  أو  اللغوية  أو  اإلثنية  االنتماءات  المشتركة من حيث 

قوى إمبريالية أكبر على مهادنة الجيران والتعاون معهم. وفي حالتها، فإن القوة الساحقة كانت لالتحاد السوفييتي الذي سعى إلى 

تشكيل هوية مشتركة ونظام حكم مشترك بينها. وفي الشرق األوسط، وبدءاً من الوقت ذاته تقريباً، كان الفرنسيون والبريطانيون 

يحاولون فعل الشيء نفسه في مجاالت نفوذهم.

نعلم أن إيران تعّد جزءاً من الشرق األوسط؛ وكذلك تركيا، على الرغم من أن قادتها على مدى العقود العديدة الماضية 

نظر  وجهة  من  أوروبي.  كبلد  وببلدهم  كأوروبيين  بأنفسهم  التعريف  إلى  كبير،  إلى حد  فشلهم  من  الرغم  على  باستمرار،  سعوا 

جغرافية بحتة، فإن كال البلدين يقعان في آسيا؛ وفي حالة تركيا فإّن حوالي ٩7 بالمئة من مساحة اليابسة تقع في آسيا والباقي في 

أوروبا؛ وكالهما يقعان في النصف الغربي من آسيا. بذا، فإنهما قوتان من قوى غرب آسيا.
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توسيع  إلى  البلدان  يسعى  حيث  وتركيا،  إيران  بين  للمنافسة  رئيسة  كمناطق  وجورجيا  وأذربيجان  أرمينيا  برزت  وقد 

جنوب  على  تتنافسان  اللتين  الوحيدتين  الدولتين  تكونا  لم  وتركيا  ايران  أن  يذكر  وعسكرياً.  وسياسياً  اقتصادياً  نفوذهما  مجاالت 

اهتماماً  الوسطى،  آسيا  جانب  إلى  القوقاز،  جنوب  جذب  السوفييتي،  االتحاد  انهيار  أعقبت  التي  األولى  السنوات  ففي  القوقاز. 

متزايداً من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا، فضاًل عن إيران وتركيا، حيث أصبحت النقطة المحورية لما أطلق عليه 

أوفي هالباخ اسم “اللعبة الكبرى الجديدة”. لكن بدا واضحاً منذ زمن طويل أن جميع القوى العظمى لم تمتلك رؤية استراتيجية 

موحدة للمنطقة. ففي منتصف تسعينات القرن الماضي، قررت كل من الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي أن المنطقة 

أن  تركيا وإيران،  القريبتين،  اإلقليميتين  المتوسطتين  القوتين  الفراغ  استراتيجية تذكر ألي منها. وقد مّكن هذا  ليست ذات قيمة 

تتوّددا بفعالية من الجمهوريات الناشئة بغية مواءمتها، وأن تحاوال توسيع تأثيرهما عليها بأبعاد مختلفة.

كان السياق اإلقليمي المتسامح إلى حد ما عاماًل أسهم في خلق فرصة إليران وتركيا للتنافس على التأثير في جنوب القوقاز. 

نفسها  تبني  أن  القوقاز  على جمهوريات جنوب  كان  كدول جديدة،  نفسها.  الثالث  الفتّية  الجمهوريات  مأزق  كان  اآلخر  والعامل 

من الصفر. وكان عليها أن تنشئ مؤسسات حكم وأدوات قوة، وأن تبني هويات وطنية تدعم سيادتها وتعّزز استقاللها، وأن تنشئ 

اقتصادات مترابطة داخلياً تعمل من دون االعتماد على ما أصبح اآلن دوالً أخرى ذات سيادة. وكذلك كان عليها أن تقود سفينة 

عالقاتها الدولية رغم الظالل المشؤومة لسّيد عمالق سابق، ولسادة أصغر ولكن ليسوا أقل طموحاً، من القوى الوسطى القريبة.

مهران كامروا يشغل حالياً منصب أسـتاذ ومدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون 

األحدث: ضمنها  من  آخرين،  أكاديميين  بمشاركة  أو  شخصية  بصورة  المؤلفات  من  العديد  وتحرير  بتأليف  قام  قطر.  في 
The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (2016); Qatar: Small State, Big Politics 
(2nd ed, 2015); The Modern Middle East: A Political History since the First World War (3rd ed, 2013); The 
Political Economy of the Persian Gulf (2012); Migrant Labor in the Persian Gulf (2012) (edited with Zahra 
Babar); The Nuclear Question in the Middle East (2012); The International Politics of the Persian Gulf (2011); 

Innovation in Islam: Traditions and Contributions (2011); Iran’s Intellectual Revolution (2008).  
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غرب آسيا منذ العام 1900: العيش على حطام اإلمبراطوريات  .2
أناتول ليفن  

عرف تاريخ غرب آسيا على مدى القرن الماضي انهيار ثالث إمبراطوريات عظيمة. ويتحّدد تعريف التاريخ المعاصر للمنطقة من خالل 

انحالل إمبراطورية رابعة غير رسمية، هي الواليات المتحدة األمريكية، وظهور قوة محلية جديدة هي تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، 

األطالل  كل هذه  نفسها.  المنطقة  دول  لوجود  و  بل  المحلية،  األنظمة  وجميع  المتحدة  الواليات  لهيمنة  فقط  ليس  معادية جذرياً 

اإلمبراطورية سبقها، وصحبها، وإلى حّد بعيد سّببها اضمحالل اآليديولوجيات الحضارية التي شّرعت الحكم اإلمبريالي.

والمشروع اآليديولوجي الذي يتعّرض للتهديد اليوم هو التحديث الذي يقوده الغرب بأوسع معانيه. فالتحديث الذي يدعمه 

الغرب، هو في الوقت الراهن، مشلول ومهّدد، في حين أن المنطقة نفسها مقّسمة في بعض النواحي بسبب الصراع الطائفي، أكثر مما 

كانت عليه منذ الحروب العثمانية الصفوية في القرن السابع عشر.

أمام  حاسمة  عوائق  شّكلت  الداخلية  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية  العوامل  أن  من  الرغم  على  أنه  الفصل  هذا  يناقش 

التحديث، فإن اعتماد دول الشرق األوسط قيد التحديث على هيمنة اإلمبريالية األمريكية يشّكل عاماًل أيضاً. لقد أدت هذه التبعية إلى 

تجريد هذه الدول من الشرعية الوطنية التي كانت في مكان آخر حيوية إلدخال اإلصالحات الضرورية ولكن المؤلمة للغاية والمتنازع 

عليها. ولكي نفهم مدى الحاجة إلى هذه الشرعية من أجل نجاح التحديث، يتعّين علينا أن نتجاوز الحكاية السعيدة التي تحكي عن 

تحديث يقوده الغرب، وأن نفهم تماماً مدى عمق األلم الذي سببه هذا التحديث في معظم المجتمعات التي مّرت به، ولكن أيضاً مدى 

ارتباطه الوثيق بقوة الدولة وقسرّيتها.

وتعّد التطورات المحلية والدولية في غرب آسيا )آسيا الوسطى السوفييتية السابقة والشرق األوسط الكبير( نتيجة لتفاعل 

مجموعة من العوامل المحلية، الثقافية والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، التي تأّثرت بالقوى الخارجية الكبرى. فمنذ 

التي  الوحيدة  العظمى  الخارجية  القّوة  الواقع تشّكل  المتحدة في  الواليات  السوفييتية، كانت  الجمهوريات االشتراكية  اتحاد  سقوط 

تضطلع بدور مهم حقاً في المنطقة، طامحة إلى نوع من الهيمنة اإلمبريالية، نجحت في تحقيقه إلى درجة معينة. إذ لم تكن روسيا 

خارج القوقاز سوى منافس محدود جداً، فيما كانت بريطانيا وفرنسا خاضعتين للتحالف مع الواليات المتحدة، أما الصين فلم تسع بعد 

لالنخراط في اللعبة الكبرى في الشرق األوسط.

قد يكون أحد أسباب تحفظ الصين في هذا الصدد أنه على الرغم من أن الواليات المتحدة تتمتع بشبه احتكار جيوسياسي 

في المنطقة منذ 1٩٩1، إال أن ذلك لم يسمح للواليات المتحدة بتحقيق االستقرار في المنطقة، وإنهاء الصراعات المحلية، وتطوير 

المناطق المحلية، وهزيمة األعداء المحليين. وأن أكبر انتصار أمريكي واضح حققته في العراق في العام 2003، لم يفِض إال إلى 

الدولة اإلسالمية )داعش(، الذي يعّد أكبر تهديد ألّي تحديث ناجح  حرب أهلية دموية أّدت في نهاية المطاف إلى ظهور تنظيم 

يشهده الشرق األوسط.

وتكّشفت اليوم بشكل صارخ، بفعل المشقات التي تعاني منها الواليات المتحدة منذ العام 2003، مدى محدودية قّوة الفاعل 

السياسي الواحد. ومع ذلك، فقد أدى تدهور مشروع التحديث بأكمله في المنطقة إلى وضٍع لم يعد فيه التوازن قائماً، كما أّن صعود 

داعش يعني أن األمور هي في الواقع بالسوء الذي تبدو عليه تماماً، أو ربما أسوأ من ذلك. فالصراعات والمنافسات المحلية في الشرق 

األوسط، سواء بين الدول أو داخلها، عميقة جداً بحيث ال يمكن فعاًل حدوث استقرار هيمنة خارجية، على األقل ما لم تدخل أعداد 

هائلة من القوات الخارجية على مدى عدة أجيال، وما لم ُتفرض إمبراطورية مباشرة. وسيجري هذا الفصل موازاًة وثيقة في هذا الصدد 

مع محاولة روسيا الهيمنة على جنوب القوقاز في منتصف تسعينات القرن الماضي.

شملت هذه القوى الخارجية في الماضي مجموعة من الجهات الفاعلة، ولكن منذ سقوط االتحاد السوفييتي تبّقت قّوة وحيدة 

ما، بسط هيمنتها اإلمبريالية على المنطقة )بدالً من إمبراطوريتها  مهمة حقاً هي الواليات المتحدة التي سعت إلى، وحققت نوعاً 

المباشرة(. ونتيجة لهذه الميول، استنفدت الترتيبات اإلقليمية والسياسية واآليديولوجية في المنطقة كل مواردها. ونحن نشهد على 
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األقل تحوالً ذا أهمية تماثل أهمية الحروب والثورات التي رافقت تراجع اإلمبراطورية البريطانية بعد العام 1٩45. بل إننا قد نكون 

شهوداً على حقبة تماثل حقبة انحسار اإلمبراطورية العثمانية، حيث شهد العالم بأسره تحوالً أخالقياً وسياسياً في أسسه.

حافظت دول الشرق األوسط، باستثناء إسرائيل، على حدودها التي أنشأتها اإلمبراطوريتان البريطانية والفرنسية بعد هزيمة 

اإلمبراطورية العثمانية، حتى تمّرد تنظيم الدولة اإلسالمية في العام 2014. وفي الخليج واألردن، ظّلت األنظمة في 2015 هي تلك 

التي أنشئت تحت رعاية بريطانيا. وقد ظّلت األنظمة القائمة في األماكن األخرى، وحتى وقت قريب، هي تلك التي انبثقت عن انهيار 

اإلمبراطوريات الفرنسية والبريطانية في الفترة من منتصف أربعينات إلى منتصف خمسينات القرن العشرين.

في القوقاز السوفييتي السابق، ظّلت ترتيبات نظام الدولة على حالها القديم في االتحاد السوفييتي، رغم التعديالت التي نجمت 

عن الحروب التي أعقبت انهيار اإلمبراطورية. وفي أذربيجان، ال يزال الفصيل المحلي الذي كان يحمل اسم الحزب الشيوعي السوفييتي 

السابق ممسكاً بالسلطة، في ظّل حكم ابن ووريث الرجل الشيوعي القوي. وتخضع بلدان أخرى أيضاً لحكم مجموعة متنوعة من بقايا 

النظم السوفييتية السابقة. على الصعيد الداخلي، أثبتت دول االتحاد السوفييتي السابق استقراراً نسبياً، بعد انتهاء أو توّقف الحروب 

األهلية التي رافقت انهيار االتحاد السوفييتي. ومع ذلك، لم تتمّكن الهيمنة اإلقليمية التقليدية من قبل روسيا، وال الهيمنة الجديدة من 

قبل الواليات المتحدة، من قمع أو حل هذه الصراعات وإنشاء نظام إقليمي جديد.

وكان من بين أهم أسباب هذه اإلخفاقات المتعاقبة لإلمبراطورية في المنطقة وجود تناقضات في اآليديولوجية اإلمبريالية. 

نشأت هذه التناقضات إما عن طريق التوترات الداخلية، أو بسبب استحالة العثور على آيديولوجية قادرة على استمالة ما يكفي من 

عناصر في منطقة شديدة االختالف والتنوع، أو على توفير منظومة ثقافية وفكرية تستطيع من خاللها التغلب على تلك االنقسامات. 

أناتول ليفن يشغل حالياً منصب أستاذ في جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر. وهو أيضا زميل أّول في مؤسسة أمريكا 

الجديدة في واشنطن العاصمة. فقد تحصل على شهادتي البكالريوس والدكتوراة من جامعة كامبريدج. له العديد من المؤلفات أهمها:
Pakistan: A Hard Country (2011); Ethical Realism: A Vision for America’s Role in the World (co-authored with 
John Hulsman, 2006); America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism (2004 and 2012); 
Ukraine and Russia: A Fraternal Rivalry (1999); Chechnya: Tombstone of Russian Power? (1998); and The Baltic 

Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence (1993).
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سياسات األنابيب في إيران وتركيا وجنوب القوقاز  .3
محمود مونشيبوري  

الهائلة  الهيدروكربونية  الرواسب  بفضل  حاسمة  بأهمية  وجورجيا،  وأذربيجان  أرمينيا  تضم  التي  القوقاز،  جنوب  منطقة  يتحظى 

المعروفة فيها وموقعها الجيوسياسي، وهي إلى حد كبير نقطة عبور بين الشرق األوسط وأوروبا وآسيا. وفيما يتعلق بأمن الطاقة، 

ما تكون متناقضة.  الفاعلين المحليين واإلقليميين والعالميين بطرق معقدة، وغالباً  فإن جنوب القوقاز منطقة ترتبط فيها مصالح 

المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  البلدان،  من  العديد  مصالح  فيها  تتقاطع  حاسمة، حيث  جيوسياسية  أهمية  ذات  المنطقة  وستظل 

واالتحاد األوروبي وروسيا وبعض الالعبين اإلقليميين الرئيسين مثل إيران وتركيا.

وفي حين أن دول متمثلة بأرمينيا وأذربيجان وجورجيا مشغولة بصمودها وإمكانية بقائها السياسي، فإن التعاون والتنافس 

في مجالي االقتصاد والطاقة أعطى على مدى العقد الماضي زخماً كبيراً للعالقات بين الالعبين اإلقليميين الكبار مثل روسيا وإيران 

وتركيا. وأفضل ما يمكن به وصف العالقات بين هذه البلدان الثالثة هو أنها صعبة ومتقلبة، وغالباً ما تتصادم مصالحها في القوقاز. 

تبدو تركيا وروسيا وكأنهما تديران على األمد القريب خالفاتهما في حوض القوقاز وحوض بحر قزوين. ولكن وعلى األمد البعيد، 

أن  المستمرة،  والدينية  الثقافية  الشكوك  عن  فضاًل  والسياسة،  الطاقة  على صعيدي  مصالحهما  وتنافس  لتضارب  المرّجح  من  فإن 

تشعل المنافسات التاريخية بينهما، وأن تشمل إيران أيضاً.

تتباين مواقف إيران وروسيا بشأن ترسيم حدود بحر قزوين. ومن شأن الدعم الروسي لحل وسط أن يحد بشكل حاد من 

الطاقة األوروبي.  البعيد جهتان متنافستان فى سوق  أنهما على األمد  البلدان  الطاقة في بحر قزوين. يرى  إيران من موارد  حصة 

فإنهما  ذلك،  على  وعالوة  قزوين.  بحر  عبر  أنابيب  خط  تطوير  تعارضان  الحكومتين  كال  فإن  االختالفات،  هذه  من  الرغم  وعلى 

اتفقتا ضمناً على تجّنب المواجهات في القوقاز، وعلى دعم األهداف المتبادلة فيما يتعلق بطرق ومسالك الطاقة في بحر قزوين. 

وبالنسبة لمنطقة جنوب القوقاز، أثبتت سبعة عقود من الحكم السوفييتي أنها تشّكل إرثاً مرهقاً، تفاقم جّراء االقتصادات الهشة، 

والصراعات المستحكمة، واالفتقار إلى الشرعية الديمقراطية. إّنها منطقة تنافست فيها روسيا وتركيا وإيران على النفوذ على مدى 

القرنين الماضيين. ومع ذلك، ال شك في أن روسيا ما تزال أهم العب خارجي في منطقة جنوب القوقاز.

ومن الممكن القول إّن العالقات بين إيران وتركيا ودول جنوب القوقاز تأثرت بمجموعة واسعة من العوامل الجيوسياسية 

القوقاز هو عالقات  إيران وتركيا وألدوارهما في جنوب  واالستراتيجية والثقافية واالقتصادية. ولعّل أفضل تعريف للمنافسة بين 

هذه  تربط  التي  المتعددة  الطاقة  طرق  وتكتسب  السوفييتية.  الحقبة  بعد  لما  األوسع  السياق  عن  فضاًل  التقليدية،  القوى  توازن 

االعتراف بأن سيطرة روسيا على احتياطيات الطاقة في  البلدان بإمدادات الطاقة من بحر قزوين أهميًة إضافية. ومن المهم جداً 

بحر قزوين قد تقلصت بشكل كبير منذ افتتاح خط نفط الممر الجنوبي بين باكو-تبليسي-جيهان )BTC( في 2005؛ وخط أنابيب 

غاز جنوب القوقاز )SCP(، المعروف أيضاً باسم خط أنابيب باكو-تبليسي-أرضروم )BTE(؛ وخط أنابيب شاه دينيز في 2006.

تتزايد شيئاً فشيئاً استحالة تجنب المنافسة بين إيران وتركيا على طرق الطاقة في جنوب القوقاز. فقد شهدت تركيا توسعاً 

أن  أيضاً  القوقاز  تركيا ومنطقة  إقليمي متكامل. كما يمكن لعالقات  إلى قطب طاقة  بلد عبور رئيس  أوراسيا، من  في دورها في 

تتشابك على نحو مماثل بحلول العام 2021. بيد أن هذا الواقع يتطّلب مرونًة أكبر بكثير في تداول مختلف تدفقات الغاز الطبيعي 

)بما في ذلك على  اإليراني  والغاز  المصري  والغاز  العراقي  والغاز  تداول غاز قزوين  الممكن  فإذا كان من  اليوم.  مما هو ممكن 

شكل مقايضة مع الغاز اإليراني الذي يوّزع في الخليج العربي( وغاز الشواطئ التركية، فإن جنوب القوقاز سوف يصبح حقاً قطباً 

للطاقة في منطقة أوراسيا. يتطلب هذا السيناريو تطبيعاً كاماًل للعالقات السياسية واالقتصادية بين جميع بلدان المنطقة األوسع، 

بما في ذلك سورية وإيران.

تكلفة  استتبعت  بأرمينيا  الوثيقة  إيران  عالقة  فإن  ذلك،  ومع  كبيرة.  ميزة  وأرمينيا  أذربيجان  مع  اإليرانية  الحدود  وتتيح 

جيوسياسية مهمة، بما في ذلك تكثيف المزاعم التركية األوسع في أذربيجان المجاورة. كما إن موقف إيران في جنوب القوقاز ال 

يواجه تحدياً فقط من جانب تركيا، بل أيضاً من جانب روسيا التي تسعى إلى بسط هيمنتها على دبلوماسية أنابيب النفط والغاز 

للطاقة تعتمد على  الجائعة  إبقاء أوروبا  الجيوستراتيجي في أوقات األزمات، والتي تبدو حريصة على  لزيادة عمقها  المنطقة  في 
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مواردها. وفي حين يحتمل أن تكون إيران وروسيا القوتين العظميين في مجال احتياطي الطاقة في العالم، إال أنهما لم تنجحا بعد 

في بناء استثمارات مشتركة ناجحة في مجاالت استغالل ونقل الطاقة، وفي إقامة شراكة قوية في أسواق الطاقة العالمية.

إشكالّية،  تشكل  تزال  ال  أرمينيا  مع  عالقاتها  فإن  وجورجيا،  أذربيجان  مع  طيبة  عالقات  أقامت  تركيا  أن  من  الرغم  وعلى 

إلى أن  أيضاً  ويرجع ذلك جزئياً إلى رفض تركيا االعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن التي وقعت بين عامي 1٩15 و1٩23، وجزئياً 

في  التوازن  يحقق  أن  يمكن  كحليف  فترة طويلة  منذ  تركيا  أذربيجان  ترى  قرباخ.  ناغورني  في صراع  أذربيجان  إلى  تميل  تركيا 

بالعالقات مع ما يقرب من مليون جورجي مقيم في تركيا ونحو 50  أرمينيا بروسيا وإيران. ولجورجيا اهتمام دائم  وجه روابط 

ألفاً يقيمون في إيران، ونتيجة لذلك فقد وقعت معاهدات صداقة متعددة مع البلدين. وتعّد تركيا واحدة من الشركاء التجاريين 

أذربيجان  بين  التعاون  عالقات  لمعظم  أساساً  والغرب  الشرق  بين  الحالي  والغاز  النفط  أنابيب  خط  ويمّثل  لجورجيا.  الرئيسين 

وجورجيا وتركيا.

التأكيد  خالل  من  القوقاز،  جنوب  منطقة  في  األنابيب  لدبلوماسية  المعقدة  الديناميات  تفكيك  إلى  الفصل  هذا  يسعى 

والجهات  المحلية  للحكومات  على مصالح جيوستراتيجية وجيو-اقتصادية  تنطوي  التي  العظمى”  القوى  “لعبة  فهم  على ضرورة 

والغاز  النفط  احتياطيات  أهمية  تأكيد  على  األكبر  التركيز  وينصب  العالمية.  النفط  وشركات  العالمية  والقوى  الفاعلة  اإلقليمية 

بعد  ما  إلى  زمنياً  الممتدة  اإلقليمية  وأوروبا؛ وصراعاتها  القوقاز  قزوين وجنوب  بحر  بين  البري  واتصالها  المنطقة؛  في  الكبيرة 

ثنائية جيدة  الحفاظ على عالقات  القوقاز، مع  التأثير في جنوب  إيران وتركيا من أجل  لقد حاربت كّل من  السوفييتية.  الحقبة 

المنطقة. في  نسبياً 

محمود مونشيبوري  يشغل منصب أستاذ العالقات الدولية في جامعة والية سان فرانسيسكو. حرر وألف العديد من المؤلفات أهمها:
Inside the Islamic Republic: Social Change in Post-Khomeini Iran (2016); Information Politics, Protests, and 
Human Rights in the Digital Age (2016); Democratic Uprisings in the Middle East and North Africa: Youth 
Technology, and Modernization (2013); and Terrorism, Security, and Human Rights: Harnessing the Rule of Law (2012).
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سياسة الطاقة التركية في الشرق األوسط وجنوب القوقاز  .4
غاريث وينرو  

إقليمية مهمة، في حين لم تحظ باالهتمام نفسه  الطاقة، ومحاوالت تركيا أن تصبح قوة  الكثير عن سياسة تركيا في مجال  ٌكتب 

الطاقة  أن  كيف  بالتفصيل  الفصل  هذا  يتناول  الطاقة.  سياسة  وأهداف  الخارجية  السياسة  أهداف  بين  الجمع  إلى  أنقرة  مساعي 

يمكنها تعزيز أوراق اعتماد تركيا كممثل إقليمي رئيس، مع التركيز على دور تركيا في الشرق األوسط وجنوب القوقاز، حيث سيتم 

النظر في سياسة الطاقة، باإلشارة إلى ما يحتدم من نقاش وجدال بشأن الهيمنة اإلقليمية.

التحّول إلى  الطاقة القتصاد يشهد نمواً مضطرداً. وكان  الطاقة في تركيا تتمّثل في تلبية احتياجات  كانت أولوية سياسات 

ثانوياً. سيتم مناقشة تأثير هذه المخاوف والطموحات على  دولة عبور مهمة لنقل الطاقة وقطب مركزي رائد للطاقة يمثل هدفاً 

الغاز  المفرط على واردات  االعتماد  أن يؤدي  المثال، هل يمكن  إقليمية”. على سبيل  لتصبح “قوة جغرافية سياسية  تركيا  جهود 

من روسيا إلى إعاقة سياسة تركيا اإلقليمية؟ وكيف يمكن لمسؤولي أنقرة أن يلعبوا بورقة الطاقة في سياستهم الخارجية، خصوصاً 

وأن تركيا هي منتج غير مهم للنفط؟

يناقش هذا الفصل الروابط بين سياسات الطاقة والسياسات الخارجية فيما يتعلق بتركيا، ويدرس موقعها كمستهلك رئيس 

للطاقة يعتمد خصوصاً على واردات النفط الخام والغاز. تتلخص طموحات تركيا في أن تصبح دولة عبور وقطباً محورياً للطاقة مع 

التركيز بشكل خاص على الغاز. ويولي االهتمام لسياسة الطاقة التركية في الشرق األوسط وجنوب القوقاز. وتوجد عوامل محتملة 

يمكن النظر فيها، بما في ذلك دور روسيا. وعلى الرغم من أنه ال ينبغي المبالغة في أهمية الطاقة في السياسة اإلقليمية لتركيا، 

فمن الواضح أن الطاقة استخدمت لتعزيز أهداف السياسة الخارجية.

في دراسة تاريخية، يوضح كوريلي وفان دير ليندي كيف أّنه، في السياسات واالقتصادات العالمية، يمكن النظر في الطاقة 

العالمي  الطاقة  نظام  فيه  يكون  ليبرالي جديد  منظور  يسود  والمؤسسات”،  “األسواق  قصة  ففي  قّصتين.  في  الخارجية  والسياسة 

متكاماًل مع أدوار رئيسة لألسواق والمؤسسات الفعالة، حيث تسعى شركات الطاقة إلى تأمين األرباح. أما في قصة “اإلمبراطوريات 

والمناطق”، فتسود نظرة واقعية جديدة تحتل الجغرافيا السياسية فيها موقع المقدمة، وتكون الدول هي الجهات الفاعلة الرائدة، 

فيما شركات الطاقة تدافع عن المصالح الوطنية. في هذه القصة الثانية، يوجد مجال أكبر الستخدام الطاقة كأداة للسياسة الخارجية.

يمكن لقّصة اإلمبراطوريات والمناطق أن تستوعب مفاهيم “ترسيخ األمان” و“التسييس” كما وضحتها مدرسة كوبنهاغن. 

عادية  غير  تدابير  اتخاذ  ويمكن  عاجلة،  تدابير  أنها  على  الطاقة  قضية  إلى  ينظر  عندما  الطاقة  مجال  في  األمان”  “ترسيخ  يحدث 

وجودياً،  تهديداً  تشكل  ال  ولكن  مهمة  تعّد  للطاقة  قضيٍة  على  فينطوي  الطاقة  “تسييس”  أما  وجودياً.  تهديداً  يعتبر  ما  لمعالجة 

الروسية إلى أمننة  الغاز  وبالتالي يمكن معالجتها من خالل إجراءات سياسية عادية. وفي حالة تركيا، أدى االعتماد على واردات 

الطاقة في الحرب الروسية الجورجية في أغسطس 2008، وفي أواخر 2014 قبل إعالن مشروع Turkish Stream. إن محاوالت 

تسييساً  أخرى  دول  تعتبرها  أن  يمكن  اإلقليمي،  نفوذها  تعزيز  بغية  الطاقة،  تدفقات  على  للسيطرة  تركيا  موقع  الستغالل  أنقرة 

للطاقة. وسيكون إنشاء قطب محوري حقيقي لتجارة الطاقة في تركيا سمة من سمات األسواق والمؤسسات. وبدالً من التهديدات 

األمان في  ترسيخ  النأي عن  القانون، كما سيتم  والشفافية وسيادة  الطاقة  إدارة  التركيز على مسائل  السياسية، سيتم  والمناورات 

الطاقة وتسييسها. قضايا 

وفي ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، أثيرت توقعات بأن بإمكان تركيا أن تضطلع بدور مؤثر في جوارها. وأشار رئيس 

وتاريخها  موقعها  تستخدم  حيث  متعددة،  إقليمية  هويات  مع  مركزية”  “دولة  باعتبارها  تركيا  إلى  أوغلو  داوود  أحمد  الوزراء 

المشترك مع الدول المجاورة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية. في أعقاب انتفاضات 2011 العربية، كان هناك الكثير من النقاش 

وقوى  والديمقراطية  اإلسالم  دور  على  يشّدد  الذي  النموذج،  هذا  يختلف  العربي.  للعالم  الحالي  التركي  النموذج  أهمية  حول 

السوق، عن النموذج الذي جرى الترويج له في تسعينات القرن الماضي، حين جرى التأكيد على العلمانية والهوية التركية، باإلضافة 

إلى الديمقراطية والرأسمالية، بغية تعزيز وجود تركيا في القوقاز وآسيا الوسطى. ومع ذلك، فإن دور تركيا المحتمل في جوارها 
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يجب تقييمه من جديد في ضوء الوضع األمني المتدهور في الشرق األوسط، في ظل الحرب األهلية المندلعة في سورية، وتزايد 

الطائفية، وصعود تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(.

من خالل  الناعمة  القوة  استخدام  في  فّعالة  كانت  صاعداً،  إقليمياً  فاعاًل  بوصفها  تركيا،  بأن  األتراك  المعلقين  بعض  اّدعى 

أدوات مثل التجارة، والمساعدات واالستثمار، والدبلوماسية العامة والثقافية، والحوار السياسي رفيع المستوى. وقد ُوصفت تركيا 

بأنها “دولة تجارة” تشكلت سياستها الخارجية بشكل متزايد وفق االعتبارات التجارية. وتمشياً األسواق والمؤسسات، فإّن الشركات 

وجمعيات رجال األعمال في تركيا تصرفت ظاهرياً كجهات فاعلة مستقلة، في حين أّن رغبتها في تحقيق األرباح وعقد الصفقات 

األوسط  الشرق  اضطرابات  إلى  وبالنظر  لكن،  اإلقليمي.  التعاون  وعّززت  األمثل  النحو  على  الخارجية  السياسة  صاغت  التجارية 

األخيرة التي سببت المعاناة لنفاذ تركيا إلى األسواق عقب أحداث مصر وسورية، فقد بات يمكن الطعن بفكرة تركيا كدولة تجارة.

تركيا. فقد ذكرت  الطاقة في  الخارجية وسياسة  السياسة  أكبر على  تأثير  لها  كان  والمناطق، فقد  اإلمبراطوريات  أما قصة 

وزارة الطاقة التركية أن تركيا، باإلضافة إلى هدفها في أن تصبح دولة عبور وقطب تجاري، تسعى إلى أن تكون العباً إقليمياً قوياً 

مع سياسات طاقة متعددة االتجاهات. وبدالً من التصرف بشكل مستقل، تميل شركات الطاقة التركية خاصة إلى اتباع السياسات 

تسيطر  حيث  الخاصة”،  المصالح  “تركيبة  ضمن  وظيفتها  تؤدي  تركيا  إن  ويقال  والتنمية.  العدالة  حزب  حكومة  وضعتها  التي 

الغاز في  ُتّتخذ سوى خطوات مبدئية نحو تحرير سوق  بالطاقة، لم  يتعلق  القوية على مجتمع األعمال. وفيما  الدولة  بيروقراطية 

تركيا. وما تزال شركة خطوط األنابيب المملوكة من قبل الدولة )بوتاش(، والتي تسيطر على معظم عقود استيراد الغاز، تلعب دوراً 

الطاقة  لقواعد ولوائح  الطاقة، غير ملزمة وفقاً  التي ليست عضواً في االتحاد األوروبي وال في معاهدة مجتمع  مهيمناً. إن تركّيا، 

المنصوص عليها في بروكسل. وهذا يوفر لتركيا فرصاً كدولة عبور لتسييس دور الطاقة.

غاريث وينرو مستشار ومحلل بحوث مستقل في أكسفورد، إنجلترا. له العديد من المساهمات البحثية، تشمل أحدث منشوراته: 
Realization of Turkey’s Energy Aspirations: Pipe Dreams or Real Projects? (2014); Turkey, Russia and the 
Caucasus: Common and Diverging Interests (2009); and Problems and Prospects for the Fourth Corridor: The 

Position and Role of Turkey in Gas Transit to Europe (2009).
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صراع القوميات: استجابة إيران لوحدوية باكو  .5
حميد أحمدي  

كان العامل اإلثني هو األبرز في تحديد العالقات اإليرانية األذربيجانية خالل القرن الماضي. وفي حين أن البعد اإلثني للدراسات 

العلوم  في  اإلثنية  الدراسات  منظومات  كل  منها  تعاني  عامة  ومعرفية  منهجية  مشاكل  أيضاً  يعاني  فإنه  نسبياً،  متخلف  اإليرانية 

االجتماعية. تميل، على وجه التحديد، األدبيات التي تتناول المسائل اإلثنية والقومية اإلثنية إلى أن تكون الساحة األكثر “تعميماً” 

في العلوم االجتماعية المعاصرة. وفي حين أن التقاليد بعد الوضعية في علم االجتماع التاريخي عالجت معظم مجاالت الدراسات 

االجتماعية عن طريق التفريق بين الحاالت في طيف زمني محّدد، فإنها لم تالمس سوى القليل من مسائل اإلثنيات والسياسة اإلثنية. 

على هذا النحو، يبدو وكأن بمقدور المفاهيم العامة والشاملة ذاتها واألطر المفاهيمية النظرية نفسها، أن تتغّلب على التخصصات 

الجزء األكبر من المشاكل التي تواجهها. ونتيجة لذلك، فإن االتجاه  التاريخية لجميع الحاالت عبر الزمان والمكان، وأن تشرح أيضاً 

العام السائد في هذه األدبيات يفترض أن جميع البلدان تتكون من جماعات دينية ولغوية وعرقية تعاني من المشاكل ذاتها.

اإلثنيات  مسائل  تناقش  التي  األعمال  فمعظم  اإلثنية.  المسألة  تتناول  حين  االتجاه  هذا  إلى  اإليرانية  الدراسات  تميل 

تتسم  التي  تلك  أو  اإليرانية  اإلثنية  األقليات  أبناء  كتبها  التي  اآليديولوجية  األعمال  أكانت  سواء  إيران،  في  اإلثنية  والمجموعات 

بتوجهات أكثر أكاديمية، تتجاهل أهمية علم االجتماع التاريخي، وتتأثر بالتوجهات التعميمية في الدراسات النظرية اإلثنية. تميل 

مثل هذه األعمال إلى التعبير عن نظرة ترى أن إيران تتكون من مجموعات إثنية ذات توجهات سياسية مختلفة، تناضل جميعاً من 

أجل االستقالل أو الحكم الذاتي السياسي، وبالتالي تصور إيران على أنها مجتمعاً محماًل بالصراع اإلثني يفتقر إلى عناصر القومية 

الوطنية. والهوية 

الدراسة، فإن  اإلثني قضية تستحق  العامل  تتكّون فعاًل من جماعات دينية-لغوية متنوعة، ما يجعل  إيران  اعتبار أن  وعلى 

إليران ميزات معينة تميزها عن المجتمعات األخرى التي لديها خبرات أحدث في التراث السياسي وعملية بناء الدولة القومية. وإذا 

أخذنا بنظر االعتبار خصائص األمم القديمة، وفق ما طرحه بعض منظري مسائل اإلثنيات والقوميات، فإن إيران تمثل حالة تاريخية 

معينة تحظى فيها الوطنية والهوية الوطنية اإليرانية بأهمية ملحوظة أكبر من تلك التي يحظى بها العامل اإلثني والقومية اإلثنية. 

نلقي، من خالل دراسة القومية األذرية اإليرانية والعالقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، مزيداً من الضوء على هذه الحقيقة.

تحدياً  أذربيجان  إيران وجمهورية  بين  والعالقات  اإليرانيين  األذريين  يعتبرون  اإليرانية  الدراسات  أن بعض طلبة  ورغم 

أمام إيران ومستقبلها كدولة قومية، فإن هذه النتائج تظهر أن الهوية الوطنية اإليرانية والقومية كان لها على مدى قرن تقريباً 

التوجه  ذات  السياسية  النخب  أن  وفي حين  أذربيجان.  بشأن  باكو وطهران  بين  المستمرة  القوميين  اشتباكات  في  الطولى  اليد 

األذريين  بين  إليران  المعادي  اإلثني  الشعور  الستدعاء  اإلثنية  القومية  على  اعتمدت  أذربيجان  جمهورية  في  الواسع  التركي 

تستهدف  التي  والخطابية  والسياسية  العسكرية  للتحديثات  بنجاح  استجابت  اإليرانية  الوطنية  فإّن   ،1٩18 عام  منذ  اإليرانيين 

األذربيجانين اإليرانيين. وتوّضح هذه الدراسة أيضاً كيف جرى استخدام استراتيجيتين واسعتي النطاق في تحدي مطالبات باكو 

بأذربيجان اإليرانية وأنصار سياساتها التوسعية من السوفييت السابقين. وقد استخدم األذريون اإليرانيون والقوميون اإليرانيون 

في  اإلسالمية  الجمهورية  استخدمت  وقد  باكو.  مطالبات  لمعالجة  والقومية  اإليرانية  الوطنية  الهوية  من  عناصر  سواء  حد  على 

اإلثنية  للقومية  ترّوج  التي  باكو  الستراتيجية  مضادة  استراتيجية  باعتبارها  والشيعية  اإلسالمية  للقومية  الخاص  مفهومها  إيران 

اإليرانيين. األذريين  بين 

أذربيجان  سياسة  في  اإلثنية  والقومية  اإلثنية  السياسة  دور  األول  القسم  يغطي  أقسام.  ثالثة  إلى  الدراسة  هذه  تنقسم 

ويتفّرع  اإليرانية،  أذربيجان  حيال  التوسعية  أذربيجان  سياسات  على  اإليراني  الفعل  رد  على  الثاني  ويرّكز  إيران.  تجاه  الخارجية 

القومي اإلثني لجمهورية أذربيجان، والذي  النهج  الرسمي على  إلى ثالثة أقسام فرعية: يدرس األول رد فعل طهران  القسم  هذا 

يتجلى في شكل قومية دينية إسالمية وشيعية. ويركز القسم الفرعي التالي على دور الجهات الفاعلة اإليرانية غير الحكومية في 

مقاربة المشكلة: رد فعل القوميين اإليرانيين على السياسة الوحدوية لدولة أذربيجان ودوائرها شبه الحكومية أو غير الحكومية. 
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ثم يتأّمل في سياسات باكو اإلثنية القومية وفي بعض اآلراء بشأن أذربيجان اإليرانية. يقدم القسم الفرعي األخير بعد ذلك تحلياًل 

اإلسالمية  الوطنية  النخب  أتباع  لدى  أو  اإليرانية  الوطنية  التوّجهات  ذوي  األذريين  من  سواء  اإليرانيين:  األذربيجانيين  الستجابة 

الحاكمة في طهران.

ويشرح القسم الثالث في هذا الفصل، على وجه التحديد، كيف أّن فكرة باكو الوحدوية المتلخصة في “أذربيجان الموحدة” 

ومفهوم “جنوب أذربيجان” أسفر عن مطالبات مضادة من جانب األذربيجانيين اإليرانيين. وأزعم هنا أن األذريين اإليرانيين أنتجوا 

الواسع  التركي  التوجه  ذات  الوحدوية  القومية  الوحدوية  أذربيجان  جمهورية  مطالبات  على  ومنهجية  ديمومة  األكثر  االستجابة 

واإلثنية القومية، وأن الدراسات اإليرانية المعاصرة، في نهاية المطاف، استهانت وتجاهلت بروز الوطنية اإليرانية والدور المركزي 

لألذريين اإليرانيين في تعزيز الصحوة الوطنية اإليرانية المعاصرة.

اعتمدت معظم الكتابات عن تجربة ايران اإلثنية، وخاصة فيما يتعلق بأذربيجان اإليرانية، على قراءات تقليدية للدراسات 

اإلثنية ترى أنها ظاهرة عاّمة. واستخدمت معظمها إما مصادر ثانوية، أو أدبيات أنتجتها المعارضة اإليرانية. فيما لم تحاول سوى 

الدراسات  طلبة  اعتمد  اآلخر.  الجانب  رؤية  أجل  من  وأصلية  أولية  مصادر  على  بناء  ميدانية  بحوثاً  تجري  أن  الدراسات  من  قلة 

الذي له جذور أعمق في  التركي،  الفارسي  الصراع  المبالغة على االنقسام في  الغالب على اإلفراط في  اإليرانية األذربيجانية في 

جمهورية  مع  إيران  لعالقات  السابقة  التجربة  بّينت  لقد  الواسعة.  التركّية  “الدوغمائية”  العقائد  في  أو  المجرد،  النظري  األدب 

أذربيجان أن نخب أذربيجان كانت تحت تأثير كال المصدرين، وأن أقصى آمالهم هي تحقيق رؤية أذربيجان الموحدة. وقد أثيرت 

منذ نحو ربع قرن فكرة التوحيد األذربيجانية في جمهورية أذربيجان، ولكن من دون نجاح يذكر.

ومع استمرار عالقات إيران بجمهورية أذربيجان، فإّن ثّمة عالمات تشير إلى أن النخب الحاكمة في كل من طهران وباكو 

يفضلون عالقات حسن الجوار على حالة التوتر المتواصلة. وقد تجلى هذا الموقف واضحاً في مناسبات مختلفة، حيث تم التأكيد 

على التعاون الدفاعي واألمني. لكن، وعلى الرغم من بوادر حسن النية، فإن العوامل الكامنة وراء هذه التوترات ال تزال قائمة، ما 

يجعل مستقبل العالقات محّل جدل.

حميد أحمدي يشغل حالياً منصب أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وزميل باحث في معهد الدراسات االستراتيجية في الشرق 

األوسط. تظهر مقاالته في مجموعة من المجالت باللغة اإلنجليزية والفارسية. وله العديد من المؤلفات األكاديمية باللغة الفارسية أهمها:
Ethnicity and Ethnic Politics in Iran, Myth and Reality, 10th ed. (2015); The Foundations of Iranian National 

Identity (2013); and Political Sociology of the Islamic Movements (2012).
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“المجتمع الال-مدني” ومصادر النفوذ الروسي في غرب آسيا: القوقاز الجنوبية  .6
جيفري مانكوف  

الصراع في أوكرانيا على تركيز االهتمام على جهود عّدة دول سوفييتية سابقة للحفاظ على توازن استراتيجي بين موسكو  عمل 

الشرقية  أوروبا  يشمل  بما  السابقة،  السوفييتية  المناطق  ظهرت  النزاع،  اندالع  قبل  وحتى  المواجهة.  تعّمق  زمن  في  والغرب، 

الشطرنج  بين روسيا والغرب، فضاًل عن كونها رقعة  الرئيسية  التنافر  الوسطى، بوصفها واحدة من مصادر  القوقاز وآسيا  وجنوب 

اإلصالحات  عن  فضاًل  االستراتيجي  التوجه  على  للتأثير  والغرب  روسيا  من  كّل  تسعى  الخارجية.  القوى  بين  تنافساً  شهدت  التي 

السياسية واالقتصادية الداخلية في هذه الدول السوفييتية السابقة، ولكن نهج كل منهما ومجموعة أدوات قواهما الصلبة والناعمة 

المتاحة لهما، يتباعدان في عدة طرق.

بالمقارنة مع الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي، فإن فعالية القوة الروسية الناعمة تعّززت بروابط سياسية واقتصادية 

الثقافة  في  تتمثل  سلبية  قوة  المنطقة  في  الناعمة  روسيا  قوة  وتتضمن  السابقة.  وجمهورياتها  موسكو  بين  وطيدة  واجتماعية 

التركيبة  وتشابه  السابقة؛  السوفييتي  االتحاد  لجمهوريات  المشتركة  اللغة  صاحبة  باعتبارها  روسيا  دور  ذلك  في  بما  المشتركة، 

السياسية واالجتماعية في جميع هذه الدول؛ وضخامة تدفقات المهاجرين من الدول األصغر إلى روسيا؛ فضاًل عن فّعالية أدوات 

التعبئة المالية واإلعالمية المنتشرة والمؤثرة على النتائج السياسية في الدول المجاورة. وعلى الرغم من اتساع مستويات السيطرة 

عبر  سيما  ال  الناعمة،  القوة  توظيف  في  روسيا  هزم  الغرب  بأن  المسؤولين  من  العديد  يعتقد  جوارها،  في  لها  المتاحة  الروسية 

انتشار منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء االتحاد السوفييتي السابق خالل العقدين الماضيين. 

وحين وقعت األنظمة الفاسدة في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزستان تحت ضغوط متزايدة من المجتمع المدني، أثار األمر روع روسيا 

المناهضين للحكومة في روسيا نفسها،  المتظاهرين  الملونة”، وفي أنشطة  الكرملين يرى في “الثورات  وانزعاجها الشديد. وصار 

جماعات  من  واسعة  مجموعة  في  موسكو  ورأت  الروسي.  النفوذ  من  والحد  النظام  تغيير  على  تشّجع  غربية  حملة  نتيجة  مجّرد 

المدافعين عن حقوق اإلنسان، وغيرهم،  المؤيدين للديمقراطية، الصحافيين،  الناشطين  الفساد،  المدني: نشطاء مكافحة  المجتمع 

االستراتيجية  المصالح  خدمة  هو  ما  بقدر  الرشيد  الحكم  تعزيز  ليس  وجوده  سبب  الغرب،  يدعمه  خامس  طابور  من  جزء  أّنهم 

الغربية على حساب الروسية.

ورداً على ذلك، حاصرت موسكو وفّككت على نحو متزايد جماعات المجتمع المدني في الداخل، خصوصاً تلك التي تتلقى 

الغرب  دعم  على  ورداً  جزئياً،  دبلوماسي.  نفوذ  كأداة  المدني  للمجتمع  غربياً  زرعاً  تراه  ما  مواكبة  إلى  وسعت  خارجياً،  تموياًل 

المفتوح لمنظمات المجتمع المدني، زرعت موسكو بنشاط جماعات موازية لهذه الهيئات، ولكن تنادي بقيم غير ليبرالية، وتدعم 

بنشاط أهداف السياسة الروسية الخارجية.

من جماعات  وغيرهم  الروسية  اإلثنية  ذوي  مع  التعاون  وعلى  الروسية،  الثقافة  تعزيز  على  بالعادة  منظمات  ترّكز هكذا 

ظاهرياً  المماثلة  المنظمات  عن  يميزها  ما  إن  روسيا.  مع  خاصة  روابط  على  يحافظون  أنهم  موسكو  ترى  الذين  جلدتنا”  “أبناء 

تجاوبها  ومدى  للدولة،  الرسمية  والسياسية  الدبلوماسية  الماكينة  مع  الوثيق  تكاملها  مدى  هو  الغرب  حكومات  من  والمدعومة 

بناء  إلى  عموماً  تسعى  إنها  لروسيا.  علناً  وموالية  محافظة  آيديولوجية  بالعادة  تبنيها  عن  فضاًل  الكرملين،  لتوجيهات  واستجابتها 

مثل  راسخة  مؤسسات  وتعّد  األزمات.  أوقات  في  الشكوك  وزرع  التشويش  وإلى  الروسية  االستراتيجية  لألهداف  مواتية  سردية 

الكنيسة األرثوذكسية الروسية، وجمعيات الروسيين، وكذلك الجماعات الناشطة التي أنشئت حديثاً )المنظمات شبه غير الحكومية، 

أو QUANGOs( عناصر مهّمة في ترتيبات نفوذ موسكو.

تعمل هذه المنظمات عموماً ضمن حدود قوانين البلدان المضيفة، ولكن على الرغم من الجهود المبذولة لتصوير نفسها 

ما  وغالباً  الروسية،  للتوجيهات  األول  المقام  في  تستجيب  فإنها  المحلية،  االعتبارات  أساس  على  تعمل  شعبية  منظمات  أنها  على 

تتلقى التمويل من مصادر روسية رسمية أو شبه رسمية. وفي حين أن هدف موسكو من هذه المنظمات هو نمطياً عكس أهداف 
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بمعنى  فإّنها  الحرة-  والصحافة  التمثيلية  والديمقراطية  الشفافية  في  والمتمثلة  الغرب-  من  الممولة  المدني  المجتمع  منظمات 

ما صورة زائفة ومحاكاة تافهة للمجتمع المدني، بدالً من أن تكون أداة أصلية، إنها نوع من “المجتمع الال-مدني” الذي تتلخص 

أهدافه الرئيسة في دعم أهداف السياسة الخارجية الروسية، وليس تحسين أوضاع السكان المحليين.

يعمل هذا “المجتمع الال-مدني” المدعوم روسّياً من خالل كيانات ذات نمط غربي مثل مجموعة “روسيا اليوم” اإلعالمية 

السوفييتي  االتحاد  مناطق  أكبر في  تأثيره  الروسية(، ولكن  األموال  تتلقى  ويمينية  يسارية  أحزاب شعبوية  )ناهيك عن مجموعة 

أقل  اهتماماً  القوقاز  جنوب  في  الروسية  الناعمة  القوة  وتلقت  وروسيا.  الدول  هذه  بين  الموروثة  الروابط  بسبب  السابق 

بالمقارنة مع أوكرانيا أو دول البلطيق. ففي جنوب القوقاز، تواجه روسيا تمحيصاً خارجياً أقل، وكذلك بيئة إقليمية أكثر تعقيداً، 

تتضمن انقساماً جدياً داخل وبين دول جنوب القوقاز، فضاًل عن طموحات القوى اإلقليمية المتنافسة األخرى، مثل تركيا وإيران 

واالتحاد األوروبي.

فأرمينيا تواجه نسبياً ضغوطاً محدودة من المجتمع الالمدني المدعوم روسّياً، على اعتبار أن موسكو تمارس بالفعل درجة 

المركزية  بحكومتها  وأذربيجان،  مباشرًة.  أكثر  وسائل  خالل  من  أرمينيا  في  واألمنية  االقتصادية  البيئة  على  السيطرة  من  عالية 

وقيودها الكبيرة على عمل المجتمع المدني، تواجه ضغوطاً على وجه الخصوص من خالل التغلغل الروسي مع أقلياتها اإلثنية. أّما 

بما في  المنظمات،  تحديات هذه  أكبر مجموعة من  فتواجه  القوي،  األوروبي  وتوجهها  نسبياً  المنفتح  السياسي  بنظامها  جورجيا، 

ذلك المنظمات شبه غير الحكومية التي تحظى بدعم روسي، والمؤسسات الدينية المسيسة، وحشد األقليات اإلثنية.

تعّد منظمات المجتمع الالمدني المدعومة من الكرملين هي األشكال األقل فهماً واألكثر خبثاً للقوة الروسية غير العسكرية 

في المنطقة. تبرز هكذا منظمات خاصة في جنوب القوقاز، حيث تنخفض فعالية العديد من أدوات النفوذ الروسي األكثر تقليدية، 

وحيث تواجه موسكو بيئة استراتيجية أكثر تعقيداً وديناميكية. ومع ذلك، ما زالت القوة الصلبة تتلّطى وراء القوة الروسية الناعمة 

وما   ،2008 العام  في  تكلفتها  اكتشفت جورجيا  المنطقة،  في  كبيرة  الكرملين خيارات عسكرية  لدى  ما  بقدر  القوقاز،  في جنوب 

زالت دول جنوب القوقاز الثالث تخشاها اليوم.

جيفري مانكوف يشغل منصب نائب مدير وكبير باحثي برنامج روسيا وأوراسيا في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية. ألف كتاب
Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics (2011).
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قوة تركيا الناعمة في سياق مقارن: جنوب القوقاز والشرق األوسط  .7
مليحة بينلي ألتونيشك  

وضع جوزيف ناي ألول مرة مفهوم “القوة الناعمة”، في محاولة لفهم جانب جديد من ديناميكية القوة األمريكية. وقد عّرف ناي 

القوة الناعمة على أّنها القدرة على تحقيق النتائج المرجوة من خالل الجذب بدالً من اإلكراه والمدفوعات، وصارت منذ ظهورها 

المفهوم  هذا  بدأ  كما  السياسية.  وآثارها  ومضامينها  دالالتها  من حيث  أو  المفاهيمي  وضوحها  من حيث  سواء  للنقاش،  موضوعاً 

يطّبق على نطاق واسع مع سياسات الدول األخرى، وال سيما القوى المتوسطة.

أزعم في هذا الفصل أن مفهوم القوة الناعمة يتسم بأهمية كبيرة أيضاً في نقاش مواٍز بدأ في حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ 

وتحديداً في هامش مناورات القوى اإلقليمية وبالتالي في تزايد أهميتها. يقول العديد من العلماء بأن نهاية ثنائية القطبية خلق 

مساحة للقوى اإلقليمية لتوسيع نفوذها في مناطقها. وتقر هذه األدبيات أن كون القّوة إقليمية ليس فقط عاماًل من عوامل القوة 

فإنها مرتبطة  تقّبلها،  الناعمة ال تضمن  القوة  أن  الرغم من  بالذات. وعلى  المنطقة  تلك  قبولها في  أيضاً عامل في  المادية، ولكّنه 

بهذا التقّبل ارتباطاً وثيقاً.

جنوب  دول  تجاه  التزاماتها  مقارنة  عبر  إقليمي،  كالعب  لتركيا  الناعمة  القوة  على  مقارن  سياق  في  الفصل  هذا  يركز 

القوقاز )وآسيا الوسطى( مع التزاماتها تجاه بلدان الشرق األوسط. وهذا يستند على أن تركيا تستخدم القوة الناعمة كأداة إلعادة 

لفترة طويلة  عنها  ُعزلت  منطقة  االتصال مع  إعادة  تركيا  تحاول  القوقاز،  وتقّبلها. في حالة جنوب  العالقات مع جيرانها،  تأسيس 

بسبب الحقبة السوفييتية والحرب الباردة. وفي حالة الشرق األوسط، حاولت إعادة تعريف مشاركتها بعد عقد من أمننة سياستها 

الخارجية في تسعينات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن استخدام القوة الناعمة أدى إلى زيادة حضور تركيا، فمن غير الواضح 

ما إذا غّيرت هذا االستخدام من طبيعة نفوذ تركيا، الذي ظل محدوداً للغاية عند مواجهته بحقائق سياسات القوة الصلبة. لم تكن 

التي كانت  الفاعلة  اإلقليمية  الجهات  قبل  المقبولة من  والبناءة  الشرعية  السياسات  قادرة على تطوير مجموعة جديدة من  تركيا 

التأثير عليها. تأمل 

إن التركيز على قوة تركيا الناعمة في جنوب القوقاز والشرق األوسط يسمح بإجراء مقارنات مكانية وزمانية. فمع تطوير 

عالقاتها بجنوب القوقاز بعد-السوفييتي في التسعينات، استخدمت تركيا عّدة أدوات يمكن اعتبارها أدوات قوة ناعمة، من دون 

االعتراف رسمياً بها على هذا النحو. بالمقابل، فقد جرى التعبير في العقد األول من القرن الحالي عن القوة الناعمة بشكل واضح 

في خطب المسؤولين الحكوميين، في شرح السياسة الخارجية لتركيا، وخاصة تجاه الشرق األوسط. في كال الفترتين، كانت أهداف 

سياسة تركيا األوسع هي تعزيز وضع قّوتها اإلقليمية، وتكثيف العالقات السياسية واالقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية في مواجهة 

القرن  األول من  والعقد  الماضي  القرن  األخير من  العقد  بين  ما  إلى حد  اآليديولوجي  المحتوى  تغّير  الرغم من  منافسيها. وعلى 

الجديد، إال أن تركيا استخدمت لتحقيق هذه األهداف أدوات متشابهة نسبياً. وعالوة على ذلك، فإن القوة التركية الناعمة استقبلت 

بشكل مختلف في السياقات المختلفة، مع تفسير محتواها من جهات فاعلة متنوعة. وفي هذا الصدد، توجد اختالفات ليس فقط 

بين هاتين المنطقتين، ولكن أيضاً بين مختلف بلدان المنطقة ذاتها وشّتى الجهات الفاعلة داخلها. وأخيراً، وفي كلتا الحالتين، فإن 

توظيف تركيا القوة الناعمة واجه قيوداً كبيرة، وفشل تماماً في بعض الحاالت. واألهم من ذلك، فإن قوة تركيا الناعمة أثبتت أنها 

أقل استدامة في مواجهة سياق سياسي واستراتيجي متغير، خاصة في منطقة الشرق األوسط.

ويهدف هذا الفصل إلى مقارنة قوة تركيا الناعمة في هاتين المنطقتين، في أطرها وسرديتها وسياساتها، وكذلك تطورها 

مع مرور الوقت. ويعتمد التحليل على تصنيف ناي للقوة الناعمة، ويناقش مصادر القوة الناعمة التركية في جنوب القوقاز والشرق 

ما  بالذات  جانب  ثّمة  والثقافة.  المحلية،  واآليديولوجية  السياسية  األفكار  الخارجية،  السياسة  بثالثة جوانب:  يتعلق  فيما  األوسط 

الناعمة، وهو يتعلق بالنفوذ االقتصادي. وعلى الرغم من أن السلطة بما في ذلك االقتصادية  يزال غامضاً حول مفهوم ناي للقوة 

والتجارية واالستثمارية، وحتى المساعدات، تعتبر في تحليله جزءاً من القوة الصلبة، فإن ناي رأى أيضاً أنه عندما تتمكن الموارد 
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االقتصادية من إيجاد بيئة جذابة إيجابية، فإنها تنتج أيضاً قوة ناعمة. أزعم أن معونات تركيا وكذلك التجارة واالستثمار لعبت دوراً 

في خلق صورة إيجابية عن البالد في جنوب القوقاز )وآسيا الوسطى( والشرق األوسط. وعلى هذا النحو، سُينظر إلى هذه األدوات 

االقتصادية أيضاً كأدوات لقوة تركيا الناعمة.

سياسياً  واستفادت  المنطقة،  في  السلبية  صورتها  تحويل  العربية،  االنتفاضات  قبل  األوسط،  الشرق  في  تركيا  استطاعت 

واستجابات حكومات حزب  العربية،  االنتفاضات  أطلقتها  التي  الكبرى  التحوالت  فإن  ذلك،  ومع  ذلك.  من  واقتصادياً  واستراتيجياً 

العدالة والتنمية الالحقة لها، قّوضت في نهاية المطاف تأثير تركيا في المنطقة. فقدت تركيا نفوذها السياسي ومزاياها االقتصادية، 

يحظى  والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة  تتبناه  والذي  األسد،  لنظام  المناهض  الموقف  ومازال  أكبر.  انقسامات  شعبيتها  وشهدت 

بد من  السورية. وبذكر ذلك، ال  األزمة  بعد  الذي تعمق  الطائفية  إلى مستنقع  تركيا  لكنه يستمر في جذب  البعض،  بشعبية لدى 

التنويه بأّن ترحيب تركيا بماليين الالجئين السوريين خلق صورة إيجابية لها. فمع استضافتها نحو مليوني الجئ، احتلت تركيا في 

2013 المركز الثالث في الئحة أكبر الجهات الحكومية المانحة للمساعدات اإلنسانية في العالم. ومع ذلك فإن صورة تركيا كقوة 

إقليمية تعّكرت، حتى بين مؤيديها، عبر الظهور كبلد غير قادر على التطبيق الفعال لما بّشر به.

مليحة بينلي ألتونيشك تشغل حالياً منصب أستاذة في قسم العالقات الدولية وعميدة كلية الدراسات العليا للعلوم االجتماعية في 

جامعة الشرق األوسط التقنية في أنقرة بتركيا. باإلضافة إلى عدد من المقاالت في المجالت األكاديمية، شاركت في تأليف كتاب 

Turkey: Challenges of Continuity and Change )Routledge, 2005(.
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حركة غولن والقوة الناعمة التركية في جنوب القوقاز والشرق األوسط  .8
بايرام بالجي  

يركز هذا الفصل على دراسة حالة ملموسة في حي قريب في تركيا. حيث درست الدور االستثنائي الذي لعبته منظمة اجتماعية 

ودينية فريدة من نوعها في العالم اإلسالمي، وهي حركة فتح الله غولن. وتناولت األسئلة التالية: إلى أي مدى تساهم حركة غولن 

في تطوير قوة تركيا الناعمة في كل من جنوب القوقاز والشرق األوسط؟ وبالمقابل، كيف استفادت حركة غولن من دعم الحكومة 

وهيبتها لتطوير نفوذها؟ وأخيراً، فإنني أتفحص متانة العالقة بين غولن وقوة تركيا الناعمة من خالل عدسة الصدام بين غولن، قائد 

حركة حزمت، ورجب طيب إردوغان، الزعيم األكثر كاريزمية للسلطة التنفيذية التركية منذ العام 2022.

تمتد جذور حركة حزمت )الخدمة( اليوم، وحركة جماعة )المجتمع أو الجماعة( في األمس، إلى حركات تعود في تاريخها 

إلى أواخر ستينات القرن العشرين. ولد فتح الله غولن في العام 1٩38 وترعرع في الجزء الشرقي من تركيا، حيث األفكار المحافظة 

مع  السوفييتية،  الحدود  من  بالقرب  يعيشون  مّمن  المنطقة  في  معاصريه  من  كثير  مثل  ونشأ،  السائدة.  هي  التقليدية  والدينية 

آسيا  في  أصولها  تضرب  التي  المرموقة  الصوفية  الرابطة  النقشبندية،  أفكار  مع  كبير  حد  إلى  وترّبى  للشيوعية.  معادية  مشاعر 

المفكرين  أبرز  أحد  النورسي،  الزمان سعيد  بديع  أفكار  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تركيا.  في  مؤثرة جداً  أصبحت  والتي  الوسطى، 

والناشطين الدينيين، والذي ما زال فكره وإرثه منتشرين على نطاق واسع جداً في تركيا المعاصرة، أّثرت بعمق في معتقدات غولن 

نفسه. وارتبطت مهنة غولن ارتباطاً وثيقاً مع الهيئة الحكومية الرسمية التي تدير الشؤون الدينية في تركيا والتي ُتسمى “ديانت”.

دينياً، تنتمي حركة فتح الله غولن إلى اإلسالم التركي السني المعتدل مع بعد صوفي كبير، وهي صفة تشترك فيها معظم 

الحركات اإلسالمية التركية. كان فتح الله غولن في شبابه قومياً مناهضاً للشيوعية، وكان معجباً إعجاباً واضحاً بالدول القوية، وكان 

كذلك ومنذ وقت مبّكر معجباً أصياًل بالتراث العثماني. وعلى نحو يختلف عن الحركات التركية األخرى، فإن جماعة غولن، جماعة، 

نشطة جداً في المجال االجتماعي، وخاصة في مجال التعليم ووسائل اإلعالم. يدير أعضاؤها تشكيلة قوية من وسائل اإلعالم، فضاًل 

المنتشرة  التعليمية األخرى  الخاصة، والمؤسسات  الطالبية  اإلعدادية والمساكن  الخاصة والمدارس  المدارس  رائعة من  عن شبكة 

في جميع أنحاء البالد.

تغيرت األمور في تركيا مع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002. حّول الحزب محور سياسته الخارجية 

من أمننة الدولة إلى عدم أمننتها. وقد جاءت مطالب الديمقراطية في سياق ترّشح تركيا لعضوية االتحاد األوروبي لتبرر إصالحات 

حزب العدالة والتنمية الرامية إلى الحد من دور الجيش في السياسة التركية. وكان حزب العدالة والتنمية وحركة غولن متقاربين 

في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، ويتشاطران األرضية الشعبية االجتماعية ذاتها، أي نخب األناضول المحافظة 

لتفسيرهما لإلسالم قواسم مشتركة،  إن  األكثر غربّية. كما  الكمالية  النخب  استبعادها وتهميشها لسنوات عديدة من قبل  تم  التي 

على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية كان تاريخياً ونسبياً أكثر تأثراً بفكر اإلخوان المسلمين، فيما كان غولن أكثر تأثراً باإلسالم 

الصوفي الباطني لمناطق آسيا الوسطى. وعلى الرغم من االختالفات الطفيفة، فإّن اإلسالم السياسي لحزب العدالة والتنمية واإلسالم 

األكثر اجتماعية لدى جماعة، يتشاطران ما يكفي من األرضية المشتركة لبناء تحالف بينهما. هذه األرضية المشتركة تتقاسم أيضاً 

أّن حزب  الدينيتين، ويعتبران  القوتين  بهاتين  اللذين كانا مرتابين كثيراً  الكمالية  القوي والنخب  يتمّثل في الجيش  خصماً مشتركاً 

العدالة والتنمية وحركة غولن يتبنيان أجندة خفية إلضعاف الطابع العلماني للدولة. وقد ساعد هذا التحالف في زعزعة السلطة 

المطلقة للجيش وحضوره الطاغي.

وضع إردوغان وغولن معاً حداً لتفوق الجيش في الشؤون الداخلية والخارجية. ولكن، وبمجرد التخلص من هيمنة وتفوق 

تحالفهما  تآكل  وتدريجياً،  السطح.  على  واآليديولوجية  الشخصية  التناقضات  طفت  والكمالية،  بالجيش  المتمثل  المشترك  الخصم 

وتحولت الصداقة إلى عالقة أكثر شبهة وتنافساً. وحدثت القطيعة النهائية في ديسمبر 2013. كانت حركة غولن تعرف أن حزب 

بإغالق  قرارها   2013 أكتوبر  في  الحكومة  أعلنت  عندما  وخصوصاً  تركيا،  في  حزمت  على  القضاء  على  عازم  والتنمية  العدالة 
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المدارس اإلعدادية بها، وحشر جماعة أمام خيار وحيد، هو الرد. وبفضل المتعاطفين العاملين في الشرطة والقضاء، كشفت حزمت 

إردوغان،  بحكومة  وثيقة  عالقات  تربطه  بعضهم  المسؤولين،  كبار  بين  الفساد  حاالت  من  العديد  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  عبر 

وبعضهم كانوا أفراد من عائلة إردوغان نفسه. حينها جاء رد فعل رئيس الوزراء التركي حاقداً مفعماً بجنون العظمة، فشّن حرباً 

ضد حزمت. تم عزل العديد أو إقالة أعضاء حركة غولن، أو من ُزعم أنهم أعضاء فيها، من قطاعي الشرطة والقضاء، وألقي القبض 

على بعضهم. توسع القمع خارج الحدود الوطنية، إذ أن حزمت تستمّد الكثير من قوتها من شبكتها عبر الوطنية. ُترى، إذا أخذنا 

بنظر االعتبار موقف إردوغان ضد حزمت، ما هي حظوظه في القضاء عليها؟ وكيف ستؤثر أفعاله على السياسة الخارجية التركية؟

حين كانا حليفين، ساعدت الحكومة التركية وحركة غولن في تطوير حضور تركي قوي ومؤّثر في البيئة اإلقليمية المباشرة 

وخارجها. وكان وضع تركيا على الخريطة العالمية مفيداً لكال الجانبين؛ أما اآلن، فإن القطيعة تضر كال الجانبين، وهي نتيجة يتشاطر 

تسييس  أن  كما  والتنمية،  العدالة  لحزب  السلطوي  الدور  إقرار  على،  تعمل  ولم  حزمت،  تستطع  لم  إذ  عنها.  المسؤولية  الطرفان 

حزمت وفق مسارات بعيدة عن صوفيتها األولية وهويتها غير السياسية كان يشّكل تحّدياً وتهديداً للحكومة. لم يفز أحد من هذه 

القطيعة، لكن الخاسر واحد: إّنها القوة الناعمة التركية، ليس فقط في غرب آسيا بل في كل مكان أحدثت فيه هذه القوة تغييراً، 

ومثلت فيه انفتاحاً واعداً على النفوذ التركي.

بايرام بالجي يشغل منصب باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي، شغل فيها منصب زميل زائر في الفترة من 2012 

إلى 2014. كان قبل ذلك مدير المعهد الفرنسي لدراسات آسيا الوسطى في طشقند. أنشأ أيضاً المعهد الفرنسي لدراسات القوقاز 

في باكو، أثناء بحثه العالقات بين المسلمين الشيعة والسنة في أذربيجان وإيران. تركز أبحاث بايرام بالجي الحالية على اإلسالم 

والسياسة في االتحاد السوفييتي السابق، وعلى تركيا في محيطها اإلقليمي. 
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الحتمية األرمنية: مواجهة النخبة الحاكمة واحتواؤها  .9
ريتشارد جيراغوسيان   

أرمينيا وأذربيجان وجورجيا، مستعّدة جيداً، وال  القوقاز،  الثالث في منطقة جنوب  الدول  تكن  لم  السوفييتي،  االتحاد  انهار  حين 

غمار   ، الماضية  سنة  الخمس عشرة  فترة  معظم  في  الدول،  وقد خاضت هذه  االستقالل.  تحديات  لمواجهة  العموم  على  مجّهزة 

إصالح اقتصادي وسياسي صعب، تميز بمرحلة انتقالية تتباين في الدول الثالث على صعيدي االتساق وااللتزام. وكما تتقاسم هذه 

الدول الثالث منطقة ذات تاريخ مشترك، فإنها تناضل أيضاً للتغلب على إرث مشترك من سبعة عقود من الحكم السوفييتي.

تاريخياً، مّثلت منطقة جنوب القوقاز ساحة لصراع مصالح القوى المتنافسة، بما في ذلك اإلمبراطوريات الروسية والتركية 

واإليرانية. وال شك أّن هذا اإلرث التاريخي من الضغوط الخارجية قد تفاقم بسبب الضعف والوهن المؤسسي المحلي. واستمرت 

الحدة  نزاعات مستحكمة، منخفضة  الثالث، جّراء عبء عدة  الدول  إعاقة كل دولة من هذه  الداخلية مع استمرار  الهشاشة  هذه 

لكّنها أسهمت في خلق درجة خطيرة من االضطراب اإلقليمي وزعزعة األمن الوطني.

يتعّلق  وما  المنقوصة  الديمقراطية  من  بدءاً  أساسية،  داخلية  تحديات  أيضاً مجموعة  المنطقة  تشهد  تحديداً،  أكثر  وبشكل 

بها من غلبة “األشخاص األقوياء على رجال الدولة”، إلى سوء اإلدارة االقتصادية واستشراء الفساد. وأعاقت كل هذه العوامل كثيراً 

مسار اإلصالحات االقتصادية والسياسية في كل هذه البلدان. أّما من حيث التآكل المستمر للشرعية السياسية، فقد تمّثل التحدي 

األكبر في ظهور نخبة تجارية-سياسية جديدة، يشار إليها باسم القلة الحاكمة التي حّورت وشوهت كل جهود اإلصالح وعملية بناء 

الدولة في السنوات األخيرة.

باعتبارها حالة غنية بالمعلومات، فإن النخبة الحاكمة في أرمينيا تشكل اختباراً ينطوي على تحّد خاص للقدرة المؤسسية 

بناء  ويعيق  البقاء  على  قادرة  ديمقراطية  مؤسسات  تطوير  يعرقل  متجّذر  كعائق  األصيل  موقفها  إلى  بالنظر  السياسية،  ولإلرادة 

اقتصاد صحّي قائم على السوق ومحكوم بالقوانين. وعالوة على ذلك، فإن ظهور ما يسمى بـالقلة الحاكمة في أرمينيا، أو بشكل 

أكثر دقة، تشكيل عدة كارتالت قائمة على السلع، ينتصب كمشكلة كبيرة وملحة، نظراً لترّسخ قوة وتأثير هذه النخبة الحاكمة، التي 

التنمية المستدامة للبالد. وبالنسبة  باتت تهّدد المرحلة المقبلة من اإلصالح االقتصادي، بحيث يمكنها أن تقوض على نحو خطير 

مع  الحرب  حالة  أثناء  االستقالل  بداية  مرحلة  طبعت  وفريدة،  خاصة  بعد-سوفييتية  بتجربة  ومغلوالً  مقّيداً  البلد  كان  ألرمينيا، 

جارتها أذربيجان، وما تبعها من حاجة إلى التعافي من الزلزال الخطير. ومع ذلك، توجد العديد من الصفات والموروثات المشتركة 

إقليمية  نخبة  نشوء  أو  الحاكمة،  القلة  ظهور  تفسير  على  تساعد  والتي  القوقاز،  جنوب  في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  بين 

اقتصادية-سياسية.

ومن  السوفييتي  االقتصادية  اإلدارة  سوء  من  عقود  تركة  على  التغلب  في  المتمّثلة  المشتركة  التحديات  إلى  وبالنظر 

اعتماد  كان  بعد-السوفييتية  االنتقالية  الدول  هذه  في  االقتصادي  لإلصالح  أساسية  األكثر  التحديات  أحد  فإّن  المركزي،  التخطيط 

الهياكل االقتصادية القائمة على السوق، والتكيف مع متطلبات السوق الحرة. لكّن هذا التحول إلى الرأسمالية لم يكن مهمة سهلة، 

واتسم بفترة انتقالية طويلة ومؤلمة . بالنسبة لكثير من سكان هذه البلدان الثالث، تم استبدال حالة االستقرار االقتصادي والضبط 

التي مّيزت النظام السوفييتي القديم فجأة بانعدام األمن وبفوضى مشاريع األعمال وبمطالب اقتصادية غير مألوفة يحركها السوق، 

شهدها عهد ما بعد االتحاد السوفييتي. لكن هذه الفترة بّشرت، بالنسبة لنخبة صغيرة، بظهور فرص جديدة، غير مقيدة بقواعد أو 

قوانين، واعدة بالربح بقدر ما هي محفوفة بالمخاطر.

وخالل هذه الفترة االنتقالية األولّية، أوجدت المنطقة بسرعة نظامها الخاص الفريد للتجارة والتبادل التجاري. إّن ما جعل 

أن جميع هذه  وفي حين  بلد.  كل  تواجه  التي  المميزة  الخاصة  العوامل  من  هو مجموعة  فريداً  البلدان وضعاً  في هذه  للتجارة 

البلدان سعت إلى التجارة الحرة مع مزيد من االعتراف بالحاجة إلى القدرة التنافسية، فإن هذا األمر استلزم أيضاً من جانب الفئة 

الناشئة من أصحاب األعمال وجود بيئة أعمال منفتحة. بالنسبة لجنوب القوقاز، لم تكن هذه المهّمة سهلة في ظل ضغوط صراعات 

مستعصية وقيود مستحكمة، بدءاً من الحدود المغلقة إلى طرق التجارة المحدودة.
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بالنسبة لنخبة أصحاب األعمال الجدد في أرمينيا، فإن هذه التحديات الهيكلية تشّكل للبالد مشاكل أكبر مما لدى جيرانها. 

ولعّل من أوضح هذه التحديات وأكثرها إلحاحاً الحصار المفروض على أرمينيا من قبل أذربيجان وتركيا. يكتسي هذا الحصار-الذي 

التجارة  على صعيد  للعالقات  كامل  شبه  تعطيل  إلى  ليتحّول  للحدود،  بسيط  إغالق  مجّرد  تجاوز  ألنه  خاصة،  قائماً-أهمية  مازال 

والنقل والطاقة. وتضّخمت تبعات هذا الحصار جّراء جغرافية أرمينيا الداخلية غير المطّلة على أي بحر، على نحو لم يعوض كاماًل 

الغذائية والسلع األساسية،  للمواد  الفوري والمدمر  النقص  التسعينات هو  المفروض في  للحصار  األولي  األثر  على اإلطالق. وكان 

وأزمة الطاقة المفاجئة والحادة، وفترة من العزلة االقتصادية. أجبر هذا الوضع أرمينيا على التكيف بسرعة مع العقوبات من خالل 

الثنائي على  المتبّقي شماالً عبر جورجيا. ورغم أن هذا أدى إلى درجة من االعتماد  الوحيد  الخارجية  التجارة  التركيز على رابط 

إلى  تحّولت  التكيف  إلى  اضطرت  أرمينيا  أن  فإّن حقيقة  كبير،  تجاري  بوصفها شريك  روسيا  وعلى  التجارة  إلى  للوصول  جورجيا 

ميزة تنافسية رئيسة. وكان هذا التكيف أكثر من مجرد تأقلم مع الشدائد؛ لقد كان صموداً محضاً. كان تكيفاً جعل األعمال تتفوق، 

بل وأن تتجاوز نسبياً جيرانها.

لكّن هذه القيود والعقبات هي ذاتها التي وّفرت فرصة لصعود النخبة التجارية. وبشكل أكثر تحديداً، فإّن ثّمة نخبة تجارية 

جديدة، يرتبط العديد من أفرادها بعالقات قوية مع المسؤولين السياسيين أو لديهم روابط جنائية، وصلت إلى السلطة والثروة 

من خالل استغالل حالة الحصار وتعظيمها، وبالتالي إعاقة المنافسة من خالل تعظيم “اقتصاد الصراع” وعبر بناء احتكارات تهيمن 

القلة  ما يسمى  الثالث صعود  الدول  الماضي، شهدت هذه  القرن  الحرب في تسعينات  فترة  النادرة. في  االستهالكية  السلع  على 

من هذه  بلد  كل  في  وسلطاتها  ثرواتها  تعزيز  على  قادرة  الجديدة  النخبة  باتت هذه  اإلصالح،  من  األول  العقد  وخالل  الحاكمة. 

الثالث. البلدان 

ريتشارد جيراغوسيان يشغل منصب المدير المؤسس لمركز الدراسات اإلقليمية، وهي مؤسسة بحثية مستقلة تقع في يريفان، أرمينيا. 

يشغل ريتشارد منصب أستاذ زائر، كما عمل خبيراً أول في مركز الدراسات األوروبية في جامعة يريفان الحكومية. له العديد الكتابات في:  

Jane’s Information Group, Current History, Demokratizatsiya, and the China and Eurasia Forum Quarter.
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فهم التباين في مستويات الفساد وجرائم الموظفين اإلداريين: جورجيا وأرمينيا  .10
ألكسندر كوباتادزة  

يتناول هذا الفصل األسباب الداخلية والخارجية المؤدية إلى تباين مستويات الفساد والجرائم لدى ذوي الياقات البيضاء، من خالل 

دراسة مقارنة تشمل جورجيا وأرمينيا. من وجهة النظر المحلية، فإن النتائج المختلفة المتعلقة بالصراعات اإلثنية، واختالف حالة 

أرمينيا(، هي  القائمة في  النخبة  السياسية في جورجيا مقابل استمرار شبكات  للنخب  الجذري  )التحول  السياسية  النخب  استقرار 

أمور تشرح تباين درجات الفساد والجريمة لدى أصحاب الياقات البيضاء في البلدين. من حيث البعد الخارجي، ينص هذا الفصل 

على أن المواقف المختلفة تجاه روسيا وقابلية النفوذ الغربي وفرت حوافز مختلفة لإلصالح في جورجيا وأرمينيا، وأدت إلى نتائج 

متفاوتة على صعيد الفساد.

البيضاء  الياقات  ذوي  لدى  والفساد  الجريمة  مستويات  في  التباين  ظل  فقد  وأرمينيا،  جورجيا  تاريخي  تماثل  إلى  وبالنظر 

من  كانا جزءاً  أنهما  الغزوات، فضاًل عن  تاريخ  التي تشترك في  الصغيرة  القوقاز  محيراً. فكالهما من دول  لغزاً  البلدين  بين هذين 

التوسعية من  القيصرية، وبعد ذلك االتحاد السوفييتي. بل إّن كلتا الدولتين تحّولتا إلى ساحات حرب لالمبراطوريات  اإلمبراطورية 

عصور أسبق، بما في ذلك الرومان، والفرس، والعثمانيين. وفي حين أّن ثمة اختالفاً واسعاً في اللغة المنطوقة والمكتوبة، وكذلك في 

أبجديتهما، فإّن كال الثقافتين تتقاسمان الوالء إلى المسيحية، التي غذت شعوراً بالهوية الدينية المشتركة. كما تعلمت أرمينيا وجورجيا، 

كدول صغيرة، كيف تصمد وتبقى وتتكّيف مع الظروف الجيوسياسية واالقتصادية الصعبة المحيطة بهما. وباإلضافة إلى ذلك، وفي كال 

البلدين، واظبت الدولتان الحفاظ على هويتهما اإلثنية طوال الحقبة السوفييتية على الرغم من سياسات االستيعاب الروسية.

وعلى الرغم من أن أرمينيا لم تشارك في عملية نشطة لإلصالح، فإن معدالت فسادها في تسعينات القرن العشرين كانت 

أقل بكثير من مثيلتها في جورجيا. وطرأ تحول رئيسياً عندما حققت جورجيا “انجازات لمكافحة الفساد” بعد الثورة الوردية في 

العام 2003، والتي وفرت فرصة سانحة للنخبة السياسية القادمة. مجموعة من اإلصالحيين الشباب، يقودها ميخائيل ساكاشفيلي، 

من  مصادقًة  القى  ما  الذي سرعان  األمر  الفاسد،  الماضي  مع  قطيعة جذرية  أطلقت  المتحدة،  الواليات  في  درس  الذي  المحامي 

أرمينيا  لم تشهد  المقابل،  العالم. وفي  أكبر إصالحات  بين  اعتبره من  األعمال”، والذي  أنشطة  الدولي عن “ممارسة  البنك  تقرير 

سوى إصالحات سطحية ونجاحاً محدوداً في مكافحة الفساد خالل تلك الفترة الزمنية. لكن، وكما هو الحال في دول مثل أوكرانيا 

وقرغيزستان، حيث أصابت عمليات إصالح مماثلة نجاحاً جزئياً فقط، فقد حققت جورجيا أيضاً نجاحاً محدوداً فحسب ضد الفساد، 

على الرغم من جهود المصلحين الشباب. وبالتالي، فمن المهم أن ننظر لماذا وكيف أن جورجيا اغتنمت الفرصة، ولم ترها أمراً 

منه. مفروغاً 

البيضاء.  الياقات  ثّمة مجموعتان من العوامل الداخلية والخارجية تسببان تبايناً في مستويات الفساد والجريمة لدى ذوي 

الشباب  من  وفكرياً  هيكلياً  متماسكة  مجموعة  اقتنصتها  فرصة   ،2003 العام  في  جيورجيا،  في  الوردية  الثورة  قدمت  داخلياً، 

مناطق  في  الفساد  على  اإلصالحات  البالد. قضت هذه  في  واسعة  شاملة  إصالحات  تنفيذ  على  والقادرين  المستعدين  المصلحين 

تفاعل المسؤولين في الدولة مع الجمهور. أما في أرمينيا فعلى العكس، إذ كان للنخبة السياسية مصلحة في الحفاظ على الوضع 

منطقة  على  للنزاع  كنتيجة  جزئياً  أرمينيا  في  النخبة  استمرار  جاء  الفساد.  وكّرس  الجذرية  اإلصالحات  قوض  الذي  األمر  الراهن، 

قرباخ الجبلية، والذي عزز هيمنة جماعات المصالح الفاسدة في الدولة. أما خارجياً، فقد جاء العداء بين روسيا والنخب السياسية 

الجورجية النحرافها عن “مابعد السوفييتية” ليوّفر حوافز إضافية لإلصالحات المضادة للفساد. وتعززت هذه الحوافز عبر إجماع 

أرمينيا، فإن “الشراكة االستراتيجية”  أما في  الناتو.  العالقات مع االتحاد األوروبي وحلف  الجورجية على توثيق  السياسية  النخب 

مع روسيا لم تتح أياً من هذه الحوافز. وعالوة على ذلك، انقسمت النخب السياسية في رغبتها باالندماج مع الكتل األوروأطلسية.

إلى االتحاد  أّن جورجيا جنحت أقرب  اعتبار  الفساد على  البلدين من حيث حوافز مكافحة  بين  توجد اختالفات جوهرية 

األوروبي في حين ال تزال أرمينيا تدور في فلك روسيا. وألسباب واضحة، يصعب إلى حد ما القول إن التحالف الوثيق مع روسيا 

هو الذي يتسبب بالفساد، ولكن من الواضح بالمقابل أن هذا النوع من التحالف ال يوفر حوافز لإلصالح. لطالما توّجهت جورجيا 
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نحو الغرب، وكان من المفهوم على نطاق واسع في أوساط النخبة السياسية الجورجية أن سيادة القانون تمّثل شرطاً أساساً لمواكبة 

المعايير االجتماعية والقانونية الغربية واألوروبية. وعمل اعتماد نموذج حكم ديمقراطي، كالذي يمارس في دول أوروبية مختلفة، 

النخبة  الموقف عالقات قوية بين  السياسية. وعزز هذا  الحالية، والمعارضة  السياسية، والسلطات  النخبة  على توحيد شتى فصائل 

السياسية الجورجية ونظرائها في أوروبا. إن هذه العالقات، كما تؤكد تجارب وسط وجنوب شرق أوروبا، توّفر الوسائل والدوافع 

لألنظمة السياسية لتصبح أكثر شفافية.

ومن جهة أخرى، ال يوجد في أرمينيا إجماع على االندماج باالتحاد األوروبي. إذ أّن وجود قوى تعويضية قادرة على توفير 

مصادر بديلة للدعم هو أمر يعزز القوة التفاوضية للدولة لدرء الضغوط الخارجية المطالبة باإلصالح. بذا، فإن موّجهات السياسة 

الخارجية لجورجيا وأرمينيا مضت على مسارين مختلفين تماماً.

الجذري  التباعد  وقع  عندما  في جورجيا  اإلصالح  زمن  وهو  و2012،   2004 العامين  بين  ما  الفترة  على  الفصل  هذا  يركز 

بين البلدين. ويتضمن هذا الفصل المواضيع التالية: أناقش أوالً قضايا استمرارية النخبة وانقطاعها في البلدين وأقّدم أدلة تتعلق 

تسعينات  في  البلدان  التي شهدها  اإلثنية  الصراعات  على  ذلك  بعد  وأرّكز  ذلك.  جّراء  الفساد  مستويات  في  النتائج  تباين  بكيفية 

القرن الماضي، وأوّضح كيف أثرت نتائج هذه الصراعات على الفساد. وأناقش أخيراً اختالف مسارات السياسة الخارجية للبلدين، 

وأشرح كيف أثرت هذا االختالفات أيضاً على تباين معدالت الفساد في البلدين.

ألكسندر كوباتادزة يشغل منصب أستاذ مساعد في كلية العالقات الدولية في جامعة سانت أندروز. له مقاالت ومؤلفات عديده أهمها:

Organized Crime, Political Transitions, and State Formation in Post-Soviet Eurasia )2012(.
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باكو: انشاء جنة من طراز خليجي على بحر قزوين  .11
أنار فالييف  

باكو هي عاصمة أذربيجان، وأكبر مدينة في منطقة القوقاز. تقع على شبه جزيرة أبشيرون مع األراضي التي تغطي أكثر من 2130 

كيلومتراً مربعاً، وهي مقسمة إلى اثنتي عشرة مقاطعة إدارية. من منظور تاريخي، تعّد باكو منذ القدم مدينة صناعية؛ شّكل النفط 

السلعة الرئيسية التي حولت القلعة الصغيرة إلى مدينة. يمكن القول إن والدة باكو الجديدة كمدينة صناعية تعود إلى العام 1847، 

العالمية األولى باسم  الحرب  التاسع عشر وحتى  القرن  الفترة من سبعينات  أي بعد حفر أول بئر نفط صناعي فيها. وقد سّميت 

“الطفرة النفطية األولى”، أو عصر التطوير الذهبي. وحتى العام 1٩17، شهدت باكو صعود المباني الرائعة من طراز الباروك، والتي 

كانت غريبة تماماً عن معمارية المدن اإلسالمية في ذلك الوقت. وقبل عام 1٩13، كانت باكو تنتج حوالي ٩5 بالمئة من كل النفط 

الروسي، و55 بالمئة من إجمالي اإلنتاج العالمي للنفط.

يمكن القول إّن الموقع الجغرافي، فضاًل عن وجود ثروة من الموارد الطبيعية، حّدد سلفاً مسار التخطيط الحضري في باكو. 

البحر،  ذلك:  في  بما  الطبيعية،  العوامل  من  بالعديد  باكو  وتتميز  العالم،  في  بحيرة  أكبر  بها  تحيط  على شبه جزيرة  المدينة  تقع 

والمناظر الطبيعية، والمناخ، والحجر الجيري الذي استخدم لبناء العديد من المباني التاريخية فيها.

من  المزيد  وبالتالي  السكان،  عدد  وبتزايد  النفط،  صناعة  في  التوسع  من  بمزيد  باكو  في  السوفييتية  الحقبة  تميزت  وقد 

الماضي ومنتصف ثمانيناته، منحت الحكومة األولوية لإلسكان، من أجل حل  القرن  المساكن الالزمة لهم. وبين أواخر خمسينات 

رخيصة  مباني  تشييد  في  بكثافة  السوفييتية  اإلدارة  استثمرت  المدينة.  إلى  الريف  زيادة هجرة سكان  بها  تسببت  التي  المشكلة 

من خمسة طوابق. كما شّيدت في باكو خالل هذه الفترة عّدة أحياء سكنية صغيرة، األمر الذي يعكس مفهوم التخطيط الحضري 

االشتراكي المركزي “للمدينة الشيوعية األمثل”.

مدى  على  الديموغرافية  االتجاهات  كانت  السياق،  هذا  وفي  هائاًل.  تحوالً  باكو  شهدت  السوفييتي،  االتحاد  تفكك  وبعد 

مناطق  من  الداخلية  الهجرة  صافي  ارتفاع  نتيجة  السكان  عدد  في  مستمرة  زيادة  مع  باكو،  لتطوير  تماماً  مواتية  الماضي  العقد 

وتواصل  نسبياً.  كبيراً  تأثيراً  الوطني  االقتصاد  على  باكو  تمارس  أن  المستغرب  من  ليس  فإّنه  ذلك،  على  وبناء  الريفية.  أذربيجان 

الضغوط  أجبرت  وقد  والتشييد.  البناء  صناعة  في  معظمها  يضّخ  التي  لالستثمارات  الرئيس  المتلقي  بوصفها  استقطابها  المدينة 

الديموغرافية المدينة إلى االستثمار بكثافة في البناء. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن الحكومة تفضل االستثمار في باكو، وتوجيه أموال 

كبيرة نحو مشاريع البنية التحتية، والتحسين المدني، والتجديد. وقد أتاح االنتقال بعد-السوفييتي إلى اقتصاد السوق أن تحرز باكو 

تقدماً هائاًل في مجال التطوير الحضري ولتصبح واحدة من أسرع المدن نمواً في المنطقة. وكما هو الحال في العديد من البلدان 

الوقت  وفي  االشتراكية.  بعد  باكو  في  حّلقت  الحضرية  المناطق  في  التغير  معدالت  فإّن  والشرقية،  الوسطى  األخرى،  األوروبية 

المعماريين والسياح  الخبراء والمهندسين  العديد من  لم يستطع  فيما  للتطوير،  باستمرار عن نموذج  المدينة تبحث  نفسه، كانت 

أن يقاوموا فكرة مقارنة باكو مع دبي. يتناول هذا الفصل نمط التطوير في باكو، ومحاوالتها محاكاة مدن الخليج. ونحاول اإلجابة 

فيه عن سؤال ما إذا كانت باكو قادرة على استنساخ نمط “لؤلؤة اإلمارات” بنجاح، أو أّنها ستفشل جّراء عوامل أصلية وخارجية.

وقد تميز تحول باكو بعد-السوفييتي الحضري بالعديد من التطورات اإليجابية. ففي غضون عقدين تغّيرت مالمح المدينة 

تماماً، وخصوصاً المباني الجديدة الشاهقة، والساحات العامة، والمراكز التجارية العصرية. ويسّلط منطق هذا التطور الضوء على 

اقتصادية  قوة  إلى  وكذلك  المنطقة  في  رئيسة  سياحية  وجهة  إلى  المدينة  تحويل  على  الحضرية  والنخب  الحكومة  عمل  كيفية 

تماثل دبي. وفي الواقع، فإن تطّور باكو بعد 2004-05 يشبه توسع دبي السريع. ولعّل السمة المشتركة األبرز بين باكو ودبي هي 

رغبة السلطات بتحويل مدنها إلى محاور استقطاب لحركة النقل. بالنسبة إلى باكو، فإّن الرغبة في أن تصبح محور النقل ألوراسيا 

الوسطى تنبع من النجاح الذي حققته مدينتان صاعدتان أخريان: سنغافورة ودبي.
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راشد،  فميناء  المدينتان.  نفذتها  التي  تلك  تشبه في مساراتها وخططتها  باكو  تنفذها  التي  الرئيسية  المشاريع  فإن  واليوم، 

وميناء جبل علي والمنطقة الحرة، ومطار دبي الدولي، وغيرها العديد من المشاريع المتطورة تقف أمثلًة حيًة تلهم عملية التطوير 

في باكو. وعلى الرغم من أن لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة ال يشار له إال قلياًل، فإن من نافل القول إن استراتيجيات سنغافورة 

في التحول إلى مركز نقل قد جرى استنساخها بنشاط في باكو.

يشبه تطوير أذربيجان بعد 2004-2005 التوسع السريع الذي شهدته دبي، لكن باكو تحاول في غضون عقد من الزمن إنجاز 

ما أنجزته دبي خالل ما يقرب خمسة وأربعين عاماً. باإلضافة إلى ذلك، وتماماً كما حاول حكام دبي تحويل المدينة إلى مركز نقل، 

الرائع  المشروع  باكو. يحمل هذا  لبناء ميناء جديد على مبعدة ستين كيلومتراً جنوب  استراتيجياً  اتخذت حكومة أذربيجان قراراً 

ومنطقة  اللوجستية،  للخدمات  الدولي  عليات  ومركز  عليات،  ميناء  إنشاء  ويتضمن  قزوين”،  بحر  “جوهرة  اسم  قزوين  بحر  على 

“عليات” االقتصادية الحرة.

الفعال  الترويج  أو  سياسي،  بعد  الحضري  االنتشار  عناصر  من  واحدة  بوصفها  لباكو  الحالية  االستراتيجية  إلى  النظر  يمكن 

المباني  بناء  ذلك  في  بما  النطاق،  واسعة  الحضرية  التنمية  بخطط  تزخر  جعلها  تطوراً  االستراتيجية  شهدت  باكو،  في  للمدينة. 

النموذج  لتكون  دبي  تواصل  السياق،  هذا  وفي  عمرانية جديدة.  وخلق صور  المحلية،  التحتية  البنية  وتجديد  الجديدة،  األيقونية 

فإن مخططي  ذلك،  المشتركة. ومع  القواسم  من  كثيراً  تمتلكان  ال  المدينتين  أن  الرغم من  على  باكو،  احتياجات  لمجمل  األنسب 

المدن في باكو يسعون بشكل متزايد إلى خلق صور جديدة للمدن والدول من خالل التنمية الحضرية الضخمة واستضافة الفعاليات 

الدولية الكبرى واستقطاب جمهورها. بيد أّن أجندة التوسع في باكو، خالفاً لمثيلتها في دبي، تخدم ثالثة أغراض: 1( توزيع الرعاية 

المالية والسياسية. 2( تعزيز الصورة اإليجابية للدولة سواء لالستهالك الدولي أو المحلي. 3( خلق شعور بالوحدة داخل المجتمع.

أنار فالييف يشغل منصب أستاذ مساعد في العلوم السياسية ورئيس مشارك لمجلس جامعة ADA في باكو، أذربيجان. ُنشرت مقاالته في

Demokratizatsiya, Problems of Post-Communism, Eurasian Geography and Economics, and Cities.
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