المقاالت  -الدرا�سات

كلــمــة رئيــ�س التـحـــريــــر
رمـ�ضـــان يـلـــدرم

تش�هد منطقة اخلليج طائف�ة من التحديات
املهم�ة واخلطرية من�ذ املتغريات
اجليوسياس�ية ّ
الكبرية واملتسارعة عىل املرسح اإلقليمي عقب
صعود احلركات اإلسالمية الراديكالية بشقيها
الس�ني ِّ
والش�يعي ،وعىل رأس�ها تنظيم الدولة
ُّ
ًل�اً
اإلسلامية "داع�ش" ،فض ع�ن تداعي�ات
االتفاق النووي (اإليراين– الغريب) .وقد أ ّدت
هذه األحداث إىل هتيئة مناخ مغاير عن سابقه،
يبع�ث على القلق ،ويدف�ع نح�و دور خليجي
ج�ا ّد للوقوف بق�وة أمام تل�ك التحديات التي
تنال من اس�تقراره وأمنه السيايس واملجتمعي،
واجلغرايف ً
أيضا.

يف هذا العدد اجلديد من رؤية تركية ارتأينا
أن نقف عىل املش�هد اخلليج�ي ،ونتناول عمقه
الس�يايس واملجتمع�ي بالرص�د والتحلي�ل،
واالنطلاق نح�و رؤي�ة جامع�ة ،هدفن�ا منه�ا
ّ
التش�كل اجلديد لدول اخلليج،
سرب أغوار هذا
وتعاطيه�ا م�ع املتغيرات الت�ي ب�دأت م�ع
ارت�دادات الربيع الع�ريب ،التي الت�زال آثارها
قائمة يف العراق وسوريا واليمن ،ومعرفة مدى
تأثريه�ا يف منظوم�ة أم�ن اخلليج ودول�ه كافة،
ومن هن�ا يربز أمهية ه�ذا العدد ،ال�ذي يتناول
كذلك بروز الدور الرتكي بوصفه عاملاً
رئيسا
ً
يف االس�تقرار الس�يايس واألمني للخليج ،من
خلال رشاكة مبارشة مع ع�دد من دول جملس
التع�اون اخلليجي ،عىل رأس�ها اململكة العربية
السعودية ودولة قطر.

وم�ن خالل رؤية نافذة حلجم هذه الرشاكة
ّ
تفضل سفري دولة قطر لدى تركيا السيد سامل بن
مبارك آل ش�ايف بإغناء الع�دد بمقالته الرصينة:
الثنائية
"قط�ر وتركيا :نموذج فري�د للعالقات
ّ
اإلقليمي�ة" حت�دث فيه�ا ع�ن عم�ق العالقات
التارخيية القديمة بني قطر وتركيا التي ُأ ِّسس�ت
األخوة والتفاهم واالحترام املتبادل ،وما
على
ّ
 4ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

تستند إليه من ٍ
إرث كب ٍ
ري من التاريخ واحلضارة
املشتركة بني الشعبني الش�قيقني ،أسهم يف بناء
صحية ومثالية يف خمتلف
وتطوير عالقات ثنائية
ّ
املجاالت ،منذ مطلع الس�بعينيات وحتى يومنا
هذا.

وقد اس�تطاع س�عادة الس�فري أن يق�دم لنا
ً
ً
متش�ابكا م�ع اللحظ�ة الواقعية
تارخييا
عرض�ا
ًّ
الراهن�ة ،كان غائ ًب�ا عن الكثريين م�ن املتابعني
للش�أن الس�يايس ،ال�ذي ق�ارب العالق�ة بين
والس�يام بعد
الدولة الرتكية ونظريهتا القطرية،
ّ
صع�ود حزب العدال�ة والتنمي�ة ،ووصوله إىل
احلكم هناية ع�ام  2002وبداية  ،2003حيث
توطدت العالقات ،وش�هدت نقل�ة نوعية بني
األع�وام  2007و ،2010ارتف�ع خالهلا عدد
الزي�ارات الثنائية رفيعة املس�توى بين اجلانبني
الرتك�ي والقط�ري ،واتس�مت بما أطل�ق عليه
السيد السفري بـ"التناغم بني البلدين".
ّ
يف مقابل ذلك كان تأس�يس جملس التعاون
اخلليجي يف عام  1980هيدف إىل محاية شعوب
دول املجل�س بعد الصعود الكبير هلذه املنطقة
الت�ي ش�هدت طف�رة اقتصادية هائل�ة ،أعقبت
االكتش�افات املبك�رة للبترول والغ�از ،وق�د
عك�س حتديات كبيرة عىل منظومتي السياس�ة
واألم�ن ،وأصب�ح هل�ذا املجل�س دور كبير
ومتزايد يتوافق مع املتطلبات الصاعدة لشعوبه
وس�كانه ،وبخاص�ة بع�د اهلج�رة الرأسمالية
الغربية نحوه ،وتكوين ش�بكة كبرية من تدوير
رأس امل�ال العامل�ي يف منطق�ة أصبح�ت غني�ة
بكل املوارد املتاحة لنهضة اقتصادية وسياس�ية
عظيمة ،من هنا يذه�ب بنا الباحث اجلاد حممد
س�امل الراش�د يف بحثه "دول اخللي�ج ..تباين يف
ال�رؤى واإلدارة" نح�و متابع�ة انطالقة جملس
التع�اون اخلليج�ي وأه�م حمطات�ه السياس�ية
واملجتمعي�ة واالقتصادي�ة الت�ي جعل�ت من�ه

ريا
حم�ورا مهًّم�اًّ يف السياس�ة العاملية،
ً
ومؤث�را كب ً
ً
يف جمريات األحداث الدولية واإلقليمية ،ال يف
الداخل اخلليجي فقط بل يف العامل أمجع.

وتتمث�ل أمهي�ة ه�ذا البح�ث يف أن�ه نج�ح
يف تس�ليط الض�وء على طبيع�ة اخلالف�ات بني
دول جمل�س التع�اون جت�اه امللف�ات الس�اخنة،
واخلالف�ات اإلستراتيجية التي تلق�ي بظالهلا
مب�ارشة عىل الداخ�ل اخلليج�ي ،منته ًيا بتقديم
وصف�ة علاج لتحقي�ق م�ا سّم�اّ ه بالتق�ارب
اإلستراتيجي؛ الس�تكامل وح�دة خليجي�ة
مفرتضة.
ّ
ولع�ل التح�دي األب�رز أم�ام دول جملس
التع�اون اخلليج�ي ،واهلاج�س األكبر ال�ذي
يش�غل تفكير أعضائه -ه�و مس�تقبل منظومة
أمنه�ا ،واآللي�ات الناجزة لتحقي�ق أكرب توافق
يف ذل�ك ،وال�ذي تب�دّ ى يف كثري م�ن املحطات
السياس�ية األخيرة ،وكان أبرزه�ا "عاصف�ة
احلزم" التي أطلقتها اململكة العربية الس�عودية
بتحالف "عريب-عريب" الذي عبرّ عن تناغم يف
رؤى دول جملس التعاون اخلليجي وسياساهتا،
وه�و م�ا يعرضه بتفصي�ل دقي�ق الباحث حييى
املهمة" :مس�تقبل
بن مف�رح الزهراين يف مقالته ّ
منظومة أم�ن اخللي�ج :االتفاقي�ات ،واالحتاد،
واحللفاء".
ثم نعود جمد ًدا إىل تركيا وعالقاهتا مع دول
ّ
جمل�س التع�اون اخلليج�ي ،التي برزت بش�دة
عق�ب ثورات الربي�ع الع�ريب ،وبخاصة عقب
املش�هد الس�وري الذي خلق م�ا يمكن وصفه
بـ"التوأمة السياس�ية" يف الرؤى واألهداف بني
اجلانبني الرتكي واخلليجي ،تناول ذلك كل من
"حمي�ي الدين أتامام وكولش�اه نس�ليهان أقايا"
من خالل بحثهما" :العالقات بني تركيا ودول
جمل�س التع�اون اخلليج�ي :ف�رص جدي�دة يف
النظام اإلقليمي املتغري" الذي درس الكثري من
املواق�ف واملحطات السياس�ية التي مجعت بني
اجلانبين انطال ًقا من رؤية تش�اركية تبحث عن
خ�روج آمن للمش�هد املتعث�ر يف منطقة الرشق
وتوص�ل البحث إىل نتيج�ة يف غاية
األوس�ط،
ّ

األمهي�ة ،ينبغ�ي الوقوف عليه�ا ،وتقديم مزيد
م�ن األطروحات حوهلا ،وه�ي وجود مصالح
متبادلة بني اجلانبين الرتكي واخلليجي تتطلب
تطوير العالق�ات والرتابط ،وذلك حلاجة دول
اخللي�ج إىل ق�وة موازن�ة للحفاظ على أنظمتها
السياس�ية يف الوق�ت الذي حتتاج في�ه تركيا إىل
تطوي�ر عالقاهت�ا م�ع دول مس�تقرة م�ن أج�ل
زي�ادة نفوذها اإلقليميً ،
وأيضا إلجياد أس�واق
القتصاده�ا املتنام�ي .وبدون عالق�ات إجيابية
ودائم�ة م�ع اململك�ة العربي�ة الس�عودية وقطر
واإلم�ارات العربي�ة املتحدة ،ال يمك�ن لرتكيا
فعالة ،والع ًبا فاعلاً يغري
أن تكون ق�وة إقليمية ّ
قواعد اللعبة يف املنطقة.

والش�ك أن االتف�اق الن�ووي اإلي�راين
الغ�ريب األخري مثّ�ل حتدّ ًيا مهماًّ
وخطيرا لدول
ً
جمل�س التع�اون اخلليج�ي كا ّف�ة ،وهو م�ا دفع
إىل حراك غري مس�بوق تق�وده اململك�ة العربية
الس�عودية ملحاول�ة كب�ح مج�اح ه�ذا الالعب
اإلي�راين م�ن أن تق�وده طموحات�ه املدعوم�ة
غربي�ا من التأثري الس�لبي يف مس�تقبل املنظومة
ًّ
اخلليجية ،م�ن هنا انطلق الباح�ث نبيل برغال
يف بحثه "الواقعية اإليراني�ة واالتفاق النووي"
إىل تفكي�ك العمق اإلي�راين للوصول إىل نتائج
ُق�رأ من خالهلا الواقعي�ة اإليرانية اآلنية
ّ
مهمة ت َ
التي حتدد مسارات هذا التوجه اإليراين اجلديد
حيال ملفاته اخلارجية ،وحتديدً ا اخلليج.

ّ
وإن ظه�ور املش�هد اليمني املتغّي�رّ احلادث
خارجيا جديدً ا لسياسات
عىل أرضه مثّل حتدّ ًيا
ًّ
دول اخللي�ج الت�ي أصبح�ت خالهل�ا األرض
تدافعيا بني قوى اخلليج جمتمعة
مرسحا
اليمنية
ً
ًّ
والالع�ب اإلي�راين الراغ�ب يف متوض�ع أكبر
وأقوى من الس�ابق يف الداخ�ل اليمني ،لذلك
يق�دّ م لنا الباحث نبي�ل البكري ً
جديرا
عرض�ا
ً
باملتابعة حول العالقات "اليمنية– الس�عودية:
مس�ارات املايض ورهان�ات املس�تقبل" حماولاً
معرف�ة البع�د التارخي�ي ال�ذي جيم�ع البلدين،
وال�ذي ُيبنَى م�ن خالله املوق�ف األخري الذي
تبنت�ه الدولة الس�عودية؛ إلعادة االس�تقرار إىل
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اليمن ،وتقويض حركة مجاعة أنصار اهلل احلوثية
ِ
وفل�ول الرئيس املخلوع عيل
إيرانيا،
املدعوم�ة
ًّ
تس�وغ مواقف الس�عودية
عبداهلل صالح ،التي ِّ
األخيرة ،والت�ي تدف�ع الق�ارئ إىل فهم عميق
حلجم العالقات السياسية واألمنية بني البلدين
عىل مدار تارخيهام وحمطاهتام السياسية يف العرص
احلديث.

ويأيت بحث "الثاب�ت واملتحول يف حمددات
السياس�ة اخلارجية السعودية" للكاتب منصور
املرزوق�ي ليس�تكمل البح�ث الس�ابق علي�ه،
حمد ًدا فيه تأثري التوازنات السياسية الداخلية يف
السياسة اخلارجية السعودية ،وانعكاساهتا عىل
السياسة اخلارجية للمملكة.

وتشغل مس�ألة "اهلوية" مساحة كبرية لدى
ّ
منظ�ري السياس�ة يف منطقة الرشق األوس�ط،
والت�ي برزت بش�دة عق�ب اندحار االس�تعامر
الغ�ريب ،وتش�كيل الدول�ة الوطني�ة يف العصر
احلدي�ث ،وتوط�دت م�ع صع�ود األصوليات
ومنعرج�ات النظ�م السياس�ية احلاكم�ة يف
اإلقلي�م ،ويس�لط الباحث حس�ام حممد بوتاين
الضوء على احلالة الرصاعي�ة يف منطقة الرشق
األوسط ...عىل أساس أهنا متثّل امتدا ًدا لتفاعل
ما سّم�اّ ه بمتناقضات املنطقة املبنية عىل أس�اس
"هوي�ايت" ،والت�ي تس�ببت يف جعله�ا عرضة
للهشاش�ة والتفاع�ل دو ًم�ا ...يط�رح ذلك يف
بحث�ه القيم" :خطوط الرصاع القادم يف الرشق
األوسط :دراسة حالة العراق وسوريا".
امله�م رص�د ومتابع�ة وحتلي�ل
وكان م�ن
ّ
مواق�ف دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي م�ن
مش�هد الصراع الع�ريب اإلرسائيلي ،وتقوي�م
عربيا
أدائه�ا حيال هذه القضية األكبر واألهم ًّ
مش�كورا الباحث
وإسلاميا ،وه�ذا ما ق�ام به
ً
ًّ
اجل�ا ّد حمم�د ع�ودة اآلغ�ا ال�ذي ق�دم "موقف
جمل�س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة م�ن
الصراع "العريب– اإلرسائييل" يف رؤية ش�املة

حول صع�ود وهبوط املواق�ف اخلليجية حيال
القضية الفلس�طينية ،منذ تأسيس�ه يف ثامنينيات
الق�رن املايض وحت�ى اللحظة ،وحت�دث اآلغا
عام سّم�اّ ه بعن�ارص القوة الصلب�ة والناعمة التي
يمتلكه�ا أعض�اء جمل�س التع�اون اخلليج�ي،
وحج�م التباين بني األعضاء ،وهو ما أفىض إىل
عدم اختاذ موقف واضح جتاه إرسائيل.

والت�زال أصداء االتفاق الن�ووي اإليراين
تلقي بظالهلا عىل املش�هد اخلليجي برمته ،فمن
خالل بحث" :االتفاق النووي اإليراين_ الغريب
وتداعيات�ه على جمل�س التع�اون" ال�ذي أعده
الباح�ث حممد اهلاجري يظه�ر أن ثمة عالقات
أمريكية-غربية-إيراني�ة آخ�ذة يف الصع�ود،
يقابله�ا تذب�ذب يف العالق�ات "األمريكي�ة–
الغربية–اخلليجي�ة .ويط�رح اهلاج�ري أب�رز
التداعيات يف الشعور الذي تو ّلد لدى اخلليجيني
بأمهي�ة امتالكهم علوم الذرة واالس�تفادة منها
س�لميا ،ومس�تقبل عالقات اخللي�ج بالغرب،
ًّ
والس�يام الواليات املتح�دة األمريكية ،ثم يأيت
ّ
بحث "الثقافة السياسية يف دول جملس التعاون
متمماً
اخلليجي" للكاتب فاي�د العليوي ليكون ِّ
العق�د يف هذا امللف الش�ائك ،ال�ذي نتمنى أن
تك�ون جملتنا "رؤية تركية" ق�د ُو ِّفقت يف تقديم
تصور ش�امل حول تطورات املش�هد اخلليجي
الزاخر بسيل من التطورات واملتغريات اجلديرة
واجتامعيا
سياسيا
بالتأمل يف مضامينها املتنوعة
ًّ
ًّ
واقتصاد ًّيا.
ويف اخلت�ام نرتكك�م م�ع الع�دد اجلديد من
جملة رؤية تركية ،آملين أن تضيف إىل ثقافتكم
شيئًا جديدً ا عن العمق اخلليجي يستحق املتابعة
والقراءة والتأمل.
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