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أحمد زكريا اخلنسا

@

الـشــرق االوسـط واخللـيج يف
عـــــــــــالــــم مــــتـغــــيـــــــــــر
(جزء أول)

حتدثنـا يف مقالتنا التـي نرشت يف شؤون األوسط(العدد  )156عن قـرب هناية االحادية
القطبية للـواليات املتحدة االمريكيـة.التي سترتك فراغا كبـريا  ،اذ ليس هناك من دولة يف
العامل متلك القوة العسكرية املوازية او حتى القريبة من القوة االمريكية وخاصة يف املجال
البحـري  ،وهناية االحادية املتـوقع سيؤدي اىل فراغ ستملؤه الـدول االقليمية القوية عرب
فرض نفوذهـا عىل جوارها االقليمـي  ،قبل ان حياول بعضهم (روسـيا –الصني )فرض
نفوذها عـامليا اذا كان ذلك ممكنا  .هذا الوضع سـيؤدى اىل نشوء عامل متعدد االقطاب مل
يتحـدد شكله بعد ولكـنه اخذ يف التشـكل حاليا  .هـذا العامل بحاجـة اىل وقت والكثري من
املعارك الناعمة واخلشنة لتشكله ،وهنالك الكثري من التفاصيل الواجب االتفاق عليها وهذا
لن يتم بدون معارك لتثبيتها .
سنـتحدث عن دولـتني من الدول املـرشحة لـتكون اقطـاب اقليمـيني يف الرشق االوسط
واخلليج وهي تركيا واململـكة العربية السعودية ،واملخاطر والتحديات التي من املتوقع أن
تواجههام.

تركيا

(@) بــاحث لـبنــاني يف
الشؤون االستراتيجية.

تـركيا دولة علامنـية ديمقراطيـة ،وحدوية ،مجهوريـة دستورية ذات تـراث ثقايف قديم.
أصبحت تـركيا متكاملة عىل نحـو متزايد مع الغرب من خالل عـضويتها يف منظامت مثل
جملس أوروبا وحلف شامل األطليس ،منـظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ويف جمموعة العرشين (االقتصادات الرئيسية يف العامل) .وبدأت تركيا
مفاوضـات العضويـة الكاملة مـع االحتاد األورويب يف عام  ،2005مع العلـم أهنا كانت
عضوًا منتسبًا لـ السوق األوروبية املشرتكة منذ عام  ،1963ويف عام  ،1995تم التوصل
إىل اتفـاق االحتاد اجلمركي .وقـد عززت تركيـا أيضا عالقات ثقـافية وثيقـة وسياسية
واقتصادية وصنـاعية مع الرشق األوسط ،والدول الرتكامنيـة يف آسيا الوسطى والبلدان
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األفريقيـة من خالل عضويتها يف مـنظامت مثل جملس تركيـا ،واإلدارة املشرتكة للفنون
والثقافة الرتكية ،ومنظـمة التعاون اإلسالمي ومنظمة التعـاون االقتصادي .موقع تركيا
عىل مفرتق الطـرق بني أوروبا وآسيا جعل منهـا بلدًا يملك أمهية جيـواسرتاتيجية كبرية.
ونظرا ملوقعها االسـرتاتيجي هذا ،واالقتصاد والقوة العسكـرية الكبرية ،تعترب تركيا قوة
إقليميـة كربى .كانت تركيـا مركزا للحكم العثامين حـتى عام 1922ويف سنة  ،1922تم
خلع آخر السالطني حممد السادس ،وألغى مصطفى كامل أتاتورك اخلالفة هنائيا يف العام
 ،1924بعد أن ألـغى السلطنـة يف العام1992وشهدت تـركيا بعد احلـرب العاملية األوىل
حركة قوميـة قادها مصطفى كامل أتاتورك والـذي تكنى بـ "أبو األتراك" ،وأعلن تركيا
اجلمهورية فتوىل رئاستها عام  ،1923حتى وفاته عام  ،1938وقد متكن من إحالل نظام
علـامين يف البالد ،وأرسى أيضا عـددا من العادات الغربيـة إحلاقا للبالد بـأوروبا ومنها
واستبدل الكتابة باألحرف العربية إىل الالتينية.
بقيت تركيا حمايدة خالل معظم احلرب العـاملية الثانية ولكنها دخلت إىل جانب احللفاء يف
 23فربايـر  1945كبادرة حـسن نية وأصـبحت يف عام  1945عضـوا يف األمم املتحدة.
كانت تركيا تواجه صعوبات مع اليونان يف قمع املد الشيوعي ،وبعد احلرب برزت مطالب
االحتاد السوفيايت بقواعد عسكرية يف املضائق الرتكية ،ما دفع الواليات املتحدة إىل إعالن
مبدأ ترومان يف عام  ،1947الوارد يف عقيدة النوايا األمريكية لضامن أمن تركيا واليونان،
وأسفر عن تدخل للجيش األمريكي واسع النطاق ،ودعم اقتصادي.
انتهى حـكم احلزب الواحد يف عام  ،1945وتـبع ذلك االنتقال إىل الديموقـراطية التعددية
الـتي بقيت حـارضة بقوة عىل مـدى عدة عقـود ،إال أهنا تعـطلت من جـراء االنقالبات
العسكرية يف أعوام  ،1960و ،1971و 1980و 1997.خـلف أتاتورك يف احلكم عصمت
إيـنونو حتى عام  ،1950وسيـطر احلكم املدين عىل البالد حتى عـام  3197بعد مشاركة
تركيـا يف قوات األمم املتحـدة يف احلرب الكوريـة ،انضمت حللـف شامل األطليس يف عام
 ،1952وأصبحت حصنا منيعا ضد التوسع السوفيايت يف البحر املتوسط.
غزت تـركيا قربص يف  20يوليو عام  1974وحتى شهر أغسطس من نفس العام ،ردا عىل
دعم املجلس العـسكري اليوناين لالنقالب عىل نظـام احلكم يف قربص .وقد انتهت العملية
العسكرية بانتصار القوات الرتكية ،بعد إنزال تركيا جلنودها يف اجلزء الشاميل من جزيرة
قربص يف بداية احلرب يوم  20يوليو  ،1974وسقوط املجلس العسكري اليوناين يف أثينا
بعدها بتسعة سنوات تم تأسيس مجهورية قربص الشاملية التي ال تعرتف هبا أي دولة يف
العامل سوى تـركيا .عاد حكم العـسكر بعد عام  1973فـأدى ذلك إىل وضع غري مستقر.
واندلعت أعامل العنف عـام  ،1980أحلقه عام  ،1984بتمرد حـزب العامل الكردستاين
املسلح ضد احلكومة الرتكيـة؛ أودى الرصاع بحياة أكثر من  40ألف شخص وال يزال إىل
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اليوم ،حيث تواجه احلكـومة الرتكية معارضة األكـراد واألرمن .حيث أن األكراد يمثلون
حوايل  20مليون نسمـة .ويف عام  ،1991سمح الرئيـس الرتكي أوزال بلجوء األكراد إىل
األرايض الرتكية إثر ثورهتم يف العراق ويف عام  ،1993أصبحت تانسو تشيلر أول رئيسة
للـوزراء يف تركيـا .منذ حتـرير االقتصـاد الرتكي خالل الثـامنينات من الـقرن العرشين
املنرصم ،متتعت البالد بنمو اقتصادي قوي ومزيد من االستقرار السيايس.
تقع تركيا يف مكـان إسرتاتيجي حيث تصل مـا بني القارة اآلسيويـة واألوروبية ،تفصل
تركـيا اآلسيوية عن األوروبيـة (تتكون يف معظمها مـن األناضول) ،التي تضم  % 97من
البالد ،بمضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل (والتي تشكل معا ارتباط املياه
بني البحر األسود والبحـر األبيض املتوسط) .تركيا األوروبية (رشق تراقيا روميليا أو يف
شبه جزيرة البلقان) تضم  % 3من مساحة البالد.
تتميز تركـيا بشكل مستطـييل بطول  1.600كم والعرض  800كم  .حتتل تـركيا املركز
السـابع والثالثون عامليا من حيث املـساحة .البلد حماطة بـالبحار من ثالثة جوانب :بحر
اجيه إىل الغرب ،والبحـر األسود يف الشامل والبحر األبيـض املتوسط إىل اجلنوب .وأيضا
بحر مرمرة يف الشامل الغريب من البالد.
تعترب تركيا أرض نشطة زلزاليا مع اثنـتني من كربى املناطق الفالقية املعرضة إلضطراب
تزحلفي ،فالق شامل األناضول وفالق رشق األنـاضول .وتتأثر أيضا املناطق الغربية من
البالد وخاصة املنطقة التكتونية يف بحر إجية.

السكان
يصل العدد اإلمجايل لـسكان تركيـا وفقا لتعداد عـام 2016م إىل  80.274.604نسمة
تقـريبا ،ويسـتخدم ما يقـارب  %90من السكـان يف تركيـا اللغة الرتكـية بصفتـها اللغة
الرسـمية ،كام يستخدم ما يعادل  %6من السكـان اللغة الكردية املنترشة بني األقليات ،أما
النسب املتبقية فهي موزعـة عىل جمموعة من اللغات ،مثل اللغة العـربية واللغة اليونانية.
ختتلف أنامط املعيـشة اخلاصة بـالسكان اعتامداً عـىل طبيعة املناطـق التي يعيشون عىل
أرضها  ،إذ خيـتلف النمط املعيـيش اخلاص بسـكان املدن الرتكـية عن الذيـن يعيشون يف
األرياف عىل شكل مجاعات وقبائل واحدة.
هنـاك جاليـات تركيـة كبرية يف املهجر ،تـرتكز معظمهـا يف دول االحتاد األورويب ،حيث
يشكل األتراك عىل سبيل املـثال أكرب جالية أجنبية يف أملانيا ،يبلغ تعدادها ما يقارب األربعة
ماليني نسمة .هناك جاليات تركية كبرية أيضا يف الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا.
تنقسم تركيا اىل ثالث قوميات اساسية:
الرتك السنة حوايل  %60وهم مقسومون اىل ثالث اقسام اساسية :•أملتدينون  :وهم عامد حزب العدالة والتنمية عامدهم االخوان املسلمون .
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•العثامنيون  :حيلمون بعودة اخلالفة العثامنية يدعمون اردوغان لطموحاته التوسعية .
•العلامنيون :من انصار االتاتوركية يعارضون اردوغان وحزب العدالة والتنمية .
الكرد حوايل %25وهم مقسومون قسامن رئيسيان:•املتدينون  :وهم الذين يعتربون انفسهم مسلمني اوالً سنة ثانياً اكراد ثالثاً يدعمون حزب
العدالة والتنمية.
•حزب العامل الكردستاين وانصاره  :وهم يف رصاع مسلح مع الدولة مطالبني بحق تقرير
املصري وانشاء دولة كردستان .
العلويني  %20من السكان وهم مضطهدون ينارصون علامنيو تركيا بسبب تكفريهم منقبل االتراك املتدينون احلاكمون وينقسمون اىل قسامن رئيسيان:
•األوىل يعترب امتداداً للعلويني يف سوريا ،وهم اجلزء األصغر من بني العلويني ويقيم هؤالء
بشكل خاص يف لواء اسكندرونة الذي تسيطر عليه تركيا حالياً.
•املجموعـة الثانية :هـم علويو األناضـول الذين ينقسمـون بني األتراك واألكراد وبعض
الرتكامن ،وهؤالء هم الفئة الكربى.
تـشكل املجموعة الثانيـة كياناً علوياً مـستقالً ،بمؤسساته وقـومياته وشخصياته  ،رغم
وجود تشابه مع العلويني يف سوريا يف ما يتعلق بالعقائد والعبادات ،وقد حرص العلويون
يف تركيا عىل مد جسور التعاون مع أشقائهم العلويني يف الدول األخرى.

النظام السيايس
يقوم النـظام السـيايس الرتكي عىل الـديمقراطيـة التمثـيلية الربملـانية .مـنذ تأسـيسها
كجمهورية يف عـام  ،1923وقد وضعت تركيا تقليداً قويـاً للعلامنية .دستور تركيا حيكم
االطار القانوين للبلد .وهو حيدد املبـادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية
موحدة.
رئيس اجلمهـورية هو رئيـس الدولة وله دور رشيف إىل حـد كبري .وينتخب الـرئيس ملدة
مخس سنـوات عن طريق االنتخاب املـبارش .انتخب عبد اهلل غـول رئيسا للبالد يف  28آب
 ،2007الذي حصل عىل أكرب عدد من األصوات الربملانية خلفا للرئيس أمحد نجدت سيزر
رئيس الدولة احلايل رجب طـيب أردوغان الذي انتخب يف عام  . 2014تم تعديل الدستور
يف  2016واصبح رئيس اجلمهورية يملك معظم صالحيات رئيس الوزراء وسيتم تفعيل
هذه الصالحيات مع الرئيس املقبل يف . 2019
ومتارس الـسلطة التنفيـذية من رئيس جملـس الوزراء وجملس الوزراء الـذي يشكلون
احلكومة ،بينام تـناط السلطة الترشيعـية يف الربملان من غرفة واحـدة ،واجلمعية الوطنية
الكربى لرتكيا .السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية ،وتناط
باملحكمة الدستورية احلكم عىل مطابقة القوانني واملراسيم مع الدستور .جملس الدولة هو
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املحكمـة واملالذ األخري للحـاالت اإلدارية ،وحمكمـة االستئنـاف العليا جلـميع احلاالت
األخرى.
ولكل مواطن تركـي الذي بلغ  18سنة احلق يف الـتصويت .اعتبـارًا من عام  ،2004كان
هناك  50حزبًـا سياسيًا مسجال يف البالد .يمكن للمحكمـة الدستورية قطع التمويل العام
لألحزاب السياسية التي تعتربها مناهضة للعلامنية أو انفصالية ،أو حظر وجودها متاما.
هنـاك  550عضوا يف الربملان الذين يتم انتخاهبم ملدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم
احلـزبية بالتمثيل النسبي من  85دائرة انتخـابية والتي متثل  81حمافظة اإلدارية لرتكيا
(أسطنبول تنقسم إىل ثالث دوائـر انتخابية ،يف حني تنقسم أنقرة وأزمري يف كل منهام ألن
عدد سكاهنا كبري) .لتجنب برملان معلق والترشذم السيايس املفرط ،فاألحزاب الفائزة فقط
مـا ال يقل عن % 10من األصوات يف االنتخابـات الربملانية الـوطنية احلق يف احلصول عىل
متثيل يف الـربملان .وبسبـب هذه العتبـة ،يف انتخابـات عام  2007مل تدخـل سوى ثالثة
أحزاب رسميا يف الربملان (مقابل اثنني يف .)2002

السياسة اخلارجية
حتاول تـركيا االنضامم لعضوية اإلحتـاد األورويب منذ تأسيس االحتاد  .يف عام 1993
حصلت تركيا رسميـاً عىل صفة دولة مرشحة لالنـضامم عام  1999وبدأت مفاوضات
العضوية عـام 2004ومن الناحية اإلجيابية التي نـتجت عن نية تركيا االنضامم لإلحتاد
وفرض االحتاد رشوط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة اجليش عىل جمريات
احلياة الـسياسية يف البالد ،ونمو احلريات وحقـوق اإلنسان وخاصة يف ما يتعلق بحقوق
األقليات كاألقلية الكردية .كام حـاولت تركيا جاهدة يف الفرتة األخرية حل مشكلة قربص،
التـي قامت باحتالل اجلـزء الشاميل منها عـام  1974حتت ذريعة محايـة حقوق األقلية
الرتكيـة هناك .ان التطورات االخرية بعـد الربيع العريب واالوضاع الـديمغرافية لالحتاد
االورويب سيمنع دخـول تركيـا االحتاد االورويب لنتـائج هذا الـدخول عىل الـتوازنات
الديـنية والعرقية يف االحتـاد االورويب  .لكن يبدو ان هنالك معـارضة من عدد من الدول
االوروبيـة النضاممها لالحتاد نـظرا للخلل الديمغـرايف الذي سيزيـده دخول  80مليون
مسلم اىل االحتاد .

العالقة الرتكية العربية
عملت تركـيا عىل حتسني عالقاهتـا بجرياهنا وخاصـة مع الدول العربيـة .أحتجت تركيا
مرارا عىل سياسـة إرسائيل االستيطـانية والعمليـات العسكريـة القاسية ضـد املدنيني
الفلسطينيني .ويف سنـة  ،2009شهدت العالقات السوريـة الرتكية يف تطوراً كبرياً ومهامً
عىل أصعدة عديـدة ،والسيام السياسيـة منها واالقتصـادية ،والسياحـية ،ولعل أبرزها
تـوقيع اتفاقية التجـارة احلرة السورية الـرتكية ،والكثري من االتفاقـات والتفامهات التي
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خلقت بني البلدين أفضل العالقات ،وقامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء الرتكي رجب
طيب أردوغان شهادة الدكتوراه ،تقديرا ملواقفه حيال القضايا العربية.
وجـرى إلغاء التأشرية بـني سوريا وتركـيا يف  18سبتمرب  2009حيـث يستطيع أي من
شعـبي البلدين الـدخول للبلـد األخر بجواز سفـر فقط دون وجوب احلـصول عىل سمة
دخول من القـنصلية التابعة للبلـد االخر .باإلضافة إىل الغاء الفيـزا بني تركيا واليمن بعد
زيارة الرئيس الرتكي عبد اهلل غول لصنعاء يف فرباير . 2011
وتشهد العالقات الرتكية العربية الكثري من اخلالفات يف الوقت احلايل ،بعد الرعاية الرتكية
للربـيع العريب  ،وخاصة مع سـوريا ومرص والعراق واالن مـع السعودية ودول اخلليج
االخرى باستثناء قطر .
اتفاقية مضيقي البوسفـور والدردنيل  :تم توقيع اتفاقيـة مونرتو سنة  1936لتنظيم
املالحة يف املضايق الـرتكية .وما زالت هذه االتفاقية سـارية املفعول حتى الوقت احلارض.
وتعطى هـذه االتفاقية لرتكـيا احلقوق الكاملـة ملامرسة سيادهتـا عىل املضايق ،وإدارهتا
وإعادة حتصينهـا وتقييد مرور السفـن احلربية ،التي ال تتبع دول الـبحر األسود تقييداً
أشد ،إذ حرمت املضايق مرور أي سفينة حربية تتجاوز محولتها  15ألف طن ،وال يسمح
بـوجود أكثر من تسع سفن حربيـة باملمر يف وقت واحد ،وأال تزيـد محولتها جمتمعة عن
 15ألف طـن .ولرتكيا احلق يف منـع مرور السفن احلـربية بـالكامل يف املـضايق ،إذا كان
مرورها هيدد أمن الدولة الرتكية.
وصارت لرتكيـا أمهية إسـرتاتيجية خـطرية يف إسرتاتيجيـة الكتلة الغـربية ضـد الكتلة
الرشقية .فيـمكن هلا أن تسمح ألساطيل الكـتلة الغربية باملـرور إىل البحر األسود لتدمري
املنطقة الصناعية الرئيسيـة يف قلب دول االحتاد السوفيايت (السابق) .وهي متثل صامم
أمان للقوى الغربية ضـد الزحف الرويس جنوباً إىل الرشق األوسط وطرق املالحة الدولية
هناك ،ومن ثم تنظر الواليات املتحـدة االمريكية إىل تركيا عىل أهنا قاعدة عسكرية مهمة يف
سلـسلة احللقة الناريـة ،التي تعتمد عليها ملـواجهة الكتلة الروسيـة .والسفن العابرة من
البـحر األسود إىل بحر إجيـة جمربة عىل املرور يف ممرات مـائية تركيـة ملسافة  320كم.
وهـذه امليـزة الكبـرية دفعت حلف األطلـيس إىل أن يضم إىل صفـوفه دولة هبـذا املوقع
اإلسرتاتيجي اخلطري احلـاكم حلركة الكـتلة الروسيـة ،إذ متثل املضايق الـرتكية املخرج
الوحيد للـسفن الروسية من البحـر األسود املغلق .ويف املتوسط ،متـر يف املضايق سفينة
حربية روسية كل  36ساعـة .بينام متر عربها  20سفينة جتـارية روسية يومياً .ومتثل
السفـن التجاريـة الروسيـة  %40من احلمولـة املارة يف املضـيقني .وقد طـالب االحتاد
الـسوفيايت (السابق) أكثر من مرة بتعـديل معاهدة مونرتو وذلك بأن تشرتك دول البحر
األسود مجـيعاً يف اإلرشاف عىل املالحة يف املضـايق .ويتضمن هذا املـطلب تدويل املمرات
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املائيـة اإلقليمية للدول الصغرية ،لضامن بـقائها مفتوحة أمام الـسفن الروسية التجارية
واحلربية يف وقت السلم واحلرب عىل حد سواء .وكان السوفيات يؤيدون مطالب بلغاريا،
التي كانـت ضمن دول حلف وارسو السابق ،يف احلصول عىل جـزء من تركيا ليصبح هلا
حق اإلرشاف عىل مضيقي البـسفور والدردنيل .إال أن الكتلة الغربـية وتركيا رفضت هذا
املطلب.
وتعرب السفن التجارية املضايق بال قيود عدا الرشوط الصحية .وال تتقاضى تركيا رسوماً
للعبور ،وتعرب املضايق الرتكية  28ألف سفينة سنوياً أغلبها سفن جتارية.

القوات املسلحة
تتكون القوات املسلحة الرتكية من اجليش والقوات البحرية واجلوية .قوات الدرك وحرس
السواحل تعمل بوصفها أجزاء من وزارة الداخلية يف وقت السلم ،عىل الرغم من أهنا تابعة
للجيـش والبحريـة يف زمن احلرب ،ومن مهـامهم أيضًـا تنفيذ الـقانون الـداخيل ومهام
عسكرية أخرى .كشفت رئاسة األركـان العامة للمرة األوىل يف تاريخ تركيا عن عدد أفراد
قواتِ اجليش الـرتكي .وذكر املوقع الرسمي لرئاسة اركـان اجليش يف الشبكة العنكبوتية
ان عدد منتسبي اجليش  720الف .وحيتل اجليش الرتكـي هبذا العدد املرتبة السابعة بني
جيوش العامل من حيث العدد .ويتكون منتسبواجليش من  666.576عسكري و  53الف
موظف مـدين تقريباً .وتتـشكل أغلبية القوات املـسلحة من اجلنود والـعرفاء حيث يبلغ
عددهم  458الف تقريباً.
القوات املسلحـة الرتكية هي ثـاين أكرب قوة مـسلحة تقف يف حلف شـامل األطليس ،بعد
القوات املسلحة األمريكية ،مع قـوة مشرتكة من ما يزيـد قليال عىل مليون من العسكريني
الـذين خيدمون يف فروعهـا اخلمسة .جيب عىل كل مواطن تـركي ذكر أن خيدم يف اجليش
لفرتة زمنية ترتاوح مـا بني ثالثة أسابيع إىل مخس عرش شهـرا ،تعتمد عىل التعليم ومكان
العمل.
تركيـا هي واحدة من الدول اخلمـس األعضاء يف حلف شامل األطليس يف سـياسة تقاسم
النووي للتحالف ،جنبا إىل جنب مع بلجيكا وأملانـيا وإيطاليا وهولندا .ما جمموعه  90من
القنابل النوويـة نوع  B61يتم استضافتها يف قاعـدة انجرليك اجلوية ،وتم ختصيص 40
منها لالستخدام من قبل سالح اجلو الرتكي (يقال انه قد تم سحبهم من تركيا).

االقتصاد
ترتكـز مراكز الصنـاعة والتجارة الرتكـية حول منطقـة مدينة إسطنـبول ويف باقي املدن
الكربى وخاصـة يف الغرب .هناك فرق كبـري يف مستوى املعيشة واحلـالة االقتصادية بني
الغرب الـصناعي والرشق الـزراعي .يعترب القطـاع الزراعي أكرب قطـاع من حيث تشغيل
العاملة ،حيـث تبلغ النسبـة حوايل  %40من جممل قـوى العمل يف البالد ،ولكـنه ينتج ما
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نسبته حوايل  %12فقـط من الناتج القومي .القطاع الـصناعي ينتج حوايل  ،%29.5قطاع
اخلـدمات حوايل  %58.5من النـاتج القومي لرتكيـا .يعمل يف قطاع الـصناعة  ،%5،20يف
قطاع اخلدمات  %33.7من جممل عـدد األيدي العاملة .تم إنشاء احتاد مجركي بني تركيا
واالحتاد األورويب منذ عام  ،1996حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إىل االحتاد األورويب
حوايل  %51.6من جممل صادراهتا.
يف السـتينات ،زادت نـسبة األتـراك العاملني يف اخلـارج بشكل كبـري ،إىل أن أصبحوا يف
منتصف السبعينات من القرن العـرشين يشكلون بضعة ماليني ،وأصبحوا يسامهون يف
تنـمية االقتصاد الرتكي بـشكل غري مبارش من خالل حتويالهتـم .برغم كل هذه الصعاب
كان النمـو االقتصادي الرتكي مستقراً ويمـكن وصفه بشكل عام بأنه عايل ،حيث بلغ عىل
سبيل املثـال نسبـة  %6.7يف اخلمسـينات ،و  %4.1يف الـسبعينـات .مع تنحيـة احلكم
العسكري للبالد عام  ،1982دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة ،ركزت فيها
الدولة عـىل الصادرات وأزالت القيـود عىل الواردات وفتحت البـاب لالستثامر األجنبي.
قامت احلـكومة يف السـنوات التاليـة بتشجيع خصخـصة القطاع العـام ودعمت القطاع
اخلاص .عانت البالد يف  1999 ،1994و 2001أزمات اقتصادية حادة مما أدى إىل اهنيار
اللرية الرتكية إىل أدنى مستويـاهتا وزيادة نسبة التضخـم بشكل كبري .ساعدت الظروف
االقتصاديـة السيئة عىل اهنيـار احلكومات عدة مـرات ،وألول مرة عام  2004تم خفض
نسبة التضخم إىل نسبة مئويـة ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوايل  %150يف
 1995/1994إىل  %9.4يف  .)2004حتسن االقتـصاد تدرجييـا ،نمت ثقة املـستثمرين
بالتعديـالت التي أقرهتا احلكـومة وزاد األمل يف دخول الـبالد االحتاد األورويب كعضو
كامل بعد حصوهلا رسميا عىل صفة دولة مرشحة لالنضامم عام . 1999
وتصنف تـركيا ضمن األسواق الناشئـة التي تتميز باقتصـاد ديناميكي ومتنوع وزيادة
عـدد سكاهنا وارتفاع نسبة الشباب فيها .نـجحت تركيا بتخفيض نسبة البطالة إىل %9.1
وهي دون املتـوسط لدول االحتـاد األورويب .النتائـج التي حصلت عليـها تركيـا نتيجة
نموها االقتصادي وتقليصها عدد العاطلني عن العمل رفع من قيمتها لتتخذ مكانتها ضمن
أفضل الدول األوروبية.
الصناعـة  :أهم الصنـاعات يف تركـيا هي املنـسوجات ،املـواد الغذائيـة واملرشوبات،
الكهـربائيات ،السيارات والكيامويات .واجللود .حصلت تـركيا عىل املرتبة الثالثة عامليًا يف
تصديـر املنسوجات بعد أملانيـا وإيطاليا .حيتل قطاع الـبالستك نسبة  %28من جمموعة
الـصادرات الرتكيـة .ويقوم الـقطاع بتـصدير مـنتجاته إىل العـراق وروسيا ورومـانيا
وأذربيجـان وفرنسـا وإيطاليـا واململكة املـتحدة واكرانـيا وبلغاريـا .حققت الصادرات
البالستيكيـة زيادة بنسبة  %30عام  2011بينام زادت نـسبة صادرات القطاع من املواد
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الكيميائية  %41قياسا لصادرات السنة السابقة .وقد وصل مبلغ الدخل الذي حققه قطاع
الكيمياء الـ  8مليار  278مليون دوالر أمريكي .قام قطاع صناعة السيارات بتصنيع 1.2
مليون سيارة عام 2011.
املعادن  :أهم الثروات املعدنية املتـواجدة عىل األرايض الرتكية هي الفحم احلجري ،الفحم
الـنبايت ،احلديـد ،الرصاص ،اخلـارصني ،النحاس والفضـة .كام أن تركيـا تعد من أكرب
منتـجي معدن الكـروم يف العامل .هنـاك احتياطـات نفط صغرية يف جـنوب رشق البالد.
استخرجت تركيا  82طنا من الذهب خالل العرش سنوات األخرية .والتي استخرجت سنة
2001نحو  2.1طـنا بينام بلغ ما استخرجته  17طنا سنة  . 2010أي بزيادة  7اضعافها
وبذلك تكون تركيا قد احتلت مركز الصدارة يف أوروبا .سجل قطاع صناعة املرمر الرتكي
تطورا كبريا يف الـ  10سنوات األخرية لـيحتل املركز اخلامس يف سوق املرمر العاملي حيث
تبلغ نـسبة تصـديرها الـ  .%11ويتـم استخرج أنواع املـرمر من  1200- 100حمجر
ويقوم القطاع بتشغيل ما يقارب الـ  200ألف عامل.
الطاقة :تعترب تركيا بموقعها اجلغرايف ذو اجلو املناسب النظيف ومصادر الطاقة الطبيعية
فيها وتقوم اآلن باستغالل مميزاهتا هذه بشكل فعال .من هذا املنطلق بدأ أول إنتاج للطاقة
اهليدروجيـنية يف جزيـرة بوزجة ادا لتـوليد الكهـرباء .بعد إنتـاج الكهرباء مـن الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح تم البدء بإنتاجه من سامد الدجاج .حيث يقوم املستثمرون بجمع
السامد من مزارع الدجاج لـيولد منها الكهرباء وسيتم إنشاء املولدات يف قضاء جوبوق يف
انقرة حيث سيولد ما يعادل  4مولدات كهرومائية .نجحت رشكة سويوت ويند الرتكية يف
صنـاعة التوربـينات الوطنـية التي تعمل عىل طـاقة الريـاح والتي كانت تـستوردها من
اخلارج .وذلك بعـد التشـجيع الذي تقـدمه احلكومـة للحد مـن استرياد البضـائع التي
باإلمكان صناعـتها يف تركيا .كام نجحت تركيا يف وضع حجر األساس ألول حمطة نووية
يف البالد ،ستبـنيها رشكـة روساتـوم الروسـية وتبلـغ قيمة املـرشوع  21مليار دوالر،
ويتكون من أربع وحدات ،السعة اإلمجالية لكل منها  1200ميغاواط .وسيتم إنشاؤه عىل
أربع مراحـل ،تبدأ األوىل منها بعد إمتام استخـراج كل الرتاخيص الالزمة ،ويتوقع تفعيل
أول وحدة خالل سبع سنوات ،وسيبلغ عمر تشغيل املحطة ستني عاماً.

البحث العلمي
واليـوم يوجد يف تركيـا  70ألف باحث يعمل بدوام تـام ،وبإضافة البـقية العاملني بدوام
جزئي يـرتفع عدد الباحثني إىل  150ألف .ولكن هذا العدد غري كاف ،ألننا إذا مانظرنا مثالً
إىل أملانيا البـالغ عدد سكاهنا نحو  82.5مليون نـسمة نجد أن هذا العدد يتجاوز الـ 500
ألف باحث .رفعـت تركيا ميزانيـة البحوث والدراسات العلمـية إىل  8.5مليار لرية يف عام
 2009وبـالتايل أصبحت من أرسع الدول يف منظمة التعـاون االقتصادي والتنمية الدولية
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يف مضاعفة خمصصات البحوث والدراسات العلمية.

بعض املخاطر التي تتعرض هلا تركيا:
حدوث انقالب جديد عىل حزب اردوغان .ان الرصاع العرقي هـو اكرب خطر يواجـه تركيا اذ ان مسـاحة كردستـان الرتكية التيتبلغ %30من مـساحة تـركيا حتتـوي عىل املصادر املـائية االهم يف تـركيا  ،وهـو خطر
وجـودي والرصاع املسلح مع حزب العامل الـكردستاين مستمـر من اكثر من ربع قرن .
خالل الربيع العريب وصلت كميات ضخمة من االسلحة املتطورة اىل كل من اكراد سوريا
والعـراق الذي حيتم انتقال جزء منها اىل حـزب العامل الكردستاين  .وكثري من املناطق يف
كردستان جبـلية ووعرة واجليش الرتكي خيـشى املعركة القادمـة  .ان االشتباكات التي
جتري بني اكراد سوريـا واجليش الرتكي هي جتربة للصـدام الذي سيجري مستقبال يف
تركيا عىل نطاق واسع .
الـتحول املفاجئ للحلفاء اىل اعـداء :اكتشفت القيادة الرتكـية ان االنقالب العسكري ضدحـزب العدالـة والتنميـة تم بمسـاعدة االحتاد االورويب والـواليات املتحـدة االمريكية
(احللفاء يف احللف االطليس) ،والقيـادة الرتكية ال تعلم املدى الـذي سيصلون اليه يف اثارة
املشاكل لرتكيا(تسليح الواليات املتحدة االمريكية الكراد سوريا باسلحة حديثة وتدريبهم
وتامني التمويل الالزم هلم مبارشة وعرب حلفائها .احلديث عن اجتامع مسؤولني اماراتيني
مع اعضـاء يف حزب العامل الكـردستاين واستعـداد االمارات لتمـويل وتسليح احلزب)
،وهل االحتاد االورويب مشـارك يف دعم االكراد علام ان تركيا تـشكل خطرا وجوديا عىل
اوروبـا (يف  2050سيصبح نـصف املواطنني يف االحتـاد االورويب من املسلمني بـنسبة
شباب عاليـة واجلالية الرتكيـة اساسية يف التنـظيم واالعداد مما يعـطي احلاكم يف انقرة
القدرة عىل الـسيطرة عىل اوروبا من الداخل  ،وال اعتقـد ان اوروبا ستقبل بذلك ،بل اعتقد
ان اوروبا ستعمل بكل قوهتا وبالتعاون مع امريكا عىل تدمري اجليش الرتكي عرب ادخاله يف
حروب اهلية تؤدي اىل تقسيم تركيا واهنيارها).
ارتبـاط االقتصاد الرتكي بـاالسواق االوروبية(  %50من صـادرات تركيا اىل اوروبا )ومع ازدياد العـداء لرتكيا يف االحتـاد االورويب ويتوقـع ان تنخفض الصـادرات مما له
تاثريات مدمرة عىل االقتصاد الرتكي .
ان الصناعة الرتكيـة قد مولت بقروض قـصرية املدى هذا يعني ان اي ازمـة اقتصاديةكربى قد تؤدي اىل افالسات كربى لعدم قدرة املصانع عن تسديد االقساط .
الرصاع املقـبل مع السعودية عىل القطبـية يف املنطقة (بعد حجـز ايران مقعدها كقطب يفاملنطقـة عقب توقيع االتفـاق النووي ان مل حتدث مفـاجئات )وعىل زعامـة العامل السني
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واحتامل انتقال الرصاع اىل رصاع عاملي بني الوهابية واالخوان املسلمني .
اخلشيـة من تداعيـات فشل الربيع العـريب الذي قادتـه تركيا عىل االوضـاع الداخليةالرتكية  ،وخاصة ان االرايض الـرتكية كانت قاعدة االمداد والتخزين والتدريب للمعارضة
لفرتة طويلة  ،ووجود قاعدة شعبية كبرية تدعم هذا الربيع.

اخليارات االسرتاتيجية الرتكية :
لدى الرئيـس الرتكي رجب طيب إردوغان أسباب وجيهة كي يعيش يف خوف دائم .فقبلبـضعة أشهر فحسب ،يف  15متـوز/يوليو ،2016حاول املئـات من ضباط اجليش ،بمن
فيهم العديد من أفراد طاقم األمن اخلاص به ،اإلطاحة به يف انقالب عسكري .واحلقيقة أن
حرب إردوغان ضد مـدبري االنقالب حرب مرشوعة .وجنـون االرتياب الذي يعاين منه
أمر مفهـوم حيث اكتشف ان االنقالب مـدبر من رشيكه الـسابق عبد اهلل غـولن وحلفائه
االسـاسيني امريكا واوروبا  .لذلك قام بتعيني اللواء املتقاعد عدنان تانريفردي كواحد من
كبار مستـشاريه .ويمتلك تانـريفردي رشكة سادات  ،وهي رشكـة استشارات دولية يف
جمال الدفـاع .وتعرِف رشكـة سادات مهـمتها عىل أهنـا توفري اخلـدمات االستـشارية
وخدمات الـتدريب العسكري يف جمال الدفاع الدويل واألمن الداخيل .ويتساءل النقاد ،بمن
فيهم نواب املعارضة ،عن أنشطة رشكة سادات ،وينتاهبم الشك يف أن مهمتها احلقيقة ربام
تكـون تدريب قـوات شبه عسـكرية رسـمية أو غري رسـمية للقتـال يف حروب إردوغان
املتعددة داخل تركيا وخارجها .ويقصد بعبارة داخل تركيا هنا قتال املنشقني يف املستقبل،
بينام يقصـد بتعبري اخلارج عىل األرجـح تدريب جهاديني عىل القـتال يف حروب اردوغان
الطائفية يف دول مثل سوريا.
وكام لو كان ذلك اجلـيش شبه النظامي الذي يعبأ حاليا غري كاف لتهديد السالم يف البالد،
اختذ إردوغان إجراء آخر لتعزيز دفاعه عن نفسه ضد األعداء ،احلقيقيني منهم واملتخيلني.
وقد أصدرت مـديرية الـشؤون الدينيـة يف تركيا تعـميام بتشكيل فـروع للشباب تلحق
بعرشات اآلالف من املـساجد يف خمتلف أنحاء البالد .ويف البداية ،ستنشأ فروع الشباب يف
 1.500مسجد .ولكـن بموجب اخلطـة ،سوف يضم  20.000مـسجد فروعـا للشباب
بحلـول عام  ،2021وصوالً يف هناية املطاف إىل  45.000مـسجد .وخيشى املراقبون من
أن تتـحول فروع الشباب امللحقة باملساجد إىل ميلـشيات مساجد تابعة للرئيس إردوغان،
أي أن تلعب نفس الدور الذي لعبته منظمة شباب هتلر التابعة للحزب النازي يف أملانيا.
وتنـذر فكرة إنشاء فروع للـشباب باملساجـد باخلطر ،وال سيام يف بلـد مثل تركيا ،حيث
تنطوي االنقـسامات املجتـمعية العميقـة عىل درجة عالـية من االستقطـاب بني املسلمني
العلامنيني واملسلمني املحافـظني واالكراد والعلويني واالرمن ،وهو مـا ينذر بالعنف .فقد
يثري إنشاء ملـيشيات املسـاجد حفيظـة العلامنيني ،بام يسفـر عن إنشاء فـروع للشباب
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العلامين .وعندها ،لن يعرف أحد متـى ستنطلق الرشارة التي ستشعل نريان العنف.هناك
عالمات تشـري إىل أن مغامرات إردوغـان لن تقف عند احلـدود الرتكية .فـفي إطار إعادة
هيكلة وكـالة االستخبـارات الوطنيـة ،استحدثت حكـومة إردوغان منـصب نائب وكيل
الوزارة لـشؤون العملـيات اخلاصـة .وتقول بينـار ترمبالى  ،وهي خـبرية يف الشؤون
الرتكية:
"إن إنشاء هذه الوحدة يشـري إىل أن جذوة املغامرة الرتكية لن ختمد قريبا .بل عىل العكس
من ذلك ،ستتسع دائرة املغـامرة ،بالنظر إىل أن احلكومة تبـدو مستعدة لتخصيص املزيد
من املوارد البرشية والتمـويل للعمليات اخلاصة .كام أن إضفـاء الطابع املؤسيس عىل تلك
العمليـات يشري أيضا إىل أن إدارة الوجـود الرتكي يف سوريا واألنشـطة الرتكية يف العراق
سوف يضطلع هبا من هذا املركز ،وأنه من املخطط هلذه الوحدة أن تنمو يف األشهر القليلة
القادمة".
وهنـاك أيضا دالئل عىل أن إردوغان يريـد أن يدخل يف حرب شاملـة داخل تركيا ضد أي
عدو وكل عدو يمكن أن يواجهه.
وقـال وزير التعلـيم عصمت يـلمظ إن إمجايل عـدد من فصلـوا من العمل يف وزارته بلغ
 33.065شخصا ،أغلبهم من املعلمني واملـربني واملوظفني اإلداريني .ومن بني من فصلوا
من العمل ،احـتجزت احلكومة  3.855شخـصا بتهم تتعلق باإلرهـاب.وبلغ عدد ضحايا
محلـة التطهري التي يقودهـا إردوغان يف املؤسسات العـامة نحو  100ألف موظف ،بام يف
ذلك نحـو  5آالف أكاديمي .وبعـبارة أخرى ،يـزيد حجم محلـة التطهري األكـاديمي التي
يقودها إردوغان عن حجم احلملـة املامثلة التي قادها اجلنراالت يف  1980بنحو  38مرة.
ووفقا للبيانـات التي مجعتها منظامت تطهـري تركيا  ،ومركز ستـوكهومل للحريات  ،فقد
خرس  128.398شخصا عملهم ،يف حني يقبع  91.658شخصا رهن االعتقال.
أن كل هذا يـزيد املخاوف االوروبية من تـركيا التي ستملك اكـرب جيش يف املنطقة  ،واكرب
ميلـيشيـا عىل حدودهـا  ،يمكـنها الـتسلل بـسهولـة اىل اروربا عرب اجلـالية الـرتكية
الكبريةاملوجودة هناك  ،كذلك هناك وجـود خلل ديمغرايف لصالح اجلالية االسالمية حيث
نسبة الوالدات يف املجتمع االورويب متدنية دون مستوى التعويض .
ال خيتـلف اخلرباء واملتابعون للشـأن الرتكي عىل أن املشكلة الـكردية هي أكرب مشكالتتركيا منذ تأسيسها عام  1924وحتـى اليوم .ولقد رأى مؤسس تركيا احلديثة مصطفى
كامل أتـاتورك أن التنوع العرقي واإلثني الذي متيزت به الدولة العثامنية كان أحد أسباب
سقوطهـا ،وبالتايل ،جيب عىل اجلمهورية الرتكية الوليدة مواجهة ذلك األمر لتجنب املصري
نفسه .وعىل هذا األساس ،أنكرت تركيا منذ نـشأهتا تنوّعها العرقي ،واعتربت كل مواطن
يعيش داخل حدودها تركياً بغض النظر عن جذوره ولغته األم.
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واتبع خلفاء أتاتـورك النهج نفسه وبأسـاليب أكثر تشـددا وإجحافا ،مـا أدى إىل التنكر
حلقـوق األقليات العـرقية يف تـركيا من عـرب ورشكس والز (قوقـازيون) وبـوشناق
(بوسنيون) ،وكذلـك األكراد الذين يشكلـون أكرب أقلية  ،كوهنم يمـثلون  25يف املائة من
سكان تركيا البالغ  80مليونا.
سعت تركيـا مرتني من قبل خالل حـكم تورغوت أوزال يف الثامنـينات ،ثم يف فرتة رئيس
الوزراء الـراحل نجم الدين إربكان حلل املـشكلة الكردية عـرب مفاوضات السالم ،لكن مل
يكتب للمحاولتـني النجاح .واستمر الفشـل إىل أن قرر حزب العدالة والـتنمية ،الذي توىل
السلطـة يف عام  2003حل املشكلة الكردية داخلـيا ،باعرتاف رئيسه رجب طيب إردوغان
عام  2005بوجـود مشكلة كردية يف تـركيا ،وبارش سلسلة مـن اإلصالحات الدستورية
والـديمقراطيـة جنبا إىل جنب مع عـرشات املرشوعات االقتصـادية والتنمـوية يف مناطق
األغلبية الكردية.
وبعـد سنوات من املفاوضـات الرسية مع زعيم حـزب العامل املسجون يف تـركيا عبد اهلل
أوجالن ،أطلقت احلكومة ما أسمتها عملية التسوية بعد دعوة واضحة من األخري ألعضاء
حزبه برتك السالح واالنخراط يف العملية السياسية عام  ،2013لكن اهلدنة التي استمرت
سنتني مل تصمد طويال عىل وقع التطورات املـتسارعة يف سوريا  ،إذ رأت احلركة الكردية
أن ضعف قبضة الدولة املركزية يف سـوريا فرصة تارخيية قد تتيح لألكراد ،للمرة األوىل
يف تارخيهم ،بـإنشاء دولة خاصـة هبم يف الشامل السوري ،األمـر الذي انعكس عىل قرار
احلركة السياسـية الكردية يف تركيا بشقيهـا :العسكري املتمثل بحزب العامل ،والسيايس
املتمثل بحزب الشعـوب الديمقراطي  .ال تـشك أنقرة يف أن هناك تنـسيقاً بني األكراد عىل
طريف احلدود الرتكية –السورية ،أي بني منظمة حزب العامل الكردستاين وحزب االحتاد
الديمقراطي يف سوريا.
ويرى خرباء ،أن املشكلة الكردية بأبعادها احلالية حتمل بذور تدويل املشكلة ،وأن ذلك لو
حدث سيشكـل خطراً عىل تركيا يف ظل حالة اجلفاء بينها ومعظم حلفائها التقليديني ،الذين
يقدّمون الـدعم السيايس والعـسكري للفصائل الكـردية املسلحة يف سـوريا املصنفة عىل
قوائم اإلرهاب يف تركيا.
وفوق ذلك ،تبدو احلكومة الرتكية متيل يف تعاملها مع األزمة من رؤية املؤسسة العسكرية
بعدما جربت رؤيتها اخلاصة يف احلل لسنوات عن طريق املفاوضات التي انتهت إىل إعالن
السـاسة األتراك ،ويف مقـدمتهم إردوغان ،أنه (ال تـوجد مشكلـة كردية يف تـركيا) رغم
اعرتافهم بوجود مشاكل كثرية لألكراد.
تركيا ،يف الواقع ،تفتـقر حتى اآلن إىل دستور يكرس مبدأ املـواطنة ويراعي التنوع الثقايف
والعرقي واإلثني يف البالد .ويقال أن حل املشكلة العـرقية عصية عن احلل حاليا  ،فان اي

42
حل يقبله االكراد يرفضه العثامنيون االتراك عىل االقل  ،والعكس صحيح  ،وال متلك تركيا
اي حل حاليا غري احلل العسكري .من املتوقع تطور الوضع العسكري بني تركيا واكرادها
مع تطور الرصاع بني السعودية وتركيا .
ان الرصاع احلايل مع اكراد سـوريا ال تستطيع تـركيا خسارتـه مهام كانت كلفة الرصاع
عالية(كام يبدو)الن كلفة اهلزيمة هي انتقال الرصاع اىل تركيا وبدموية هتدد وجود تركيا
ان انقالب احللفاء عىل تركيـا ترد عليه بفتح العالقات ومتتينها مع اعداء االمس (روسياوايران)  ،واالستفـادة من حاجة ايران اىل ابعادها عن امريكـا  ،وحاجة روسيا هلا لضبط
اسـيا الوسطى  ،وحاجتهام هلا يف املسـاعدة يف احلل يف كل من سوريا والعراق التي تعترب
الالعب االبرز هنـاك.ان القيادة الرتكية هي بني نـارين :املحافظة عىل التحـالفات اجلديدة
ومصالح الدولـة العليا املرتبطـة باملصالح الغربـية (السوق للبضـائع الرتكية ،االسلحة
وقطع الغيار هلا حـيث معظم االسلحة غربيـة وسيحتاج اجليش الرتكـي لسنوات عديدة
لتغيري اسلحته يكـون خالهلا اجليش شبه عاجز اذا قطعـت عنه قطع الغيار)بعد وصوهلا
اىل حائـط مسدود يف مرشوعها السابق وخطر تقسيم تركيا  ،وبني القاعدة الشعبية حلزب
العدالة والتنمية التي عاشت عىل حلم احيـاء اخلالفة العثامنية لفرتة طويلة  ،والتي دعمت
احلزب واردوغـان لتنفيذه .ان القيـادة الرتكية مستمـرة يف لغتها العلنيـة القديمة الن اي
تغيري فيها سيؤدي اىل انفضاض القاعـدة عن القيادة واردوغان لديه انتخابات رئاسية يف
 ،2019وهذه القاعدة حتتوي عىل فرعني اساسيني:
•االول املتدينـون االصوليون  :وهم قسـم ال باس به من حزب العدالـة والتنمية يعترب ان
رضب تركيـا للجامعات االسالمية املتطرفة يف سوريـا خيانة لالمة االسالمية  ،وقد تقوم
برد فعل خطري .
•الثاين العثـامنيون  :الذين يعتربون مساعدة تركيـا العادة توحيد العراق وسوريا انتهاء
وخيانة ملرشوع اخلالفة العثامنية  ،وقد تقوم برد فعل خطري.
لذلك ال تستـطيع القيادة الرتكـية سوى االستمـرار باللغة العـدائية القديمـة لتقول اهنا
مستمرة باملـرشوع االسايس  ،بينام يف املقابل تنفـذ سياسة تتامشـى مع مصلحة الدولة
واحلزب واردوغان بغض النـظر اذا تطابقت مع الترصحيـات او تعارضت معها .وهذا له
خماطره االخرى بقيـام اردوغان باالنقالب عىل كل تعهداته عنـدما جيد ذلك يف مصلحته
بحجة انه يفعل ما يقوله.
بعد الفشل يف الغاء االتفاق النووي واالحالم بان تقوم الواليات املتحدة االمريكية برضبايـران وحموها عن اخلـريطة  ،انتقلـت السعودية وتـركيا اىل مرحلـة الرصاع عىل زعامة
العامل السني (لتثبيت وجودها كقطـب يف العامل اجلديد) ،وهذا الرصاع ابتدأ بحصار قطر
(احد اهداف احلصار اهناء التـحالف القطري الرتكي واستعامل جملس التعاون اخلليجي
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كواجهة للصـدام مع تركيا )  ،وقد ردت تـركيا بارسال قـوات عسكرية قتـالية اىل قطر
لتقول للسـعودية (لن اسمح لك بـاسقاط قطر واذا اردت الـرصاع فسيكون الرصاع عىل
حدودك يف اخللـيج) كذلك انشأت قاعدة عسكريـة يف الصومال واخرى يف السودان مقابل
جدة  ،وهو رصاع الزال يف بدايته.
ان احلكـومة الرتكية يف رصاعهـا احلايل واملستقبيل هـو رصاع وجودي يف ان تكون احداقطاب املنطقة وزعيمة العامل السني الن البديل هو هناية الدولة الرتكية كام نعرفها .

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية هي أكرب دولة يف الرشق األوسط وتقع حتديدا يف اجلنوب الغريب
من قارة آسـيا وتشكل اجلزء األكـرب من شبه اجلزيرة العـربية إذ تبلغ مسـاحتها حوايل
ملـيوين كيلومرت مربع .حيـدها من الشامل العراق واألردن وحتـدها الكويت من الشامل
الـرشقي ،ومن الرشق حتدها كل من قطر واإلمارات العربية املتحدة باإلضافة إىل البحرين
التي ترتبـط بالسعودية من خالل جرس امللك فهد الواقع عىل اخلليج العريب ،ومن اجلنوب
حتـدها اليمـن ،وسلطنة عامن مـن اجلنوب الرشقي ،كـام حيدها البحـر األمحر من جهة
الغرب  .تتمـتع السعوديـة باقتـصاد نفطـي إذ أهنا متتلك ثـاين أكرب إحتيـاطي للبرتول
وسادس احتيـاطي غاز،وأكرب مصـدر نفط خام يف العـامل والذي يشـكل قرابة  %90من
الصادرات ،وحتتل اململكة املرتبة التاسعة عرش من بني أكرب اقتصادات العامل وهي خامس
أكـرب مساهم يف صنـدوق النقد الدويل والـبنك الدويل ،ومتلك حق نقض فـيتو بقوة  %3يف
صندوق النقـد الدويل .وتعترب السعودية من القوى املؤثـرة سياسيا واقتصاديا يف العامل،
ملكانتها اإلسالمية (وجود مكـة املكرمة واملدينة املنـورة ضمن اراضيها والتحكم باحلج
والعمرة)وثـروهتا االقتصـادية وحتكمهـا بأسعار النفـط وإمداداته العامليـة ووجودها
اإلعالمي الكبـري املتمثل يف عدد مـن القنوات الفضـائية والصحف املـطبوعة املـمولة من
اململكة .يشكل اقتصاد اململكة أكرب اقتصاد للسوق احلرة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا حيث حتـتفظ اململكة بحصـة قدرها  % 25من النـاتج املحيل اإلمجايل لتلك الدول
جمتمعة ،ويمثل النفط العـصب الرئييس لالقتصـاد السعودي حيث حتتل املـملكة املرتبة
الثـانية عامليا يف احـتياطي البرتول واألوىل يف اإلنتاج والتـصدير ومتتلك  % 25من إمجايل
االحتـياطي العاملي لـلبرتول ،وللمملكة مـوارد طبيعية أخـرى من املواد اخلام الـصناعية
واملعادن مـثل البوكسـيت واحلجر اجلريي واجلبـس والفوسفات وخـام احلديد ،وحقق
االقـتصاد السعودي يف هناية يوليو عام 2014م  1435 /هـ املركز الثالث كأكرب اقتصاد
عاملي يف امجـايل األصول االحتياطيـة حيث بلغ امجايل االحتياطـات بام فيها الذهب 738
ملـيار دوالر بعد الصني والـيابان ،واحتل أيضـا املركز الثـالث عامليا يف فـائض احلساب
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اجلـاري حيث بلغ فائض احلساب  132مليار دوالر(قبل هـبوط اسعار النفط) بعد أملانيا
والصني،ويصنف االقتصاد السعودي ضمن أكرب  20اقتصاد يف العامل.
السياسة
نظام احلـكم هو ملكي ،ووفـقا للنظـام األسايس للحكم .والـذي أصدر عام  1412هـ /
 ،1992فـأن اململكة العربـية السعوديـة دولة عربيـة إسالمية ،ذات سيادة تـامة ،دينها
اإلسالم ،ودستورها كتاب اهلل تعاىل وسنـة رسوله صىل اهلل عليه وسلم ،ولغتها هي اللغة
العربية ،وعاصمتها مدينة الرياض .ونظام احلكم يف اململكة ملكي مطلق.
جملس الوزراء :امللك هو احلاكم مطلق الصالحيات ،هو رئيس جملِس الوزراء الذي يوجه
السياسة العامة للدولة ،وله اإلرشاف عىل جملِس الوزراء والوزارات واألجهزة احلكومية،
وهو الـذي يراقب تنفيـذ األنظمة واللـوائح والقرارات ،وعىل مجـيع الوزارات واألجهزة
احلكومية األحُخرى أن ترفع إليه ،خـالل تسعني يوما من بداية كل سـنة مالية ،تقريرا عام
حققته من إنجازات مقارنة بام ورد يف اخلطة العامـة للتنمية خالل السنة املالية املنقضِية،
وما واجهها من صعوبات ،وما تراه من مقرتحات حلسن سري العمل فيها.
جملس الشورى  :يتكـون جملس الشورى من رئـيس ومائة ومخسـني عضواً خيتارهم
امللك ،من أهل العلم واخلربة واالختـصاص ،وحتدد حقـوق األعضاء وواجبـاهتم وكافة
شؤوهنم بأمر ملكي .ومدة جملس الشورى ،أربع سنوات هجرية ،تبدأ من التاريخ املحدد
يف األمر امللكي الصادر بتكوينه .ويتم تكوين املجلس اجلديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين
عىل األقل ،ويف حـالة انتهاء املدة قبل تكوين املجلس اجلـديد يستمر املجلس السابق يف أداء
عمله حتى يتم تكوين املجلس اجلديد.
العالقات اخلارجية
تعد املـملكة العربية السعـودية من دول عدم االنحياز وهتدف يف سـياستها اخلارجية إىل
احلفاظ عىل أمنها واستقرارهـا وعىل وضعها داخل شبه اجلزيرة العـربية ،ومنذ االتفاق
بيـنها وامريكا عىل اعتامد الدوالر االمـريكي كالعملة الوحيـدة لبيع النفط مقابل احلامية ،
ارتبطت السياسـة اخلارجية السعودية بالسيـاسة االمريكية وخاصة يف زمن االمري بندر
بن سلطان عندما كان سفريا للسعودية يف امريكا  .مع ازدياد االرضابات يف الرشق االوسط
واخلليج والثـورة االسالمية يف ايـران زادت السياسـة السعوديـة ارتباطـا بالسـياسة
االمريكية اكثر واكثـر اىل ان وصلت اىل االستسالم شبه الكامل اىل هذه الـسياسة حلاجة
احلكام احلاليني اىل املساعدة االمريكية احلاسمة (حسب اعتقادهم ) اىل تثبيت سلطاهنم يف
الداخل ويف املنطقة .
أولت السعودية أمهية كبرية يف نرش املذهب الـوهايب يف كل أنحاء العامل منذ عهد امللك عبد
العزيـز آل سعود ،حيث قـامت بتوفـري هذا الدعـم عرب هيئات مـتخصصة أنـشأت هلذا
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الغرض ،منها هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية .والندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،واهليئة
السعودية جلمع التربعات.
االقتصاد
يشكل اقتصاد اململكة أكرب اقتصاد للسوق احلرة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
حـيث حتتفظ اململكة بحصـة قدرها  ? 25من الناتج املحيل اإلمجـايل لتلك الدول جمتمعة،
ويمثل النفط العصب الرئـييس لالقتصاد السعودي حيث حتتل اململكة املرتبة الثانية عامليًا
يف احتياطي البـرتول واألوىل يف اإلنتاج والتصـدير ومتتلك  % 25من إمجـايل االحتياطي
العاملـي للبرتول ،وللمملكة موارد طبـيعية أخرى من املواد اخلام الـصناعية واملعادن مثل
بـوكسيـت واحلجر اجلـريي واجلبس والفـوسفات وخـام احلديـد ،وحقق االقتـصاد
السعـودي يف هناية يوليو عام 2014م  1435 /هـ املركـز الثالث كأكرب اقتصاد عاملي يف
امجايل األصول االحتياطية حيث بلغ امجايل االحتياطات بام فيها الذهب  738مليار دوالر
بعد الصني واليابان ،واحتل أيضا املركز الثالث عامليا يف فائض احلساب اجلاري حيث بلغ
فائض احلساب  132مليار دوالر بعد أملانيا والصني،ويصنف االقتصاد السعودي ضمن
أكرب  20اقتصاد يف العـامل .لكن منذ اهنيار اسعـار النفط اصبحت امليزانيـة يف حالة عجز
وازداد العجز مع الـتمويل السعودي لـلرصاع الناتج من الربـيع العريب يف مجيع جبهات
الرصاع  ،واتـت احلرب عىل اليـمن لتدخـل اململكة يف ازمـة سيولـة خانقـة قد تـؤثر عىل
استقرارها .
بلغ إمجايل قـوة العمل يف اململكة وفقا لنتائج مسح مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات
خالل شهر يـونيو من عـام 2013م  1434 /هـ أن قوة الـعمل الوطنـية بلغت 5.339
ملـيون فرد ،مـنهم  4.251مليون فـرد من الذكـور أي ما يمثل  79.6يف املـئة ،فيام بلغ
إمجايل عدد املـشتغلني السعوديني  4.717مليون فرد يمثلون  88.3يف املئة من قوة العمل
منهم  3.989مليـون فرد من الذكور أي ما يعادل  84.6يف املئة ،يف حني بلغ عدد املتعطلني
السعوديني  622.533فردا يـمثلون  11.7يف املئة من قـوة العمل منهم  261.392فردا
من الذكور فيام اإلنـاث يمثلن  361.141فرد  ،ويبلغ إمجايل العاملة الوافدة عام 2013م
 1434 /هـ ما جمـموعة  9.1مليون وافد  ،وبـذلك تصنف اململكة يف املرتـبة الرابعة بعد
الواليات املتحدة وروسيا وأملانيا يف استقدام العاملة عىل مستوى العامل.
املوارد الطبيعية
يعترب قـطاع الطاقة من أبرز القطاعات االقتصـادية يف السعودية ،فاالقتصاد السعودي ال
يزال يعتمد بدرجة كبرية عىل النفط والصنـاعات البرتولية ذات الصلة ،بام يف ذلك صناعة
البرتوكيامويـات وتكرير النفـط  .كام متلك اململكة العـربية السعـودية أضخم مورد من
الرتسبـات املعدنية يف الـرشق األوسط  ،واالمتيازات متـاحة عىل نطاق الـبالد للصناعات
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املعدنية واملعادن الثمينة.
النفط
تعد اململكة العربية السعـودية أهم وأكرب دول العامل إنتاجا للنفط  ،كام حتتل املركز األول
بني دول العامل من ناحية االحتياطي ،فـاململكة متتلك  %19من االحتياطي العاملي ،و%12
من اإلنتاج العاملي ،وأكثر من  %20من مبيعات البرتول يف السوق العاملية ،كام متتلك طاقة
تكريرية تصل إىل أكثر من ثالثة ماليني برميل يوميا.
يقدر إنتـاج البرتول  409.2مليون طن ،احتيـاط  36.2مليار طن ،ولبيـان مدى ضخامة
احتياطيات اململكة ،وعىل سبيل املثال فقط ،فإنه بوسع اململكة مواصلة اإلنتاج بمعدل يبلغ
 9.5مليون برميل يف اليـوم –قياسا عىل االحتياطيات الثابتة فقط –ملا يقرب من  80سنة.
أما إذا ما أحُخذت االحتياطيات املحتملة واملـمكنة يف االعتبار فيمكن أن يستمر اإلنتاج ألكثر
من  100سنـة  .كام يمكن أن تضيف املوارد غري املـكتشفة عقودا إضافـية عديدة إىل عمر
اإلنتاج .
حتتوي أرض اململـكة عىل العديد من املعادن ولعل من أهم االستـثامرات التعدينية القائمة
منذ زمن طـويل هي مناجم الذهب  ،ومنها منجم مهـد الذهب ومنجم الذهب بالصخيريات
ومنجم األمار ،وتشري الـدراسات التي أجرهتا وزارة البـرتول والثروة املعدنية إىل وجود
خمزون ضخم مـن املعادن املختلـفة يف ارض اململكـة ومنها الـذهب والفضـة والبالتني
والنحاس والزنك والرصاص  ،إضافة إىل خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم وبعض
العنارص الـنادرة واملشعة  .كام يـوجد فيها أكـرب احتياطي عىل مستـوى العامل من معدن
الفوسفات الذي يتـواجد بشكل مكثف يف منطقة اجلالميد شـامل اململكة  .ويتواجد معدنا
الذهب والفـضة يف مرشوع منجم احلجار بمنطقـة عسري ،ومنجم اآلمار الذي حيتوي عىل
كميات من السلفايد املحتوي للذهب وكـذلك معدنا الزنك والنحاس ،وهناك منجم رضغط
إلنتاج املغنزايت املنصهـر بالقرب من حائل  ،وكذلك منجم مـنطقة الزبرية الذي يستخدم
الستخراج معدن البوكسايت الذي تعتمد عليه مصانع االملنيوم  ،وهناك منجم جبل صايد
للـنحاس وكذلك منجم الـزنك يف اخلنيقية  ،وتقع الـثروة املعدنية بـشكل مكثف يف منطقة
اجلالميد شامل اململكـة حيث يوجد الفوسفات بوفرة  .كام تم اكتشاف نحو  5000موقع
معدين هبا منها  1273موقعاً للمعـادن النفيسة و  1172موقعاً ملعادن األساس (املعادن
الفلزية) و  2502موقعاً للمعادن الالفلزية .
الغاز
تعـترب اململكة رابع دولة يف العامل متتلك احتياطيـات للغاز تقدر بحوايل  283تريليون قدم
مكـعب تتمركز يف  103حقول للـغاز  ،كام أن إنتاجها من الغـاز يف الفرتة احلالية يصل إىل
 9.9مليارات قدم مكعب يوميا  ،وقد متكنت من إنتـاج  4.02تريليون قدم مكعبة قياسية
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من الغـاز خالل العام 2013م  1434 /هـ  ،وختطط رشكـة أرامكو السعـودية يف امليض
قـدما يف خطط طموحة لرفـع احتياطيات اململكة من الغـاز الطبيعي إىل  333تريليون قدم
مكعب بحلـول عام  1437 / 2016هـ من خالل التوسع يف استكـشافات الغاز احلر غري
املصاحب للنفط والذي يرتبط استخراجه بإنتاج النفط .
ويبلغ نصف احتـياطات اململكـة احلالية من الغـاز الطبيعي من الغـاز املصاحب للبرتول
والـذي يعتمد استخـراجه عىل إنتاج الـبرتول اخلام  ،وتشري املـعلومات اجليـولوجية أن
أرايض اململكة حتتوي عىل احتيـاطات مقدرة من الغاز الصخـري تزيد عىل  645تريليون
قدم مكعب من املمكن إضافتها إىل االحتياطيات املؤكدة احلالية من الغاز التقليدي .
الصناعة
ترتبط الصناعة يف اململكة العربية السعودية بالنفط والغاز الطبيعي :تكرير وبرتو كيمياء.
وأهم املنتوجات الصناعية :األسمنت القطران  ،قضبان الفوالذ ،اإليثيلني  ،العلف ،جليكول
اإلثيلني  ،اإليثانول الصناعي  ،ديكلورور اإلثيلني  ،الستيارين  ،الصودا الكاوية  ،االزوت ،
محض السيرتيك  ،االوكسجني  ،امليالمني  ،وهنـاك أيضا حتلية مياه البحر وصناعة املواد
الغذائية  .يتـناول نزع امللح من مياه البحر حوايل  100مليون مرت مربع من املاء يف السنة .
وليست هذه الكمية بيشء يذكر أمـام ال  9500مليون مرت مكعب التي تؤمنها سنويا املياه
اجلوفية والتي تستهلكها الزراعة  .ويف موازاة ذلك تشهد اليوم اململكة نمواً كبريا يف جمال
الصناعات الزراعية  -الغذائية وصناعة املواد االستهالكية التي تقوم عىل رؤوس االموال
اخلاصة  ،يبلغ عدد املصانع العامـلة يف اململكة  6.751مصنعاً برأس مال مستثمر بحوايل
يزيد عن تـريليون ريال بحجم عاملة يبلغ  905.359عامل يف عام 2014م  1435 /هـ .
وبلغ إمجايل الناتج املحيل للصناعات التحويلية أكثر من  283بليوناً بنهاية 1434 2013
هـ  ،وقد حققت الصادرات الصنـاعية (بدون منتجات الـنفط)  202مليار ريال سعودي
( 54مليـار دوالر ) توزعت بني املنتجات البرتوكيميائية واللدائن واملطاط  %67واملنتجات
التحويلية األخرى  %33وذلك بنهاية عام  1434 / 2013هـ .
يتكون هيكل اإلنتاج الصناعي يف اململكة العربية السعودية من وحدتني رئيسيتني مها:
الصناعات األساسية (الثقيلة) :تعتـمد يف معظمها عىل النفط لتوفري املواد اخلام  .ويقومبتمويلها وتـشغيلها القطاع العـام نظرا لضخامـة حجم استثامراهتا وتقنـيتها املتطورة
واستهالكها املكـثّف للطاقة  .وتتمثل تلك الصناعات يف إنـتاج مصايف تكرير النفط والبالغ
 652مليون برميل سنويا  ،ويف قطاع الصناعات البرتوكيميائية وهو أكرب قطاع بعد النفط
يف اململـكة  ،واملصنف رقم  11عـامليا يف جمال تـوريد البرتوكيامويـات والذي يشكل (7
)%من اإلنتاج العـاملي  ،ويستحوذ عىل نسبة ( )% 70من صنـاعة البرتوكيامويات عربيا .
إىل جانب صناعـة املعادن الثقيلـة والتي بلغ إنتاجهـا  14مليون طن يف عام  1411هـ /
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1990.
الصنـاعات التحويلية (املتـوسطة)  :تتكون من سلـسلة متنوعة من الـصناعات كاملوادالغذائية ومواد البـناء والصناعات الكيميـائية واملعدنية املختلفـة  .ويملك هذه الصناعات
ويديرها القـطاع اخلاص الذي حيصل من الدولة عىل عدة حـوافز مالية وتشجيعية  ،مثل
تقـديم القروض الصناعيـة طويلة األجل بدون فوائـد  ،وتأجري األرايض للمصانع وسكن
العـامل يف املناطق الصناعـية املجهزّة بكامل املـرافق واخلدمات بأسعـار رمزية  ،وإعطاء
األفضليـة للمنتجات الـوطنية عنـد الرشاء ملؤسسـات الدولة واإلعفـاء الكامل من أنواع
الرضائب كـافة ماعدا الـزكاة اإلسالمية التي حتحُـسب بواقع  %2.5من رأس املال إذا حال
عليه احلول (مرّ عليه عام كامل).

القوات العسكرية

القوات العسكرية السعودية املـشرتكة هي مجيع القوات العسكرية املستقلة عن األخرى ،
وهي القوات املسلحة السعودية التابعة لوزارة الدفاع  ،واحلرس الوطني السعودي التابع
لـوزارة احلرس الـوطني  ،وحـرس احلدود التـابع لوزارة الـداخلية  ،واحلـرس امللكي
السعودي التابع لرئاسـة احلرس امللكي  ،والقوة العسكرية لالستخبارات التابعة لرئاسة
االستخبارات العامة.
القوات التابعة لوزارة الدفاع
القـوات الربية امللكية السعوديـة  :تتكون من عدة أسلحة تتكـاتف مع بعضها لتشكل قوة
قادرة عىل خوض املعارك التي يتطلبها واجب الدفاع عن الوطن وهذه األسلحة هي :سالح
املـشاة  ،واملدرعات  ،واملـظالت  ،والقوات اخلاصة  ،وسالح املـدفعية  ،وسالح اإلشارة ،
وسالح املهنـدسني  ،وسالح الصيانة  ،وسالح الـنقل  ،وسالح التموين  ،وطريان القوات
الربية  .وهناك مراكز ومدارس تابعة لكل سالح من هذه األسلحة .
القوات اجلوية امللكية السعودية
تم تشكيل الـقوات اجلوية يف عام  1925.وأعيد تنـظيمها يف عام  ،1950وبدأت استخدام
طائرات أمريكية الصنع منذ عام  ،1952وشهـدت تطويرا كبريا منذ الثامنينات امليالدية ،
وحتـولت من قوة جـوية دفاعـية إىل واحدة من القـوات اجلوية ذات القـدرات اهلجومية
املتقـدمة  .ومتلك اآلن ثالث أكرب أسطول من طـائرات إف 15-إي سرتايك إيغل اهلجومية
املتقدمـة  .وكذلك طائرات إف 15-النرس وطائرات تورنـادو بانافيا واملقاتلة األوربية من
اجليل الـرابع ونصف يوروفايرت تايفـون  .وهي الدولة الوحيـدة خارج حلف الناتو التي
متتلك طائرات إنـذار مبكر وحتكم من نوع بوينـغ إي 3-سينرتي  .كام تستخدم طائرات
إيرباص إيه  330إم آر يت يت للتزود بالوقود جواً .
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القوات البحرية امللكية السعودية
تعمل القـوات البحرية عىل حراسـة ومحاية مصالح الـدولة يف املياه اإلقليـمية والدولية ،
ومحايـة املنشآت االقتصـادية الكربى الواقعـة يف البحر ،وخطوط املـواصالت البحرية ،
ومـراقبة املياه والسواحل ومحـايتها من التلوث  ،وكسح األلغـام وتطهري املمرات املائية ،
والتصدي لعمليات التسلل والتهريب .
قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي
مهمة قوات الدفاع اجلوي هي تأمني احلامية اجلوية للدولة باستخدام التقنية احلديثة من
أنظمة للدفـاع اجلوي وذلك باألشرتاك مع القوات اجلويـة  .وتنقسم قوات الدفاع اجلوي
عمومًـا إىل  ،قيادة قـوات الدفاع اجلـوي  ،وجمموعـات قوات الدفـاع اجلوي التي متثل
التشكيالت للـوحدات املوزعة يف أنحاء اململكة  ،وكليـة امللك عبداهلل للدفاع اجلوي  ،ومعهد
قوات الـدفاع اجلوي  ،وقاعدة الصيـانة واإلسناد الفني  ،ومركـز ومدرسة قوات الدفاع
اجلوي .
قوة الصواريخ االسرتاتيجية امللكية السعودية
أًنشــأت يف أواسط الثـامنينـات امليالديـة حتت اسم مـرشوع الصقـر الصـاروخي
اإلسرتاتيجي ،ظلت قوة الرسيـة طي الكتامن ملدة  27عام  ،حتـى ظهرت للمرة األوىل عام
 2014يف عرض عسكري  .متتلك القوة أنواع خمتلفة من صواريخ أرض أرض البالستية
من أبرزها الصاروخ الصيني من نوع دي إف  3 -أي (دونغفنغ) الذي يبلغ مداه األقصى
 2800كم  ،وحيمل رأسا حريب تـقليدي شديدة االنفجـار بزنة ( 2150كلغ)  .ويتخرج
ضباط هذه القوة من كلية امللك عبد اهلل للدفاع اجلوي .
القوات املستقلة
حلرس الوطني قوة عسكريـة مسلحة تساهم بالدفـاع عن أرايض وحدود اململكة العربية
السعـودية وحتافظ عىل األمن واستقـرار الداخيل .يمتلك احلرس الوطـني مرافقًا للتعليم
والتدريب العسكري ،ومن أمههـا كلية امللك خالد العسكريـة  ،وهي الكلية العسكرية التي
يتخرج منها ضباط احلرس الوطني  .ويشـغل احلرس الوطني جمموعة من املستشفيات
ذات كفاءةٍ وقدرات عـالية  ،وموزعة يف أنحاء اململكة املختلفـة  ،خلدمة منسوبيه والسكان
املحلـيني واحلجاج وذلك عـرب إدارة الشؤون الـصحية للحـرس الوطـني  ،ومن أهم تلك
املستشفيات  :مدينة امللك عبـد العزيز الطبية للحرس الوطنـي بالرياض  ،مدينة امللك عبد
العـزيز الطـبية بجـدة ،وكذلك جـامعة امللك سعـود بن عبـدالعزيـز للعلوم الـصحية .
ومستشفى امللك عبد اهلل التخصيص لألطفال  ،ومركز امللك عبد اهلل العاملي لألبحاث الطبية.
بلغت ميـزانية القوات العسكـرية السعودية يف عـام  2015حوايل  88مليار دوالر لتكون
بذلك أكرب قوة عسكرية من حيث امليزانيـة يف املنطقة الـعربية ،والثالثة ضمن قائمة الدول
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ذات اإلنفاق الـعسكري األعىل يف العامل بعد الواليات املتحدة األمرييكية والصني واكرب من
ميزانية روسيا بحوايل .%20

تعداد سكان السعودية

يبلغ تعداد سكان اململكـة العربية السعودية حـوايل  30.770.375مليون نسمة املجتمع
الـسعودي يتألف من ثالث جتمـعات مشهورة :باديـة و ريف و حارضة  .حيث متثل فئة
البـادية  %21.77و الـريف %26.87و احلارضة .%51.36وتتـشكل يف احلارضة غـالبا
األرس النواة (أي الـصغرية املكونة فقـط من أب وأم وأطفال) ،أما األرس املمتـدة فتوجد يف
الريف و البادية .وتبلغ نسبة السعوديني من جمموع السكان  ،%69.9نسبة الذكور منهم
 %50.9فـيام تبلغ نسـبة اإلناث  .%49.1يـرتكز ما نـسبته %65.6من السـكان يف إمارة
منطقة الرياض و إمارة منطقـة مكة املكرمة و إمارة املنطقة الـرشقية فيام يتوزع الباقون
عىل باقي إمارات املناطق.
الطوائف الدينية
اخلارطـة الدينية/املـذهبية يف اململكة مـتوائمة مع اخلارطـة السياسية املـناطقية  .وهبذا
االعتبار يمكن النظر إيل جمتـمع اململكة كـمجتمع أقليات ال حيـوز أي منها ما نسبته ثلث
عدد السكان  .فاململكة تتشكل من أربع مناطق رئيسية :
املنطقة الـوسطى (نجد) حيث يـغلب عليها املذهب احلـنبيل بقراءته السلفيـة الوهابية .وعلامء املذهب هـنا هم عامد املؤسسة الـدينية الرسمية وهـم من يسيطر عىل كل احلقول
الدينية والقضائية والتعليم والتوجيه الديني واملساجد واألوقاف وغريها  .إن وجه الدولة
الدينـي يرسم يف هذه املنطقة دون أي مسامهة من سـواها  .ويبلغ عدد سكان هذه املنطقة
حسب اإلحصاءات الرسمية املنشورة (وهي إحصاءات ال يؤخذ هبا عادة من قبل الباحثني
بـسبب البـواعث السـياسيـة التي تقف وراءهـا) نحو  %32.12مـن جمموع الـسكان،
ويعيشون عىل مساحة  %36.20من جممل مساحة اململكة.
املنطقة الـغربية (احلجـاز) ويغلب عليها املـذهب املالكـي والشافعي إضـافة إىل وجودجمموعات دينـية أخرى صغرية من املذاهب اإلسالمية األخرى ،بام فيها الزيدية والشيعة
اجلعفرية يف املـدينة املنـورة  ،والشيعة الـكيسانيـة يف ينبع والفرق الصـوفية  .وحسب
اإلحصاءات الرسمية فإن عدد الـسكان يف احلجاز يبلغ نحو  %32.87من جمموع سكان
اململكة ويعيشون عىل مساحـة تقدر بـ %20.99من جممل مساحة اململكة  .واحلجازيون
هلم مرجعية دينية خاصة هبم  ،ورموزاً دينيـة  ،ويميلون إىل املدرسة الدينية األزهرية يف
مرص ،وهلم تواصل مع شخصيات دينية عديدة يف اخلليج (اإلمارات) وسوريا وغريمها .
لقـد غاب دور احلجاز يف صنـاعة القرار الديـني وانتقل بعد سيطـرة السعوديني عليه إىل
العاصمة الـرياض وبريدة يف املنـطقة الوسطى ،ومل يـتبق للحجازيني من دور ديني عىل
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مستوى اململكة سوى النزر اليسري ..
املنـطقة اجلنوبية (عسري وجيـزان ونجران) وهي منطقة فسيفـسائية من حيث النسيجالقبيل واملذهبي .فكل املذاهب اإلسالمية توجد يف تلك املنطقة بام فيها املذهب الرسمي الذي
حقق بعض االنتـشار هناك نتيجـة خلوّ املنطقة مـن املدارس الفكرية الفـاعلة  .ويوجد يف
املنطقـة اجلنوبية املـذهب الشافعي واملـالكي إضافة إىل الـزيدي  ،وتقطن نـجران أغلبية
ساحقة تنتمي إىل املـذهب اإلسامعييل وله مرجعيته املحلية اخلـاصة به (املكارمة) ويقدر
عددهم يف اململكة بنحو نصف مليون نسمة .
املنطقة الرشقية (القطيف واألحساء) حيث تقطنها أكثرية شيعية ،ولكن هذه املنطقة التيتبلغ مساحتها  %31.28من مساحة اململكة ويبلغ تعداد سكاهنا حسب اإلحصاء الرسمي
ما نسـبته  %14.67من جمموع السكـان  ،هذه املنطقة حتتـوي عىل االحتياطي االسايس
للنفط السعودي .

بعض املخاطر التي تتعرض هلا اململكة العربية السعودية

تتعرض السعودية اىل عدد كبري من املخاطرغري املسبوقة يف وقت واحد امهها :
اهنيار اسعار النفط  :ان اهنيار اسعار النفط واعتامد السعودية بنسبة  %90عىل تصديرالنفـط ادى اىل عجز كبري يف املـوازنة  .وهذا ادى اىل شـح كبري يف السيـولة واصبح رشاء
الوالءت اكثر صعوبة .
انتقـال امللك من اجليل االول اىل اجلـيل الثاين الـشاب  .وانتهـاء عهد انتـقال امللك بنياالخوة اىل انتقال امللك اىل فخذ حمدد ،او انتقال السلطة اىل حتالف من االفخاذ ( وما مصري
االفخـاذ االخرى  ،وهل ستقبل هـذه االفخاذ اخلروج من الـسلطة واملمميـزات املالية  ،اذ
يعلم اجلميع انه ال يوجد مال كاف للجميع يف املستقبل) .
خلل كبري يف نظام احلكم  .قام نظام احلكم يف السعودية عىل اربعة ركائز اساسية :•السياسة الل سعـود اي ان ال سعود هم املسؤولني عـن السلطة السيـاسية واالمنية يف
اململكة .
•االقـتصاد للعائالت احلليفة  .أي ان املؤسسات االقتـصادية االساسية يف اململكة ستكون
من صالح العائالت احلليفة الل سعود (مثال :عائلة بن الدن )
•الدين الل الشيخ  .اي ان ال الـشيخ ساللة املنظر الديني للوهـابية حممد عبد الوهاب هم
املسؤولني عن النشاط الديني داخل وخارج اململكة .
•الـرفاه للشعب  .اي ان الدولة سـتقوم باستعامل قسم من مـوارد النفط لتامني تقديامت
اجتامعية عالية املستوى بشكل يشعراملواطن بالرفاه حتى يطيع النظام السيايس والديني.
ان اهنيار اسعـار النفط ادى اىل عجز يف املوازنة السعـودية و شح يف السيولة  ،هذا ادىاىل قيـام الدولـة بتخفيض دفع املـستحقات املـالية للـمقاولني االسـاسيني (أوجيه .بن
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الدن ، ).......وهذا ادى اىل افالس اكثرهم .
االستدانة من البنوك الـسعودية :وهذا ادى اىل انخفاض السيـولة يف البنوك وقدرهتا عىل
دعم االقتصاد  .كل هذه االجراءت مل تكـن كافية لتامني السـيولة ويف ظل استمرار حرب
اليمن التي تستهلك الكثري من االموال  ،وحيث ان االحـتياطيات املالية االساسية موجودة
يف البنـوك االمريكيـة واي سحب كثيف لالمـوال يؤثـر عىل الوضع املـايل داخل امريكا
(االمـوال السعوديـة يتم استعامهلـا يف السوق االمـريكية  ،والوقـت احلايل وقت ازمة يف
امريكا ) وهذا ما تعارضه ومتنعه احلكومة االمـريكية للمضاعفات املتوقعة عىل االقتصاد
االمريكي  ،ادى اىل قيام احلكومة السعودية بـاجراء راديكايل باعتقال كبار رجال االعامل
وكبـار االمراء وحماولـة اجبارهم عىل دفع قـسم من امواهلـم كتسويـة الوضاعهم عن
االموال التي حصلوا علـيها بالفساد  .ان ادارة هذه االزمـة شاهبا الكثري من سوء االدارة
ادى اىل ما ييل :
•ان اعتقال كبار االمراء اوالد امللوك الذين كانوا حيكمون يف ظل حكم آبائهم بتهمة الفساد
يعني ان كل احلكم السعودي يف االربعني سنـة املاضية كان فاسـدا وهذا يشكك بسالمة
نظام امللك الذي اعتقل اهم رجـالته بتهمة الفساد(القاء القبض عىل عدد من كبار الفاسدين
بدون انشاء مؤسسات رقابية متنع تكرار الفساد ال يعني هناية الفساد) .
•ان االجراءات القانـونية التي عـمل هبا ال تتناسـب مع القوانني الدوليـة وبالتايل كل من
تعرض لالعتقـال ويملك جنسـية اجنبـية يمكـنه رفع دعوى عىل احلكـومة السعـودية
ومطالبتها باعادة االموال ودفع التعويضات مع احتاملية عالية للفوز.
•خوف ما تبقى من رجال اعامل يف السعوديـة من تعرضهم الجراءات مماثلة يف املستقبل
مما سيؤدي اىل سحب امواهلم واستثامراهتم من السعودية .
•يف ظل اوضـاع املوازنـة السـيئة وعـدم قدرة الـدولة عىل ضـخ االموال االستـثامرية
والتخوف الكبري لـرجال االعامل لالستثامر يف السعـودية فمن املتوقـع تدهور االقتصاد
السعودي اىل مستويات خطرية .
ان اخللل الذي حيدث االن هو خلل يرضب القـواعد االربعة للنظام يف فرتة زمنية قصريةنسبيا وهي كااليت:
•مل تعد السياسة الل سعود جمتمعني بل لفخذ اوحتالف من االفخاذ .
•مل يعد االقتصاد للعائالت احلليفة بل اضحى للعـائلة املالكة مبارشة او برشاكة خفية مع
العائلـة املالكة (تم اخراج عائلة بن الدن من املنـاقصات الرسمية وهي من اقوى العائالت
احلليفة يف اململكة ) .
•مل يعد ال الشيخ يستطيعون ادارة الشؤون الـدينية السعودية واخلارج بنفس االسلوب
القديم وهم امام حلني ال ثالث هلام اما االحتفاظ بالشكل والتخيل عن املضمون او املواجهة
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(يتم حاليا ختفيض صالحيات وعديد هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكروهي الذراع
االساسية آلل الشيخ ) .
•ان النظام الرعائي الـذي وضع يف السبعينات حيث كان عدد السعوديني حوايل  8ماليني
وعدد االمـراء باملئـات اىل حوايل  32مليـون سعودي وعـدد االمراء يقـرتب من  20الفا
واالمور يف ازدياد حيث معدل النمو السكاين السنوي يف السعودية بلغ  %3.3وهو تقريبا
ثالثـة اضعاف معـدل النمـو السكـاين لرتكيـا  .%1.09كذلـك فان  %90من املـوظفني
السعـوديني هم يف الـقطاع العـام و %10يف القطاع اخلـاص  .ان الفرق الـكبري بني راتب
الـسعودي وكفـاءته وراتب االجنـبي وكفاءته جتـعل القطاع اخلـاص يستخـدم العامل
االجنبي  .ان فرض نـظام السعودة(توظيف نسبة من السعوديني يف القطاع اخلاص) ادى
اىل متلمل الرشكات وزيادة االعباء والتكالـيف عىل الرشكات وبالتايل قامت الرشكات برفع
االسعار .ان اي زيادة يف نـسبة السعودة ستؤدي اىل رفع االسعـار فوق حد املنافسة (ان
حد املنافسة سيـنهار قريبا مع رفع الدعم عن مجيع االمور املدعومة مما يرفع الكلفة) .ان
السعودية امام ازمة قريبة فهي ال تستطيع االستمرار يف حتمل العاملة الوطنية يف جهازها
االداري (معظم العـاملة الوطنيـة ادارية) الن اهنيار اسـعار النفط سيضـطرها اىل اعادة
هيكلة االدارة وبالتايل انخفـاض اعداد الوظائف االداري وبالتايل عدد املوظفني االداريني .
كـذلك ال يسـتطيع القطـاع اخلاص حتمل كلفـة العامـل السعودي  .بـينام السعـوديون
يتزايـدون برسعة عالية ويضخون الشبـاب اىل سوق العمل  .مل تعد دولة الرفاه ممكنة اذ
ان االمكانـات املالية مل تعد تـكفي الكم الكبري من الزيـادة السكانية واالعبـاء املتاتية من
االدوار وبالتايل فـان املجتمع سيعاين من انخفـاض تدرجيي يف القوة الرشائـية والبطالة
والعوز وتراجع التقديامت الرسمية .
مع تغري الركائز االربعة للدولة ال احد يـستطيع التنبوء بالنتائج وشكل السعودية خاصة
مع االخذ باالعتبار املخاطر اخلارجية التي سنوردها الحقا .
ان الـسعودية تعاين من انـشقاق عامودي بني املتـزمتني دينيا الذيـن يدعون الدولة اىلزيادة التشـدد الدينـي واملاليني الذين تعـرفوا عىل احلريـات الشخصـية التي يعـيشها
املواطنون يف دول العامل ومنها دول شقيقة جارة (االمارات) ويريدون من الدولة اعطائهم
هذه احلرية .
ازمة السعودية مع الشيعة :متثل الشيعة  %15-10من سكان السعودية  ،وقوهتم اهنماهل املنطقة الرشقية مكان الثروة النفطية  .لكن املشكلة ان النظام الديني الوهابية يعتربهم
كفار روافض  ،ال تقبل حتى توبتهـم  ،لذلك هنالك حرب رسية ضدهم وهذا يشعرهم بقلة
املـواطنية (ال تستطيع ان تعترب احدهم مواطنـا ثم تدرس يف مدارسك ان هذا املواطن كافر
جيب قتله )وهـذا االمر زاد بـسبب احلـملة الـسعوديـة عىل ايران والعـراق وحزب اهلل
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بـاعتبارهم شيعة كـفرة جيب قتاهلم  .ان هذا االمـر هو قنبلة موقـوته قابلة لالنفجار اذا
توافرت الظروف لذلك(العوامية) .
العداء مع اجلوار
قامت الـسعودية بمعاداة ودعم اجلامعات املقاتلـة يف ايران والعراق وسوريا .كذلك شنت
احلرب عىل اليمـن  .وهي االن تعزل قطـر والصدام مع تـركيا يف بدايـاته  .كل ذلك يمثل
خطرا عىل االمن القومي السعودي وهيدر االمكانيات التي حتتاجها لرتتيب بيتها الداخيل .
ازمة فشل الربيع العريب
ان فـشل الربيع العـريب وفشل املرشوع الـسعودي يف اليمـن والعراق وسوريـا ولبنان
سيكون له تاثري سلبي عىل مكانة ودور السعودية .
االزمة مع الواليات املتحدة االمريكية  :ان اخطر ما يواجه مستقبل السعودية هي امريكاحيث هذه الدولة تقيـس عالقاهتا مع الدول االخرى بميـزان املصالح فقط (االمثلة كثرية
التخيل عن زين العابدين بن عىل  ،حسني مبـارك  ،حممد عبد اله صالح ...،اخرها حماولة
االنقالب يف تركيا وتـسليح االكراد الذي يشكلـون خطرا عىل وحدة تركـيا علام ان تركيا
احلليف االسـايس المريكا يف احللف االطلـيس  ،وان اجليش الرتكـي هو من انقـذ اجليش
االمريكي من هذيمة نكراء يف احلـرب الكورية) .ان قانون جـاستا وطريقة اقراره (خالل
اسبوع وبشبه امجاع) وهذا ال حيصل عادة يف امريكا  ،هلو دليل عىل وجود مرشوع خطري
من الدولة العميقـة االمريكية ضد السعـودية ووحدهتا .اذ انه بـالقراءة االمريكية هل ان
متـزيق السعودية والـسيطرة عىل املنطقـة الرشقية وارمكـو(هي قانونيـا رشكة امريكية
مقرها هيوستن متلكها السعوديـة) اهم  ،ام استمرار االستفادة من السعودية مع تراجع
الدور واالمهية اهم .
تعيش السعودية هـاجس تراجع الدور وهي راهنت كثريا عىل االدارة االمريكية اجلديدةلتقاتل اعداء السعوديـة (تدمري ايران ،اسقاط االسد  ،تغيري املعادالت يف العراق  ،املساعدة
املبارشة يف احتالل اليمن ) وكان الـرهان االكرب عىل الصفقة التـي عقدها االمري حممد من
سلامن ويل الـعهد مع كوشنري املـساعد االول لرتامب وصهـره  ،التي التزمـت السعودية
خالهلا بالتزامات ضخمة مـالية (نصف ترليون دوالر)غري متـوفرة حاليا  ،وتم التوقيع
عليهـا يف احتفال ضخم ضم قادة كثـريين من الدول االسالمية والعربـية مقابل التزامات
سياسية وعسكرية تم الـرتاجع عن معظمها بحجة عدم موافقـة الدولة االمريكية العميقة
وها هي السعودية تعود اللتزامات مالية جديدة مقابل تعهدات امرييكية لن تنفذ .
ان الرصاع املقبل بني السعـودية وتركيـا عىل القطبية يف العـامل اجلديد وزعـامة العاملالسني واحتامل انـتقال الرصاع اىل رصاع بني الوهـابية واالخوان املـسلمني قد يصل اىل
الداخل السعودية نفسها عرب الرصاع بني احلجاز املحسوبة مذهبيا لرتكيا ونجد املحسوبة
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مذهـبيا عىل املذهب الـوهايب  .ان اقامة قـاعدة عسكريـة لرتكيا يف السـودان مقابل جدة
(احلـجاز)مدعومـة بجيش سوداين جـرار( 600000جندي) اخواين امليـول قد يشجع
تركيا عىل نقل الرصاع اىل داخل السعودية مع حماولة السعودية دعم االكراد.
اخليارات االسرتاتيجية السعودية
عىل الصعيد الداخيل سيحاول ويل العهد وهو امللك الفعيل جتميد كل يشء داخيل اىل ما بعدتوليه امللك (االحتامل االكربان يتنازل امللك البنه اثناء حياته الن ذلك يساعد االبن يف تثبيت
حكمه مـع وجود عدد كبري من املعرتضني النافذين)  .هنالك معارضة واسعة داخل العائلة
املالكـة لتمليك ويل العهـد حممد بن سلـامن وهنالك اعتقـاالت واقامات جربيـة لعدد من
االمراء ولكـن املعارضة احلقيقية تنتظر وفـاة امللك (الوضع الصحي للملك ليس جيدا) او
تنازله عن امللك .
ان تراجع الدور السعودي سرتد عليه السعودية بتثبيت زعامتها للعامل االسالمي بدونمنازع(جيعل املس هبا كاملس بمليار مسلم) وهذا يتطلب اضعاف تركيا التي تعترب نفسها
وريثة اخلالفة االسالمية وزعيمة العامل االسالمي (بدأ الرصاع بحصار قطر حليف وبنك
تركـيا )(القاء القبض عىل عـدد من الدعاة والشخـصيات املحسوبـة عىل التيار االخواين
داخل اململكة وفـرار بعضهم ) وهو رصاع طـويل سيمتد حـول العامل ،االمكانـات املالية
واالقتصادية للـطرفني والمتالك كل منهم االداة املمتـدة حول العامل (السلفيـة الوهابية
واالخوان املسلمـون)  .تعترب السعـودية هذه املعـركة مصـريية وتستلـزم حشد مجيع
الطاقات  .كذلك فان هذه املعركة ختفف من املعارضة لويل العهد عند استالمه للملك بحجة
التوحد حول امللك الن االولوية حلامية املذهب الوهايب من االخوان املسلمني (رجال الدين
والفتاوى جاهزة) يف الرصاع عىل السلطة .
يقـوم ويل العهد حممد بن سلامن بتحجيم التيـار الديني الوهايب بشكل رسيع وقاس يفبعض االحـيان (مثل اسلوب السامح لـلمرأة بقيادة السيـارة اذ كان من املمكن ان جتتمع
القيادة الدينية وتطلب من امللك السامح للمراة بقيادة السيارة اذ اصبحت اسباب املنع اقل
مـن اسباب السامح ممـا يكون فيه خري للمـراة واملجتمع فيوافق امللـك  ،ولكن هذا القرار
اختذه امللك وبعـده قامت القيادات الـدينية بالـرتحيب بالقرار وبحكـمة امللك الختاذه بعد
عهود من املحارضات والفتاوى بالتحريم لردء املكاره كذلك القرار باحلفالت واملهرجانات
يف ارجاء اململكة ) ان هـذا القرار بالطريقـة التي اختذ فيها هـو اعالن ويل العهد حممد بن
سلامن انه يسيطر متاما عىل القـيادة الدينية يف اململكة وانه يستطيع جعلها تتخذ القرارات
التي يريد مهام كانت هذه القرارات صعبة  ،وانه قادر عىل نقل اململكة اىل مرحلة احلداثة
ان الكم الكبري من الـتغيريات التي يقوم هبا ويل العهـد حممد بن سلامن يف وقت واحد يفجمتمع قبيل متدين اىل حد التزمت سيؤدي اىل انقسام املجتمع بني اثنني :
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•مرحبـون وهم يف االساس من املطالبني بـزيادة احلريات الشخصـية اسوة باشقائهم يف
ديب  .هؤالء يرحبـون واذا دعوا اىل صناديق االقرتاع قـد يصوتوا لـويل العهد حممد بن
سلامن وليس اكثر من ذلك .
•غاضبون وهم عبارة عن جمموعات من االمراء اىل جمموعات من رجال االعامل اىل الكثري
من رجال الدين من الصف الثاين والثـالث الثائرين عىل الصف االول لتهاونه يف الشؤون
الدينية ومنهم عرشات االالف عىل االقل من الشباب الذي ينادون باالمر باملعروف والنهي
عن املـنكر ،وهؤالء من الناس الذين مستعديـن لبذل الغايل والنفيس يف سبيل الدين  ،وهذا
ما سيزيد املخاطر يف اململكة  ،هذا باالضافة عن التدخالت االقليمية والدولية مع تضعضع
الوضع الداخيل .
ال زالت القيادة السعودية تعتقد اهنا تستطيع رشاء احلامية والدعم االمريكي  ،وما زيارةترامب االخرية اىل الـسعودية واالتفاقيات اخلياليـة التي وقعها هناك وتراجعه عن تعهده
بـرضب ايران اال مثال عن ما يمكن ان تواجه السـعودية من ادارة ترامب الذي يقول كثريا
ويفعل قلـيال  .بسبب الرصاع االسـرتاتيجي داخل امريكا فـاهنا ليست قـادرة عىل القيام
بامور اسرتاتيجية كرضب ايران  .ان اي رصاع دويل تتورط به امريكا سيؤدي اىل الترسيع
يف االهنيار االمريكي .
ما نقـوله هو أن األخطار ينـبغي أن تؤخذ عىل حممل اجلـد  .البيئة اإلقليمـية التي تواجه
املـملكة ربام مل يوجـد هلا مثيل يف عدائـيتها  .الرشق األوسط يـنهار  ،ونظام الـدولة قيد
سقوط احلر  .حتول الربيع العريب منذ فـرتة طويلة إىل شتاء إسالمي  .املحور العسكري
اإليراين الرويس يتقدم والواليات املتحدة يف طريقها للخروج تاركة خلفها حلفاء مدمرين
مـعنويا مع خصوم يمتلكون الكثري من القدرة لتغيري االمور لصاحلهم ( ان الذي حيصل ،
اخلالفات بني حلفاء امريكا يف الرشق االوسط واخلليج الذي متلك امريكا القدرة عىل حلها ،
لـكنها ترتك االمور اىل التـازم مما جيعل حلها مـع الوقت مستعيص هلـو دليل عىل التهيئة
للخروج من املنطقة وتركها تـتصارع يف ما بينها حتى ال يـستطيع احد حلها وبذلك متنع
احد من اخذ دورها وحلفائها يف املنطقة) .

