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 :الممخص
ينصب ىذا البحث عمى فترة حرجة من تاريخ الشرق األوسط وباألخص 
المشرق العربي واىم األسرار واألسباب التي ساعدت عمى انييار الدولة 

الشرق األوسط  بعد العثمانية وآلت بالمتغيرات الجيوستراتيجية التي شيدىا 
انييارىا والتي غالبا تعمُد ان ال يتطرق الى حقيقتيا في اغمب الكتب 
وباألخص الدور الذي لعبتو جيوبوليتيكا القوميات واألقميات في تفتيت 
الشرق األوسط وأسباب تقسيم مناطق النفوذ والمصالح بيذا الشكل . ان 

األكبر من المواطنين لفيم عمم الجغرافيا السياسية يسعى الى تمكين العدد 
التعقيدات والصراعات في أماكن محددة  وتفسيرىا وذلك عن طريق الربط 
بين توزيع ىذه الصرعات عمى الخريطة الجغرافية وبين تحميل النتائج 
المترتبة عمييا في فترة زمنية معينة فمن غير المكن ان نفيم وضعا 

من غير ان نعرف كيف جيوبوليتكيا معقدا صاغتو القوى االستعمارية 
وصل بنا األمر الى ىذا الحال وتعني عالقات التنافس عمى مناطق النفوذ 
بين القوى التي تعاقبت تاريخيا عمى المناطق الجغرافية في الشرق األوسط 

 والمشرق العربي  بشكل خاص.
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Abstract: 

This research focuses on a critical period in the history 

of the Middle East, especially the Arab East, and the 

most important secrets and reasons that helped the 

collapse of the Ottoman Empire and caused the 

geostrategic changes that the Middle East witnessed after 

its collapse, which are often deliberately not addressed in 

most books, especially the role played by the geopolitics 

of nationalities and minorities in The fragmentation of 

the Middle East and the reasons for the division of 

spheres of influence and interests in this way. The 

science of political geography seeks to enable the largest 

number of citizens to understand and interpret the 

complexities and conflicts in specific places by linking 

the distribution of these struggles on the geographical 

map and analyzing the consequences of them in a certain 

period of time. It is not possible to understand a complex 

geopolitical situation formulated by the colonial powers 

from However, we need to know how the matter reached 

this situation, and what is meant by the relations of 

competition over spheres of influence between the forces 

that have historically succeeded in controlling the 

geographical regions in the Middle East and the Arab 

Levant in particular. 
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 المقدمة
العالمية األولى وتفتيت الدولة تغيرت الجغرافيا السياسية لمشرق األوسط بعد الحرب 

بيكو وقد لعبت جيوبوليتكيا –العثمانية وباألخص دول المشرق العربي عمى اثر اتفاقية سايكس 
الدينية( دورا كبيرا في تفتيتو وكان النظام الخاص بأراضي  –القوميات واألقميات )العرقية 

سيم الحدود قد خمق اشكالية فيما الدولة الحديثة والذي أنشأتو القوى االستعمارية وما يخص تق
يتعمق بالتنظيم المكاني واالجتماعي كان اليدف منو تغير الوالء التقميدي لسكان تمك 
المجتمعات ،ففي القانون الدولي الحديث تتصل السيادة اتصاال واضحا باإلقميم )السياسي( 

دولة العثمانية قامت لكن الصورة تختمف تماما في القانون الدستوري اإلسالمي العثماني فال
عمى أساس عقائديا وليس عمى أساس سياسي أو إقميمي او عرقي .ومن العجب حين ننظر 
الى االحتجاجات التي أثارىا رسم الحدود لدى العرب الطامحين الى الوحدة )في المشرق 

تماءات العربي ( ىو ان ىذه الحدود ال تزال قائمة الى اآلن وما أحدثتو من إشكالية تعددية االن
الداخمة في تشكيل اليوية العربية وتكوين النسيج العام حيث نالحظ ان ىناك ازدواجية بين 
انتماء عام لمعقيدة والحضارة وانتماء مجتمعي تجاه القبمية او الطائفية او المحمة وانتماء محكم 

 لمكيانات السياسية.
 -مشكمة البحث / يمكن صياغة مشكمة البحث باألسئمة التالية :

 ما ىو الدور الذي لعبتو جيوبوليتكيا القوميات واألقميات في تفتيت الشرق األوسط ؟ -
 ماىي األىمية االستراتيجية لمشرق األوسط ودورىا في خطط االستعمار األجنبي ؟ -
ما اثر التعقيدات الموفولوجية لمشرق األوسط واثرىا في بناء الدولة الحديثة بعد اتفاقية  -

 بيكو ؟–سايكس 
فرضية البحث / لعبت مسالة القوميات واألقميات دورا جيوبوليتكيا كبيرا في تفتيت 

 الشرق األوسط 
يعاني الشرق األوسط من تعقيدات موفولوجية أثرت بشكل كبير في بناء الدولة -

 بيكو . -الحديثة بعد اتفاقية سياكيس
 األجنبي .لمشرق األوسط أىمية استراتيجية كبرى في خطط االستعمار  -
 يعاني الشرق األوسط من تعقيدات موفولوجية أثرت والزالت في بناء دولو . -

 منهجية الدراسة  



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2190 ) 
 

يشير الجغرافي السياسي ايف الكوست، ان منيج التحميل التاريخي ومنيج التحميل 
عميو فقد حاول الباحث االقتراب من ىذا  (5)الجيوسياسي ال ينفصالن في كشف الحقيقة

تحميل الظاىرة الجيوسياسية في الشرق األوسط مع التركيز عمى دول المشرق  المنيج في
 العربي في الفترة ما قبل الحرب العالمية األولى وما بعدىا .

 مفهوم إقميم الشرق األوسط                                            -1
ية وقد اطمقو الشرق األوسط ىو اصطالح لم يشع اال منذ الحرب العالمية الثان

العسكريون السياسيون الغربّيون آنذاك، الن األمر لم يكن القرب أو البعد بالنسبة ألوروبا بقدر 
ما كان أمرأ متوسط بالنسبة لالستراتيجية العالمية. اذ كان التركيز عمى تسمية األوسط أكثر 

كممة "األوسط"  مما كان عمى لفظ "الشرق"، بل التسمية الجديدة تمك ترتب عمييا ان أصبحت
مقابمة لكممة االقصى وبقيت منطقة بين الشرقيين تشمل اليند وما جاورىا وداخميأ أسيا وال 
تخرج التسمية عن نطاق اي منيما مع انيا من صميم الشرق بمدلولو التاريخي والحضاري 

طة ويمكن القول أن مصطمح الشرق األوسط نشأ في ظل المركزية األوربية  المرتب (2)العام 
بالنشاط االستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن 
العشرين في أطار تقسيم الجغرافيين وبعض التاريخيين في أوروبا "لمشرق" الى ثالثة مناطق 
فقد وصفت المنطقة البعيدة عن أوروبا والتي تمتد من اليند غربا حتى شواطئ المحيط اليادي 

قصى" أما المناطق القريبة من أوربا في شرق المتوسط والممتدة حسب دائرة "بالشرق األ
المعارف البريطانية من البحر المتوسط حتى الخميج العربي "الفارسي" فإنيا سميت بالشرق 
األدنى واطمق تعبير "الشرق األوسط" عمى المنطقة التي تتوسط الشرقين األقصى واألدنى 

لخميج العربي وجنوب أسيا مع وجود مصطمحات فرعية أخرى مثل وىي المنطقة الواقعة بين ا
 .(2)المشرق 

بانو منطقة حول  –من وجية نظر غربية  –وحدد الفريد ماىان "الشرق األوسط" 
الخميج الىي "شرق ادنى والىي شرق اقصى". وطرح ماىان ىذا المفيوم خالل مناقشتو 

نشاط الروسي في ايران والمشروع األلماني الذي لالستراتيجية البحرية البريطانية في مواجيو ال
استيدف ربط برلين ببغداد عبر خط حديدي ولكن ماىان لم يحدد بدقة النطاق الجغرافي ليذا 
المصطمح ثم استخدمو المورد كرزون الحاكم البريطاني لميند وقت ذاك لإلشارة الى المنطقة 

ربي باعتبارىا تحتل الطريق الى التي تضم كل من تركيا وايران الى جانب الخميج الع
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. كان الشرق األوسط من بين أجزاء المنطقة المتوسطة من آسيا جميعيا أكثر (4)مستعمراتو 
تعرضا لتغمغل الدول البحرية فيو ويعزى ذلك بال ريب الى شواطئو المتموجة الطويمة التي 

والمحيط اليندي، عمى انو تداعبيا مياه البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والبحر األحمر 
أقل انكشافا من البر الكائن في أقسامو الشمالية ويفسر لنا ىذا ما أصاب الغرب من نجاح في 
الحصول عمى موطئ قدم في المنطقة أمتن  واقوى مما كانت روسيا )الدولة البرية الكبرى( قد 

 .   (1)حصمت عمية 
ط األولى تتصل بالمساحة ويمكن تحديد إشكاليات عممية لتعريف الشرق األوس

والنطاق الجغرافي ومعالمو الداخمية والثانية ان ىذه المنطقة مدولة بالكامل بحكم وجود مصالح 
حيوية لمدول الكبرى في العالم عمى مساحة الشرق األوسط فيما يتعمق بالطاقة واالقتصاد 

عسكرية ترتب عمييا واألمن والحمفاء وبحكم وجود ممرات مائية رئيسية وانتشار القواعد ال
اتفاقات أمنية وسياسية واقتصادية فاصبح الالعبون الدوليون سواء كانوا دول أو شركات 

 . (6)يمارسون تأثيرات واسعو  النطاق في ىذا اإلقميم 
والشرق األوسط قد تغيرت حدوده بتغير العصور ورسمتيا قوى سياسية مختمفة 

تحميمو الى القول ان فكرة الشرق األوسط في وألغراض مختمفة لدرجة ان ىناك من وصل في 
حد ذاتيا مصادفة تاريخية سياسية فالسبب في صعوبة تحديد الشرق األوسط يعود الى انو 
أقميم ىالمي القوام بمعنى انو يمكن ان يتسع او يضيق عمى خريطة العالم بحسب التصنيف 

 .(7)أو اليدف الذي يسعى اليو 
)حاليا( فان الشرق األوسط يضم ايران وشبة الجزيرة العربية ان المتعارف عمية عالميا 

والعراق وسوريا ولبنان وفمسطين ومصر والسودان وأريتريا والصومال وليبيا وقبرص وجنوب 
 ( .5انظر الخريطة ) (8)اليونان وأفغانستان

والشرق األوسط يمكن الى يقسم من الناحية السياسية والحضارية الى منطقتين 
"النطاق الشمالي" "والقمب العربي " ويختمف النطاق الشمالي عن القمب بكونو غير   رئيسيتين

عربي من ناحية الجنس وانو لو حدود مباشرة مع روسيا وقد ساعدت ىاتان الميزتان عمى 
تكييف مصائره وتقيد أحوالو السياسية  فقد تختمف تركيا وايران وافغانستان بعضيا عن بعض 

واألحوال ومع ذلك البد وان يخمق بينيما وجود العمالق الروسي الجاثم في كثير من الوجوه 
عمى حدودىا الشمالية رابطو خفية تجمعيا في صعيد واحد ويقوم ىذا النطاق الشمالي بعزل 
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"القمب العربي "عن روسيا وحمايتو منيا غير انو خط غير متناسق لمدفاع أما "القمب العربي " 
ة البحر األحمر والعراق وساحل البحر المتوسط التابع آلسيا فيضم اليالل الخصيب ومنطق

 .  (9)ويضم ىذا سوريا ولبنان وفمسطين واألردن
االوربي واالمريكي اتجو الى اطالق مسمى ذي طابع جغرافي  –نستنتج ان الغرب 

وتجنب اطالق مسمى لو داللة حضارية او تاريخية عمى المنطقة التي يقع العرب في القمب 
باالصرار عمى استخدام مصطمح "الشرق األوسط" بدل  –فالغرب حرص عمى التغطية   منيا،

مصطمح يعتمد عمى اليوية العربية واالسالمية لممنطقة. وقد رافق ذلك باالنبعاث القومي 
االوربي الذي شدد عمى االعراق واالثنيات والمغات والترابط بين العرق والمغة والموطن المحدد 

 كانت وراء قيام الدولة القومية . لمقومية والتي 
 ( 5خريطة ) 

 
، 1المصدر: جورج قرم، تاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة الى اليوم، ج/

 . 5م، ص: 2010بيروت، شركة المطبوعات لمنشر والتوزيع، 
 األهمية االستراتجية والجيوبوليتكية لمنطقة الشرق األوسط  -2

ط ادركتيا كل قوة راغبة في التوسع االقميمي أن أىمية منطقة الشرق األوس
واالستعمار سواء اكانت من داخل المحيط أم كانت من خارجو ،فان من يسيطر عمى منافذه 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2192 ) 
 

البحرية والبرية وأجوائو يتفوق عمى غيره بميزتين: احدىما انو يشل اطماع عدوه ومصالحو 
رق قاعدة لو ويمد اطماعو ويحصرىا في قارة واحدة والثانية يستطيع أن يتخذ ىذا الش

ومصالحو الى بعض الجيات األخرى خارجو، وقد بدت ىذه األىمية بالغة منذ بدأت حركة 
االستعمار االوربي التي اعقبت أعمال الكشف الجغرافي في أواخر القرن الخامس عشر 
وجعمت العالم كمو مسرحا لصراع استعماري عنيف وعمى األخص بعد أن استعمر االنكميز 

 .(50)يند ال
فمنذ أن كانت صناعة القطن في النكشاير تبيع بضاعتيا لمعالم عن طريق مانشستر 
ابتداء من ثالثنيات القرن التاسع عشر نشأ لدى تجار تمك المدينة اىتماما متزايدا بالشرق 
األوسط وبأسواق االمبراطورية العثمانية وبإمكانية المرور عبر المنطقة الى اليند والصين اال 

عد وبتوسيع زراعة القطن في المناطق االكثر خصوبة فأسفرت الضغوط التجارية التي ب
مارستيا بريطانيا عمى االمبراطورية العثمانية عن فتح باب لممنسوجات من بين بضائع اخرى، 
وابتداء من ستينات القرن التاسع عشر ساىم فتح قناه السويس  زائدا زراعة القطن في مصر 

ضاع من انتاج الواليات المتحدة بالحرب االىمية في ربط المنطقة بعالقة   التي حمت محل ما
تجارية وثيقة مع انكمترا الصناعية بحيث كانت ممتمكات السمطان العثماني تستورد من بضائع 

 .(55)منسوجات مانشستر ما يزيد عمى استيراد البمدان االوربية مجتمعة 
ين القوة البرية الروسية والقوة البحرية كانت منطقة الشرق األوسط محور لمصراع ب

لمغرب فيي معبر يسمح لمروس لمنفوذ نحو المياه الدافئة وبحر العرب ويوصل الى طرق 
التجارة العالمية الكبرى وذلك من خالل بحر قزوين برا الى ايران ثم الخميج العربي ومن تركيا 

فمن يسيطر عميو يمكنو قطع امدادات برا الى العراق وعبره سوريا في اتجاه البحر المتوسط ، 
 .(52)النفط والمواد االخرى عن الصناعات الغربية 

وتشكل المنطقة الجنوبية الشرقية من اوربا التي تمتد حول اليونان وتركيا موضع 
الضعف الحقيقي في حمف االطمسي فيي ال تشكل اي عمق استراتيجي لقوات الحمف لذا 

ئط الذي يحمي حمف االطمسي في مواقعة الضعيفة وبذلك تصبح منطقة الشرق األوسط الحا
تشكل المنطقة العمق االستراتيجي لمحمف االطمسي ولعل ىذا يفسر المساعي المستمرة لمغرب 
لمسيطرة عمى ىذه المنطقة سواء بصوره مباشرة )كما حدث في حرب الخميج ( او من خالل 

 . (52)اطراف مواليو في المنطقة 
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ات الجيوبوليتكية الى أىمية الشرق األوسط فقد أشار استاذ العالقات الدولية كما أشارت النظري
نيكوالس سبايكمان الى ان السيطرة عمى ىذه المنطقة التي تقع ضمن منطقة الحافة  التي 

انظر الخريطة  (54)نادت بيا النظرية تدفع الى السيطرة عمى أوربا وأسيا والسيطرة عمى العالم 
(2.) 

 
Source: Robert E. Norris and L. Lioyd Haring (Political 

Geography) Charles C. Merril, Columbus, Ohio, 1980, p: 40 . 
لذلك شددت سياسة بريطانيا عمى السيطرة عمى منطقة الشرق األوسط وسيما الخميج 
العربي عن طريق اوأل الدخول و أنشاء الشركات التجارية فاصبح الخميج العربي كما يقول 
المورد كرزون خالل النصف االول من القرن العشرين "بحيرة خالصة وبقى االنكميزي مدة 

. وثانيا القضاء عمى مقاومة العرب لنفوذىا و (51)نو في دياره" طويمة في الخميج يشعر كأ
فرض اتفاقيات غير متكافئة مع شيوخ إمارات الخميج العربي ركزت فييا عمى سيادتيم 
وسيطرتيا لكل مرافق الحياة والثروات الطبيعية، وعرفت تمك االتفاقيات تاريخيا باالتفاقيات 

. والشرق (56)خ التصرف االبعد موافقة المقيم البريطانيالمانحة االبدية بحيث ال يحق ألي شي
األوسط اقميم جيوبوليتكي مركب )غير منسجم( وقديم يبقى رغم كل التغيرات التي طرأت في 
السياسة الدولية يتمتع بموقعة الجغرافي الخطر ال لكونو يتمتع بإطالالت بحرية وطرق تجارية 

ى بل لقيمتو االستراتيجية التي ازدىرت بسبب ىامة او لوقوعو ضمن مناطق نفوذ قوى عظم
وجود ثروتو البترولية واحتياطيا اليائل)اكثر من ثمثي احتياطي النفط في العالم( في عالم 
اصبح يعتمد في اقتصاده وعسكرتو عمى ىذا المورد االستراتيجي اليام، لذلك تحولت ىذه 
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م االستراتيجيات العالمية وقادت الى المنطقة وخاصة الخميج العربي الى احد أىم مناطق اىتما
. ومن القاء نظرة  تأممية عمى (57)صياغة انماط معقدة من التحالفات مع كيانات سياسية 

خارطة الشرق األوسط )بصدد ربط جغرافيتيا واإلرث التاريخي الذي تحتفظ بو( نجد ان 
لو ابعاده المتقابمة الموصل تمثل قاعدة ارتكازية فعال لمشرق األوسط اذ تتوسط قمب مربع 

وحدوده اليائمة وان نقاط ىذا المربع الجغرافي الكبير تشكمو زوايا قائمة لكل زاوية منيا تصل 
احدى البحار االساسية الخمسة : قزوين، األسود، المتوسط، األحمر، الخميج العربي، وىكذا 

مقاليد العالم نعمم ان من يسيطر عمى قمب ذلك الربع في الشرق األوسط فيو يسيطر عمى 
االقتصادية وعميو ان مجمل الحروب واألحداث التي حدثت في ىذا المنطقة )الموصل( 

 .(58)تحديدا والماسي التي حدثت بيا كان أساسو التوغل والسيطرة عمييا إقميميا ودوليا 
 مورفولوجية  التعقيد الجغرافي في الشرق األوسط   -3

م غالبيتيا بالجفاف، وتعاني اغمبية بمدانة يمثل الشرق األوسط منطقة جغرافية تتس
حاجة ماسة ومتصاعدة الى المياه فأراضيو صحراوية حارة في الجزيرة العربية وصحراوية 
شحيحة في الجزء الغير عربي، اال ان موقعو جنوبا عمى حافة المنطقة المدارية الجافة 

ات مناسيب مرتفعة قد مكنت وانتصاب جبالو التي تتمقف االمطار وتختزنيا لتنفجر ينابيع ذ
 .(59)االنيار الكبرى من اختراق صحاريو حاممة الييا الحياة االجتماعية 

وعمية قامت الحضارات القديمة في ىذه المنطقة عمى ضفاف االنيار، اما تمك التي 
قامت في مناطق غير نيرية فقد سعت لمسيطرة عمى مناطق االنيار واأل لما استمرت في 

ثير لفترة زمنية طويمة وليذا كان العامل الجغرافي ميما في صناعة االحداث الحياة والتأ
. فمنطقة الشرق األوسط بسبب طبيعتيا الجافة وشبة الجافة تمك من اكثر (20)التاريخية 

المناطق حاجة الى الحياة كما أشرنا فالمياه بالنسبة الى الدول )كل الدول( ىو مؤشر عمى 
ى الدولة ومصدر الزدىارىا االقتصادي او ورقة رىان سياسي في امور ثالثة :فيي رمز لغن

يدىا وان كان الصراع في الماضي القريب والبعيد حدث اكثر ما حدث في ىذه المنطقة حول 
المراعي والكأل وأبار الماء بين قبيمة واخرى ،وليذا فان طبيعية ىذا الصراع قد ارتفعت من 

ى الدولي بحيث باتت مصادر المياه تجاذب بين القبمي الى المستو  –المستوى الشخصي 
، فاألنيار (25)مختمف دول المنطقة وخمقت اوضاعا اطمقت عمية تسمية "حرب المياة" 

تتقاسميا دول تصطدم مشاريعيا المائية بما تولده الحدود السياسية من اختالف في وجيات 
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فأزمة المياه في المنطقة  النظر واشكاالت الشي يشير الى انيا ستنتيي في المدى المنظور
 .(22)نشأة منذ بداية القرن العشرين 

ويمكن القول ينازع الشرق األوسط عامالن جغرافي من جية وبنيوي اقتصادي سياسي 
عالمي من جية اخرى فالبيئات الجغرافية  في الشرق األوسط كثيرة التنوع وشديدة التباين 

لكميومترات في مصر وليبا )البحر المتوسط( فالصحراء يحدىا  البحر عمى امتداد االالف ا
وأيضا شبو الجزيرة العربية )البحر االحمر والمحيط اليندي( كذلك فان الجبل يحده البحر في 
سوريا وفي لبنان وفي تركيا )البحر المتوسط( وفي أيران )بحر قزوين( والصحراء محاطة 

ندما تكون واقعة عند مستوى بالجبال كما في أيران والسيول الخصبة محاطة بالصحراء ع
سطح البحر )بالد ما بين النيرين ومصر( او الجبال عندما تكون في المرتفعات من الف الى 
الفي متر كما في لبنان وايران ىذه االبعاد الجغرافية تفسر التعقيدات في ايجاد جغرافية دقيقة 

 . (22)آن واحد  ليذه المنطقة في العالم المنفتحة عمى ثالث قارات وبحار عدة في
وقد انعكس ىذا كمو عمى الروابط الطبيعية والبشرية التي تربط بين أجزاء الشرق 
األوسط جعمتو كأل يتأثر بعضو ببعض، فاإلمبراطوريات التي قامت في بعض اجزائو كانت 
تمد اطماعيا الى اجزائو االخرى وبعضيا أسس االمبراطوريات التي قامت في العراق وفي 

ن وفي ىضبة االناضول وفي الحجاز وفي سوريا وعندما كان يتعاصر فيو قيام ىضبة أيرا
دولتين قوتيين في اي جزء من اجزائو كانت اجزائو االخرى ميدان صراع بينيما كما حدث بين 

. وكما حدث حديثا في الصراعات عمى الزعامات وال يقتصر في ىذا (24)الفرس وبين الرومان
من حيث تبعثره في بيئات جغرافية متباينة بل ايضا من خالل التعقيد في الشرق األوسط 

العمق الزمني لتاريخو  عمى النقيض من أوربا فيذه األخيرة تتميز بقوة تماسكيا الجغرافي 
وتجانسيا المناخي وتاريخييا القصير نسبيا في سمم الحضارات اما الشرق األوسط فمغاير كميا 

ي المنفتحة في شكل واسع عمى اسيا وافريقيا واوربا حيث الشي يتيح لمحدود بأن تستقر وى
فينا االنسان تعود منذ اقدم العصور ان يعيش عند ممتقى طرق جغرافي وانساني فسكان 
الشرق األوسط الذين تعرضوا طوال تاريخو الختراق واجتياح شعوب وافدة من تمك القارات 

أن  (21)موانع  الطبيعية االكثر ىوالً عبر الصحاري او الجبال او البر تعمموا ايضا اجتياح ال
مكمن التعقيد يمثل في الفراغات الصحراوية الشاسعة والقاحمة  فصمت طبيعيا بين مراكز 
التحضر التي اصبحت "دوائر سياسية " متعددة في الدوائر الحضارية العامة و كانت حركة 
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من ىذه الحدود  القوافل في العصور االسالمية تخفف  بما تحممو من عوامل التفاعل
والتحديات اال انو برسم الحدود الحديثة بين الكيانات وما صاحبيا  من مواقع كمركية 
واقتصادية وسياسية بين ىذه الدول رسخت ىذه الحدود وثبتت ىذه الفراغات الصحراوية 
وماولدتو في بوادييا من قبائل تتشرذم عادة الى عشائر وافخاذ  متنافسة ومتصارعة بمنزلة 

عامل االنفصالي االول ويشير المؤرخ العراقي جواد عمي الى اشكالية الجذور التاريخية ال
لمحدود القطرية المعاصرة حيث كتب يقول ) حالة البراي بين العرب وبين تكوين المجتمعات 

وبعثرة  000الكبيرة الكثيفة وعرقمة االتصاالت بين المستوطنات الحضرية التي بعثرتيا 
فالمجتمعات الكبيرة الكثيفة ىي  000وادي عمى شكل قبائل وعشائراالعراب في الب

المجتمعات الخالقة التي تنعقد فييا الحياة وتظير الحكومات المنظمة لمعمل واالنتاج والتعامل 
 . (26)مع الناس 
 الشرق األوسط في خطط االستعمار العالمي  -4

ستعمارية في العالم ولم يكن كانت بريطانيا تمثل اقوى واكبر القوى اال 5904في عام 
ينافس بريطانيا في التطمع الى امبراطورية "الرجل المريض "سوى فرنسا التي رأت بعد الحرب 
السبعينية ان القارة االفريقية ىي مجاليا الطبيعي في التوسع، وكانت المانيا رغم حداثة عيدىا 

 -ق نفوذ االستعمار االنجموباالستعمار قد بدأت ىي االخرى تتطمع الى افريقيا والى مناط
فرنسي. درست بريطانيا كل ىذه الظروف ورأت انو من الضروري ايجاد جبية استعمارية 

المتضاربة ولقطع خط الرجعة عمى ايو حركة تحاول  –واحدة لتنسيق مصالحيا الجيوبوليتكية 
من المتوقع . كان (27)استغالل التنافس االستعماري معيا لمقضاء عميو وتعريض كيانو لمخطر

ان تنحاز االمبراطورية العثمانية الى جانب االلمان وحمفائيا بالنظر لمتقارب االلماني التركي 
الذي بدأ واضحا في السنوات التي سبقت الحرب وذلك لمعداء المستحكم بين الروس 

روبا . وكان لموقع األناضول )تركيا( المركزي عمى تقاطع الطرق القديمة بين أسيا وأ(28)والترك
لو ميزة استراتيجية سياسية عظيمة لكن ىذا الجسر ايضا جعل المنطقة ميدان لممعارك بين 

. فكان االسطول الروسي الجنوبي يمر عبر مضايق البسفور والدردنيل (29)القوى المتنافسة 
التركية ويالقي صعوبات وقت االزمات فقمة موانئيا الصالحة لممالحة البحرية طوال العام رغم 

ساع مساحتيا وموقعيا الداخمي وبعد المسافات بين انحائيا اوجد عجز تقميدي في تجارتيا ات
الخارجية ونشاطيا البحري، فيذا الموقع شكل ليا عقدة جيوبوليتكية وجعميا دولة قارية تقود 
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. فاخذ الروس بوصيو بطرس االكبر والتي طمب فييا (20)تنافسا مع الدولة العثمانية )العظمى(
روس قائال )) تقدموا ما استطعتم نحو االستانة واليند فان من يحكميا سيكون سيد العالم من ال

بال منازع (( ولتحقيق ذلك اشيروا الحرب المتواصمة عن الدولة العثمانية وأيران واذا ما سرى 
االنحالل في  ايران توغموا حتى بمغوا سواحل الخميج ثم واصموا السير نحو اليند محط كنوز 

الم لموصول الى المياه الدافئة. ويمكن الفضل في ارجاع الفشل في تحقيق ىذا الحمم قد الع
يكون من ابرزىا تصدي بريطانيا الحازم وعدم زج الروس لقطعاتيم بكثافة لتوزعيا في عدد من 

 .(25)البحار فضال عن التحديات التي كانت تمثميا اليابان والمانيا في ان واحد 
ادركت الدولة العثمانية التيديد الجيوبولتكي من الجانب الروسي وأطماعو في وحدة 
أراضييا وكان ىذا سبب خيارىا األستراتيجي في وقوفيا الحرب بجانب المانيا فكان التحالف 
مع المانيا يعتبر ورقة جيوبوليتكية فكانت المانيا تتولى احتكار اعداد وتدريب وتجييز الجيش 

في عيدتيا كان المشروع المركزي في جميع اشكالو عمى )الصعيد االقتصادي العثماني و 
. واقترن ىذا  (22)والعسكري( وسيما بناء سكة حديد ىدفيا الربط بين إسطنبول والخميج العربي 

كم 20الخط بمنح الشركة األلمانية حق استثمار الثروات المعدنية عمى جانبي السكة ولمسافة 
ذا المشروع صار مفتاح الزحف األلماني البري عمى ثروات المنطقة ردا عمى الجانبيين ، في

. وبالنسبة لبريطانيا فقد كانت  (22)5889عمى الزحف البريطاني نحو النفط الفارسي منذ عام 
 حتى الحرب العالمية االولى . 

فرضت سيطرة بحرية عالمية واصبحت لندن المركز المالي والتجاري الرئيس في 
احكمت البحرية البريطانية البحار ولكن لم تستطيع شأنيا شان الطامعين األوربيين العالم، و 

المذين ارادوا فييا تحقيق الييمنة عمى العالم .وعوضا عمى ذلك اعتمدت بريطانيا عمى 
الفرنسي لمنع السيطرة القارية )عمى  –ديبموماسية توزان القوى المعقدة وعمى الوفاق االنكميزي 

. كان ىدف بريطانيا وفرنسا يرمي الى تفكيك الشرق (24)قبل روسيا والمانيا اوراسيا( من 
العربي واقتسام االراضي الناتجة عن ىذا التفكيك الى كيانات –االيراني  –التركي –األوسط 

سياسية صغيرة تحت سيطرتيا وىيأت ليذا التفكيك اتفاقات مختمفة ابان الحرب العالمية االولى 
، وبموجبيا 5956بيكو المشيور –ايطاليا وروسيا ومن بينيا  اتفاقية سايكس فيما بينيما ومع 

. ومع (21)اتفقوا عمى تقسيم االراضي العربية واعطاء فمسطين لممجموعات الييودية االوربية 
التوسع االستعماري وانييار النظام العثماني تحول التكامل االقميمي الجيوثقافي الذي ضم 
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قافية والدينية والعرقية الى ساحة لمتمزق الجيوثقافي  حولت االختالفات بداخمو التعددية الث
. وقد استغمت سياسية انكمترا االستعمارية المد (26)العرقية والدينية الى ىويات سياسية صمبة 

التحرري قبل الحرب العالمية لصالحيا وساعدت عمى ظيور الدول العربية في الشرق األوسط 
يو مباشر بالدول االوربية )باستثناء العربية السعودية( فكانت الحدود عمى اساس عمماني كشب

بين الدول العربية المعاصرة بعد الحرب العالمية االولى مرسومة بشكل تعسفي بصفة مطمقة 
شتت لحد المحظة الراىنة العالم العربي الى حد بعيد في داخل اتجاىات ايدلوجية وسياسية 

  (27)جيوبوليتكية يناقض احدىما االخر مختمفة باالضافة الى مشاريع
 الحرب العالمية االولى )انهيار الدولة العثمانية( -5

أستمرت الدولة العثمانية في طريق التدىور وذلك لألعباء المالية الكبيرة لحرب القرم 
واسراف وبذخ رجال الدولة واداراتيم السيئة لشؤون الدولة وكذلك بذخ واسرف القصر، وضعت 

في ازمة مالية خانقة وبدال من استعمال القروض التي كانت تقرضيا الدولة من الدول  الدولة
االوربية ومن الصيارفة الييود والمسيحين في استانبول في احتياجات الدولة وحل مشاكميا، 
فإنيا سرعان ما تذوب في تشيد القصور وتضيع في أيدي رجال الدولة حتى لم تبقى لخزينة 

وانخفضت القيمة الفعمية لمنقود الورقية واصبحت الدولة عاجزة عن تسديد الدولة اي قيمة 
ديونيا حتى بمغ الوضع الى درجة ان عدة مئات من الصيارفة الييود والمسيحين لم يترددوا 
في الذىاب الى سفارات انكمترا وفرنسا وروسيا ليشكو الييا الدولة العثمانية بسبب تأخرىا في 

 .(28)دفع ديونيا 
فرت القوى الييودية والصميبية  لمقضاء عمى الدولة العثمانية باعتبارىا التجسيد تظا

الحي لمخالفة االسالمية وقتذاك فاخذ الغرب يقطع اجزاءىا  فاقتطعت روسيا منذ عيد كاترين 
م بعض االراضي والواليات العثمانية ،وىاجم نابميون عمى مصر عام 5796 -5762سنة 

م، ومراكش عام 5885م، وتونس عام 5820الجزائر عام  م، ثم احتمت فرنسا5758
م. وكانت الدول الغربية متفقة عمى اقتسام 5955م، كما احتمت ايطاليا لبيبا عام 5952

ميراث السمطنة العثمانية عند زواليا من الوجود. فكانت بريطانيا تطمع في بترول الموصل 
. وأدى (29)طين الى الخميج العربيوضمان انشاء خط ثان لميند وىو خط بري يمتد من فمس

افتتاح قناة السويس مزيدا من االىمية الجيوبوليتكية ألسطنبول ومنطقة المضايق ما اشعل 
التنافس عمى النفوذ في الشرق األوسط بين القوى الكبرى آنذاك )بريطانيا فرنسا وروسيا ( 
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قة الخميج العربي والبصرة وكذلك أدى ىذا الى اعطاء مزيد من االىمية الجيوستراتيجية لمنط
ومنطقة قناة السويس ومرفأ عدن. أضافة الى الطريق الواصل بين بمغراد والقسطنطينة وبين 
بمغراد وتسالونيك وايضا منطقة جبل طوروس الفاصمة بين ىضبة االناضول وكيميكيا. انذرت 

بعد فتح قناة  ىذه التطورات البريطانيين في عالقة الفرنسيين مع حمفاء محمد عمي في مصر
تاركين لفرنسا فرض  5882السويس واستغموا مسالة الديون عمى مصر ليحتموىا عام 
 .(40)سيطرتيا عمى تونس والمغرب تعويضا عن نفوذىا في مصر 

 بغداد وابعادة الجيوبوليتكية –الصراع االستراتيجي عمى خط سكك  برلين   -6
يوما نظريا  وليس جغرافيًا بالتحديد عام لقد كانت "فكرة المجال الحيوي " عند راتزل مف

( ومع ذلك كان يمكن تطبيق الفكرة تمك بوضوح إلضفاء الشرعية عمى الطموحات 5900)
االقميمية االلمانية خاصة في الشرق فاألسطورة االلمانية القديمة "الزحف نحو الشرق " اي 

لمانية الجيوبوليتكيا راتزل زحف الفرسان الجرمان نحو الشرق قد ولدت من جديد في المغة األ
اذ ان المصير التاريخي قدر لو اال يقتصر عمى اوربا الوسطى فحسب بل يشمل شرق اوربا 

. فمنذ عيد القيصر فيميمم الثاني كان ىذا االندفاع نحو )الشرق( معناه خط  (45)وما بعدىا
لو جماعة من بغداد ذلك الخط الذي بدا عمى انو مشروع اقتصادي بحت تمو  –حديد برلين 

الرأسماليين ولكن سرعان ما البستو الدول العظمى صبغة دولية ترتبت عميو النتائج السياسية 
. منح (42)ما كان ليا بعض االثر في تييئة جو القاره االوربية بقيام الحرب العالمية االولى

د. وفي المقابل السمطان عبد الحميد  لفيميمم  امتيازات كمد خط السكك الحديد بين برلين وبغدا
كافأ االمبراطور االلماني نظيره  العثماني  ببناء خط السكة الحديد بين اسطنبول والحجاز 
مرورا بحمب ودمشق .وكانت المانيا دخمت مرحمة الثورة الصناعية في النصف الثاني في 

 ( .2انظر الخريطة ) (42)القرن التاسع عشر ما جعميا القوة االوربية االولى 
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، ترجمة: يوسف عمي 1ر: رسل فيفميد واتزل بيرسي، الجيوبوليتيكيا، ج/المصد

 ولويس اسكندر، القاهرة، الكرنك لمنشر، ) بدون سنة نشر( .
ابدى السمطان عبد الحميد الثاني اىتمامأ بالغًا بأنشاء خطوط سكك الحديد في      

 .(44)اف جيوبولتكية منيا مختمف انحاء الدولة العثمانية مستيدفأ وراء ذلك تحقيق ثالث اىد
ربط اجزاء الدولة المتباعدة والسيطرة الكاممة عمى الواليات التي تتطمب السيطرة -5
 عمييا .

 اجبار الوأليات االندماج في الدولة والخضوع لمقوانيين العسكري . -2
 تسييل ميمة الدفاع عن الدولة في اية جيو من الجيات التي تتعرض لمعدوان . -2

المقابل يرى البعض بان ىذا المشروع ىو عثماني وليس الماني وقد اقترحو في     
السمطان وقتيا باالتفاق مع المانيا لسببين: االول ان المانيا ال تحمل في سياستيا خططا 

 . (41)توسعية والثاني كانت السمطة العثمانية عمى شفير االنييار وتريد المحاق بالركب االوربية 
كانت الدولة العثمانية تسعى وراء ىذا الخط تدمير صالت بريطانيا وفرنسا مع     

مستعمراتيا في اليند والسويس عن طريق خمق خط مواصالت بري مواز واقل تكمفة ودفع 
. وقتذاك اثار االختراق السممي  (46)االنكميز والفرنسين الى محاربة التحايل العثماني وااللماني 

لة العثمانية جدال كبيرا بين مؤيد ومعارض عمى اعتبار ان المانيا تعمل من اجل االلماني لمدو 
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مصالح الشعوب االسالمية التي كانت تحت وطأة االستعمار االنكميزي الفرنسي او الروسي 
اال ان الدولة االلمانية كانت قوة عظمى ليا مستعمراتيا واىدافيا االمبريالية لكن ما ساعد 

ة االلمانية آنذاك ىو بعد الدول التي وقعت تحت االحتالل االلماني عن عمى قيود السياسي
. اما بالنسبة أللمان فقد راى البعض ان اليدف االخير من اتجاىيم نحو (47)الدول اإلسالمية 

الشرق ان تصل المانيا بين نفوذىا في الشرق األوسط وبين وجودىا في الشرق االقصى حتى 
مشروع ان تعود مرة اخرى فتصطدم بريطانيا ومعيا فرنسا التي كياتشاو ولكن كان معنى ال

كان ليا النفوذ االكبر في الدولة  العثمانية واخطر من ذلك كان معناه ان تصل المانيا الى 
الخميج العربي لتضرب بريطانيا في العراق عمى طريق اليند مثمما حاولت فرنسا من قبل في 

القتصادي والسياسي بالفعل في الدولة العثمانية وانتزعت مصر. ولقد تعاظم النفوذ االلماني ا
من االمتيازات والمصالح ما عمق ابعاد الصراع بين القوتيين االوربيين بل وحتم  الصدام 

. وخالل الحرب العالمية االولى ساعدت شبكة السكك الحديد االلمان عمى المحاربة (48)بينيما 
رات عمى البريطانيين والفرنسين عمى الجبية  الفرنسية عمى جبيتين فتمكنوا من تحقيق االنتصا

وكذلك عمى الجبية الشرقية وسمحت شبكة السكك الحديد لاللمان لنقل جنودىم من الجبية 
الغربية الى الجبية الشرقية وبالعكس خالل ايام قميمة وساعد ذلك عمى ابادة الجيش الروسي 

ق البريطانيين الذين عدلوا استراتيجيتيم عبر الثاني واالنسحاب من روسيا الشرقية وىذا اقم
اعطاء عمق لقواعدىم الساحمية حول العالم عبر السيطرة عمى مناطق في العمق البري. وكان 

 5899بغداد ىو الذي دفع البريطانيين عمى فرض الحماية عمى الكويت عام  –خط برلين 
في االحداث الجارية في  والى بسط سيطرتيم عمى اليمن الجنوبي وحضرموت والى التدخل

رشيد في حائل المدعومين من -نجد عبر دعم عبد العزيز ال سعود في مواجية ال 
. وىذا يفسر لنا (49)العثمانيين الذين يريدون تشديد قبضتيم عمى شرق الجزيرة العربية 

برلين فاالنكميز لم يفكروا جديا في تنفيذ ىذا  –االعتراضات البريطانية عمى خط بغداد 
المشروع اواي مشروع اخر يحقق مواصالت اسرع الى اليند خالل االراضي التركية، ذلك الن 
الظاىرة الرئيسية التي كانت تسيطر عمييا سياستيم في الشرق األوسط وتوجييا ىي ظاىرة 

 .    (10)حماية اليند فمم تكن في مصمحتيم ان تقوم في االراضي التركية مواصالت سريعة الييا 
وس فقد كانوا يخشون زيادة نفوذ االلمان في الشرق األوسط من خالل أما الر 

سيطرتيم عمى الدولة العثمانية من خالل المناطق واالقاليم التي تمر خالليا سكة حديد بغداد 
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برلين ، كما ان ازياد النشاط التجاري االلماني في بالد فارس كان يقمقيم قبيل الحرب  –
ام الشمالية مما ادى الى قيام الصحافة الروسية بشن ىجوم العالمية االولى خاصة االقس

عنيف عمى المانيا فكان ذلك يتنافى مع بنود اتفاقية بوتسندام التي اصبحت حبرًا عمى ورق 
برلين  –)بموجب ىذه المعاىدة تعيدت روسيا بالكف عن معارضتيا مشروع  سكة حديد بغداد 

وع من االمتيازات في منطقة النفوذ الروسي مقابل مقابل تعيد المانيا بعدم الحصول عمى اي ن
تعيد روسيا بعدم عرقة التجارة االلمانية في المناطق االخرى من بالد فارس وتعيد المانيا 
بعدم معارضتيا لرغبة روسيا في مد خط حديدي بين طيران وخانقين لكي يتم االتصال مع 

 .(15) 5955سكة حديد بغداد لعام 
 قوميات وتفتييت الشرق األوسط  جيوبولتيكيا ال -7

لم يكن االسالم كدين رسمي لإلمبراطورية العثمانية يرتبط بنيويا بأية ىوية اقميمية او 
عرقية معينة مما صعب عمى دعاة القومية بين الشعوب االسالمية ميمة توفيق آرائيم مع 

د في البالد العربية ىو . فالعثمانيون ينتمون الى االسالم والدين السائ(12)المبادي الدينية 
االسالم وعميو نظر ابناء العالم العربي الى الحكم العثماني عمى انو امتداد لمخالفة االسالمية 

. لكن العرب (12)ولم ينظروا اليو عمى انو حكم اجنبي يمثل سيطرة تركية عمى بالد عربية 
طة عمييم وبيذه الصورة المسيحين كانوا يعتبرون السمطة العثمانية دولة غريبة عنيم ومتسم

كانوا يختمفون في ىذا المضمار عن اخوانيم العرب المسممين، فضال عن انيم اكثر اتصاال 
بالغربين والبالد الغربية الن اعتقادتيم الدينية واحواليم االجتماعية ما كانت تقيم بينيم وبين 

سرع من تأثيرىم في العرب الغربين حواجز معنوية، لذلك كان تأثير االوربيين في ىوالء اشد وا
. وكان لفرض المجيود الحربي العثماني عمى سكان الشرق األوسط العربي كما (14)المسممين 

حدث لبقية سكان االمبراطورية والتجنيد االجباري والضرائب الباىظة وانتزاع المؤن بوحشية 
ك االراضي بتخزين وحصار الحمفاء الى انتشار الدمار االقتصادي الذي تفاقم بسبب قيام مال

الحبوب لممضاربة وانتشرت المجاعات واألمراض في المشرق )سوريا ولبنان( مما تسبب في 
موت اآلالف من البشر وكانت األوضاع بالغة الصعوبة ايضا في بالد ما بين النيرين 
)العراق( حيث دخمت قواتو بقيادة األتراك في حممة عسكرية منيكة اليقاف زحف الجيش 

ضفاء الطابع التركي عمى إدارة البريطا ني .وتزايد اتجاه ما قبل الحرب نحو المركزية وا 
االمبراطورية بسرعة، وادت االنتياكات لمجنة االتحاد والترقي لمسمطة وقت الحرب الى تعميق 
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.فكان ىكذا سبابًا في توسع دور  (11)اإلحساس بالمرارة بين اعضاء األسر العربية العريقة 
ة المثقفة في تطوير الوعي القومي حيث شيد النصف االخير من القرن التاسع النخبة العربي

عشر ظيور تنظيمات محمية ذات طابع قومي في بعض المدن العربية وتعاظم دور النخبة 
العربية سعيا الى ايجاد تنظيم قومي يتجاوز اطار الجمعيات العربية المحمية،  وكانت الفكرة  

. وعند (16)ثاليا في اوربا حق العرب في االنفصال عمى االتراك القومية العربية تعني كأم
البحث عن أسباب قيام الحرب العالمية االولى نجد ان المسألة  القومية اثر في قياميا بدأ من 
خالل مساعي مممكة صربيا لتزعم العناصر السالفية عن تشجيع حركات االنفصال ليذه 

الثنائية )النمسا والمجر( لذا عممت صريبا عمى  العناصر والقوميات داخل االمبراطورية
زعزعت استقرار االمبراطورية قبل الحرب العالمية االولى مستندة في ذلك عمى دعم روسيا 

. كما (17)القيصرية لتمك المواقف ، كذلك الحال بالنسبة لمقوميات داخل الدولة العثمانية 
رد عمى الدولة العثمانية والمطالبة استغل الروس المسألة القومية عند االرمن في التم

باالنفصال عنيا وقد ساعد عمى ذلك موقعيم القريب من السمطة المركزية لمدولة وتمكن 
واالنكميز( من تشكيل خاليا نائمة عبر االقمية المسيحية داخل الدولة  –األوربيون )الفرنسين 

تياالت داخل القصور، في العثمانية ونشطت ىذه الخاليا في وضع الخطط والمؤامرات واالغ
الوقت انشغل فيو السالطين )الضعفاء ( بحياة الترف وتراكمت الديون بعد افالس خزينة 
الدولة وظير التعصب القومي وتفشت الدعوات القومية التركية  )الطوارنية ( وكانت  

نيم، الماسونية حجر االساس في ىذه االفكار حيث استقطب العثمانيون االفكار العممانية م
وتزايد النشاط الماسوني في نشاط طائفة ييود الدونمة التي كانت تدعم المحافل الماسونية بقوة 

. (18)في إدخال األفكار القومية الى الدولة العثمانية ،وكانت تدعميا اوربا بشكل سري ومعمن
قادوا ورغم ميل السمطان عبد الحميد الثاني دمج العرب في نظام الحكم العثماني اال انيم 

انقالبا اطاح بو الجنرال محمود شوكت وبمساعدة  ضباط عرب اخرين منيم العقيد عزيز عمى 
المصري واعطاء الحكم لالتحادين المذين بدورىم ابعدوا العرب، فقاموا بإغالق نادي )جمعية 
االخاء العربي العثماني( وكان لذلك رد فعل من المسيحين العرب بقيادة المطران شفيق ندرة 

التعاون مع الجمعية المبنانية في باريس ومن ثم تأسيس )الجمعية المركزية السورية( التي ب
طالبت باستقالل ذاتي لممقاطعات العربية عن الدولة العثمانية، وىددت باالستعانة بالدول 

. لذلك نجح االستعمار بنوعية الشرقي والغربي في تفتيت الجسد الواحد وحولو الى (19)الكبرى
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دويالت لكل منيا حاكم وعمم ونشيد وحدود جغرافية مصطنعة وغزاىا بافكار القومية دول و 
والوطنية فاصبح والء االمة اما الشخاص الزعماء والقادة ورجال الحكم والسياسة او لألفكار 
والمذاىب والفمسفات الواردة ،وبذلك حولت  الشعوب االسالمية عن الوالء الوحيد الذي ينبغي 

 . (60)دون سواه وىو الوالء هلل الواحد القيار واتباع الرسول )ص(ان تخضع لو 
 جيوبوليتكيا األقميات )الدينية/ العرقية وتقسيم الشرق األوسط(              -8 

كانت الدولة العثمانية تقسم الرعايا عمى أساس نظام الممل العثماني والذي أعطى كل 
الدينية بنفسيا وبناء مؤسساتيا التربوية والثقافية طائفة غير إسالمية حق إدارة شؤونيا 

واالجتماعية وادارة أوضاعيا عبر مجمس محمي لكل منيا دون تدخل مباشر من جانب 
السمطة ،وىذا النظام شكل نموذجا متطورا لمتعايش بين المذاىب والطوائف والجماعات الدينية 

. لكن خالل القرن التاسع (65)بع عشرفي مرحمة القوة التي امتدت طوال القرن السادس والسا
تأثر وضع األقميات الدينية بصورة قوية نتيجة التدخالت السياسية في الشؤون الداخمية 
لالمبراطورية العثمانية من قبل فرنسا وانكمترا وروسيا الذين فرضوا انفسيم حماة لالقميات 

لبنان وادعت الحكومة الروسية الدينية فادعت فرنسا لنفسيا حق حماية المسيحين الموارنة في 
لنفسيا حق مماثل في حماية المسيحين الروم االرثوذوكس التابعين لمسطان العثماني بينما 

. في بريطانيا عممت عمى تشكيل (62)استأثرت بريطانيا بعالقات طيبة مع الدروز والييود
أو ما يسمى منظمة جماعية ىي "جمعية التجار السورين" ابان الحرب العالمية االولى 

"مجموعة مانشتر "بوصفيا لجنة  اغاثة السورين في مانشتر لمساعدة المتضررين بالحرب في 
أصبحت أوسع انخراطا في تعبئة الدعم السوري )في  5958الوطن ،وابتداء من منتصف 

الخارج( ضد االمبراطورية العثمانية حاولت جمعية التجار السورين تغير السياسية البريطانية 
والمطالبة بإقامة دولة عربية مستقمة  5959سوية ما بعد الحرب مع انعقاد مؤتمر فرساي في ت

واحدة في المنطقة )بالد الشام( وتبدء مطابتيم ب)سوريا الكبرى( التي تحدىا من الشمال 
ىضبة طوروس ومن الشرق نير الفرات ومن  الجنوب الشرقي تخوم الجزيرة ومن الجنوب 

غرب سيناء والبحر المتوسط فيذه البالد كميا ما ىولو بشعب واحد يتكمم سيناء والحجاز ومن ال
لغة واحدة وليا عادات وتقاليد واحدة. وقد أشار المورد كرزون في مالحظة كتبت بخط اليد 
عمى الممف ان مشروع اقامة سوريا الكبرى بحماية ثالثية يكون موضع ترحيب لتفادي مطالبة 

. وفي لبنان وجد تيار فكري طالب باستقالل لبنان عن (62)وريافرنسا بالسيطرة وحدىا عمى س
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سوريا او ما يعرف بمبنان الكبير تتشكل حدوده التاريخية تستجيب لجغرافية كانت قديما ىي 
اإلقميم المبناني تمددت حدوده  في  5840فينيقيا وشكمت حتى العصور الحديثة حتى عام 

ل النير الكبير وفي الشمال الشرقي بخط يمتد من الغرب بالبحر االبيض المتوسط وفي الشما
ىذا النير ويمتف حول سيل البقاع والشاطئ الشرقي بحيرة حمص وفي الشرق يضم الجبل 
الشرقي وقمم جبل الشيخ ويمتف حول حوض الحولة  وفي الجنوب بخط يمتد من الجبال الى 

 .  (64)س الناقورة الشرق من ىذه البحيرة ويمتف حوليا لكي يصل الى الغرب الى را
وفي الحجاز استطاع اإلنكميز اقناع الشريف حسين والي مكة بدخول الحرب ضد 
العثمانيين و واعدوه بأن يكون ممكا عمى العرب وتأسيس دولة ليم فانخدع بوعودىم واعمن 
الحرب عمى الدولة والخالفة العثمانية مما أضعف موقف العثمانيين في الشام والمناطق 

. أما األراضي التي طالب بيا الشريف حسين وشروطو لعقد تحالف مع (61)األخرىالعربية 
البريطانيين فتتمثل " ان تعترف الحكومة باستقالل البمدان العربية التي تعتبر حدودىا التالية 

-مردين-اورفا-وبالتالي خط بيرجك 27أضنة عمى مستوى خط العرض -من الشمال مارسين
الحدود الفارسية ومن الشرق الحدود الفارسية حتى الخميج ،ومن  جزيرة اماديا حتى-ميديا

الجنوب المحيط اليندي )باستثناء عدن( ومن الغرب البحر االحمر والبحر المتوسط حتى 
 (. 4انظر الخريطة ) (66)مرسين

 
 المصدر: جان بول شاينولو وسيدي احمد سياح، مسألة الحدود في الشرق االوسط، 
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 . 20م، ص: 2006لمنشر والطباعة، بيروت، الويدات 
وأول ما بدأت الثورة انطمقت في الحجاز ألسباب جيوبوليتكية بحتو فمم  تنطمق من 
سوريا ألنيا كانت متصمة بسائر اقسام الدولة العثمانية بالسكك الحديد، أما الحجاز فكانت 

ز كان مأىوال بعيدة عن مراكز احتشاد الجيوش وطرق المواصالت االساسية. كما ان الحجا
بعشائر مسمحة اعتادت القتال منذ اجيال وذلك  كان يسيل حمميا عمى الثورة وسوقيا الى 

.ويذكر افيل روشفمد انو بالرغم من ارتباط الثورة مباشرة بالقومية العربية لكن ال (67)الحرب 
لحاكم يمكن القول ان الدوافع االصمية لمشريف حسين كانت قومية بطبيعتيا نظرًا لكونة ا

المحمي ألمارة عمى ىامش االمبراطورية العثمانية. فبدأ حسين الصراع مع اسطنبول في 
السنوات االخيرة قبل الحرب عندما حاول الحفاظ عمى االستقالل الوظيفي لمحجاز في مواجية 
ادارة "تركيا الفتاة "المركزية التي كانت تتعدى عمى أمارتو وكذلك خشيو من اكتمال وصول  

ك الحديد الى مكة بعد اكتمال سكة حديد الحجاز وامتدادىا الى الجنوب من المدينة خط سك
المنورة في سنة تعينو وىو ما ساعد عمى فرض السيطرة االدارية العثمانية المباشرة عمى 

 . (68)المدينة واألمارة المحيطة بيا 
 تقسيم الشرق األوسط  -9

العالمية األولى صراعات جيوبوليتكيا شيد الشرق األوسط قبيل وبعد انتياء الحرب 
بين  دول الحمفاء فكانت عالقات بريطانيا بالشرق األوسط مرتبطة بتامين طريقيا االمبراطوري 
الى اليند وعالم المحيط اليندي كافة وليذا كانت عالقات روسيا وبريطانيا بالشرق األوسط 

ا المتان انتابت تدخالتيما عالقات استمرارية واضحة عمى عكس عالقات المانيا  وفرنس
. وقد (69)المتكررة في الشرق األوسط اوقات من النشاط المكثف واوقات اخرى من الجمود 

استطاع البريطانيون ان يصمدوا امام التدخل االلماني في منطقة الجناح الشرقي من اليالل 
مصوا لحكوماتيم الخصيب وباألخص بين النيرين واعتبروا العراق حينذاك بوابة اليند فاستخ

امتياز المالحة النيرية في دجمة والفرات واعتبروا المنطقة الكائنة بين بغداد والبصرة منطقة 
بغداد والعمل –نفوذىم لمحيمولة دون قيام الشركة االلمانية صاحبة االمتياز في مد سكة برلين 
ي سبقت وقوع  في  اراضي المنطقة بكامل حرية وقد حدث كل ذلك في السنوات القميمة الت

. وعندما اشتعمت  الحرب كان الصراع بين دول الجبيتين عمى (70)الحرب العالمية االولى 
صعيدين متناقضين من اجل االستحواذ عمى ممتمكات االمبراطورية العثمانية .يمثل الصورة 
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البارزة لمناورات الدول الكبرى في مثل ىذه المرحمة الحاسمة من التاريخ، فكان كل طرف 
يجيد في سبيل الحيمولة  دون تمكن طرف اخر من ايجاد موقع جديد لو في االراضي 
العثمانية وان كان ذلك عمى حساب المصالح الحيوية لجبية القتال التي ينتمي الييا فكانت 

الحميفة" روسيا حصر نشاطيا العسكري في الجبية العثمانية عمى “بريطانيا تضع عمى 
.فكان ما يخافو (75)بحجة ضرورة التركيز عمى الجبية الغربية  العمميات الدفاعية الصرفة

"ماكندر" ان تتمكن المانيا من اخضاع روسيا لنفوذىا وسمطانيا ذلك الن المنطقة السيمية 
الفسيحة الممتدة عمى طول القسم الشمالي من منطقة القمب يمكن تتبعيا حتى السيول 

حدود طبيعية تفصل بين ىاتين الدولتين الريايخ الشمالية في المانيا من غير ان تكون ىناك 
وفي ىذا الحال تستطيع منطقة القمب اذا ما تسع ليا ان تصبح الوقت ان  000وروسيا 

. وبالنسبة لممؤسسة الدبموماسية البريطانية فقد شيدت توترات (72)تصبح قاعدة العالم كمو 
الشرق األوسط العربي فالنسبة  خالل الحرب العالمية االولى والسنوات التي اعقبتيا حول

لمكتب حكام اليند البريطانية فان فكرة ايجاد دولة عربية مستقمة ظاىريا ماىي اال ىراء خطير 
وفضموا استخدام التكتيكات اليندية البريطانية المجربة مع الوقت والتي تفضي بالتعامل مع 

ات المادية والحمالت التأديبية، الزعماء القبمين خارج حدودىم وتراوحت التكتيكات بين االعان
أما المكتب العربي البريطاني في القاىرة فقد كان يفكر خالفا لمكتب اليند فكان يرى بضرورة 
المحافظة عمى ميزان القوى دون تقيد الموارد العسكرية ويجعل المنطقة مفتوحة لمتجارة وكان 

برى ستخمق بالتأكيد تحالفات من يرى انو اي سياسة عدوانية متطرفة من قبل اي من القوى الك
قوى كبرى منافسة لتفتيت وتوزيع المكاسب التي تحققيا الواحدة منيا عمى الجميع واستنادًا الى 
ذلك فمن االفضل االبقاء عمى دول حاجزة والعمل من خالل تابعين إقميمين مستقمين 

مثل حميفتيا بالنسبة  أما روسيا فانيا وان لم تكن في موقف يسمح ليا بالتفكير(.72)ظاىريا
لممشرق العربي اال انيا حاولت من جانبيا استغالل الظروف في سبيل ضمان اطماعيا في 
بقية اجزاء االمبراطورية العثمانية والسيما في ارمينيا وكردستان وكانت مشكمة المضايق 

 خطر التركية ىي الشغل الشاغل لجيوبوليتكية الروس فيي تمثل المدخل البحري الشمالي ال
جوانب الشرق األوسط كعالم عبور بين الشرق والغرب فاذا افمحت روسيا في اخذ المبادأة في 
ىذه المضايق )سواء باحتالليا أو تجسيدىا لصالح روسيا ( فان شيئا قد ال يقف امام القوة 

ر والدردنيل(خالل القرن التاسع عش-الروسية، ليذا كان النزاع حول المضايق التركية )البسفور
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ىو نزاع بين قوه بين روسيا كقوة قارية نامية وضاغطة وبين بريطانيا كقوة بحرية مرنو الحركة 
. اما الفرنسيين فقد كانت مطالبيم الجيوبوليتكية في سوريا (74)ذات امالك شائعة في أسيا 

 فكانوا يرون ان مطامعيم في بعض المرافئ الميمة مثل يافا وحيفا وبيروت غير كافية، فكانت
ليم مطامع جيوبوليتكية في اضنو  وتوجد مذكره  لغرفة تجارة ليون ما نصو ))اذا اخضع 
سيل اضنو الغني وىضاب حمب المرتفعة الى نظام ري زراعي أصمح فانو سينتج محاصيل 
ينبغي عمى ميناء االسكندرونة ان يستفيد منيا ،اننا لم نحتج عمى ادعاءات بريطانيا العظمى 

مت مصر احدى مقاطعاتيا االساسية وما كان ييم بريطانيا السيطرة عمى حميفتنا عندما جع
طرق التجارة الخارجية وأصبحت ىذه السياسة دعائم التحرك االستعماري وكانت قيمة 
المستعمرات تقدر بنوع منتجاتيا التي تسد الحاجو المحمية وأصبحت سياسة انكمترا تعمن ان 

ا عجزت أرضيا عن سد حاجتو سكانيا تغير شعار التجارة تسير حيث يسير العمم، وعندم
توسعيا االقميمي االستعماري من )توسع وثروه( الى )توسع او موت(.في امبراطوريتيا في ما 
وراء البحار وكذلك روسيا وحمميا التاريخي في السيطرة عمى شواطئ البسفور فاذا ما وافقنا 

دمشق وبيروت فقط فأننا سنحرم انفسنا  حرمان سوريا والية أضنو وعمى اقتصارىا عمى واليتي
.عمى ىذا عقدت في مدينة بطرس بيرج الروسية اتفاقية  (71)من غنيمة غير جديرة بنا (( 

بيكو  -فرنسا( عرفت فيما بعد باتفاقية سايكس–انكمترا –سرية بين الحمفاء)روسيا القيصرية 
ذا ضاعت االمبراطورية لتقسيم ممتمكات الدولة العثمانية في الشرق األوسط وىك 5956

من جنوب شبة الجزيرة العربية ومصر  5116العثمانية التي كانت تمتد في اوج عظمتيا سنو 
 40مميون ميل  وتحكم  507الى بحر اوزوف امبراطورية واسعة كانت تشغل مساحة قدرىا 

 مميون نسمة  من الناس ولم يبقى ليا سوى أسيا الصغرى )االناضول( ومساحة صغيرة حول
. وبموجب ذلك االتفاق جرى تقسيم الشرق األوسط العربي لتصبح مناطقو (76)اسطنبول 

موزعة بين النفوذ الفرنسي واالنكميزي حيث رسم سايكس خط عمى الخريطة يبدأ من عكا 
الواقعة عمى ساحل البحر االبيض المتوسط الى كركوك الواقعة بالغرب من الحدود االيرانية 

لواقعة شمال ىذه الخط واقعة تحت النفوذ الفرنسي اما المناطق الواقعة بحيث تكون المنطقة ا
 ( .1)انظر الخريطة() (77)في جنوبو فتصبح خاضعة لمنفوذ البريطاني 
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م، مركز الناطور لمدراسات 5956المصدر: خريطة اتفاقية سايكس بيكو ، مايو 

 واالبحاث .
نيا الغربية والقسطنطينية بموجب ىذه المعاىدة  كانت روسيا ستحصل عمى ارمي

)اسطنبول( والمضايق التركية وايطاليا تحصل عمى جنوب االناضول أما بريطانيا وفرنسا كانا 
سيسيطران عمى منطقة اليالل الخصيب )مناطق بالد الشام ( وبالد ما بين النيرين )دجمة 

 –جميورية العراقية والفرات( والتي نتج عنيا تقسيميا في نياية المطاف التقسيم المعاصر )ال
دولة  –الجميورية المبنانية  –المممكة االردنية الياشمية  –الجميورية العربية السورية 

 اسرائيل(.
 الدولة الحاجزة وتقسيم الشرق األوسط  -10
عممت السياسية البريطانية في تقسيم الشرق األوسط عمى إقامة عدد من الدول     

البحرية ان صراعاتيا اعمتيا عن حقيقة ان مصالحيا  الحاجزة  فسرعان ما ادركت الدول
الروسية( وان غايتيا لتمزيق الدولة -جميعا مشتركة ضد قوة البر الجديدة )االمبرطورية

العثمانية كان خطأ استراتيجيا وادركت دورىا الحقيقي كدولة حاجزة في منطقة االرتطام وظير 
تركيا تماما وىكذا نجد ان دولة بحرية تتمو ىذا في نياية حرب القرم حيث ىددت روسيا كيان 

األخرى فرنسا ثم انكمترا عمى الترتيب تحمي رقعتين من منطقة االرتطام ايران وتركيا من 
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.ادركت من الحكمة ولالسباب جيوبوليتكيا ايجاد دولة تركيا  (78)خطر القوة البرية )روسيا( 
االسيوي، فاالنكميز ساىموا في خمق عدد من  الحديثة وريثة الدولة العثمانية تقوم بوظيفة العزل

الدول العازلة في غرب ىذه القارة وذلك في الربع األخير من القرن التاسع عشر تقع بين 
نفوذىم ومنطقة الضغط الروسي لموصول الى المياه الدافئة وسيما عن طريق مياه بحر ايجة 

شتيت رغبة الروس في ايجاد مخرج والمضايق التركية والبحر المتوسط والخميج العربي ،فقد ا
.وقد نفذ )كمال اتاتورك( الشروط (79)مائي بواسطة ىذه الطرق بعد الحرب العالمية األولى 

التي أمالىا االنكميز بل تحمس الى تنفيذىا، وقد انسحبت جيوش الحمفاء من تركيا بعد ذلك 
وقف )كرزون( في  لكن االنسحاب القى معارضة شديدة من بعض النواب االنكميزي، ولما

مجمس العموم البريطاني يتحدث عن االتفاق مع تركيا انيالت عمية االحتجاجات قائمين)) 
كيف اعترف االنكميز باستقالل تركيا التي يمكن ان تجمع حوليا الدول االسالمية مرة أخرى 

ة بعد وتيجم عمى الغرب ؟(( فأجاب )كرزون( ))لقد قضينا عمى تركيا التي لن تقوم ليا قائم
.لقد تم ايجاد دولة (80)اليوم ألننا قضينا عمى قوتيا المتمثمة في أمرين االسالم والخالفة(( 

ارمينيا التي زرعتيا روسيا لتكون دولة حاجزة بين مسممين االناضول والمسممين في ابناء 
تركي . وكانت االشارة الى العالم ال(85)قوميتيم في دول اسيا الوسطى والقوقاز بصورة عامة 

امرا مشبوىا في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة في العشرينات من القرن الماضي باعتبار ان 
ىذا المفيوم لو داللة سمبية الرتباطو بالحركات القومية التركية )تجمع الشعوب التركية ( وىي 
طروحات دانيا مصطفى كمال رسميا وانطالقا من الحرص عمى انقاذ "منطقة القمب" من 

مبراطوية العثمانية المنيارة ضمن الحدود التي تمارسيا  تركيا ضمن "الميثاق الوطني" اال
تخمى اتاتورك عن اي تطمعات الى االجزاء غير التركية من السمطنة مثمما تجاىل الشعوب 

 .(82)التركية في اسيا الوسطى مركزا جيده عمى بالد األناضول 
أما في المشرق العربي فعمل االنكميز عن االخذ بتوجييات تقرير رئيس الوزراء 
البريطاني مستر )كابل بندمان( الذي أوصى بالعمل عمى فصل الجزء االفريقي عن جزء 
االسيوي واقتراح اضافة  حاجز بشري )دولة حاجزة( وغريب في منطقة الجسر البري الذي 

ا بالبحر المتوسط بحيث يشكل في ىذه المنطقة وعمى مقربة يربط اسيا وافريقيا ويربطيما مع
وقد استطاعت الحركة 000من قناة السويس قوة صديقة لالستعمار وعدوه لسكان المنطقة

الصييونية عن طريق وعد بمفور وصك انتداب عصبة االمم تحقيق موطئ قدم ليم في ارض 
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ئيل" تفصل بين عرب اسيا وعرب فمسطين بمساعدة بريطانيا واقامة حاجز بشري دولة "اسرا
لقد وصف لنا سبيكمان بصورة مختصرة وظيفية وأىمية المناطق العازلة بقولة  (82)افريقيا 

تتميز  (84)))يكمن سبب بقاء الدولة العازلة لكونيا تتوسط الدول القوية وتحجز بينيما (( 
رذم اجتماعي ال تنجح الدولة الحاجزة بوجود سمطة ىشة أو "متزعزعو" غالبا ما يرافقيا تش

الدولة في تقميصو ،وىذه الطبيعية اليشة لمدولة الحاجزة تجذب التدخل الخارجي في داخل تمك 
الدولة .اراد االستعمار الغربي حماية اسرائيل بعدد من الدول الطوق الضعيفة التي تقوم 

ية ففي بالد الشام بوظيفية الحماية والعزل ليذا الكيان المصطنع من الدول ذات المقومات القو 
ففي عيد االنتداب الفرنسي في سوريا تم التحريض عمى الوالءات الطائفية عمدًا كما جرى 
تشجيع ظاىرة االنفصالية والتخصصية بين االقميات الدينية والقومية عن طريق منحيم حكما 

عتمدت .وقد ا(81)ذاتيا في المناطق التي كانت تشكل في تمك االقميات الغالبية المحمية 
السياسية الفرنسية الى تعزيز وضع  األقميات المسيحية كحمفاء وشركاء اقتصادين في مناطق 
نفوذىم وصوروا سورية عمى انيا مجتمع مشرذم بحسب المجموعات الطائفية فقسموا بالتالي 
سوريا الى دويالت عدة، فأنشأوا دولة جبل الدروز في منطقة جبل حوران ودولة عموية عمى 

لمنع السنة من الوصول الى المتوسط ودولتين سنيتين واحدة في دمشق وأخرى في  الساحل
 ( .6انظر الخريطة ) (86)حمب بيدف خدمة سياستيم االستعمارية القائمة عمى مبدأ فرق تسد 

  
، بيروت، المطبوعات 1المصدر: جمال واكيم، صراع القوى الكبرى عمى سوريا، ط/

 . 92م، ص: 2012لمنشر والتوزيع، 
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كل ىذا قبل انشاء الكيان السوري بشكمة الراىن وكان عمى السورين خمق ىوية وطنية 
سورية تجمع وتنسجم مع الواقع السياسي ليذا البمد سرعان ما اثبتت فشميا بعد ثورات الربيع 
العربي التي عززت تمك االنقسامات المناطقية والطائفية في سوريا، أما لبنان فقد تحول الى 

اجزة عمى اثر تفكك النظام االقطاعي الذي كان يعمل عبر الطوائف في الجبل منذ دولة ح
اجتياح المماليك وقد أمن ىذا االنحالل الجو المناسب لظيور الطوائف الدينية كييئات سياسية 

فصارت كل طائفة تابعة لقوة اقميمية  5842بنيت عمييا األنظمة الدستورية المختمفة منذ عام 
عتيا بيذه القوة عالقات ثقافية وسياسية ودينية حاكت حوليا شبكة متينة يصعب او دولية وجم

بأشكال متعددة ، أما نتيجة  5842االفالت، منيا وقد استمر النظام الطائفي الموجود منذ عام 
فكانت "قوميات" لبنانية متباينة تماما البل متناقضة وقد حاول الميثاق الوطني منذ عام 

ين االيدلوجيا من خالل الدعوة الى الحياد الجيوسياسي )ال شرق وال .ان يوافق ب 5942
 .(87)غرب(في محاولة لالفالت من منطق الدولة الحاجزة 

وقد خدم ىذا كمو دولة "أسرائيل" التي تحدىا  من الجنوب واصبح لبنان دولة 
سبعة عشر حتى بمغ عدد الطوائف الرسمية فيو  5942)الطائفية الرسمية( منذ استقالل عام 

أفمست  5990طائفو ،واليوم اصبح كيان ليس دولة حاجزة فحسب بل دولة فاشمة منذ عام 
الحالي الذي ىيمن والزال يييمن عمى لبنان منذ ذلك الوقت،  –وافمس معيا االئتالف السياسي 

فيذا البمد عمق وسط نفق مظمم وغير قادر عمى الزحف الى األمام او الوراء بسبب اإلفالس . 
ما دولة األردن فان التوازنات الجيوسياسية رفعتيا وىي الدولة الصغيرة بمقياس عوامل القوة أ

الحقيقية الى مرتبة الدول المفاتيح لمسياسات االقميمية فقد اضفى التخطيط الجيوسياسي في 
المنطقة عمى األردن صفة الدولة )الحاجزة( نظرا لموقعيا الحاجز بين "أسرائيل" وسوريا 

اق والسعودية من خالل ارتباطو بفمسطين والضفة الغربية باعتباره الدولة العربية االولى والعر 
. ويرى البعض ان الدور الوظيفي لألردن تغير اليوم (88)التي تواجو ىذا الكيان باطول حدوده 

من كونو الدولة الحاجزة الى الدولة المجسرة بعد اتفاقات السالم وبدأت المممكة تعمل بيذا 
دور التطبيعي وتصدر واردات اسرائيل الى دول الخميج، كما ان زيادة نتينياىو الى سمطنو ال

عمان تفتح إلسرائيل خيار في الخميج فاسرائيل تحاول ربط نفسيا جغرافيا مرورا باألردن 
 ( . 7. انظر خريطة )(89)بإعالنيا عن سكة حديد تحت اسم قضبان السالم
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 (7خريطة رقم )

 
 حث باالعتماد عمى:من عمل البا

، 1المصدر: جورج قرم، تاريخ الشرق االوسط من االزمنة القديمة الى اليوم، ج/
 . 5م، ص: 2010بيروت، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، 

أما بالنسبة لكوردستان فقد تم تقسيميا بين اربع دول فقد اصبحت كما تقول ماريا 
اوشيما )بموقعيا المحيطي ىذا تؤدي وظيفة اإلقميم او المنطقة العازلة من الناحية 
الجيوبولتكية النيا تحمل موقع التماس بين أقميم العديد من الحضارات واالجناس وفي الوقت 

)نقمة جغرافية( عميو فتنوعت ليجاتو ونمت لدى أبنائو الروح  نفسة ذات سمبيات شكمت
. أما (90)االقميمية والعشائرية وحرمتيم من الوحدة السياسية وتأسيس كيان سياسي ليم مستقبال 

بالنسبة لمعراق فقد حرصت بريطانيا عمى خنقة بحريا بان تجعمو دولة شبة مغمقة بحريا بعد ان 
. ولقد خمق (95)ان كان ميناء عراقيا رئيسيا في العيد العثماني  فصمت ميناء الكويت عنو بعد

ىذا وضعا جيوبوليتكيا قمقا لمعراق فقد تكررت مطالبة العراق بضم الكويت والتي ترجع ألسباب 
عممية في جوىرىا فعمى  مدى ستين عاما سعى العراق بشكل عام وبال جدوى الى تغير 

ويت وذلك لتحسين قدرة العراق المحدودة في الوصول الى ترسيم الحدود الحالية بينو وبين الك
مياه الخميج وقد اصبح تمك المطالبة االعتقاد الراسخ بان العراق قد حيمو بينو وبين الخميج 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2651 ) 
 

.كان ىذا الوضع في عرف الجغرافية السياسية يجري التعبير عنو عن طريق (92)بشكل متعمد 
ونتاجيا يمكن ان يحدد اذا كانت الدولة قارية او قسمة الحدود البرية عمى الحدود البحرية 

( اي الصفة القارية ىي الغالبة 5/57بحرية وطبقًا  ليذا المعيار الحسابي فان النسبة تساوي )
 .(92)وبعبارة أخرى ان العراق دولة شبة مغمقة 

وبعد  5990اب عام 2ولد ىذا مشكمة جيوبوليتكية معقدة انتيت باجتياح الكويت في 
شير اخرجت القوات العراقية من الكويت بواسطة تحالف دولي قادتو الواليات المتحدة ستو ا

.أما (94)فرضت االمم المتحدة ترسيم الحدود بين العراق والكويت  5994االمريكية ،وفي عام 
مصر فقد شكل توقيع معاىدة السالم مع اسرائيل )كامب ديفيد( نقطة تحول في تاريخ المنطقة 

طالق نمط جديد من التفاعالت اختمف كميا عن النمط القديم وكانت تأثيراتو ترتب عمييا ا
اليائمة عمى االمن في المنطقة بشفقة الوطن "المصري" والقومي العربي فقد ادى ىذا النمط 
الى خروج مصر الكثر من ثالثين عاما من الصراعات العسكرية في المنطقة بالتوازي مع 

لة حاجزة( ألمن اسرائيل ويبدو ان دعوى  العزلة السياسية عن تأكل دورىا وتحوليا الى )دو 
محيطيا العربي قد اتت اؤكميا  فيي امتداد وانعكاس لقضية العزلة الجغرافية التي اشار ليا 
جمال حمدان في شخصية مصر، فان دورىا العربي كان يكون اعظم لوال شرنقة الصحراء 

ومن الطريف ان نجد مؤسسة "راند" البحثية االمريكية تعمق اليوم عن حل  .(91)المحيطة 
مشكمة "الطائفية " في مصر ال يكون اال بنشأة دولة مستقمة لالقباط في شمال سيناء فيم 

 يروجون لفكرة  تصنيع دولة حاجزة )لالقباط( بين مصر واسرائيل. 
 إشكالية بناء الدولة في الشرق األوسط  -11

قيل ان النظام الخاص بأراضي الدول الحديثة والذي أنشأتو القوى  كثيرا ما
االستعمارية األوربية في الشرق األوسط العربي وشمال أفريقيا كان يتعارض بشكل واضح مع 

فمقد وضعت  000المفاىيم السائد في المنطقة فيما يتعمق بالتنظيم المكاني واالجتماعي 
مفتيا أوروبا وراءىا  حكومات ىذه الدول المستقمة حديثا الخطوط الحدودية بين الدول والتي خ

امام تحديات خطيرة تتعمق بوحدة األمة وذلك بيدف تغير الوالء التقميدي لنسبة كبيرة من 
. وفي معظم األحيان كانت الدول الناشئة عن انتياء (96)سكانيا الى االتجاه المعاكس 

لمشكالت الجيوسياسية الحالية فمن جية أدت االستعمار تظير ميزتين تولد عددا كبيرا من ا
المرحمة االستعمارية الى اضطرابات سكانية واقتصادية لم تسمح ليذه الدول المبنية عمى 
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نموذج الدول )االوربية( بممارسة سيادتيا الكاممة وخاصة االقتصادية فكانت مرغمة عمى 
النافذة االقتصادية ومن جية اخرى تحمل التبعية "لالمبريالية دون امبراطورية" من اجل تامين 

فقد ورثت ىذه الدول حدودا وضعيا المستعمرون وفق مصالحيم سواء لكونيا تمبى حاجات 
ادارتيا االقميمية التي كانت تشكل التخوم الداخمية لكل امبراطورية ام سواء كانت تتطابق مع 

بين القوى االوربية المتصارعة الحدود القصوى بين االمبراطورايات التي كانت ثمرة توازن القوة 
.ان الدول االستعمارية التي احتمت الشرق األوسط وافريقيا وشرق اسيا تركت مشاكل (97)آنذاك 

حدودية بين الدول التي كانت تستعمرىا قبل ان تجموا عنيا وتحولت الحدود فيما بعد الى 
ات الثقافية والجغرافية "قنابل موقوتو " كونيا لم تراع مدى مالءمة ىذه الحدود لالعتبار 

. فقد نجد بعض االقميات داخل تمك الدول تكون غالبا غير راضية بواقعيا (98)واالنسانية 
وايضا الميول في الدين احيانا يكون من العوامل التي تعرقل  000وغير موالية لمحكومة 

مقمق االندماج التام فضال عن االقميات الكبيرة تكون في كثير من االحيان مصدرا ل
. وبدل ان تبنى ىذه الدول الجديدة أليات التقارب والتعاون فيما بينيا عمدت (99)واالضطرابات 

الى سموك طغى عمية التنابذ الذي  بدى عميو  في كثير من االحيان وسيمة إلثبات الذات 
ي . وبالنسبة لدول المشرق العرب(500)يذكر فيما كان يجري بين القبائل والعشائر من صراعات 

فان ارتباط واقع التجزئة في المنطقة تاريخيا بالعيد الكولونيالي وترتيبات القوى االستعمارية فقد 
ساد اعتقاد لدى الدول الصغيرة عمى نحو خاص ان شرعيتيا الحديثة كدول مستقمة ىي 
شرعية ىشة غير مستقرة وان عمييا ان تبرر وتدافع عن ىذه الشرعية بصورة مستمرة الوحدوي 

قائدي وااليديولوجي( الذي جعل من الوحدة عقيدة مقدسة مطمقة، وكان من شأن العصبية )الع
في حين  0000العقائدية القومية ان وضعت موضع شك وتحدي شرعية انظمة الحكم 

انصرفت السمطة في كل بمد الى تعزيز أمنيا الذاتي وتكريس حكميا واالنزواء نحو الداخل 
ر االستراتيجي الصادر من اعداء العرب بعد ان انزلق فضال عن تضاؤل االحساس بالخط

الجميع الى ىوة االخطار التكتيكية البينية  وتغذية العنف وتحديده كألية لمميء  الفراغ 
.ان ما يدعو الى العجب حين ننظر الى االحتجاجات التي (505)السمطوي لمحاوالت اقصائيا 

وحدة )في المشرق العربي ( ىو ان ىذه الحدود اثارىا رسم الحدود لدى العرب الطامعين الى ال
ال تزال قائمة الى االن وىي تفصل كما في صيغتيا االولى الى حد كبير بين الدول 

في حقيقة االمر ال يمكن فصل الناس عن عالميم المكاني النيم يولدون فيو  (.502)الحالية
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من خاللو ولذا يوجدون األمكنة . ويستمرون في ايجاده بالتعبير عن القيم والمعتقدات الثقافية 
.ان ابناء (502)ومن خالل ايجاد ىذه األمكنة فأننا  نبني اليويات التي تسمح لنا بتوجيو انفسنا 

القرية في اقميم معين يشعرون بانشداد الى اراضييم في قريتيم اكثر مما يشعرون بانشدادىم 
المدينة ثم عمى المدينة ككل  الى اطراف االقميم الذي يضميا وينسحب ذلك عمى الحي في

واستطراد عمى مراكز االقميم او المنطقة ككل  الكن اذا حل التباين االجتماعي في المكان 
الذي تعيش فيو لسبب او الخر وغاب التفاعل االجتماعي تتبدل مشاعرنا ازاءه ويتالشى 

. وفي دول (504)بة لنا تعمقنا بو وينتفي انتماؤنا اليو في عممية تفقده سماتو األرضانية بالنس
المشرق العربي نالحظ في واقع تعددية االنتماءات الداخمة في تشكيل اليوية العربية و في 

بين انتماء عام لمعقيدة والحضارة  000تكوين النسيج العربي العام نجد ان ىنالك ازدواجية 
الحال لمكيانات السياسية وانتماء مجتمعي تجاه القبيمة او الطائفة او المحمة وانتماء محكم واقع 

القائمة، ىذا الوالء الثالثي المزدوج نشأ في واقع تاريخي مازال قائما وقد تزايد اخيرا بروز والء 
التعدديات المجتمعية الصغيرة من قبيمة وطائفية عمى حساب البعدين االخرين الحضاري 

الظاىرة العربية" ماديا  . عمى ىذا تمثل الحدود في(501)الشامل والسياسي الوطني او القطري
ومعنويا اشكالية ومفارقة بالغة التعقيد  والتناقص نستنتج مما سبق ان النظام الخاص باراضي 

بيكو -الدولة الحديثة والذي أنشأتو القوى االستعمارية في الشرق األوسط بعد اتفاقية سايكس 
واالجتماعي كان اليدف  وما يخص تقسيم الحدود خمق اشكالية فيما يتعمق بالتنظيم المكاني

منو تغير الوالء التقميدي لسكان تمك المجتمعات ففي القانون الدولي الحديث تتصل السيادة 
اتصاال واضحا باالقميم )السياسي( لكن الصورة تختمف تماما في القانون الدستوري االسالمي 

مي او فالدولة االسالمية قامت عمى اساس عقائدي وليس عمى اساس سياسي او اقمي
. وعمى ىذه الشاكمة قامت الدولة العثمانية لذلك ال يمكن ان نحكم عمى اخطاء (506)عرفي

الحكم التركي دون االشارة الى احداث االمبراطورية المركزية ومصائرىا )العثمانية ( فقد كان 
 االىتمام األعظم بالدفاع عن االمبراطورية يميي العاصمة )اسطنبول( عمى ان تصرف العناية
الكافية لممتمكات النائية )في المشرق العربي ( كما كانت حاجة الحكومة المركزية الداعمة 
لمرجال تستنزف ىذه الممتمكات )مناطق االطراف( لذلك كانت االمبراطورية وىي في دور 

عمى ان  (507)االنحطاط ميددة من مسافة قريبة باالنقراض معذورة في كثير من تقصيرىا 
دودىا السياسية تظالن نتاجًا تاريخيا بما يعني ان ىذا النتاج ليس سوى اراضي الدول وح
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احتمال رجحة  عمى غيره من االحتماالت وبالتالي فان مفيوم االراضي في اطار ما آلت الية 
الخريطة السياسية لمدول في الوقت الراىن تعبر عن ظاىرة ال تخضع الي حتمية ال تاريخية 

فاذا كانت الحدود ىي حاصل موازين قوى )كماالحظنا في  000والسياسية وال جغرافية 
البحث( فانيا بالضرورة عرضة لتحوالت بين القوى السياسية التي تسعى كل منيا الى انتزاع 

عمى اننا يجب ان  (508)االعتراف الدولي بحقيا في اراضييا اذ ال سيادة بدون ىذا االعتراف 
قميات العريقة الزالت  تمعب دوراميما  في المشيد ندرك ان مسالة القوميات واالديان واال

 السياسي لمشرق األوسط وفي تاريخة المعاصر.
 االستنتاجات   

ان مصطمح الشرق األوسط ال يشير في الواقع الى وحدة جغرافية قائمة بذاتيا -5
تتسم بالتجانس ولكنة مجرد مفيوم مصطنع  من خارج المنطقة صاغتو القوى العظمى التي 

 ة  مصالحيا خالل الحرب العالمية الثانية وقبميا  .فرض
ان الدول االستعمارية تجنبت اطالق مسمى ذي طابع جغرافي عمى منطقة  -2

المشرق العربي وتجنبت اطالق اي مسمى لو داللة حضارية او تاريخية عمى المنطقة والتي 
الشرق األوسط بدل  يقع العرب في القمب منيا فالغرب حرص عمى التغطية باستخدام مصطمح

 من مصطمح يعتمد عمى اليوية العربية  او االسالمية  لممنطقة .
ان االىمية االستراتيجية والجيوبوليتكية لمنطقة الشرق األوسط ادركتيا كل قوة -2

راغبة في التوسع االقميمي واالستعمار سواء كانت من داخل المحيط او كانت خارجو  مما 
 استعماري عنيف . جعل المنطقة مسرحا لصراع

كان لمفراغات الصحراوية الشاسعة والقاحمة التي فصمت بين مراكز التحضر -4
تشكل تعقيدا مورفولوجيا  كان بمنزلة  "العامل االنفصال "االول في الشرق األوسط بجانب 

 االطماع االقميمية والدولية .
حور الصراع ان الشرق األوسط لو اىمية كبرى من خطط االستعمار االوربي وم-1

 بين القوى البرية )الروسية( والقوى البحرية الغربية .
لعبت المسالة القومية دورا كبيرا في تفتيت  الدولة العثمانية واستغمت  لتحقيق -6

 اىداف جيوبوليتكية .
 كان لجيوبوليتكية االقميات )الدينية والعرقية( دورة كبيرا في تفتيت  الشرق األوسط.-7
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 بر لين كان السباب جيوبوليتكية .–مى خط سكك بغداد ان التنافس ع-8
تعمدت الدول االستعمارية عمى انشاء دول حاجزة في الشرق األوسط لتامين -9

يقاف التوسع الروسي باتجاه الشرق األوسط   الكيان الصييوني وا 
ان ىنالك اشكالية في دول المشرق العربي بسبب تعددية االنتماءات الداخمة في -50

اليوية العربية بين انتماء عام لمعقيدة والحضارة وانتماء مجتمعي تجاه القبيمة والطائفة  تشكيل
 او القطر كان سببو الحدود التي رسميا المستعمر .

 االحاالت
، أبو ظبي ، دار كممة 5ايف الكوست، الجغرافية السياسية لممتوسط وترجمة وىيدة درويش ، ط (5)

 .27، ص 2050لمثقافات والتراث ،
، 5سميمان حزين، )المشرق العربي بين الماضي والحاضر(، المجمة الجغرافية العربية ، العدد   (2)

 .6، ص 5968القاىرة، دار الطباعة الحديثة ،
محمد عبد السالم ، الكثبان المتحركة والمحددات الجغرافية لقيام الشبكات اإلقميمية في الشرق   (2)

 .75، ص2052، القاىرة ، مركز األىرام ،47جمد ، الم589األوسط ،السياسة الدولية ، العدد،
عالء عبد الوىاب ، الشرق األوسط الجديد سيناريوا الييمنة اإلسرائيمية ، القاىرة،  دار سينا لمنشر   (4)
 .12، ص5991،
جورج لنشوفسكي "الشرق األوسط في الشؤون العالمية" ترجمة جعفر الخياط، بغداد، دار المتنبي   (1)
 .54، ص 5964،
عبد السالم ، الكثبان المتحركة ، المحددات الجغرافية لقيام الشبكات األقميمية مصدر سابق محمد   (6)

 .72ص
محمد رياض ، االصوال العامة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتكيا ، بيروت، دار النيضة   (7)

 .292، ص 5989، 2العربية ط
، بيروت، شركة المطبوعات لمتوزيع 5عمي وىب ، الصراع الدولي لمسيطرة عمى الشرق األوسط ، ط (8)

  62، ص2052والنشر ،
 .56-51جورج لنشوفسكي ، الشرق األوسط في الشؤون العالمية ، مصدر سابق ، ص (9)
 . 9، ص 5961، 5ابراىيم شريف ،الشرق األوسط ،بغداد ،شركة دار الجميورية ،ط  (50)
، بيروت ، دار 5داي ، االمة والدين في الشرق األوسط ، ترجمة عبد االلو النعيمي ، طفريد ىالي  (55)

 . 598، ص 2000الساقي 
 .520عمي وىب ، الصراع الدولي لمسيطرة عمى الشرق األوسط ، مصدر سابق ، ص  (52)
نار ، محمود خميل ، المتغيرات الجديدة ، استراتجية القوتيين االعظم في الشرق األوسط ، مجمة الم  (52)

 .45، ص 5988، 28العدد
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جاسم سمطان ، الجغرافيا والحمم العربي القادم )جيوبوليتك ( ، بيروت ، تمكين لالبحاث والنشر ،  (54)
 .67، ص 2052، 5ط
، 2،2052جان جاك بيربي، الخميج العربي، تعريب نجده ىاجر وسعيد الغز، بغداد، دار الشرق، ط (51)

 . 22ص
(56) O'shea  Raymond  ،the sand king of Oman، London ،1975،p20       
فواد حمو خورشيد ، الجيوبوليتكس المعاصر ، العراق، المديرية العامة لالعالم والطبع والنشر ،   (57)
 . 20، ص 2052، 2ط
-84، ص 5987، بيروت، 5سيار جميل والعولمة الجديدة ،)المجال الحيوي لمشرق األوسط (،ط  (58)

81. 
، بيروت، 5يوبوليتكية "قضايا االرض والنفط والمياه "  طمعين حداد ، الشرق األوسط،دراسة ج (59)

 . 28، ص 2002شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،
(20) Nurit ،water ،Resources and Conflicit in the middle East ،London ،New 

York Rontledge، 1994،  p.p116 نبيل خميفة ، مشكمة المياه في الشرق األوسط ، بيروت ومركز
 . 54، ص 5994،  5، ط5اسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، جالدر 
 . 28معين حداد والشرق األوسط دراسة جويوليتكية ، مصدر سابق ، ص (25)
، بيروت،شرعة المطبوعات  5جورج قرم، تاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة الى اليوم،ط (22)

 .29، ص2050لمنشر  والتوزيع،
 .29وسط من االزمنة  القديمة الى اليوم ،مصدر سابق ،صجورج قرم ،تاريخ الشرق األ  (22)
 .  8ابراىم شريف ،الشرق األوسط ،مصدر سابق وص  (24)
  20جورج قرم وتاريخ الشرق األوسط ،مصدر سابق وص   (21)
،مجمد 4محمد جابر االنصاري ،الحدود بين العر ب لتجاوزىا البد من تحديدىا ،عالم الفكر عدد   (26)

 . 50، ص2004لمثقافة والفنون واألداب ، ،الكويت ،المجمس الوطني 22
،القاىرة ، مطبعة مقيوي  بدون سنة  5كمال رفعت ،االستعمار والصييونيو  وقضية فمسطين ،ط  (27)

 .  7،ص
  52،ص 5961، 5شكري نديم ،حرب فمسطين ،بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ،ط  (28)
-5972، 5،بغداد  ،مكتبة بغداد ،ط عبد الرزاق عباس حسين ،الجيوبولتكس والسياسات الجغرافية  (29)

 .   54،ص 5974
عمي محمد المياح ،السياسة الروسية والموقع الجغرافي العربي ،سمسمة النافذه الحرة  بغداد ، ،بين   (20)

  80،ص5997الحكمة ،
،  20غانم محمد صالح ،روسيا والخميج العربي ، سمسمة النافذة الحرة ،بغداد بيت الحكمة ،العدد   (25)

 .  82-85،ص5997
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، تعريب حسين 5جان بول شانيولو وسيدي احمد سياح ،مسالة الحدود في الشرق األوسط ،ط   (22)
 .58،ص2006حيدر ،بيروت ،عويدات لمنشر والطباعة ،

،مجمة السياسية الدولية  2001-5968في العالقات العراقية الكويتية قيس جواد عمي ،اثر النفط   (22)
 .22،ص 2007-2006، كمية العموم السياسية ،الجامعو المستنصرية ،6،عدد

زبغينو برجنسكي ،رقعة الشطرنج الكبرى ،ترجمة نافع ايوب خميس ،دمشق ،مركز الدراسات    (24)
 . 21،ص 5990، 5العسكرية ،ط

 . 520جورج قرم ،تاريخ الشرق األوسط ،مصدر سابق ،ص  (21)
احمد داود اوغموا ،العمق االستراتيجي "موقع تركياودورىا في الساحة الدولية " ،ترجمة محمد جابر    (26)

 . 262،ص 2050،بيروت ،الدار العربية لمعموم ، 5ثمجي وطارق عبد الجميل ،ط
ا الجيوبوليتكي ،ترجمة عماد حاتم ،االردن ،دار السكندردوغين ،اسس الجيوبوليتكيا "مسقبل روسي   (27)

 .12،ص 2050الكتاب الجديدةالمتحدة،
 . 22،ص 5986، 5اورخان محمد عمي ،السمطان عبد الحميد ،الكويت ،دار الوثائق ،ط  (28)
مصطفى صبري ،االسرار الحقيقة وراء الغاء الخالفة العثمانية واالسكندرية ،دار الدعوة لمطابعة  (29)

 .26،ص 5981، 5والنشر ،ط
 2جمال واكيم ،صراع القوى الكبرى عمى سوريا ، بيروت ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط  (40)
 . 80،ص2052،
،ترجمة عاطف معتمد وعزت 5كالوس دودز وديفيد ااتكنسون ،الجغرافية السياسية في مائة عام ،ج (45)

 . 85،ص 2050، 5زيان ،القاىرة ،المركز القومي لمترجمة ط
،الكرنك  5ي اتزل بيرسي ،الجيوبوليتكيا ،ترجمة يوسف مجمي ولويس اسكندر ،جرسل فيفيمدروج (42)

 .575لمنشر والطباعة ،القاىرة ،ص
 . 84جمال واكيم ،مصدر سابق ،ص (42)
عمي محمد الصالبي ،الدولة العثمانية )عوامل النيوض واسباب السقوط ( ،بيروت،مكتبة حسن  (44)

 . 208،ص 2052، 2العصرية،ج
،دار ابعاد لمطباعة والنشر والتوزيع  5دين ،صراعات عمى حافة الياوية ،ط عموان نعيم أمين ال  (41)
 .21،ص 2059،
رصيف ،الخميس  –القطار الذي غيرخريطة الشرق األوسط  –براين –فاروق زيدان ،خط بغداد  (46)
    article.hHttp.//raseef.netنوفمبر  22،
 5مد االول ،مجموعة من المؤلفين ،طمئة عام عمى الحرب العالمية االولى ،مقاربات عربية ،المج (47)

 . 916،ص 2056،قطر، المركز العربي لالبحاث ودراسات السياسية ،
 . 572،ص 5982، 5جمال حمدان ،استراتيجية االستعمار والتحرير ،القاىرة ،دار الشروق ،ط (48)
 . 85جمال واكيم ،صراع القوى الكبرى عمى سوريا ،مصدر سابق ،ص  (49)
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 .61وسط ،مصدر سابق ،صابراىيم شريف ،الشرق األ  (10)
البريطاني عمى ايران عشية الحرب العالمية االولى  –نوري عبد بخيت السامرائي ،الصراع الروسي  (15)

 . 65،العراق ،مركز دراسات الخميج العربي ،ص 4-2،العدد 58،مجمة الخميج العربي ،مجمد 
معتمد وعزت زيان  ، ترجمة عاطف 5افيل روشفالد،القومية العرقية وسقوط االمبراطوريات ،ط  (12)

 . 77،ص2052،مركز القومي لمترجمة ،
 2054، 5عمي عبد فتوني ،العرب ومخاطر الشرق األوسط الجديد ،بيروت ،دار الفاربي ،ط (12)

 . 24،ص
ساطع الحصري ،نشوء الفكر القومية في البالد العربية ، بيروت، دار الطميعة العربية ،بدون سنة  (14)

 .7،ص
 . 77ية وسقوط االمبرطوريات ،مصدرسابق ،صافيل روشفالد ،القومية العرق (11)
 .51عمي عبد فتوني ،العرب ومخاطر الشرق األوسط الجديد ،مصدر سابق ،ص (16)
-5957وسام عمي ثابت ورائد راشد محمد ،اثر الحركات القومية في تفكيك االمبراطورية الثنائية  (17)

 . 558،ص2052، ،2،العدد 20، مجمة تكريت ،المجمد5920
  http://tipyan.com،2059نوفمبر  51سقطت الخالفة العثمانية، تبيان ،ليمى حمدان ،كيف  (18)
صالح محروس محمد ،الضباط العرب في الجيش العثماني بين الوالء المقدس لمسطان العثماني  (19)

 ، 2058ابريل ،7والوالء لمقومية العربية ،الشرق األوسط ،
 .20انية  ،مصدر سابق صمصطفى صبري ،االسرار  الحقيقة وراء الغاء الخالفو  العثم  (60)
 .12عمي عبد فتوني ،العرب ومخاطر الشرق األوسط الجديد ،مصدر سابق ،ص (65)
 . 56،ص 5994نيقوالس فاندام ،الصراع عمى السمطة في سوريا ،القاىرة ،مكتبة مدبولي لمنشر ، (62)
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