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ليدت السدألة الكخدية مدتججة أو طارئة عمى ىحه السشظقة بل ىي مشغخسة في تاريخيا
وجغخافيتيا وديسغخافيتيا السيسا مشح إعادة تذكيل خارطة الذخق األوسط عمى ضؾء تختيبات
سايكذ -بيكؾ قبل مئة عام .وما يزفي عمى السدألة الكخدية أىسية مزاعفة ىؾ ما شيجتو
مدت أغمب مكؾناتيا عمى اختالف تجاربيا ومداراتيا.
في الدشؾات األخيخة مؽ ديشاميات َّ
يسكؽ مالحغة تمػ الجيشاميات في العالقات الكخدية-الكخدية سؾاء داخل العخاق أو سؾريا أو
تخكيا أو إيخان .كسا يسكؽ الؾقؾف عمييا في أوضاع الكخد بالجول التي يعيذؾن فييا رغؼ
اختالف الدياقات الدياسية واالجتساعية واألمشية لكل بمج مؽ البمجان السعشية.
ورغؼ عسق الخوابط التي تجسع األكخاد وتشحت ىؾيتيؼ السذتخكة إال أن تؾزعيؼ الجغخافي عمى
عجة دول داخل السذخق وخارجو ،جعل مدارات السدألة الكخدية تختمف وتتعجد بتعجد البمجان
التي يشتسؾن إلييا .وإذا كان التفاوت في أوضاع األكخاد في كل مؽ العخاق وسؾريا وتخكيا
وإيخان يعؾد في وجو مؽ وجؾىو إلى اختالفات ديسغخافية وسياسية وأيجيؾلؾجية داخل
السكؾنات الكخدية ذاتيا ،إال أنو يعؾد كحلػ إلى اختالف السقاربات التي تتبشاىا الجول السعشية
إزاء السدألة الكخدية.
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لقج خزعت السدألة الكخدية عمى مجى تاريخيا إلى تجخالت ورىانات إقميسية ودولية تبايشت
ِ
حج التالعب ببعض مكؾنات األكخاد
بيؽ الجعؼ والسدانجة والتؾعيف الحي يرل إلى ّ

ومدتقبميؼ في السشظقة .وتدداد تمػ التجخالت ويتدع نظاقيا خاصة أثشاء األزمات

غالبا ما تكذف عؽ ىذاشة الكيانات الؾطشية والسشغؾمات اإلقميسية.
والرخاعات التي ً

تعؾد السدأ لة الكخدية إلى واجية األحجاث بالتدامؽ مع ما يذيجه العالؼ مؽ تؾجو متدايج نحؾ
انفجار اليؾيات الفخعية وصعؾد الحخكات االنفرالية .وال شػ في أن السؾقف اإلقميسي
والجولي الحي اصظجم بو استفتاء كخدستان في الخامذ والعذخيؽ مؽ سبتسبخ/أيمؾل ،7104
عمى سبيل السثال ،والخافض كميًّا الستقالل اإلقميؼَّ ،
مثل نياية مخحمة وبجاية أخخى في أحج
تقجما نحؾ تقخيخ السريخ .ولكؽ التقمبات التي تعيذيا مشظقة
أكثخ مدارات السدألة الكخدية ً
الذخق األوسط والسفتؾحة عمى كل االحتساالت ،ستحسل معيا مد ًيجا مؽ الفخص ومد ًيجا مؽ

التحجيات وستجفع األطخاف الس عشية إلى البحث عؽ مقاربات ججيجة لمسدألة الكخدية ،وىؾ ما

الزما
أمخ
يجعل التسعؽ في جحور ىحه السدألة ومتابعة مشعظفاتيا بالجراسة والتحميل ًا
ً
لمسيتسيؽ بسعادالت الذخق األوسط وما يعتسل فيو مؽ متغيخات.

مبكخ مؽ ِقَبل مخكد الجديخة لمجراسات
اىتساما ًا
ومؽ ىشا ،تأتي أىسية ىحا السمف الحي عكذ
ً
بالسدألة الكخدية ،وفيو يجج القارئ عجيج األوراق التي ُق ِّجمت ،عمى سبيل السثال ،في الشجوة

التي انعقجت في الجوحة بعشؾان "السدألة الكخدية :ديشامياتيا الججيجة وآفاقيا السدتقبمية" خالل

الفتخة مؽ  73-72نؾفسبخ/تذخيؽ الثاني  ،7104وشارك فييا نخبة مؽ الخبخاء واألكاديسييؽ
والدياسييؽ والستخرريؽ بالذأن الكخدي ،والشجوة التي حسمت عشؾان "السدألة الكخدية في
السذخق" وانتغست جمداتيا عمى مجى يؾمي  01-01يشايخ/كانؾن الثاني  7101بالجوحة.
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وتججر اإلشارة إلى أن بعض ىحه األوراق نحت مشحى التقخيخ البحثي الحي تشظبق عميو
الذخوط األكاديسية السعخوفة ،وبعزيا غمب عمييا وجية نغخ معجىا والسؾقف الدياسي

ِ
الحي َّ
أيزا بعض
تبشاه وىؾ ُي ّ
قجميا في الشجوتيؽ سابقتي الحكخ .كسا يجج القارئ في السمف ً

األوراق التي نذخىا مخكد الجديخة لمجراسات في أوقات ومشاسبات مختمفة وليا أىسية في تبيان

جالء والفيؼ تعسًقا.
معالؼ السدألة الكخدية مؽ زوايا وخمفيات تديج الرؾرة
ً

عشؾان الؾرقة البحثية

السؤلف

0

نحؾ مقاربة ججيجة لحل السدألة الكخدية

عبج الباسط سيجا

7

الؾاقع الدياسي الكخدي والتأثيخات اإلقميسية والجولية
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القزية الكخدية في تاريخ وسياسات روسيا
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