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التوتّرات يف املنطقة وأمن الشرق األوسط

التوترات في المنطقة وأمن الشرق األوسط
أيمن الفيصل *

مل يُع ّد الشرق األوسط منطقة نفوذ أحادي القطبية يف الوقت الراهن؛ نتيجة لتشابك
العالقات الدولية واإلقليمية يف آن واحد من جهة ،وجت ّدد الصراعات بني القوى الدولية الفاعلة يف
خيص املناطق اجلغرافية ،وما
املنطقة ،وجت ّدد النزاعات القدمية واجلديدة للقضااي القومية واملذهبية ،وما ّ
خيصها من تنافس اقتصادي من جهة أخرى ،فاملراقب للمنطقة جيد مزيداً من العمل املشرتك واملنسق
يف خمتلف اجملاالت من قبل القوى اإلقليمية والدولية يف هذه املنطقة ،والسيما يف اجملال العسكري
نتيجة ما عصف يف املنطقة من تطورات بعد عام  ،2011إذ أصبحت هذه التطورات ذات شأن
دويل معقد ،وإن املتابع للتطورات مل َير «أن هناك نظاماً أمنياً قادراً على حتويل املواجهات العسكرية
إىل ترتيبات سياسية» 1من شأنه جتنيب املنطقة من شبح احلرب فيما لو حدثت.
لقد ساعد الوضع اجلديد يف الشرق األوسط من ضعف املؤسسات الرمسية يف بعض األنظمة
العربية بعد عام  2011إىل إجياد جمتمعات ضعيفة وحكومات غري قادرة على إعادة ضبط وضع
الدولة داخلياً ،وعدم توحيد الرؤاي لسياسة الدولة اخلارجية؛ مما ساعد أيضاً إىل إجياد صراعات
جديدة خمتلفة وخمتلطة وغري متوازنة ،تصدرت فيها املشهد دوالً مثل سوراي واليمن وليبيا والعراق بعد
عام  ،2014وما أحدثهُ دخول تنظيم داعش إىل البالد من تغيري يف التوازانت السياسية يف الساحة
السياسية العراقية داخلياً ،وفضالً عن ذلك أن ما تعرضت لهُ املنطقة من هتديد أمين واقتصادي
طوال السنوات العشر املاضية شارك يف تغيري ميزان القوى يف املنطقة بنح ٍو عام ألقى بظالله على
حالة التوازن يف الشرق األوسط بنحو كامل.
 -1األمن اإلقليمي يف الشرق االوسط إىل أين؟:
https://katehon.com/ar/article/lmn-lqlymy-fy-lshrq-lwst-l-yn

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أسباب ذات طابع واقتصادي وأمين
لقد ّأدى الفراغ اجليوسياسي الذي تركتهُ الوالايت املتحدة األمريكية يف املنطقة إىل مواجهة
متعددة األقطاب بني الالعبني الدوليني واإلقليمني على حد سواء من التنافس فيما بينهم اترة،
والتعاون املشرتك مبختلف اجملاالت اترة أخرى ،ويف ظل الواقع السياسي اجلديد جراء هذا االنسحاب
تدخلت روسيا
مهد الدخول بغطاء اقتصادي لبعض الدول فقد ّ
الذي ميكن أن نسميه بـ»النسيب» ّ
بنحو متزايد يف الشرق األوسط دون االهتمام أبن تؤدي دور الضامن األمين الشامل فيه ،واكتفت
ابلرتكيز على سوق الطاقة ،وعقود بيع األسلحة ،ومحاية أصوهلا اجليوسياسية ،2أما الصني فمن
جهتها اخذت ابلسعي إىل األهداف االقتصادية؛ لتعزيز وجودها إىل أقصى نقطة ممكنة يف املنطقة،
وعرب مشاريع استثمارية واقتصادية طويلة األجل عرب «إقناع دول شرق أوسطية ابالنضمام إىل
مشروعها الطموح (حزام واحد  ..طريق واحد)» ،3وتسعى إىل البقاء بعيدة قدر اإلمكان عن
مناطق الصراع ذات الطابع العسكري والذهاب حنو املناطق اهلادئة الذي من شأنه أن يؤمن هلا سوقاً
لتصريف منتجاهتا التجارية ويفتح اجملال أمام شركاهتا الصناعية واالقتصادية للمزيد من االتفاقات
التجارية والصناعية مع تلك البلدان ،ويف الوقت نفسه تعول على «مد يد العون من قوى عظمى
مسؤولة وبناء ًة مثل الوالايت املتحدة األمريكية يف تعزيز االستقرار يف املنطقة».4
ومل يكن االحتاد األورويب بعيداً عن الدخول يف املنطقة الذي أخذ منحى تقليدي بتواجده
يف ظل هذه التوترات ،على الرغم من التحدايت اليت يواجهها داخلياً يف توحيد صفوفه نتيجة رغبة
 -2سينزاي بيانكو ،اخلليج يف  :2019املعضالت األمنية ،مركز اجلزيرة للدراسات،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/2019-190430094812803.html
3- Nikolay Kozhanov, “Russian Policy Across the Middle East: Motivations and Methods”,
Chatham House, 2018
https://www.chathamhouse.org/publication/russian-policy-across-middle-east-motivationsand-methods

 -4ديفيد شينكر ،نفوذ الصني يف الشرق االوسط ،معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن،

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/chinas-middle-east-footprint
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بريطانيا اخلروج من حتت عباءته ،فضالً عن سياسة اهلجرة ومشكلة الالجئني ،ومعاجلة مشكلة
املديونية لبعض بلدانه مثل اليوانن ،فقد أخذ العمل تقليدايً جنباً إىل جنب مع الوالايت املتحدة
يف املنطقة «فبات يبحث عن سبل مبتكرة وأكثر استقاللية تبعدهُ عن واشنطن يف سبيل توحيد

صوته ومواقفهُ» ،5عرب الدخول يف اتفاقيات اقتصادية وسياسية مع بلدان الشرق األوسط من خالل
سياسة خارجية لالحتاد ككل ،أو العمل عرب سياسة خارجية لكل دولة على حدة ،فقد أخذت
أملانيا -على سبيل املثال -ابلعمل حنو ضمان اتفاقات اقتصادية يف جمال الطاقة مثل ما مت توقيعه
مع العراق من اتفاقيات يف تطوير قطاع الكهرابء يف نيسان من العام احلايل ،أو الدخول يف األسواق
التجارية عرب اتفاقات استثمارية يف القطاع الصناعي والصحي ،ومل يكن اجلانب األمين بعيداً عن
التوجه األملاين يف املنطقة ،فقد عملت على عقد اتفاقات أمنية استشارية يف تدريب القوات العراقية
ّ
خيص التدريب
مشال العراق وتقدمي «االستشارات العسكرية للمؤسسة العسكرية العراقية فيما ّ
والدعم اللوجسيت يف عملية مكافحة اإلرهاب».6
أسباب ذات طابع سياسي
لقد تسبّبت عمليات التغيري يف منطقة الشرق األوسط بعد عام  2011بتغيري خارطة
التحالفات ،ونظام العالقات عموماً ،وهو ما أثر بنح ٍو واضح يف عملية التوازانت السياسية يف
املنطقة مؤخراً ،وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التوتر يف املنطقة إال أن طبيعة هذا التوتر أيخذ منحى

5- Sven Biscop. The European security strategy: a global agenda for positive power. (London:
Routledge), 2016,
http://www.egmontinstitute.be/the-european-security-strategy-a-global-agenda-for-positivepower/

 -6الدعم العسكري األملاين للعراق ..تعدد املكوانت أبرز التحدايت،

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85
%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%
AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D
8%A7%D8%AA/a-42851528
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إظهار الردع أمام اخلصم ،وإن عملية إظهار الردع ذي الطابع االقتصادي يف بعض األحيان يعرض
التحالفات يف املنطقة إىل مواقف حمرجة للكثري من الدول ،فعملية احتجاز السفن يف اخلليج العريب
من قبل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية -على سبيل املثال -واحتجاز السلطات يف منطقة جبل
طارق من قبل البحرية امللكية الربيطانية لناقلة النفط اإليرانية ،والدعوة من قبل اخلارجية الربيطانية
لدى االحتاد األورويب إىل وضع خطة حلماية الشحن البحري يف «منطقة اخلليج عن طريق تشكيل
قوة بقيادة أوروبية تعمل على ضمان العبور اآلمن للطواقم والشاحنات يف هذه املنطقة احليوية»،7
فرضت هذه التطورات واقعاً جديداً للتحالفات يف املنطقة بنح ٍو عام وعلى أطراف تلك التحالفات
بنح ٍو خاص ،فهو يع ّد هتديداً أمنياً لدول اجلوار ،ويف كثري من احلاالت فإن التهديد يف العادة
يسبب اضطراابً يف التوازانت واحتدام يزيد من إمكانية حدوث الصراع ،وفيما لو مل يكن هناك
حساب دقيق ملثل هذه التهديدات اليت تظهر كوهنا ردعاً يف البداية ،فقد يكلف ذلك املنطقة حرابً
تكون فيها كل األطراف أمام خسارة كبرية ،فقد أوضحت عمليات احتجاز السفن يف اخلليج
العريب ،وضرب املنشآت النفطية (أرامكو) يف السعودية ،واالنسحاب األمريكي من مشال سوراي
إعادة حساب التوازانت اجلديدة ،وفرضت واقعاً جيوسياسياً جديداً ،أيقن اجلميع أن املصلحة
تقتضي اجللوس على طاولة املفاوضات لغرض ترتيب األوراق من جديد دون إحداث فوضى قد
تكلف اجلميع مثناً ابهظاً.

7- France 24,
https://www.france24.com/ar/20190722-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8
%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D
8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D
8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7
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ويف ظل الوضع املتقلب يف املنطقة «فإن القوى اإلقليمية ،اليت عادة ما تؤدي دور الالعبني
اخلارجيني الضامنني للتوازن يف املنطقة ،تتطلع إما إىل تنويع عالقاهتا األمنية وحتقيق توازانت جديدة
وإما إىل حماولة أداء دور استباقي أكثر طموحاً عرب االستفادة من الوضع القائم» ،8فعلى سبيل

غي من قواعد اللعبة يف املنطقة؛
املثال :إن التنافس الصيين-األمريكي يف الشرق األوسط قد ّ
فأخذت الوالايت املتحدة ابلتوجه حنو مشال شرق آسيا والعمل على أن تكون هذه الدول هي
ساحة الصراع غري املباشر مع الصني ،وأن الوالايت املتحدة هبذا الدور قد أضافت العبني اثنويني،
وقد فُ ّسرت هذه اخلطوة من قبل مراقبني أبهنا «فكرة تقاسم األعباء» على غرار التحالف الدويل
الذي شاركت فيه الدول هلزمية داعش ،ولكن يف الوقت نفسه تنظر الوالايت املتحدة هلا على أن
ذلك سيؤدي إىل دفع الصني حنو احملافظة على أصوهلا االقتصادية يف تلك املنطقة؛ وابلتايل صرف
املزيد من األموال هلذه العملية اليت من شأهنا احلد من النفوذ الصيين يف مناطق أخرى يف مشال أفريقيا
ومنطقة الشرق األوسط.
ختل
ويرى مراقبون أن املقارابت األمريكية يف احتواء إيران أدت إىل توجه الفت «ألن أي ٍّ
عن أية مساحة جيوسياسية سيؤدي إىل إعادة احتالهلا بسرعة من قبل العبني وقوى منافسة»،9
فاالنسحاب األمريكي من مشال شرق سوراي يراه كثريون أنه متناقض متاماً أمام خطة احتواء إيران
كما أعلن الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ،ولكن يف الوقت نفسه أدركت بعض دول اخلليج
مسبقاً ضرورة مراجعة مواقفها خليجياً وعربياً؛ مما دعتها إىل اختاذ مواقف سياسية أكثر مرونة إذ
«أعربت البحرين واإلمارات يف  28كانون األول من العام املاضي أهنما ستعيدان فتح سفارتيهما
8- Toby Dodge, Iraq: A Year of Living Dangerously, Survival 60.5 (2018.
https://www.iiss.org/publications/survival/2018/survival-global-politics-and-strategyoctobernovember-2018/605-04-dodge-cm

 -9سينزاي بيانكو ،اخلليج يف  :2019املعضالت األمنية ،مركز اجلزيرة للدراسات،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/2019-190430094812803.html
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يف دمشق» ،10منضمتني بذلك إىل سلطنة عُمان ،وذكرت السعودية والكويت أهنما سيعمالن على
إعادة حضور سوراي يف جامعة الدول العربية.
احملصلة
إن طبيعة التنافس األمريكي-الصيين يف املنطقة وما سريافقهُ من تغيري يف طبيعة التوازانت

والتحالفات مستقبالً سيؤدي ابلنتيجة إىل فرض واقع جديد ُيتّم على اجلميع إعادة دراسة مواقفه
وتوجهاته اإلقليمية والدولية بل وحىت احمللية ،وما مل تدرك الدول اخلليجية والعربية بنح ٍو عام حجم
هذا التغيري والعمل داخلياً من إعطاء فرصة أكثر اتساعاً يف احلرايت السياسية ،وخلق رأي عام
حمايد ،وفسح اجملال أمام املشاركة السياسية والواسعة ،وتقدمي حزمة إصالحات اقتصادية جدية
وملموسة ،فريى مراقبون من نتيجة الفراغ الذي تركتهُ دول اخلليج يف املنطقة والتوجه حنو آسيا ومشال
أفريقيا يف احملافظة على نفوذها وأصوهلا االقتصادية والعمل على جعل هلا موطئ قدم هناك ،أن
املنطقة أصبحت ساحة نفوذ إىل قوى إقليمية أخرى يف الوقت الراهن ،وهذا سيساعد يف تعقيد

التكهن
املشهد السياسي يف املنطقة وجعل مركز التوازن والتأثري أحادي اجلانب ،وأن من الصعب ّ
جر املنطقة يف حرب خاسرة ،فاملصاحل مشرتكة والنفوذ يف الشرق األوسط حمتكم إىل لعبة دولية
إىل ّ
إقليمية أطرافها (الوالايت املتحدة األمريكية ،والصني ،وروسيا ،وتركيا ،وإيران ،ودول اخلليج).

 -10البحرين واإلمارات تعيدان فتح سفارتيهما يف سوراي ،صحيفة أخبار اخلليج،

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1149131
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