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))ملخص الورقة البحثية((
وتقليل  النزاعات  وحل  التوترات  لتقليل  إقليمي  أمين  إطار  وجود  إىل  ماسة  حاجة  هناك 
نيل كويليام  والدكتور  الدكتورة سنام وكيل  من  يعتقد كل  األوسط.  الشرق  اإلقليمية يف  املنافسة 
استناًدا إىل حتليلهم الستجاابت وتوصيات األشخاص الذين أجروا مقابالت معهم أبنه جيب بناء 
استقرار إقليمي، ولكن ال ميكن الوصول إىل النقطة اليت ميكن عندها حتديد عملية األمن اإلقليمي 
إال من طريق احلوار وخفض التصعيد وحل النزاعات إشراك مجيع اجلهات الفاعلة اإلقليمية، بتمكي 

من شركاء خارجيي مهمي.
يدرس املعهد امللكي للشؤون الدولية “تشااتم هاوس” يف ورقته البحثية الصادرة يف نيسان 
من  عدد  من خالل  األوسط  الشرق  منطقة  يف  إقليمي  أمين  إطار  بناء  إمكانية  مدى   2021
املسارات اليت تتمثل يف هتدئة النزاعات وخفض التصعيد، واحتواء إيران عرب إحياء خطة العمل 

الشاملة، جبانب عدد من اخلطوات املوازية. 
بشرط  أجريت  اليت  املنظمة  شبه  املقابالت  من  جمموعة  إىل  البحثية  الورقة  استندت  وقد 
السرية، مع 210 من اخلرباء وصانعي السياسات احلاليي والسابقي يف 15 دولة؛ إذ مت اختيار 
بعض الدول من خارج املنطقة نتيجة مشاركتهم ودعمهم لعمليات األمن اإلقليمي احلالية والسابقة، 

أما اختيار البلدان من داخل املنطقة فقد استند إىل خلفية مشاركتهم يف األزمات النشطة. 
اإلقليمي  األمن  من خرباء  عدد  واختربها  املؤلفي  قبل  من  املقابالت  أسئلة  ُوضعت  وقد 
والشرق األوسط، فخالل الفرتة من يوليو إىل نتشرين الثاين 2020، مت سؤال األشخاص الذين 
متت مقابلتهم جمموعة من األسئلة بواسطة استبيان قياسي شبه منظم عن اجلدوى واملسارات احملتملة 
حنو عملية أمنية يف الشرق األوسط، وحتدايت البيئة اإلقليمية احلالية، ومالحظات حول التوترات 
اجليوسياسية، ووجهات نظر حول كيفية أتثري نتائج االنتخاابت الرائسية األمريكية لعام 2020 

أهمية تشكيل إطار أمن إقليمي في الشرق األوسط

د. سنام وكيل - د. نيل كويليام *

* د. سنام وكيل: انئبة مدير برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف معهد تشااثم هاوس.
* د. نيل كويليام: الزميل املشارك يف برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف معهد تشااثم هاوس.
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على األمن اإلقليمي، وتصورات عن دوافع التوترات اإلقليمية، مع الرتكيز بنحٍو خاص على إيران، 
التوترات، مع إيالء اهتمام خاص لدور إيران اإلقليمي يف سوراي والعراق  وتوصيات ملعاجلة هذه 

ولبنان وفلسطي واليمن.
تكمن اخلطوة التأسيسية يف إعادة تعامل اإلدارة األمريكية بوجود خطة عمل شاملة مشرتكة 
وعودة إيران إىل االمتثال. إال أن إعادة االلتزام خبطة العمل الشاملة املشرتكة ال ميكن أن تكون غاية 
يف حد ذاهتا. إذ من األفضل إدارة التحدايت اإلقليمية املتعلقة ابلتدخل اإليراين خارج حدودها 
من خالل مسارات تفاوضية متعددة األطراف. إىل جانب مسارات حل األزمات، أي الرتكيز على 
احلروب يف اليمن وسوراي، وبناء قدر أكرب من التضامن بي دول جملس التعاون اخلليجي، والصراع 

اإلسرائيلي الفلسطيين، وخلق تدابري بناء ثقة ذات معىن.
وتعّد املدة احلالية من التدفق والتحول يف النظام العاملي واإلقليمي فرصة مثالية للعمل حنو 
إطار أمين جديد للشرق األوسط. وهناك حاجة ملحة لوضع إطار أمين يف الشرق األوسط. ومن 
ارتباطها  بصدد فك  املتحدة  الوالايت  أن  واشنطن-  اإلدارة يف  تغري  النظر عن  الواضح -بغض 
إن أسباب فك  الشركاء واخلصوم هناك.  تعاملها مع  آلية  ترتيب  إعادة  األقل  أو على  ابملنطقة، 
االرتباط األمريكي واضحة جداً، وتتلخص يف مزيج من اإلرهاق الناتج عن املشاركة يف العديد من 
احلروب غري املنتهية، واالبتعاد عن املسائل “األقل شأاًن”؛ لتمكي الرتكيز بنحٍو أكرب على مواجهة 

التحدي املتزايد من الصي. 
هناك جهات كثرية يف اليمي األمريكي ترى أبن فك االرتباط يرتتب عليه تكاليف بسيطة، 
والسيما وأن منطقة الشرق األوسط ستتضاءل من حيث األمهية مع حترك العامل حنو حقبة ما بعد 
اهلندي  احمليطي  حنو  والصي  املتحدة  الوالايت  بي  السلطة  على  الصراع  ويتحول  والغاز  النفط 
واهلادئ. بعبارة أخرى، سُترتك منطقة الشرق األوسط إلدارة شؤوهنا اخلاصة، مع تضاؤل   قدرهتا على 
التأثري على االقتصاد العاملي. هذا املنظور الذي عرّب عنه عدد من األشخاص الذين متت مقابلتهم 
كجزء من هذه الورقة البحثية، يشري إىل أن مستوى الصراع والعنف يف املنطقة لن يزداد ولن ينخفض   

بنحٍو كبري، وأن إدارة الصراع سترتك لدول املنطقة، إذ ستنسحب الوالايت املتحدة بنحٍو اتم بينما 
ثنائياً لشركائها. يرى الباحثان أن هذا تنبؤاً محيداً بنحٍو كبري، وال  ستقدم الدول األوروبية دعماً 
أيخذ يف احلسبان سباقات التسلح اليت تلت ذلك بي دول الشرق األوسط. والسعي وراء تقنيات 
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وقدرات صاروخية جديدة، وكذلك البحث عن القدرات النووية. يف هذا السياق، فإن تكلفة عدم 
االكرتاث بشؤون هذه املنطقة ستفوق بكثري تكلفة املشاركة، واليت تصل يف حالة الوالايت املتحدة 

يف املنطقة إىل ما ال يقل عن 3 تريليوانت دوالر منذ حرب عام 2003 يف العراق. 
يشري الباحثان يف ورقتهما البحثية إىل أن التوقعات ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط قامتة. 
وهناك أمل ضئيل يف أن جتتمع اجلهات الفاعلة اإلقليمية دون ضغوط ودعم دوليي لرعايتهم حنو 
التوصل إىل اتفاقيات حول بعض القضااي األساسية اليت تفصل بي اخلصوم. إن النهج األمريكي 
املتمثل يف االستعانة مبصادر خارجية لألمن إىل جهات فاعلة إقليمية مثل اململكة العربية السعودية 
سياساهتا  تفاؤاًل يف  أكثر  تكون  أن  على  الدول  تلك  عملياً  قد حفز  املتحدة  العربية  واإلمارات 
اخلارجية وأعماهلا العسكرية. وقد استعانت الوالايت املتحدة مبصادر خارجية لتوفري األمن إلسرائيل 
يف بعض األحيان، على الرغم من أن سعي هذه األخرية الستقالل العمل غالًبا ما يتعارض مع 
السعودية  العربية  اململكة  بي  املصاحل  توافق  يؤدي  أن  املرجح  من  اآلن،  أما  واشنطن.  مصاحل 
واإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل يف الرغبة يف صد إيران -وتركيا أيضًا- إىل زايدة خطر نشوب 
السعودية  العربية  اململكة  حتذو  أن  املرجح  من  النزاعات،  حلل  الضغط  فرض  من  فبداًل  صراع. 
الفوضى، ولكنهما دائًما على استعداد  التعايش مع  املتحدة حذو إسرائيل يف  العربية  واإلمارات 
للتدخل إلدارة الصراع. ومن املؤكد أن جتربة اململكة العربية السعودية يف اليمن ستخفف من رغبتها 
لالخنراط بنحٍو كبري يف أماكن أخرى يف املنطقة. وكما توضح الورقة البحقية، ليس هناك موّدة بي 
هذه الدول الثالث وإيران، والثقة يف أدىن مستوايهتا على اإلطالق. ولذلكـ ال توجد رغبة لدى تلك 
الدول للتوصل إىل تفاهم مع طهران أو مع أي من حلفائها، وإن احتمالية سعي الرايض أو أبو 

ظيب أو تل أبيب إىل إجياد حل من نوع ما غري مرجح على اإلطالق. 
وابملقابل، هناك جمموعات قوية يف إيران ليس لديها حافز ملتابعة احللول السلمية للصراعات 
الدول  من  اسرتداده  يف  ترغب  قد  الذي  الثمن  ألن  املنطقة،  أحناء  مجيع  يف  فيها  تشارك  اليت 
املضيفة، مثل سوراي ولبنان، ومن اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى سيكون ابهظاً للغاية. وتطرق 
الباحثان إىل املقرتحات اليت قدمتها إيران -مثل مباردة أمل “HOPE”-  اليت رفضتها اجلهات 
الفاعلة اإلقليمية ألهنا مل تتضمن املظامل األساسية، والسيما تلك املتعلقة ابململكة العربية السعودية. 
وعلى األغلب، ستنتظر إيران الوالايت املتحدة إلعادة االخنراط يف خطة العمل الشاملة املشرتكة 
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)JCPOA(، وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على تركيز مجيع املفاوضات على امللف النووي، 
وبعيًدا عن القضااي اإلقليمية.

الباحثان أبنه على الرغم من أن املدة احلالية من  التوقعات القامتة، فريى  وعلى الرغم من 
التدفق والتحول يف النظام العاملي واإلقليمي فإهنا تعّد فرصة مثالية للعمل حنو إطار أمين جديد، 

ابلنظر إىل نقاط الضعف الرئيسة اليت تشرتك فيها مجيع الدول يف املنطقة.
منطقة الشرق األوسط بني اهلشاشة والصراعات متعددة األقطاب

على وفق الورقة البحثية، فقد انتهت مرحلة النظام أحادي القطبية، على الرغم من أن احلرب 
العراق عام 2003 ميكن اعتبارها  اليت قادهتا الوالايت املتحدة ضد نظام “صدام حسي” يف 
النقطة اليت بدأت عندها يف االهنيار، إال أنه ابلنسبة ملنطقة الشرق األوسط، كانت بداية احلرب 

يف سوراي هي اليت بشرت حبقبة جديدة متعددة األقطاب.
على الرغم من أن الوالايت املتحدة ال تزال القوة العسكرية األكثر هيمنة يف العامل، إال أن 
استعدادها إلبراز هذه القوة قد تراجع نتيجة جتاربا املتعاقبة يف احلروب من كوراي إىل فيتنام، ويف 
أفغانستان والعراق، ومنذ أن أعلن الرئيس األسبق “ابراك أوابما” عن توجهه حنو آسيا، وأوضح 
أنه على اململكة العربية السعودية اآلن “مشاركة” السيطرة يف املنطقة مع إيران، سحبت الوالايت 

املتحدة وجود قواهتا يف املنطقة وشرعت يف عملية فك ارتباطها الدبلوماسي أيضاً. 
اليت  روسيا  مثل  الفراغ  مبلئ  قامت  الدولية  القوى  بعض  أن  البحثية  الورقة  واستكملت    
تصرفت كفاعل رئيس، وأثبتت وجودها عسكراًي يف عدد من النزاعات والسيما يف سوراي وليبيا، 
أيًضا  ولكن  ألنقرة،  فقط  ليس  األسلحة  مبيعات  وزادت  أيًضا،  وثيق  بنحٍو  تركيا  إىل  وانضمت 
موسكو  دفعت  ذلك،  وفضاًل عن  ومصر.  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  للمملكة 
متوافقة مع  أوبك+  الرايض إلبقاء جمموعة  األمام، وعملت عن كثب مع  )أوبك+( إىل  أجندة 
ختفيضات اإلنتاج مع اهنيار أسعار النفط يف بداية عام 2020، وذلك على وفق ما أشارت له 

الورقة البحثية.
وأفاد الباحثان أن الصي بدأت يف إظهار الرغبة يف بعض املشاركة الدبلوماسية مبا يتماشى 



7

أمهية تشكيل إطار أمن إقليمي يف الشرق األوسط

الدولية،  املنظمات  داخل  موجوًدا  يزال  ما  اجلهد  هذا  لكن  املهيمنة،  االقتصادية  مصاحلها  مع 
والسيما األمم املتحدة. ومع ذلك، من الواضح أن الصي هي ابلفعل العب اقتصادي رئيس يف 
املنطقة، ومع ذلك، من الناحية النسبية، ال متثل منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا أولوية ابلنسبة 
لبكي، ولكنها ستستفيد من فك االرتباط األمريكي؛ إذ يفتح هذا سباًل وقنوات دبلوماسية جديدة 
تسعد بكي ابستكشافها، مثل اتفاقية التعاون االقتصادي واألمين   بي الصي وإيران ملدة 25 عاماً 

واملوقعة يف آذار 2021. 
كل هذا يدل على وجود نظام إقليمي انشئ ال يزال يف حالة تغري مستمر، وتراكب نظام 
دويل ما يزال يلعب على قدم املساواة. ابلنظر إىل هذا السياق، فإن فصل النزاعات املختلفة ومعاجلة 
كل منها كمشروعات منفصلة سيثبت أنه ميثل حتدايً خاصاً؛ وعليه فهناك حاجة واضحة وملحة 
إلطار أمين للمنطقة يعاجل جمموعة من القضااي اليت تشارك فيها الوالايت املتحدة وروسيا والصي 

بطرق خمتلفة.
من حرب العراق إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة 

نقاط  الشرق األوسط، هناك ثالث  للتوترات والصراع يف  الوضع احلايل  بفهم  يتعلق  فيما 
حامسة: حرب العراق عام 2003، والربيع العريب عام 2011، وتوقيع خطة العمل الشاملة املشرتكة 
-االتفاق النووي اإليراين- يف عام 2015. كل هذه األمور قد غريت بنحٍو كبري ديناميات األمن 
اإلقليمي يف الشرق األوسط، وإطالق العنان للمنافسة اإلقليمية، ومنو اجلهات الفاعلة غري احلكومية 
خارج املنطقة، ومبادرات السياسة اخلارجية اليت تقودها املنطقة. يف عام 2014، وصف الربوفيسور 
جريج غوز الوضع اإلقليمي بدقة أبنه “حرب ابردة”، إذ وضع األعداء األيديولوجيي ضد بعضهم 
البعض، يف تقديره: “حماور الصراع يف احلروب الباردة ليست ثنائية على اإلطالق، وهو ما ينطبق 
على احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط”. إن الطبيعة متعددة األقطاب للنزاعات اإلقليمية 

جتعل حتقيق أي حل أكثر صعوبة.
أدت حرب العراق اليت أهنت نظام صدام حسي عام 2003 إىل زايدة الوجود العسكري 
اإلقليمي للوالايت املتحدة. ورأت الدول العربية، اليت عارضت احلرب وحذرت من عواقب فراغ 
السلطة يف العراق، أن صدام حسي كان قوة فعالة تواجه طموحات طهران اإلقليمية. يف الواقع، 
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دعم  األمامية، يف  الدفاعية  سياستها  من  طهران، كجزء  بدأت  حينما  أثبتت حتذيراهتم صحتها 
األحزاب الشيعية يف العراق، ومن خالل دعمها الطويل األمد حلزب هللا اللبناين، ازدادت  مكانتها 
يف حرب عام 2006 ضد إسرائيل. أثبتت إيران فعاليتها يف التعامل مع جهات فاعلة متعددة من 

خالل االستفادة االنتهازية من فراغ السلطة لتأكيد مصاحلها اإلقليمية.
نتيجة لتنامي سيطرة إيران يف املنطقة، تفاقم انعدام األمن يف الدول العربية بسبب التحوالت 
يف املوقف األمريكي جتاه الشرق األوسط، مع انتخاب ابراك أوابما يف عام 2008 وتزايد اإلرهاق 
احمللي األمريكي من “احلروب غري املنتهية”. تولت إدارة أوابما إعادة صياغة دور الوالايت املتحدة 
يف املنطقة وإعادة توازهنا. على هذا النحو، مل تتدخل إدارة أوابما يف احتجاجات الربيع العريب عام 
2011 اليت أدت إىل اإلطاحة حبليف الوالايت املتحدة املصري حسين مبارك. أاثر هذا قلقاً كبرياً 
بي دول اخلليج العريب، اليت فسرت رد واشنطن الصامت على أنه حتول من شأنه أن ينذر مبزيد من 

التقلبات يف التزامات الوالايت املتحدة جتاه املنطقة.
تنامي الدور اإليراين يف املنطقة آبليات ُمتلفة

كشفت الورقة البحثية أن االعتماد الغريب واخلليجي على العقوابت وإجراءات االحتواء، 
ما هو إال انعكاس لسياسات غري فعالة ملعاجلة التدخل اإلقليمي من قبل طهران اليت أصبحت 
فاعل رئيس يف مجيع نزاعات الشرق األوسط. وترى دول إقليمية أخرى أن تدخل إيران يف سوراي 
واليمن ولبنان والعراق مزعزع لالستقرار بشكل كبري. ابلنسبة هلم، ال ميكن التوصل إىل حل إال من 
خالل عملية تفاوض تتنازل فيها إيران عن هذه القضااي. ومع ذلك، فإن ما تفشل الدول العربية 
يف االعرتاف به علًنا هو أن طهران واحدة من بي العديد من دول الشرق األوسط اليت تشارك يف 

أنشطة ختريبية. 
لذا فإن فهم القدرة العملياتية إليران وحتديد أدوات التفاوض ضروراين لبناء عملية أوسع. ال 
تزال السياسة اخلارجية اإلقليمية إليران، ودعم اجلماعات اليت تعمل ابلوكالة، وانتشار األسلحة هلذه 
اجلماعات، وبرانمج الصواريخ الباليستية اخلاص با، كلها مسات مهمة النعدام األمن اإلقليمي، 
لكوهنا مدفوعة بتصوراهتا اخلاصة ابلتهديد فيما يتعلق ابلوالايت املتحدة وإسرائيل، هو ما أدى إىل 
اتباع طهران اسرتاتيجية دفاعية أمامية غري متكافئة ومنخفضة التكلفة أدت إىل اخرتاق دول حول 
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إسرائيل. وأوضحت الدراسة العوامل اليت سهلت تدخل إيران يف دول املنطقة، وذلك على وفق آراء 
املستجيبي كما هو ابلشكل التايل: 

النظام السياسي اإليراين 
النظام االقتصادي

حكومات املنطقة الضعيفة 

 التدخل العسكري 

 الفساد 
 احلروب اإلقليمية
 أخرى

اإلجاابت عن سؤال 
املسح: ما العوامل اليت 
سّهلت تدخل إيران يف 

دول املنطقة؟ 

النفوذ  على  للرد  االقرتاحات  من  عدداً  مقابلتهم  متت  الذين  األشخاص  قدم  فقد  وعليه 
الدولة، ومشاركة دول جملس  فئات: حلول على مستوى  بلورته يف ثالث  اإلقليم مت  اإليراين يف 

التعاون اخلليجي على نطاق أوسع، ومزيج من احلوافز والضغط. 
خطوات للتهدئة بني املشاركة متعددة األطراف واملسارات املوازية

على وفق الورقة البحثية ستكون عودة الوالايت املتحدة إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة 
خطوة أوىل حامسة، لكن ستكون هناك حاجة إىل اتفاقية متابعة إلطالة وتقوية اتفاق 2015، 
إقليمية راحبة، وملعاجلة  إيران، لضمان صفقة  أو  املتحدة  الوالايت  التقلبات احلزبية يف  وعزله عن 
أوجه القصور يف الصفقة األصلية. ملنع تكرار األخطاء اليت ارتكبت خالل مفاوضات خطة العمل 
املشرتكة الشاملة؛ حيث متكنت إيران من توسيع وجودها يف العراق واليمن ولبنان وسوراي، فضاًل 
عن أن إعادة التزام إيران ابالمتثال النووي، سُيمهد لالستقرار اإلقليمي، فيما صرح “ابيدن” أن 

االمتثال املتبادل، من شأنه أيًضا جتنب الرتاكم النووي يف الشرق األوسط. 
ويعد هذا االقرتاح ذا جدوى لدى العديد ملا له من تداعيات إجيابية على األمن اإلقليمي 
وهو ما ميكن االستدالل عليه يف الشكل أدانه الذي يشري إىل الردود حسب البلدان اليت اعتربت 
عودة الوالايت املتحدة إىل خطة العمل املشرتكة الشاملة خطوة مهمة حنو حتسي األمن اإلقليمي 

)إمجايل النسبة املئوية(.



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

نسبة اإلجاابت يف كل بلد حول أمهية عودة الوالايت املتحدة األمريكية إىل خطة العمل 
املشرتكة الشاملة لتحسي األمن اإلقليمي

األزمة  تسوية  يتضمن  موازي  هلا من هنج  بد  التهدئة وال  أن مسارات  الدراسة  واختتمت 
اليمن وسوراي والصراع اإلسرائيلي-العريب، واالنقسامات بي دول جملس  املنطقة مثل  القائمة يف 
التعاون اخلليجي اليت متثل حتدايً أمنياً إقليمًيا، ومع تبين تدابري بناء الثقة يف جماالت مثل الدبلوماسية 
لألطراف  الوقت  مبرور  ستساهم  اليت  املالحة،  وحرية  والتعاون  املشرتكة  الدينية  واملواقع  الصحية 
املتنافسة مبناقشة قضااي أكثر تعقيداً وانقساماً مثل احلد من التسلح ودعم إيران للوكالء اإلقليميي، 
وانتشار الصواريخ واألسلحة الفتاكة، وبرانمج الصواريخ الباليستية الذي يتعي معاجلته. وكذلك، 

جيب أن يُنظر إىل تعزيز التجارة بي البلدان على أنه طريق مهم لربط االستثمار املشرتك.
وهذا جبانب دور الوالايت املتحدة املهم فاعاًل أساسياً وحامساً يف إدارة وحتفيز أجندة األمن 
اإلقليمي؛ إذ متثل اإلدارة اجلديدة للرئيس “جو ابيدن” فرصة لصاحل املشاركة متعددة األطراف 
واستقرار الصراع. فضاًل عن ضرورة مشاركة أورواب وروسيا والصي، واليت أعربت مجيعها عن خماوفها 
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بشأن ديناميكيات األمن اإلقليمي وطرحت توصياهتا اخلاصة إلدارة التوترات اإلقليمية.
املصدر: 

https://www.chathamhouse.org/2021/04/steps-enable-middle-east-
regional-security-process/summary


