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املقدمة

وجودها  بتقليص  املتمثِّل  املتحدة  الوالايت  قرار  خلفية  على  ينبثُق شرٌق أوسطيٌّ جديٌد  
العسكري والدبلوماسي وإثبات الذات املتزايد للدول اإلقليمية، والتغلغل الروسي والصيين الكبري 
يف شؤون الشرق األوسط. ميكن أن حتد التحوالت اجليوسياسية من هيمنة واشنطن طويلة األمد 
يف الشرق األوسط، وخلق نظام جديد متعدد األقطاب. تسارعت هذه التحوالت بفعل احلرب 
الروسية على أوكرانيا، واشتداد املنافسة العاملية بي القوى العظمى. بعد أن اعتادت أورواب منذ مدَّة 
طويلة على التحرُّك ابلتوازي مع الوالايت املتحدة، وهي تواجه -اآلن- جاراً جنوبياً يتسم ابلتحدي 

والنزعة التنافسية بصورة كبرية.

ضاعفت احلرب الروسية على أوكرانيا من شدَّة املنافسة على النفوذ يف املنطقة بي الدول   
األوربية ومنافسيها اإلسرتاتيجيي الصي وروسيا. كما تسبَّب الغزو الروسي إبرابك أسواق الطاقة 
والغذاء العاملية، واليت من شأهنا أن تفاقم من األزمات اإلنسانية يف وقت يعاين فيه الشرق األوسط 
من اهنيار اقتصادي واسع النطاق، ويف بعض احلاالت، تعاين بعض الدول من اإلفالس. قد يكون 
هلذا الوضع السيِّئ تداعيات على القضااي املتعلِّقة ابهلجرة واإلرهاب -ومها حتدِّاين لطاملا هيمنا على 
املخاوف األوروبية يف املنطقة-. كما أكَّدِت احلرُب األمهيَة املتزايدة للشرق األوسط بوصفه مصدراً 

للطاقة، إذ تتدافع الدول األوروبية لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسي. 

كلَّما تدخَّلت أورواب أكثر يف الشرق األوسط ستزداد نقط ضعفها. جتد دول الشرق األوسط 
ومشال إفريقيا نفسها يف موقع قوي، مع وجود مصادر جديدة للضغط الستخدامها ضد العواصم 
األوروبية أثناء حتصنُّها ابلقوى العاملية. يُعقُِّد إحجاُم إسرائيل واململكة العربية السعودية واإلمارات 
املتسارعة  بكي  جهود  عن  -فضاًل  أوكرانيا  بشأن  الغرب  مع  االصطفاف  عن  املتحدة  العربية 

البراغماتية الجوهرية: موقع أوروبا في الشرق 
األوسط متعدد األقطاب
جوليان بارنز ديسي* - هيو لوفات**

* مدير برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا. - ** زميل سياسات أقدم.
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املشهَد اجليوسياسي أكثر.  الدوالر األمريكي–  بداًل من  الشرق األوسط ابليوان  لدفع مثن نفط 
الدول  للردِّ على  ليبيا وسوراي  أن تستخدم روسيا وجودها يف دول مثل  احتمال  يُزاد على ذلك 
تعزيز هذه  النووية اإليرانية إىل  للمفاوضات  األوروبية لدعمها أوكرانيا. قد يؤدِّي االهنيار احملتمل 

الديناميكيات.  

إنَّ للتحوُّل اجليوسياسي يف الشرق األوسط تداعيات وخيمة على أورواب، ولكن ما تزال 
ا جهات فاعلة غري مهمة يف املنطقة.  النظرة السائدة عن االحتاد األورويب والدول األوروبية على أهنَّ
جعل االعتماد الطويل األمد للدول األوربية على الوالايت املتحدة ونقط ضعفها اليت ميكن التنبُّؤ 
با -وهي االنقسام وعدم القدرة على التدخُّل يف املنافسة بي القوى العظمى– يف كثري من األحيان 

غري قادرة على خلق التطورات.

إنَّ هذا الوضع حباجة إىل التغيري؛ إذ يسعى األوروبيُّون إىل تقدمي أنفسهم بوصفهم أطرافاً 
معاجلة  إىل  حباجة  فـَُهم  التنافسي،  العاملي  النظام  يف  الدخول  على  وقدرة  استعداداً  أكثر  فاعلًة 

الكيفيات اليت يؤثِّر با الشرق األوسط على املصاحل السياسية واالقتصادية واألمنية األساسية. 

يسلُِّط تطويُر نظاٍم إقليميٍّ متعدِد األقطاب الضوَء على حاجة األوروبيِّي ليكونوا فاعلي 
إقليميي، ويتمتعون بتأثري أكب، وعلى خالف املتوقَّع، إذ لديهم فرصة ساحنة للنهوض بذا الدور. 
هذا هو املشهد اجلديد، إذ ال توجد قوة واحدة مهيمنة، ميكن أن يوفِّر مساحة لتجمعات الدول 
األوروبية ذات التفكري املماثل، مبا يف ذلك النرويج واململكة املتحدة، لتعزيز املصاحل األوروبية بصورة 
الضيقة  التبادلية  املعامالت  لألوروبيِّي جتنُّب  إذا كان ميكن  ما  على  فاعلية. سيعتمد كثري  أكثر 
-مدفوعة بصورة خاصة ابالحتياجات اجلديدة للطاقة- عن طريق صياغة مواقف أكثر إسرتاتيجية 
ا تستطيع تبينِّ  ومجاعية بشأن القضااي الرئيسة. يظهر رد الدول األوروبية على احلرب يف أوكرانيا أهنَّ
م حباجة إىل تكرار هذا اجلهد مع جرياهنم يف  سياسة خارجية متماسكة وحازمة عند احلاجة، إذ إهنَّ

اجلنوب. 

ابملشاركة  يتعلَّق  فيما  املفاوضات  طاولة  على  األمور  من  األوروبيُّون كثرياً  يضع  وابلفعل، 
االقتصادية، واملالية، والسياسية، وهو أمر ال حيظى ابلتقدير الكايف غالباً. ولكن إذا أراد األوروبيُّون 
م حباجة إىل أن يكونوا أكثر وضوحاً بشأن  تشكيل الديناميكيات اجليوسياسية للشرق األوسط، فإهنَّ
ما ميكن حتقيقه. وهذا ما سيتطلب من أورواب إظهار الباغماتية اجلوهرية ابالعرتاف بوضع املنطقة 
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م حباجة إىل تنفيذ ذلك  كما هي -وليس كما تريدها- يف السعي لتحقيق مصاحلها األساسية. إهنَّ
بطريقة تتجنَّب عن طريقها التنازل عن النفوذ للجهات الفاعلة اإلقليمية، واليت ما زالت تتماشى 
مع مبادئها املهيمنة- عن طريق الرتكيز على دعم اإلصالح التدرجيي الذي ينطلق من مبدأ حتقيق 
االستقرار على املدى الطويل. جيب أن يتضمَّن هذا النهج استغالاًل أكثر فاعلية للفرص اليت يوفِّرها 
عب  العالقة  صياغة  إعادة  مع  اإلقليمي،  االقتصادي  والتنويع  اخلضراء،  والطاقة  االستقرار،  دعم 
األطلسي لتعظيم فاعلية السياسة الغربية على أساس االعرتاف أبولوايت أورواب والوالايت املتحدة 

املتغرية.

اإلقليمية عن  املشاركة  إىل  النظر  يستبعدوا حماولة  أن  واألهم من ذلك، جيدر ابألوروبيِّي 
طريق العدسة الضيقة ملنافسة القوى العظمى. من شأن هذا النهج أن يقلَِّل من أخطار املزيد من 
االستقطاب يف الشرق األوسط، وسوف يتماشى مع مصلحة أورواب يف حتقيق االستقرار يف املنطقة. 
من املؤكَّد أنَّ األوروبيِّي حباجة إىل مواجهة النفوذ الروسي والصيين املتزايد يف جوارهم اجلنويب. لكنَّهم 
ما زالوا حباجة إىل احلفاظ على مساحة لبعض التنسيق مع روسيا والصي بشأن املصاحل املشرتكة 

املهمة املتعلقة أبمن الطاقة، وضرورات االستقرار.

رة اليت تدار ابلوكالة يف دول مثل: )ليبيا، وسوراي( -يف السنوات  أظهرِت الصراعات املدمِّ
ات اجليوسياسية يف الشرق األوسط إىل عدم  القليلة املاضية- إىل أيِّ مًدى ميكن أن تؤدِّي التغريُّ
االستقرار. مع تكيُّف دول الشرق األوسط مع النظام اإلقليمي اجلديد، والتحوُّل احلذر من احلرب 
إىل الدبلوماسية، ينبغي على أورواب استغالل هذه التعددية القطبية الناشئة لدعم اجلهود الدبلوماسية 

اململوكة إقليمياً لتهدئة النزاعات واملساعدة يف استقرار املنطقة.

تشذيب الدور األمريكي 

أصبحت أورواب -يف العقود األخرية- مطمئنَّة من الشرق األوسط الذي هتيمن عليه الوالايت 
املتحدة. عزَّز انتهاء احلرب الباردة وهزمية القوات العراقية اليت غزت الكويت عام 1991 مكانة 
الوالايت املتحدة بوصفها قوًة مهيمنًة إقليمية. استند النظام اإلقليمي األمريكي يف صميمه على 
تدفُّق نفط اخلليج وتوفري الضماانت األمنية للحلفاء الرئيسي مثل إسرائيل واململكة العربية السعودية. 
يف وقت ما يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، يف ذروة حرب العراق، انتشر أكثر من 

)200000( جندي أمريكي يف املنطقة. 
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مل تواجه سطوة الوالايت املتحدة -حىت عام 2003- أيَّ معرقالٍت إىل حدٍّ كبري. تالشى 
هذا األسلوب املؤقت بي الوالايت املتحدة واجلهات الفاعلة اإلقليمية بعد غزوها للعراق يف ذلك 
العام، ممَّا فتح الباب إليران لتوسيع نفوذها. لكن، حىت ذلك احلي، استمرت معظم اجلهات الفاعلة 
ا الضامن األساسي للنظام األمين  الرئيسة يف املنطقة وخارجها يف النظر إىل الوالايت املتحدة على أهنَّ

يف الشرق األوسط.

هنج  حتوَّل   ،2011 عام  العربية  الثورات  أعقبت  اليت  لالضطراابت  استجابة  ذلك،  مع 
أورواب بسرعة حنو الرتكيز على منع املهاجرين من الوصول إىل شواطئها وعلى مكافحة هتديدات 
اإلرهاب القادمة من املنطقة. وقد أدَّى ذلك أحياانً إىل أن تقوم الدول األوروبية إبرسال بعثات 
أمنية وتدريبية من ليبيا إىل اخلليج. متيل هذه املهمات إىل أن تتمحور حول فرنسا واململكة املتحدة، 
اللتي حتتفظان بقواعد عسكرية يف مجيع أحناء املنطقة. اجتمعت لندن وابريس، على سبيل املثال، 
للمساعدة يف اإلطاحة ابلزعيم اللييب السابق معمَّر القذايف، وحملاربة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 

يف العراق وسوراي.

يف أغلب األحيان، حينما تتصرَّف أورواب عسكرايً، فقد كانت تفعل ذلك حتت محاية القيادة 
األمريكية. يف ليبيا، ُعرفت الوالايت املتحدة »بقيادهتا من اخلطوط اخللفية«. ما يزال األوروبيُّون 
معتمدين كلياً على واشنطن يف القتال ضد )داعش( وكانوا سيقلِّصون هذه اجلهود إذا نفَّذ الرئيس 
السابق دوانلد ترامب هتديده لعام 2018 إبهناء األنشطة العسكرية األمريكية يف سوراي. لطاملا 
اشتكت ابريس من عدم رغبة الرئيس السابق ابراك أوابما يف معاقبة الرئيس السوري بشار األسد؛ 
الستخدامه أسلحة كيماوية يف عام 2013، لكن ال ابريس وال لندن اختارات التدخُّل من دون 

غطاء من واشنطن. 

 )E3( على اجلبهة السياسية،  كانت هناك مؤشرات على مبادرة أوروبية أكب. بذلت دول
وهي( فرنسا، وأملانيا، واململكة املتحدة، والدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية( جهوداً كبريًة يف حماولٍة 
إلنقاذ خطة العمل الشاملة املشرتكة بعد انسحاب الوالايت املتحدة من االتفاقية يف عام 2018. 
وقد ترأست فرنسا املساعي الرامية للحدٍّ من التصعيد اإلقليمي، يف حي هنضِت السويد وأملانيا بدوٍر 

ابرٍز يف حماولة دعم جهود السالم يف اليمن وليبيا على التوايل.

مع ذلك، تعثَّرت هذه املسارات الدبلوماسية األوروبية، كما أنَّ تدخُّل أورواب على نطاق 
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خلق  أو  إجيابية،  سياسية  حتوُّالت  إحداث  يف  أيضاً  فشل   2011 عام  منذ  املنطقة  يف  أوسع 
االستقرار. ولعلَّ أبرز األمثلة على ذلك هي اجلهود الفاشلة لتحقيق االنتقال السياسي بعد الصراع 
الوقت  القادة األوروبيي. ويف  أوابما مع صالحيات كبرية إىل  اليت فوَّضها  املهمة  ليبيا، وهي  يف 
نفسه، فإنَّ التحوُّل الدميقراطي يف تونس -البلد الذي كانت أورواب فيه املستثمرة الكبى، حىت أكب 
استثماراً من الوالايت املتحدة– قد ابء ابلفشل. يف لبنان أيضاً، ابءِت اجلهود األوروبية لتجنُّب 

اهنيار الدولة ابلفشل. 

مفرتق الطرق

لطاملا قدَّمت القيادة األمريكية للدول األوروبية ذريعًة لتجنُّب مواجهة افتقارها إىل املبادرة 
واإلرادة السياسية والسياسات املتماسكة. لكن ترامب قلب هذا الرتتيب رأساً على عقب -ومعه 
م قد تنحَّوا جانباً، وعلى خالف مع نظرائهم  وضع أورواب يف املنطقة-. وجد األوروبيُّون أنفسهم أهنَّ
املتحدة؛ حلماية  الوالايت  التطلُّع إىل  قادرين على  يعودوا  الرئيسة، ومل  القضااي  األمريكيِّي بشأن 

مصاحلهم اإلقليمية األساسية.

أظهر ترامب رغبًة غري مسبوقة يف إخراج الوالايت املتحدة من االلتزامات العسكرية املكلفة 
عب الشرق األوسط. كان الدليل احلاسم على هذا التحول هو عدم استعداد واشنطن للرد على 
اهلجمات الصاروخية والطائرات اليت من دون طيار يف أيلول 2019 على منشآت النفط التابعة 
اليمن وإيران،  البقيق. أُرجعت اهلجمات الصاروخية إىل احلوثيي يف  لشركة أرامكو السعودية يف 
وبسببها اخنفض مؤقتاً إنتاج النفط السعودي إىل النصف. وقد أدَّى إىل عدم وجود ردِّ فعٍل من 
الوالايت املتحدة، مع التزاماهتا الطويلة األمد جتاه أمن اململكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة 
اإلقليمية، إىل إاثرة القلق يف روع دول اخلليج العربية. من وجهة نظر العواصم اإلقليمية، كان عدم 
الرد على هذا االعتداء عالمًة جليًة على ختلِّي الوالايت املتحدة عن دورها بوصفها الضامن ألمنها. 

كان عدم قدرة أورواب على ممارسة نفوذها بفعالية يف واشنطن للمحافظة على التزام الوالايت 
املتحدة خبطة العمل الشاملة املشرتكة أكب مظهر هلذا اخلرق يف التعاون عب األطلسي. كما برز 
انقسام ملحوظ آخر حول دعم ترامب غري املشروط لضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية، ورفض 

حل الدولتي املستقبلي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين.
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تنفس عديد من املسؤولي األوروبيِّي الصعداء حينما خسر ترامب سباق الرائسة، حيذوهم 
األمل يف أن تعود األمور إىل سابق عهدها. لكن سيكون خطأ فادحاً النظر إىل سياسة الوالايت 
ا حالة شاذة. يعكس تراجع اهتمام واشنطن  املتحدة جتاه الشرق األوسط يف تلك السنوات على أهنَّ
ابملنطقة وهتميشها للمصاحل األوروبية هناك حتواًل هيكلياً كان جارايً منذ تويل إدارة أوابما السلطة يف 
عام 2009. وابستثناء مناسبة أو أخرى مثل املواجهة املباشرة مع إيران، سيستمر هذا اخلط العام 
من دون توقِّف يف ظل الرئيس جو ابيدن، وميكن أن تسري األمور بوترية أسرع إذا ما فاز ترامب أو 

مجهوري آخر يشابه يف التفكري يف االنتخاابت الرائسية األمريكية لعام 2024.

التحجيم املناسب

بعد عقدين من التورُّط العسكري املكثَّف مع الشرق األوسط، انشرة مئات اآلالف من 
القوات األمريكية الذين قُتل منهم اآلالف، تعمل الوالايت املتحدة اليوم على إعادة ضبط الوضع. 
ويرجع هذا القرار يف شقٍّ منه؛ إىل اإلرهاق احمللي من التدخُّالت العسكرية غري احلامسة، والرغبة يف 

ة. إهناء »احلروب األبدية«، على أنَّ هذا املوقف يعكس احلساابت اإلسرتاتيجية املتغريِّ

مل تعد الوالايت املتحدة تعتمد على إمدادات الطاقة يف الشرق األوسط، وهو سبب رئيس 
ملوقفها اإلقليمي ملدَّة طويلة. تظل تدفقات الطاقة اخلليجية مهمة لألسواق العاملية وسيظل هلا أتثري 
راً صافياً  مباشر على االقتصاد األمريكي. ولكن، يف عام 2019، أصبحت الوالايت املتحدة ُمصدِّ
للطاقة ألول مرة منذ عام 1952. واألهم من ذلك، بعد أن سلطت رؤيتها اإلسرتاتيجية على 
الصي، تريد الوالايت املتحدة إعادة توجيه تركيزها السياسي ومواردها بعيداً عن الشرق األوسط 

-الساحة اليت تراها مكلفة وغري جمزية–، وتتجه حنو منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

سعى ابيدن إىل جتسيد هذا التحول اإلسرتاتيجي، وبعث بسلسلة من اإلشارات لتعزيز هذه 
الرسالة. تتضمن هذه اإلشارات تشكيل مديرية أصغر تعىن بشؤون الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
داخل جملس األمن القومي األمريكي، والتداول البطيء للمكاملات اهلاتفية بعد التنصيب مع القادة 
السالم  وعملية  سوراي  مثل  املستمرة  للقضااي  واضحاً  ترتيباً  األولوايت  ترتيب  وإلغاء  اإلقليميي، 
إلسرائيلية الفلسطينية. مل يرشح ابيدن سفرياً جديداً للوالايت املتحدة لدى اململكة العربية السعودية 

إال يف أبريل 2022، بعد أكثر من )15( شهراً من تنصيبه.
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ابلنظر إىل التحول العميق يف التفكري اإلسرتاتيجي للوالايت املتحدة -أتكيد املنافسة بي 
القوى العظمى واحلاجة إىل مواجهة صعود الصي- فإنَّ الوالايت املتحدة لن تعكس عدم منحها 
األولوية للشرق األوسط. يف حي تزيد الوالايت املتحدة مؤقتاً من تدخلها الدبلوماسي يف املنطقة 
إلدارة تداعيات حرب أوكرانيا، فمن املرجَّح أن يكون هذا استجابة مؤقتة لتأمي إمدادات الطاقة 
الضرورية بداًل من إعادة الرتكيز اإلسرتاتيجي. يف هناية املطاف، فإنَّ الرغبة يف مواجهة روسيا على 
حنو مباشر أكثر ستؤكد حاجَة واشنطن إلعادة ترتيب أولوايهتا العاملية، ومن املرجَّح أن تزيد من 

رغبتها يف تقليص التزاماهتا يف الشرق األوسط.

املتحدة:  للوالايت  اإلقليمي  الوجود  هناية  إىل  يشري  ال  هذا  فإنَّ  واضحي،  نكون  ولكي 
إنَّ تقليص عديد قواهتا يف الواقع جمرَّد خطوة للعودة إىل عدد اجلنود الذين نشرهتم يف املنطقة يف 
ا جاءت من أجل التحجيم املناسب بداًل من  التسعينيات -ومن هنا وصفت واشنطن تصرفاهتا أبهنَّ
االنسحاب. مع وجود أكثر من )13000( جندي أمريكي ما يزالون يف املنطقة )والقدرة على 
زايدة هذه األعداد بسرعة(، فضاًل عن القواعد العسكرية الكبرية يف اخلليج، ما يزال هذا الوجود 

يقّزِم عدد اجلنود الروسيي والبالغ )4000( جندي نشرهتم روسيا يف سوراي يف عام 2015.

يكمن الدافع من وراء التغيري الرئيس للوالايت املتحدة يف رغبتهم السياسية املتناقصة للتدخُّل 
يف مشاكل املنطقة اليت ال تعدُّ وال حتصى. ستستلزم الرغبة املتعمَّدة يف فعل الشيء القليل يف الشرق 
بعض  -ويف  القاعدة  عريضة  أجندة  وجتنُّب  املتحدة،  الوالايت  لطموحات  تقومي  إعادَة  األوسط 

األحيان غامضة- لصاحل جمموعة أهداف حمددة بوضوح أكب.

حينما تتدخَّل الوالايت املتحدة يف املنطقة مستقباًل، فمن املرجَّح أن ينحصر تدخُّلها يف 
مناطق ضيقة ذات أمهية مباشرة ألمنها القومي، وستظل مكافحة اإلرهاب على رأس أولوايهتا. إىل 
جانب ذلك، ستواصل الوالايت املتحدة منح األولوية للدعم السياسي والعسكري إلسرائيل. ومن 
األولوايت ذات الصلة إبقاء إيران حتت السيطرة، خاصة فيما يتعلَّق ببانجمها النووي. ستظل منطقة 
اخلليج حموراً رئيساً؛ نظراً ألمهية محاية حرية املالحة والتجارة الدولية اليت متر عب املنطقة، فضاًل عن 
أتثريها على أسعار الطاقة العاملية -كما يتضح من تداعيات احلرب يف أوكرانيا-. إذ ستستعيد دول 
اخلليج العربية -اليت تتمتَّع بسيولة رأمسالية ال نظري هلا ميكن عن طريقها متويل احللفاء اإلقليميي، 

والسعي لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية- بعض األمهية يف السنوات املقبلة.
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بينما ستستمرُّ الوالايت املتحدة وأورواب يف تبادل املصاحل الواسعة، فإنَّ أولوايهتما وتركيزمها 
وعلى  العريب،  واملشرق  إفريقيا  مشال  يف  فعاًل  به  العمل  جيري  ما  وهذا  فأكثر.  أكثر  ستختلفان 
ضرورات االستقرار األوسع نطاقاً -واليت تعدُّها الوالايت املتحدة بصورة متزايدة أقل أمهية ألمنها 

من أورواب.

نظام إقليمي جديد متعدِّد األقطاب

ال تسري عملية إعادة التقومي األمريكية يف عزلة عن غريها من عمليات، لقد خلقت هذه 
العملية تصوراً لفكِّ االرتباط األمريكي الذي أدَّى إىل تغيري كبري يف حساابت الدول اإلقليمية وغري 
اإلقليمية. يف حي يتصارعون على بعضهم بعضاً على حنو متزايد لتأمي مصاحلهم، وتواجه أورواب 
احتمال وجود نظام متعدِّد األقطاب أكثر تعقيداً يف جوارها اجلنويب. سيتعيَّ عليها التنافس ضد 
ا أكثر مهارة وحزماً من الناحية اجليوسياسية ، والذين  جمموعة من اجلهات الفاعلة اليت أثبتت أهنَّ

يسعون ابلفعل إىل تنحية األوروبيي جانباً يف بلدان مثل سوراي وليبيا.

التحدِّي من روسيا والصني

واالقتصادي،  السياسي،  الوجود  على  اهتماَمهم  الغربيِّي  السياسة  خباء  من  ركَّز كثري 
والعسكري املتزايد لروسيا والصي. يسعى البلداِن إىل حتقيق أجندهتما اخلاصة اليت تتسم ابختالف 
األولوايت واملصاحل. سنجانب الصواب لو عددان أنَّ ما جيمعهم هو احتاد يف املنطقة )مع وجود 
بعض التداخل يف إطار أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون(. لكن يبدو أنَّ كاًل من روسيا والصي 

ترى فرصة لتعزيز نفوذمها وحتدي النفوذ الغريب.

لبناء نفوذها  السنوات األخرية- يف صراعات رئيسة  حشرت موسكو نفسها بدهاء -يف 
على نطاق أوسع. منذ تدخلها العسكري يف سوراي عام 2015، إذ نشرت روسيا قواهتا يف ليبيا 
)عن طريق جبهات غري رمسية مثل جمموعة فاغنر(؛ أقامت عالقاهتا األمنية مع الدول الرئيسة وال 
سيَّما دول اخلليج ومصر؛ وقدمت نفسها كمحاور إقليمي رئيس مع إسرائيل وإيران. محت روسيا 
ن هذه العملية- املصاحلَ املرتابطة لدول مثل إسرائيل حىت حينما تتعارض مع شراكتها مع سوراي  -إابَّ
وإيران. وقد أدَّى ذلك إىل أِن اتسقت إسرائيل مع روسيا عند قصفها ألهداف اتبعة لسوراي وإيران 
يف سوراي، حىت مع استمرار موسكو يف العمل عن كثب مع طهران؛ لتقوية موقف النظام السوري 
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على األرض.

قدمت موسكو نفسها -عن طريق هذه املواقف- على حنٍو انتهازيٍّ كموفٍِّر لألمِن؛ ميكن 
االعتماد عليه، ومستعد لدعم األنظمة االستبدادية من دون التدخُّل يف شؤوهنا الداخلية )مع توفري 
دعم ابلغ األمهية يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة(. تعزَّزت هذه العالقات عن طريق التقارب 
بي روسيا ومنتجي النفط اإلقليميي يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( بلس. منذ عام 
2017، وافقوا على حصص إنتاج النفط لدعم أسعار النفط، مبا يف ذلك يف أعقاب الغزو الروسي 

ألوكرانيا يف شباط 2022. 

يف غضون ذلك، كانت الصي أكثر حذراً، ولكنَّها تعمل على بناء دورها اإلقليمي كما 
يتجلَّى ذلك يف ارتفاٍع ملحوٍظ يف نشاطها السياسي واالقتصادي. تكمن القوة العاملية للصي يف 
أنَّ كثريين ينظروَن إىل نفوذها املتنامي على أنَّه حتوُّل إسرتاتيجي يف املشهد اإلقليمي أكثر بكثري 

من ذلك الذي حثته موسكو.

مع أخذ املواجهة احملتملة مع الوالايت املتحدة بشأن اتيوان يف االعتبار، قد تنظر الصي   
إىل تعميق العالقات مع اخلليج كوسيلة حلماية أمنها االقتصادي، وأمن الطاقة من التأثري احملتمل 
للعقوابت الغربية- واليت ميكن أن تشبه تلك املفروضة على روسيا بعد غزوها ألوكرانيا. تضغط بكي 
-اآلن-؛ لتسعري مبيعات النفط السعودي إىل الصي ابليوان بداًل من الدوالر، يف إشارة إىل رغبتها 

يف حتدي اهليمنة املالية األمريكية يف سوق النفط، وإزاحة الدوالر من االقتصاد العاملي.

يتمركز نفوذ الصي اإلقليمي -على عكس روسيا- على أساس اقتصادي وليس على أساس 
عسكري. إنَّ اقتصاد الصي سريع النمو جيعلها أكب مستورد للنفط يف العامل؛ إذ جاء ما نسبته 
ببحثها عن  2020، وهي مدفوعة  الشرق األوسط يف عام  النفط من دول  )%47( من هذا 
أسواق التصدير والطلب اهلائل على الطاقة، وقد عزَّزت بكي عالقاهتا االقتصادية مع دول اخلليج 

العريب وإيران. 

كانت الوسيلة األساسية -يف الشرق األوسط، كما هو احلال يف أجزاء أخرى من العامل- 
لتحقيق املصاحل االقتصادية للصي هي مبادرة احلزام والطريق )BRI(، اليت تعّزِز مشاريع البنية 
التحتية واالتصال. جزء كبري من هذه املبادرة قصة ملفقة، وببياانت االستثمار الصينية غري الشفافة 
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إىل حدٍّ بعيد وااللتزامات املعلنة اليت ال تتحقَّق يف كثري من األحيان. لكن جزءاً من الصورة اجلذابة 
اليت تتمتع با الصي اليوم يف املنطقة أييت من اعتبارها مصدراً لعائدات اقتصادية كبرية لشركائها.

ورد يف عام 2020 أنَّ الصي حلَّت حملَّ االحتاد األورويب بوصفه أكب شريك جتاري   
جمللس التعاون اخلليجي، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية )161.4( مليار دوالر. تُعدُّ مبادرة احلزام 
اليت  للبياانت  َوْفقاً  األوسط  الشرق  الصيين يف  املباشر  األجنيب  لالستثمار  رئيساً  والطريق مصدراً 
أنَّه ارتفع بنحو )%360( بي عامي 2020  مجعتها جامعة فودان يف شنغهاي، والذي يُزعم 
و2021. ُتشرُي األرقام الصينية إىل تلقِّي أكثر من )14( مليار دوالر من االستثمارات الصينية 
يف عام 2021. إنَّ هذه األرقام مبالغ فيها، ولكنَّها مع ذلك تساعُد يف خلِق تصوُّر أبنَّ بكي 
ستشمل املنطقة برعايتها االقتصادية. إنَّ مفتاح جاذبية الصي هو استعدادها للتخلِّي عن الشروط 
املسبقة على النمط الغريب مثل دعم حقوق اإلنسان والدميقراطية، فضاًل عن شهيتها الكبى نسبياً 

ألخطار االستثمار.

بعد يوم إىل ترمجة ثقلها االقتصادي إىل نفوذ سياسي. لديها -اليوم-  تتطلَّع بكي يوماً 
اتفاقيات شراكة إسرتاتيجية مع مخس دول يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وهي: )اجلزائر، ومصر، 
واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وإيران(. قد تكون الرايض أول وجهة سفر 
ي )كوفيد -19(. شنَِّت الصي -شأهنا شأن  خارجية للرئيس الصيين )شي جي بينغ( منذ تفشِّ

روسيا- محلًة مكثَّفًة من دبلوماسية اللقاحات؛ إلثبات قيمتها النافعة لشركائها اإلقليميي.

بدأت  إذ  االقتصادية،  والعقود  الطاقة  إمدادات  على  اإلقليمية  الصي جهودها  تركيز  مع 
ببطء يف االضطالع بدور أمين. كان الدافع وراء ذلك يف البداية؛ هو رغبتها يف محاية مواطنيها 
ومصاحلها التجارية يف املنطقة -مبا يف ذلك اليمن- إذ قامت فرقاطة حبرية صينية إبجالء رعااي 
َن احلرب املتصاعدة يف عام 2015. إىل جانب ذلك، نفَّذت البحرية التابعة  صينيي وأجانب إابَّ

هلا مهمات ملكافحة عمليات القرصنة قبالة القرن األفريقي. 

يتيسَّر النهوض بذا الدور األمين   عن طريق التوسُّع يف مشاريع البنية التحتية الصينية، وال 
سيَّما عن طريق االستثمار يف املوانئ يف البحر األبيض املتوسط   واخلليج. ما يزال دور الصي األمين   

يف املنطقة -يف الوقت احلايل- حمدوداً، لكنَّ التطورات األخرية ُتشري إىل حتول يف احلساابت يف 
بناء قاعدة حبرية سرية يف  الواردة يف تقرير بشأن  التطورات خطط الصي  بكي. ومن أبرز هذه 
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اإلمارات، فضاًل عن دعمها لبانمج الصواريخ الباليستية السعودي.

ممَّا  أمريكية،  أمنية  مظلة  العمل حتت  عن  طويلة  مدَّة  منذ  راضية  الصي  يف حي كانِت 
أاثر اهتامات أوابما أبنَّ الصي كانت استغاللية. قد تعتقد بكي -اآلن- أنَّ التخفيض امللحوظ 
لضماانت األمن األمريكية ال خيلق جمرد حاجة لبذل مزيٍد حلماية طاقتها، واملصاحل التجارية، ولكن 
فرصة لتوسيع نفوذها. قد ترى بكي دوراً معززاً يف الشرق األوسط بوصفه مواجهة حمتملة حملاور 
ا قرَّرت بعد ما إذا كان ينبغي عليها البت بشأن سياسة  واشنطن جتاه آسيا -مع أنَّه ال يبدو أهنَّ

املواجهة املنهجية مع الوالايت املتحدة يف املنطقة-. 

يف  الروح  بثِّ  من  جزءاً  األوسط  الشرق  يف  وروسيا  للصي  اجلديدة  االخرتاقات  تشكِّل 
الروسية  املنافسة عن طريق عوامل كثرية مثل احلرب  العظمى. تشكَّلت هذه  القوى  املنافسة بي 
على أوكرانيا، والتوترات املتزايدة بي الوالايت املتحدة والصي بشأن قضااي مثل مستقبل اتيوان 
صانعي  بعض  يدفع  لذلك،  نتيجة  العاملية.  والتجارة  شينجيانغ  يف  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
على  األوسط.  الشرق  يف  مباشرة  بصورة  وروسيا  الصي  ملواجهة  واشنطن  األمريكيِّي  السياسة 
ملواجهة  »إسرتاتيجية  تطوير  إىل  املتحدة  الوالايت  حكومة  الكوجنرس  أعضاء  دعا  املثال،  سبيل 
واحلد من أتثري مجهورية الصي الشعبية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا والوصول إليهما«. إنَّ ردَّ 
الفعِل العنيف املذكور آنفاً ضد النفوذ الصيين املتزايد هو ما حيدث ابلفعل يف اجملاالت العسكرية 
والتكنولوجية، إذ تضاعف الوالايت املتحدة جهودها إلبعاد اجليش الصيين عن اخلليج، واستبعاد 
صادراهتا التكنولوجية واستثماراهتا يف إسرائيل ودول اخلليج العربية. أدَّت معارضة الوالايت املتحدة 
لتعزيز عالقة اإلمارات مع الصي إىل اهنيار صفقة مبليارات الدوالرات لإلماراتيي لشراء طائرات 
مقاتلة من طراز F-35((. ختشى واشنطن من أنَّ االتفاقية إبمكاهِنا أن تسبَِّب يف وقوع التكنولوجيا 

العسكرية املتقدِّمة يف أيدي الصي.

إىل  وتتطلعان  اإلقليمية  توسيع مطامعهما  تعمل كلٌّ من موسكو وبكي على  ومع ذلك 
منافسة الغرب.

هناك أسئلة حقيقية حتيط بقوة بقاء موسكو، نظراً للطبيعة االنتهازية إىل حدٍّ كبري لتدخُّالهتا 
سعيدًة  الديكتاتورايت(  )وخاصة  األوسط  الشرق  حكومات  كانت  ألوكرانيا.  غزوها  وتكاليف 
بتطوير عالقاهتا مع موسكو؛ بفضل املكاسب قصرية املدى هلذه العالقات. لكن من غري املرجَّح أن 
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ترى اجلهات الفاعلة اإلقليمية الرئيسة، مثل دول اخلليج العربية، روسيا بوصفها شريكاً إسرتاتيجياً 
طويل األمد، ال سيَّما بعد غزوها ألوكرانيا. كانت الزايدة يف النفوذ اإلقليمي الصيين اثبتة، ولكنَّها 
ما تزال يف مراحلها األوىل، مع التزامات الصي السياسية واألمنية -مثل التزامات روسيا- ما تزال 
ما حيصل هو  أنَّ  إىل  الصينيِّي  اخلباء  بعض  ُيشري  املتحدة.  الوالايت  ابلتزامات  مقارنة  تتضاءل 

بسبب افتقار بكي احلايل إلسرتاتيجية شاملة للشرق األوسط.

مع تطبيلها إبسهاماهتا، فقد أظهرت بكي مياًل إىل املبالغة يف الوعود وعدم الوفاء با. غالباً 
ما تكون العقود مع بكي مرهقة، مبا يف ذلك متطلباهتا الستخدام األيدي الصينية العاملة والشروط 
اليت تؤدي إىل استخالص رأس املال لصاحل بكي. كما الحظ أحد املسؤولي املقيمي يف إحدى 
دول اخلليج العريب »كلَّما حصلت على شيء من الصي، فإنَّين أقرأ ما ُكِتَب يف العقد ثالث مرات 
للتأكُّد«. فضاًل عن ذلك ومنذ عام 2006، شاركت الصي يف أكثر من )42( مليار دوالر من 
»األعمال التجارية والصفقات املتعثرة« يف الشرق األوسط، بناًء على حبث أجراه معهد أمريكان 
إنرتبرايز. يصف هذا املصطلح االتفاقيات التجارية اليت تدهورت بطريقة ما أو اليت فشلت متاماً؛ 
ا )الصي( تتجاهل التعهدات املالية الكبرية اليت مل تتحقَّق بعد، مثل االستثمار البالغ )400(  أبهنَّ

مليار دوالر الذي وعدت به إيران. 

إنَّه ليس  إذ  الصعبة،  الدرَس ابلطريقة  العقود األخرية،-  املتحدة -يف  الوالايت  استوعبِت 
من السهل إدارة حلفاء الشرق األوسط ومعارضيه. وممَّا ال يثري الدهشة، أنَّه ال بكي وال موسكو 
حريصتان على وراثة هذا الصداع. مع أنَّ موسكو وبكي متشاركاِن بقناعة مفادها؛ إنَّ التدخُّالت 
الغربية يف الشرق األوسط مل تؤدِّ إال إىل عدم االستقرار، فقد استفاد كالمها منذ فرتة طويلة من 
م  النظام األمين الذي حتافظ عليه الوالايت املتحدة -ومل يسعيا سعياً أساسياً إىل استبداله-. كما أهنَّ
مل يبدوا أيَّ رغبٍة يف استثمار رأس مال سياسي جاد يف مواجهة أصعب التحدايت يف املنطقة، مثل 
الصراعات يف إسرائيل، وفلسطي، وليبيا، واليمن. تبدو بكي حريصة على جتنُّب التدخُّالت غري 

الضرورية يف السياسات اإلقليمية املضطربة.
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منطقة أكثر حزمًا

ومن اجلوانب اخلطرية يف التعددية القطبية اجلديدة يف املنطقة، هو ظهور فاعلي إقليميِّي 
مستقلي بتفكريهم. كان ردُّهم على املنافسة العاملية املتزايدة هو التحوُّط بي القوى الدولية كوسيلة 
الغزو  إدانة  وإسرائيل يف  والسعودية  اإلمارات  تردُّد  بوضوح يف  وقد جتلَّى هذا  حلماية مصاحلهم. 
الروسي ألوكرانيا. تضع دول اخلليج العربية وإسرائيل وإيران وتركيا نفسها اآلن كحرَّاس لتدخالت 

القوى اخلارجية، اليت حتاول االستفادة منها لصاحلها.

تستخدم دول الشرق األوسط، وال سيَّما الشركاء اإلقليميون القدميون للوالايت املتحدة، 
ديناميكيات القوة العظمى لتأكيد غضبهم من إمهال واشنطن املتصور ملخاوفهم األمنية. تضرب 
اململكة العربية السعودية -إحدى أقدم حلفاء الوالايت املتحدة يف املنطقة- مثاًل يف جتسديها هلذه 
النفط  إنتاج  أوكرانيا وزايدة  لغزو  الغربية إبدانة روسيا  الطلبات  الرايض  فقد رفضت  الديناميكية: 
لة التعاون املستمر مع موسكو للحفاظ على  لتعويض االخنفاض يف إمدادات الطاقة الروسية -مفضِّ
أسعار النفط املرتفعة-. أرسل ويل العهد السعودي حممَّد بن سلمان وويل العهد اإلمارايت حممَّد بن 
ما رفضا  ما ويف األسابيع القليلة األوىل من حرب روسيا على أوكرانيا، ورد أهنَّ زايد إشارة جريئة، إذ إهنَّ

التحدُّث إىل ابيدن، لكنَّهم أجروا حماداثت مع الرئيس فالدميري بوتي.

هدَّدت مصر يف السنوات األخرية بتطوير عالقة أمنية أعمق مع روسيا؛ رداً على الضغط 
األمريكي املتزايد بشأن سجلِّها املنتكس يف حقوق اإلنسان. يف غضون ذلك، كان الرئيس قيس 
سعيِّد يقاوم التدخُّل األورويب امللموس -مبا يف ذلك الرد على استيالئه على السلطة- مع استغالل 

تونس للفرص املتاحة للتعاون مع روسيا.

وقِد اشتمل النفوذ املتزايد لدول الشرق األوسط على تطوير القدرات العسكرية احمللية. تعمل 
العامل.  الطائرات من دون طيار، على مستوى  أسلحتهما، وخاصة  بتصدير  اآلن  تركيا وإسرائيل 
إىل جانب اإلمارات العربية املتحدة، اليت نصبت نفسها أيضاً بوصفها قناة لتدفُّق األسلحة عب 
املنطقة، تعمل هذه الدول على تشكيل ديناميكيات ساحة املعركة يف مناطق بعيدة مثل: )إثيوبيا، 
وأذربيجان، وأوكرانيا(. أقامت كلٌّ من تركيا واإلمارات العربية املتحدة قواعد يف ليبيا والقرن األفريقي.
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واقع املنطقة متعدِّدة األقطاب

فإنَّ  األوسط،  الشرق  اجلزئي عن  ارتباطها  فسخ  تبِّر  أن  املتحدة  للوالايت  بينما ميكن   
ا ستكون دائماً عرضًة لعدم االستقرار يف املنطقة. ستظل التحدايت  املوقع اجلغرايف ألورواب يعين أهنَّ
اليت تفرضها اهلجرة واإلرهاب مصدر قلق للناخبي والسياسيِّي األوروبيِّي. قد يؤدِّي التأثري املزعزع 
لالستقرار الناجم عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية على الدول الضعيفة ابلفعل؛ نتيجة حرب أوكرانيا 
إىل تفاقم هذه املشاكل. يبز أمن الطاقة أيضاً كمصلحة إقليمية أساسية ألورواب؛ بسبب رغبتها 
يف تقليل اعتمادها على روسيا. يف جماالت مثل التجارة، واملناخ. جتتمع أورواب والشرق األوسط يف 

مصاحل مشرتكة ستزداد أمهيتها يف السنوات القادمة.

ستؤدِّي املنافسة املتزايدة بي القوى العظمى إىل زايدة االستقطاب يف املنطقة؛ ممَّا يدفع   
حكومات الشرق األوسط إمَّا إىل اختيار جانيب، أو لعب هذه القوى ضد بعضها بعضاً )كما 
أثبتت احلرب يف أوكرانيا(. من املرجَّح أن تستغل حكومات الشرق األوسط هذه الديناميكيات؛ 
االستقرار  مصاحل  مع  تتماشى  بطريقة  احلوكمة  حتسي  من  بداًل  احلاكمة  األنظمة  قبضة  لتعزيز 

األوروبية األساسية.

من املؤكَّد أنَّ التعددية القطبية ال تعين إطالق العنان لبكي وموسكو. حتتاج أورواب إىل منع 
األوروبيُّون إىل إجراء  أن هتدِّد مصاحلها. سيحتاج  إقامة مواقع مهيمنة ميكن  روسيا والصي من 
تقييم دقيق ملدى أتثري النفوذ الصيين املتزايد يف املنطقة على أمنهم، ال سيَّما فيما يتعلَّق بسالسل 
التوريد والبنية التحتية الرقمية. على املدى القريب، قد حتاول موسكو استغالل نقط ضعف أورواب 
يف الشرق األوسط؛ لتحويل مواردها واهتمامها بعيداً عن أوكرانيا، يف حي حتاول يف الوقت نفسه 
ختفيف بعض الضغوط السياسية واالقتصادية اليت تتعرَّض هلا؛ جرَّاء العقوابت الدولية املتزايدة. على 
سبيل املثال، قد يسعى الكرملي إىل زعزعة استقرار ليبيا وسوراي، على أمل إجبار الالجئي على 

الفرار إىل أورواب.
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التوصيات

بصورة  األقطاب  املتعددة  األوسط  الشرق  منطقة  عن  املتحدة  الوالايت  تراجع  ملواجهة 
متزايدة، حيتاج األوروبيُّون إىل إجياد طرائق أكثر حزماً وفاعلية حلماية مصاحلهم يف املنطقة. يف حي 
يتنافس اآلخرون على االهتمام والتأثري، وجيب عليهم إثبات أنَّ املنطقة ما تزال هلا األولوية القصوى. 
التحدايت اإلقليمية، مع  الفادح االعتقاد أبنَّ أورواب ميكنها عزل نفسها عن  سيكون من اخلطأ 
ا تعطي األولوية للتهديد الروسي  الرتكيز حصراً على اهلجرة االتفاقات التجارية يف جمال الطاقة؛ ألهنَّ

ألوكرانيا. 

اخلامتة

حىت يف الوقت الذي يركِّز فيه العامل أعينه على أوكرانيا، حيتاج األوروبيُّون إىل زايدة تدخُّلهم   
للقوة والضعف. سيكون اجلوار اجلنويب  يف الشرق األوسط، وهي منطقة ميكن أن تكون مصدراً 
ابهلجرة  املتعلِّقة  األساسية  مصاحلها  هتدِّد  اليت  العاملية  التنافس  لعبة  يف  متزايدة  أمهية  ذا  ألورواب 
ومكافحة اإلرهاب والطاقة. ستحتاج أورواب إىل تبينِّ سياسة الباغماتية اجلوهرية إذا أرادت تعزيز 
مكانتها يف املنطقة، والتنافس بصورة أكثر فاعلية ضد روسيا والصي، يف حي تتمسَّك بقوهتا يف 

مواجهة قوى إقليمية أكثر حزماً. 
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