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 هندسة أمنّية جديدة للشرق األوسط

 
 
. تضمنت هذه األحداث 2019ي عام ة لألحداث املفاجئة فالشرق األوسط جميع األرقام القياسي   م  حط

تغييرات غير متوقعة للحكومات في الجزائر والسودان، واالحتجاجات الجماهيرية في لبنان والعراق، ونتائج 

 "، والتصعيد الجديد للواليات"إسرائيل خابية التي ال تنتهي فياالنتخابات املثيرة في تونس، والعملية االنت

 تطول قد و  –ية وليبيا واليمن، وغيرها الكثيرالتوترات اإليرانية، والتطورات املتعرجة في سور –املتحدة 

اض ي القائمة. في الوقت نفسه، هذه ليست املرة األولى التي يحدث فيها ذلك. كانت تميل الحالة في املنطقة في امل

 ،
ً
ملية السياسية في الشرق وأصبحت املفاجأة والعشوائية منذ وقت طويل عالمة مميزة للعإلى التغيير أيضا

 في بداية عام –األوسط 
ً
 .2020وهذا ما يمكن أن نراه بوضوح أيضا

 من منطقة الشرق األوسط، يكون ربما 
ً
 -، لبنانينسيم نقوال طالبهذا هو السبب الذي دفع شخصا

تصف والتي  ،نظرية البجعة السوداءأمريكي محلل املخاطر، وكاتب مقال وخبير اقتصادي، البتكار 

 املسار الطبيعي للتنمية ولها ثالث خصائص رئيسة: إنها تشكل مفاجأة، ولها تأثيٌر 
ً
األحداث التي تقلب فجأة

 ما يد  
ً
د "الربيع العربي" والصراعات املسلحة عي الناس بعد وقوع الحدث أنهم توقعوا حدوثه. ُزو  كبيٌر، وغالبا

واألزمات الدبلوماسية والثورات واالنقالبات، التي أذهلت املجتمع الدولي في بادئ األمر، بالكثير من 

 وحتى وكأنها النتيجة الوحيدة املحتملة للعمليات 
ً
التفسيرات في وقت الحق لدرجة أنها أصبحت منطقية تماما

 يتم أخذها في الحسبان.أو األحداث السرية التي لم 

لكن ربما لم يكن هذا األمر كذلك، ولم يكن وقوع هذه األحداث بشكل مفاجئ هو نتيجة للرؤى 

ر بين املحي   أو التفاعُل  أوجد التداخُل  ..ة للتنمية االجتماعيةبل كان سمة أساسي ؛السياسية الخاطئة

 من قابلية  –األوسطالذي طاملا كان سمة من سمات الشرق – السببية وغياب األسباب
ً
 مدهشا

ً
مزيجا

ال ش يء يتغير على  التغيير وعدم تنوع الواقع السياس ي. هناك زوبعة مستمرة من األحداث، ومع ذلك يبدو أن  

ة وضحاها رغم تباطؤ وتيرة الحياة اإلطالق. تستطيع التطورات املفاجئة تحويل الواقع اإلقليمي بين عشي  

الروتين بسبب االختراقات والتطور السريع، ما يؤدي بدوره إلى فوض ى ما  مقاطعة تتم   السياسية اليومية.

 من نوع جديد.
ً
 تلبث أن تصبح بدورها استقرارا

                                                             
 شير إلى صعوبة التنبؤ باألحداث املفاجئة. تق :نظرية البجعة السوداء

ُ
 وم هذه النظرية على الفكرة السائدة بأن البجعهي نظرية ت

 الذي كان حدث –وكان ذلك قبل اكتشف البجع األسود في أستراليا الغربية–كله أبيض أما وجود البجع األسود فهو نادر ومفاجئ 
ً
غير  ا

.
ً
 متوقع ومفاجئا
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 إذا أخذنا يبدو أن هذا يسف  
ً
ه أي تنبؤات سياسية. ومع ذلك، قد تكتسب السيناريوهات معنًى جديدا

 روج لها عالم االجتماع روبرت ك. ميرتون، وإذا في الحسبان نظرية طالب أو قانون العواقب غير املتوقعة التي

استخدام هذه السيناريوهات يمكن لنا باالحتماالت بدقة.  ؤالتنب إمكانيةتوقفنا عن محاولة حساب 

كإشارات تحذيرية تشير إلى عوالم االحتماالت، مع األخذ في الحسبان أن الواقع يمكن أن يقلب مقياس 

 على عقب.
ً
 االحتمال رأسا
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  قسامات )األثنيات( املعقدة، التناقضات، وغيرها من محركات التنميةاالن

بالنظر إلى التحول املستمر، هناك عدد من الثنائيات األساسية واملتزايدة األهمية التي تقوم عليها 

 التطورات التي تقوض االستقرار وتشكل عواقب ال يمكن التنبؤ بها بالنسبة للمنطقة.

 اتمقابل الالمركزية هو واحد من هذه االنقساممبدأ التوحد )السياس ي( 

تصبح الطبيعة القديمة لهذا الزوج الثنائي واضحة عند النظر في كيفية تطور النزاعات املستمرة في 

 سبب تعرض هذه املنطقة الشرق األوسط، تجذب جهات فاعلة جديدة إلى مدارها. وهذا ما يفس  
ً
ر أيضا

الثنائي كمحرك للصراع الدؤوب  ا التعارضا. تعمل الطبيعة الدائمة لهذللصراعات التي ال يمكن التغلب عليه

ك بين الالعبين املحليين، بما في ذلك النزاعات املسلحة. تسعى الجهات الفاعلة الخارجية إلى االستفادة من ذل

 ما 
ً
تكون عن طريق فرض أجنداتها على األطراف املتصارعة والسعي لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبا

 ذات قاسم مشترك مع مصالح هذه األطراف املتصارعة.

 ال يوجد أي  مفر   قد تبدو الالمركزية
ً
ا  منطقي 

ً  
لنزاعات، منه للبلدان الواقعة في املنطقة التي مزقتها ا حال

 في التغلب على الصراعات الكامنة أو املحبطة في
ً
 بما في ذلك سورية أو ليبيا أو اليمن. يمكن أن تساعد أيضا

، ولكن األمر متروك للدول نفسها لحل 
ً
عدد من بلدان الشرق األوسط. قد تكون قائمة املرشحين طويلة جدا

املشكلة أو وضعها على جدول أعمالها من أجل منع املضاعفات املستقبلية. ومع ذلك، لم يساعد انتقال 

الصراع العربي الكردي، الذي مع ذلك، أوقف  هلكن هيكل فيدرالي في استقرار البالد.العراق الجزئي إلى 

 فيداستمر لسنوات عديدة. وفي الوقت نفسه، تستخدم اإلمارات العربية املتحدة نموذ
ً
 جا

ً
 مستداما

ً
راليا

 كفل االستقرار ومعدالت نمو مرتفعة.

ما يتعلق بالتغلب على الصراع  األشهر األخيرة ببعض التفاؤل في طوال توحي التطورات التي حدثت

عات األقليات املعارضة في كفاحها من أجل مزيد من الحكم الذاتي داخل دولها ضد الحكومات املكثف ملجمو 

 من التطلعات االنفصالية لهذه األقلياتغير الراغبة في 
ً
. تلعب التسويات التي حققتها تلبية مطالبها خوفا

لى طاولة املفاوضات الجهات الفاعلة الخارجية التي تعمل معها لوقف العنف وجلب األطراف املتصارعة إ

. تجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى اتفاق كانون الثاني/يناير 
ً
 أساسا

ً
بين الرئيس الروس ي فالديمير  2020دورا

بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز وقف إطالق النار في ليبيا، وكذلك في محافظة إدلب 
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 13تصارعة في ليبيا من التراجع عن توقيع هدنة في موسكو في السورية، رغم أن هذا لم يمنع قادة األطراف امل

 .2020كانون الثاني/يناير 

وهي ضمان حقوق األقليات األثنية والدينية، والتي لها  ،أوسع ذات نطاق  ترتبط هذه املشكلة بقضية 

اد عربية وعاملية الفلسطيني. يمتد الصراع نفسه على نطاق أوسع، وله أبع-الصراع اإلسرائيلي فيتأثير مباشر 

)وما بين الدول(. ومع ذلك، يبقى الصراع بين العرب الفلسطينيين واليهود من أجل السيطرة على األرض 

الفلسطينية هو جوهرها. من الواضح أن الخطوات األحادية الجانب التي اتخذها الرئيس األمريكي دونالد 

تبعها قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. ترامب في هذا الصراع ال تؤدي إلى حل وفق الخطوط التي ت

. ال تكاد خطة ترامب للسالم، 
ً
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تجعل هذه املبادرات حتى احتمال الحل مستحيال

، توحي بأي تفاؤل. يثبت مشروع 2020يناير كانون الثاني/ 28أو "صفقة القرن"، التي أعلنت عنها واشنطن في 

ة غير قابلة للحياة لفلسطين الجديدة، وهو أمر غير مقبول بشكل واضح للفلسطينيين، إقامة دولة جديد

 إن أي محاولة لتنفيذ هذه الخطة لن تؤدي إال إلى تصعيد التوترات.

 العلمانية مقابل التدين: نوع آخر من االنقسام

ة إيران تقدم املنطقة مجموعة واسعة من نماذج الدولة، من األنظمة الثيوقراطية )جمهوري

 اإلسالمية( إلى تلك التي كرست الطبيعة العلمانية للدولة في الدستور. في حين أن تركيا هي العضو الوحيد في

املجموعة األخيرة ]العلمانية[، فمن املفارقة أن الحزب الحاكم في هذا البلد، حزب العدالة والتنمية، الذي 

الديمقراطية، هو الذي يرمز إلى نسخة ناعمة من  حصل على دعم غالبية الشعب في سلسلة من االنتخابات

مبدأ والية الفقيه )والية الفقيه اإلسالمي( في إقامة الدولة، بما فيها جميع  إيران اإلسالموية. وتعتمد

املؤسسات الديمقراطية العاملة، وكذلك البرملان واألحزاب السياسية والنظام االنتخابي، إلخ. يعتمد لبنان 

 في الوقت و ثيل مختلف الطوائف داخل الحكومة. نظام الحصص لتم
ً
 مهما

ً
هنا، يلعب املجتمع املاروني دورا

الذي تفوز فيه املؤسسات العسكرية والسياسية الشيعية )مثل حزب هللا كممثل دولة فرعية( على األرض. 

ن 
 
الخارجية من االستفادة من هذه البيئة من أجل  للقوى وهذا يزيد من حدة التوتر داخل البلد، ما يمك

تقويض االستقرار. أصر ممثلو الحكومة السورية على إقامة دولة علمانية في سورية في أعقاب املحادثات 

ة بشدة املعارضة رفضتهالذي  األمر السورية الداخلية في جنيف،  . ذات النزعة اإلسالموي 
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الجهادية املتطرفة )املحظورة في  تركنا الجماعاتض بالفعل إذا لن يكتمل هذا املشهد املعقد واملتناق

روسيا( خارج املعادلة، بما في ذلك عشرات اآلالف من املقاتلين املسلحين الذين ما زالوا في محافظة إدلب. 

 
 
 "داعش" في الوقت نفسه، في محاوالته لبناء نموذج الدولة القبيح الخاص به. ل  ش  ف

عمليات التحول في املنطقة، ال يسعنا إال أن نذكر اإلصالحات بعيدة  بالحديث عن غموضهذا، و 

املدى في اململكة العربية السعودية، التي يروج لها ولي العهد األمير محمد بن سلمان. ومع ذلك، نجد في أي 

 شريحة من املجتمع تعارض هذه اإلصالحات، ويصعب على اإلصالحيين في بعض 
ً
مكان، أن هناك دائما

، واململكة العربية السعودية وراءهم ان التغلب على هذه املعارضة، حتى عندما تكون آلة الحكومةاألحي

 ليست استثناًء.

بطبيعة الحال، ال يمكن وصف كل التناقضات التي تحدد املشهد اإلقليمي بعبارات تعارض هذا، و 

 عدد كبير من التحديات األخرى امللح  
ً
لتي كان ينبغي معالجتها منذ وقت ة بشكل متزايد اثنائي. هناك أيضا

طويل. وتشمل هذه سوء توزيع املوارد، وسوء التقدير والفشل في بناء الدولة، وعدم وجود عقد اجتماعي 

 فعال، وعجز مؤسسات الحكم الفعالة، وكذلك الفشل في إنشاء هيكل أمني إقليمي.

 تيكون تبدو كل هذه املشاكل معقدة ومتعددة األوجه. ومع ذلك، لن 
ً
حديدها بشكل جيد كافيا

لصياغة سيناريوهات مستقبلية للحلول. من الضروري أن تؤخذ في الحسبان الطبيعة الخاصة ملنطقة 

الشرق األوسط مع العديد من الجهات الفاعلة التي تعمل فيه على مختلف املستويات، من املحلي إلى العاملي، 

ة إلى الحكومات، من املجتمعات الدينية إلى الشركات ومن امليليشيات القبلية والجماعات الدينية املحلي

بعضها مع بعض العابرة للحدود. تمتلك كل من هذه الجهات الفاعلة قصتها الخاصة، في حين أنها تتفاعل 

 خارج أي أطر مؤسسية.

تطور املنطقة. يعكس بعضها التحديات  فيعلى هذه الخلفية، تؤثر وفرة من الدوافع املتنوعة 

  األساسية، في حين يكون بعضها اآلخر واالتجاهات
ً
ا  أو عرضي 

ً
ا هناك توازن بين العوامل  ال يزال .لحظي 

 :أربع مجموعات رئيسةاألساسية والعرضية، في املدى املتوسط. يمكن تقسيم كل هذه العوامل إلى 

ي تتعامل والت تتكون املجموعة األولى من العوامل األساسية املتعلقة بالعمليات التاريخية الدائمة

في الغالب مع املخاوف االجتماعية واالقتصادية والبيئية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، بما في ذلك املوارد 
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ً
التنمية  فيواالختالالت الديمغرافية والجنسانية وندرة املياه والغذاء، إلخ. وقد أثرت هذه العوامل دائما

، فرض  العوامل[اإلقليمية بطريقة أو بأخرى، ولكنها اكتسبت ]
ً
 سياسيا

ً
على مدار السنوات املاضية بعدا

  أجندات التنمية اإلقليمية والوطنية. فيتأثيراته 
ً
 ال حصرا

ً
، استغلت القوى السياسية املختلفة في إذ تمثيال

كثير من األحيان مشكلة نقص املياه، والتي هي السبب األساس في عدد من الصراعات. رغم أن انتفاضة 

الربيع العربي قد تكون ناجمة في البداية عن اختالالت ديموغرافية أو كوارث طبيعية، لكن مع ظهور هذه 

ا في ذلك عدم املساواة بين الجنسين وتدهور كبير في نوعية الحياة. األحداث ظهرت عوامل أساسية أخرى، بم

في الواقع، لم يعد املزيد من الناس في الشرق األوسط على استعداد للتسامح مع هذا النوع من عدم املساواة. 

 
ً
 حيويا

ً
 آخر  أصبح التدهور البيئي عامال

ُ
 .2019عد هذه التحديات من بين الدوافع الرئيسة الحتجاجات . ت

. فهي تشمل من ناحية، عجز املؤسسات تغطي املجموعة الثانية العوامل اإليديولوجية والسياسية

السياسية الوطنية والتغلب على التحديات والتهديدات القائمة والناشئة،  بالتمكين للنظم ما يتعلق في

بعد انتهاء الصراع. وكذلك االستعداد لبدء اإلصالحات العاجلة وضمان استمرارها، وتعزيز االنتعاش 

 عوامل ذات طبيعة أيديولوجية بحتة تضمن هذه املجموعة من ناحية أخرى ت
ً
. كان االعتقاد السائد أيضا

قبل عدة سنوات أن األيديولوجية لم تعد مهمة في عالم اليوم. ومع ذلك، أثبتت التطورات في الشرق األوسط 

، في جميع أنحاء 2010يولوجية. ركز الرأي العام في على مدى السنوات املاضية، عكس ذلك. لقد عادت األيد

املنطقة في املقام األول على مسائل األيديولوجية، وأعد الخيارات الثقافية والحضارية، ووضع استراتيجيات 

 ، وينطبق2013-2011التنمية الوطنية. هذا هو ما تدور حوله املواجهة بين اإلسالميين والقوى العلمانية في 

 ةالوطني اللحمةعلى الصراعات الدينية والطائفية التي تلت ذلك، باإلضافة إلى محاوالت إعادة  الش يء نفسه

في عدد من الدول على مدار العامين املاضيين. كانت القضايا نفسها هي األساس في تشكيل التوازنات 

 اإلقليمية الجديدة.

، باإلضافة إلى متعلقة بالصراعاتتتكون املجموعة الثالثة من عوامل دولية وعسكرية وسياسية 

 استراتيجيات السياسة الخارجية التي تتبناها الجهات الفاعلة اإلقليمية والعاملية.

 ،
ً
تتضمن املجموعة الرابعة من العوامل ما يسمى املفسدين الوجوديين، أي القوى أخيرا

 .ت الضعيفةاملناهضة للنظام والقادة السياسيين املشهورين في وقت االضطراب واملؤسسا
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بالنظر إلى الطبيعة الصعبة للتقسيمات الثنائية، وتعقد التناقضات، واملشهد اإلقليمي هذا، و 

املحدد، وتنوع محركات التنمية، يمكن تخيل مجموعة واسعة من سيناريوهات التنمية في املنطقة، مع 

يحدث في أي أن ئة( يمكن أن حدث البجعة السوداء )إمكانية حدوث أحداث مفاج الدائمة لقضية املراعاة

 لحظة.
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 سيناريوهات املناطق دون اإلقليمية )الفرعية(

إلى الدولي ومن  يجب أن يتم تحليل هذه السيناريوهات من القاعدة إلى القمة )من املستوى الوطني  

ألساسية دون اإلقليمي إلى املستوى اإلقليمي(، ألن غالبية عوامل التنمية اإلقليمية لها عالقة باملشكالت ا

 من االجندات العاملية. وبالتالي، ستحدد التطورات في كل من الدول التطورات
ً
 بمجتمعات األفراد والدول بدال

 ومن ثم في كل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ،في املناطق دون اإلقليمية

املة في فريقيا، التي تطورت لتصبح منطقة سياسية متكأمنطقة الشرق األوسط وشمال  تنقسُم 

 إلى املغرب )شمال غرب إفريقيا( واملشرق )الجزء الشرقي من العالم العربي، الواقع
ً
 القرن العشرين، تاريخيا

، "إسرائيل"  جانب دول  في غرب آسيا وشرق إفريقيا الشمالية(. يتكون املشرق، الذي يضم إلى 
ً
عربية أيضا

وتركيا وإيران، من ثالث مناطق فرعية: وادي النيل )مصر والسودان(، الهالل الخصيب )لبنان، سورية، 

والعراق(، والخليج الفارس ي )مجلس التعاون الخليجي( دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى إيران 

 إلقليمية األخيرة.والعراق(، مع اليمن في دائرة نفوذ املنطقة دون ا

 هذا التقسيم مسألة اتفاقية )العراق واألردن مدرجان في منطقتين دون إقليميتين، في حين يشارك د  ع  يُ 

 من الهالل الخصيب، في العمليات الجارية هناك(، كلٌّ 
ً
 جزءا

ً
 إذمن تركيا و"إسرائيل"، رغم أنهما ليسا رسميا

ن اإلقليميتين، بوضوح في امليزات االجتماعية واالقتصادية تتشابه الدول التي تضم هاتين املنطقتين دو 

لكنها تتمايز في الوقت نفسه بعضها والسياسية، التي يقوم عليها التكامل الداخلي لكل منطقة دون إقليمية، 

. ال تكفي ديناميكية العمليات السياسية التي ظهرت هناك في السنوات القليلة املاضية إال للتنبؤ عن بعض

ي باتجاهات التنمية املترابطة في هذه املناطق دون اإلقليمية. تؤثر التطورات في دول الخليج والهالل الجزئ

 
ً
 كبيرا

ً
التطورات في مصر والسودان، وبدرجة  في كما تؤثر بشكل غير مباشر بعضها في بعض،الخصيب تأثيرا

 فيناريو سلبي لبلدان وادي النيل أقل بكثير، في بلدان املغرب العربي. يمكن في الوقت نفسه، أن يؤثر سي

 جميع بلدان املنطقة.

ترابط التطورات في املناطق دون اإلقليمية في الخليج والهالل الخصيب غير متماثل في املستقبل  إن  

 
ُ
 يتأثر بدول الخليج، بينما تظل من املنظور وسيظل كذلك. فمن ناحية، ت

ً
عد بلدان الهالل الخصيب هدفا

 لها تهديدات وتحديات، باإلضافة مصدر  –ناحية أخرى 
ً
ا  وبشري 

ً
ا  جيوسياسي 

ً
. ويعني عدم إلى كونها مصدرا
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منطقة الهالل الخصيب دون اإلقليمية،  في حاسم   تؤثر بشكل  التماثل هذا أن التطورات في الخليج ستظل 

 وكذلك بدرجة أقل، على بلدان وادي النيل.
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 املشرق املمتد

 )املتذبذبة(سيناريوهات سلبية: البندول 

فريقيا أمن منطقة الشرق األوسط وشمال  تتمثل األسباب الرئيسة للسيناريو السلبي للجزء الشرقي  

في هذه البلدان والصراع  في استمرار التوترات بين إيران والسعودية، واالستقرار االجتماعي والسياس ي الهش  

املستمر في اليمن. يعتمد احتمال هذا السيناريو على املعضلة األمنية في العالقات اإليرانية السعودية، 

بفوزه الحاسم، وكذلك اعتماد واشنطن التقليدي على الخالفات بين األطراف اإلقليمية. في  كل منهماوإيمان 

. ية املاضية أن مواقف جميع الالعبين الرئيسالوقت نفسه، تظهر تطورات األشهر القليل
ً
ين تتغير تدريجيا

-2019حرب كبيرة مرتين على األقل في  شفاوصلتا إلى  اللتين أظهرت كل من إيران واململكة العربية السعودية

 ، القدرة على تخفيف التوترات بسرعة وإعادة النظر في سياساتهما الخارجية املتهورة.2020

ية وحاجة إيران إلى سياسية حيو -اهدين لتنفيذ إصالحات اجتماعيةج السعوديين إن سعي الزعماء

الوقوف في وجه عقوبات اقتصادية صارمة، يجبران النخب الحاكمة على تحويل التركيز إلى األجندة 

السياسية الداخلية والتصرف بحذر على الساحة الدولية. في الوقت نفسه، فإن عملية التعزيز الوطني 

وا بها في النزاع اليمني، وكذلك في بلدان الهالل ة واالستثمارات العسكرية والسياسية التي زج  املستمر 

، وتجبرهم على مواجهة 
ً
الخصيب، تدل على أنه من غير املرجح أن يقوموا بمراجعة سياساتهم الخارجية كاملة

 ثنائية.ال التوتر املستمر في عالقاتهم

عودية في نشوء بيئة دولية سلبية، ما يخلق العديد من املواقف تسهم عملية التوازن بين إيران والس

ى املتفجرة، وينشر التنافس بين دول الخليج العربية إلى مناطق أخرى )اليمن وليبيا(، دون أن يفض ي بالتالي إل

 تسوية هذه النزاعات.

 وقبل كل ش يء، بين اململكة ا
ً
لعربية السعودية تبقى العالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوال

والبحرين )باإلضافة إلى مصر(، من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، هي مقياس رئيس للتطورات في إطار هذا 

، فإن هذا يجعل أي تحسن في بلدان الهالل الخصيب 
ً
 السيناريو. إذا أخذناها معا

ً
. وسينمو  مستحيال

ً
عمليا

 تطورها في ظل سيناريو سلبي أو كارثي.

 يعد الحفاظ على الوضع الراهن سيناريو 
ً
ا  لـ "النزاع". ويشمل الفشل في إيجاد حل سياس ي سلبي 

. وستتوقف القدرة على منع 2021السوري، وهو محفوف بتفاقم جديد في ضوء االنتخابات املقبلة في عام 
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. يعتمد الحربة ما بعد وإلى تطور سوري "النزاع"حدوث ذلك إلى حد  كبير  على نهج الحكومة السورية لتسوية 

على تحسين الحكم ومكافحة الفساد واالبتزاز واقتصاد الظل، الذي  الحربنجاح سورية في مرحلة ما بعد 

. إن الفشل في التعامل مع هذه العلل االجتماعية سيمنع االنتعاش "النزاع"ازدهر في بعض أجزاء البالد أثناء 

، سيتوقف منع التصعيد الجديد حتى مع وجود مساعدة اقتص الحربالفعال بعد 
ً
ادية أجنبية كبيرة. أخيرا

تلك إلى حد  كبير  على قدرة الحكومة السورية على إعادة توحيد الشعب والقيام بإعادة تأهيله بعد انتهاء 

 .الحرب

ستمرة بمثابة خلفية للتطورات السعودية امل-السوري غير املستقر واملواجهة اإليرانية "النزاع"سيكون 

بية املتزايدة في لبنان والعراق، والتي من املحتمل أن تعيد إحياء قضية استقالل كردستان العراق السل

وتفاقم املشكلة الكردية في بلدان املنطقة األخرى. عالوة على ذلك، فإن احتمال انفصال كردستان وإعادة 

دة من الصراع على السلطة الهيكلة السياسية في مناطق أخرى من العراق من شأنه أن يؤدي إلى جولة جدي

 بين جماعات النخبة، وكذلك إلى االضطرابات املدنية.

بالتالي ستقوم مثل هذه التطورات في لبنان وسورية والعراق بتهميش قضية تسوية الشرق األوسط في 

د ذلك في ضوء املواجهة اإليرانية السعودية املستمرة، ع 
ار باستمر  السياسة العاملية والرأي العام العاملي. وي 

 االتجاه السلبي في تسوية املشكلة الفلسطينية.

ويشمل السيناريو الكارثي لبلدان الهالل الخصيب، صراعات جديدة وزيادة االضطرابات املدنية في 

 في ظل سنوات من العنف السياس ي، ومستوى عال  
ً
من  جميع أنحاء املنطقة. وسيزداد الوضع سوءا

العسكرة، وصعود الجيل الضالع في الحروب والصراعات، وكذلك القوى الجهادية الكبيرة، التي تحتفظ 

 .
ً
 بموارد كبيرة رغم تواريها وعملها سريا

يمكن للتدهور في بلدان الهالل الخصيب، بدوره، أن يحفز التطورات السلبية في منطقة الخليج دون 

اململكة العربية السعودية، حيث تجري إصالحات  في لبي التأثير األكبراإلقليمية. سيكون لهذا االتجاه الس

 من التحديات السياسية االجتماعية والداخلية 
ً
 عددا

ً
معقدة وصعبة للغاية. يمكن أن تواجه اململكة أيضا

ة السعودية، والصراعات العنيف-باإلضافة إلى تهديدات السياسة الخارجية الناجمة عن املواجهة اإليرانية 

. بينهايرتبط بعضها بتغير أجيال النخبة واحتمال تفاقم التنافس  في البلدان املجاورة، واألنشطة اإلرهابية.
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 على ولي العهد إن الدور الكبير الذي تلعبه القيادة السياسية وحقيقة أن اإلصالحات 
ً
تعتمد بالكامل تقريبا

 .حمد بن سلمان تزيد من ضعف البالدم
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اإلصالحات ترتبط مجموعة أخرى من املخاطر بنمو محتمل للتوترات االجتماعية بسبب تنفيذ 

.  يعتمد الزعماء السعوديون على األساس االجتماعي الواسع لسكان الحضر املتطلعين إلى األمام بشكٍل سريع

مقاومة شديدة لتلك اإلصالحات تتمثل في ثالث مجموعات أخرى  شكللتنفيذ اإلصالحات، فمن املرجح أن تت

في املجتمع، بما في ذلك النخب التقليدية، التي املجموعة األولى تضم الجزء املحافظ : على األقل من السكان

 
ً
تتألف مجموعة أخرى من السكان املهمشين  .التقليدية حياتهاوطريقة  ملصالحها ترى في اإلصالحات تهديدا

في الضواحي الذين يميلون إلى دعم املحافظين املتطرفين. واملجموعة الثالثة، تمثل الجزء الليبرالي في 

. املجتمع، الذي يعتقد  أن اإلصالحات ليست جذرية بشكل  كاف 

عد تقليدية بالنسبة للمجتمع السعودي
ُ
، هناك مجموعة من التحديات التي ت

ً
. يمكن أن أخيرا

 إتؤدي هذه التحديات إلى تفتيت 
 
 لل

ً
 حيويا

ً
حمة الوطنية يديولوجي وديني في املنطقة. تنفذ البالد مشروعا

 )وتسريع العملية املطولة إلنشاء دولة مد
ً
 نية موحدة، وهو مسار سارت به دول الخليج األخرى أيضا

ً
، مثال

تشجع األزمة في قطر على تحول مماثل في املجتمع القطري(. ومع ذلك، فقد واجه هذا املشروع مقاومة من 

جماعات التضامن اإلقليمية والقبلية والدينية التقليدية، والتي يمكن أن يستغلها أعداء اململكة الخارجين 

 حال تصاعد الصراع اإلقليمي.في 

ال يعني هذا أن السيناريو السلبي أمٌر حتمٌي في اململكة العربية السعودية، وبالتالي في العديد من 

 في التطورات السلبية. لقد 
ً
م تالبلدان األخرى التي تعتمد عليها. في النهاية، ال يوجد العب واحد يرغب عمليا

وحلول التناقضات االجتماعية املتاحة في اململكة، وكذلك مواردها  استخدام، آليات الوساطة التقليدية

 املالية الرئيسة، بفعالية حتى اآلن.

ومع ذلك، إن حدوث أي تحول سلبي في شبه الجزيرة العربية، حتى لو كان من غير املحتمل، سيؤدي 

االقتصادية واإلنسانية إلى زعزعة استقرار املنطقة بأسرها، وفي مصر على وجه الخصوص، بسبب عالقاتها 

  كة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. إن  والعسكرية والسياسية الوثيقة مع اململ
ً
 أو تقليصا

ً
تعليقا

 للمساعدات
ً
املالية من دول الخليج وعودة ماليين العمال املهاجرين إلى مصر من شأنه أن يزعزع  كبيرا

 
ً
إلى الضعف السياس ي في مصر  وسيؤديحدة املواجهة الكامنة حتى اآلن. ويزيد من  ،استقرار البالد سياسيا

ة
 
  تقويض مواقفها الهش

ً
يتعلق األمر بتوزيع واردات مياه النيل. تقوي الطبيعة الكارثية لهذا  عندماأصال
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بالدعم املتبادل الذي يهدف إلى تقويض  حكومتي البلدينالسيناريو التعاون السعودي املصري واهتمام 

 ث السيناريوهات السلبية.حدو 

، يمكن يعتمد أحد السيناريوهات السلبية لدول املشرق على احتمال زعزعة استقرار إيران
ً
. نظريا

، والصراع املتزايد استقرارها استفزازها، بزيادة ضغط العقوبات عليها، وسعي الالعبين الخارجيين لزعزعة

من النظام  تمع اإليراني. وفي الوقت نفسه، يشكل كلٌّ بين النخب، وتشجيع تطلعات السعي لالنتقام في املج

السياس ي اإليراني املعقد، وتجربة التعامل مع االحتجاجات الجماهيرية، وإيديولوجية التعبئة الفعالة حتى 

 اآلن، التي يحاول العدوان األجنبي املناهض إليران فرضها باستمرار، آليات رئيسة لتحقيق االستقرار.

  سيؤثر الوضع في
ً
حلفائها في لبنان وسورية والعراق، وكذلك في الخليج. ومع ذلك،  في إيران أيضا

سيكون من الخطأ االعتقاد بأن إضعاف إيران بشكل كبير سيؤدي إلى تحسين الوضع في هذه البلدان على 

ان العسكرية والسياسية املوالية إلير تنظيمات الفور. لن يوفر ضعف إيران سوى حوافز إضافية لنضال ال

من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، وكذلك للقوى الراديكالية في طهران التي يمكن أن تتخذ من مثل هذه 

، فقد يزيد 
ً
الحوافز اإلضافية وسيلة للضغط على خصومها في السياسة الخارجية. إذا أخذنا كل ذلك معا

 هذا من احتمال حدوث سيناريوهات سلبية في بلدان الهالل الخصيب.

 )االعتماد املتبادل( سيناريوهات إيجابية: الترابط

نالحظ أن قائمة السيناريوهات اإليجابية أقصر بكثير. تعتمد إمكانية حدوثها على الحفاظ على 

استقرار العالقات بين إيران واململكة العربية السعودية اللتين يجب أن تستمرا في سياسات اإلصالح. يمكن 

ع يز على التنمية الوطنية وسط التهديدات املتزايدة بسبب املواجهة اإلقليمية وتراجأن توفر الحاجة إلى الترك

لتنبؤ أقل قابلية لالثقة بالواليات املتحدة كحليف، والتي أصبحت في السنوات األخيرة أقل موثوقية و 

 .2019بقراراتها، الزخم الضروري للوفاق الذي بدأ بالتطور في أواخر عام 

املرحلة التالية من عملية التطبيع في تطوير نظام أمني جماعي في الخليج، وعلى نطاق يمكن أن تتمثل 

أوسع في غرب آسيا بأسره. يمكن أن تستند إلى آليات شاملة تضم دول الخليج )دول مجلس التعاون الخليجي 

الثنائية بين دول إيرانية، أو على نظام العالقات -العراق(، أو على اتفاقيات سعوديةباإلضافة إلى إيران و 

 
ً
  الخليج. يمكن أن تغطي مجموعة

ً
  أو كاملة

ً
من املسائل األمنية اإلقليمية. يمكن أن تنص على استخدام  جزءا
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اللذين  تعاون الخليجي الحالية أو على إنشاء آليات جديدة. بغض النظر عن النهج والشكلآليات مجلس ال

 سيتم اختيارهما
ً
 في تخفيض التوترات في املنطقة. ، سيساعد مثل هذا النظام تدريجيا

ستسمح تهدئة التوترات اإليرانية السعودية للحكومتين بالبحث بشكل أكثر حيوية وفعالية عن حلول 

وسط لعدد من املشاكل اإلقليمية، بما في ذلك النزاعات في سورية واليمن والتطورات في العراق ولبنان، 

لبلدان، من شأنها أن تساعد على تطبيع الوضع في جميع أنحاء والتي، إذا اسُتكملت بظروف مناسبة في هذه ا

 املنطقة.

ومع ذلك، لن تستفيد جميع بلدان املنطقة من هذا السيناريو. إن تنفيذ هذا السيناريو من شأنه أن 

يدفع املشكلة الفلسطينية إلى صدارة األجندة الدولية، بحيث يتعين على "إسرائيل" أن تعمل لتعزيز مواقفها. 

 د يؤدي هذا في النهاية إلى تصعيد الصراع في الشرق األوسط من جديد.ق

لن يكون تطبيع العالقات السعودية نتيجة مباشرة للمصالحة مع إيران. عالوة على ذلك قد يشكل 

 و 
ً
 سياسيا

ً
 لتركيا، التي ستتخذ موقفا

ً
 ضد هاتين إتطبيع العالقات السعودية اإليرانية تحديا

ً
يديولوجيا

تزيد من مساعدتها لحلفائها اإلقليميين، بما في ذلك قطر. وكذلك جماعة اإلخوان املسلمين القوتين و 

املصرية. وإذا أخذنا كل ذلك بالحسبان إلى جانب املشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية العديدة في 

 عن قلة اهتمام الرياض باملساعدة العسكرية والسياسية ملصر وسط توترات
ً
سياسية خارجية  مصر، فضال

 متضائلة، قد يزيد هذا من االضطرابات االجتماعية والسياسية في مصر.

 لدولة اإلمارات العربية املتحدة، التي ستفقد 
ً
، قد يصبح التقارب بين إيران والسعودية تحديا

ً
أخيرا

د دعم القوات مكانتها كحليف إقليمي للرياض وترغب في تعزيز مواقعها، وذلك في املقام األول عن طريق حش

 الصديقة في اليمن.
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 املغرب العربي: ثالثة مسارات

سوف يعتمد الوضع في املستقبل املنظور، في املغرب الكبير بشكل غير مباشر فقط على التطورات في 

ة فريقيا. ستكون في جميع االحتماالت، ليبيا أقي من منطقة الشرق األوسط وشمال الجزء الشر والجزائر بعام 

ة   ما العوامل الرئيسة في تطوره. سيكون للتطورات في كال البلدين تأثير بطريقة أو بأخرى على املنطقةهبخاص 

بة أهمية أكبر ال تضاهى بالنس ذاالدول األوروبية واالتحاد األوروبي  نهُج  سيكون دون اإلقليمية بأكملها. لكن 

 للمغرب الكبير.

 :ات رئيسة ملنطقة املغرب العربيبناًء على ما سبق، يمكننا تحديد ثالثة سيناريوه

على الحفاظ على الوضع الراهن. وهذا يعني، على وجه الخصوص، أن القادة  ينطوي السيناريو األول 

إنهاء االنتقال السياس ي عن طريق تحقيق توازن جديد للقوى بين مجموعات يستطيعون الجزائريين سوف 

خطوات فعالة ملحاربة الفساد، والحد من مشاركة الجيش املصالح املختلفة من النخب السياسية، واتخاذ 

الواضحة في الحكم، وإطالق اإلصالحات االقتصادية التي طال انتظارها. إال أن هذا األخير قد يؤدي إلى 

 توترات اجتماعية أكبر وصعوبات جديدة قد تهدد النظام السياس ي.

 في تطبيع ا
ً
املغربية وإزالة مشكلة -لعالقات الجزائريةقد تصبح ديناميات الجزائر اإليجابية عامال

له عواقب بعيدة في  تكون الصحراء الغربية من جدول األعمال )رغم عدم التسوية النهائية(، وهو أمر قد 

 تشكيل حافز أكبر للتكامل داخل املنطقة املغاربية.

 الحفاظ على ال
ً
كل، رغم طبيعته الحالي للصراع الليبي، والذي يش هيكليتضمن هذا السيناريو أيضا

 
ً
 جدا

ً
 محدودا

ً
لعديد الوضع اإلقليمي. ملنع ازدياد هذا التأثير، يجب ضمان منع تدفق ا فياملثيرة للغاية، تأثيرا

 من الجماعات اإلرهابية الجهادية من مناطق الصراع األخرى إلى ليبيا وتعزيز العامل الخارجي.

لجزائر بالتطرف على خلفية عدم قدرة النخب لالحتجاجات الجماهيرية في ا يسمح السيناريو الثاني

السياسية على التنازل إما أمام املحتجين أو فيما بينهم. قد ُينشط هذا الحركات الجهادية، بما في ذلك تلك 

التي تضم قدامى املحاربين في كل من النزاعات السورية والليبية، والذين سوف يرون في ذلك فرصة تاريخية 

 بالقومية والقومية لالنتقام. لكن لن يك
ً
 باإلسالم فحسب، بل وأيضا

ً
ون العنف السياس ي املتزايد مدفوعا

 البربرية، وعلى وجه الخصوص في منطقة القبائل الجبلية.
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ً
قد تضع هذه التطورات تونس، البلد الواقع بين منطقتي صراع، في وضع ضعيف للغاية، نظرا

 يضم  مدةها لضعفها العسكري واألزمة االقتصادية التي تعصف ب
ً
طويلة. إضافة إلى ذلك، تعد تونس موطنا

 عدة آالف من الجهاديين الذين يقاتلون في نزاعات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

 ،
ً
)واألكثر إيجابية( على انتقال سياس ي ناجح في الجزائر فحسب،  ال ينطوي السيناريو الثالثأخيرا

 تسوية للنزاع الليبي، ما يع
ً
 زز التكامل دون اإلقليمي األوسع وامليل نحو جعل املغرب أوروبيبل يتضمن أيضا

ً
ا

 بشكل  محدود.

لم يتم تنفيذ أي من مشاريع  قل جدوى من السيناريو األول.األخيران اليوم أ يبدو السيناريوان

. لقد أصبحت التسوية غير مرجحة بسبب املخزونات الهائلة من األسلحة 
ً
تسوية النزاع الليبية حتى جزئيا

واملوارد املالية الهائلة في البالد، إلى جانب عدم استعداد الالعبين الخارجيين الستثمار نفوذ عسكري 

تحقيق التسوية عبر النصر العسكري األحادي وسط ضعف وسياس ي كبير في عملية التسوية. ال يعطي 

 شديد في مؤسسات الدولة، أي أمل في التسويات الالحقة أو إقامة نظام سياس ي شامل.
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 املستوى اإلقليمي: التشرذم، التفكك، التكامل

ألوسط ا إلى منطقة الشرق اإذا أخذنا تحليلنا من املستوى دون اإلقليمي إلى املستوى اإلقليمي ونظرن

فريقيا ككل، فسنرى أنه يمكن تقسيم سيناريوهات التنمية العديدة املتعلقة بأجزاء مكوناتها أوشمال 

 املختلفة، إلى ثالث مجموعات كبيرة: سيناريوهات التشرذم، سيناريوهات التفكك، وسيناريوهات التكامل.

ألوسط إلى فسيفساء من تنطوي سيناريوهات التشرذم على فقدان أي وحدة إقليمية وتحول الشرق ا

 إلى جنب مع مناطق واسعة من النزاعات املسلحة 
ً
العناصر املفككة، حيث توجد نقاط نمو معزولة جنبا

وال ديمقراطية وهي غير  يديولوجيةإمختلطة من االستبداد بدون  توجد أشكالوالدول املفككة، في حين 

ة اليابسة الضخمة املمتدة من املحيط . ستصبح مساحبعضها عن بعضال يمكن تمييزها مؤسسية، كما 

، حيث يستطيع ن ستروغاتسكيويخلأل نزهة رودسايد –األطلس ي إلى إيران "منطقة" شاسعة خطيرة 

 عن الحظ والثروة
ً
ال يمكن السيطرة عليها.  –املالحقون واملطلوبون كسر الحظر والتهريب والتنقل بحثا

هذه األخيرة منطقة يمكن  حسبان ستحاول القوى العاملية إنشاء مناطق "عازلة" بينها وبين "املنطقة"، مع

 تقاسمها فيما بينهم لتحقق طموحهم وتثبيت وجودهم فيها.

الالعبين  في املنطقة، وهي كارثة حقيقية للبشرية جمعاء، يجب علىاملفاجئ  التغييرولهندسة هذا هذا، 

 .مهما تكن ين أن يتخلوا في املقام األول عن أي براغماتية في السياسة الخارجيةيالرئيس

  أظهرت السنواُت 
ُ
  القليلة

ُ
درجة عالية من التهور الذي تمارسه كل من الجهات الفاعلة  املاضية

. قد عن ظروف م ناتٌج  هذا االستهتار   اإلقليمية وبعض الجهات العاملية. ولكن يبدو أن  
ً
 جذريا

ً
ختلفة اختالفا

 السيطرة على العالم متهورين بسبب عدم وعيهم 
ً
يكون الالعبون اإلقليميون، الذين كانوا يعتمدون دائما

 من الحلقة املفرغة للمعضلة األمنية. لكن 
ً
الكافي بحدود قدراتهم واملخاطر املحتملة. كما أنهم يشكلون جزءا

 في السياسة العاملية، ما يتعلق بالجهات ا تختلف األمور في
ً
 مهما

ً
لفاعلة العاملية. يلعب الشرق األوسط دورا

                                                             

  هي رواية خيال علمي للكاتبين السوفياتيينStrugatsky and Boris Arkadyالرواية 1972ونشرت في عام  1971في عام  ، كتبت .

 على نطاق و 
ً
، تتحدث عن زيارة كائنات فضائية لست مناطق 2003اسع خارج االتحاد السوفياتي السابق. ابتداًء من عام األكثر ترجمة

 أثرية ثمينة لتصبح املنطقة في ما بعد منطقة خطير 
ً
ة يتجول بها املطلوبون مختلفة في األرض، حيث يترك هؤالء الزوار خلفهم قطعا

اع الطرق 
 
 عن الثروة. واملهربون وقط

ً
 بحثا
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 من هذه السياسات إليه كمجال ملصالحها الحيوية. أظهر الغرب منذ بداية عام 
ً
 ،2003ولكن ال تنظر أيا

التخاذ خطوات متهورة غير مسؤولة للغاية في عدة مناسبات. يمثل  االستعدادالواليات املتحدة  وبخاصة

مهدي املهندس، نائب رئيس وأبي  قتل الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري اإلسالميم

ل  لجنة التعبئة الشعبية في العراق )الهاشم الشعبي(، وكذلك مرافقيهم 
 
 على تهورهم. آخر مث

، يبدو أن عدم اتساق تحركات واشنطن وعدم إمكانية التنبؤ بها، هي السمة امل
ً
ميزة لسلوكها عموما

 السياس ي في اآلونة األخيرة، والتي قد تؤدي إلى إكمال سيناريو التجزؤ أو التشرذم.

 
ً
الحكومة  عجز   . إن  آخر  قد يصبح تفاقم النزاعات القائمة أو ظهور مجموعات صراع جديدة حافزا

زاعات، ولكنه ليس عن تلبية مطالب الناس بطريقة مناسبة وفي الوقت املناسب هو مصدر مهم لتفاقم الن

املصدر الوحيد للصراع. هناك بعض املصادر األخرى املحتملة هي اإلجهاد االجتماعي الناجم عن اإلصالحات 

الالعبين املناهضين للنظام الذين حشدوا في السنوات  من املتسارعة، وأنشطة القوى الخارجية، وباألخص

في روسيا(، وكذلك  محظور قاعدة" و"داعش"، وكالهما األخيرة إمكانات مالية وبشرية هائلة )مثل تنظيم "ال

  قصيرتأثير النزاعات في الدول املجاورة، واستحالة حل املشكالت الحيوية بشكل موضوعي 
. يبدو في أمد  زمني 

 أن عدم كفاءة الجهود الدولية لتسوية الصراعات هو حقيقة أخرى تبعث على القلق إلى حد ما.

على تطور متعدد االتجاهات في مناطق دون إقليمية مختلفة من غرب تنطوي سيناريوهات التفكك 

اتجاهات التنمية في  فيآسيا وشمال أفريقيا، ورغم التطبيع في بعض هذه املناطق إال أن تأثيراته معدومة 

بشكل سلبي. وسيستمر هذا ]التأثير السلبي[، إذا استمر من ناحية،  فيها مناطق أخرى، أو حتى أنه يؤثر

ربية السعودية إلى لبنان، سورية، اململكة الع -التناقضات دون اإلقليمية إلى األماكن املجاورة )إيران  ترحيل

قطر إلى ليبيا، إلخ(، ومن ناحية أخرى، /كياتر  -اإلمارات العربية املتحدة /والعراق، اململكة العربية السعودية

مناطق النزاع املسلح. يشكل امتداد هذه املمارسات إذا تم طرد العناصر االجتماعية املزعزعة لالستقرار إلى 

 في زحف الشرق األوسط نحو التفكك والتشرذم.
ً
 هاما

ً
 في السنوات األخيرة عامال

تعد الرغبة في عزل الذات عن العمليات السياسية السلبية وتكثيف تعاونها مع مختلف املجاالت 

 
ً
 للتفكك، ت آخر  اإلقليمية، إلى حد ما مصدرا

ً
مثل بعض الدول املغاربية، أمثلة على هذا النهج، مثل محتمال

تونس، التي تسعى إلى تقليل العالقات الحدودية مع ليبيا، أو املغرب، التي أغلقت حدودها مع الجزائر. تأمل 

 الدولتان في الوقت نفسه، تطوير العالقات بفعالية مع شركائهما في الشمال )أوروبا(.
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فريقيا إلى العديد من أالشرق األوسط وشمال حية املطلقة، على تفكك ينطوي هذا السيناريو من النا

املساحات املنفصلة، حيث تشكل كل واحدة منها منطقة سياسية منفصلة، أو تنضم إلى مساحة أخرى 

 وحدة دول البحر املتوسط.مثل وتشكل منطقة إقليمية جديدة، 

، يمثل التكامل الخيار الثالث
ً
 أن يبرز إذا حدثت بعض التغييرات اإليجابية، الذي من املحتمل أخيرا

فريقيا. إنه يعني الحفاظ عليها كمنطقة سياسية تقوم أزء من منطقة الشرق األوسط وشمال في كل ج

وحدتها على أساس بنية جديدة ومؤسسات دولية مجددة. من أجل إدراك هذا السيناريو، سيكون من املهم 
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ام إلى لتحفيز الدول الكبرى األخرى )الجزائر، العراق( على االنضم –قطر، وإيران/مصر، تركيا/املتحدة

 عملية إعادة اإلدماج، وتسهيل التغيير اإليجابي في البلدان التي تزعزع استقرارها.

ن السيناريوهات املذكورة أعاله بدقة، ولكن يساعد وصفها في من الواضح أنه ال يمكن تنفيذ أي م

 إمكانية تحديد الخطوط الرئيسة للتنمية املستقبلية في املنطقة.

  



    

 هندسة أمنّية جديدة للشرق األوسط

 روسيا ومستقبل الشرق األوسط

 من التهديدات والتحديات واملخاطر، بما في 
ً
عندما ظهرت كالعب خارجي رئيس، واجهت روسيا عددا

أمنها القومي، ومصالحها االقتصادية والسياسية.  في والتي تؤثر بشكل مباشرذلك تهديدات مختلطة، 

وملواجهة هذه املخاطر، كان عليها رفع مستوى وجودها في املنطقة، فنما الدور الروس ي في هذا الجزء من 

 العالم بشكل كبير في العقد األخير.

للدول والتحريض على أو دعم في حين تعارض موسكو بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية 

"استراتيجيات الثورات امللونة" أو "تغيير النظام"، قامت بتطوير تعاونها بسرعة مع معظم دول الشرق 

، يكتسب هذا التعاون في بعض الحاالت بعضها مع بعض األوسط، بما في ذلك تلك التي هي في خالف متعارض

 تأث ،طبيعة الشراكة االستراتيجية
ً
يره العملية السياسية املستقبلية. يبدو اليوم، وبغض النظر ويحدد مسبقا

عن سيناريوهات تطور املنطقة التي تظهر نتيجة للتحوالت املعقدة، أن املشاركة الروسية في شؤون الشرق 

 األوسط أمر ال شك فيه.

 
 
ناء، والوساطة النزيهة، ورفض املحاوالت املتهورة من قبل العبين خارجييعد االت  ين وإقليميينزان الب 

معينين الستبدال النظام القائم بال هوادة بالفوض ى، والتصدي القوي لإلرهاب والتطرف، سياسات تزيد 

 من فرص السيناريوهات اإليجابية.

ال يستطيع أي شخص في املنطقة أن يضمن عدم ظهور البجعات السوداء الجديدة، وهو أمر قد 

 حتى أكثر التوقعات. تهدف روس
ً
يا مع القدرة على التنبؤ واالتساق في سياساتها، إلى تعزيز هذه يقلب جذريا

 املبادئ من أجل التنمية املستقبلية للشرق األوسط بأكمله.
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