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التحوالت في الشرق األوسط
جذور
ّ

التحوالت في الشرق األوسط:
جذور
ّ
دراسة على ضوء نظرية الفوضى

د .حسن هبشيت بور
باحث وخبري اسرتتيجي يف الشأن
السيايس اإليراين ويف قضايا القوقاز
لدى مركز الدراسات السياسية
اإليرانية.

عدة لألزمات اليت تعصف بالرشق
ثمة تفسريات ّ
ّ
بد
األوسط وشمال أفريقيا ختتلف من بلد ٍ إىل آخر .وال ّ

اليت حصلت .كما يكشف التدقيق يف هذه العنارص

امليداين،
والتأمل غري
نظري يمكن أن ُيكتشف باالستنباط
ّ
ّ
ّ

كل
أساسها يف جمال التغيري
االجتماعي والعدالة عند ّ
ّ
ٍ
1
وأم ٍة من األمم.
شعب من الشعوب ّ

الشعيب
من االلتفات إىل أ ّن أسباب القنوط واإلحباط
ّ
الديكتاتورية املرتبطة باخلارج وبعضها
من احلكومات
ّ

امليداين يف املجتمعات
وبعضها حيتاج إىل البحث غري
ّ
أمهها العنارص الدينية ،والسياسية،
عن عنارص ّ
عدة ّ

التحوالت تأخذ أشكالاً
واأليديولوجية .وذلك أل ّن هذه
ّ
ّ
ٍ
لكل بلد .وممّا يرتك أثره
تبعا لألوضاع الداخلية ّ
خمتلفة ً
االجتماعية واالنقسامات
التحوالت األوضاع
عىل هذه
ّ
ّ

الشعيب وعدم الرضا ودورها األساس يف تفجري الثورات
ّ

عن الدور الذي تؤ ّديه النظم اليت ُتدار املجتمعات عىل

وإذا كانت األسباب اليت أ ّدت إىل احلراك يف البالد املشار
تتعدد وختتلف من بلد ٍ إىل آخر فإ ّن بينها وجوه
إليها ّ
اشرتاك كثرية .ومن العنارص املشرتكة بني حراكات
باحلرية واالعرتاض عىل
البلدان العربية األخرية :املطالبة
ّ
التبعية
الشعيب العام من
الداخيل ،واالنزعاج
االستبداد
ّ
ّ
ّ

حمل
والقبلية
الدينية
والعرقية داخل هذه املجتمعات ّ
ّ
ّ
البحث.

املشار إليها هي اليت دعت املواطنني إىل اخلروج إىل

واألمنية يف
واالقتصادية
االجتماعية
دراسة األوضاع
ّ
ّ
ّ
املنطقة عن أثر هذه العنارص يف توليد الغضب واالحتقان

عىل الرغم من اعتناقهم ميولاً
واجتماعية خمتلفة
سياسية
ّ
ّ
اجتماعية حمرومة وما فوقها بقليلٍ،
ينتمون إىل طبقات
ّ
ولذلك ال يمكن إغفال األسباب االقتصادية واملطالبة

السياسية وعدم
التحوالت
حركية هذه
ومن هنا ،فإ ّن
ّ
ّ
ّ
جزء من املشهد .وتكشف لنا
االستقرار الناتج عنها مها ٌ

الوطين ،وهذه الدوافع
لألجنيب والرغبة يف االستقالل
ّ
ّ
والتجمعات .وهؤالء
الشوارع واملشاركة يف التظاهرات
ّ

The Underlying Causes of Stability and Unrest in the Middle East and North Africa: An Analytic Survey, Anthony H. -1
.Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in Strategy, and Nicholas S. Yarosh, CSIS, 14 May, 2012
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االجتماعية عند البحث يف الدوافع الداعية إىل
بالعدالة
ّ
الثورة ،وذلك عىل الرغم من االعرتاف باختالف دور
العوامل املذكورة بني بلد ٍ وآخر.

لنظرية
األولية
أ -المبادئ
ّ
ّ
الفوضى:
اخلطية تتو ّفر عىل نقطة جذب
املتحركة غري
 -1كل النظم
ّ
ّ

نحاول يف هذه املطالعة تقديم اجلواب عن سؤال أساس

(.)attractor

هذه األحداث اليت عصفت بمنطقة الرشق األوسط

أيضا.
صحيح ً

هو:

وشمال أفريقيا ونتج عنها اضطراب شديد وقلق وانعدام

ثمة شكل من
النظام في رحم
الفوضى الظاهرة
للعيان.

استقرار ،ولك ّنها أ ّدت يف الوقت عينه

الديكتاتوريات
إىل سقوط عدد من
ّ

 -2تنتقل هذه النظم من حالة النظام إىل الالنظام والعكس
 -3تصل هذه النظم بعد جتاوز نقطة اجلذب إىل أشكال

كسورية (.)fractal
غري منظمة/
ّ

 -4نقطة اجلذب هي يف الواقع تعبري عن ُب ْعد ِ التوازن يف

املتحركة.
النظم
ّ

استقرار
التابعة ،هل سيعقبها
ٌ
وثبات جديدان ،وهل ستولد من
ٌ

وبالنظر يف املبادئ املذكورة أعاله يمكن اكتشاف يشء

بالقطيعة

باحلراكات اليت وقعت يف الرشق األوسط وشمال

رحم هذه األحداث حكومات

ودول ديمقراطية تتميزّ
واالنفصال عن الدول واألنظمة

األجنبية ،وهل ستنجح األنظمة اجلديدة يف
املتس ّلطة
ّ
االقتصادي يف املنطقة؟
حتقيق االستقالل واالزدهار
ّ

إن اجلواب عن هذا السؤال البسيط يبلغ من التعقيد
املنطقي عنه،
الغاية؛ ولك ّننا سوف نحاول تقديم اجلواب
ّ

نظرية الفوىض.
عىل أساس ّ

أي حركة اجتماعية بشكل ٍ
وفقًا هلذه
ّ
النظرية عندما نطالع ّ
ّ
وأما إذا
مقطعي ّ
ربما ال نرى إال الفوىض واهلرج واملرجّ ،
ّ
نظرنا إىل احلركة املشار إليها كسريورة عرب مدى زماين
املقطعية فإنّنا سوف نكتشف
كافٍ ،وجتاوزنا النظرة
ّ
وجود شكل ٍ من النظام يف رحم الفوىض الظاهرة للعيان
األولية.
بالنظرة
ّ

من التطابق بينها وبني األوضاع والظروف املحيطة
تبعا ملا يأيت:
أفريقيا؛ وذلك ً
أخريا يف املنطقة هي
 -1إ ّن كل احلراكات اليت حصلت
ً

واحدا
بعدا
ً
عدة وليس ً
خطية”؛ وذلك أل ّن هلا أبعاد ًا ّ
“ال ّ
واجتماعية،
سياسية،
فهي يف الوقت عينه ذات أبعاد:
ّ
ّ
وثقافية.
واقتصادية،
ّ
ّ
 -2هلذه احلراكات نقطة جذب؛ وذلك أل ّن هذه النقطة
ظهرت إىل الوجود بعد أن أ ّدى تسارع األحداث
وارتفاع صوت املعارضني لالستبداد إىل انتقال األنظمة

االستبدادية من حالة التوازن واالستقرار إىل حالة عدم
ّ
التوازن.

مستقرة بربكة األنظمة
حتولت حالة النظام اليت كانت
ّ -3
ّ

كل
املستبدة
ّ
املحمية من الغرب إىل حالة انعدام النظام يف ٍّ
ّ
من :تونس ،ومرص ،وليبيا ،واليمن .ويمكن التعبري عن

بد من وضع حركة الصحوة اإلسالمية يف
وعليه ال ّ

عدة.
هذا
التحول بأشكال ّ
ّ

نظرية الفوىض املذكورة ودرس أوضاع املنطقة وظروفها
ّ

حالة نظام جديد يف منطقة الرشق األوسط .ولن ي ّتصف

منطقة الرشق األوسط يف إطار النموذج الذي تقرتحه
لزاما علينا املقارنة
وفق ذلك النموذج؛ ومن هنا نجد ً
بني أوضاع املنطقة وبني الظروف والرشوط املقرتحة يف

النظرية املذكورة.

 -4سوف تنتهي حالة الالنظام إىل نقطة توازن ،وتنتقل إىل

بالتبعية الكاملة للغرب ،وسوف تعمل
هذا النظام اجلديد
ّ
مستقل ولكن مرتبط بشكل ٍ أو
األنظمة اجلديدة عىل نحو
ٍّ
بآخر بالغرب.
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جذور
ّ

جمريات األحداث بشكل ٍ أو بآخر فإ ّن ذلك ال يعين أنهّ م

شعبية أوسع من أسالفها،
تكون لدوله وحكوماته قاعدة ّ
الشعبية تو ّفر القدرة بدرجة أكرب
ومن آثار اتساع القاعدة
ّ

عىل ذلك أ ّن اإلدارة األمريكية يف الفرتة الراهنة مل تعد هي

استقرارا وأكرث
البالد .وسوف تكون تلك البالد أكرث
ً

ثمة مصلحة هلذه اإلدارة يف تغيري نظامني مطيعني
تكن ّ

بعيدا عن التأثري الغريب يف جمريات أمور تلك
عىل العمل ً
ديمقراطية؛ مع االعرتاف بأنهّ ا سوف تواجه عد ًدا من
2
املشكالت اليت ال جمال إلنكارها.
إجباريا
نظاما
ولكن النظام اجلديد املتو ّقع لن يكون
ًّ
ّ
ً
مفروضا من قبل اإلدارة األمريكية وحلفائها كما يؤكد
ً
عدد من املح ّللني والباحثني؛ وذلك ملا يأيت:
بكل من :تونس ،ومرص،
 1-إن التطورات اليت عصفت ٍّ

وليبيا ،واليمن ،والبحرين ،وسوريا ،واألردن وغريها
العربية ،كشفت عن حالة من عدم الرضا
من البالد
ّ
العام نتيجة تراكم الرغبات اليت مل ِ
جتر تلبيتها؛ بل
الشعيب
ّ
ّ
جرى جتاهلها أحيانًا .وقد خلقت هذه التطورات ظروفاً
جذرية يف أوضاع املنطقة خالل
جديدة أ ّدت إىل تغيريات
ّ
نسبيا.
ّ
مدة قصرية ًّ

 2لعب اإلنرتنت (الربيد اإللكرتوين ،ومواقع التواصلاالجتماعي فيس بوك ،وتويرت وغريها) دور ًا بارز ًا يف
ولكن هذا ال يعين أ ّن زمام
يف األحداث اليت حصلت؛
ّ

املبادرة هو بالكامل بيد اإلدارة األمريكية وخمابراتها

املركزية (يس آي إي) ،بالنظر إىل حتكّ مها بشبكة اإلنرتنت
ومواقع التواصل االجتماعي.

جذرية يف
 3أظهر شباب هذه البالد رغبتهم بتغيرياتّ

كانوا املحركني لكل ما كان حيصل يف تلك البالد .والدليل
الدولة القائدة للمجتمع الدويل .أضف إىل ذلك أنّه مل

وطيعني مها نظاما مبارك وبن عيل يف مرص وتونس.
ّ

 4-لقد حاولت أمريكا توجيه احلراك وإدارة األمور يف

حمدد .فقد كانت أنظمة مبارك يف مرص ،وبن عيل
اجتاه ّ

يف تونس ،وعيل عبد اهلل صالح يف اليمن ،تسعى حلماية
املصالح األمريكية إىل درجة كبرية،

والوجهة اليت تسعى الواليات
املتحدة إىل حتويل الرصاع نحوها هي

حتويله من رصاع سيايس معارض
لألنظمة احلاكمة يف البلدان املشار

إليها إىل رصاع إسالمي-إسالمي

لم تكن لإلدارة
األميركية مصلحة
في تغيير نظامي
مبارك وبن علي

بني الس ّنة والشيعة ،وقد فعلت ذلك من خالل استنساخ

هذه الثوارت يف سوريا باالستناد إىل يشء من عدم الرضا
الداخلية يف هذا البلد ،وذلك هبدف
الشعيب عن األوضاع
ّ
ّ

حماية ما بقي هلا من مواقع يف املنطقة وعىل وجه التحديد

بكل األنظمة
يف
السعودية كي ال تعصف املتغيرّ ات ّ
ّ
املؤيدة هلا.
ّ
الشبابية ملواقع التواصل
 5إ ّن استخدام بعض اجلماعاتّ

االجتماعي واالستفادة منها يف تنظيم االحتجاجات ليس
ّ
معيارا دقيقًا للحكم عىل هذا احلراك امليداين والقول إنّه
ً

بلداهنم ،وعبرّ وا عن هذه الرغبة من خالل مشاركتهم مع
أو أمام التشكيالت السياسية املعارضة يف تلك البالد ،مع
منصب بالدرجة األوىل عىل األنظمة
العلم أ ّن االعرتاض
ٌّ

حد كبري يف األحداث اليت حصلت يف
استفيد منهما إىل ٍّ

الغربيون قد استفادوا من حالة عدم الرضا للتأثري يف

وتسعني يف املئة .أضف إىل ذلك أ ّن هذه املواقع وغريها

السياسية اليت كانت تابع ًة للغرب بشكل كبري .وإذا كان

منتج أمريكي .ودليل ذلك أ ّن موقعي فيس بوك وتويرت
الداخل األمريكي نفسه يف ما بات ُيعرف بأحداث تسع

 -2هبشيت پور حسن ،حتليل حتوالت خاورميانه وشمال آفريقا بر أساس تئوري يب نظمي ،نقال عن موقعه عىل اإلنرتنت عىل العنوان اآليت:
http://www. beheshtipour.net
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من التد ّخالت والوسائل اليت استفيد منها أو يمكن أن

ُيستفاد منها يف تغيري األنظمة ال يمكن أن حتقّق هدفها لو مل
داخلية تساعد عىل هذا التغيري ،فما كانت
تتو ّفر معطيات
ّ

اجلماهري لتخرج إىل الشوارع وامليادين لوال الدوافع
السياسية واالقتصادية والثقافية اليت منها االنزعاج
التبعية ألمريكا والغرب.
الشعيب من
ّ
ّ

حمل البحث أمريكية املنشأ
 6-لو كانت هذه األحداث ّ

الرضوري أن تكون أمريكية املآل ،وبالتايل
لكان من
ّ
الرضوري أن تنتج أنظمة جديدة تابع ًة لإلدارة
كان من
ّ

األمريكية أو متحالفة معها؛ ولك ّننا نرى أ ّن نتائج
االنتخابات يف تونس ومرص كانت لصالح جهات منتقدة
باحلد األدىن غري تابعة هلا كأسالفها.
ألمريكا أو
ّ

الشعيب الذي حصل وحيصل يف بلدان الرشق
 7احلراكّ

موج ًها من قيادة واحدة ،بل كانت تشارك
األوسط مل يكن ّ
التحركات أطياف سياسية
يف هذه
ّ
عدة ،وكانت
واجتماعية ودينية ّ
ّ
ٍ
التيارات
جتتمع يف وقت واحد ّ
الوطنية
التيارات
ّ
الدينية إىل جانب ّ

التغيير المفاجىء
لألنظمة لن يعقبه
استقرار بالسرعة

والقومية واليسارية .وقد حاولت
ّ
اإلدارة األمريكية وغريها من الدول

نفسها

التيارات لتوجيه احلراك
الغربية االستفادة من بعض هذه ّ
ّ

با ّتجاهات ختدم سياساتها سعي ًا لتقوية التيارات العلمانية
امليالة إىل الغرب.
ّ

3

نقاط الضعف الكامنة ومنها ق ّلة جتربة القيادات املؤ ّثرة،

ورغبتها يف السيطرة ،إضافة إىل خطط الدول الساعية إىل
التأثري يف املنطقة.

ب  -المشكالت التي تواجهها

ً
حديثا من القيود
الدول المنعتقة
األجنبية
ّ

تعاين الدول املتحررة حديث ًا من القيود األجنبية من
مشكالت أبرزها:

 1وجود حالة واسعة من عدم االستقرار األمين نتيجةاختالل النظام األمين السابق ،وهذا ما نشاهده يف مرص

وتونس وليبيا.

الشخصيات القيادية املؤ ّثرة لالغتيال،
تعرض بعض
ّ
ّ 2-

أهم هذه احلاالت اغتيال بعض قيادات احلراك يف
ومن ّ
تونس.

واملذهبية أو
 3إثارة اخلالفات بني اجلماعات الدينيةّ
القومية ،ومثاله احلالة البحرينية والسورية.
 4-إثارة االختالف بني القيادات اليت توافقت عىل إسقاط

الديكتاتوريات السابقة ،من أجل تعجزيها عن االتفاق
ّ

والليبية بل
املرصية
املستقبيل ،كما يف احلالة
عىل البديل
ّ
ّ
ّ
التونسية واليمنية أيض ًا.

حتل عىل أساسه
 5عدم وجود برنامج واضح املعامل ّعامة
املشكالت الناجمة عن انتقال السلطة ،وهذه سمة ّ
يف كل البالد الغربية اليت عصفت هبا الثورات.

وعىل ضوء هذه املؤشرّ ات ك ّلها يتبينّ أنّه ،وعىل أساس
نظرية الفوىض ،ال يمكن حتويل حالة اهلرج واملرج أو
الفوىض اليت عصفت باملنطقة إىل حالة من ّظمة مربجمة

املرحلة الالحقة.

يمكننا يف الوقت نفسه إظهار تفاؤل كبري وجتاهل بعض

اإلدارية للوصول
للتجاوز رشيطة رفع مستوى الكفاءة
ّ
إىل توزيع عادل ٍ للرثوة والسلطة وفق املعايري الدولية

اخلارجية ،وحتويلها من الفوىض
خاضعة إلرادة القوى
ّ
إىل االستقرار التابع ،ولو بشكل ٍ
جربي .ولكن ال
ٍّ

 -3املصدر نفسه.

 6االختالف بني القيادات السابقة عىل توزيع السلطة يفوعىل الرغم من تعدد هذه املشكالت فإنهّ ا جميع ًا قابلة
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ّ

املعتمدة .ولكن ال ينبغي إغفال أ ّن التغيري املفاجئ

املستبدة لن يعقبه بالرسعة نفسها استقرار
لألنظمة
ّ
وثبات شامالن؛ وذلك أل ّن هذه البالد كانت تعاين لعقود

االقتصادي ،وسيادة
متمادية من الفساد املايل ،والفشل
ّ

الغريب إىل
األساسية للنظام الرأسمايل
من املبادئ
ّ
ّ
حدود ال تتعارض مع املبادالت التجارية يف ميادين
هيم الرشكات النفطية
النفط والتسليح .وذلك أل ّن ما ّ
التجارية
والرشكات املص ّنعة لألسلحة هو صفقاتها
ّ
أهم عندها بدرجات من نظام مبارك أو بن عيل يف
وهذه ّ

عامة جتاهل حاجات
نظام الوساطة والتميزي ،وبكلمة ّ
الشعوب األساسية ورغباتها .ومن هنا ال يمكن ألحد ٍ
ّ

صالحية هذه األنظمة
وبخاصة أ ّن مدة
مرص وتونس،
ّ
ّ

املنطقية ال يمكن تو ّقعها إال عىل املدى املتوسط والبعيد،
ّ

وكنموذج عىل ما نقول كشف معهد ستوكهومل الدويل

كل احللول والعالجات
فورية ،بل ّ
اقرتاح حلول جراحية ّ
واإلجيايب يف
البنيوي
مبنية عىل اإلصالح
ّ
عىل أن تكون ّ
ّ

احلياة اليومية للشعوب.

ج -مفارقة السالم واألمن والثبات،

والديمقراطية وحقوق اإلنسان:

كانت قد أوشكت عىل األفول.

لدراسات السالم ( )SIPRIيف تقرير له عن أ ّن مبيعات

األسلحة قد ارتفعت بنسبة  17يف املئة يف السنوات
 .2012-2007ويشري باحثو هذا املعهد يف دراستهم
إىل زيادة تبادل األسلحة عرب آسيا ،كما يشريون إىل أ ّن
ثالثني يف املئة من جتارة األسلحة الدولية كانت لصالح

إن التضا ّد الواضح بني مصالح أمريكا وحلفائها وبني
أهم املشكالت اليت كانت
احلركات
االستقاللية هو من ّ
ّ

ست وعرشين يف املئة ،وأملانيا سبعة ،وفرنسا ستة،

املاضية قبل احلرب الباردة وبعدها ،وقد أخضع هذا

بني عامي ( )2007-2003نجد أ ّن نسبة االرتفاع كانت

كانت اإلدارة األمريكية وما زالت تسعى للحفاظ عىل

العاملية؛ إذ
حصة األسد يف جتارة السالح
األوسط كان هلا ّ
ّ

من أجل احلفاظ عىل تد ّفق النفط إليها وإىل حلفائها من

يكشف هذا التقرير وغريه من التقارير املشاهبة عن أ ّن

تواجهها دول الرشق األوسط عىل مدى العقود الس ّتة

التضا ّد دول تلك املنطقة لتأثريه املبارش.

4

الغنية بالنفط؛ وذلك
بعض األنظمة
ّ
املستبدة يف املناطق ّ

الواليات املتحدة األمريكية ،وتأيت بعدها روسيا بنسبة

والصني خسمة .باملقارنة بني هذه املعطيات ومعطيات ما
سبع عرشة يف املئة .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن منطقة الرشق
بلغت نسبة  17يف املئة يف السنوات اخلمس املاضية.

5

يلوحون
منطقة الرشق األوسط .وألجل ذلك كانوا ّ
بشكل ٍ دائم بغصن زيتون السالم هبدف احلفاظ عىل

املطلوبان للبيت األبيض يف منطقة الرشق األوسط وذلك

وألجل ذلك نجد أ ّن أمريكا كانت تستخدم الدفاع

عرش من أيلول  2001فرضت عىل الرئيس أوباما أن

الرشق األوسط ورقة تني تسرت هبا ما تبتغيه من احلفاظ

اخلارجية حتت الشعار الذي اختاره حلملته
عىل سياسته
ّ

مصاحلهم احليوية يف املنطقة عىل املدى البعيد.

عن حقوق اإلنسان والديمقراطية لشعوب منطقة

عىل مصاحلها .وكانت ترفع هذه الشعارات اليت هي

األول لإلدارة األمريكية هو «األمن» و»االستقرار»
اهلدف ّ
عىل مدى العقود الستة املاضية .ولكن أحداث احلادي

االسرتاتيجية
يدخل بعض التعديالت التكتية وليس
ّ
االنتخابية «تغيري».

.Bramble, Tom, (2011), The US is an enemy of democracy in the Middle East, socialist alternative -4
.SIPRI Fact Sheet, Mars 2013: http://www.sipri.org -5
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وقد سعى أوباما يف املراجعة اليت أجراها إىل حتسني

ثم حصل
قس ًطا ً
كبريا من الدعم املطلوب بالسالح واملالّ ،

بعد األرضار اليت حلقت بسمعة أمريكا وصورتها بعد

متويل املجموعات اإلرهابية ودعمها بالسالح واملال

صورة أمريكا عند الشعوب املسلمة يف املنطقة وذلك
غزو أفغانستان والعراق ،ومن الوسائل اليت اعتمدتها
اإلدارة اجلديدة ركوب موجة الثورات اليت عصفت

بالعامل العريب بدل الوقوف إىل جانب أنظمة ميؤوس منها
كنظامي مبارك وبن عيل.

وقد راهن أوباما وإدارته عىل قدرتهم عىل توجيه

الثورات العربية نحو استقرار وثبات جديدين عىل أن
وقعت أميركا
وحلفاؤها في
الخطأ القاتل
الذي أرتكبوه في

يكون السالم «إلرسائيل» عىل رأس
ولكن املفارقة والتضا ّد
األولويات.
ّ
ّ
بني األمن واالستقرار وبني السالم
ينحل .ومن هنا وجدنا
قائما مل
ّ
ما زال ً
ضم إىل فريقه اإلداري منذ
أ ّن أوباما ّ

يكررون اخلطأ نفسه من خالل
ما حصل آنذاك ،وها هم ّ
االنتحارية،
العمليات
إلعطائها املزيد من القدرة عىل
ّ
ّ
وذلك ك ّله حتت شعار حماربة النظام السوري واملطالبة
باحلرية والديمقراطية يف سوريا.
ّ

• تأمني السالم ،واألمن إىل جانب حقوق اإلنسان
والديمقراطية

بد فيه من طرح السؤال اآليت
لع ّلنا وصلنا إىل
املحل الذي ال ّ
ّ
وهو :كيف يمكن حتقيق الديمقراطية يف الرشق األوسط

وشمال أفريقيا إىل جانب احرتام حقوق اإلنسان؟ دون
اختالل موازين السالم والثبات واالستقرار يف املنطقة؟

إ ّن منطقة الرشق األوسط االسرتاتيجية شهدت لعقود

من العرشين من شهر كانون الثاين/

عدة أ ّدت إىل تبديد القدرات
حروبا
خلت
دموي ًة ّ
ّ
ً
وأرضت هبا ّأيما إرضار .ولو
االقتصادية يف بلداهنا
ّ
ّ
أ ّن اإلمكانيات اليت ُسخِّرت خلوض تلك احلروب

احلل لن تثمر ولن تؤيت أكلها ما مل
ولكن كل حماوالت ّ
ّ

اليوم يف عاملٍ أكرث أم ًنا وأكرث عمرانًا؛ وذلك أل ّن منطقة

أفغانستان

أن رشع يف دورته الثانية اليت بدأت

أشخاصا مثل :جون
يناير ،2013
ً
كري تشاك هاغل وجون برينان.
األصليني يف منطقة
يرتفع تضاد املصالح بني الالعبني
ّ

ينحل هذا التضاد
شمال أفريقيا والرشق األوسط ،وما مل
ّ

شك نعيش
استثمرت يف التنمية والبناء لك ّنا ومن دون ٍّ

الرشق األوسط حتظى بموقع متميزّ عىل املستويات
واجليواقتصادية ،واجليواسرتاتيجية ،وهي
اجليوسياسية،
ّ

مستقر يف هاتني املنطقتني.
أي نظام جديد
لن يتحقّق ّ
ّ
ومن جت ّليات هذا التضا ّد ما نشاهده يف سورية يف هذه

عدة
ولعدم حتقّق السالم والثبات يف هذه املنطقة أسباب ّ

“ديكتاتورية” الرئيس األسد ونظامه ،ولك ّنهم
يسمونه
ّ
ما ّ

 1-حتاول القوى الراغبة يف اهليمنة عىل املنطقة وال

يتذرعون بمواجهة
األيام .فالالعبون يف الداخل
ّ
السوري ّ
ّ
أمرا آخر هو إعادة رسم خريطة املنطقة
يف الواقع يبغون ً
ٍ
بدرجة كبرية
سياسيا أل ّن شكل النظام القادم مرتبط
ًّ

وتوجهاته.
بشكل النظام يف سوريا
ّ

وقد وقعت أمريكا وحلفاؤها للمرة الثانية يف اخلطأ القاتل

الذي ارتكبوه يف أفغانستان وذلك من خالل العمل عىل

املتطرفة اليت تقاتل يف سوريا .فقد
تسليح املجموعات
ّ
األمريكيون حلفاءهم عىل متويل ودعم أسامة بن
حرض
ّ
ّ

الدن بذريعة حماربة االحتاد السوفيايت ،وأ ّدوا هم بدورهم

املهمة عىل هذه الصعد كا ّفة.
مركز من مراكز الثقل ّ
أمهها ما يأيت:
ّ

سيما أمريكا وحلفاؤها حتقيق أهدافها عن طريق إثارة

احلساسيات املذهبية والقومية ،وذلك أل ّن الزناعات
ّ
قويا لدخوهلا عىل خط إدارة
الداخلية يف املنطقة ّ
مرب ًرا ًّ
تعد ِّ
األزمات من جهة ،ومن جهة أخرى حتاول توجيه هذه

الزناعات وضبط إيقاعها بطريقة تتناسب مع مصاحلها
اإلسرتاتيجية.

 2-األمر الثاين الذي يؤ ّدي إىل عدم االستقرار هو
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ّ

االقتصادية والتوزيع غري العادل للرثوات
األوضاع
ّ
واملداخيل ،وجتاهل األنظمة احلاكمة ملسألة اإلصالح

االقتصادي ،والتعاون فيما بينها.

 3--ترويج نزعة رهاب اإلسالم (إسالمو فوبيا = �islam

 )ophobiaواخلوف من إيران وهذان األمران مها من

أكرث األمور إثارة للقلق واإلحساس بالعداء بني شعوب
املنطقة .وقد أ ّدى تعاظم هذا اإلحساس واخلوف املتبادل
إىل أن يصل جمموع ما ينفق عىل التسليح يف الرشق األوسط

خالل العقد املايض إىل  495مليار دوالر ،كانت لدول
6

حصة األسد منها .هذا فضلاً
جملس التعاون اخلليجي ّ

عن عقود التسليح اليت أبرمت بني هذه الدول والواليات

األنظمة ،كما حيول دون جتزئة هذه البلدان واندالع

ثورات واهزتازات أمنية فيها.

توقعات مستقبل الشرق األوسط
ّ

 -1ارتفاع منسوب التضاد العدايئ يف الرشق
األوسط
يبدو من خالل نظرة واسعة إىل منطقة الرشق األوسط

أ ّن منسوب التضاد العدايئ ( )antagonismاملوجود

حاليا يف املنطقة سوف يرتفع وتعلو
ًّ
وتريته .وذلك بمعىن أ ّن الالعبني
اخلارجيني األقوياء يف املنطقة هيدفون
كما هو واضح إىل حماية مصاحلهم

املتحدة األمريكية ومل تنفذ حتىّ اآلن .والالفت أ ّن
يتحدثون بكل رصاحة عن أهدافهم من هذه
األمريكيني
ّ

حل التعارض
فيها ،وذلك من خالل ّ

أعلن دون مواربة يف إحدى زياراته للكيان الصهيوين أ ّن

وإجياد “الثبات واألمن” بواسطة

العقود ومن ذلك أ ّن وزير الدفاع األمريكي تشاك هاغل

موجهة إىل إيران.
هذه العقود هي رسالة واضحة ّ

7

 4عدم وضوح شكل املصالح املشرتكة بني دول املنطقة،ومن هنا ق ّلما نجد بني هذه الدول معاهدة واضحة
املعامل تشمل منطقة تطبيقها مساحة الرشق األوسط ك ّله،

وتهدف إىل تأمني املصالح املشرتكة بني هذه الدول.

ورجعية أكرث األنظمة السياسية ،وعدم
 5تقادم بلّ
التحوالت العاملية اليت
قدرتها عىل تلبية مقتضيات
ّ

استجدت يف القرن الواحد والعرشين ،وأسوأ من هذا
ّ
أي شكل من
ك ّله عدم استعداد قادة دول املنطقة إلدخال ّ

أشكال اإلصالح السيايس يف بلداهنم ،وذلك الرتباط

أكرث هذه األنظمة بالغرب ،وعجزها عن تشكيل نظام
سيايس وطين حيقّق مصالح األمة ويستند إىل إرادتها
وحيول يف الوقت عينه دون سيطرة القوى الداعمة هلذه

http://www.sipri.org -6
.Reuters, 2013 April 21 -7

والتضاد بني “إرادة السالم”

للدول الخليجية
حصة األسد من
عقود التسليح
المبرمة مع أميركا

الديمقراطية واحلريات االقتصادية والسياسية والثقافية.

أكرثية شعوب
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نجد أ ّن
ّ
احلرية واالستقالل ،تسعى يف
املنطقة اليت تسعى إىل
ّ
وبخاصة أمريكا
األجنيب
احلد من نفوذ
الوقت عينه إىل ّ
ّ
ّ
وكف أيدهيم عن املنطقة .وحركة املواجهة هذه
وحلفائها
ّ
ٍ
معا.
ذات ماهية إسالمية وطنية يف آن ً
حل هذا التضا ّد والتعارض من
وقد حاولت إدارة أوباما ّ
خالل إدخال بعض التعديالت التكتيكية عىل سياساتها
جتاه املنطقة ،ومن ذلك تغيري فريق السياسة اخلارجية،
والدفاع واألمن ،إضافة إىل االستفادة من أدواتها العاملة
يف املنطقة وذلك هبدف إجياد فضاء جديد خمتلف عن

السيايس السابق .وهذا التغيري التكتيكي الذي
الفضاء
ّ
يمكن تسميته بـ”إدارة األزمة” هيدف إىل تغيري وجهة

134

التقرير اإلستراتيجي

النشاط السيايس يف املنطقة وخلق فضاء يسمح بوالدة

اجلذرية اليت عصفت بالبلدان املؤ ّثرة
أ ّدت التغيريات
ّ

ثمة عاملني اثنني حيوالن دون حتقيق املبتغى األمريكي مها:
ّ

البنيوي يف البالد اليت تغيرّ ت أحواهلا وغريها من بلدان
املنطقة .ومن هنا ُيتو ّقع أن تشهد السنوات اخلمس اآلتية

“ديمقراطيات تابعة” أو مدروسة يف الرشق األوسط
ّ
“الديكتاتوريات التابعة” .عىل أن
وشمال أفريقيا ،بدل
ّ
أ-أوجود ّتيارات اإلسالم السيايس ذات البعد
السلفي السنيّ اليت هي يف حالة تعارض شديد مع

اإلسالم اإلخواين الذي يتبنىّ سياسة احلوار مع الغرب
والتعامل معه.

يف املنطقة إىل تهيئة األرضية املناسبة لتحقيق اإلصالح

جذريا يف أكرث بلدان الرشق األوسط عىل مستوى
تغيرّ ً ا
ًّ

السلطة السياسية وشكل احلكومات والدول ،وهذا
بدوره سوف يفيض إىل ارتفاع منسوب العدالة يف توزيع
السلطة وبالتايل إىل استقرار هذه البلدان وحتقيق مستوى

ما من الديمقراطية فيها .وإذا صدقت هذه التو ّقعات

الشيعية اليت تتبنىّ مفهوم العداء للسياسة
ب-بالرؤية
ّ

فسوف يتلوها نوع من «االستقرار الالزم» يف هذه

وما يفاقم حالة االحتقان والتعارض يف املنطقة االختالف

الشعيب
أنظمة سياسية حتظى بمستوى معقول من التأييد
ّ
واملرشوعية الشعبية سوف خيفف من التنافس الناجم
ّ

حمورا ،مع
األمريكية واليت تدور حول إيران بوصفها
ً
استنادها إىل الديمقراطية الدينية والتأييد الشعيب.
العقدي عىل املستوى السيايس وغريه بني هذه التيارات،

شعوب المنطقة

تسعى إلى الحرية
والتخلص من
النفوذ األجنبي

وهذا يؤ ّدي إىل تعقيد احللول املتو ّقعة

للمنطقة يف املستقبل املنظور .ومن
هنا تسعى اإلدارة األمريكية إىل

االستفادة من االختالف العقدي بني

القوى الداخلية الفاعلة عن طريق

العزف عىل الوتر املذهيب والطائفي الستخدام هذا التو ّتر

يف حتقيق أهدافها.

 -2تشكّ ل توازن جديد بني الالعبني اإلقليميني

الدوليني يف منطقة الرشق األوسط
والالعبني
ّ

يرت ّتب عىل وجود حتقيق توازن جديد بني القوى املؤ ّثرة
حل
الداخيل منها
يف املنطقة سواء يف ذلك
واخلارجي ٌّ
ّ
ّ
فوري وتطبيقي للتعارض املشار إليه آن ًفا .ولكن السؤال
ٌّ
األساس هو كيف يمكن حتقيق شكل ٍ من أشكال التوازن

بني العبني ختتلف مصاحلهم بل وتتعارض يف كثري من
األحيان؟

املنطقة اليت هي اآلن بؤرة تو ّتر دائم .وذلك أل ّن تشكيل

االقتصادية والسياسية عىل مستوى
عن ضعف التنمية
ّ
األجنبية اليت هلا
املنطقة .وهذا بدوره سوف يدعو الدول
ّ

التكيف مع هذه التغيرّ ات ولو
مصالح يف هذه املنطقة إىل ّ

احلد األدىن من مصاحلها.
هبدف احلفاظ عىل ّ

 -3التخليّ عن الديمقراطية املستوردة لصالح
الديمقراطية املح ّل ّية واحللول الوطنية
لقد ثبت لإلدارة األمريكية وغريها من البلدان الغربية
اإلجبارية» وذلك بعد التجارب
فشل نظرية «الديمقراطية
ّ

اليت خاضتها يف أفغانستان والعراق .وقد ا ّتضح عدم
واقعية رؤاها
صحة تو ّقعات اإلدارة األمريكية وعدم
ّ
ّ
وأحالمها عن الديمقراطية من خالل الواقع الذي أفرز

شكلاً من أشكال التوافقية عىل توزيع السلطة وفق
أسس قومية أو مذهبية أو غريها؛ بحيث روعي يف تطبيق

الديكتاتوريات
الديمقراطية يف البلدان اليت سقطت فيها
ّ

لكل بلد.
األوضاع االجتماعية الداخلية ّ
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التحوالت في الشرق األوسط
جذور
ّ
8

األمريكيني إىل
السياسيني
زكريا نظر
ومن هنا يلفت فريد ّ
ّ
ّ
تقديم الليربالية عىل الديمقراطية وذلك يف كتابه املعنون

وعىل الرغم من أ ّن األحداث والتطورات ّبينت أن
هذه التو ّقعات ملستقبل الرشق األوسط قد تبدو مبالغًا
ٍ
ثمة
فيها ومشتملة عىل منسوب عال من التفاؤل ،إال أ ّن ّ
باحلد األدىن عىل افرتاض أ ّن الفوىض
شواهد تساعد
ّ

أولوياته إقامة أنظمة ليربالية ،ولو مل تكن ديمقراطية
من
ّ

أشكال االستقرار والثبات والنظام.

تقدم يبدو أ ّن اإلدارة األمريكية ،بحسب
بناء عىل ّ

 4التغيريات اجليوبوليتيكية ،واجليواقتصادية،واجليواسرتاتيجية

يدل عىل هذا ما
تفهم األوضاع الداخلية فيها .وما ّ
حتاول ّ

سوف تواجه منطقة الرشق األوسط إضافة إىل التغيري يف

9

احلرية» .وحاصل ما حياول التنظري له يف كتابه
«مستقبل
ّ
الديكتاتوريات لن يؤ ّدي إىل قيام أنظمة
هذا هو أ ّن سقوط
ّ
ديمقراطية بالرضورة ،ومن هنا جيب عىل الغرب أن جيعل

بالرضورة.

تطورات املنطقة
الشواهد املتو ّفرة عن طريقة تعاطيها مع ّ
تفهم لإلسالم السيايس بنسخته
أظهرته هذه اإلدارة من ّ

اإلخوانية يف مرص (قبل  30يونيو  )2013وتركيا.

وقد سعت اإلدارة األمريكية إىل حتسني عالقاتها

وخاصة
بحركات اإلسالم السيايس يف الرشق األوسط
ّ
تتفهم مصالح الغرب يف املنطقة وتعمل عىل
تلك اليت ّ
التيارات الراديكالية اإلسالمية .وكانت وجهة
حمارصة ّ

النظر األمريكية يف هذا املجال هي أ ّن االستقرار الذي

شكل من
احلايل سوف يعقبهما
السائدة وعدم االستقرار
ٌ
ّ

أشكال األنظمة السياسية والدول ،تغيريات جيوبوليتيكية
واسرتاتيجية واقتصادية؛ وذلك أل ّن
التيارات واحلركات الفاعلة يف املنطقة

يبدو أنهّ ا بصدد إعادة النظر يف رسم
ق
خريطة املنطقة السياسية .وبعبارة أد ّ
ُيتو ّقع أن يشهد عدد من بلدان املنطقة
ما شهده السودان من تقسيم ورسم

خريطة سياسية جديدة.

سقوط
الديكتاتوريات لن
يؤدي إلى قيام
أنظمة ديمقراطية
بالضرورة

مرضا
اإلسالمية لن يكون
تؤمنه األنظمة ذات امليول
ّ
ّ
ًّ
باملصالح األمريكية فحسب ،بل هو سوف يؤ ّدي إىل
نوع من التعاون بني دول املنطقة من أجل تأمني «السالم

بحسب معطيات منظمة الطاقة الدولية أ ّن املنطقة سوف

األساس ألمريكا وهو إضفاء املرشوعية عىل «إرسائيل»

وقد دفعت هذه التو ّقعات بالواليات املتحدة األمريكية

الدائم» .وهذا يؤ ّدي بالتايل إىل الوصول إىل اهلدف

طبيعي يف هذه
يف املنطقة والتعامل معها عىل أنهّ ا عضو
ّ
البيئة اجلديدة.

ومن الزاوية اجليواقتصادية واجليواسرتاتيجية يبدو
10

أمهيتها النفطية خالل العقود القادمة.
تشهد
ً
تراجعا يف ّ

إىل نقل ساحة تنافسها مع الدول الصاعدة مثل الصني
11

واهلند نحو رشق آسيا.

سيايس ،ومن أساتذة علم السياسة اخلارجية يف اجلامعات األمريكية.
زكريا ولد عام  1964يف اهلند .كاتب صحفي ،وحمرر يف جملة التايم ،ومن ّظر
 -8فريد ً
ّ
حائز عىل شهادة الدكتوراه حتت إرشاف أستاذه املعروف صموئيل هانتغتون .وجتد اإلشارة إىل أنّه ولد يف أرسة مسلمة.
.Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, Norton press, 2003 -9
Investment Ideas From IEA›s World Energy Outlook, On Nov. 12th, the international Energy Agency released its -10
.annual publication, World Energy Outlook 2012
Insiders Sound an Alarm Amid a Natural Gas Rush, the new york times, June 25, 2011. http://www.nytimes. -11
com/2011/06/26/us/26gas.html?pagewanted=all
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خالصات الدراسة ونتائجها
هوية خمتلفة
 -1يشهد الرشق األوسط والدة جديدة وفق ّ
عن اهلوية اليت كانت حتملها وزيرة اخلارجية األمريكية

السابقة كوندالزيا رايس سنة  2005وما بعدها.

 -2إ ّن شعوب الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف حالة
ٍ
هوية جديدة ،كانت حتىّ السنتني املاضيتني
بحث عن
جمهولة أو مغفلة .ويبدو أ ّن هذه الشعوب قد عرثت عىل
هويتها وهي حتاول البحث عما ينسجم مع مستقبلها
ّ
وواقع جمتمعاتها لالنطالق نحو تغيري يتناسب مع

جديدا
تطلعاتها .وهذه العنارص ك ّلها تستوجب تعري ًفا
ً
للرشق األوسط.

التقرير اإلستراتيجي

ثمة حاجات جديدة بدأت تطرح يف املنطقة .ومن هذه
ّ -6

األجنيب ومواجهة
احلاجات الدعوة إىل مواجهة النفوذ
ّ
الظلم واالستبداد املحليّ إىل جانب مواجهة االستعمار
اخلارجي.

 -7سوف يكون للشباب يف دول املنطقة دورهم الفاعل

العربية
واملؤ ّثر يف رسم سياسة املنطقة والسري باملجتمعات
ّ
احلرية ،مع ما يرت ّتب عىل ذلك من مزيد من
نحو مزيد من
ّ

العربية.
الرفاه للشعوب
ّ

 -8يبدو أ ّن األمور سوف ت ّتجه نحو االستقرار بعد

حسم مسألة بقاء الرئيس األسد يف السلطة ،وسوف
تكون لذلك انعكاساته عىل سائر الدول العربية ومنها

واألمريية ،وسوف تنجز فيها جمموعة من
الدول امللكية
ّ

العريب حركة ذات
 -3إن الصحوة اإلسالمية أو الربيع
ّ

اإلصالحات سواء كان ذلك بشكل ٍ
سلمي أو عن طريق
ٍّ

الثورة والعنف.

املرشوعية
النجاحات اليت حتقّقت هلذا احلراك اكتسابه
ّ

ويقل
الغريب يف بلدان املنطقة
 -9سوف ينحرس النفوذ
ّ
ّ
مقارنة بالفرتة السابقة .ولكن ذلك ال يعين أ ّن الدول

أي دالالت،
معىن وليست حركة آلية
تلقائية ليس هلا ّ
ّ
أهم
وهي تهدف إىل الوصول إىل غايات ّ
حمددة ،ومن ّ
الشعبية.
ّ

 -4يشهد الرشق األوسط وشمال أفريقيا حركة جمعية
احلرية واالستقالل والديمقراطية .وهذه احلركة
تبغي نيل ّ

ال تقترص عىل بلد أو بلدين من بلدان هذه املنطقة بل
هي حركة تشمل املنطقة بأرسها ويبدو أنّنا سوف نشهد

تتحول إىل دول راديكالية حتصل عىل
العربية سوف
ّ
استقالل ناجز ،بل بمعىن أ ّن مساحة احلرية واالستقالل

هلذه الدول سوف ت ّتسع وسوف تكون قادرة عىل
الغربية عليها.
التخ ّلص من اإلمالءات
ّ
 - 10لن تبقى «إرسائيل» يف منأى عن التطورات اليت

الديكتاتورية
عاجلاً أم آجلاً سقوط ما بقي من األنظمة
ّ

تعصف باملنطقة ،ومع االعرتاف بأ ّن طبيعة هذا الكيان

 -5ويف سياق هذا احلراك ظهر أ ّن اهلوية الدينية لشعوب

واحلد األدىن من التأثري
العرب والشعب الفلسطيين.
ّ

أمر ًا مسكوت ًا عنه لعقود خلت.

الدولتني.

يف املنطقة.

حتول االستقالل
املنطقة صارت أكرث
ً
وضوحا وعمقًا .وقد ّ
باحلرية إىل مطلب حيوي للشعوب بعد أن كان
واملطالبة
ّ

تتحول بشكل ٍ
جذري عىل املدى القريب؛ ولكن
لن
ٍّ
ّ
مضطرا إىل تغيري سياسته جتاه
سوف يكون هذا الكيان
ًّ
بحل
سوف يظهر عرب إعالن أمريكي ّ
جدي عن القبول ّ

