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أن  إىل  واالسرتاتيجية  السياسة  التقديرات  بعض  يذهب 

طبيعة التجاذبات يف املنطقة، وخاصة ما جيري يف سورية 

اإلقليمية  السياسة  الصدع« يف  بمثابة »خط  والعراق هي 

والدولية، وأن خمرجات ذلك الرصاع سوف متثل إىل حد 

القادمة،  املرحلة  النظام اإلقليمي والدويل يف  كبري طبيعة 

وهذا يفرس حجم التجاذبات والرهانات ومدى التدخل 

والتورط يف رصاعات املنطقة. 

ويشهد اإلقليم مصادر أو فواعل تهديد رئيسة تتمثل بـ: 

للفواعل  الدولة، وبروز دور نشط  الدولة وفكرة  اهزتاز 

والشبكات من غري الدول، وخاصة التنظيمات اجلهادية 

ومراجعة  اخلارجي،  التغلغل  عوامل  وتزايد  التكفريية، 

تغيري احلدود  بما يف ذلك  والدولتية،  السياسية  اجلغرافيا 

أو إزالتها وجتاوزها، وارتفاع مستوى »املخاطرة« و«عدم 

اليقني« يف السياسات اإلقليمية والدولية. 

وقد شهدت املنطقة يف الفرتة 2015-2016 تزامن ذكرى 
حدثني تارخييني بالغي الداللة، األول كان قبل 100 عام 
وهو احلرب العاملية األوىل واتفاقات سايكس– بيكو اليت 
شكلت املنطقة حتت السيطرة الربيطانية والفرنسية وتأثري 
احلركة الصهيونية، والثاين كان قبل 500 عام وهو »معركة 
متثل  آنذاك  ناشئًا  إقليميًا  نظامًا  قّوضت  اليت  دابق«  مرج 
بالتحالف بني إيران (السلطة الصفوية) والعرب (السلطة 
اململوكية) ضد التغلغل الغريب املزتايد يف املنطقة والسلطنة 
أبواب  انسدت  بعدما  االجتاه رشقًا  اليت قررت  العثمانية 
أوروبا يف وجهها. ثمة يشء من ذلك مما حيدث اليوم، بما 
يف ذلك حتديات ورهانات إعادة رسم احلدود واخلرائط 
يف املنطقة، ولو أن املعركة مفتوحة عىل احتماالت أخرى، 

وهذا يتطلب املزيد من التدقيق والتقص.  

سورية  يف  والعسكري  السيايس  املشهد  تطور  أفىض 
سورية  يف  الرويس  العسكري  احلراك  وخاصًة  والعراق، 
(30 أيلول/سبتمرب 2015)، إىل تغيري كبري يف طبيعة املشهد 

عقيل سعيد حمفوض
رئيس قسم الدراسات السياسية يف 
مركز دمشق لالبحاث والدراسات 

في النظام اإلقليمي في الشرق األوسط:
التحوالت واإلشارات والتنبيهات
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اإلقليميني  لالعبني  سقوف  تتحدد  وسوف  اإلقليمي، 
(والدوليني) يف اإلقليم، وخاصة أن روسيا زادت يف وترية 
اخلليج،  ودول  و«إرسائيل«  وتركيا  إيران  مع  تفاعالتها 
الواليات  إقامة تفامهات مع  كما بذلت جهودًا كبرية يف 
املتحدة من أجل ضبط التطورات واحتواء أي انزالقات 
غرفة  إقامة  حاولت  كما  اإلقليمي،  املشهد  يف  حمتملة 
تنسيق اجلهود يف  اجل  بغداد من  رباعية مقرها  عمليات 
مكافحة اإلرهاب، ضّمت سورية وإيران والعراق ولكن 
األمور مل تستمر ربما بتأثري ضغوط أمريكية عىل العراق.

األمريكية  الروسية–  والتفامهات  التطورات  جمموعة من 
ترشين  األول/أكتوبر،  (ترشين  فيينا  بياين  حكمت  اليت 
العدائية  العمليات  وقف  وإعالن   (2015 الثاين/نوفمرب 
(22 شباط/فرباير 2016) اليت تم إدراجها يف قرار جملس 
األمن رقم 2254 تاريخ (18 كانون األول/ديسمرب 2015) 
العاملة يف سورية  الرئيسة  قواتها  وإعالن روسيا سحب 
مع  تقريبًا  مزتامنًا  جاء  الذي   ،(2016 آذار/مارس   14)
الثالثة من مفاوضات جنيف3 (14 آذار/ انطالق اجلولة 
مارس 2016)، إىل تغري يف املدارك اجلمعية واملزاج احلاكم 
األزمة  لفواعل  قوية  رسائل  وّجه  أنه  واألهم  للعملية 
السورية يف اإلقليم والعامل، وللحكومة واملعارضة، من أن 
التفامهات اليت تضّمنها القرار 2254 هي »اإلطار احلاكم« 

لعملية جنيف3 (شباط/فرباير 2016).

مسبوقة  غري  تفاعالت   2016-2015 الفرتة  وشهدت 
التوغل  من  األخرية  نت  مكَّ وتركيا  وإيران  روسيا  بني 
بصورة مبارشة يف سورية والسيطرة عىل جرابلس، ومن 
أو  تركيا مرونة  أبدت  فيما  الباب،  ثم االجتاه نحو مدينة 
وحلفائه  السوري  اجليش  عمليات  جتاه  نشطة  براغماتية 
ملوقف  بالنسبة  ذلك  من  يشء  حدث  وربما  حلب،  يف 

الشعيب ضد  العراقي واحلشد  تركيا من عمليات اجليش 
»داعش« يف املوصل. 

أشاعت التفامهات الروسية واإليرانية والرتكية يف سورية 
والواليات  تركيا  بني  العالقات  يف  النسيب  والتطور 
بأن  انطباعات  االنقالب  رسدية  أو  حادثة  إثر  املتحدة 
ديناميات الرصاع يف املنطقة مقبلة عىل تغيري كبري، وزاد يف 
املنتخب دونالد ترامب  الرئيس األمريكي  األمر مواقف 
من روسيا واإلرهاب الخ.. وهكذا بدت روسيا وإيران 
األطراف  نسبيًا  تنّحت  فيما  املشهد،  واجهة  يف  وتركيا 
األخرى من دول أوربية وخليجية وإىل حد ما »إرسائيل« 
يف املوضوع، ولكن من دون أن تظهر اعرتاضات جدية أو 

علنية، فيما كانت واشنطن الغائب احلارض.  

مل  تركيا  أن  سورية  حلفاء  عمليات  وغرفة  إيران  أعلنت 
مل  روسيا  أن  إال  سورية،  حول  املعلنة  بالتفامهات  تلزتم 
تبد اهتمامًا كبريًا بشأن اخلروقات الرتكية، وهو ما أظهر 
أن  ويبدو  سورية،  يف  وروسيا  إيران  بني  تباعد  وجود 
روسيا كانت بحاجة للتعاون مع تركيا، ربما ألن البدائل 
يتجاوز  مل  وتركيا  إيران  بني  التوتر  ولكن  خطرية،  كانت 
احلدود املتوقعة، إذ لدى الطرفني عالقات معقدة وليس 

من مصلحة أي منهما أن تنفجر األمور بينهما.

واصلت تركيا واململكة السعودية جهودمها من أجل إقامة 
وتركيا  اململكة  جتد  ومل  »إرسائيل«،  وبني  بينهما  حتالف 
تفاعالت  عن  اإلعالن  يف  حرجًا  أخرى  خليجية  ودول 
واملقاومة،  وسورية  إيران  ضد  »إرسائيل«  مع  وتفامهات 
التحالف  ديناميات  تنعكس  أن  املتوقع  من  كان  وهكذا 
املذكورة عىل موقف إدارة ترامب من االتفاق النووي مع 
من  املتحدة  الواليات  ملوقف  بالنسبة  ذلك  ومثل  إيران، 

األزمة السورية، وخاصة مرشوع »املناطق اآلمنة«.
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ديناميات تفكيك حلف سورية أو كرسه، تعويل خليجي 
عىل تركيا و«إرسائيل«، الفشل يف إقامة قطب عريب، 

دور الفواعل من غري الدول والشبكات، إقليم عاصف، 
اهزتاز فكرة الدولة اهلشة أصالً، اهلويات القاتلة واملقاتلة، 
ضوء  يف   ،2016-2015 العام  يف  والتنبيهات  اإلشارات 
والدولية  اإلقليمية  الفواعل  أدوار  أصبحت  ذلك  كل 
أكرث وضوحًا مقارنة بما كانت عليه يف األعوام السابقة، 
أن  غري   ،2011 سورية  يف  األزمة  اندالع  عام  وخاصة 
الاليقني ال يزال ثقيالً، إذ إن الرهانات تشهد مراجعات 
التطورات، األمر الذي جيعل  إنتاج وتكييف مع  وإعادة 
قبيل  من  متوقعة«  »غري  تطورات  أمام  مفتوحًا  املجال 
التأثري األكرب يف  الدولية ذات  الفواعل  املواقف بني  تغري 
املنطقة، مثل روسيا والواليات املتحدة، والتغري يف طبيعة 
إيران  مثل  الكبرية  اإلقليمية  الفواعل  بني  التفاعالت 
وتركيا، وال ُيغفل دور »إرسائيل« يف كل ما جيري، ألن هلا 
املتحدة  الواليات  تأثريًا كبريًا نسبيًا يف مواقف ورهانات 
أزمات  يف  السعودية  واململكة  وتركيا  األورويب  واالحتاد 

املنطقة، وخاصة يف سورية والعراق.

يقف النظام اإلقليمي أمام حتديات غري مسبوقة يمكن 
تركزيها يف النقاط/املستويات الرئيسة التالية:

التغلغل  عوامل  جلهة  العاملي  النظام  حتديات  	- 	

والفواعل  الكربى  الدول  قبل  من  والتأثري 
وتدفقات  الكربى  الرشكات  مثل  النشاط  دولية 
أن  يصعب  واليت  واإلرهاب،  اجلهادية  الشبكات 
يصل النظام إىل تسويات مستقرة ألزمات بمعزل 

عن توافقها يف ما بينها والتوافق معها.

املواجهات  جلهة  نفسه  اإلقليمي  النظام  حتديات  	- 	

إيران  وخاصة  الرئيسة،  فواعله  بني  والرهانات 

»إرسائيل«،  لـ  بالنسبة  األمر  وكذلك  وتركيا، 

واحلروب  الراهنة  األزمات  احتواء  ويصعب 

وتدفقات اإلرهاب من دون التوصل إىل سياسات 

وعىل  والزناع،  الفوىض  لفواعل  واحتواء  ردع 

السبل  تتدبر  أن  املقاومة  وفواعل  وإيران  سورية 

املمكنة لردع فواعل اإلرهاب والتكفري اليت متثل 

أحد أهم حتدياتها يف املرحلة املقبلة. 

لألزمات  سياسية  تسويات  إىل  التوصل  حتديات  	- 	

اإلقليمية الرئيسة يف سورية والعراق واليمن وهذا 

املذكورة  التحديات  مع  كبري  حد  إىل  يتداخل  ما 

الرصاعات  حسم  إىل  التوصل  يصعب  إذ  أعاله، 

مصادرها  احتواء  عىل  العمل  يتم  مل  ما  واحلروب 

الرئيسة وهي معروفة بطبيعة احلال.

حتديات عىل مستوى الدولة، ذلك أن اهزتاز فكرة  	- 	

وصادمًا،  كبريًا  كان  ومرشوعها  ومنطقها  الدولة 

اهلوية  اجلهود عىل هندسة سياسات  تركزي  وحيب 

وإعادة بناء العقد االجتماعي عىل مستوى الدولة، 

بني  العالقة  أولويات  حيدد  وطين  إجماع  وإقامة 

الدولة واملجتمع.

اإلرهاب  لشبكات  العاملية  التدفقات  حتديات  	- 	

والتكفري والفوىض، بوصفها مصادر تهديد ذات 

طابع عاملي، ويف الوقت نفسه احتواء– ما أمكن- 

لتمرير  و«ورقة«  »فرصة«  تعّدها  اليت  القوى 

سياساتها ورهاناتها.






