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إن مــا يتــم ســماعه فــي دوائــر متعــددة علــى ســاحة الشــرق 
األوســط ليــس مجــرد "حــرب كلمــات" تتعلــق بخالفــات سياســية 
أو حساســيات تاريخيــة أو نزاعــات محــدودة أو صراعــات مكانــة، 
وإنمــا علــى األرجــح "كلمــات حــرب"، تســتند إلــى تقديــرات تتعلــق 
باســتمرار وتصاعــد "عمليــات علــى األرض" يمكــن أن تؤثــر على 
المصالــح الحيويــة لــدول عربيــة رئيســية. فتفاعــات القــوى الفاعلة 
ــوفة،  ــات المكش ــن المواجه ــة" م ــو "مرحل ــه، نح ــم تتج ــي اإلقلي ف

وربمــا المفتوحــة، التــي ستشــكل أهــم مامــح المنطقــة في 
المــدى القصيــر. 

المشــكلة أن كل ذلــك يبــدو وكأنــه قــراءة لمــا 
ــادم،  ــع لتحــّول ق ــه توق ــر من ــاً، أكث يجــري حالي
فاإلقليــم يمثــل فعليــاً مســرح عمليــات تــدور عليه 
حوالــى 70 حالــة صراعيــة متفاوتــة الحدة، بينها 
ــاك  ــن هن ــة، لك ــاً حقيقي ــاالت تشــكل حروب 6 ح

مؤشــرات بــأن مــا قــد يقــع لــن يكــون "المزيــد 
ــم اســتخدام كل  ــد يت ــم"، فق ــو قائ ــا ه مم

األســاليب المتاحــة تقريبــاً، واالنتقــال 
إلــى "سياســات أكثــر حــدة"، ولــن 

تتــم مهادنــات مــن دون شــروط، ثــم قــد يأتــي التطــور األقــل 
احتمــاالً واألكثــر خطــورة، وهــو فتــح مســارح عمليــات جديــدة، أو 
خــوض مواجهــات مباشــرة، إذا لــم يحــدث تفاهــم علــى ترتيبــات 
معدلــة ألوضــاع وعالقــات الشــرق األوســط. فمــا الــذي ســيجري 

بالضبــط؟
إن بدايــة اإلجابــة علــى هــذا الســؤال، هــي أن المنطقــة 
)العربيــة( اختلفــت، فــي طبيعــة القيــادات التــي تديــر شــؤون الــدول 
فيهــا، والطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــر المخاطــر والتهديــدات التــي 
تواجههــا، واالســتراتيجيات التــي يتــم اتباعهــا للتعامل مع مشــكات 
األمــن، واالســتعداد لدفــع ثمــن الحفــاظ علــى أمــن ومصالــح الــدول 
ــاً كان، وأكبــر خطــأ يمكــن أن يرتكبــه أي محلــل هــو أن يعتقــد  أي
أن هــذا االختــاف مؤقــت أو انتقالــي أو "غيــر طبيعــي"، أو أن مــا 
مضــى يفتــرض أن يســتمر، وأن أحــداً لــم يكــن عليــه أن يتحــرك 
إال بعــد أن يصــل التهديــد إلــى حــدوده أو أراضيــه، أو يفقــد هويــة 

دولتــه، أو دولــة حليفــة لــه، لألبــد.
فــي هــذا اإلطــار، فإنــه مــن واقــع نقاشــات جــرت الفتــرة 
الماضيــة، فــي لقــاءات تتجمــع فيهــا أطــراف اإلقليــم، أو تلتقــي مــن 
دون ترتيبــات، بمــا فيهــا أطــراف متصارعــة، مــع وجــود أطــراف 
دوليــة فاعلــة، وتتــم داخلهــا أحاديــث صريحــة، يمكــن اإلشــارة إلــى 
نقــاط يمكــن أن تســاهم فــي تحديــد مامــح المواجهــات التاليــة فــي 

اإلقليــم.
االجتاه نحو العوا�سم الرئي�سية

هنــاك مصطلــح يســمى "الصراعــات المعقــدة"، تــم االســتناد 
ــات  ــم، كالصراع ــي اإلقلي ــري ف ــا يج ــر مم ــل كثي ــي تحلي ــه ف إلي

ــة"،  ــروب الوكال ــة"، و"ح ــات الهجين ــة، و"الصراع ــر المتماثل غي
أشــكال  ظلــت  لكــن  وغيرهــا،  قيــادات"،  بــدون  و"اإلرهــاب 
الصراعــات فــي حاجــة إلــى تجــاوز األطــر التقليديــة التــي حكمتهــا 
لفتــرات طويلــة، والتــي تقســمها إلــى صراعــات بيــن الــدول، 
ــة  ــوالت حقيقي ــأنها مق ــخت بش ــدول، وترس ــل ال ــات داخ وصراع
تقــرر مثــاً، أن أحــد المامــح الرئيســية لهــا، هــو أن 90 فــي المائة 

ــة. ــات أهلي ــدول، أي صراع ــل ال ــدور داخ ــا ي منه
كان هنــاك إســهام لمعهــد هايدلبــرج ألبحــاث الصــراع الدولــي 
فــي ألمانيــا، مــن خــال باروميتــر الصــراع الــذي يصــدره ســنوياً، 
فقــد بــدأ يصنفهــا بشــكل مركــب، يقــرر مــن خالــه 
العالــم شــهد  أن   )2016 لبيانــات  )وفقــاً  مثــاً 
داخــل   265 منهــا  حالــة صراعيــة،   401
الــدول  بيــن  )Intrastate(، و69  الــدول 
مناطــق  داخــل   54 ثــم   ،)Interstate(
 13 وأخيــراً   ،)Substate( الــدول  فــي 
Trans-( حالــة عابــرة لحــدود الــدول
State(، وإذا تــم تطبيــق ذلــك علــى 
اإلقليــم، فإنــه يوضــح حالتــه، لكــن المهم 

هــو أن الصراعــات داخــل الــدول تمثــل النســبة األكبــر.
       إن المســتقبل القريــب قــد يحمــل توجهــات معدلــة، 
فــي الشــرق األوســط، بالتحــرك نحــو العواصــم الرئيســية، فمــع 
صحــة مــا يطــرح حــول الفاعليــن المســلحين مــن دون الــدول الذيــن 
ــي النقاشــات  ــي مناطــق الفوضــى، يوجــد توجــه ف يتصارعــون ف
ــة"  ــن "قــوى إقليمي ــع بي ــدور فــي الواق ــأن الصراعــات ت ــة ب الحالي
رئيســية أو مؤثــرة، وأن شــيئاً لــن يحســم إذا لــم يتــم التوجــه نحــو 
العواصــم، ويطــرح ذلــك علنــاً، فحتــى معظــم تنظيمــات اإلرهــاب، 
توجــد خلفهــا دول داعمــة، وبالتالــي قــد تصبــح الصراعــات 

ــدول. ــن ال مباشــرة، بي
هناك اتجاهان بهذا الشأن، حالياً:

1- ترجيــح اســتمرار الوضــع الراهــن، الــذي يؤكــد نمــط الحــرب 
البــاردة، والتــي قــد تتخــذ شــكل صــدام فــي مــكان وتوافق فــي آخر، 
ــة فــي مناطــق الصراعــات،  مــع الشــكل التقليــدي لحــروب الوكال

لكــن بمســتويات أكثــر حــدة.
2- احتمــاالت وقــوع نمــط معــدل للصراعــات بيــن الــدول، يقتــرب 
مــن المواجهــات المباشــرة، التــي تتخــذ شــكل المواجهــات المســلحة 
المحــدودة، أو نقــل المعركــة إلــى أرض الخصــم، أو االنــزالق إلــى 

حــرب، ال يرغــب فيهــا أحــد.
فــي كل األحــوال، فــإن مواجهــات الــدول بشــكل مباشــر، كمــا 
يتضــح مــن التصريحــات العلنيــة، ومــا قــد يتطــور لتحــركات 
فعليــة، ســيمثل ملمحــاً مــن مامــح المســتقبل، خاصــة أن "الحقائــق 

ــاش. القديمــة" الخاصــة بالمســاحة والســكان، أصبحــت محــل نق
الت�سعيد اإىل »امل�ستوى االأعلى«
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االفتتاحية

لقــد اعتــادت النظريــات التقليديــة لتحليــل العاقات الدوليــة، على أن 
تتعامــل مــع التفاعــات ذات الطابــع الصراعــي، علــى أنهــا تتخذ 3 

أشــكال أساســية، هــي – بتبســيط شــديد وتحريــف مــا – كالتالي:
• الجــداالت )Debates(: وترتبــط بخافــات جــادة حــول مصالح 
ــات  ــية والحم ــات السياس ــا التصريح ــي إطاره ــر ف ــة، تنفج مهم
اإلعاميــة و"التربيطــات الدوليــة"، وال بــأس مــن بعــض ضربــات 

اإلزعــاج أو االســتفزاز بيــن أطرافهــا.
• األلعــاب )Games(: وتتعلــق بخافــات عميقــة حــول مصالــح 
ــدول فــي اســتخدام أذرعهــا المختلفــة، عبــر  ــدأ ال ــا تب ــة، وهن حيوي
ــة،  ــط اقتصادي ــات ضغ ــة أو عملي ــؤون الداخلي ــي الش ــات ف تدخ

ــة حــادة. ــي إطــار ضغــوط إكراهي وأنشــطة اســتخباراتية، ف
ــر  ــدو غي ــة تب ــارك )Fights(: وتتصــل بتناقضــات جذري • المع
ــن  ــع أو تليي ــر واق ــرض أم ــة لف ــال عنيف ــة للحــل، ســوى بأعم قابل
إرادة الطــرف اآلخــر، بالوكالــة أو مباشــرة، ويرتبــط هــذا المســتوى 

ــة، أو المســلحة. بالمواجهــات العنيف
وتتمثــل الســمة الثانيــة للمواجهــات التاليــة فــي التصعيــد إلــى 
ــي  ــات الت ــول الصراع ــن أن تتح ــن الممك ــى، فم ــتوى األعل المس
ــع  ــارك، م ــى مع ــاب إل ــاب، واأللع ــى ألع ــداالت إل ــكل ج ــذ ش تتخ
ماحظــة أن أدوات وأشــكال اســتخدام القــوة فــي المســتوى التالــي 
تتضمــن أيضــاً مــا هــو قائــم فــي المســتوى الســابق لــه، فــإذا انتقلــت 
ــدول لممارســة أعمــال الضغــط واإلكــراه )األلعــاب( ســيتضمن  ال
ــداالت  ــة بالج ــتفزاز المرتبط ــاج واالس ــال اإلزع ــاً أعم ــك أيض ذل

ــر حــدة. ــون أكث ــى أن تك الحــادة؛ أي أن الصراعــات ســتميل إل
ــد  ــك، بتصعي ــوع ذل ــة وق ــم إمكاني ــاً، يدع ــرى حالي ــا يج إن م
المواجهــات، مــن االشــتباك إلــى االحتــواء، ومــن االحتــواء إلــى 
ــاٍد  ــلوك مع ــن س ــم التغاضــي ع ــرر أال يت ــن ق ــاك م الصــدام، فهن
يقــوم بــه طــرف مــا خــارج مــا يعتقــد أنــه ضــروري العتبــارات 
ــت  ــات تح ــرح عملي ــن مس ــروج( م ــحاب )أو الخ ــه، أو االنس أمن
أيــة ضغــوط، طالمــا لــم تحــل المشــكلة، مــع قناعــات بــأن حــروب 
اإلعــام ليســت نهايــة المطــاف، وأن أعمــال التهديــد قــد ال تكــون 
ــد،  ــل عــن االســتعداد للتصعي ــه ال بدي ــال، وأن ــة مــن دون قت مجدي
والتحســب الحتمــاالت االنــزالق إلــى الحــرب المباشــرة. وعمومــاً 

ــى المعــارك. ــات إل فــإن المنطقــة تنتقــل مــن المباري
االعتياد على ا�ستخدام القوة امل�سلحة

مــا يقــال هنــا مكــرر، فالجميــع يدركــون أن اســتخدام القــوة 
المســلحة ليــس مســألة ســهلة، وأنــه ال يجــب أن يتــم التعامل معها 
إال كخيــار أخيــر واضطــراري، بعــد اســتنفاد كل الوســائل األخــرى، 
لكــن إحــدى حقائــق اإلقليــم، هــي أن كل دولــة تقريبــاً قــد اتجهــت 
الســتخدام القــوة المســلحة فعليــاً، بمــا فــي ذلــك دول كانــت محافظــة 
ــات  ــدأت قواتهــا تعمــل فــي مســارح عملي ــاً بهــذا الشــأن، وب تقليدي
بعيــدة عــن أراضيهــا، فالجــوار لــم يعــد فقــط المشــكلة، إذ كان كذلك 
دومــاً، وإنمــا أيضــاً جــوار الجــوار، والجــوار البعيــد، الــذي تتشــكل 

فيــه الريــاح قبــل أن تتحــول إلــى عواصــف وأعاصيــر.
لقــد خــرج الجميــع مــن الحــدود الجغرافيــة إلــى الحــدود 
االســتراتيجية، بعــد أن أدركــوا أنــه ال يجــب انتظــار وصــول العــدو 
إلــى األبــواب، وفــي إطــار ذلك أصبــح الجميــع يدركــون ويتعاملون 

مــع محــددات وآليات ومشــاكل اســتخدام القــوة، وأصبحت الشــعوب 
تتفهــم الموقــف عمليــاً، فاســتخدام القــوة المســلحة لــم يعــد مســتبعداً 
ــورات  ــى تص ــير إل ــرات تش ــاك 10 مؤش ــرف، وهن ــدى أي ط ل

الســتخدامها علــى نطــاق واســع "إقليمــي".
إن مــا يتــم علــى ســاحة اإلقليــم، يشــير إلــى وجــود اســتعدادات 
مســلحة الحتمــاالت وقــوع الحــاالت الســيئة، فــألول مــرة – 
ــات  ــاك حام ــي امت ــر ف ــم التفكي ــة – يت ــبة ألطــراف مختلف بالنس
هليكوبتــر مســلحة، أو إرســال قــوات إلــى مســارح عمليــات بعيــدة، 
أو إقامــة قواعــد عســكرية فــي مناطــق حيويــة علــى الخريطــة، أو 
عقــد صفقــات تســليحية بأحجــام ونوعيــات تتجــاوز مــا تــم مــن قبل، 
تتعلــق بحــروب نظاميــة وعمليــات خاصــة. فلــم يعــد أحــد يســتبعد 

شــيئاً، بمــا فــي ذلــك ســيناريوهات غيــر تقليديــة تمامــاً.
End Game

ــده  ــذي تري ــا ال ــك؟ وم ــة كل ذل ــا هــي نهاي ــر، فم ــي ســؤال أخي بق
الــدول )العربيــة( التــي قــررت مواجهــة االختراقات، ومــلء الفراغ 
الــذي تركتــه إدارة الرئيــس أوبامــا يتســع؟ ويبــدو أن إدارة الرئيــس 
ترامــب تريــد التعامــل معــه بشــكل مختلــف، بشــروطها الخاصــة. 
إن اإلجابــة ليســت صعبــة، ومــن الممكــن ســماعها فــي كل مــكان 

تقريبــاً، وتتمثــل فــي نقطتيــن:
ــة  ــى المنطق ــرت عل ــي ج ــوط الت ــع الضغ ــل م ــى، التعام األول
العربيــة، فعمليــة فــرض األمــر الواقــع، والسياســات التــي اتبعــت 
ــام  ــي ظــل أوه ــا، ف ــدول، أو الســيطرة عليه لزعزعــة اســتقرار ال
قــوة أو توجهــات إمبراطوريــة أو "ألعــاب إقليميــة" ليســت مقبولــة، 
وســيتم العمــل ضدهــا، حتــى لــو تطلــب األمــر اتبــاع نفس أســاليبها، 
فهــذا مــا يتــم التفكيــر فيــه وبــدأ التصريــح بــه، فــي دوائــر عربيــة 

مختلفــة.
الثانيــة، أن األطــراف التــي تقــوم بأعمــال تفكيــك أو اختــراق 
ــة،  ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــر هوي ــاب أو تغيي ــتهداف أو إره أو اس
عليهــا أن تعــود إلــى حدودهــا الجغرافيــة فــي اإلقليــم أو أحجامهــا 
الطبيعيــة داخــل الــدول، ال أكثــر وال أقــل، مــع اعتــراف بمصالحهــا 
ــات  ــاء "سياس ــي إنه ــر ف ــن ان تنحص ــألة يمك ــروعة، فالمس المش

ــة. ــى الرغــم مــن وجــود مامــح عــداء مزمن ــد"، عل التهدي
الســؤال األخيــر هــو، هــل يمكــن للــدول العربيــة أن تفعــل ذلــك؟ 
وإحــدى اإلجابــات التــي تقــال إنــه "مــن األفضــل لنــا أن نتمكــن، 
وهنــاك دائمــاً أســاليب لتحقيــق أي هــدف، طالمــا يوجــد اســتعداد 
للذهــاب إلــى نهايــة الشــوط"، فالمشــكلة هــي أن األطــراف غيــر 
العربيــة وحلفاءهــا داخــل المنطقــة ال يتصرفــون كمنافســين أو 
حتــى خصــوم وإنمــا كـــ "أعــداء"، وتعمقــت قناعــة داخــل العواصــم 
العربيــة بأنــه ال يوجــد خيــار ســوى اتبــاع اســتراتيجيات صداميــة، 
ــك،  ــام بذل ــة القي ــر تكلف ــل شــيء، يتجــاوز بكثي ــن عــدم فع وأن ثم
حتــى لــو كانــت هنــاك خســائر وتداعيــات. لكــن ال توجــد حتميــات، 
فربمــا تظهــر فــي مرحلــة مــا تعبيــرات مثــل "حــل الصراعــات" أو 
"التعايــش الســلمي"، بصــورة مــا فــي وقت مــا، أو بفعل "االســتعداد 

للمواجهــة ذاتهــا"، فنحــن فــي الشــرق األوســط. 

د. حممد عبدالسالم
مدير املركز

أبوظبي، 1 مايو  2017


