
ــدة  ــد ح ــل تصاع ــرز عوام ــد أب ــدود إىل أح ــت الح تحول
ــة  ــة يف منطق الرصاعــات واتســاع نطــاق التدخــات اإلقليمي
ــح وأدوار األطــراف  ــرق األوســط، يف ظــل تشــابك مصال ال
ــة  ــك القضي ــبت تل ــد اكتس ــات. وق ــك الرصاع ــة يف تل الفاعل
الفــرة األخــرة، يف ضــوء  أهميــة وزخــًا خاًصــا خــال 
ــذي  ــدل ال ــا، يف الج ــل أوله ــة: يتمث ــية أربع ــارات رئيس اعتب
ــا املبعــوث األممــي إىل ســوريا  ــي طرحه ــادرة الت ــه املب أثارت
ســتيفان دي ميســتورا إلنقــاذ رشق حلــب، يف نوفمــر 2016، 
والتــي قضــت بتأســيس إدارة ذاتيــة لقــوى املعارضــة يف 
ــة  ــارص »جبه ــادرة عن ــل مغ ــة، يف مقاب ــب الرقي ــاء حل أحي

ــة. ــابًقا( للمنطق ــرصة س ــة الن ــام« )جبه ــح الش فت

إذ ميكــن القــول إن هــذه املبــادرة متثــل امتــداًدا لألفــكار 
باألزمــة  املعنيــة  الدوليــة  القــوى  التــي طرحتهــا بعــض 
ــوريا  ــيم س ــت بتقس ــي قض ــارس 2016، والت ــورية، يف م الس
عــى أســاس اتحــادي يحافــظ عــى وحدتهــا باعتبارهــا دولــة 
واحــدة مــع منــح ســلطات واســعة لــإدارات اإلقليميــة 
للمناطــق. كــا أنهــا تتــوازى مــع طــرح أفــكار ســابقة عــن 
اتجــاه إيــران ونظــام األســد و«حــزب اللــه« إىل تأســيس 
ــار أخــر للتعامــل مــع  ــدة« كخي مــا يســمى بـ«ســوريا املفي

ــورية. ــة الس ــهدها األزم ــي تش ــورات الت التط

وزيــر  أطلقهــا  التــي  بالتحذيــرات  ثانيهــا،  ويتعلــق 
الخارجيــة الفرنــي جــان مــارك إرولــت، يف 20 نوفمــر 

الحــايل، مــن أن »الحــرب الشــاملة ســوف تــؤدي إىل تقســيم 

ســوريا وتعزيــز نفــوذ تنظيــم داعــش«.

وينــرصف ثالثهــا، إىل حــرص »حــزب اللــه« عــى تنظيــم 

اســتعراض عســكري يف منطقــة القصــر الســورية بريــف 

حمــص الجنــويب، يف 14 نوفمــر الحــايل، يف رســالة عابــرة 

ــة باألزمــة الســورية تشــر إىل أن  للحــدود إىل القــوى املعني

ــا باملســارات املحتملــة  مســتقبل ودور الحــزب أصبــح مرتبطً

لألزمــة الســورية، وليــس بتطــورات الوضــع الداخــي يف 

ــان. لبن

أمــا رابعهــا، فرتبــط بالترصيحــات األخــرة التــي أدىل 

بهــا رئيــس إقليــم كردســتان مســعود بــرزاين، يف 15 نوفمــر 

2016، وقــال فيهــا أنــه »اتفــق مــع الواليــات املتحــدة 

ــة  ــق الكردي ــن املناط ــحاب م ــدم االنس ــى ع ــة ع األمريكي

ــه  ــا أن ــش«، مضيًف ــم داع ــن تنظي ــتعادتها م ــت اس ــي مت الت

»مــن غــر املمكــن بعــد كل هــذه التضحيــات أن نقبــل 

للمركــز مــع املحافظــات«. ورغــم أن  املبــارش  بالتعامــل 

مســئويل اإلقليــم حرصــوا عــى تأكيــد أن هــذه الترصيحــات 

تــم إخراجهــا مــن ســياقها، إال أنهــا حظيــت بأهميــة خاصــة 

يف ضــوء تطلــع األكــراد إىل اســتثار الحــرب ضــد »داعــش« 

ــرزاين  ــه ب ــا عــر عن ــق م ــق مكاســب عــى األرض، وف لتحقي

ــدم«. ــم بال ــدة ترس ــدود الجدي ــه أن »الح ــه بقول نفس
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مشروعات جديدة:
رمبــا ميكــن القــول إن هــذه املبــادرات والتطــورات تلقــى 
الضــوء عــى التصــورات والــرؤى الجديــدة التــي باتــت 
تطــرح للتعامــل مــع قضيــة الحــدود يف منطقــة الــرق 
األوســط. إذ أن بعــض األطــراف يف منطقــة الــرق األوســط، 
ــعى إىل  ــدول، تس ــر ال ــن غ ــن م ــوا دوال أو فاعل ــواء كان س
مــا ميكــن تســميته بـ«إعــادة هندســة« الحــدود السياســية 
املســتقرة يف مناطــق الرصاعــات، واســتبدالها بأمنــاط جديــدة 

ــة.  مــن الحــدود غــر التقليدي

الحــدود  أن  عــن  تكشــف  واقعيــة  مــؤرشات  ومثــة 
الجديــدة أصبحــت قيــد التشــكيل بالفعــل، ال ســيا أن 
هــذه األطــراف رســمت حــدود وحســابات أدوارهــا يف 
الرصاعــات مبــا يتوافــق مــع طموحاتهــا يف املنطقــة.  وتتمــل 

أهــم هــذه األمنــاط الجديــدة يف:

ــذي  ــروع ال ــه امل ــر عن ــا يع ــو م ــتحواذ: وه ١- االس
منطقــة  عــى  اســتحوذ  الــذي  اللــه«،  »حــزب  يتبنــاه 
القصــر يف ســوريا، ونقــل، حســب تقاريــر عديــدة، جــزًءا 
ثبتــت  العســكرية إىل هنــاك، وهــو مــا  مــن ترســانته 
ــر  ــكريًّا يف القص ــا عس ــزب عرًض ــم الح ــد تنظي ــه بع صحت
يف ريــف حمــص الجنــويب القريــب مــن الحــدود الســورية 

ــان. ــع لبن م

وبالطبــع، فــإن هــذا العــرض العســكري ال ينفصــل عــن 
ــة  ــاحة الداخلي ــى الس ــرأت ع ــي ط ــرة الت ــورات األخ التط
ــي تجــري  ــرار املشــاورات الت ــة، عــى غ ــة والدولي واإلقليمي
بعــد  لبنانيــة جديــدة  لتشــكيل حكومــة  لبنــان  داخــل 
انتهــاء أزمــة »الشــغور الرئــايس« بانتخــاب العــاد ميشــال 
ــوز املرشــح  ــة، إىل جانــب ف ــًدا للجمهوري ــا جدي عــون رئيًس
الجمهــوري دونالــد ترامــب باالنتخابــات الرئاســية األمريكية، 
ــا  ــدة لواشــنطن في ــه رســائل جدي ــران إىل توجي واتجــاه إي
يتعلــق باملســارات املحتملــة لاتفــاق النــووي يف مرحلــة مــا 

بعــد تشــكيل إدارة ترامــب.

وقــد انعكســت هــذه الرســائل يف مجملهــا يف ترصيحــات 
نائــب األمــن العــام لـ«حــزب اللــه« نعيــم قاســم التــي قــال 
فيهــا: »نحــن موجــودون يف ســوريا، وال نحتــاج لتفســر 
أو تريــر، ونحــن إىل جانــب الجيــش الســوري والدولــة 
ــون إىل  ــل اإلرهابي ــوريا لدخ ــا يف س ــوال تدخلن ــورية، ول الس

كل املناطــق اللبنانيــة، وموضــوع تدخلنــا يف ســوريا مل يعــد 

ــة«. ــن األوســاط اللبناني ــا ب ــاش حاليًّ موضــوع نق

وبعبــارة أخــرى، فــإن الحــزب يســعى مــن خــال هــذه 

الخطــوة، التــي اكتســبت أهميــة متزايــدة بعــد تعمــد 

الحــزب الكشــف عــن امتاكــه أســلحة تابعــة للجيــش 

ــرصاع  ــن دوره يف ال ــع ع ــن يراج ــه ل ــد أن ــاين، إىل تأكي اللبن

ــه أهــداف وطموحــات  ــن خال ــذي يخــدم م الســوري، وال

ــن  ــد م ــم مزي ــى تقدي ــرصة ع ــت م ــا زال ــي م ــران، الت إي

الدعــم لنظــام بشــار األســد، بشــكل ســاهم يف تصعيــد حــدة 

األزمــة وعرقلــة الجهــود املبذولــة للوصــول إىل تســوية لهــا.

ــاول  ــزب ح ــر إىل أن الح ــدة تش ــات عدي ــل إن اتجاه ب

مــن خــال تلــك الخطــوة توجيــه رســالة بأنــه يحصــل عــى 

ــد  ــرصاع الســوري، مــن خــال تأكي »أمثــان« مشــاركته يف ال

ــرار  ــى غ ــوريا ع ــل س ــية داخ ــق رئيس ــى مناط ــيطرته ع س

القصــر.

كــا ال ميكــن اســتبعاد أن تكــون هــذه الخطــوة، والتــي 

متــت عــى األرجــح بتنســيق مــع إيــران، رســالة إىل روســيا 

أيًضــا، يف ضــوء إشــارة تقاريــر عديــدة إىل أن مثــة مخــاوف 

تنتــاب طهــران مــن إمكانيــة اتجــاه روســيا إىل العمــل عــى 

الوصــول إىل تســوية لألزمــة الســورية غــر مرضيــة بالنســبة 

ــق  ــكو إىل تواف ــت موس ــا إذا وصل ــة م ــة يف حال ــا، خاص له

محتمــل مــع اإلدارة الجديــدة يف واشــنطن، وهــو مــا يدفــع 

طهــران دوًمــا إىل تأكيــد نفوذهــا عــى األرض داخــل ســوريا، 

ــا رئيســيًا ال ميكــن تجاهلــه. باعتبارهــا طرفً

ــذي اســتدعاه  ــة: وهــو املــروع ال ٢- الحــدود العاطفي

الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان للتعبــر عــن الرؤيــة 

ــي طــرأت عــى الســاحتن  ــدة للتطــورات الت ــة الجدي الركي

اإلقليميــة والدوليــة. ففــي خطــاب رســمي وخــال مناســبة 

قوميــة هــي إحيــاء الذكــري الـــ78 لرحيــل مصطفــى كــال 

أتاتــورك مؤســس تركيــا الحديثــة، قــال أردوغــان: »نتصــدى 

بـــ90  وأّمتنــا  دولتنــا  تاريــخ  تحديــد  يحاولــون  للذيــن 

ــم  ــف كل ــجن يف 780 أل ــا أن نُس ســنة«. وأضــاف: »ال ميكنن

ــة يشء  ــا العاطفي ــة يشء، وحدودن ــا الطبيعي ــع.. حدودن مرب

ــل  ــب واملوص ــاز وحل ــرم والقوق ــا يف الق ــا، إخوانن ــر متاًم آخ

ميكــن أن يكونــوا خــارج حدودنــا الطبيعيــة، لكنهــم ضمــن 

ــة«. ــا العاطفي حدودن
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وبالطبــع، فــإن الكشــف عــن هــذه الرؤيــة الركيــة الجديــدة 
يتوافــق مــع تصاعــد حــدة التوتــر يف العاقــات بــن تركيــا 
ــاركة  ــن مش ــررة م ــة املتك ــرات الركي ــبب التحذي ــراق، بس والع
ــن  ــر املوصــل م ــة تحري ــعبي« يف معرك ــد الش ــيا »الحش ميليش
ــر ذات  ــاح تلعف ــق باجتي ــا يتعل ــم »داعــش«، خاصــة في تنظي
األغلبيــة الركانيــة، حيــث هــددت تركيــا بالتدخــل يف حالــة مــا 
إذا حــدث ذلــك لتجنــب ارتــكاب انتهــاكات جديدة ضد الســكان 
يف تلــك املناطــق، عــى غــرار ما حــدث يف بعــض املناطــق األخرى 

مثــل الفلوجــة وغرهــا. 

٣- الحــدود املعنويــة: وهــي الحــدود الخاصــة باملــروع 
ــراين، الــذي ميثــل أحــد أســباب اتســاع نطــاق األزمــات  اإلي
اإلقليميــة وانتشــار التنظيــات اإلرهابيــة، والــذي يــروج لــه 
مســئولون إيرانيــون، خاصــة مــن قيــادات الحــرس الثــوري، 
ــدور  ــذي يقــوم بال ــوري هــو ال ــار أن الحــرس الث عــى اعتب
العــراق  الخارجيــة، ال ســيا يف  الســاحة  الرئيــي عــى 

ــن وســوريا.  ــان واليم ولبن

ــة«  ــوات »التعبئ ــد ق ــال قائ ــر الجــاري، ق ــي 5 نوفم فف
)الباســيج( محمــد رضــا نقــدي أن »رايــة الثــورة ترفــرف يف 
أربــع دول عربيــة«، وأضــاف خــال منــاورة نّفذهــا عنــارص 
مــن قــوات »التعبئــة« يف مدينــة خوزســتان جنــوب إيــران: 
ــا ســوريا  ــرة، منه ــرف اآلن يف دول كث ــورة ترف ــة الث »إن راي

ــان والعــراق واليمــن«. ولبن

متغيرات محورية:
وبالطبــع، فــإن اتجــاه هــذه األطــراف إىل اتخــاذ مزيــد من 
الخطــوات اإلجرائيــة يف ســبيل تحقيــق تلــك األهــداف، يرتبط 
مبتغــرات أخــرى، يتمثــل أهمهــا، يف مــدى قبــول القــوى 
املعنيــة بتلــك األزمــات بالتغــرات املحتملــة التــي ميكــن أن 
تفرضهــا، ال ســيا عــى صعيــد توازنــات القــوى عــى األرض، 
ــة،  ــرى املحلي ــراف األخ ــع األط ــرصاع م ــق وال ــدود التواف وح
ــوى  ــرار الق ــى غ ــة، ع ــل أهمي ــات ال تق ــى توجه ــي تتبن الت
ــة إىل تكريــس  ــي تســعى يف الفــرة الحالي ــا، الت ــة مث الكردي
ــن  ــتعادتها م ــي ســاهمت يف اس ــى املناطــق الت ســيطرتها ع
تنظيــم »داعــش«، بشــكل يشــر يف مجملــه إىل أن رصاعــات 
ــل  ــة، يف ظ ــة القادم ــال املرحل ــد خ ــوف تتصاع ــدود س الح
القــوى  بــن  املصالــح  وتبايــن  الخافــات  نطــاق  اتســاع 

ــا. ــة به ــية املعني الرئيس
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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