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لطاملــا كان الــرق األوســط موضوعــاً لنظريــة 
املؤامــرة ومــن أكــر مثرييهــا. ويــرر التاريــخ 
الحديــث وبقايــا عقــود االســتعمار األوروبــي القديــم 
ــة  ــب اتفاقي ــة، فبموج ــاوف املنطق ــن مخ ــري م الكث
ســايكس بيكــو، تآمــرت فرنســا وبريطانيــا، بموافقــة 
روســيا وإيطاليــا، عــى تقســيم غنائــم اإلمراطوريــة 
الرتكيــة بعــد الحــرب العامليــة األوىل، قبــل أن تخطــط 
األوليــان لتقســيم نصيــب روســيا مــن الغنائــم بعــد 
غيــاب القيــر الــرويس عــن املشــهد. كمــا تأججــت 
ــود  ــارخ يف العه ــث الص ــبب الحن ــاوف بس ــذه املخ ه
ــم  ــيا لدع ــرب آس ــرب يف غ ــادة الع ــت للق ــي ُقطع الت
إنشــاء دولــة عربيــة كــرى يف بــاد الشــام. ثــم بعــد 
ــي  ــزو األمريك ــرن، كان الغ ــف ق ــى نص ــد ع ــا يزي م
للعــراق عــام 2003 – بحجــة حيــازة األخــرية أســلحة 
الدمــار الشــامل –  بمنزلــة أرض خصبــة نمــت 
فيهــا نظريــات مؤامــرة مــررة، باإلضافــة إىل الكثــري 

مــن األحــداث املتعلقــة بالــراع العربــي اإلرسائيــي 
ــعلت  ــي أش ــا، والت ــمال أفريقي ــج وش ــن الخلي وبأم

ــات. ــك النظري تل

تلون النهج األمريكي
ــن  ــاً ع ــوارد، فض ــن امل ــة م ــروات املنطق زادت ث
موقعهــا االســرتاتيجي، مــن جاذبيتهــا الجيوسياســية 
يف فــرتة التنافــس إبــان الحــرب البــاردة، ولــم تســتِح 
القــوى الكــرى مــن اإلعــان عــن مصالحهــا يف 
الــرق األوســط، كمــا حــدث يف عقيــدة كارتــر بشــأن 
املصالــح األمريكيــة باملنطقــة يف مجــال الطاقــة والتي 

ــر 1980. ــت يف 23 يناي أُعلن

ــه  ــا عزم ــبق أوبام ــس األس ــان الرئي ــد أن إع بي
التحــول نحــو آســيا عَكــس تراجــع اهتمــام الواليــات 
املتحــدة باملنطقــة، وإن كان ذلــك بافــرتاض ســاذج إىل 
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حــد مــا أن الواليــات املتحــدة ســتتحول جذريــاً عــن 
ــط. ــرق األوس ال

وعــى الرغــم مــن عــدم اهتمــام الرئيــس الســابق 
ــا  ــرب منه ــدأ يف التق ــه ب ــة، فإن ــن املنطق ــب بأم ترام
تجاريــاً، وهــي خطــوة ربمــا أتــت بثمــار عــى املــدى 
ــة نظــراً الســتمرار  ــم تكــن حكيم ــا ل القصــري، لكنه

تراجــع االهتمــام األمريكــي باملنطقــة.

أمــا اآلن فيتحــدث الرئيــس بايــدن عــن العــودة إىل 
الدبلوماســية التقليديــة وتقليــص النشــاط العســكري 
العملياتــي. ويف الفــرتة التــي ســبقت زيارتــه إىل جــدة 
يف يوليــو املــايض، نــرت بعــض املصــادر عــدداً كبرياً 
مــن الســيناريوهات لعقــد قمــم أمريكيــة / إرسائيليــة 
/ عربيــة رفيعــة املســتوى وواســعة النطــاق، وإلمكانية 
إقامــة تحالــف دفاعــي رشق أوســطي شــبيه بحلــف 
شــمال األطلــي ضــد إيــران، ولكــن تبــن عــدم قبول 
مختلــف حلفــاء أمريــكا املقربــن ملثــل هــذا التحالــف.

ــا  ــوض فيم ــارة والغم ــول الزي ــة ح ــن املبالغ لك
يتعلــق بموقــف بايــدن الحقيقــي، لــم يخفيــا 
حاجتــه املتزايــدة ملســاعدات الــدول العربيــة لتحقيــق 
االســتقرار يف أســواق النفــط. ومــع ذلــك، أثــار 
البعــض تســاؤالت عمــا إذا كانــت هــذه الزيــارة هــي 
الخطــوة األوىل نحــو مؤامــرة إلعــادة هيكلــة املنطقــة. 
ــل  ــه، وال يق ــرح نفس ــر يط ــؤاالً آخ ــة س ــري أن ثم غ
ــت  ــا إذا كان ــول م ــابق، ح ــؤال الس ــن الس ــة ع أهمي
املنطقــة هــي التــي تعيــد هيكلــة نفســها يف الواقــع، 
وأن دور الواليــات املتحــدة ال يتعــدى كونــه دوراً 
تكميليــاً، ناهيــك عمــا إذا كان مهمــاً يف األســاس، وأنــا 

ــي. ــيناريو الثان ــل إىل الس أمي

ــى  ــرد ع ــدن أن يتم ــس باي ــاول الرئي ــد ح ولق
ــه  ــة، لكن ــع املنطق ــه م ــد تعامل ــب عن ــة ترام سياس
ــة  ــات االقتصادي ــة التداعي ــرياً نتيج ــر عس ــد األم وج
لكوفيــد- 19 ولألزمــة األوكرانيــة، إىل جانــب العواقــب 
السياســية الوشــيكة النتخابــات التجديــد النصفــي يف 
ــذا ســعى بايــدن للحفــاظ عــى إنجــازات  نوفمــر. ل
ــن  ــام، م ــات أبراه ــة يف اتفاقي ــابقة، املتمثل اإلدارة الس
دون التحمــس ألن يحــذو حذوهــا، مــع الرتكيــز عــى 
ــه  ــح ناخبي ــة مصال ــايل خدم ــة، وبالت ــألة الطاق مس

ــة. االقتصادي

التحول الجيوسياسي في المنطقة
ــدول  ــة والجيوسياســية، عــى ال مــع التحــوالت املحلي
ــة أن تــدرك أن التغيــري مســتمر ولــن يتوقــف  العربي
ــة أو  ــم اإلقليمي ــن ظروفه ــن ع ــب ألن الراض يف الغال
املحليــة يف العالــم العربــي ليســوا ســوى قلــة قليلــة. 
ــاً  ــا أيض ــل وتركي ــران وإرسائي ــر إي ــوازي، تم وبالت
بمرحلــة مــن مراجعــة هوياتهــم الخاصــة، وإن 
ــوا  ــد تبن ــة، وق ــر مختلف ــات نظ ــن وجه ــك م كان ذل

ــاً. ــر حزم ــة أكث ــات إقليمي ــل سياس بالفع

وتجــدر هنــا اإلشــارة إىل أن الــرق األوســط أصبح 
أكثــر نشــاطاً يف جانبــه الغــرب آســيوي، ممــا يزيــد 
ــي  ــيوي واألفريق ــن اآلس ــن العنري ــل ب ــن الفص م
يف العالــم العربــي، ويؤثــر ســلباً عــى ميــزان القــوى 
ــم  ــاء. ول ــن األقوي ــوم اإلقليمي ــع الخص ــات م والعاق
ــان يف  ــق كام ــدة أو تواف ــط أي وح ــاك ق ــن هن يك
ــدة  ــى األصع ــة ع ــا أن التعددي ــي، كم ــم العرب العال
اإلقليميــة أكثــر تعقيــداً منهــا عــى األصعــدة مــن دون 

ــوة.  ــاد ق ــن االتح ــة، ولك اإلقليمي

ــى  ــط ع ــرق األوس ــع دول ال ــت جمي ــد دأب ولق
ــة، مركــزًة  ــة القومي إعــادة النظــر يف نماذجهــا األمني
بالتحديــد عــى إضفــاء الطابــع اإلقليمي عــى النزاعات 
وحلهــا، ممــا يتطلــب قــدرات أمنيــة وطنيــة وإقليميــة 
ــراً  ــه نظ ــتهانة ب ــن االس ــر ال يمك ــو أم ــوى، وه أق
لعــزم الواليــات املتحــدة خفــض عملياتهــا العســكرية 
املحتملــة يف املنطقــة. وال يســع املــرء ســوى ماحظــة 
ــيكون  ــه س ــه أن ــن في ــذي أعل ــدن، ال ــح باي أن تري
ــوات  ــود ق ــن دون وج ــة م ــزور املنطق ــس ي أول رئي

ــرية. ــل دالالت كب ــطة، يحم ــة نش قتالي

ــاداً  ــط اعتم ــرق األوس ــدت دول ال ــا اعتم ولطامل
مفرطــاً عــى املســاعدات األمنيــة األمريكيــة والغربيــة. 
ــن  ــم. وم ــم عاقاته ــدون اآلن تقيي ــم يعي ــك، فه لذل
ــاد  ــذي أع ــدس” ال ــان الق ــك “إع ــى ذل ــة ع األمثل
التأكيــد كتابــًة عــى التــزام الواليــات املتحــدة بعــدم 
ــن دون  ــة، م ــلحة نووي ــازة أس ــران بحي ــماح إلي الس
ــذا  ــردة. وه ــرف منف ــل يف الت ــق إرسائي ــد ح تقيي
يذكرنــي بالتــزام ســابق قدمــه هنــري كيســنجر بعــد 
ــر 1973  ــل يف أكتوب ــرب وإرسائي ــن الع ــرب ب الح
ــكا  ــعي أمري ــى أن س ــل تخ ــت إرسائي ــا كان عندم
إلقامــة هدنــة مــع االتحــاد الســوفييتي قــد يتســبب يف 
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ضغــوط عليهــا ال داعــي لهــا إلحــال الســام. ولقــد 
ــن  ــة – م ــك الوثيق ــدة يف تل ــات املتح ــدت الوالي تعه
ــة  ــن تتقــدم رســمياً بأي ــا ل دون إبــاغ مــر– بأنه
مقرتحــات ملــد جســور الســام قبــل االتفــاق أوالً مــع 

ــل. إرسائي

ــراً يف  ــت مؤخ ــي وقع ــداث الت ــت األح ــد كان ولق
ــأن  ــري ب ــم للتذك ــوس ضخ ــة  ناق ــا بمنزل أوكراني
ــن  ــيا والص ــع روس ــة م ــاردة املحتمل ــرب الب الح
ــن  ــل م ــي الكام ــحاب األمريك ــتحول دون االنس س
ــات  ــم العاق ــادة تقيي ــع إع ــن املتوق ــذا م ــة، ل املنطق
مــع املنطقــة بــدالً مــن التحــول عنهــا. ومــع زيــادة 
اهتمــام الصــن باألســواق وبالطاقــة، ســيتعن عــى 
ــاب،  ــا بحس ــوازن عاقاته ــط أن ت ــرق األوس دول ال

ــية. ــر حساس ــارت أكث ــدة ص ــات املتح فالوالي

عــى الرغــم أن العاقــات بــن إدارة بايــدن وبــن 
مــر واإلمــارات والســعودية اســتقرت مؤخــراً، قبــل 
زيارتــه للمنطقــة عــى األقــل. مع ذلــك، ال يــزال هناك 
جهــد مطلــوب لرفــع مســتوى التعــاون بينهــم، ولــن 
يتســنى ذلــك قبــل انتخابــات الكونغــرس يف نوفمــر. 
ومــع ذلــك، كانــت قمة جــدة دليــاً عــى أن السياســة 

الواقعيــة تتفــوق عــى خطــاب بايــدن االنتخابــي.

الحقائق الجديدة في المنطقة
عــى العالــم العربــي أن يبــادر بوضــع جــدول أعمــال 
للمســتقبل وأن يعلــن عــن رؤيتــه للمنطقــة بوضــوح، 
ــية  ــاكل السياس ــق بالهي ــا يتعل ــك فيم ــواء أكان ذل س
واالقتصاديــة واألمنيــة يف الــرق األوســط، أم املبــادئ 

األساســية أو املواطنــة لجميــع الشــعوب. 

ــر  ــار أكث ــل أعم ــة، تق ــة الديموغرافي ــن الناحي وم
ــن 30  ــي ع ــم العرب ــكان العال ــن س ــن 60% م م
ــال  ــن األجي ــم ع ــم ووقائعه ــف تجاربه ــاً، وتختل عام
ــدود  ــا وراء ح ــم إىل م ــد تطلعاته ــا تمت ــابقة، كم الس
ــي،  ــر حتم ــري أم ــإن التغي ــك ف ــة. لذل ــدول القومي ال
وليــس بالــرورة مصــدراً لعــدم االســتقرار، رشيطة 
أن يكــون تدريجيــاً وأن تحكمــه تطلعــات مروعــة يف 

ــة. املنطق

ــرق  ــع إىل ال ــرى تتطل ــوى الك ــد الق ــم تع ول
األوســط بالتشــدد أو اإللحــاح نفســيهما، كمــا فعلــت 
يف املــايض. لــذا، وجــب علينــا اآلن أكثــر مــن ذي قبــل 
أن نتحــد لنصبــح أكثــر اعتمــاداً عــى أنفســنا، ونصري 
أكثــر تفاعــاً عــى املســتوى اإلقليمــي، وتــزداد قدرتنا 
عــى إدارة مصالحنــا بأنفســنا وإيجــاد حلــول إبداعية 
لحــل الخافــات عــى أســاس ميــزان املصالــح وليــس 

ميــزان القــوى.

سـيادة  أهميـة  عـى  التأكيـد  سـوى  يسـعني  وال 
القانـون يف العاقـات الدوليـة يف هـذا الصـدد، فجميع 
دول املنطقة صغرية أو متوسـطة الحجـم، وبالتايل فإن 
احـرتام الصديـق والعدو عى حد سـواء للقانـون الدويل 

هـو رشط ال غنـى عنـه لتحقيـق األمن واالسـتقرار.

ــن  ــأة ب ــور فج ــذه األم ــن ه ــق أي م ــن يتحق ول
عشــية وضحاهــا أو عــى املــدى القريــب، لكــن 
ــود  ــال وج ــن احتم ــيقلل م ــي س ــاون اإلقليم التع
ــرد  ــي إىل ال ــم العرب ــة املؤامــرة، وســيدفع العال نظري
ــل  ــة. إّن تقب ــف إيجابي ــاذ مواق ــداث باتخ ــى األح ع
ــا  ــتجابة له ــا واالس ــدة وتبنيه ــق الجدي ــذه الحقائ ه

ــا. ــرا حتمي ــار أم ص

عن المركز
مركــز تفكــري مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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