آراء المستقبل

المؤامرات والواليات المتحدة

نبيل فهمي

والضرورات العربية

لطاملــا كان الــرق األوســط موضوعــا ً لنظريــة
املؤامــرة ومــن أكــر مثرييهــا .ويــرر التاريــخ
الحديــث وبقايــا عقــود االســتعمار األوروبــي القديــم
الكثــر مــن مخــاوف املنطقــة ،فبموجــب اتفاقيــة
ســايكس بيكــو ،تآمــرت فرنســا وبريطانيــا ،بموافقــة
روســيا وإيطاليــا ،عــى تقســيم غنائــم اإلمرباطوريــة
الرتكيــة بعــد الحــرب العامليــة األوىل ،قبــل أن تخطــط
األوليــان لتقســيم نصيــب روســيا مــن الغنائــم بعــد
غيــاب القيــر الــرويس عــن املشــهد .كمــا تأججــت
هــذه املخــاوف بســبب الحنــث الصــارخ يف العهــود
التــي ُقطعــت للقــادة العــرب يف غــرب آســيا لدعــم
إنشــاء دولــة عربيــة كــرى يف بــاد الشــام .ثــم بعــد
مــا يزيــد عــى نصــف قــرن ،كان الغــزو األمريكــي
للعــراق عــام  – 2003بحجــة حيــازة األخــرة أســلحة
الدمــار الشــامل – بمنزلــة أرض خصبــة نمــت
فيهــا نظريــات مؤامــرة مــررة ،باإلضافــة إىل الكثــر
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مــن األحــداث املتعلقــة بالــراع العربــي اإلرسائيــي
وبأمــن الخليــج وشــمال أفريقيــا ،والتــي أشــعلت
تلــك النظريــات.
تلون النهج األمريكي
زادت ثــروات املنطقــة مــن املــوارد ،فضــاً عــن
موقعهــا االســراتيجي ،مــن جاذبيتهــا الجيوسياســية
ـتح
يف فــرة التنافــس إبــان الحــرب البــاردة ،ولــم تسـ ِ
القــوى الكــرى مــن اإلعــان عــن مصالحهــا يف
الــرق األوســط ،كمــا حــدث يف عقيــدة كارتــر بشــأن
املصالــح األمريكيــة باملنطقــة يف مجــال الطاقــة والتي
أُعلنــت يف  23ينايــر .1980
بيــد أن إعــان الرئيــس األســبق أوبامــا عزمــه
التحــول نحــو آســيا ع َكــس تراجــع اهتمــام الواليــات
املتحــدة باملنطقــة ،وإن كان ذلــك بافــراض ســاذج إىل

«آراء املســتقبل» هــي «مقــاالت رأي» تُنــر مــن خــال املوقــع اإللكرتونــي ملركــز «املســتقبل لألبحــاث
والدراســات املتقدمــة» ،وتتضمــن آراء كبــار الكتّــاب ُ
والخــراء حــول القضايــا واملوضوعــات التــي
تدخــل ضمــن مجــاالت اهتمــام برامــج املركــز؛ وهــي :التغــرات السياســية ،واالتجاهــات األمنيــة،
والتحــوالت االقتصاديــة ،والتطــورات التكنولوجيــة ،والتفاعــات املجتمعيــة ،والتوجهــات اإلعالميــة.
 16أغسطس 2022

1

المؤامرات والواليات المتحدة والضرورات العربية

حــد مــا أن الواليــات املتحــدة ســتتحول جذري ـا ً عــن
الــرق األوســط.
وعــى الرغــم مــن عــدم اهتمــام الرئيــس الســابق
ترامــب بأمــن املنطقــة ،فإنــه بــدأ يف التقــرب منهــا
تجاريـاً ،وهــي خطــوة ربمــا أتــت بثمــار عــى املــدى
القصــر ،لكنهــا لــم تكــن حكيمــة نظــرا ً الســتمرار
تراجــع االهتمــام األمريكــي باملنطقــة.
أمــا اآلن فيتحــدث الرئيــس بايــدن عــن العــودة إىل
الدبلوماســية التقليديــة وتقليــص النشــاط العســكري
العملياتــي .ويف الفــرة التــي ســبقت زيارتــه إىل جــدة
يف يوليــو املــايض ،نــرت بعــض املصــادر عــددا ً كبريا ً
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.
لكــن املبالغــة حــول الزيــارة والغمــوض فيمــا
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.
غــر أن ثمــة ســؤاال ً آخــر يطــرح نفســه ،وال يقــل
أهميــة عــن الســؤال الســابق ،حــول مــا إذا كانــت
املنطقــة هــي التــي تعيــد هيكلــة نفســها يف الواقــع،
وأن دور الواليــات املتحــدة ال يتعــدى كونــه دورا ً
تكميليـاً ،ناهيــك عمــا إذا كان مهمـا ً يف األســاس ،وأنــا
أميــل إىل الســيناريو الثانــي.
ولقــد حــاول الرئيــس بايــدن أن يتمــرد عــى
سياســة ترامــب عنــد تعاملــه مــع املنطقــة ،لكنــه
وجــد األمــر عســرا ً نتيجــة التداعيــات االقتصاديــة
لكوفيــد 19 -ولألزمــة األوكرانيــة ،إىل جانــب العواقــب
السياســية الوشــيكة النتخابــات التجديــد النصفــي يف
نوفمــر .لــذا ســعى بايــدن للحفــاظ عــى إنجــازات
اإلدارة الســابقة ،املتمثلــة يف اتفاقيــات أبراهــام ،مــن
دون التحمــس ألن يحــذو حذوهــا ،مــع الرتكيــز عــى
مســألة الطاقــة ،وبالتــايل خدمــة مصالــح ناخبيــه
االقتصاديــة.

التحول الجيوسياسي في المنطقة
مــع التحــوالت املحليــة والجيوسياســية ،عــى الــدول
العربيــة أن تــدرك أن التغيــر مســتمر ولــن يتوقــف
يف الغالــب ألن الراضــن عــن ظروفهــم اإلقليميــة أو
املحليــة يف العالــم العربــي ليســوا ســوى قلــة قليلــة.
وبالتــوازي ،تمــر إيــران وإرسائيــل وتركيــا أيضــا ً
بمرحلــة مــن مراجعــة هوياتهــم الخاصــة ،وإن
كان ذلــك مــن وجهــات نظــر مختلفــة ،وقــد تبنــوا
بالفعــل سياســات إقليميــة أكثــر حزمــاً.
وتجــدر هنــا اإلشــارة إىل أن الــرق األوســط أصبح
أكثــر نشــاطا ً يف جانبــه الغــرب آســيوي ،ممــا يزيــد
مــن الفصــل بــن العنرصيــن اآلســيوي واألفريقــي
يف العالــم العربــي ،ويؤثــر ســلبا ً عــى ميــزان القــوى
والعالقــات مــع الخصــوم اإلقليميــن األقويــاء .ولــم
يكــن هنــاك قــط أي وحــدة أو توافــق كامــان يف
العالــم العربــي ،كمــا أن التعدديــة عــى األصعــدة
اإلقليميــة أكثــر تعقيــدا ً منهــا عــى األصعــدة مــن دون
اإلقليميــة ،ولكــن االتحــاد قــوة.
ولقــد دأبــت جميــع دول الــرق األوســط عــى
إعــادة النظــر يف نماذجهــا األمنيــة القوميــة ،مركــز ًة
بالتحديــد عــى إضفــاء الطابــع اإلقليمي عــى النزاعات
وحلهــا ،ممــا يتطلــب قــدرات أمنيــة وطنيــة وإقليميــة
أقــوى ،وهــو أمــر ال يمكــن االســتهانة بــه نظــرا ً
لعــزم الواليــات املتحــدة خفــض عملياتهــا العســكرية
املحتملــة يف املنطقــة .وال يســع املــرء ســوى مالحظــة
أن ترصيــح بايــدن ،الــذي أعلــن فيــه أنــه ســيكون
أول رئيــس يــزور املنطقــة مــن دون وجــود قــوات
قتاليــة نشــطة ،يحمــل دالالت كبــرة.
ولطاملــا اعتمــدت دول الــرق األوســط اعتمــادا ً
مفرطـا ً عــى املســاعدات األمنيــة األمريكيــة والغربيــة.
لذلــك ،فهــم يعيــدون اآلن تقييــم عالقاتهــم .ومــن
األمثلــة عــى ذلــك “إعــان القــدس” الــذي أعــاد
التأكيــد كتابـ ً
ـة عــى التــزام الواليــات املتحــدة بعــدم
الســماح إليــران بحيــازة أســلحة نوويــة ،مــن دون
تقييــد حــق إرسائيــل يف التــرف منفــردة .وهــذا
يذكرنــي بالتــزام ســابق قدمــه هنــري كيســنجر بعــد
الحــرب بــن العــرب وإرسائيــل يف أكتوبــر 1973
عندمــا كانــت إرسائيــل تخــى أن ســعي أمريــكا
إلقامــة هدنــة مــع االتحــاد الســوفييتي قــد يتســبب يف
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ضغــوط عليهــا ال داعــي لهــا إلحــال الســام .ولقــد
تعهــدت الواليــات املتحــدة يف تلــك الوثيقــة – مــن
دون إبــاغ مــر– بأنهــا لــن تتقــدم رســميا ً بأيــة
مقرتحــات ملــد جســور الســام قبــل االتفــاق أوال ً مــع
إرسائيــل.
ولقــد كانــت األحــداث التــي وقعــت مؤخــرا ً يف
أوكرانيــا بمنزلــة ناقــوس ضخــم للتذكــر بــأن
الحــرب البــاردة املحتملــة مــع روســيا والصــن
ســتحول دون االنســحاب األمريكــي الكامــل مــن
املنطقــة ،لــذا مــن املتوقــع إعــادة تقييــم العالقــات
مــع املنطقــة بــدال ً مــن التحــول عنهــا .ومــع زيــادة
اهتمــام الصــن باألســواق وبالطاقــة ،ســيتعني عــى
دول الــرق األوســط أن تــوازن عالقاتهــا بحســاب،
فالواليــات املتحــدة صــارت أكثــر حساســية.
عــى الرغــم أن العالقــات 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 دليـاً 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،
ســواء أكان ذلــك فيمــا يتعلــق بالهيــاكل السياســية
واالقتصاديــة واألمنيــة يف الــرق األوســط ،أم املبــادئ
األساســية أو املواطنــة لجميــع الشــعوب.

ومــن الناحيــة الديموغرافيــة ،تقــل أعمــار أكثــر
مــن  %60مــن ســكان العالــم العربــي عــن 30
عامــاً ،وتختلــف تجاربهــم ووقائعهــم عــن األجيــال
الســابقة ،كمــا تمتــد تطلعاتهــم إىل مــا وراء حــدود
الــدول القوميــة .لذلــك فــإن التغيــر أمــر حتمــي،
وليــس بالــرورة مصــدرا ً لعــدم االســتقرار ،رشيطة
أن يكــون تدريجيـا ً وأن تحكمــه تطلعــات مرشوعــة يف
املنطقــة.
ولــم تعــد القــوى الكــرى تتطلــع إىل الــرق
األوســط بالتشــدد أو اإللحــاح نفســيهما ،كمــا فعلــت
يف املــايض .لــذا ،وجــب علينــا اآلن أكثــر مــن ذي قبــل
أن نتحــد لنصبــح أكثــر اعتمــادا ً عــى أنفســنا ،ونصري
أكثــر تفاعـاً عــى املســتوى اإلقليمــي ،وتــزداد قدرتنا
عــى إدارة مصالحنــا بأنفســنا وإيجــاد حلــول إبداعية
لحــل الخالفــات عــى أســاس ميــزان املصالــح وليــس
ميــزان القــوى.
وال يسـعني سـوى التأكيـد على أهميـة سـيادة
القانـون يف العالقـات الدوليـة يف هـذا الصـدد ،فجميع
دول املنطقة صغرية أو متوسـطة الحجـم ،وبالتايل فإن
احترام الصديـق والعدو عىل حد سـواء للقانـون الدويل
هـو رشط ال غنـى عنـه لتحقيـق األمن واالسـتقرار.
ولــن يتحقــق أي مــن هــذه األمــور فجــأة بــن
عشــية وضحاهــا أو عــى املــدى القريــب ،لكــن
التعــاون اإلقليمــي ســيقلل مــن احتمــال وجــود
نظريــة املؤامــرة ،وســيدفع العالــم العربــي إىل الــرد
عــى األحــداث باتخــاذ مواقــف إيجابيــةّ .
إن تقبــل
هــذه الحقائــق الجديــدة وتبنيهــا واالســتجابة لهــا
صــار أمــرا حتميــا.

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام،
ومســاندة صنــع القــرار ،ودعــم البحــث العلمــي ،فيمــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية حقيقيــة
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 عموم ـاً.
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