
فرضــت التطــورات التــي شــهدتها األزمــات اإلقليميــة 
ــى  ــارشة ع ــرات مب ــة تأث ــرة املاضي ــال الف ــة خ املختلف
ــدة  ــة عدي ــة ودولي ــوى إقليمي ــا ق ــي تبذله ــود الت الجه
للوصــول إىل تســويات سياســية لهــا. فقــد ســاهم اتســاع 
نطــاق الرصاعــات واســتمرار الخافــات بــن الفواعــل 
السياســية املحليــة يف عرقلــة معظــم تلــك الجهود، بشــكل 
دفــع تلــك األطــراف إىل طــرح »مبــادرات بديلــة« ســواء 
لتقليــص حــدة تلــك الخافــات وتخفيــف الضغــوط التــي 
تفرضهــا هــذه الرصاعــات عــى التوازنــات الداخليــة، 
أو للتعامــل مــع التوازنــات الجديــدة التــي أنتجتهــا 
ــك،  ــن أطــراف الــرصاع. ومــع ذل ــة ب املواجهــات امليداني
فــإن معظــم تلــك املبــادرات مــا زالــت تواجــه تحديــات 
عديــدة رمبــا تخصــم مــن قدرتهــا عــى االســتمرار أو 

ــة. ــة القادم ــارزة خــال املرحل ــج ب ــق نتائ عــى تحقي

مؤشرات مختلفة:
ــد االتجــاه نحــو  ــدة عــن تزاي تكشــف مــؤرشات عدي
طــرح مبــادرات بديلــة للتعامــل مــع املعطيــات الجديــدة 
األزمــات  تشــهدها  التــي  التطــورات  فرضتهــا  التــي 

ــا يف: ــل أبرزه ــة، ويتمث ــة املختلف اإلقليمي

جديــدة  مفاوضــات  إجــراء  إىل  روســيا  دعــوة   -١
ــة« يف  ــة »املعتدل ــوى املعارض ــورى وق ــام الس ــن النظ ب
إشــارة  فرغــم   .2017 ينايــر  منتصــف  كازاخســتان يف 

ــي تســعى إىل دعــم  ــدة إىل أن األطــراف الت ــر عدي تقاري
تحقيــق  تحــاول  املحتملــة  املفاوضــات  تلــك  إجــراء 
ــف  ــاق وق ــيع نط ــق بتوس ــة، تتعل ــية ثاث ــداف رئيس أه
إطــاق النــار ليشــمل كافــة أنحــاء ســوريا، مــع اســتثناء 
ــة  ــش« و«جبه ــم »داع ــد تنظي ــكرية ض ــات العس العملي
فتــح الشــام«، ووضــع مســودة مبــادئ لتنفيــذ قــرار 
ــيايس  ــل الس ــس الح ــم 2254، وتكري ــن رق ــس األم مجل
ــرت أن  ــة اعت ــات مختلف ــة، إال أن اتجاه ــوية األزم لتس
الجهــود التــي تبذلهــا روســيا مــا هــى إال محاولــة جديــدة 
ــادئ  ــغ مب ــة لتفري ــادرة بديل ــل مســار مــواٍز أو مب لتفعي
»جنيــف 1« مــن مضمونهــا، باعتبــار أن تلــك املبــادئ مل 
ــورات  ــا التط ــي فرضته ــات الت ــع املعطي ــق م ــد تتواف تع
إخــراج مقاتــي  بعــد  األرض، خاصــة  امليدانيــة عــى 
النظــام  ســارع  التــي  حلــب  مدينــة  مــن  املعارضــة 

وامليليشــيات الحليفــة إىل الســيطرة عليهــا.

وتســتند تلــك االتجاهــات إىل مــررات عديــدة لتأكيــد 
ذلــك، منهــا، عــى ســبيل املثــال، احتــال اتجــاه روســيا 
ــتيفان دي  ــوريا س ــي إىل س ــوث األمم ــتبعاد املبع إىل اس
ميســتورا، الــذى دعــا إىل إجــراء مفاوضــات بــن النظــام 
واملعارضــة يف جنيــف يف فرايــر 2017، مــن املشــاركة 
ــات«،  ــا للمفاوض ــة العلي ــاد »الهيئ ــب إبع ــا، إىل جان فيه
ــع  ــيق م ــيا، بالتنس ــاه روس ــال اتج ــن احت ــد م ــا يزي مب
تلــك  عــى  االلتفــاف  إىل  الســوري،  والنظــام  إيــران 
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جديــدة  مرجعيــة  تأســيس  عــى  والعمــل  املبــادئ، 
للتســوية ترتبــط مبــا ميكــن أن تنتهــي إليــه املفاوضــات 

يف كازاخســتان.  

ــعد  ــاين س ــتقبل« اللبن ــار »املس ــس تي ــان رئي ٢- إع
الحريــري، يف 20 أكتوبــر 2016، عــن تأييــد ترشــيح رئيس 
تكتــل »التغيــر واإلصــاح« مؤســس »التيــار الوطنــي 
الجمهوريــة،  لرئاســة  عــون  ميشــال  العــاد  الحــر« 
ــان،  ــل لبن ــدة داخ ــية عدي ــوى سياس ــه ق ــكل اعترت بش
مبثابــة تحــول جــذري ســوف يســاهم يف إعــادة صياغــة 
والتــي  جديــد،  مــن  اللبنانيــة  السياســية  التوازنــات 
ــرصاع يف ســوريا، يف  ــارش بتطــورات ال ــرت بشــكل مب تأث
ظــل مشــاركة حــزب اللــه يف الــرصاع إىل جانــب النظــام 
الســوري. وتســتند تلــك القــوى إىل أن ترشــيح الحريــري 
ــار أن  ــه، باعتب ــن جانب ــة« م ــادرة بديل ــل »مب ــون ميث لع
مرشــحه األســايس، قبــل إعــان تأييــده لعــون، كان زعيــم 

ــة. ــليان فرنجي ــب س ــردة« النائ ــار »امل تي

٣- تبنــي الرئيــس األمريــي املنتخــب دونالــد ترامــب 
ــذي  ــووي ال ــاق الن ــع االتف ــل م ــة للتعام ــادرة مختلف مب
ــو  ــة »5+1« يف 14 يولي ــران ومجموع ــه إي ــت إلي توصل
2015، ففضــا عــن ترصيحاتــه املتشــددة تجــاه االتفــاق، 
الفــرة  خــال  وهــدد  »كاريث«  بأنــه  وصفــه  الــذي 
ــد  ــه«، فق ــية بـ«متزيق ــات الرئاس ــى االنتخاب ــابقة ع الس
دعــا ترامــب إىل إعــادة التفــاوض مــن جديــد مــن أجــل 

ــران. ــر عــى إي ــوًدا أك ــاق يتضمــن قي الوصــول إىل اتف

أهداف متعددة:
ــن  ــعى م ــراف تس ــك األط ــإن تل ــك، ف ــن دون ش وم
خــال تبنــي مبــادرات جديــدة للتعامــل مــع التطــورات 
التــي تشــهدها األزمــات اإلقليميــة املختلفــة، إىل تحقيــق 

ــايل: ــا عــى النحــو الت ــدة، ميكــن تناوله أهــداف عدي

١- تكريــس توازنــات القــوى الجديــدة: تــرى بعــض 
االتجاهــات التــي تعــارض إجــراء مفاوضــات موازيــة 
لتســوية األزمــة الســورية، أن الجهــود التــي تبذلهــا 
روســيا، بالتفاهــم مــع إيــران والنظــام الســوري، تهــدف 
ــدة للتســوية  يف األســاس إىل التوافــق عــى محــاور جدي
تعكــس توازنــات القــوى الجديــدة التــي فرضتهــا معركــة 
حلــب، التــي ســيطر عليهــا النظــام وامليليشــيات الحليفــة 
ــع  ــا تتوق ــن هن ــا. وم ــة منه ــوى املعارض ــراج ق ــد إخ بع

تلــك االتجاهــات أن ال يتــم التطــرق إىل قضيــة مســتقبل 
ــات  ــال مفاوض ــم، خ ــوري يف الحك ــام الس ــس النظ رئي
الرئيســية  العقبــات  إحــدى  أنهــا  رغــم  كازاخســتان، 
التــي حالــت دون الوصــول إىل تســوية سياســية لألزمــة 
حتــى اآلن، وقلصــت مــن قــدرة الجهــود الســابقة عــى 

ــارزة يف هــذا الصــدد.  ــج ب ــق نتائ تحقي

غــرار  عــى  مزمنــة:  سياســية  أزمــات  إنهــاء   -٢
ــدة  ــتمرت مل ــي اس ــان، الت ــايس يف لبن ــراغ الرئ ــة الف أزم
ــابق  ــاين الس ــس اللبن ــة الرئي ــاء والي ــذ انته ــهرًا من 29 ش
ميشــال ســليان يف مايــو 2014، حيــث مل تنجــح القــوى 
السياســية اللبنانيــة يف الوصــول إىل مرشــح توافقــي خال 
تلــك الفــرة، بشــكل فــرض تداعيــات ســلبية داخــل 
ــة  ــان، عــى املســتويات املختلفــة، ال ســيا االقتصادي لبن
واألمنيــة، خاصــة أن تلــك األزمــة توافقــت مــع تصاعــد 
ــه يف  ــر الســيايس بســبب مشــاركة حــزب الل حــدة التوت
الــرصاع الســوري، وتنفيــذ عمليــات إرهابيــة عديــدة 

ــة. ــرة املاضي ــان خــال الف داخــل لبن

ــول  ــر إىل أن وص ــدة تش ــات عدي ــة اتجاه ــن مث لك
ــه يف 31  ميشــال عــون إىل منصــب الرئيــس بعــد انتخاب
أكتوبــر 2016، كان أحــد بنــود الصفقــة التي توصــل إليها 
ــي  ــري، والت ــعد الحري ــتقبل« س ــار »املس ــس تي ــع رئي م
ــف  ــس وتكلي ــب الرئي ــويل األول منص ــي بت ــت تق كان
ــا حــدث فعــا، بعــد  ــة، وهــو م ــاين برئاســة الحكوم الث
ــدة  ــة الجدي ــكيلة الحكومي ــون التش ــس ع ــر الرئي أن أق

ــمر 2016. ــري يف 18 ديس ــة الحري برئاس

٣- تغيــر السياســات املتبعــة: وهــو مــا يبــدو جليًــا يف 
الخطــوات التــي بــدأ يتخذهــا الرئيــس األمريــي املنتخــب 
ــراء  ــا إىل إج ــن خاله ــعى م ــي يس ــب، والت ــد ترام دونال
تغيــرات بــارزة يف السياســة األمريكيــة التــي تبنتهــا إدارة 
ــا  ــيا في ــا، ال س ــاراك أوبام ــه ب ــة واليت ــس املنتهي الرئي
يتعلــق باالتفــاق النــووي مــع إيــران، حيــث يــرى ترامــب 
أن تلــك السياســة وجهــت »رســائل خاطئــة« إليــران، وهو 
مــا بــدا جليًــا يف تعمدهــا إجــراء تجــارب إلطــاق صواريــخ 
باليســتية، وإقــدام قواتهــا البحريــة عــى اســتفزاز بعــض 
القطــع الحربيــة األمريكيــة يف الخليــج، فصــا عــن أن 
ــه، أن ال تســعى  ــا لرؤيت ــووي ال يضمــن، وفًق ــاق الن االتف
إيــران إىل محاولــة الحصــول عــى اإلمكانيــات التــي ميكــن 

مــن خالهــا إنتــاج القنبلــة النوويــة.
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تحديات محتملة:

لكــن رغــم تزايــد االتجــاه نحــو طــرح مبــادرات 
جديــدة لتســوية األزمــات اإلقليميــة، إال أن ذلــك ال 
ينفــي يف الوقــت ذاتــه أن مثــة تحديــات عديــدة ميكــن 
أن تقلــص قدرتهــا عــى االســتمرار أو تحقيــق نتائــج 
بــارزة. إذ أن روســيا، يف حالــة مــا إذا اتجهــت فعــا 
ــادئ »جنيــف 1« مــن مضمونهــا،  ــة إفــراغ مب إىل محاول
ــراف  ــب األط ــن جان ــة م ــة قوي ــه معارض ــوف تواج س
ــا  ــورية، فض ــة الس ــة باألزم ــة املعني ــة والدولي اإلقليمي
ــي تســعى  ــن األطــراف الت ــة ب ــات القامئ ــن أن الخاف ع
ــدة يف كازاخســتان ميكــن أن  إىل إجــراء مفاوضــات جدي
ــواٍز  ــد م ــار جدي ــل مس ــى تفعي ــا ع ــن قدرته ــص م تقل
لتســوية األزمــة الســورية. إىل جانــب أن مســار التســوية 
ــوىل إدارة  ــد ت ــة بع ــا يشــهد تحــوالت محتمل ــه رمب برمت

ترامــب مهامهــا يف 20 ينايــر 2017.

كــا أن وصــول عــون إىل منصــب الرئيــس وتشــكيل 
األزمــات  ينــه  لــن  الجديــدة  للحكومــة  الحريــري 
الحاليــة،  الفــرة  يف  لبنــان  تواجههــا  التــي  العديــدة 
خاصــة يف ظــل اســتمرار الخافــات الرئيســية األبــرز 
التــي مل يتــم التوصــل إىل توافــق بشــأنها، وعــى رأســها 
مشــاركة حــزب اللــه يف الــرصاع الســوري، والتــي ميكــن 
أن تتحــول إىل مصــدر تهديــد لجهــود تحقيــق االســتقرار 

ــة. ــة القادم ــال املرحل ــان خ ــيايس يف لبن الس

إدارة  تبذلهــا  قــد  التــي  الجهــود  أن  عــن  فضــا 
ــووي ســوف  ترامــب إلعــادة التفــاوض حــول امللــف الن
تصطــدم، عــى األرجــح، برفــض مــن جانــب إيــران ورمبــا 
ــات  ــاركت يف املفاوض ــي ش ــرى الت ــة األخ ــوى الدولي الق
ــك  التــي انتهــت بالوصــول لاتفــاق، عــى أســاس أن ذل
قــد يــؤدي إىل إعــادة األزمــة النوويــة إىل مربعهــا األول 
ــرة  ــوام األخ ــت يف األع ــي بذل ــود الت ــدار كل الجه وإه

ــن أجــل تســويتها. م

ومــن هنــا، رمبــا ميكــن القــول إن املبــادرات الجديــدة 
التــي بــدأت تظهــر عــى الســاحة اإلقليميــة يف املنطقــة 
ــا ال  ــة، خاصــة أنه ــدو هين ــدة ال تب ــات عدي تواجــه عقب
تحظــى خــال الفــرة الحاليــة بتوافــق عــام بــن القــوى 
ــرق  ــات ال ــة بأزم ــة املعني ــة والدولي ــة واإلقليمي املحلي

األوســط.
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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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