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مــع نهايــة كل عــام، وبدايــة آخــر، اعتــادت مراكــز الدراســات 
إصــدار تقاريــر تحــاول فيهــا، إمــا تحليل أهــم التوجهــات ذات الطابع 
ــع أهــم  ــي الســنة الســابقة، أو توق ــي ســيطرت ف االســتراتيجي الت
ــرة  ــذ فت ــد. ومن ــام الجدي ــد يشــهدها الع ــي ق ــرى الت التطــورات الكب
وضــح أن هنــاك ميــاً لــدى أغلبيــة مراكــز التفكيــر نحــو التركيــز 

علــى مــا قــد يحملــه المســتقبل، ربمــا العتقــاد بأنــه ال توجــد 
"قيمــة مضافــة" فــي إعــادة تحليــل مــا جــرى بالفعــل، 

ــى  ــي عل ــب حقيق أو – وهــو األرجــح – لوجــود طل
ــا يمكــن أن يحــدث، بفعــل  ــرات الخاصــة بم التقدي
الضبــاب الكثيــف الــذي يحيــط باإلقليــم، والخشــية 
مــن االصطدامــات أو الحــوادث التــي يمكــن أن 

تقــع، فــي الـــ 100 متــر التاليــة.

ــا، كان  ــباب م ــداً، فألس ــة عنصــراً جدي ــن ثم لك
واضحــاً أن عــام 2018 يثيــر مخــاوف أكثــر ممــا أثيــر 

بشــأن أيــة ســنة ســابقة، بمــا فيهــا عــام 2016 "الفظيــع"، 
ــأن  ــرات بش ــم التقدي ــي معظ ــاد ف ــر معت ــق غي ــة قل ــل حال ــي ظ ف
"انهيــارات" يمكــن أن يشــهدها هــذا العــام، وقــد وصلت تلــك الحالة 
مبكــراً إلــى "مركــز المســتقبل"، ففــي نهايــة ديســمبر الماضــي، قــام 
المشــرف العــام علــى تحريــر الموقــع اإللكترونــي، باختيــار عنــوان 
ــة؟"  ــراء تصاعــد األزمــات الدولي ــع الخب ــاذا يتوق ــادم: لم "األســوأ ق
ــد،  ــام الجدي ــات الع ــزة التجاه ــات المتمي ــل التحلي ــن أوائ ــد م لواح
اســتناداً علــى قائمــة الكتــب األكثــر مبيعــاً في الفتــرة الســابقة، أو التي 

رشــحتها دوريــات وصحــف ومراكــز لقراءتهــا.

بالطبــع، قمنــا "بإقنــاع" الزمالء فــي الموقــع اإللكتروني بتغيير 
العنــوان بحجــة غيــر علميــة وهــي "بشــروا وال تنفــروا" فــي بدايــة 
ســنة جديــدة، وكانــت ردودهــم محــددة، وهــي أنهــم لــم يجــدوا فعليــاً 
كتابــات متفائلــة تشــير إلــى "أخبــار جيــدة"، إذ كان هنــاك تقديــر عــام 
مبكــر منتشــر حــول عالــم مضطــرب يشــهد أحداثــاً متســارعة وغير 
ــن حــادة حــول الفوضــى والشــعبوية والمخاطــر،  متوقعــة، وعناوي
وعــودة التاريــخ وتراجــع الليبراليــة وفقــدان الرشــادة ونهايــة التنويــر 
وصعــود القوميــة. لكــن كان واضحــاً أيضــاً أن هنــاك تأثــراً كبيــراً، 
منهــم ومــن الكتــاب الذيــن عرضــوا كتاباتهــم، بمــا ســيفعله "دونالــد 

ترامــب" فــي العالــم، والــذي ســيقود إلــى مزيــد مــن اإلربــاك.

ــر  ــاعاً، عب ــل زاد اتس ــف، ب ــم يتوق ــار ل ــذا التي ــع، أن ه والواق
ــي تصــدر عــن جهــات ذات  ــرات الت ــر حــدة مــن التقدي سلســلة أكث
ــة  ــات القائم ــن التصدع ــداً م ــدد مزي ــرات تح ــتخدمة تعبي ــل، مس ثق
والمحتملــة، تشــير فــي مجملهــا إلــى أن العالــم – وفــق وصــف تقرير 
ــع  ــح الجمي ــة. وأصب ــة هاوي ــو حاف ــرك نح ــي – يتح ــخ األمن ميوني
حاليــاً يواجهــون المعضلــة العكســية، فقــد كانــت اإلشــكالية التقليديــة 
ــل  ــي تمث ــآت الت ــات والمفاج ــع الصدم ــى توق ــدرة عل ــدم الق ــي ع ه
"مشــاكل"، بينمــا يبــدو اآلن – فــي ظــل تلــك األجــواء – أن القضيــة 
قــد تصبــح توقعــات لحــدوث تدهــور كبيــر ال يتحقــق، فهنــاك حد لما 
يمكــن أن تصــل إليــه الســيناريوهات الســيئة، قبــل أن تقــرر أطرافها 

أن تتوقــف، طالمــا أن القاعــدة األولــى فــي إدارة العالقــات الدوليــة 
التــزال الحفــاظ علــى البقــاء وعــدم الخــروج مــن اللعبــة.

Geo-Storm

علــى أي حــال، فــإن مــا يشــار إليــه بشــأن اإلقليــم، ال يختلــف عمــا 
يقــال حــول العالــم، يضــاف لذلــك "عامــل نفســي" أصبــح 
واضحــاً فــي التحليــالت واألحاديــث، فقــد كــف الجميــع – 
ــي  ــة، الت ــق أن المنطق ــة – عــن تصدي إال أطــراف قليل
انهــارت أجــزاء منهــا بالفعــل، يمكــن أن تتحــرك نحــو 
"نظــام مــا"، خاصــة إذا كان عربيــاً. وأصبــح المعتــاد 
فــي ملتقيــات علميــة أن تطــرح تحليــات تســتند إلــى 
حــدس أو هواجــس، بــأن أشــياء ســيئة قــد تقــع، فهنــاك 
ــم  ــدم فه ــاً، وع ــدور أحيان ــا ي ــض م ــة" لبع ــدم راح "ع
ــون  ــي أن تك ــل ف ــرى، وأم ــي تج ــات الت ــض التفاع لبع
ــل  ــا قب ــذر "م ــارات لن ــع إش ــه، م ــوم ب ــا تق ــدرك م ــادات ت القي

ــي كل األحــوال.   ــن دون مؤشــرات محــددة ف العواصــف"، م

إن المصدر الرئيســي للقلق في الشــرق األوســط، هو الموجات 
الزلزاليــة المحتملــة الناتجــة عمــا أصبــح الجميــع يعلمــون أنــه بــدأ 
يحدث، وهي التحوالت التي تســمى عادة "جيواســتراتيجية"، وهو 
مصطلــح مخيــف، يرتبــط بتغيــرات فــي خرائــط األرض والحــدود 
والســكان والمــوارد والنظــم، بفعــل ضغــوط هائلــة وتدخــات عنيفــة 
وصفقــات كبــرى، وينتــج عــن ذلــك عــادة، باإلضافــة إلــى أوضــاع 
عــدم االســتقرار الحــادة، ظهــور مشــكات متتاليــة ال توجــد ســوابق 
لهــا، وال توجــد اســتعدادات للتعامــل معهــا، خاصــة إذا وجــدت الدول 
ــى  ــرة التأثيــر عل ــة نفســها فــي موقــع "المشــاهد" خــارج دائ العربي

عمليــات إعــادة ترتيــب األوضــاع فــي اإلقليــم.

فــي إطــار ذلــك، توجــد تطــورات تســتند إلــى وقائــع، ربمــا تقــود 
إلــى اتجاهــات محــددة تضاعــف مــن حالــة االرتبــاك أو القلــق إزاء 

عــام 2018، منهــا مــا يلــي:

1- تصاعــد التوتــرات المتعلقــة بسياســات الــدول الكبــرى، فــإدارة 
ــود  ــيا تق ــات روس ــعة، وسياس ــاك واس ــات إرب ــوم بعملي ــب تق ترام
إلــى تشــكيل حقائــق جديــدة، وأصبحــت الصيــن والهنــد أقــرب إلــى 
تفاعــات اإلقليــم مــن أي وقــت مضــى. وتوجــد أســئلة حــول كيفيــة 
صنــع السياســات فــي تلــك العواصــم، وتصــورات بــأن المشــكات 
القائمــة بينهــا قــد تتصاعــد فجــأة، أو أن التوتــرات القائمــة بينهــا فــي 
مناطــق أخــرى قــد تنســاب إلــى اإلقليــم. وقــد تدخلــت بعضهــا بالفعل 
ــن دون أن  ــادالت "م ــر مع ــال وتغيي ــف أعم ــل مســارات ووق لتعدي

يكــون أحــد فــي اإلقليــم راغبــاً فــي مواجهتهــا، بالطبــع".

2- احتمــاالت الصــدام المباشــر بيــن القــوى اإلقليميــة، كإســرائيل 
ــد األدوات  ــم تع ــا. فل ــا وإثيوبي ــر وتركي ــعودية ومص ــران والس وإي
السياســية أو حــروب الوكالــة أو التدخات غير المباشــرة، كافية فيما 
يبــدو لحــل التناقضــات بيــن أطــراف اإلقليــم، إلــى درجــة أن معظمها 

عام مقلق!
هل هناك مربر لـ “كل هذه اخملاوف” جتاه سنة 2018؟

االفــتــتـــــــاحــيــة
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االفتتاحية

بــدأ فــي إصــدار إشــارات أو القيــام بتحــركات توحي بــأن المواجهات 
المباشــرة بالقــوة الخشــنة قــد تشــكل مامــح المرحلــة التاليــة، مع عدم 
وضــوح قواعــد االشــتباك الحاكمــة لهــا. فقــد عــاد تعبيــر "الحــروب 
اإلقليميــة" إلــى الظهــور، فــي وقــت لــم يعــد كثيــرون فيــه يتذكــرون 

متــى نشــبت آخــر حــرب إقليميــة رئيســية.

ــاً،  ــم، فتقليدي ــى ســاحة اإلقلي ــرات عل ــدة للتوت ــؤر جدي 3- ظهــور ب
كان عــدد الصراعــات التــي تنفجــر أكبــر مــن عــدد الصراعــات التي 
تســوى، لكــن أن تصــل منطقــة الخليــج، بفعــل ســلوكيات قطــر، إلــى 
مــا يحــدث حاليــاً، وأن تظهــر توتــرات حــادة، تســتخدم فــي إطارهــا 
"مصطلحــات عســكرية" فــي شــرق المتوســط، مــع الجمــع بيــن دول 
عربيــة وأوروبيــة فــي "جملــة مفيــدة" ضمــن احتمــاالت صراعيــة، 
أو أن تنتشــر تظاهــرات تحمــل شــعارات متصلبــة فــي دول تحكمهــا 
معــادالت تاريخيــة أو مزمنــة، أو يتــم نقــل إرهابييــن عبــر صفقــات، 
مــن بــؤرة إلــى أخــرى، أو أن يصــل ســوء النوايــا بــدول فــي عمليــة 

تفاوضيــة إلــى درجــة تدفــع للتفكيــر فــي "خيــارات حــادة". 

4- تحــوالت غيــر محــددة فــي طبيعــة "الصراعات غيــر التقليدية"، 
فقــد كانــت حــدود مســارح الصراعــات التي تحــدد طبيعــة الصدامات 
ــاب  ــح الب ــك، إذ أصب ــد كذل ــم تع ــف، واآلن ل ــة للتعري ــة قابل التالي
ــا إال  ــم إدراك كل أبعاده ــن يت ــراع ل ــاليب ص ــاً ألدوات وأس مفتوح
عندمــا تســتخدم بالفعــل، فبعيــداً عــن األشــكال التــي ســتتطور إليهــا 
حــروب المــوارد والمعــارك البحريــة والقصــف الصاروخــي، يبــدو 
ــة واســعة  ــدول، والهجمــات اإللكتروني ــة لل أن االختراقــات الخارجي
ــذكاء الصناعــي، وحــروب  ــف ال ــات توظي النطــاق، وســرعة عملي
وســائل التواصــل االجتماعــي، واســتخدام الدرونز مــن كل األطراف 

ســتؤدي إلــى تطــورات شــديدة اإلزعــاج.

5- اتســاع االضطرابــات الداخليــة فــي المجتمعــات العربيــة، فهنــاك 
مجتمعــات عربيــة تمزقــت، وأصبحــت أوضاعهــا واقعــاً ســيئاً، يتــم 
ــاً  ــدا مزعج ــا ب ــن م ــه، لك ــت علي ــي ترتب ــع المآســي الت ــش م التعاي
ــاً  ــدول، وأحيان ــى ال أيضــاً هــو أن مجمــل األوضــاع الضاغطــة عل
سياســاتها، قــد أدت إلــى تصدعــات داخليــة، لــم تعــد القضيــة معهــا 
هــي الخــروج علــى الدولــة، وإنمــا الســلوكيات الداخليــة، الناتجــة عن 
القلــق والخــوف وعــدم الثقــة، علــى نحــو ينتــج ظواهــر اجتماعيــة 
غيــر معتــادة، وربمــا حالــة أمــن عــام مهتــزة، وعاقــات بشــرية غير 

ســوية بيــن األفــراد والمجموعــات، وهنــاك إنــذارات حقيقيــة.

للقــرارات  المقصــودة"  غيــر  "التداعيــات  مــن  التخــوف   -6
الكبيــرة، فقــد قامــت قيــادات بعــض الــدول الرئيســية فــي المنطقــة 
باتخــاذ قــرارات كبــرى شــكلت تحــوالت فــي األوضــاع الداخليــة أو 
التوجهــات الخارجيــة لدولهــا، وبــدا أحيانــاً أنــه يتــم التحــرك خــارج 
المناطــق اآلمنــة التــي تــم االعتيــاد عليهــا، بمــا أدى على طرح أســئلة 
جذريــة، وســيناريوهات حــادة. وقــد ارتبــط كثيــر من المخــاوف على 
هــذا المســتوى باحتمــاالت حــدوث تداعيــات غيــر مقصــودة، لــم يتــم 
ــا  ــط، وإنم ــة فق ــدول المعني ــى ال ــر عل ــبقاً، ال تؤث ــا مس التحســب له
الــدول الحليفــة لهــا، أو القريبــة منهــا، قبــل أن يتضــح أنهــا – بعكــس 

المتصــور –  "مخاطــرات محســوبة".

ماذا لو؟
الواضــح هــو، أن كل الطــرق تقريبــاً توصــل إلــى "الســيناريو 

الســيئ"، لكــن الواضــح أيضاً أن هناك شــيئاً خاطئــاً، فكل التقديرات 
 Too bad to be( مندفعــة فــي نفــس االتجــاه لدرجــة تــكاد تكــون
true(، علــى نحــو يتطلــب تفكيــراً نقديــاً، فــا توجــد حتميــات، وكما 
كانــت هنــاك مشــكلة نقــص توقعــات، أصبحــت هنــاك مشــكلة فــرط 

توقعــات أيضــاً، وهنــا توجــد 3 نقــاط:

1- إن دراســات األمــن، التــي تحكــم أطرهــا النظريــة معظــم مراكــز 
التفكيــر الحاليــة، تميــل إلــى توقــع الحــاالت الســيئة، فهــذه وظيفتهــا، 
وهــم ليســوا "ســاميين"، وال يعولــون علــى التوجهــات الرشــيدة أو 
األدوات السياســية فــي إدارة الصراعــات إال كدرجــة ثانيــة، باعتبــار 
ــاً، فاســتخدام القــوة هــو األســاس. والواقــع  ــاً تحليلي ذلــك األكثــر أمن
أن إدارة معظــم المشــكات المشــار إليهــا، تدعــم تلــك الطريقــة فــي 
ــتخف  ــدول ال تس ــى أن ال ــير إل ــاالت تش ــاك ح ــل، إال أن هن التحلي
باســتخدام القــوة أو أعمــال التصعيــد، وال تندفــع إلى الحــدود النهائية، 
وإال كانــت ستنشــب "حــرب الجميــع ضــد الجميــع" فــي اإلقليــم، مــع 

وجــود حــاالت لســلوكيات تســتعصي علــى الفهــم بالطبــع.

2- إن مــاذا لــو؟ ســؤال شــديد األهميــة، ولــو كاحتمــال، يســتند إلــى 
عــدم تجاهــل العوامــل الثانويــة أو الكابحــة، فهــل يمكــن أن يكــون 
العكــس هــو الصحيــح أحيانــاً؟ هنــا توجــد قصــة قصيــرة، فبينمــا كان 
الســيناريو الوحيــد المطــروح بالنســبة للمشــكلة الســورية فــي بدايتها، 
هــو: مــاذا بعــد األســد؟ مــع نشــاط واســع لمؤتمــرات "اليــوم التالــي"، 
قــام مركــز دراســات بعقــد حلقــة نقــاش بعنــوان: مــاذا لــو بقي األســد؟ 
وقــد بــدا ذلــك وقتهــا وكأنــه عصــف ذهنــي أو إهــدار للوقــت، قبــل أن 
يتضــح أن الســؤال كان يســتحق الطــرح. والمثيــر أن ذلــك لــم يتضــح 
فيمــا بعــد كمــا يبــدو، بــل فــي النقــاش ذاتــه، فقــد كان احتمــاالً قويــاً، 

علــى أســس معقولــة، لكــن لــم يشــأ أحــد أن يــراه.

3- إن الســير خلــف التفكيــر الجماعــي خطــأ، فهــو ال يتســم بالدقــة 
ــة الصادمــة للتوجــه  ــر بآخــر األمثل ــاً، وال توجــد حاجــة للتذكي دائم
الكاســح الــذي اندفــع فــي اتجــاه أن ترامــب لــن يفــوز فــي انتخابــات 
ــكل  ــر بش ــن كان يفك ــام 2016، وم ــة ع ــة نهاي ــة األمريكي الرئاس
مختلــف، كان عليــه أن يشــك فــي قــواه العقليــة. وبالتالي فــإن "الفريق 
األحمــر يمكــن أن يفــوز"، فقــد تتقلص تأثيــرات القوى الكبــرى، أو ال 
تنزلــق القــوى اإلقليميــة إلــى حــرب، أو تتــم صياغــة قواعــد اشــتباك 
فــي مناطــق التوتــر الجديــدة، أو حتــى روادع بالنســبة للصراعــات 
غيــر التقليديــة، أو يتــم االنتبــاه لمــا يجــري داخــل المجتمعــات، وقــد 
يتضــح أن حســابات القــرارات المقلقــة كانــت "قابلــة للفهــم". وبالطبع 

ال توجــد ضمانــات لحــدوث أي مــن ذلــك.

الفكــرة، أن عــام 2018 لــن يكــون جيــداً، وهــو األرجــح، 
لكنــه يمكــن أال يكــون بهــذا الســوء، بفعــل تطــورات تمثــل "أخبــاراً 
ــب كل األطــراف، أو أن  ــن جان ــاً م ــى األرض، أو إرهاق ــدة" عل جي
يهــزم بعضهــا، أو مراجعــات تســتند إلــى دروس الماضــي القريــب، 
أو مصالــح مؤثــرة ترتفــع أصــوات ممثليهــا، أو قناعــة تعــود مــن 
الماضــي الســحيق بأهميــة الحلــول الوســط، والمصالــح المشــتركة، 
أو أخيــراً – وهــي فكــرة واقعيــة تمامــاً – الخشــية مــن الوصول إلى 

حافــة الهاويــة.
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