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ــا  ــًة ك ــط ثابت ــرق األوس ــم ال ــدود يف إقلي ــد الح مل تع

رســمتها القوتــان االســتعاريتان الســابقتان بريطانيــا وفرنســا 

قبــل مائــة عــام فيــا ُعــرف باتفــاق »ســايكس-بيكو« الــذي 

ــا  ــد تعرضه ــة بع ــة العثاني ــام إرث الدول ــه اقتس ــم مبوجب ت

ــة األوىل. ــرب العاملي ــة يف الح للهزمي

ــن  ــدول أو ب ــك الحــدود -ســواء داخــل ال إذ تعرضــت تل

الدول-للتحريــك، وصــارت »جوالــة«، خاصــة يف الســنوات 

ــة بعــد ســقوط نظــم، وتفــكك دول، وصعــود  الســت املاضي

ميليشــيات مســلحة، ومتــدد تنظيــات إرهابيــة، وتدخــل 

وتدويــل  الوكالــة،  حــروب  واشــتداد  إقليميــة،  أطــراف 

ــدم  ــة ع ــارت الحصيل ــث ص ــة، بحي ــة عربي ــات داخلي رصاع

اســتقرار الخرائــط الجغرافيــة يف اإلقليــم عــى معطــى واحــد، 

إىل درجــة أن هنــاك مــن يــرى أن تغيــر الحــدود لــن يتوقــف 

ــد مســتوى معــن. عن

وقــد دفــع ذلــك صحيفــة »االتحــاد« اإلماراتيــة إىل عقــد 

منتداهــا الســنوي الحــادي عــر تحــت عنــوان »العــرب بعــد 

100 عــام عــى ســايكس بيكــو«، يف 20 أكتوبــر 2016، حيــث 

ــن  ــر، لك ــد تغ ــي ق ــدويل واإلقليم ــياق ال ــص إىل أن الس خل

األطــاع الخارجيــة ال تــزال قامئــة. فالحــدود يف اإلقليــم ال يتــم 

ترســيمها جغرافيًّــا بالتوافــق بــن دول وقــوى دوليــة، بــل هــي 

ــوال أو  ــم تجاوزهــا، قب ــة هشــة« يت ــط ورقي أقــرب إىل »خرائ

ــا وفًقــا للقــوى املســيطرة عــى  اضطــراًرا، بحيــث تتغــر زمنيًّ

األرض يف عــدة أقاليــم جغرافيــة، طبًقــا ملنطــق األقــوى.

إقليــم  بــارزاين رئيــس  وقــد ســبق أن قــال مســعود 

كردســتان العــراق يف حــوار مــع صحيفــة »الحيــاة« اللندنيــة، 

يف 6 فربايــر 2015: »إن الحــدود املوروثــة مــن اتفاقــات 

ســايكس بيكــو هــي حــدود مصطنعــة، وإن الحــدود الجديدة 

ــا«. ــدول أو بينه ــل ال ــدم داخ ــم بال ــة تُرس يف املنطق

وعــرب عــن هــذا املعنــى أيًضــا الكاتــب غســان رشبــل يف 

الصحيفــة نفســها يف 12 أكتوبــر الجــاري، بقولــه: »ال العــودة 

بالحــدود  االعــراف  وال  مطروحــة،  الســابقة  الحــدود  إىل 

الجديــدة واردة«. فقــد يتــم تشــكيل دول قامئــة عــى أســس 

عــن  يختلــف  بشــكل  قدميــة،  دول  توســيع  أو  جديــدة، 

التصــورات األمريكيــة الســابقة التــي جســدها مــروع الرق 

األوســط الجديــد و«الفــوىض الخالقــة« الراميــة إىل التفتيــت 

ــيم. أو التقس

فلــم تعــد هنــاك أهميــة محوريــة ملــا يطلــق عليــه 

ــدول يف  ــة« لل ــيادة املطلق ــا« أو »الس ــة الجغرافي »ديكتاتوري

اإلقليــم؛ إذ إن هنــاك مجموعــة مــن التحــوالت الرئيســية 

ــة  ــراع داخــل منطق ــا ال ــي تربهــن عــى تحــول جغرافي الت

ــة: ــاط التالي ــه النق ــا تعكس ــو م ــى نح ــط، ع ــرق األوس ال
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 Policy Brief موجز سياسات

مركزية متالشية:

١- اســتحالة عــودة الدولــة املركزيــة املوحــدة إىل مــا 

كانــت عليــه: إذ مل تعــد الدولــة هــي الفاعــل الرئيــي 

املحتكــر للقــوة اإلكراهيــة يف التفاعــالت اإلقليميــة، بــل 

بــرزت أدوار فواعــل عنيفــة مــن غــر الــدول، وخاصــة 

ــل  ــات، مث ــورات إىل الراع ــن الث ــول م ــل التح ــالل مراح خ

امليليشــيات املســلحة، والتنظيــات اإلرهابيــة، والكتائــب 

يشــبه  مــا  كونــت  التــي  املذهبيــة  والقــوى  املناطقيــة، 

املوازيــة«. »الجيــوش 

وتشــر تفاعــالت الراعــات الداخليــة العربيــة املســلحة 

ــه يف  ــراع ملصلحت ــدرة أي طــرف عــى حســم ال إىل عــدم ق

ــدول  ــة ال ــر خريط ــايل تغ ــرى، وبالت ــراف األخ ــة األط مواجه

ــه قبــل عــام 2010. عــا كانــت علي

وقــد عــربَّ عــن هــذا املعنــى بوضــوح جــون برينــان مديــر 

االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة خــالل مؤمتــر لالســتخبارات 

نظمتــه جامعــة جــورج واشــنطن يف العاصمــة األمريكيــة يف 

27 أكتوبــر 2015، قائــال: »عندمــا أنظــر إىل الدمــار يف ســوريا 

ــة  ــود حكوم ــل وج ــيَّ أن أتخي ــن، ع ــراق واليم ــا والع وليبي

ــادرة عــى مارســة ســلطة عــى  ــدول ق ــة يف هــذه ال مركزي

هــذه الحــدود التــي رُســمت بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة«، 

وأضــاف: »الحــل العســكري مســتحيل يف أيٍّ من هــذه الدول، 

ومــن الخطــأ الذهــاب مبــارشة باتجــاه البحــث عــن تســوية 

ــراتيجية  ــاد اس ــب اعت ــل يج ــن، ب ــت الراه ــة يف الوق نهائي

ــر  ــة التوت ــض درج ــرب الســعي إىل خف ــرة ع الخطــوات الصغ

وتقليــص حــدة النــزاع وبنــاء الثقــة بــن األطــراف الراغبــة يف 

التوصــل إىل تســوية ســلمية«.

االســتخبارات  مديــر  التحليــل  هــذا  يف  معــه  واتفــق 

الفرنســية برنــار جاجوليــه بقولــه: »إن الــرق األوســط الــذي 

نعرفــه انتهــى إىل غــر رجعــة«، مضيًفــا: »نحــن نــرى أن 

ســوريا مقســمة عــى األرض، النظــام ال يســيطر إال عــى جــزء 

صغــر مــن البلــد وهــو ثلــث مســاحة ســوريا التــي تأسســت 

بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة. الشــال يســيطر عليــه األكــراد، 

ولدينــا هــذه املنطقــة يف الوســط التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 

داعــش.. واألمــر نفســه ينطبــق عــى العــراق. فالــرق 

األوســط املقبــل ســيكون حتــًا مختلًفــا عــن الــرق األوســط 

ــاه يف  ــاد اتج ــا، س ــة«. وهن ــة الثاني ــرب العاملي ــد الح ــا بع م

بعــض الكتابــات يتحــدث عــن »التجزئــة داخــل الحــدود« أو 

ــة الواحــدة«. ــة داخــل الدول »الحــدود الهجين

مطامع أنقرة:
٢- اســتعادة املطامــع التاريخيــة للقــوى اإلقليميــة: وهــو 

مــا تعــرب عنــه السياســة الركيــة تجــاه بــؤريت الــراع يف 

ــال  ــيقة ش ــا يف بعش ــيخ وجوده ــرب ترس ــراق ع ــوريا والع س

املوصــل، والتقــدم نحــو منبــج بعــد االســتيالء عــى جرابلــس 

يف شــال ســوريا.

وقــد متثــل الهــدف املعلــن الــذي تطرحــه أنقــرة يف حاية 

أمنهــا القومــي مــن الفــوىض عــى حدودهــا، وحايــة الســنة 

مــن ســيطرة الشــيعة واألكــراد، ال ســيا بعــد مارســات 

ــم  ــي ت ــنة الت ــق الس ــعبي« يف مناط ــد الش ــيا »الحش ميليش

تحريرهــا يف الفلوجــة، عــى نحــو يثــر املخــاوف مــن تكــرار 

ــر املوصــل. هــذه املارســات بعــد تحري

غــر أن األهــداف الحقيقيــة مــن التواجــد العســكري الــريك 

هــو الســيطرة عــى أجــزاء أو أقاليــم مــن البلديــن عــرب وكالء 

لهــا. ويف هــذا الســياق، نــرت صحيفــة »ديليليــش« الركيــة، 

يف 18 أكتوبــر 2016، خريطــة لركيــا تضــم أجــزاء مــن العــراق 

وســوريا، وتحديــًدا مناطــق كركــوك واملوصــل وأربيــل وحلــب 

وإدلــب والحســكة، عــى نحــو دعا إعالمين ونشــطاء سياســين 

لتــداول صــورة غــالف عــدد الصحيفــة عــى نطــاق واســع.

ــب  ــريك رج ــس ال ــاوالت الرئي ــع مح ــن م ــا تتزام إذ إنه

طيــب أردوغــان، وفًقــا التجاهــات عديــدة، اســتعادة »أمجاد« 

اإلمرباطوريــة العثانيــة، ال ســيا حينــا قــال يف 11 أكتوبــر 

ــل، وإن  ــر املوص ــة تحري ــتنضم لعملي ــا س ــاري: »إن تركي الج

أي محادثــات بشــأن مصــر املدينــة ترتبــط باألمــن القومــي 

الــريك«.

وأضــاف أردوغــان: »إن بعــض الــدول تــأيت مــن عــى بُعــد 

ــا  ــتان وغره ــات يف أفغانس ــام بعملي ــرات للقي آالف الكيلوم

ــا،  ــًدا له ــكل تهدي ــا تش ــة أنه ــق، مدعي ــن املناط ــر م ويف كث

ــع  ــم م ــول 911 ك ــدود بط ــا ح ــي له ــا الت ــال لركي ــا يق بين

ــل  ــك التدخ ــراق، ال ميكن ــع الع ــدود م ــم ح ــوريا و350 ك س

ــك الحــدود«. ــا مهــددة مــن تل وبالدن
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وقــد جــاءت تريحــات أردوغــان متزامنــة مــع بــدء 

ــة  ــض الحكوم ــش«، ورف ــيطرة »داع ــن س ــل م ــر املوص تحري

ــة،  ــة العراقي ــب الحكوم ــم طل ــا رغ ــحب جنوده ــة س الركي

حيــث تتخــوف أنقــرة مــا تطرحــه الخطــة األمريكيــة 

لتحريــر املوصــل، والتــي تتمثــل يف تأمــن ممــر يف غــرب 

ــم  ــن أن يعظ ــو ميك ــى نح ــراق ع ــوريا والع ــن س ــل ب املوص

مــن النفــوذ اإليــراين يف مواجهــة الــدور الــريك.

وال يقتــر هــذا التوجــه الــريك عــى الــرق األوســط، بــل 

ــة؛ حيــث اعتــرب الرئيــس أردوغــان،  ميتــد إىل الــدول األوروبي

يف 29 ســبتمرب 2016، أن معاهــدة لــوزان يف عــام 1923 التــي 

رســمت معظــم حــدود تركيــا الحاليــة »هزميــة وليســت 

نــًرا« لركيــا، وهــو مــا أتبعــه بالهجــوم عــى اليونــان، عندمــا 

اعتــرب ضــم جــزر يف بحــر إيجــه إىل اليونــان تفريطًــا يف 

الســيادة الركيــة، حيــث أشــار إىل أن »مــن يــرخ مــن عــى 

ــايل«،  ــوم الت ــزر يف الي ــه يف الج ــمع صوت ــريك يُس ــاحل ال الس

ــيس  ــان إليكس ــس وزراء اليون ــا رئي ــات وصفه ــي تريح وه

ــا »خطــرة«. تســيرباس بأنه

تمدد إيران: 
٣- تزايــد التدخــات اإليرانيــة يف الشــئون الداخليــة لدول 

ــه  ــوم ب ــا تق ــى م ــات ع ــن األدبي ــر م ــق الكث ــة: تطل املنطق

طهــران يف عــدد مــن العواصــم العربيــة بـــ »إيــران التمــدد«، 

ســواء مــن خــالل التقــارب الســيايس أو التواجــد العســكري 

أو التعــاون االقتصــادي أو التشــيع الثقــايف، خاصــة أن هنــاك 

اتجاًهــا داخــل إيــران يرجــح ســيناريو تقســيم الــدول العربية 

خــالل املرحلــة املقبلــة، مبــا يصــب يف صالــح طهــران.

املرشــد  كبــر مستشــاري  قــال  الســياق،  ففــي هــذا 

ــوالت  ــدوة »التح ــوي، يف ن ــم صف ــة، رحي ــى للجمهوري األع

ــر  ــران يف 18 أكتوب ــالمي« بطه ــامل اإلس ــة يف الع الجيوبوليتكي

2016 أن »بعــض الــدول يف املنطقــة كالعــراق وســوريا وليبيــا 

يتجــه نحــو التقســيم، بحيــث ينقســم العــراق إىل ثــالث 

دويــالت، وســوريا إىل قســمن، وليبيــا إىل قســمن«.

ــات الســنية  ــاف الجاع ــران إضع ــات طه وتتصــدر أولوي

عــى نحــو يعكــس دعمهــا لزيــادة الســيطرة الجغرافيــة 

لحلفائهــا، ســواء قــوات الجيــش الوطنــي وميليشــيا »الحشــد 

الشــعبي« يف العــراق، أو جاعــة الحوثيــن يف اليمــن، أو 

حــزب اللــه يف لبنــان، أو جيــش األســد واملقاتلــن الباكســتانين 

ــاع عــا  ــا عــى الدف ــان يف ســوريا، فضــال عــن حرصه واألفغ

تُطلــق عليــه »مظلوميــة« الشــيعة يف العــامل، رغــم أنهــا 

ــة.  ــا يف النهاي ــر ملصالحه تنت

تطلعات األقليات:
ــلحة:  ــات املس ــة لألقلي ــات االنفصالي ــي املامرس ٤- تنام

ــتان  ــم كردس ــراد يف إقلي ــات األك ــه سياس ــرب عن ــا تع ــو م وه

ــة  ــتقالل وإقام ــالن االس ــال وإع ــة إىل االنفص ــراق الداعي الع

دولــة كردســتان، حيــث صــار إقليــم كردســتان مســتقال مــن 

الناحيــة الفعليــة عــن العاصمــة بغــداد إال فيــا يتعلــق 

ــتثار.  ــارة واالس بالتج

ــة مــع  ــرزاين يف مقابل ويف هــذا الســياق، رصح مســعود ب

»يب يب يس« بـــ “أن ســايكس بيكــو انتهــت، وســيحصل األكــراد 

ــارزاين  ــى ب ــة«. ويحظ ــتقلة دامئ ــة مس ــى دول ــة ع يف النهاي

ــة  ــريك لرعاي ــع ال ــس التطل ــا يعك ــو م ــان، وه ــم أردوغ بدع

وحايــة هــذا اإلقليــم بســبب الحــدود الجغرافيــة املجــاورة. 

ــه  ــيع أراضي ــراق إىل توس ــتان الع ــم كردس ــعى إقلي ــد يس وق

باتجــاه املحافظــات العراقيــة املحاذيــة لإلقليــم، وترســيم 

ــا. ــا دميوغرافيًّ ــا، وتغيره حدوده

ــريك  ــكري ال ــل العس ــربز التدخ ــر، ي ــب اآلخ ــى الجان ع

ــة  ــوات الكردي ــكام الق ــد إح ــورية بع ــق األرايض الس يف عم

بســبب  ســوريا،  شــال  وبلــدات  مــدن  عــى  الســيطرة 

التخــوف مــن إقامــة دولــة كرديــة عــى الحــدود مــع تركيــا، 

وهــو مــا ميكــن أن يشــجع أكــراد تركيــا البالــغ عددهــم نحــو 

ــار. ــذا املس ــوج ه ــى ول ــريك ع ــون ت 15 ملي

يف حــن يقابــل هــذا الســلوك الــريك تصــور ســائد يف بعض 

الكتابــات يشــر إىل رضورة احتــواء الجاعــات املســتقلة األكرث 

ــا  ــي تدعــي عــدم حصوله ــة يف الــرق األوســط الت ديناميكي

عــى حصتهــا العادلــة مــن الحــدود، كاألكــراد والشــيعة 

والقبائــل الســنية، بحيــث ميكــن اســتيعاب طموحهــا للحكــم 

الــذايت دون محاولــة تنفيــذ إعــادة ترســيم الحــدود الرســمية. 

فقــد كان األكــراد يف روجافــا حذريــن عــرب وصفهــم حكومــة 

ــة الســورية، يف الوقــت  إقليمهــم باعتبارهــا جــزًءا مــن الدول

الــذي يقومــون فيــه بـــ “تكريــد« األرايض التــي يتــم تحريرها.

تحوالت جغرافيا الصراع في الشرق األوسط
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حدود الدم:

٥- تحــركات التنظيــامت اإلرهابيــة عــى الحــدود الرخــوة: 

ــك التنظيــات -وخاصــة »داعــش«- تســتهدف  إذ مل تعــد تل

فقــط أمــن الــدول واملجتمعــات، بــل تســعى لإلقامــة يف 

ــة يف  ــكانية مرتفع ــة س ــراتيجي ذات كثاف ــراغ اس ــق ف مناط

ــة. ــوارد طبيعي ــوي عــى م دول رئيســية، تحت

ــاره يف  ــة انتش ــذ بداي ــش«، من ــم »داع ــر تنظي ــد ن فق

شــال العــراق يف منتصــف عــام 2014، خريطــة لتصــور 

املناطــق التــي يســعى للســيطرة عليهــا تضــم ســت دول هــي: 

العــراق، والكويــت، واألردن، وســوريا، ولبنــان، وفلســطن، 

عــى نحــو يعكــس أن »داعــش« ميثــل، وفًقــا لرؤيتــه، دولــة 

ــة. ــدود التقليدي ــرة للح عاب

وعــى الرغــم مــن جهود قــوات التحالــف الــدويل، واألدوار 

ــة متــدد  ــة يف مواجه ــوى اإلقليمي ــا بعــض الق ــوم به ــي تق الت

مــا ميكــن تســميته بـ«الجيــوش الخاصــة الجوالــة« عــى طــول 

خطــوط الحــدود بــن دول الــرق األوســط، والتــي أدت 

ــاش  ــا، وانك ــادر متويله ــع مص ــا، وتراج ــص كوادره إىل تقلي

ســيطرتها عــى بعــض املناطــق؛ فإنهــا ال تــزال باقيــة.

ومــن هنــا، ترجــح تقديــرات عديــدة أن تتجــه قــوات 

»داعــش« الهاربــة مــن نــران معركة املوصــل إىل االمتــداد عى 

طــول الحــدود الســورية- العراقيــة، حيــث تتوافــر مســاحات 

مفتوحــة، مبــا يجعلهــا أقــرب مــا تكــون إىل »حــدود دم«.

ــف  ــي للتحال ــس األمري ــوث الرئي ــال مؤخــرًا مبع ــد ق وق

الــدويل ضــد تنظيــم »داعــش« بريــت ماكغــورك: »إن االنتصار 

ــيُقيد  ــه س ــش، ولكن ــم داع ــة تنظي ــي نهاي ــل ال يعن يف املوص

الثانيــة يف عاصمتــه  التنظيــم، وميهــد الطريــق للمعركــة 

ــة«. الســورية الرق

٦- التنافــس امليــداين بــن الفواعــل العنيفــة عــى ترســيم 

الحــدود: عــى نحــو مــا يعكســه صعوبــة التفاهــم بــن 

تنظيــم »داعــش« والتنظيــات الكرديــة املتعــددة يف ســوريا 

والعــراق، وامليليشــيات املســلحة مثــل »الحشــد الشــعبي« يف 

ــل  ــة مث ــات اإلرهابي ــن، والتنظي ــن يف اليم ــراق والحوثي الع

»القاعــدة يف اليمــن« و«القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي« 

ــا( يف ســوريا، فضــال  و«جبهــة النــرة« )»فتــح الشــام« الحًق

عــن القبائــل املتعــددة يف ليبيــا واليمــن، بشــكل يجعــل 

ــدة أو  ــدود الجدي ــوط الح ــى خط ــاق ع ــذر االتف ــن املتع م

اإلميــان بوجودهــا. وهنــا مُيكــن القــول إن التقســيم الجغــرايف 

ــة  ــات مختلف ــه تشــكيل هوي ــات يصاحب ــن الراع ــج ع النات

ــدة. ــات جدي واقتصادي

اقتصاديات الحدود:
٧- توحــش شــبكات املصالــح االقتصاديــة عــى طــول 

خطــوط الحــدود: وهــى الشــبكات التــي تغــذي انعــدام 

ــات  ــيا أن الجه ــط، ال س ــة للضب ــر القابل ــدود غ ــن الح أم

ــط الحــدود- يف بعــض الحــاالت- غــر معلومــة  ــة بضب املعني

بــل هــي داعمــة الخراقهــا، بحيــث أصبحــت حــدود بعــض 

دول اإلقليــم تخضــع إلدارة مزدوجــة أو موازيــة فيــا يطلــق 

عليــه منــط »الســيادة املتعــددة« مبــا أضفــى عــى الجاعــات 

املســلحة التــي تســيطر عــى املراكــز الحدوديــة املحليــة 

ــة. ــن الرعي ــرًا م مظه

وقــد يحــدث ذلــك بهــدف إرضــاء القبائــل املحليــة 

املســيطرة عــى املراكــز الحدوديــة، عــى نحــو مــا تُشــر 

ــار نظــام القــذايف، ملنــع املســاس  ــا بعــد انهي ــة ليبي إليــه حال

ــاف  ــة االنكش ــدت حال ــد امت ــا. وق ــدر متويله ــا ومص بتجارته

الحــدودي الليبــي مــع مــر ودول املغــرب العــريب إىل بقيــة 

ــرى. ــة األخ ــدود العربي الح

فقــد تصاعــدت عمليــات شــبكات »اقتصاديــات الحــدود« 

يف أنحــاء مختلفــة مــن إقليم الرق األوســط، خالل الســنوات 

املاضيــة، عــرب تهريــب واســع لألســلحة واملخــدرات واألمــوال 

والبضائــع والبــر، عــى نحــو أدى إىل تجــاوز مهــام عنــارص 

ــواحل،  ــر الس ــة خف ــدود ومراقب ــرس الح ــوات ح ــن وق األم

مبســتويات غــر معتــادة مــن االخراقــات.

وعــى الرغــم مــن أن هــذه املارســات كانــت قامئــة طــول 

ــدت  ــا تزاي ــة، إال أنه ــم قانوني ــا جرائ ــت بأنه ــت، وُصنف الوق

ــع  ــة، م ــورات العربي ــد الث ــا بع ــة م ــرة يف مرحل ــة كب بدرج

األخــذ يف االعتبــار صعوبــة تقديــر حجــم هــذه النوعيــة مــن 

التبــادالت التجاريــة غــر الرعيــة، وفًقــا الختالفــات معــدالت 

ــة األمــن داخــل  ــاة ونظــم االقتصــاد وحال النمــو ومنــط الحي

الــدول الواقعــة عــى جانبــي الحــدود.
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تمركز روسي:
٨- التوازنــات الجغرافيــة الجديــدة للقــوى الدوليــة: وهو 

مــا ينطبــق بشــكل واضــح عــى الوجــود الــرويس يف ســوريا 

ــل قاعــدة طرطــوس الســورية إىل  ــاق عــى تحوي ــد االتف بع

قاعــدة دامئــة لألســطول الــرويس ونــر منظومتــي »إس 

ــيا يف  ــام روس ــيع مه ــؤدي إىل توس ــا ي 300« و«إس 400« مب

ــح  ــم مالم ــد لرس ــام األس ــوات نظ ــعي ق ــزز س ــوريا، ويع س

واضحــة لـ«ســوريا املفيــدة«.

الجيــش  يف  القيــادي  رحــال  أحمــد  للعميــد  ووفًقــا 

الســوري الحــر، فــإن القــوات الروســية تنتــر يف 25 نقطــة 

ــق، إىل  ــص ودمش ــاة وحم ــب وح ــن حل ــورية ب ــة س بري

جانــب القاعــدة البحريــة يف طرطــوس، التــي متثــل ترســيًخا 

ــورية. ــألرايض الس ــرويس« ل ــالل ال لـ«االحت

ــرويس يف ســوريا ترســيخ  ويعكــس الوجــود العســكري ال

مكانــة اســراتيجية ملوســكو يف مواجهــة القــوى الغربيــة، 

حيــث قــال وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرغي الفــروف خــالل 

مؤمتــر »الــرق األوســط: التوجهــات واآلفــاق«، يف 20 أكتوبــر 

الجــاري: »إن عــدم االســتقرار يف منطقــة الــرق األوســط هــو 

ــكك  ــث أدى تف ــية؛ حي ــرب الجيوسياس ــة الغ ــة هندس نتيج

مؤسســات الدولــة، باإلضافــة إىل عمليــة التجزئة غــر املتحكم 

بهــا، إىل ظهــور منابــع توتــر عديــدة يف ســوريا واليمــن 

ــئون  ــل يف ش ــة التدخ ــك مارس ــا يف ذل ــا، مب ــراق وليبي والع

ــة،  ــر املوالي ــة غ ــر األنظم ــة تغي ــة، ومحاول ــدول الداخلي ال

ــم«. ــة له ــس املالمئ ــا للمقايي ــة وفًق وإحــالل الدميقراطي

تقسيم التقسيم:
خاصــة القــول، إن جغرافيــا الــراع يف الــرق األوســط 

يف نهايــة عــام 2016 تشــر إىل تشــكل خرائــط مختلفــة 

وحــدود جديــدة بواســطة فاعلــن قدامــى وجــدد تختلــف 

عــام كان ســائًدا قبــل عقــود، بعــد ســقوط الحــدود الفاصلــة 

بــن بــؤر الــراع يف ســوريا والعــراق، ودعــم بعــض القــوى 

مليليشــيات متصارعــة، وعــدم اعــراف امليليشــيات املســلحة 

ــن  ــة للفاعل ــول االنفصالي ــي املي ــدود، وتنام ــوط الح بخط

العنيفــن، وتصاعــد الــدور الــرويس الجديــد يف اإلقليــم، عــى 

نحــو يعكــس اإلقامــة يف أرض ال خريطــة لهــا.
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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 خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   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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