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مقدمة

�شهدت االأعوام التالية النفجارات 

''الربيع العربي'' )2011( مناق�شة وا�شعة 

ومت�شعبة ب�شاأن م�شير النظام العربي، في

�شوء الديناميات المتحولة لل�شراع االإقليمي 

نتيجة اتجاهات التطبيع مع اإ�شرائيل، 

وتمو�شع القطبين االإقليميين، اإيران وتركيا، 

والح�شور الرو�شي في المجال الجيو�شيا�شي 

العربي. على اأن البحث في تفكك النظام 

االإقليمي العربي، واآخر مظاهره غياب الموقف 

المركزي من قرار الرئي�س االأميركي دونالد 

ترامب االعتراف بالقد�س عا�شمة موحدة 

لدولة اإ�شرائيل، ي�شتدعي الخو�س في عدد من 

الم�شائل المفهومية المتعلقة بهذا ال�شاأن.

الم�س�ألة الأولى تتناول التحوالت 

الجيو�شيا�شية والجيو اقت�شادية التي طراأت 

على نظام العالم ال�شيا�شي نتيجة زوال نواته 

المركزية المتمثلة في اال�شتقطاب الثنائي 

عقب انهيار االتحاد ال�شوفياتي وانكفاء الدور 

العالمي للكتلة ال�شرقية. وقد دفع هذا التحول 

البنيوي اإلى االنتقال من طور القطبية الثنائية 

اإلى طور جديد عرف هيمنة اأميركية لبع�س 

الوقت، ثم ما لبث اأن تمّلكه نزوع نحو تعددية 

االأقطاب بفعل التراجع الن�شبي للقوة 

االأميركية العظمى، ودخول قوى كبرى جديدة 

اإلى الن�شاب الدولي )اأبرزها ال�شين واالتحاد 

الرو�شي والهند والبرازيل، اإلخ(، واإن بقي 

نظامًا غير م�شتقر وغير محدد االآليات ما دام 

مي�س�ل نوفل

 بعد تفّكك النظ�م الإقليمي العربي

م�ذا تغّي يف ال�رشق الأو�سط؟

اأظهرت الأعوام الممتدة من �سنة 2011 حتى اليوم، انهي�راً مدويً� للنظ�م الإقليمي 

العربي الذي �س�به �سعف �سديد منذ هزيمة حزيران/يونيو 1967، وخ�سو�سً� بعد 

النهي�ر منذ  د هذا  واإ�سرائيل في �سنة 1978، وت�أكُّ اتف�ق�ت ك�مب ديفيد بين م�سر 

اندلع م� ب�ت ُيعرف بـ�نتف��س�ت ''الربيع العربي''، وم� تاله� من اأزمة انتق�لية يبرز 

فيه� ال�ستقط�ب الإيراني ــ التركي، والتدخل الدولي المب��سر في الإقليم، الأمر الذي 

غّير مع�لم النظ�م الإقليمي لل�سرق الأو�سط.



067 مقاالت

ال�شورية والعراقية، بعد النجاح الذي حققته 

كل من طهران واأنقرة في االنخراط في 

ق�شايا ال�شراع الفل�شطيني ــ االإ�شرائيلي، 

والعربي ــ االإ�شرائيلي، اأن يعيد اإلى ب�شاط 

البحث مفهوم نظام ال�شراع في ال�شرق 

االأو�شط، والذي قام على محورين رئي�شيين: 

ال�شراع الكال�شيكي العربي ــ االإ�شرائيلي، 

وال�شراع االإيراني ــ االأميركي في الخليج؛ اإذ 

يتعين االآن اأن نرى ما اإذا كانت الطبيعة 

لت 
ّ
النظامية لل�شراع في المنطقة قد تبد

لتداخل المحورين، وبروز التباين ال�شّني ــ 

ال�شيعي على �شطح الجيوبوليتيكا االإقليمية، 

وحلول �شيا�شة المحاور العربية في الحروب 

الدائرة في �شورية وليبيا واليمن، مكان العمل 

الم�شترك لمواجهة التهديد االإ�شرائيلي، واأن 

ندرك ثانيًا طبيعة التحوالت التي طراأت على 

المحورين المذكورين بفعل اتجاهات التطبيع 

العربي ــ االإ�شرائيلي، والتكامل بين �شلطة 

الحكم الذاتي في فل�شطين المحتلة وموؤ�ش�شات 

النظام االإقليمي العربي. وهذا االأمر قد يقود 

بدوره اإلى اإعادة فتح النقا�س ب�شاأن �شورة 

المنطقة وهويتها، بين عالم عربي و�شرق 

اأو�شط عربي، اأو �شرق اأو�شط ي�شم اإيران 

وتركيا )واإ�شرائيل( ويف�شح المجال لن�شق 

جديد في التعاون االإقليمي حجته القوية 

العمل على تعوي�س التق�شير العربي اأمام 

التحدي االإ�شرائيلي.

الم�س�ألة الث�لثة: في اإطار المناق�شة ب�شاأن 

اإعادة �شوغ مفهوم النظام اأو ن�شق التعاون 

االإقليمي، يبرز ال�شوؤال عن الوجود الع�شكري 

الرو�شي في المنطقة بعدما �شاهم التدخل في 

الحرب ال�شورية في ا�شتعادة مو�شكو دورها 

في ال�شرق االأو�شط اإذ كانت ُتعّد خالل مرحلة 

الحرب الباردة القوة االأ�شا�شية الفاعلة في 

يرزح تحت وطاأة اأزمة انتقالية1 تت�شم 

بالفو�شى وعدم اليقين لظهور عنا�شر جديدة 

في البيئة الدولية مثل اأزمة الالجئين 

المتفاقمة، وتف�شي العنف االإرهابي الذي 

تحمله قوى غير نظامية عابرة لحدود الدول، 

وخ�شو�شًا في ال�شرق االأو�شط، واالأزمة 

المناخية المدمرة على النطاق العالمي 

ال�شامل. وكان طبيعيًا اأن ينعك�س هذا المناخ 

الجديد في البيئة الجيو ا�شتراتيجية العالمية، 

وفقًا للنظرية ال�شي�شتامية،2 على جميع النظم 

االإقليمية الفرعية ومنها النظام العربي، بدليل 

التفاعل بين االأزمة االأوكرانية واالأزمة 

ال�شورية ــ وبينهما عودة الالعب الرو�شي اإلى 

�شاحة ال�شراع والتناف�س مع الغرب والكتلة 

االأطل�شية ــ وتفاعالت االتفاق النووي بين 

اإيران والدول الكبرى الخم�س، والتفاعل بين 

الزمن االإقليمي والزمن الدولي في ''الحرب 

�شد االإرهاب االإ�شالمي''.

ر المتغير  الم�س�ألة الث�نية: عدم تاأخُّ

الدولي في االرتداد على ديناميات النظام 

االإقليمي العربي. ولعل اأو�شح عالمات هذا 

التفاعل كان االنقالب االإ�شرائيلي الوح�شي 

على نتائج عملية اأو�شلو وم�شروع الدولة 

الفل�شطينية تحت غطاء الحرب االأميركية �شد 

االإرهاب عقب هجوم 2001، وجمود 

مفاو�شات الت�شوية العربية ــ االإ�شرائيلية 

وتفّكك اآليات العمل العربي الم�شترك، ومنها 

االلتزام القومي بالق�شية الفل�شطينية، 

وانخراط القطبين االإقليميين التركي واالإيراني 

في ال�شيا�شات العربية واأزماتها ومحاورها، 

وظهور االأزمة االنتقالية للثورات العربية 

الديمقراطية والثورة الم�شادة.

وكان من �شاأن االندفاع االإيراني والتركي 

اإلى التدخل �شيا�شيًا وع�شكريًا في االأزمتين 
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انتقالية من مراحل التاريخ الحديث 

والمعا�شر،3 ومن ذلك التحوالت التي تلت 

الثورة الفرن�شية )1799/1789( واأ�شفرت عن 

روؤية اإن�شانية جديدة اإلى العالم، وعن نظام 

للقيم والمعايير، ف�شاًل عن تقلبات وثورات 

محلية اأعادت ر�شم البنيات االجتماعية 

االقت�شادية لدول اأوروبا. كما اأدت التحوالت 

التي اأعقبت الثورة الرو�شية )1917( واأحداث 

الحرب العالمية الثانية )1945( وانخراط 

الواليات المتحدة االأميركية بقوة في ال�شوؤون 

الدولية، اإلى قيام موؤ�ش�شات دولية جديدة 

ونظام اقت�شادي ومالي ت�شتمر مفاعيله حتى 

االآن، من دون اأن نن�شى ظهور نظام للعالم 

ثنائي القطبية في مناخات الحرب الباردة 

و�شعود حركة عدم االنحياز والكتلة 

اال�شتراكية الموزعة الوالء بين االتحاد 

ال�شوفياتي وال�شين ال�شعبية.

يعي�س العالم مجدداً اليوم، تحوالت كبرى 

في ال�شيا�شة واالقت�شاد واالأمن واالت�شاالت 

والعالقات الدولية، ويبدو اأنه لذلك دخل 

مرحلة انتقالية ت�شودها ظواهر عنف وفو�شى 

تجعله اأ�شبه بالالنظام، اإذ تختل التوازنات 

والموازين وتتبدل التحالفات واال�شتقطابات 

في �شياق تراجع دول عظمى وبروز قوى 

جديدة تندفع اإلى االإم�شاك بمواقع، اأو ا�شتعادة 

مواقع لها على الم�شرح الدولي مثل رو�شيا 

وال�شين واألمانيا واليابان.

ويدرك الخبراء اأن العالقة التفاعلية بين 

النظام الدولي والنظم االإقليمية، تجعل لالأول 

تاأثيرات مبا�شرة وغير مبا�شرة في النظام 

االإقليمي العربي وتطور م�شكالته وق�شاياه 

ونقاط القوة وال�شعف فيه، مثلما اأن 

لمجتمعات العالم العربي ودوله ديناميات 

ت�شاهم في تطور النظام االإقليمي، اأو لجم 

مواجهة وا�شنطن. فالدور الرو�شي الغالب في 

االأزمة ال�شورية، ك�شف حدود ال�شيطرة 

االأميركية في المنطقة، كما اأظهر مالمح 

لتكتل جيو�شيا�شي جديد ي�شع التقاطع بين 

رو�شيا واإيران وتركيا )وال�شين( على خط 

التوازن/التناف�س مع الكتلة الغربية االأطل�شية، 

االأمر الذي يوحي بت�شكل ا�شتقطابات جديدة ال 

تزال مالمحها غير محددة لعدم و�شوح طبيعة 

التقارب االإيراني ــ الرو�شي ــ ال�شوري، وحدود 

التقاطع الرو�شي ــ االإ�شرائيلي.

 
ّ

في �شوء ما تقدم، قد نكون في اأم�س

الحاجة اإلى ور�شة وا�شعة للع�شف الفكري 

تتناول مفاهيم جديدة لمقاربة ال�شيا�شة 

واالقت�شاد والبيئة والعالقات الدولية، في 

�شياقات انكفاء عالم قديم، وانبالج عالم 

جديد يتطلب ت�شورات ونظمًا معرفية جديدة 

لالإحاطة باآليات نظام اإقليمي متحول عقب 

مرحلة طويلة من التفكك ع�شفت بالنظام 

العربي، وفقد خاللها �شماته االأ�شا�شية، 

والتحكم في اأجندته المركزية. ويمكن اعتبار 

انفجار االأزمة االإقليمية المالزمة لثورات 

''الربيع العربي'' )2011( بمثابة المنعطف 

التاأ�شي�شي النطالق م�شارات ترتيب اإقليمي 

جديد يتمو�شع فيه بقوة االتجاه العربي 

الر�شمي للتطبيع مع اإ�شرائيل، ويتفاعل فيه 

الدوران االإيراني والتركي، ف�شاًل عن عودة 

النفوذ الرو�شي عبر التدخل الع�شكري في 

�شورية، وذلك كله على خلفية غياب القوة 

العربية المركزية القادرة على احتواء 

االختراقات الخارجية، ورفع التحدي 

اال�شتراتيجي الإ�شرائيل.

زمن حتولت كربى

تحدث تحوالت كبرى في كل مرحلة 
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اإغراء ال�شيا�شات النيوليبرالية، اأو حاولت اأن 

تجد م�شلحة لها في �شرق اأو�شط يت�شع للعرب 

واإ�شرائيل.

من التحوالت الرئي�شية في اآلية عمل 

النظام الدولي، اأن انهيار االتحاد ال�شوفياتي، 

وبالتالي اختالل ميزان القوى لم�شلحة 

الهيمنة االإمبريالية االأميركية، ف�شح المجال 

للغزو االأميركي للعراق من دون اأي مبرر 

�شرعي اأو قانوني �شوى الزعم بامتالكه اأ�شلحة 

الدمار ال�شامل، وذلك للعمل على تفكيك مكون 

اأ�شا�شي وفاعل في النظام العربي، وتمهيد 

الطريق الحتالل هذا البلد و�شط تواطوؤ دول 

عربية وازنة �شاندت الخطوة االأميركية التي 

�شتوؤدي اإلى والدة الدويلة الكردية في �شمال 

العراق، واختراق اإيران لن�شيج العالقات 

العربية/العربية.

ومن هذه التحوالت اأي�شًا، واإن بفارق 

ح�شب له ح�شاب، اأن دولة مثل ال�شين 
ُ
زمني ي

كانت ُتعتبر من دول ال�شف الثاني عالميًا اأو 

من القوى النا�شئة، ت�شعد اإلى موقع متقدم 

على قمة الهرم الدولي، واأن القطب االأميركي 

الذي كان مهيمنًا هيمنة كاملة خالل فترة 

محدودة، يحاول اأاّل يترك للقوة ال�شاعدة 

�س تراجع 
ّ
�شوى تلك الف�شحة التي قد تعو

مكانته وتقهقر فاعليته، اأو يحاول تاأخير هذا 

الم�شار الحتمي لل�شعود. لكن ما يهمنا في 

جدلية ال�شعود والهبوط هذه بين اأميركا 

وال�شين، اأنها ربما توّفر تف�شيراً ا�شتراتيجيًا 

التجاه الواليات المتحدة تحويل المحور 

المركزي ل�شيا�شتها الخارجية من ال�شرق 

االأو�شط اإلى �شرق اآ�شيا/البا�شيفيك، وذلك في 

وجه التهديد المت�شور عن ''العمالق ال�شيني'' 

الخارج من القمقم، علمًا باأن هناك اتجاهًا 

داخل الموؤ�ش�شة الحاكمة االأميركية يدافع عن 

تقدمه وتفككه. واأعتقد اأن النظرية ال�شي�شتامية 

ت�شاعدنا في فهم جوهر العالقة التفاعلية بين 

هيكلية النظام الدولي والنظم االإقليمية، اأكانت 

فرعية اأم تابعة اأم مخترقة، علمًا باأنه يمكن 

الحديث عن بيئة جيو�شيا�شية تحكم الن�شقين/

الزمنين، واأن النظم الفرعية، اأيًا تكن 

ديناميتها الخا�شة، فاإنها تتلقى دفقات 

الحركة والتغيير من راأ�س هرم النظام 

وتتفاعل معها، كما توؤثر فيها.

املتغي الدويل/الإقليمي

لقد عرف النظام الدولي في العقود 

االأخيرة تطورات كبرى واأ�شا�شية تحمل في 

طياتها تف�شيراً جزئيًا لما لحق بالنظام 

العربي من اأزمات جمعت بين اال�شطراب 

والتاأزم والتوتر واالنف�شال؛ �شيا�شات العولمة 

االقت�شادية التي تلت انهيار االتحاد 

ال�شوفياتي، والتي ت�شببت باإ�شعاف هيئة 

الدولة على النطاق الكوني و�شجعت الهويات 

االإثنية والعرقية والدينية، لي�شت بعيدة عن 

انف�شال جنوب ال�شودان على �شبيل المثال 

ودفع االتجاهات االنف�شالية للحركة القومية 

الكردية اإلى مقدم االأجندة الدولية، واإن كانت 

الم�شوؤولية الرئي�شية عن هذه الظاهرة تعود 

اإلى ف�شل ال�شيا�شة الر�شمية العربية في 

التعامل مع م�شاألة االأقليات القومية اأو 

االإثنية، مع وجوب الت�شديد على اأهمية االلتزام 

بالقانون الدولي الذي يحفظ حقوق االأقليات 

ومنها الحكم الذاتي. وكان الفتًا اأن العولمة 

المتوح�شة تالزمت مع ن�شر فكرة نهاية 

ك للعمل ال�شيا�شي، 
ّ
االأيديولوجيا كمحر

وبالتالي �شارت الهوية العربية للنظام تحتل 

درجة ثانوية في اهتمامات بع�س النخب 

العربية الحاكمة اأو النافذة التي وقعت تحت 
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اإدارة اأوباما ظاهرة التراجع وفقدان ال�شيطرة 

�شفت 
ُ
على المنظومة الغربية، بحيث و

ال�شيا�شات المتبعة من طرف هذه االإدارة 

بال�شعيفة والمترددة، بل الفا�شلة.5 واعُتبرت 

هذه ال�شيا�شات في ترجمتها العربية، ومنها 

التخلي عن حماية مع�شكر االعتدال العربي 

)م�شر وتون�س وال�شعودية(، عاماًل موؤثراً في 

انتكا�شات هذا المع�شكر في اإبان ثورات 

''الربيع العربي''. اإاّل اإن �شيا�شات اإدارة اأوباما 

جاءت في �شياق محاولة للترميم والحد من 

الخ�شائر الناتجة من انتكا�شات اإدارة بو�س 

االبن في العراق واأفغان�شتان، وتداعيات 

ي لبنان وغزة 
َ
ال�شيا�شة االإ�شرائيلية في حرب

)2006 و2008(، واالأزمة المالية العالمية 

التي هّزت العولمة.

في المقابل، ظهرت موؤ�شرات اإلى ميزان 

اء ت�شّدع الهيمنة 
ّ
ر عالميًا، جر

ّ
قوى متغي

االأميركية ــ االأوروبية اأمام تقدم اأدوار رو�شيا 

وال�شين والهند واإيران وتركيا وجنوب اأفريقيا 

والبرازيل. وك�شفت حملة االنتخابات الرئا�شية 

بين دونالد ترامب وهيالري كلينتون، ثم 

�شردية ترامب ومعاونيه، عوار�س التفكك الذي 

�شرب بنية الدولة والموؤ�ش�شة الحاكمة في 

وا�شنطن.

الدور الذي اأدته رو�شيا في االأزمة 

االأوكرانية واإعادة �شم �شبه جزيرة القرم اإلى 

المجال الجيو�شيا�شي الرو�شي، ثم دورها 

الغالب في االأزمة ال�شورية، ف�شاًل عن �شبكة 

تحالفاتها مع ال�شين وتركيا واإيران من جهة، 

وعالقتها الم�شتجدة بال�شعودية وم�شر 

والعراق واإ�شرائيل، وحتى عالقتها المعقدة 

بالواليات المتحدة في �شورية، من جهة 

ثانية، اأمور ُتظهر اأن رو�شيا كانت الدولة 

الكبرى التي عرفت كيف تقارب الظروف 

فكرة اأن رو�شيا هي التي تمثل ''العدو 

ر 
ّ
الرئي�شي'' ولي�س ال�شين؛ كما يمكن اأن تف�ش

عملية فك االرتباط المتدرجة للواليات 

ر في 
ّ
المتحدة بمنطقة ال�شرق االأو�شط. وال يغي

دينامية هذا االتجاه، اأن تلجاأ اإدارة الرئي�س 

ترامب اإلى تدابير تكتيكية، في �شرق �شورية، 

�شعيًا الإقامة جدار عازل عن الحدود العراقية 

بهدف احتواء تمدد النفوذ االإيراني؛ بل اأميل 

اإلى االعتقاد اأن دفع المواجهة مع اإيران اإلى 

م�شتوى غير م�شبوق، ال يعود اإلى ما تمثله من 

تهديد للم�شالح االأميركية فح�شب، بل اإلى 

عملية الترابط الوثيق بين بكين وطهران في 

مجال الت�شلح وتطوير �شناعة النفط اأي�شًا.

لكن عملية فك االرتباط هذه وما تثير من 

هواج�س لدى حلفاء اأميركا في المنطقة، ال 

تعني التخلي عن الم�شالح االأميركية 

اال�شتراتيجية في ال�شرق االأو�شط، وفي مقدمها 

التزام اأمن اإ�شرائيل وحمايتها وتاأمين تفوقها 

اال�شتراتيجي، و�شواًل اإلى االنحياز الكامل في 

ن�شخته الترامبية اإلى جانب ال�شيا�شات 

والخيارات االإ�شرائيلية في �شاأن القد�س 

واالحتالل واال�شتيطان، عالوة على التهديد 

باإعادة النظر في الت�شوية النووية مع اإيران، 

االأمر الذي يو�شح بع�س ال�شيء لعبة التوازن 

االأميركية في النزاع ال�شعودي ــ القطري، 

وانتعا�س نزعة التدخل المبا�شر في ال�شوؤون 

االإقليمية، بين حين واآخر، كما هي حال 

الم�شاهمة المحدودة في الحرب �شد ''داع�س''، 

وبعدها عملية الجدار العازل على الحدود 

العراقية في �شرق �شورية بوا�شطة وحدات 

كردية حليفة بذريعة احتواء ''الخطر االإيراني''.

خالل العقد االأخير اأخذت الزعامة 

االأميركية على العالم الغربي تتراجع الأ�شباب 

دت 
ّ
داخلية وخارجية في اآن واحد،4 وقد ج�ش
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كها بحرية التجارة والعولمة 
ّ
الهائلة، وتم�ش

المفتوحة.

وال نقع في المغاالة اإذا قلنا اإن ح�شيلة 

التوازنات الدولية في �شياق اأزمة انتقالية 

ت�شهد تراجعًا للـهيمنة الغربية، ال يمكن 

بموجب النظرية ال�شي�شتامية اإاّل اأن تلقي 

بثقلها على المنطقة العربية/االإ�شالمية التي 

عرفت خالل الفترة 2010 ــ 2011 ثورة 

اإقليمية �شاملة ظلت بعيدة عن توقعات مراكز 

االأبحاث واال�شتخبارات الغربية، واأ�شفرت عن 

متغيرات وانقالبات وحروب في عدد من 

الدول مثل م�شر وتون�س واليمن والعراق 

و�شورية. وطغت على التقلبات ال�شريعة وغير 

الم�شبوقة في موازين القوى، ظاهرة الثورة 

الم�شادة الزاحفة و�شط الفو�شى وفقدان 

ال�شلطة المركزية ال�شيطرة على وحدة اأرا�شي 

الدولة ومقومات بقائها في بع�س البالد 

العربية، نتيجة ت�شافر انفجار التناق�شات 

الداخلية مع ت�شاعد التدخل الخارجي.

الثورة والثورة امل�س�دة

لقد �شاعد تفّكك اآليات النظام العربي في 

ميت ''الربيع 
ُ

انطالق ثورات من داخله �ش

العربي''، كونها نزعت اإلى التجديد ووقف 

التردي ومظاهر االنحطاط. وال يغير في هذا 

االأمر الخطير، اأن تكون قوى خارجية 

ومنظمات وجمعيات اأهلية عالمية قد �شجعت 

على ن�شوب هذه الثورات عبر �شوغ بيانات 

واإ�شدار دعوات اإلى التحرك واالحتجاج. فهذا 

االأمر الذي يت�شل بديناميات التفاعل بين 

الن�شقين االإقليمي والدولي، ال يمكن اأن يحجب 

حقيقة اأن المجتمعات العربية في البالد التي 

ن�شبت فيها الثورات، كانت جاهزة، العتبارات 

مو�شوعية، للتمرد على النظام بدليل االنت�شار 

وال�شروط التي تمليها موازين القوى العالمية 

واالإقليمية، واأنها بالتالي اعتمدت ا�شتراتيجيا 

متما�شكة ن�شبيًا. ولذلك يمكن القول اإن رو�شيا 

باتت تحتل موقعًا في التوازنات الدولية 

الجديدة غير الم�شتقرة، يمنحها نوعًا من 

التفوق التكتيكي الذي ال يخفي في اأي حال 

نقاط �شعفها البنيوية اقت�شاديًا وا�شتراتيجيًا. 

ويظهر التفوق الرو�شي هذا بالمقارنة مع 

�شيا�شة دونالد ترامب الهوجاء واإقدامه على 

فتح جبهات متعددة في اآن واحد: �شد كوريا 

ال�شمالية، و�شد اإيران واالتفاق النووي، و�شد 

ال�شين ورو�شيا، عالوة على المعارك �شد 

''داع�س'' و''حما�س'' و''حزب اللـه''، وتفجير 

خالفات مع الحلفاء المعنيين باتفاقية 

''نافتا'' ل�شمال اأميركا، اأو الحلفاء االآ�شيويين 

المعنيين باتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط 

الهادىء، ف�شاًل عن الخالف المتفاقم مع 

األمانيا وفرن�شا ب�شاأن اتفاقية المناخ واالتفاق 

النووي مع اإيران وم�شروع ''ال�شفقة 

التاريخية'' في �شاأن فل�شطين.

وثمة ت�شاوؤالت متزايدة عن حالة 

الت�شع�شع والتخبط التي تعانيها ال�شيا�شة 

االأميركية ب�شبب توجهات ترامب، وتعدد مراكز 

�شنع القرار في وا�شنطن، وما اإذا كانت هذه 

الحال تقود اإلى التقليل من اأهمية المناف�شة 

الدولية مع القطبين الرو�شي وال�شيني 

لم�شلحة التركيز على اإيران باعتبارها ''عدواً 

رئي�شيًا''. وهذه الحالة التي �شبق اأن اأ�شابت 

�شيا�شة اإدارة بو�س االبن عندما ربطت بين 

العراق واالإرهاب واعتبرتهما االأولوية 

اال�شتراتيجية، اإنما تترك المجال مفتوحًا اأمام 

رو�شيا ال�شتعادة دورها كقوة كبرى عالمية، 

مثلما تخدم ال�شين كي ت�شبح الدولة الكبرى 

الثانية عالميًا بف�شل طاقتها االقت�شادية 
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الباب لتركيا بعد اإيران كي تكر�شا التمو�شع 

في قلب الجغرافيا ال�شيا�شية العربية، وهي 

عملية �شتوؤدي اإلى تناف�س تركي ــ اإيراني على 

ا�شتقطاب البالد العربية، ثم اإلى تدّخل رو�شيا 

تحت عنوان منع انهيار النظام ال�شوري، 

وتعوي�س النق�س الغربي في ''الحرب على 

االإرهاب''.

اإن تراكم عوامل الق�شور والتراجع 

واالنكفاء اإلى �شيا�شة المحاور اإزاء االأزمات 

العراقية وال�شورية والليبية واليمنية، اأدى اإلى 

تفتيت ال�شيا�شة الخارجية العربية، و�شّكل بنية 

جاذبة للن�شاطات االإيرانية الثقافية 

وال�شيا�شية تحت عنوان ن�شرة فل�شطين 

ومواجهة التهديد االإ�شرائيلي، كما �شمحت 

لتركيا االأردوغانية باأن تطرح ''العثمانية 

الجديدة'' بدياًل من النظام العربي، معتمدة 

على طاقتها االقت�شادية وقدرتها على التدخل 

المتدرج في �شورية وحيازة قواعد ع�شكرية 

في منطقة الخليج والبحر االأحمر، ف�شاًل عن 

تحالفها مع جماعة االإخوان الم�شلمين 

واعتماد خطاب مناه�س الإ�شرائيل اأكثر ت�شدداً 

من الخطاب الر�شمي العربي. وكانت اإيران 

�شبقت تركيا اإلى التمو�شع الفاعل في اإدارة 

االأزمتين العراقية وال�شورية، فظهر بو�شوح 

التناف�س االإيراني ــ التركي على الزعامة 

االإقليمية، والتقاطع الرو�شي ــ االإيراني على 

احتواء التمدد التركي في الميدان ال�شوري، 

وذلك قبل اأن تقرر البراغماتية االأردوغانية، 

اإعادة التمو�شع والتقارب مع المحور 

الرو�شي ــ االإيراني، بعدما تحول ا�شتدعاء 

التدخل الرو�شي اإلى العامل الحا�شم في 

تطورات االأزمة والحرب في �شورية، ثم اقتراب 

الوجود الرو�شي من موقع القوة االإقليمية التي 

ال يمكن تجاوزها. وانك�شف هزال ال�شيا�شات 

ال�شريع والمتزامن ل�شرارة الثورة. ولقد راأينا 

كيف اأن هذه الثورات تزامنت في عدة دول 

عربية، وتفاعلت بالمن�شوب اإياه �شيا�شيًا 

وعاطفيًا، اإذ كانت ال�شعارات مت�شابهة، بل 

متطابقة اأحيانًا، �شد اأنظمة الحكم 

اال�شتبدادية والتهمي�س ال�شيا�شي والظلم 

االجتماعي، ومن اأجل اإعادة االعتبار اإلى 

كرامة االإن�شان، وتجديد االأمل بالم�شتقبل 

لماليين ال�شباب العرب الباحثين عن الحرية 

والم�شاواة والتقدم.

انفجرت الثورات في مجتمعات عربية 

تمثل مجتمعة توليفًا اأنثروبولوجيًا لتركيبة 

الدول الـ 22 االقت�شادية االجتماعية المعّقدة، 

فقد كان بينها المجتمع النفطي الغني، 

والمتنا�شق �شكانيًا، والمتعدد المذاهب 

والطوائف، والقبلي... ولذلك ي�شح فيها القول 

اإنها كانت في المح�شلة ثورة عربية اإقليمية 

�شد عنا�شر االنحطاط والتخلف ال�شيا�شي 

والعنف ال�شلطوي والف�شاد واالإهمال. وهذا 

الطابع االإقليمي ال�شامل يف�شر الطريقة المعقدة 

التي تعاملت بها القوى التقليدية والمحافظة 

مع هذه الثورة/الثورات، اإذ اأقدمت دول 

محافظة على التحالف مع تيارات بعينها اأو 

تبّنت قوى معتدلة، اأو �شجعت قوى دينية 

متطرفة كي تخرق الثورات وتحرفها عن 

اأهدافها بعدما زودتها بال�شالح والمال. كما 

رّكزت موؤ�ش�شات الثورة الم�شادة على فل�شطين 

الإبعادها عن التيار الثوري الجارف، وبالتالي 

اإيجاد المبرر لتجاهل الق�شية الفل�شطينية 

ب�شفتها الق�شية المحورية للنظام االإقليمي 

العربي.

ولدى انهيار ال�شتاتيكو االإقليمي تحت 

وطاأة هذا المد الثوري المزلزل، تجلت اأزمة 

غياب القيادة العربية باأجلى �شورها، وُفتح 
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المذكورين من دون اإدراك ما طراأ من تحوالت 

في بيئة ال�شراع االإقليمي في ال�شرق االأو�شط، 

اإذ اإن الت�شكيل االأول عرف تراجعًا للفاعلية 

العربية ب�شبب التطبيع الم�شري ــ االأردني مع 

اإ�شرائيل، ثم الت�شوية المثقوبة االإ�شرائيلية ــ 

الفل�شطينية عبر عملية اأو�شلو. وقد فتح 

التراجع العربي المجال للتقدم االإيراني في 

المو�شوع الفل�شطيني في مرحلة اأولى، وتال 

ا 
ّ
ذلك تمو�شعًا تركيًا في مرحلة ثانية. اأم

الت�شكيل الثاني، فا�شتوعب بالتدريج دوراً 

عربيًا خليجيًا بداأ دفاعيًا اأواًل، ثم تحول 

هجوميًا تحت عنوان الرد على النفوذ االإيراني 

القادم اإلى اليمن بعد البحرين. هذا ف�شاًل عن 

اال�شتقطاب االأميركي ــ االإيراني ب�شاأن العراق، 

وانخراط ال�شيا�شة التركية في اللعبة ال�شيا�شية 

العراقية، والتقاطع االإيراني ــ التركي فيما 

يتعلق باحتواء و�شبط نزعة اال�شتقالل 

الكردية.

وال تكتمل محاولة االإحاطة بالبيئة 

الدينامية لل�شراع في ال�شرق االأو�شط من دون 

ت�شور ماآالت الدور الرو�شي الجديد، واأبعاد 

المواجهة ب�شاأن االأزمة ال�شورية، بين المحور 

الرو�شي ــ االإيراني والكتلة الغربية االأطل�شية 

التي اأخذت ت�شيق على هام�س ال�شريك التركي 

النازع اإلى التقارب المح�شوب مع مو�شكو 

وطهران. وفي هذا االإطار يلح ال�شوؤال: هل 

ال�شراع الرو�شي ــ الغربي ب�شاأن �شورية 

وال�شرق االأو�شط ينطوي على ت�شكيل نزاعي 

 في االأزمة االنتقالية للنظام 
ّ
جديد ي�شب

الدولي؟

ثم تاأتي في هذا ال�شياق اأ�شئلة اأُخرى 

تتعلق بالت�شكيالت النزاعية الثانوية: ما هي 

طبيعة وحدود التوتر ال�شّني ــ ال�شيعي )الذي 

ينعك�س على الخالف ال�شعودي ــ االإيراني( 

العربية اأكثر مع اإقدام المملكة العربية 

ال�شعودية على ا�شتدعاء الدعم االأميركي 

المبا�شر وغير المبا�شر في نزاعها مع قطر 

واإيران، وتورطها الماأ�شوي في الحرب اليمنية، 

وقبول التدخل الع�شكري االأميركي واالأوروبي 

في �شورية وليبيا على خلفية حرب عالمية 

مزعومة �شد االإرهاب.

خال�سة موقتة

تزامن منعطف �شنة 2011 العربي مع ال�شنة 

التي تراجعت خاللها الهيمنة االإقليمية لوا�شنطن 

اإلى اأدنى م�شتوى منذ الذروة التي بلغتها في 

�شنة 1991، 6 عندما ن�شرت قواتها ب�شكل دائم 

في منطقة الخليج على مراأى من االتحاد 

ال�شوفياتي الذي كان يعاني �شكرات الموت، 

و�شحقت العراق ع�شكريًا. وحتى ذلك الوقت كان 

ال�شرق االأو�شط اإجمااًل )وب�شرف النظر عن 

التعريف الجيو�شيا�شي المعتمد: ال�شرق االأو�شط، 

ال�شرق االأدنى، ال�شرق االأو�شط الجديد اأو الكبير...( 

عتبر نظامًا دوليًا فرعيًا7 ت�شده فاعلية �شديدة 
ُ
ي

قوامها ت�شكيالن نزاعيان رئي�شيان ومجموعة 

ا الت�شكيالن 
ّ
من الت�شكيالت الثانوية؛ اأم

الرئي�شيان فهما ال�شراع العربي ــ االإ�شرائيلي، اأو 

ما ي�شمى باللغة الدبلوما�شية النزاع في ال�شرق 

االأو�شط، والنزاع االإيراني ــ االأميركي في الخليج 

و�شبه الجزيرة العربية.

وكان من ال�شعب العتبارات نظرية 

وعملية، الف�شل بين الت�شكيلين الرئي�شيين، 

وذلك النخراط جمهورية اإيران االإ�شالمية في 

ال�شراع العربي ــ االإ�شرائيلي، والتحديات التي 

راحت تطرحها ال�شيا�شة االإيرانية، وال �شيما 

البرنامج النووي، ثم االتفاق ب�شاأنه مع الدول 

الكبرى.

االآن لم يعد ممكنًا الحديث عن الت�شكيلين 
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ال�شرقي االأو�شع )اإيران ورو�شيا وتركيا( 

يمار�س تاأثيراً اأكبر في المحور العربي ــ 

االإ�شرائيلي، نظراً اإلى تداعيات الح�شور 

الرو�شي واالإيراني والتركي على ميزان القوى 

اال�شتراتيجي في ال�شرق االأو�شط.

لقد طفت على �شطح الحرب الباردة 

االإقليمية في االآونة االأخيرة، موؤ�شرات اإيجابية 

في �شبكة العالقات التركية ــ االإيرانية، 

والرو�شية ــ التركية، والرو�شية ــ االإيرانية، 

االأمر الذي �شمح لبع�س المراقبين بالنظر اإلى 

منظومة التعاون والتن�شيق بين تركيا واإيران 

ورو�شيا باعتبارها موؤهلة لمواكبة المرحلة 

االنتقالية في �شورية والعراق، ودفعها نحو 

الحل ال�شيا�شي.

وبناء على �شيناريو متفائل ي�شتند اإلى 

تراجع النفوذ االأميركي وعودة الدور الحا�شم 

لرو�شيا في االأزمات االإقليمية، ُطرح ت�شور 

الإمكان قيام اآلية للتعاون واالأمن االإقليمي 

ت�شم المجموعة العربية واإيران وتركيا 

ورو�شيا تمهيداً لتاأ�شي�س نظام اإقليمي جديد 

يحّد من تاأثير ال�شراكة االأميركية ــ 

االإ�شرائيلية، ويحبط ال�شفقة التي يحاول 

ترامب فر�شها �شعيًا لتهمي�س الق�شية 

الفل�شطينية، وف�شلها عن محيطها العربي/

االإ�شالمي.  

الذي يتمظهر في تيارات �شلفية مثل ''داع�س'' 

و''القاعدة''، اأو في الن�شاطات االإيرانية �شد ما 

ي�شمى ''الخطر التكفيري'' حينًا، و''التهديد 

االإرهابي'' حينًا اآخر؟ في اأي خانة من 

الت�شكيالت تندرج �شراعات المحاور العربية 

في اليمن وليبيا و�شورية؟ ماذا عن الخالف 

العربي ــ الكردي، والحرب التركية لمنع ظهور 

الدولة الكردية على الخريطة االإقليمية؟

هكذا يمكن اأن ن�شتوحي الجيولوجيا 

التكتونية8 لن�شور البيئة الجيو�شيا�شية لل�شراع 

في االإقليم العربي ــ التركي ــ االإيراني على اأنها 

حركة تدافع بين كتل تكتونية تمثل حربًا 

باردة عربية، وكتل تكتونية اأُخرى تمثل حربًا 

باردة اإيرانية ــ اأميركية، وكتل تكتونية ثالثة 

تمثل حربًا باردة رو�شية ــ اأميركية. ويبدو 

وا�شحًا االآن اأن الحرب الباردة االإقليمية/

الدولية التي تن�شط فيها اأميركا واإيران ورو�شيا 

وتركيا، تطغى على الحرب الباردة العربية، اإذ 

اإن االأدوار الرو�شية واالإيرانية والتركية ت�شكل 

''�شقفًا'' للعبة الحرب والت�شوية في �شورية 

والعراق و�شبه الجزيرة العربية.

ما عادت ديناميات ال�شراع في اإقليم 

ال�شرق االأو�شط وقلبه العربي الناب�س، تنتظم 

حول محورين رئي�شيين متراكبين يغذي 

اأحدهما االآخر فح�شب، بل �شار المحور 

املصادر

اإيم�نويل تود  اإلى �سيغة العملية النتق�لية التي يعتمده�  ا�ستن�داً  الأزمة النتق�لية هن�  يرد مفهوم   1

ويو�سف كرب�ج ب�لمعنى ال�س�مل للتحولت الديموغرافية والثق�فية والذهنية. ووفقً� لهذا الم�سمون، ف�إن 

اإلى  اأن ُتفهم كموؤ�سرات  اليوم في الع�لم العربي/الإ�سالمي يمكن  ال�سطراب�ت والتقلب�ت التي تحدث 

فقدان البو�سلة الخ��سة ب�لحقب�ت النتق�لية.



075 مقاالت بعد تفّكك النظام اإلقليمي العربي ماذا تغّير يف الشرق األوسط؟

 Youssef Courbage & Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations (Paris: :انظر  

Editions du Seuil et la République des Idées, 2007), pp. 5-9.
ُيعتبر  اأن  يمكن  الطبيعة،  اأم  الب�سر  اأم  الحيوان  اأك�ن من  ك�ئن حي،  اأي  اأن  ال�سي�ست�مية  المق�ربة  في   2

نظ�مً�، وُيدر�س كنظ�م يخ�سع لعدد من القوانين الع�مة. واأن جميع هذه النظم ذات الطبيعة المتنوعة، 

تع�ني الم�سكالت اإي�ه�، اأي التحكم الم�ستمر في عالق�ته� مع البيئة المحيطة، والتنظيم الف�عل على 

عدة م�ستوي�ت، والقدرة على الحف�ظ على الهوية، والح�جة اإلى المرونة في ال�سلوك، وال�ستعداد لقبول 

اأو  ال�سي��سي  النظ�م  اأ�س��سية لعمل  اأربعة مف�هيم  ال�سي�ست�مية على  النظرية  التطور. وتقوم  نوع من 

اأّم� المب�دىء الأ�س��سية التي تعطي  القت�س�دي هي: التف�عل وال�سمولية والتنظيم والطبيعة المرّكبة. 

والعن��سر  والتي هي عر�سة لالختراق،  التي تف�سله عن بيئته،  ''الحدود''  النظ�م فهي  معنى لمفهوم 

تتعلق  وات�س�ل  ونقل  عالق�ت  و�سبكة  القت�س�دية،  الموؤ�س�س�ت  اأو  الب�سرية  المجتمع�ت  من  المكونة 

ب�لط�قة والمعلوم�ت ب�لأ�سك�ل ك�فة.

 Daniel Duraud, La Systémique (Paris: Pesses Universitaires de France/PUF, :انظر  

12éme édition, 2013), pp. 7-20.
يقع مو�سوع اأطوار الت�ريخ النتق�لية في عدة حقول بحثية، ويحيل اإلى م�س�ألة التحقيب في الت�ريخ،   3

ويقود اإلى حقبة ت�سمى المرحلة النتق�لية اأو الطور النتق�لي اأو الزمن النتق�لي، وهي اأزمنة تطول اأو 

تق�سر وتندرج في �سي�ق�ت ت�ريخية تت�سم بمالمح خ��سة. وي�ستخدم كم�ل عبد اللطيف مفهوم زمن 

المراجع�ت الكبرى بحيث ي�سبح الطور النتق�لي العربي عقب انفج�رات 2011، مرادفً� لزمن المراجع�ت 

الكبرى.

انظر: كم�ل عبد اللطيف، ''م� بعد الثورات العربية: زمن المراجع�ت الكبرى''، في مجموعة من الموؤلفين،   

''اأطوار الت�ريخ النتق�لي: م�آل الثورات العربية'' )الدوحة: المركز العربي لالأبح�ث ودرا�سة ال�سي��س�ت، 

ط1، 2015(، �س 33 ــ 64.

اآلي�ت النظ�م الأميركي. انظر:  ''نموذجً� تف�سيريً�'' لتفّكك  اإيم�نويل تود الذي يقّدم  انظر في هذا ال�س�أن   4

اإيم�نويل تود، ''م� بعد الإمبراطورية: درا�سة في تفكيك النظ�م الأميركي''، ترجمة محمد زكري� اإ�سم�عيل 

)بيروت: دار ال�س�قي، ط2، 2004(، �س 25 ــ 46.

الحرب  في  المطلقة  ال�سدارة  المتحدة  الولي�ت  احتالل  بين  الالفت  الختالف  الأ�سقر  جيلبير  يالحظ   5

�سد العراق وحرب اأفغ�ن�ست�ن من جهة، ودوره� المتواري في الخلفية خالل الهجوم الجوي على قوات 

القذافي في ليبي�، ويرى اأن ''مبداأ اأوب�م�'' الذي تلخ�سه �سيغة من�سوبة اإلى اأحد م�ست�س�ري الرئي�س، وهي 

''القي�دة من الخلف'' )leading from behind(، اإنم� يعود اإلى النتك��س�ت الأميركية في المنطقة، ف�ساًل 

عن تراجع تفوقه� على ال�سعيد الع�لمي.

انظر: جلبير الأ�سقر، ''ال�سعب يريد: بحث جذري في النتف��سة العربية''، ترجمة عمر ال�س�فعي )بيروت:   

دار ال�س�قي، 2013(، �س 252.

الم�سدر نف�سه، �س 242.  6

اأي اأنه يت�سكل من 3 مجموع�ت من الدول هي المجموعة العربية واإيران وتركي� التي تتميز ب�لجوار   7

الجغرافي وبوتيرة كثيفة من التف�عالت البينية.

ا�ستن�داً اإلى نظرية تكتونية ال�سف�ئح، اأو حركية ال�سف�ئح، ف�إن �سطح الكرة الأر�سية يتوزع على نحو   8

12 �سفيحة، اأو كتلة ه�ئلة متحركة فيم� بينه�. هذه الكتل التي تبلغ كث�فته� ب�لمتو�سط 70 كيلومتراً، 

تجعل  التي  الحركية  بهذه  اآليً�  تنق�د  الكتل  بهذه  الموؤطرة  الق�رات  بينم�  متف�وتة،  ب�سرع�ت  تنزلق 

ال�سف�ئح تتراكب وتت�س�بك فيم� بينه�، فينتج من ذلك خطوط �سدع وزلزل وبراكين.


