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ستنتاجات الرئيسيةاال  
، تداخلت صراعات ذات أصول متباينة في طول 2011منذ االنتفاضات العربية في العام  ماذا حدث/ما الذي يحدث؟

، وسممت العالقات قوى إقليمية ودوليةإليھا ت ھذه الصراعات الشرق األوسط وعرضه وانتشرت كالسرطان. وقد جرّ 
مھمة صناع السياسات في االستجابة  تدوأدت إلى ظھور المزيد من الالعبين المحليين في الصراعات وعقّ  فيما بينھا،

  لھا بشكل فعال.

قد تحمل من  أسبابھا العميقةتجاھل تبشكل منعزل والصراعات إن استجابات السياسات التي تعالج  ما أھمية ذلك؟
ار في الدول التي تمزقھا الحروب أو خفض التصعيد في األزمات الضرر أكثر مما تحمل من النفع. إن تحقيق االستقر

  يتطلب فھماً للطبيعة المتداخلة للصراعات اإلقليمية وللقوى األعمق الدافعة لھذه الصراعات.

ثمة حاجة إلى منھجية جديدة لتحقيق المعالجة الفعالة لصراعات الشرق األوسط في حقبة ما بعد  ما الذي ينبغي فعله؟
أن يساعدا صناع السياسات على  –مجموعات الصراع والدوائر المتراكزة  –. يمكن لمفھومين تحليليين 2011العام 

باع مبدأ بسيط ينبغي أن يكون في قد صراعات المنطقة، وتوفير درجة أكبر من الوضوح في التشخيص واتّ تفكيك عُ 
  جوھر جميع المقاربات: أوالً، ال ضرر وال ضرار.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً جوھرية  تقدمي يوست ھيلترمان، المسھم الرئيسي في ھذا التقرير، بالشكر لألشخاص اآلتية أسماؤھم لتقديمھم أبحاثا
نجاد وسيباستيان صنز، وكبير  –يشيف، وعلي فتح هللا تتار بيحول خلفية الموضوع: مستشاري مجموعة األزمات ديم

؛ كما يتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء فريق محللي مجموعة األزمات لشؤون إسرائيل/فلسطين عوفر زالزبيرغ
ولمراجعة النتائج، التي  برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات لتقديمھم البيانات والتبصرات،

  .المسؤولية الكاملة والحصرية عنھايتحمل المسھم الرئيسي 
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معالجة الصراعات المتداخلة في منطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

I. لمحة عامة: طريقة جديدة للنظر إلى صراعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

، التي 2011فريقيا ال تسمح بتقديم تحليالت سريعة. أحداث ما بعد العام أإن منطقة الشرق األوسط وشمال 
حدث الصراعات المتسعة وقعت بسرعة مذھلة وكانت حافلة بالتناقضات الظاھرية، تعقد المشكلة. وتُ 

. نتيجة لذلك، فإن ما يحدث في السكانتداخلة بشكل متزايد ضرراً كبيراً على النسيج االجتماعي ووالم
المنطقة لم يعد محصوراً فيھا؛ فقد بدأت األزمات المتسعة تنقل عدواھا إلى العالقات بين القوى اإلقليمية 

مسعى لتحقيق المصالح والعالمية، وتجبر صناع السياسات في العواصم العالمية على االستجابة في 
فھم الكيفية التي في االستراتيجية لبلدانھم. يتمثل التحدي في فك عقدة ھذه الصراعات بشكل تحليلي، أي 

من القوى الدافعة للصراعات والالعبين الضالعين  معقدةت تاريخية مختلفة لتشكيل تركيبة تفاعلت بھا تيارا
ة لالستقرار المحلي واإلقليمي وحتى العالمي، ومن ثم وضع فيھا، وھي التركيبة التي تطرح تھديدات متنوع

استجابات في مجال السياسات ترسم مسارات نحو خفض التصعيد، وفي النھاية التوصل إلى ترتيبات أكثر 
استدامة للتعايش السلمي بين الدول والمجتمعات. األمر األكثر أھمية ھو أنه ال ينبغي لھذه االستجابات أن 

  أسوأ.تجعل األمور 

يتطلب فھم الجذور والخصائص الرئيسية للمالمح المتغيرة بسرعة للمنطقة طريقة جديدة في النظر إليھا. لم 
اإلسرائيلي. يبقى ھذا مھماً،  –يعد بوسعنا ببساطة دراسة الصراعات بشكل منعزل، مثل الصراع العربي 
ات ثانوية لتشكيل "مجموعات" لكن علينا أن نضيف أبعاداً جديدة. كيف أفضى صراع واحد إلى صراع

صراع؛ وكيف بدأت الصراعات داخل كل مجموعة بالتسرب إلى الصراعات في مجموعة أخرى؛ وكيف 
اتسعت الصراعات المنفردة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتقحم فيھا أوالً القوى اإلقليمية، ومن 

  ألمن التي نشأت في فوضى الحرب.ثم العبين عالميين نتيجة حاالت الفراغ في السلطة وا

الصراع العربي اإلسرائيلي، على سبيل المثال، الذي يعود في جذوره إلى قرار القوى الغربية قبل قرن من 
بر عنه أوالً في وعد بلفور)، اخترق حدود الزمن دعم تأسيس دولة يھودية في الشرق األوسط (الذي عُ 

ً لبنان، وأدى إلى ظھور العبين جدد  المنطقة المعروفة بإسرائيل وفلسطين ليشمل مناطق أخرى، خصوصا
في الصراع، مثل حزب هللا. اليوم، يشارك حزب هللا في الحرب األھلية السورية، التي لھا جذور خارج 
الصراع العربي اإلسرائيلي، وھو متحالف مع إيران، التي أثار صعودھا في المنطقة في أعقاب 

استجابات مزعزعة لالستقرار من دول الخليج مثل السعودية  2011ي العام االنتفاضات الشعبية الفاشلة ف
ً في اليمن. في ھذه األثناء، فإن ھذه الدول نفسھا تفرض نفوذھا في  واإلمارات العربية المتحدة، خصوصا

مية شمال أفريقيا لتكسب فيما كان أصالً صراعاً منفصالً بين أشكال متنافسة من التعبير السياسي عن اإلسال
في سورية  لتھبتينالسنية، التي يعد اإلخوان المسلمون جزءاً منھا. ولجعل األمور أسوأ، فإن الحربين الم

واليمن نقلتا عدواھما إلى قوى عالمية مثل روسيا والواليات المتحدة، اللتان تستعمالن ثقلھما الھائل نيابة 
  ل حاسم وفرض تسويات دائمة.عن أحد األطراف بينما لم تتمكنا حتى اآلن من فعل ذلك بشك

أزمة الھجرة في ليبيا، أو  مثل –إن استجابات السياسات الموجھة نحو أحداث منفردة في صراعات منفردة 
قد تلحق الضرر أكثر مما تعود بالنفع. وھذا ليس فقط ألن مثل ھذه  –صعود الجھاديين في سورية 

ً ألنھا تتجاھل القوى الدافعة األعمق الكامنة السياسات تنزع ألن تكون سريعة وذات طابع أمني، بل أ يضا
ألحزاب الخارجي خلف ھذه األحداث المنفردة، وبذلك تؤدي إلى مفاقمتھا. ويعد تقديم الدعم العسكري 

كردية معينة في الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام مثاالً جيداً على ذلك؛ فقد عزز ھذا 
الدعم الخارجي لتطلعاتھم القديمة بالحصول على درجة أكبر من الحكم الذاتي، وحتى الدعم آمال األكراد ب

أجنداتھم الخاصة. من أجل تحقيق االستقالل. اختاروا أن يصبحوا عن طيب خاطر وكالء للقوى الخارجية 
  أدى ھذا بدوره إلى ظھور أزمات جديدة وإضافية بدالً من خفض حدة التوترات اإلقليمية.

من خالل التحليل ووضع  2011ثمة حاجة لمنھجية جديدة لمعالجة ھذه الصراعات التي نشأت بعد العام 
ً مع انتشار  السياسات. لقد تنامت مخاطرة المضي في سياسات تلحق المزيد من الضرر، خصوصا
ي صراعات ذات أصول مختلفة وتداخلھا، ما أدى إلى نشوء جيل جديد من الالعبين من غير الدول ف

التوصل إلى درجة في الصراعات وإقحام القوى اإلقليمية والعالمية. أقترح مفھومين تحليليين للمساعدة 
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مجموعات الصراعات والدوائر المتراكزة. ومن ثم  ، أعنيوضوح، أحدھما جديد، والثاني قديمأكبر من ال
  الت.استكشف كيف تتفاعل ھذه المجموعات والدوائر مع مختلف أنواع وأشكال التدخ

من الصراعات المتداخلة في  عقدةبدالً من تقديم الوصفات لصراعات منفردة، فإني أضع المجموعة الم
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والالعبين في ھذه الصراعات في إطار يوضح ماھية دوافع ھؤالء الالعبين 

أن تحكم أي مقاربة من قبل  وماھية القوى الدافعة لصراعاتھم. وسأقترح مجموعة من المبادئ التي ينبغي
القوى العالمية واإلقليمية لھذه الصراعات، استناداً إلى الحاجة إلى احتواء الوضع الراھن دون جعل األمور 
أسوأ. تستند ھذه الدراسة إلى سنوات من البحث الميداني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أجريته 

 1ية.أنا وزمالئي في مجموعة األزمات الدول

  

 
 
  جميع اإلشارات إلى "مقابالت" تتعلق بمقابالت أجريتھا أنا أو زمالئي في مجموعة األزمات.  1
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II. أصول الصراعات ومجموعات الصراع 

إن مقاربة تاريخية للصراعات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشير على األقل إلى خمس مجموعات 
صراع منفصلة نشأت من صدمة الحرب العالمية األولى وتفكيك اإلمبراطورية العثمانية، ولكل منھا 

  أصولھا وذريتھا العنيفة:

 الناشئة بعد الحرب العالمية األولى (التي تطورت بشكل كبير على مدى أكثر من  ةلعطَّ نظام الدول الم
 عام لكنھا لم تتمكن أبداً من تجاوز بداياتھا المضطربة)؛ مئة

  ؛1948الصراع العربي اإلسرائيلي، الذي تسبب به تأسيس دولة إسرائيل في العام 

 الثورة  اي أطلقتھتالشيعية، ال –السنية  صعود إيران وما ترتب عليه من تصاعد التوترات المذھبية
 ؛1979اإلسالمية في العام 

  مع  1967التطرف السني، الذي اكتسب زخماً بسبب ھزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران/يونيو
 ؛1979إسرائيل ومن ثم الرد السعودي على حصار مكة في العام 

  للنظام/انعدام النظام  في سائر أنحاء المنطقةوالتحديات الشعبية  2011االنتفاضات العربية في العام
تونس بوصفھا  إالّ الحرب األھلية (إلى ق األنظمة أو دھذه االنتفاضات إما إلى تخن ترديالقائم، و

 االستثناء غير المؤكد).

 النظام/انعدام النظام العربي :األولىالمجموعة   آ.

األمة الراھنة في  –المضطربة للدولة  من المھم وضع صراعات اليوم في سياق تاريخي؛ أي الوالدة
مبراطورية العثمانية، "رجل أوروبا المريض". كانت فوضى الحرب العالمية األولى وسكرات موت اإل

مبراطورية إلى دولة تركيا، التي ألغت الخالفة. وال تزال المنطقة تترنح الصدمة عميقة، حيث تقلصت اإل
مبراطورية الفارسية أيضاً، وية والدينية. بشكل منفصل، تقلصت اإلمن أثر ھذه االنتكاسات على قوتھا الدني

  لكن في قوتھا وليس في جغرافيتھا، وانفتحت على االختراق والنفوذ الغربيين.

ھو سجل إلحداث مجتمعات تسعى  –وإلى حد ما تاريخ تركيا وإيران  –ولذلك فإن تاريخ العالم العربي 
خارجيين أكثر قوة: مقاومة ھؤالء الالعبين أو، عندما يكون ذلك  للتكيف مع التدخل الدائم من العبين

 –ممكناً، تحويلھم وجعلھم جزءاً من تركيبتھم. ولذلك فإن الطبيعة الھجينة للدول التي نشأت عن ذلك 
ً البنى والممارسات المحلية الموجودة أصالً  ً بالمصالح اإلمبريالية، والتي تعكس جزئيا  –والمدفوعة جزئيا

  ة تتعلق بشرعيتھا.إلى نشوء أزمة دائمة وملحّ أدت 

ب صعإال أن محاوالت استبدال النظام/انعدام النظام ما بعد العثماني فشلت وظل البحث عن الوحدة العربية 
. ويعود ھذا بشكل أساسي إلى أن الرؤى المتوافرة أخفقت في معالجة التحديات االجتماعية المنال

ً ألن القوى الخارجية لم تتوقف عن التدخل في شؤونھا. على مدى  واالقتصادية العميقة للمنطقة، لكن أيضا
عام، كانت أنظمة الدول في المنطقة، مھما كانت واجھتھا األيديولوجية، تستند غالباً إلى حكم األقليات،  مئة

  .منطقةال ارضة لجوع القوى الخارجية لمواردفي العديد من الحاالت مع الذي لم يبدِ العسكري والقمعي، 

أصبحت االنقالبات العسكرية أفضل وسيلة للوصول إلى السلطة. واستقدم الحكام المستبدون المؤسسات 
األمنية للسيطرة على المجتمعات، التي سحقت الحياة السياسية، وفي حلقة مفرغة، عطلت  –العسكرية 

، فإن تتغير بالقوةمة كانت اآلليات التي من شأنھا ضمان التبادل السلمي والمنتظم للسلطة. وألن األنظ
المؤسسات المدنية التي بنتھا القوى االستعمارية، مھما كانت عيوبھا، تردت أكثر فأكثر، وأزيل أي شكل 

تتغذى  يةمن أشكال المراقبة والموازنة أو تقديم الخدمات بشكل تكنوقراطي، وأبقت سلطات حاكمة لصوص
  بشكل مباشر أو غير مباشر على عائدات النفط.

مبراطورية واستبدلھا بمشاريع استعمارية أطلق سلسلة إة، فإن التحول الھائل الذي أنھى كي تتفاقم المشكلو
  د كل منھا مجموعة منفصلة من الصراعات.من الزالزل، ولّ 

 المجموعة الثانية: الصراع العربي اإلسرائيلي  ب.

، الذي رأى فيه السكان المحليون، ولكن أيضاً 1948تمثل الزلزال األول في تأسيس إسرائيل في العام 
المنطقة بأسرھا، دليالً على مشروع غربي مستمر لتقسيم وإضعاف العالم العربي في حقبة ما بعد الحرب 

ل والالعبين من غير العالمية األولى. كان لصراعات إسرائيل مع السكان األصليين في فلسطين والدو
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الدول في المنطقة أبعاد قومية ودينية منفصلة، اختلطت، مع إضعاف األحزاب والممارسات السياسية 
   2العلمانية، وبات من الصعب التمييز فيما بينھا في بعض األحيان.

ة الصراع للحصول على دولة مستقلة عاصمتھا مدينة القدس بقيادة خليط من المجموعات السياسيكان 
العاملة بوحي من األفكار العلمانية والدينية. بالنسبة للمسلمين واليھود في سائر أنحاء العالم، تظل القدس 
مدينة مقدسة؛ وبالنسبة للفلسطينيين واإلسرائيليين، فإن أرض إسرائيل/فلسطين جزء من إرثھم القومي؛ 

ال يمكن نشوء دولة فلسطينية مستقلة غير مرغوب به. وھذا يعني أنه  وكل من الطرفين يرى اآلخر دخيالً 
  القدس، واألرض والحدود.  بشأندون ترتيب مقبول للطرفين 

بالنظر إلى أن التوصل إلى اتفاق يبقى أمراً بعيد المنال، وإلى أن الوضع على األرض يميل على نحو 
يتناسل في جوالت متزايد في االتجاه المعاكس لمجرد احتمال التوصل إلى اتفاق، فإن الصراع يتفاقم، و

  متكررة من القتال وينقل عدواه إلى الحياة السياسية في المنطقة برمتھا.

  الثورة اإلسالمية وصعود إيران :المجموعة الثالثة  ج.

ً استجابة للمحاوالت  عكست. 1979الثاني في العام الزلزال  حدث الثورة اإلسالمية في إيران أيضا
 3لمنطقة مقسمة، وفي حالة اعتماد على الغرب وتحكمھا أنظمة قمعية.اإلمبريالية الغربية لإلبقاء على ا

على تقليد النظام دأب استبدلت النظام الملكي للشاه بجمھورية. وظھر شكلھا اإلسالمي في تعارض مع 
أتباع آية هللا روح هللا الخميني، الذي  ھالمعارضة، بما فيا والممارسات العلمانية للغرب وقمعأليديولوجيا ا
ً جديداً عك ً سياسيا لى أساس ديني (والية الفقيه) ان في المنفى. بوحي من الخميني، أسس الثوريون نظاما

السلطة المحلية. كما حاولوا تصدير الثورة، لكن في حين أنھم وجدوا حلفاء ووكالء، فإن ھؤالء لم  رسخ
  ة.يكونوا جميعاً من الشيعة وقلة منھم اعتنقت أيديولوجيا الثورة اإليراني

 –الطبيعة الشعبية للثورة وبعدھا الجمھوري شحنا العالم اإلسالمي برمته بالحماسة وأخافا األنظمة العلمانية 
التي كانت توازي نظام الشاه قمعية. كما اھتزت ھذه األنظمة أكثر  –الجمھورية والملكية على حد سواء 

والذي رأى فيه كثيرون في  4،اعة في بلدانھيعي في أوساط الشيدفاع وتبني إيران للنشاط السياسي الش جراء
  العالم العربي قناعاً للطموحات اإليرانية بإعادة تأسيس اإلمبراطورية الفارسية.

ساعدت في تأسيسه، دفاعياً (لحماية الطائفة الشيعية الذي حزب الكان تحالف إيران مع حزب هللا في لبنان، 
ً حيث إن إيران وحزب هللا اضطلعا كالھما بالدفاع عن المضطھدين، بمن فيھم  في لبنان) وھجوميا
الفلسطينيون، وأعلنا بشكل متكرر تطلعھما لتحرير القدس. ھذا الموقف وضع إيران وحليفھا اللبناني في 

الحق، بدأت إيران بتطوير برنامج نووي ادعت أنه ألغراض سلمية بينما مواجھة مع إسرائيل. في وقت 
صبحت العداوة مع اسرائيل أعلى السالح النووي. نتيجة لذلك، فسره أعداؤھا على أنه اندفاعة للحصول 

ً متقدماً"  طريقة لردع إسرائيل أو الواليات  –أكثر وضوحاً، وبدأت طھران باعتبار حزب هللا "دفاعا
ن مھاجمة برنامجھا النووي و/أو محاولة تغيير النظام. كان أحد العناصر الحيوية للعالقة بين عالمتحدة 

  إيران وحزب هللا وجود خط للتزود بالسالح مروراً بدمشق (جواً من إيران وبراً إلى لبنان). 

ً مع حزب هللا في  ار في ان الدم. وفي كل مرة، ك2006و 1996و، 1993عوام األخاضت إسرائيل حروبا
سرائيل. بعد حرب إوفي كل مرة، وصلت صواريخ حزب هللا إلى مسافات أبعد داخل  ؛لبنان أكثر اتساعاً 

، قبل الطرفان، إدراكاً منھما بالقدرة التي يمتلكھا كل منھما على إلحاق ضرر بالغ باآلخر 2006العام 
ذلك بالمحافظة على السالم، بشكل  وبالسكان المدنيين لديھما، بوضع يتمثل في الردع المتبادل. وقد ساھم

  ما، منذ ذلك الحين. 

 
 
2 , Crisis Group ”s Religious Right Engages with Ideas for Peace’In Ireland, Israel“Zalzberg, Ofer 

commentary, 21 September 2017..  
يذكر الناس في الشارع جيداً أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة أطاحتا برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً، محمد مصدق،  3

 ,John Wiley &  s Men’All the ShahStephen Kinzer)بعد محاولته تأميم صناعة النفط. انظر  ،1953في العام 
Sons, 2008)..  

البحرين والعراق ھما البلدان العربيان الوحيدان اللذان أغلبية سكانھما من الشيعة؛ في لبنان، يشكل الشيعة أكبر مجموعة سكانية،  4
م بينما يوجد في السعودية والكويت أقليات شيعية كبيرة. اليمن ھو البلد العربي الوحيد في العالم الحديث (قبل االنتخابات العراقية لعا

ذي جّرب الحكم االسمي الشيعي، خالل حكم اإلمامة، إال أن شيعة اليمن، الزيديين، مختلفون بشكل كبير من حيث ) ال2005
 الممارسات الدينية عن الشيعة االثني عشرية في إيران، والعراق ولبنان، وھم أكثر شبھاً بالسنة. 



  معالجة الصراعات المتداخلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 5الصفحة  2017كانون األول/ديسمبر  22تقرير مجوعة األزمات، 

 

 

 

 

 

، اندفعت إيران وحزب هللا للدفاع عنه 2011عندما تعرض نظام بشار األسد في سورية للتھديد في العام 
والمحافظة على خط اإلمداد بالسالح. ثم استعملت إيران معركتھا بالوكالة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 

سيع نفوذھا في العراق. أثار ھذا شكوك خصومھا من أن إيران كانت تعتزم إقامة لتعزيز موقعھا وتو
أن تزيد، أو إذا  –بصرف النظر عن المنفعة االقتصادية  –ممرات برية إلى البحر المتوسط من شأنھا 

   5دعت الحاجة، تستبدل الممرات الجوية والبحرية إلى حزب هللا.

  التطرف السني :المجموعة الرابعة  د.

لنظام/انعدام النظام الذي نشأ عن تالعب واستغالل القوى االستعمارية في مرحلة ما بعد لاتخذت المقاومة 
ً الھيمنة القومية العربية العلمانية. لكن الحرب شكل  بمرور الوقت، تطور خطاب إسالمي أيضاً، مستھدفا

رض العربية من التدخالت الخارجية الدفاع عن األفي م العربي وإخفاق القوميين العرب الغربية على العال
الحرب الباردة. ثم تلقى اإلسالميون دفعة مفاجئة،  في حقبةالمستمرة، خصوصاً خالل الصراعات بالوكالة 

مع  1967ليس نتيجة قوتھم ورسالتھم المقنعة، بل من ھزيمة الدول العربية في حرب حزيران/يونيو 
ل، مضى في أعقابھا القوميون ل ذلك نقطة تحوّ الستة". شكّ إسرائيل، التي سميت بشكل مھين "حرب األيام 

، رغم أن ذلك لن يصبح صعودھمالعرب، بقيادة جمال عبد الناصر، في انحدار شديد وبدأ اإلسالميون 
  واضحاً إال بعد عقد من الزمن.

قدسة وسكانھا في نفس العام الذي انطلقت فيه الثورة اإلسالمية، تعرضت السعودية، بأماكنھا اإلسالمية الم
ً عصبة من المتزمتين أ من األغلبية السنية، الضطرابات ليست ذات قاعدة شعبية عريضة، بل ثارتھا أيضا

على المسجد الحرام في مكة. تمكنت قوات األمن  1979اإلسالميين الذين استولوا في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً لموجة من السعودية من استعادة السيطرة على المسجد بمساعدة فرنسية  كبيرة، لكن الحادثة أعطت زخما

التطرف داخل الطائفة السنية أنتجت، بمرور الوقت، حركات متزمتة غير متسامحة، وكذلك مجموعات 
جھادية مثل القاعدة والدولة اإلسالمية، تغذت أيضاً على المعارضة المباشرة للحركة اإلحيائية الشيعية التي 

  أطلقتھا الثورة اإليرانية.

العائلة السعودية الحاكمة على األحداث في إيران وعلى ھذا التحدي العنيف من الداخل بتعزيز  ردت
الصاعدين، خصوصاً اإلخوان تم توجيه المعركة ضد المذھب الشيعي وضد اإلسالميين  6قاعدتھا الوھابية.

العشرين كانوا قد ات القرن ين. رغم أن لإلخوان جذور متطرفة في مصر، فإنھم بحلول ثمانينوالمسلم
أصبحوا بشكل رئيسي حركة انتشرت في الطبقة الوسطى، بقيادة متعلمين من أصحاب المھن، مثل األطباء 

م وحياة سياسية برلمانية. إال أن الرئيسي إلى شكل جمھوري في الحك والمھندسين، الذين يدعو خطابھم
ً بوصفھا المجموع ة الوحيدة التي تتمتع بدعم قواعد واسعة في األنظمة العربية اعتبرتھا تھديداً متناميا

مصر، وتعززت قوتھا باإلمكانيات المحتملة التي طرحتھا الثورة اإليرانية. واستھدفتھا إما بالقمع أو من 
   7خالل االستقطاب واالستيعاب االستباقي.

المدعومة من من اإلخوان المسلمين والشيعية المتطرفة  لتصورھا بوجود تھديد مزدوج متنامٍ استجابة 
إيران، بما في ذلك في منطقتھا الشرقية، صعدت السعودية من نشاطھا الدعوي الوھابي ببناء المساجد، 
ودفع رواتب رجال الدين وتوزيع األدبيات الدينية في سائر أنحاء العالم اإلسالمي. كما بدأت بتبني القضايا 

ان، وشجعت شبابھا الذي أصبح راديكالياً اإلسالمية (السنية)، مثل الحرب ضد السوفييت في أفغانست
ن وبوش، إضافة إلى اومندفعاً لالنضمام إلى المجاھدين، وھي سياسة شجعتھا بحرارة إدارات كارتر، وريغ

 
 
5 “Syria: The hidden y 2017, and , 1 JulNYR Daily, ”ome“Iraq: The battle to cJoost Hiltermann, 

power of Iran”, NYR Daily, 13 April 2017..  
الوھابية، وھي حركة سلفية، بدأت بوصفھا حركة إصالحية في نجد في القرن الثامن عشر. شكل اتفاق عقد بين الوھابيين  6

 Guido Steinberg, “The Wahhabi Ulama and the Saudiالمحليين وآل سعود أساس الدولة السعودية الحديثة. انظر 
State: 1745 to the Present”, in Paul Aarts and Gerd Nonneman (eds.), Saudi Arabia in the 

Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs (London, 2006).. 
ماني باستقطاب اإلخوان، حيث سمح للمجموعة بالترشح في األردن، سعى الملك الھاشمي إلى استباق أي تحٍد إسالمي لحكمه العل 7

، "االحتجاجات الشعبية 118لالنتخابات وأشركھا في الحكومة. تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم 
جزء مھم من . 2012آذار/مارس  12: "تسويف اإلصالح في أردن منقسم على نفسه"، (IX)في شمال أفريقيا والشرق األوسط 

  سياسة اإلمارات العربية المتحدة في المنطقة مدفوع بخشيتھا من صعود اإلخوان المسلمين.
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أنظمة عربية أخرى. ساعد "تسليح" الوھابية ھذا على اجتذاب المؤمنين لاللتفاف ضد الحشد 
  8متفاعلة إلى أزمة خارجية. داخلية ل أيضاً أزمة شرعيةاإليراني/الشيعي لكنه حوّ 

في سائر أنحاء العالم العربي، واجھت الدول أزمات مزمنة في الشرعية استناداً إلى فشلھا المتكرر بااللتزام 
وھو تفاھم ضمني بين الحكام والمحكومين يقبل بموجبه المحكومون بالحكم االستبدادي  –بالعقد االجتماعي 

ائف والخدمات األساسية (المجموعة األولى). ويعود سبب عدم قدرتھم على للحكام مقابل األمن، والوظ
طبيعة نظام الدولة ما بعد العثمانية وكيفية تطورھا، أي االعتماد االقتصادي على  إلىتحقيق ذلك االلتزام 

حيان، العسكري في كثير من األ حكم االستبداديالعواصم القوية (وتقلبات االقتصاد العالمي بشكل عام)، وال
الذي يتميز بممارسات غير ديمقراطية صارخة (على سبيل المثال من خالل التالعب باالنتخابات والحكم 
الوراثي في الجمھوريات)، والفساد الظاھر وقمع حتى األشكال الخفيفة من المعارضة من خالل ممارسات 

سمى يي أعداد الشباب. دأبت ما كبير ف رتفاعأمنية قائمة على المخبرين في وضع من استنزاف الموارد وا
المال لشراء  الاستعمعلى بالدول الريعية المعتمدة على مبيعات النفط في الحصول على العمالت األجنبية 

  الوقت وذلك من خالل شراء القبول، لكنھا لم تتمكن من شراء الوالء.

 ً ، إال أنھا لم تكن كافية لمنحھم قد تكون مثل تلك المشاكل والممارسات قد وفرت لالعبين الراديكاليين فرصا
ر إرسال الشباب المضطرب إلى ميادين بات لحقل من المظالم. وفّ قاعدة جماھيرية. لقد شكلت مخصِّ 

المعارك في أفغانستان استراحة مؤقتة ألنظمة متصلبة غير قادرة على إجراء إصالحات طال أمد 
ا يعرفون اآلن باألفغان العرب، كانوا قد اكتسبوا الذي باتو –انتظارھا. لكن عندما عاد ھؤالء المقاتلين 

مھارات عسكرية إضافية وشعوراً بالتمكين لقناعاتھم العقائدية. عالوة على ذلك فإنھم استقبلوا استقبال 
األبطال، وبوصفھم أمثلة تحتذى على المقاومة الناجحة لغزو أجنبي لبالد المسلمين. تسبب ذلك في تصاعد 

  رسه الدولة.حدة القمع الذي تما

تحولت إلى الجھاد اإلسالمي المصري، الذي انضم  1981المجموعة التي اغتالت أنور السادات في العام 
جزء منھا، بقيادة أيمن الظواھري، إلى القاعدة بقيادة أسامة بن الدن وأجندتھا العابرة لألوطان في أواسط 

السلطة بفضل في المحليين الكفار، الذين ظلوا  امتسعينيات القرن العشرين. ركزت القاعدة على إسقاط الحك
دعم القوى االمبريالية، بما في ذلك دعوة الواليات المتحدة لالنسحاب من المنطقة ونزع شھيتھا بأن تطأ 

بن الدن نسخة معدلة ومشحونة بخطاب ديني من بالد المسلمين مرة أخرى. كانت األجندة السياسية ال
لصليبيين" بعد أن كانت األطر األيديولوجية السابقة قد أخفقت بتوفير مناھضة االستعمار ومناھضة "ا

وفرت ھذه المقاربة شرعية جديدة وجاذبية منعشة لحشد عدد صغير نسبياً  9التحرر من الھيمنة الخارجية.
  ميز أكثر ھجمات القاعدة مشھدية.ص رغم العنف، وربما بسببه، الذي من األشخا

 وفي 2003ار مؤسسات الدولة واندالع الصراع العنيف، في العراق بعد العام في النھاية، أدى تآكل وانھي
للنمو. أدى لمجموعات اإلسالمية الراديكالية اوكسجين الذي تحتاجه األتوفير ل ،2011بلدان أخرى بعد العام 

ً إلى تدويل األزمات في العراق وسورية من خالل اجتذاب ظھور  التدخل تنظيم الدولة اإلسالمية الحقا
  األجنبي.

  االنتفاضات العربية وما بعدھا :المجموعة الخامسة  ھـ.

ً على اتساع المنطقة 2011شكل الزلزال األخير، المتمثل في االنتفاضات الشعبية في العام  ً شعبيا ، تحديا
ة، . حدثت ھذه االنتفاضات فجأسابقةعام ال المئة للنظام العربي المعطل الذي تطور بشكل متقطع على مدى

دافع الرئيسي لھذه . كان ال2010كسلسلة من األحداث المتتابعة انطلقت شرارتھا في تونس في أواخر العام 
بالظلم االجتماعي: التصور العام للفساد الصارخ الذي ترتكبه حكومات لصوصية؛  األحداث شعور عميق

ية فاشلة)؛ ودولة بوليسية وإدارات ال تستجيب لمطالب الناس وغير خاضعة للمساءلة (مؤسسات تكنوقراط
 كشكل من أشكالاعتباطية وتتدخل في شؤون الناس تسيطر على إصدار مختلف أنواع التراخيص اإلدارية 

 
 
في مصر والسعودية ودول أخرى، وفر اإلخفاق المتكرر في المحافظة على العقد االجتماعي والجھود المستمرة لقمع المعارضة  8

 ل المشاكل.مجاالً للتفسيرات الراديكالية لإلسالم بوصفه حالً لك
يستخدم الجھاديون بشكل منتظم مصطلح "الصليبيين" لوصف الدول الغربية. لمراجعة أول خطاب منشور البن الدن، انظر  9

Osama Bin Laden, “Declaration of War against the Americans Occupying the Land of the Two 
Holy Places,” 23 August 1996, http://www.terrorismfiles.org/individuals/ 

declaration_of_jihad1.html. ،ًأنظر أيضا .Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, “The 
Militarization of Islamism: Al-Qā’ida and Its Transnational Challenge”, The Muslim World, vol. 

10, no. 2 (April 2011), pp. 311-312.. 
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رت االنتفاضات أمالً بإحداث تغيير المطالبة بالتعاون وفرض نفسھا عن طريق فرض إھانات تافھة. وفّ 
يير تجميلي أو أسوأ. حدثت ثالثة أمور، أحياناً اجتماعي عميق، ومن ثم زال الوھم بعد أن تبين أن التغ

بالتزامن: صعود اإلخوان المسلمين بوصفھم البديل الوحيد المنظم لألحزاب والنخب السياسية الفاقدة 
للمصداقية؛ والتدخل األجنبي الھادف إلى حماية األنظمة المحاصرة أو، على العكس، إلحداث تغيير في 

رب األھلية. ثورة مضادة بمساعدة سعودية وإماراتية شھدت اإلطاحة بالحكومة النظام؛ وانھيار الدولة والح
ومن ثم تراجع الحركة في سائر أنحاء المنطقة  2013المنتخبة في مصر برئاسة محمد مرسي في العام 

وسط استقطاب محلي وعمليات قمع. ساعد تدخل دول الخليج في سورية على تحويل ثورة شعبية واجھت 
ً وحشي ً مارسه نظام مترنح إلى حرب إقليمية بالوكالة. بسبب ھذه األحداث، فإن الھزات االرتدادية قمعا ا

أي إذا انتشرت الفوضى  ؛نظام الدولة العربيلتقويض المزيد من الالقوية لالنتفاضات العربية تحمل إمكانية 
  المنطقة.األنظمة الملكية في بشكل يتجاوز مسارح الصراع الراھنة لتشمل مصر و
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III. دوائر متراكزة  

الالعبون  طلبفصاعداً، بدأت الصراعات المتولدة محلياً بالخروج عن نطاق السيطرة.  2011اعتباراً من 
مساعدة حلفاء إقليميين أقوياء. وتمثل ھؤالء في دول المنطقة غير العربية  –الحكام والمعارضة  –اليائسون 

إضافة إلى دول الخليج العربي، التي تدخلت في النزاع على أساس فھمھا بأن  –إيران، وتركيا وإسرائيل  –
ً بطبيعتھا وجزئياً ھذا ھو السبيل الوحيد للمحافظة على أمنھا ومصالحھا اال ستراتيجية. السعودية، جزئيا

ألنھا رأت أنھا مھددة مباشرة بصعود إيران، فإنھا وبالتحالف مع اإلمارات العربية المتحدة اتبعت سياسة 
خارجية تدخلية بشكل صارخ، حتى مع دور عسكري كما في اليمن. إال أن السعودية تواجه تحديات 

  شرعية لم تتم تسويتھا فيما يخص عقد اجتماعي يتعرض لضغوط حادة. اقتصادية صعبة خاصة بھا وأزمة

لتحديد ما إذا كانت القوة المتدخلة قد تصرفت بشكل  خصائصه المميزةدراسة كل تدخل حسب  ال بد من
دفاعي أو انتھازي، رغم أنه في معظم الحاالت كان ھناك شيء من كال األمرين. تتسم التدخالت المباشرة 

ومصر والعراق بسمات مشتركة، لكنھا تختلف من  ،واليمن، وسورية ،رة في ليبيا، والبحرينوغير المباش
. ينبغي فھم التباينات بشكل سليم إذا كان لصناع السياسات أن يخرجوا باستجابات عملية تساعد ةنواح مھم

  على خفض التصعيد بدالً من مفاقمة الصراع الدائر.

 التنافسات اإلقليمية  آ.

مھمة. قد ال آثار فعالھم أللالعبين اإلقليميين، على وجه الخصوص، مصلحة كبيرة في التطورات، وكان 
يكون ھناك شيء يخشونه أكثر من حدوث فراغ في جوارھم، وقد يتم استدراجھم إلى الصراع رغم 

بات تتغير، وحسب معرفتھم بسلبياته فيما يتعلق بالمنافع بعيدة المدى للتدخل. لكن حالما يتدخلون، فإن الحسا
ً وحسب بل مفيد في منطقة الصراع ھم بعيد المدى ءظھم قد تشير حساباتھم إلى أن بقاحظو ليس ضروريا

السيطرة على ممرات وخطوط أنابيب أو الوصول إلى الموارد، أو أيضاً: لتسوية حسابات قديمة، 
  عقد تحالفات جديدة ومراكمة الثروة والسلطة والنفوذ.أو استراتيجية، 

أو مجموعة األكثر أھمية من الحظوظ الفعلية قد يكون تصور ھذه الحظوظ: شعور بالنصر من جانب دول 
استناداً إلى نجاحھا في الخروج من العزلة وتحقيق المكاسب (إيران وحزب العمال الكردستاني)؛  صاعدة

يران). في كلتا وخشية دولة ضعيفة من تصاعد قوة خصم ذو طموحات في الھيمنة (النظرة السعودية إل
ومدفوعة بالتصور أكثر منھا بالتحليل الھادئ للتھديدات والفرص:  مفرطةتكون الحالتين، فإن االستجابات 

الخاسرون يتخبطون على غير ھدى ويصبحون عالقين في الصراعات (السعودية واإلمارات العربية 
م البحث عن استراتيجية خروج مستدامة المتحدة في اليمن)، بينما يتجاوز الرابحون قدراتھم ويتوجب عليھ

(حزب العمال الكردستاني في شمال سورية، وربما حزب هللا وإيران في سورية). الالعبون الذين 
الواليات  –حصرون في زاوية يقومون بتحركات يائسة، ويناشدون القوى األكبر منھم كي تساعدھم يُ 

  المتحدة في اليمن وروسيا في سورية.

الدعم والمشورة العسكريان للشركاء والوكالء تقديم الذي يتخذ أحيانا شكل  –العسكري  العمل بمصاحبة
تأتي رواية تبرره تستحضر موجبات معيارية، أو ببرود أكبر، ضرورة الدفاع عن النفس. قد  –المحليين 

نت فيھا وتنقب عن أعماق سلسلة من الحاالت التي كا 10وعقلية الحصار، تطويقتبرز الرواية شعوراً بال
وتطرح مقاربة نحو  11الضحية (وربما حتى استحضار مجازر جماعية حقيقية أو متخيلة).مجموعة ما 

وتكون النتيجة قدراً أكبر، وليس  12معي أو ضدي.أنكم الحلفاء المتشككين أو األطراف الحيادية مفادھا: إما 
ية ودفعھا في مسار مختلف؛ وال أقل، من الفوضى. يتم صب المزيد من الزيت على نيران الصراعات المحل

يعود باإلمكان تسويتھا سلمياً دون خفض التصعيد بين الالعبين اإلقليميين الذين تدخلوا في الصراع، كشرط 
  مسبق ضروري.

 
 
 عيان كالھما بأنھما محاطتين. انظر ھيلترمان، "سورية: السلطة الخفية إليران"، مرجع سابق. السعودية وإيران تدّ  10
11 Middle , ”Iraq War-Deep Traumas, Fresh Ambitions: Legacies of the Iran“Joost Hiltermann, 

East Report, January 2011..  
بين السعودية واإلمارات من جھة وقطر من جھة  2017حزيران/يونيو مثال نموذجي على ھذا يتمثل في النزاع الذي نشأ في  12

 أخرى.
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 ً شعور بالتفوق الحضاري حيال العالم العربي. في حين تسيطر إيران على مضيق  لقد كان لدى إيران دائما
ترى  1979عام المن الصادرات النفطية العالمية، فإن قيادتھا بعد  %40ھرمز، الذي يمر من خالله نحو 

رات، أيضاً أن إيران محاطة بالواليات المتحدة، ودول الخليج المتخمة بأسلحة غربية قيمتھا مليارات الدوال
وإسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية. ردت ھذه الدول على التھديد الذي رأته ينبعث من الثورة اإليرانية 

، ومن ثم 1980بمحاولة اإلطاحة بالنظام الجديد في طھران، أوالً بدعم الغزو العراقي إليران في العام 
على الھزيمة بنظام صدام حسين أخرجت القوات العراقية وسعت إللحاق  التي ناھضةالمحاصرة إيران 

لكن محاولة  .مأزقالوصول إلى اإلراقة العبثية للدماء. وكانت النتيجة حافلة بست سنوات أخرى مدى 
أطلقت الكويت، البلد الذي كان يقرض األموال لصدام، و، زعزعت كيان 1990صدام التالية، في العام 

  المحصلة أن إيران المستفيد الرئيسي منھا. ن فيبيَّ ل المتسلسلة التي تَ افعسلسلة من ردود األ

العسكري الخاص بھا (األصغر  –عھا الصناعي العراقية، طورت إيران مجمّ  –على الحرب اإليرانية  اً رد
بكثير لكن الفعال للغاية) وبنت ترسانة متسعة من الصواريخ البالستية وعززت تحالفاتھا مع العبين من 

ھذه األصول مضافاً  14وات وكيلة لھا، مثل الميليشيات الشيعية في العراق.غير الدول، مثل حزب هللا، أو ق
إليھا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وأيديولوجيتھا ودعمھا للمجموعات المعادية إلسرائيل والواليات 

  المتحدة في المنطقة، شكلت السبب المحوري لتصميم الغرب على عزل إيران.

ً فيما تسميه استراتيجية "الدفاع  حزب هللا،لمساعدة إيران  ومن ثم التحالف معه، شكلت عامالً جوھريا
المتقدم" في مواجھة إسرائيل (المجموعة الثانية تتقاطع مع المجموعة الثالثة). وللمحافظة على ذلك 

ً مستقراً إلرسال اإل . شكلت االنتفاضة مداداتالتحالف، عززت إيران عالقتھا بسورية، وأنشأت خطا
تھديداً مرعباً؛ فإذا تم استبدال النظام بنظام معاٍد إليران، فإن طھران ستخسر  2011رية في العام السو

وصولھا السھل إلى حزب هللا، ما يجعل كليھما أكثر عرضة لھجوم إسرائيلي. إال أن دخول إيران/حزب هللا 
ً فرصة مغرية، حيث إنھا رفعت من قدراتھما الرادعة من خالل توسيع خط الجبھة  في الصراع وفر أيضا

   15مع إسرائيل من لبنان إلى سورية.

من خالل دخولھما العسكري في الصراع السوري وقيام إيران بتجنيد المقاتلين الشيعة من سائر أنحاء 
وقامت دول الخليج وتركيا بتقديم  16على الحرب. طائفيالمنطقة، أسھمت إيران وحزب هللا في إضفاء طابع 

ً موازياً. بمرور الوقت، أصبح دعم مماثل للمعار ً طائفيا ً خطابا ضة السورية المسلحة واستخدمت أيضا
  17بين القوى اإلقليمية.أكبر وذات صبغة طائفية صراع سياسي محلي جزءاً من منافسة 

ً كبيراً بعكس النظام السياسي المذھبي (والفاسد 2011في عراق ما بعد العام  ، لم تظھر إيران اھتماما
لھيمنة السياسية لذي أسسته الواليات المتحدة، والذي غذته طھران في الواقع من خالل دعمھا للغاية) ال

خرج الجيل الحالي من القادة اإليرانيين بصالبة أكبر ليس فقط من الثورة اإلسالمية،  18لألحزاب الشيعية.
ً من ميادين معارك الحرب مع العراق، التي شكلت كابوساً دام ثماني سنوا  19ت لكال الدولتين.بل أيضا

الواقع ھو أن ھؤالء القادة أدركوا أن إيران بحاجة لتحالف مع العراق بشكل يمنحھا عمقاً استراتيجياً. ولذلك 
ً لطھران من شأنه المحافظة على وحدة أراضي العراق، لكن  ً ضعيفاً وصديقا ً سياسيا فإنھم يفضلون نظاما

 
 
 نجاد. –يعتمد ھذا الجزء من الورقة على بحث إضافي قام به علي فتح هللا  13
ً عن نفسھا. مقابالت،  14 ً ذاتيا يحب المسؤولون اإليرانيون اإلشارة إلى أن إيران ھي الدولة الوحيدة في المنطقة التي توفر دفاعا

2015-2017. 
آذار/مارس  14، "معضلة حزب هللا في سورية"، 175تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  15

 . 2015نيسان/أبريل  27؛ وبيان مجموعة األزمات، "دعوة لسياسة إطارية حيال سورية"، 2017
نجحت عملية التجنيد بفضل الحجة القائلة إن الشيعة بحاجة للدفاع عن أنفسھم كطائفة ضد االنتھاكات التي يرتكبھا الجھاديون  16

-4السنة في سورية (وبشكل منفصل في العراق). تقرير مجموعة األزمات، "معضلة حزب هللا في سورية"، مرجع سابق، ص. 
11 . 
 ,How Assad’s “Aron Lundأيضاً في انقسام المعارضة المسلحة السورية وتطرفھا. انظر التنافس الخليجي الداخلي أسھم  17

Enemies Gave Up on the Syrian Opposition”, The Century Foundation, 17 October 2017.. 
لتشكيل حكومة خاضعة  ، وفرت البنية الطائفية التي أسستھا الواليات المتحدة في العراق الظروف المناسبة2003في العام  18

ً التي استفادت منھا، وھو ما لم يعجب السعودية.  للھيمنة اإلسالمية الشيعية، بدعم ليس فقط من واشنطن بل من طھران أيضا
، "الحرب العراقية 52لمراجعة أصولھا وتطورھا المبكر، انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم 

. لقد فشلت الرياض ولوقت طويل في فرض نفوذ سياسي في العراق؛ 2006شباط/فبراير  27ائفية والنزاع األھلي"، المقبلة؟ الط
 . 2016وأعادت فتح سفارتھا في بغداد فقط في كانون الثاني/يناير 

 . ,op. cit.”raumas“Deep tHiltermann ,انظر  19
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 واكتسابتبرة والمتمثلة في فرق تسد خريقة المعروفة والمنظام تستطيع إيران السيطرة عليه من خالل الط
إال أن تفضيالت طھران فاقمت من االنقسامات في العراق وأسھم  20النفوذ في أجھزة األمن والمخابرات.

التي انخرطت في مذابح وعمليات إخالء قسري للسنة أثناء و 2014 العام بعد تجنيدھا للميلشيات الشيعية
إيران عارضت االستفتاء على استقالل  21في تنفير السكان السنة أكثر فأكثر. الدولة اإلسالميةتنظيم محاربة 

، ودعمت الحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من إيران في استعادة 2017األكراد في أيلول/سبتمبر 
أعلن المسؤولون السيطرة على المناطق المتنازع عليھا التي كانت تحتفظ بھا حكومة إقليم كردستان. 

اإليرانيون أن إيران، بفعلھا ذلك، ساعدت في المحافظة على سالمة أراضي العراق وتركيا، ومنعت 
  22"بلقنة" المنطقة.

ً كبيراً في 2017السورية في العام  –الميليشيات إلى الحدود العراقية  ھذه مع وصول ، حققت إيران تقدما
البحر المتوسط من شأنه أن يعزز خط اإلمداد الجوي الذي يصلھا إلى برياَ فتح ما يرى فيه أعداؤھا ممراً 

ً ليس باستراتيجية متعمدة بل بفرصة سانحة، وقد ال تحقق ممراً مستقراً  23بحزب هللا. بدا تقدمھا مدفوعا
ومتواصالً. عالوة على ذلك، فإن المسؤولين اإليرانيين يقولون إنھم لم يروا أن الوجود العسكري المتنامي 

 ،ران تسعى إلى أن تصبح قوة مھيمنةإيھم ينكرون أن ان في المنطقة يترجم إلى نفوذ سياسي أكبر. وإلير
صعود القوى التي تعتزم مھاجمة  تكرارإيران لن تسمح بأن بعد أن حسبت التكاليف. لكنھم يحذرون من 

المناورات العسكرية  بصرف النظر، فإن 24إيران أو تعتزم توفير القاعدة ألولئك الذين يرغبون بفعل ذلك.
في المنطقة غذت عداًء نحو إيران تتشاطره إسرائيل مع الواليات المتحدة والسعودية، وھذا قد  اإليرانية

  يضخم أية مواجھات ناجمة عن ذلك.

لقد اعتنقت النخب الحاكمة في إيران منظورين متباينين حيال السعودية. جادل أحدھما بتحسين العالقات 
أن مكانة إيران العالمية يمكن أن تستفيد من الدور السعودي في أسواق الطاقة العالمية اده مفعلى أساس فھم 

واندماجھا الوثيق في النظام الدولي الذي يھيمن عليه الغرب. آخرون يرون في السعودية منافسة على 
بعد  25بة صفرية.المكانة اإلقليمية التي تتطلع إليھا إيران، منافسة ينبغي مواجھتھا على أساس منطق لع

 26"ةوشقيق ة، دعا روحاني إلى تعزيز العالقات مع "صديق2013انتخابه بوقت قصير في آب/أغسطس 
ً أن عالقات قوية بين طھران والرياض  لكن بدالً من ذلك  27لألمن اإلقليمي. حيويةإليران، وأضاف الحقا

األعضاء الدائمين في  – 1+  5موعة شھدت المنطقة تنافساً متنامياً على نحو متزايد تسارع مع تفاوض مج
  على اتفاق نووي مع إيران، وأكثر من ذلك بعد وصول إدارة ترامب إلى السلطة. –مجلس األمن + ألمانيا 

على األرض في سورية، احتفظت إيران باليد العليا، وتعززت قوتھا على إثر التدخل العسكري الروسي 
التصور بأن انھيار النظام بات وشيكاً). عمقت ھيمنتھا شعوراً (الذي دفع إليه  2015في أيلول/سبتمبر 

باالستياء ومعاداة إيران في أوساط سنة المنطقة. في حين حول الصراع السوري والفوضى في العراق 
إيران إلى قوة عسكرية إقليمية، فإن إيران تبقى محدودة في إمكانياتھا المھيمنة ألنھا اختارت لعب الورقة 

ركي السابق رايان كروكر أطلق المقولة الشھيرة بأن نفوذ يكتيك للحشد والتعبئة. السفير األمالشيعية كت
   28إيران الشيعي/الفارسي "مقيد لذاته"، حيث يقدم البلد نفسه في عالم عربي ذو أغلبية سنية.
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يته وحكمه: إيران منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، شھد بيت آل سعود تھديدين استراتيجيين لشرع
ً (المجموعة  (المجموعة الثالثة) واإلسالم السياسي، بما في ذلك اإلخوان المسلمين، نسخته األكثر تنظيما
الرابعة). وقد كانت ھذه التھديدات سياسية بشكل رئيسي؛ فھي ترى أن إيران تسعى إلى الھيمنة كقوة إقليمية 

ً في الحكيدععتقد أن اإلخوان المسلمين عظمى، في حين يُ  وحياة سياسية برلمانية،  ممون شكالً جمھوريا
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يديولوجي: كل منھما يتبنى أوھي مالمح تفتقر إليھا دول الخليج. في كلتا الحالتين كان ھناك غطاء سياسي/
ً لإلسالم، وبالنسبة لكل منھما شكلت ھذه وسيلة لحشد الد  اعم الشعبي. كما شكلت األيديولوجيتفسيراً معينا

  ھا ضدھا.ءنقطة محورية تدفع السعودية وحلفااإليرانية القائمة على المذھب الشيعي أيضاً السياسية 

في سياستھا واختيارھا لحلفائھا، توجب على السعودية تحقيق التوازن بين ھذين التھديدين. وقد كان ھذا 
ً قبل العام  ً تماما بطرق  –على حد سواء خوان ، إال أن االنتفاضات العربية مكنت إيران واإل2011ممكنا

. كما أنھا تسببت في تراجع جزئي للراعي الرئيسي للسعودية، الواليات المتحدة، التي باتت حريصة مختلفة
. من 2011على تقليص أثر وجودھا في المنطقة عسكرياً وسياسياً، بداية بسحب قواتھا من العراق في العام 

إدارة أوباما إلنقاذ حلفاء رئيسيين مثل مصر مبارك، فما  وجھة النظر السعودية واإلماراتية، إذا لم تتدخل
ً في ضوء اإلشارات المستمرة إلى أن السعودية أسھمت  الذي يمكن أن تفعله حيال دول الخليج، خصوصا

   30أيلول/سبتمبر بتغذية األيديولوجيا التي ألھمت القاعدة؟ 11في ھجمات 

ين السعودية واإلماراتية قررتا إجراء مراجعة جذرية أدى ھذا إلى تعقيد المسائل إلى درجة أن القيادت
قامت الدولتان بضرب  31الستراتيجيتھما اإلقليمية. الثورة المضادة تم ترتيبھا في الرياض وأبو ظبي.

اإلخوان المسلمين في سائر أنحاء المنطقة وبدأتا بمواجھة إيران. إال أنھما أخفقتا في تسوية التحدي 
اجھة عدوين يتطلبان استراتيجيتين مختلفتين في الوقت نفسه؛ وھذا أدى إلى الجوھري المتمثل في مو

  تناقضات متكررة.

الذي  2013في البداية تحقق النجاح: في مصر، لعب الدعم السعودي واإلماراتي دوراً محورياً في انقالب 
ملية قمع عنيفة أطلق خليفة مرسي، عبد الفتاح السيسي، ع 32أطاح بحكومة محمد مرسي بقيادة اإلخوان.

لبشار األسد ومحتفظاً  دعمهضد اإلخوان. وفي الوقت نفسه، رفض أن يكون بيدقاً في يد الخليج، معبراً عن 
  بعالقات جيدة مع إيران.

ً في  المأزق الذي واجھه السعوديون واإلماراتيون في محاربة عدوين في الوقت نفسه كان أكثر وضوحا
ضة، سعى الملك عبد هللا إلى تعديل سلوك األسد، وأصدر بياناً داعماً له. في سورية. في األيام األولى لالنتفا

، كان الملك قد يأس منه، فأدان العنف وساھم بشكل فعال في الجھود الرامية إلزاحة 2011آب/أغسطس 
النظام، الذي رأى فيه على نحو متزايد دمية في يد إيران (المجموعة الخامسة تتقاطع مع المجموعة 

لثة). قدمت السعودية األسلحة واألموال للمعارضة السورية المسلحة النتزاع سورية من الحضن الثا
اإليراني و "إعادتھا إلى الصف العربي". إال أنھا دعمت فقط أولئك الذين تنافسوا مع المجموعات المتحالفة 

ً وقطرياً. راً عكسياً؛ إذ مكن التنافس بين أحدثت ھذه المقاربة أث 33مع اإلخوان، التي كانت تتلقى دعماً تركيا
مجموعات المعارضة المسلحة والوسائل الوحشية في الحرب التي استخدمھا النظام على نحو متزايد إلى 
تمكين الفرع السوري للقاعدة، جبھة النصرة، من الصعود ومن ثم صعود تنظيم الدولة اإلسالمية. بعد ذلك 

المعارضة السورية المسلحة، خشية أن يعود ھؤالء  قلصت القيادة السعودية من دعمھا لمجموعات
كما كان السعوديون منشغلين بالحرب في  34المقاتلون إلى ديارھم ليكرروا ما كانوا يفعلونه في سورية.

 2015اليمن وأدركوا أن المعادلة في سورية كانت قد تغيرت مع التدخل الروسي في أيلول/سبتمبر 
قرار ترامب بإيقاف  أزال، 2017أعقاب ذلك. أخيراً، في تموز/يوليو والمكاسب التي حققھا النظام في 

الغطاء السياسي  يركيةالبرنامج السري لدعم المعارضة المسلحة الذي كانت تقدمه المخابرات المركزية األم
ماً وجزءاً كبيراً من البنية التحتية لتنسيق تسليح المعارضة المسلحة المدروسة، وھو البرنامج الذي كان قائ

  .2014منذ العام 

 
 
30 , 18 Foreign Policy, ”s Role in 9/11’What We Know About Saudi Arabia“Simon Henderson, 

July 2016..  
31 , Stiftung ”revolution: Saudi Arabia and the Arab Spring-ounter“Leading the CGuido Steinberg, 

Wissenschaft und Politik (2014).. 
 .2017مقابلة مع مسؤول سعودي رفيع، الرياض، أيار/مايو  32
33 , 6 Middle East Online, ”s Point Man in Syria Opposition’Backed Jarba Defeats Qatar-Saudi“

July 2013..  
؛ وحدث ھجوم رئيسي في الوقت نفسه في جدة، 2015حدثت ھجمات على المساجد الشيعية في القطيف والدمام منذ العام  34

ً 2016والمدينة والرياض في تموز/يوليو   Elizabeth Dickenson, “Playing with Fire: Why Private. انظر أيضا
Gulf Financing for Syria’s Extremist Rebels Risks Igniting Sectarian Conflict at Home”, Brookings 

Institution, 6 December 2013..  
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يمكن القول إن أداء السعودية واإلمارات كان أسوأ في استجابتھما لألزمة اليمنية التي تكشفت في العامين 
، عندما دخل المتمردون الحوثيون إلى العاصمة وأطاحوا بحكومة عبد ربه منصور ھادي، 2015و 2014

ذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس التعاون الخليجي ال 2011التي كانت في السلطة منذ اتفاق ما بعد العام 
(المجموعة الخامسة). في ذلك الوقت، نظرت دول الخليج برعب متزايد إلى احتمال التوصل إلى اتفاق 

الذي من شأنه تقليص البرنامج النووي اإليراني مقابل رفع العقوبات  1+  5ناجح بين إيران ومجموعة 
ً إليرا ً في المجتمع الدولي. من منظور الدولية والسماح تاليا ن بالعودة إلى سوق الطاقة واالندماج تدريجيا

ً إلطالق العنان لحرسھا الثوري في  1+  5سعودي، فإن مجموعة  ً مطلقا كانت تعطي إليران تفويضا
  ن اعتبرتھما وكيلين لطھران.ياإليراني لألسد والحوثيين، اللذ المنطقة. وكان دليلھا على ذلك الدعم

لتھدئة حلفائھا الخليجيين وأيضاً إلحباط أي محاولة لتقويض فرص نجاح االتفاق، سعت إدارة أوباما لطمأنة 
في اليمن بھدف إعادة  2015الرياض وأبو ظبي بتقديم بعض الدعم لتدخلھما العسكري في أذار/مارس 

كلفة مالية كبيرة، دون  بمشاركتھما في الحرب، ترتب على السعوديين واإلماراتيين 35ھادي إلى السلطة.
احتمال تحقيق النصر على األرض أو على طاولة المفاوضات، بينما واجھتا إدانة دولية على جرائم حرب 

وفي الوقت نفسه، بدا تضخميھما لدور إيران  36مزعومة وعلى كارثة إنسانية تسبب بھا الحصار المحكم.
ن كانوا وكالء إليران وكلما رفعا من حدة الحرب في ة تحقق نفسھا؛ فكلما أكدتا على أن الحوثييوءوكأنه نب

مساعدة حزب هللا، زادت من دعمھا للحوثيين باليمن رداً على ذلك، كلما استفادت إيران وبمرور الوقت و
على شكل المزيد من التدريب والمزيد من األسلحة المتطورة. إال أنه ال يزال ھناك افتقار لألدلة على وجود 

   37للحوثيين.دعم خارجي كبير 

وفر انتخاب دونالد ترامب للسعوديين واإلماراتيين فرصة لتعزيز عالقتھما مع الواليات المتحدة وحاولت 
في  الرياضالذھاب إلى  2017كلتاھما بشدة صياغة أجندة اإلدارة الجديدة. وأتى قرار ترامب في أيار/مايو 

واإلماراتيون بالمزيد من الجرأة فصعدوا  نوليؤكد صحة جھودھما. شعر السعودي أول زيارة خارجية له
قطر، متھمين إياھا  ةسميھم االتخطابھم ضد إيران، ومن ثم فرضوا مقاطعة دبلوماسية وتجارية على حليف

ً من خالل قناة الجزيرة. سرعان ما تطور النزاع، الذي تركز على دعم  38بـ "دعم اإلرھاب"، خصوصا
بعة). يمكن لكلفة ذلك أن تكون مرتفعة؛ إذ يمكن للوحدة الھشة قطر لإلخوان، إلى مأزق (المجموعة الرا

بشكل ال يمكن إصالحه، في  أن تقوَّضالخليج، في  ةملكياألنظمة اللمجلس التعاون الخليجي، الذي يربط 
  حين استفادت طھران من خالفات خصومھا بتعزيز نفوذھا في العراق وسورية.

فرضا على السعودية واإلمارات  2017على السلطة في أواخر األخطاء اإلقليمية والصراعات الداخلية 
العثور على طريقة تحفظ ماء الوجه للخروج من حرب اليمن، التي باتت تكاليفھا تستنزف احتياطاتھما 
المالية. وبدا أن استراتيجيتھما تتمثل في جر الواليات المتحدة بشكل أكبر إلى الصراع كوسيلة لتحويل 

وعود ولي العھد ينبغي ل داخلياً، كان 39و على األقل إلى تسوية تفاوضية بشروطھما.المأزق إلى نصر، أ
محمد بن سلمان بإجراء إصالحات اقتصادية، وتعزيز الحريات االجتماعية ووضع حد للفساد على 

 
 
 .2016شباط/فبراير  9، "اليمن: ھل السالم ممكن؟"، 167تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  35
36 ; , 28 December 2015itorMon-Al, ”s mounting security challenges’Saudi Arabia“Bruce Riedel, 

Sebastian Sons, “Der Junge schafft das nicht”, Zenith, Winter 2015, pp. 34-35; UN Security 
Council, Letter dated 27 January 2017 from Panel of Experts on Yemen to President of Security 
Council, S/2017/81, 31 January 2017; and “The State of the World Human Rights”, Amnesty 
International, 2017; Crisis Group Middle East & North Africa Briefing N°52, Instruments of Pain 
I: Conflict and Famine in Yemen, 13 April 2017; and “UN leaders appeal for immediate lifting of 
humanitarian blockade in Yemen – lives of millions are at risk”, World Health Organization, 16 

November 2017..  
37 ;February 201714 ”, Carnegie Endowment, s Small Hand in Yemen’Iran“Mareike Transfeld,   و

، ذكرت وكالة أنباء 2017أكتوبر في تشرين األول/ .2017شباط/فبراير  27، فورين بوليسي"الحوثيون ليسوا حزب هللا، 
رويترز أن تقريراً سرياً لألمم المتحدة زعم أن بقايا صواريخ بالستية أطلقھا الحوثيون على السعودية تبدو وكأنھا صممت وصنعت 

 ’Colum Lynch, “U.N. Panel Finds Evidence of Iranian Hardware in Yemeni Rebelsفي إيران. 
Missile. And American”, Foreign Policy, 8 December 2017..  

38 , 8 June 2017; Marc Lobelog, ”nflame Middle Easto ihreaten t“Saudi ambitions tShireen Hunter, 
Lynch, “How Trump’s alignment with Saudi Arabia and the UAE is inflaming the Middle East”, 

Washington Post, 7 June 2017..  
39 A Huthi Missile, a Saudi Purge and a Lebanese Resignation Shake “Crisis Group Commentary, 

the Middle East”, 10 November 2017  ،"ًوإيبرل لونغلي آلي، "مقتل الرئيس السابق صالح قد يزيد حرب اليمن سوءا
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ياء بمخاطرة كبيرة؛ حيث يمكن أن تثير أعداء أقواآلن المستويات العليا أن تنفذ منذ وقت طويل، لكنھا تأتي 
  في أوساط رجال الدين المحافظين وداخل العائلة المالكة.
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ر) في منطقة الشرق تركيا، التي كانت في فترة معينة متوجھة نحو أوروبا ولم تكن سوى متفرج (حذ
فريقيا، تحولت خالل أقل من عقد بقليل من الزمن إلى العب طموح من الوزن الثقيل في أاألوسط وشمال 
 –حداث متسارعة خارجة عن سيطرتھا ألب سلسلة من الحسابات الخاطئة استجابة المنطقة. بسب

ً كل ما كانت قد كسبته من عالقات سياسية وتجارية. بحلول  –االنتفاضات العربية  خسرت تركيا تقريبا
، وجدت نفسھا بعيدة عن حلفائھا في حلف شمال األطلسي، وخاضعة للھيمنة الروسية 2017أواخر العام 

  عامالتھا اإلقليمية وتعاني من استقطاب داخلي متزايد.في ت

لحزب العدالة والتنمية بقيادة  2002ينبع النمو االقتصادي المذھل لتركيا من النصر االنتخابي في العام 
رجب طيب أردوغان، الذي انطلق لقيادة البلد أوالً كرئيس للوزراء، ومن ثم كرئيس للبالد. تجمع 

لمسلمين التي يتبناھا حزب العدالة والتنمية المبادئ اإلسالمية مع الممارسات السياسية أيديولوجيا اإلخوان ا
التشاركية واقتصاد السوق الحر. يصور زعماء حزب العدالة والتنمية ونخبه الفكرية المحافظة القريبة من 

مع العراق وسورية  الحكومة تركيا على أنھا القائد الطبيعي لألمة اإلسالمية، وينظرون إلى حدود البالد
على أنھا ظرف مصطنع (المجموعة الرابعة). في الوقت نفسه، فإن أردوغان وأنصاره تمثلوا داخلياً رؤية 
كمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) لدولة قوية قادرة على ردع األعداء الداخليين والخارجيين والتغلب 

  41عليھم.

تواجھھا تركيا، وھو التحدي الذي يشكل تھديداً لسالمة تتمثل إحدى التحديات الداخلية الرئيسية التي 
ات القرن يأراضيھا ويربط مصيرھا بمصير جيرانھا، في المسألة الكردية (المجموعة األولى). منذ ثمانين

العشرين فصاعداً، وفي أعقاب تأسيس حزب العمال الكردستاني، انطوى ذلك على خوض معارك شرسة 
فترات ھدوء مضللة وحتى محاوالت مترددة للتواصل مع الطرف اآلخر. لقد  مع انفصاليين عنيدين تفصلھا

  42كان الصراع، وھو في عقده الرابع اآلن، مكلفاً للغاية ومضراً بجميع األطراف، وخصوصاً المدنيين.

، وجه حزب العدالة والتنمية السياسة التركية الخارجية نحو 2002مباشرة بعد وصوله إلى السلطة في العام 
قلع االقتصاد. وھذا سمح لتركيا بتنصيب نفسھا أقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يرانھا، بما في ذلك منطج

بة النظام في المنطقة. كان ذلك جوھر سياسة "صفر مشاكل" التي عبر عنھا أحمد داوود أوغلو، مرتّ 
للخارجية، ومن ثم رئيساً األكاديمي الذي انتقل من مستشار ألردوغان للسياسة الخارجية ليصبح وزيراً 

البعض على أنه "عثمانية إليه ن مھم لما أشار وكمكوّ  43للوزراء خالل سنوات أوج توسع االقتصاد التركي.
اعتقدت تركيا أن بوسعھا تحويل شعبيتھا الجديدة، وقوتھا االقتصادية وشبكاتھا اإلقليمية  44جديدة" ناشئة،

إال أن المنظور األيديولوجي المستوحى  45تسوية الصراعات. المتنامية إلى عضالت دبلوماسية تستخدم في
من عقيدة اإلخوان المسلمين التي تبناھا حزب العدالة والتنمية سرعان ما أنتجت تناقضات في جھودھا 

صبحت في حالة من الفوضى أكانت استراتيجيتھا اإلقليمية قد  2011لصنع السالم، وبحلول العام 
  والخراب. 

 
 
 Turkish Policyشيف. نشرت نسخة أطول من ھذا البحث في تذا الجزء على أبحاث إضافية أجراھا ديميتار بييعتمد ھ 40

Quarterly, Fall 2017.. 
) التي يعود حزب العدالة Görüş Millîحول دمج اإلسالم السياسي بالقومية التركية، بما في ذلك تراث "النظرة القومية" ( 41

 .Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks (Princeton, 2014)ظر والتنمية بجذوره إليھا، ان
 ,Crisis Group ”s PKK Conflict Kills almost 3,000 in Two Years’Turkey“Berkay Mandıracı ,انظر  42

commentary, 20 July 2017..  
 Strategic( "العمق االستراتيجي: الموقع الدولي لتركيا".استخدم أحمد داوود أوغلو تعبير "البلد مرتّب النظام" في كتابه  43

Depth: Turkey’s International Position, Istanbul, 2001..( 
 ,Turkey’s Middle East Policies: “Ömer Taşpınarحول العثمانية الجديدة كعقيدة في السياسة الخارجية، انظر  44

Between Neo-Ottomanism and Kemalism”, Carnegie Papers, No. 10, Washington (September 
2008)..  

45 (Oxford, 2016); and  The New Turkey and Its Discontents, ÇalışkanSimon Waldman and Emre 
What , in Dimitar Bechev (ed.), ”s foreign policy in 2011: an assessment’Turkey“n, ıIbrahim Kal

Does Turkey Think, European Council on Foreign Relations (2011), pp. 51-57.. 
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ة إلى ھذه قاتلإلخوان في االستفادة من االنتفاضات الشعبية في سائر أنحاء المنطقة ضربة ثم وجه إخفاق ا
االستراتيجية. في مصر، أطاح الجيش، بدعم من السعودية واإلمارات العربية المتحدة، بالحكومة التي 

التي رأت ؛ فردت تركيا بقطع العالقات الدبلوماسية. في تونس، 2013قادھا اإلخوان في تموز/يوليو 
التحذيرات من حولھا، استقالت حكومة النھضة بشكل استباقي، ووافقت على استبدالھا بحكومة انتقالية 

في سورية، تمسك األسد  46يقودھا التكنوقراط ومن ثم التوصل إلى ترتيبات لتقاسم السلطة مع قوى علمانية.
لم تتوقف عن االنقسام والتحول إلى بالسلطة، ما تطلب من تركيا متابعة االستثمار في معارضة مسلحة 

تطرف، في حين قوضت السعودية واإلمارات دعم تركيا وقطر لفصائل المعارضة المتحالفة مع اإلخوان. ال
قلص قيمة تركيا بالنسبة لطھران بوصفھا  2015االتفاق النووي اإليراني الذي تم التوصل إليه في العام 

اف على العقوبات). وكان األثر الناجم عن اجتماع ھذه العوامل، جسراً إلى الغرب (وكذلك كوسيلة لاللتف
الجيران إلى صفر جيران بدون مشاكل. في سورية ن تركيا انتقلت من صفر مشاكل مع كما علق كثيرون، أ

تعرضت طموحات تركيا إلعادة تشكيل  –حيث كانت الرھانات بالنسبة لتركيا مرتفعة بما ال يقارن  –
ً ثالثياً: من حزب منطقة الشرق األوس ط وشمال أفريقيا لالنھيار األكثر دراماتيكية. واجھت تركيا تحديا

العمال الكردستاني، الذي كان أعضاؤه في سورية يستغلون الفراغ في الشمال القتطاع كيان للحكم الذاتي 
ورية المسلحة ومن تنظيم الدولة اإلسالمية، الذي نشأ من مشھد المعارضة الس 47على طول الحدود التركية؛

ھجمات متكررة على األراضي التركية راح ضحيتھا  2016و 2015المدعومة من تركيا وشن في عامي 
   48توفير السكن والرعاية لھم.ينبغي مليون الجئ سوري (مسجل)، الذين كان  3.2مئات األشخاص؛ ومن 

نظيم الدولة اإلسالمية شكل التھديد المزدوج من حزب العمال الكردستاني (المجموعة األولى) ومن ت
(المجموعة الرابعة) معضلة معقدة على نحو خاص. شعرت تركيا بأن حزب العمال الكردستاني يشكل 

ب العصابات وكان يسعى إلى إجراء ران قد بنى قوة ھائلة من مقاتلي حالخطر األكبر؛ حيث إن الحزب ك
أدى انھيار وقف إطالق النار  49كيا.تحوالت سياسية في جنوب شرق تركيا، إن لم يكن االنفصال عن تر

إلى حدوث تصعيد حاد في القتال في المدن  2015بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في تموز/يوليو 
الكردية جنوب شرق تركيا وإلى تبني مقاربة عسكرية تركية أكثر عدوانية حيال حزب العمال الكردستاني 

في حين لم تتحالف أنقرة مع تنظيم الدولة اإلسالمية، فإنھا  50والمجموعات التابعة له في سورية والعراق.
ً فصائل أخرى في  استفادت من وجود التنظيم في سورية، حيث حارب مقاتلوه النظام (لكنھم حاربوا أيضا
المعارضة السورية المسلحة) وھاجموا منطقة الحكم الذاتي الكردية. تسبب استيالء تنظيم الدولة اإلسالمية 

على مدينة كوباني الكردية الحدودية إلى رد عسكري من وحدات حماية  2014األول/أكتوبر في تشرين 
ً رغم المعارضة التركية القوية أميركيوالمدعومة  –التابعة لحزب العمال الكردستاني  –الشعب الكردية  ا

يحقق مكاسب لكن غير المثمرة في النھاية؛ إذ إن أنقرة لم تكن ترغب برؤية حزب العمال الكردستاني 
   51عسكرية على حدودھا الجنوبية ومراكمة سمعة جيدة له لدى الغرب بفضل ھذه العملية.

، رأت تركيا بارقة أمل في أن األسد يمكن أن يسقط، إال أن التدخل العسكري الروسي 2015في مطلع العام 
، وبعد أن أسقط سالح في أيلول/سبتمبر وضع حداً ألي احتمال بتغيير النظام في دمشق. األسوأ من ذلك

الجو التركي طائرة روسية مقاتلة، فرض الكرملين عقوبات شديدة على تركيا، وعكس بذلك ما كان حتى 

 
 
46 ”, Crisis Group s National Dialogue Quartet Set a Powerful Example’Tunisia“Issandr El Amrani, 

Commentary, 10 October 2015..  
 4الكردستاني المنذر بالسوء في شمال سورية"، ، "خيار حزب العمال 176تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  47

 .2017أيار/مايو 
48 , 4 October 2017.Daily Sabah, ”Number of Syrian refugees in Turkey reaches 3,2 million“ انظر .

 ً  Crisis Group Europe & Central Asia Report N°241, Turkey’s Refugee Crisis: The Politics ofأيضا
Permanence, 30 November 2016..  

مقر حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبال قنديل في شمال العراق، وله قواعد على طول الحدود العراقية التركية. لمراجعة  49
المزيد حول أيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، انظر تقرير مجموعة األزمات، "خيار حزب العمال الكردستاني المنذر 

 .5-3ص.  بالسوء"،
 ,A Sisyphean Task? Resuming Crisis Group Europe Briefing N°77للمزيد حول انھيار المحادثات، انظر  50

Turkey-PKK Peace Talks, 17 December 2015..  
توبر تشرين األول/أك 29في النھاية سمحت تركيا بنقل مقاتلي البشمركة األكراد من شمال العراق إلى كوباني. الجزيرة،  51

. كما قدمت الواليات المتحدة لھم أسلحة ثقيلة من خالل ھذا الممر بعد أن وعد البرزاني والواليات المتحدة تركيا بأنه لن يتم 2014
 ..Rudaw, 25 October 2014تمرير األسلحة إلى حزب العمال الكردستاني أو فرعه في سورية، وحدات حماية الشعب. 
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ت القوة المجتمعة لروسيا، وإيران وحزب هللا، وما تبقى من صدّ  52ذلك الحين عالقة اقتصادية مستقرة.
مع توسيع وحدات حماية الشعب سيطرتھا  الجيش السوري، بقوة المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا.

في الشمال، سعياً منھا لوصل مناطق شرق الفرات مع عفرين شمال حلب، أدرك أردوغان أنه ما من خيار 
أمامه سوى التصالح مع موسكو وإعادة االنخراط مع إيران. بالمقابل، تلقى موافقة ضمنية على نقل قوات 

إلى سورية (عملية درع الفرات التي أطلقت في آب/أغسطس عسكرية ووحدات من الجيش السوري الحر 
ً لوقف محاولة وحدات حماية الشعب فرض 2016 )، ظاھرياً لمقاتلة تنظيم الدولة اإلسالمية لكن فعليا

بالتعاون مع روسيا، توسطت تركيا الستسالم  53كم. 900سيطرتھا على كامل الحدود البالغ طولھا 
في كانون األول/ديسمبر ورعت عدة جوالت من محادثات السالم التي المعارضة المسلحة في شرق حلب 

  أطلقتھا موسكو في أستانة، مع إيران كشريك في الرعاية.

، اتفقت مع روسيا على 2017قد تقلص كثيراً. في آب/أغسطس  سوريةبعد سنة، كان دور تركيا في 
انت قد وقعت تحت السيطرة تأسيس منطقة خفض تصعيد بمراقبة مشتركة في محافظة ادلب، التي ك

الحصرية تقريباً لھيئة تحرير الشام (جبھة النصرة سابقاً)، فرع القاعدة الذي يظھر بمظھر المستقل. بدا أن 
انخراط أنقرة مدفوع باحتمال احتواء الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب، في 

ق موجة جديدة من الالجئين إلى تركيا نتيجة ھجوم مستقبلي عفرين بقدر ما ھو مدفوع بالرغبة لمنع تدف
ة لوحدات حماية الشعب ميركيدلب. كان أمل أنقرة الوحيد أن يتم ربط المساعدات العسكرية األإللنظام على 

، قد 2017بالقتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. مع اقتراب ھزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية في أواخر العام 
لكن إدارة ترامب أشارت إلى أنھا  54لت بأن واشنطن ستقطع، أو على األقل ستقلص دعمھا،أنقرة أمِ تكون 

   55قد تستمر بالمحافظة على وجودھا وحلفائھا في شمال سورية على األقل لمدة عام أو عامين، وربما أكثر.

 اإلسالمية على المناطق العربيةفي العراق، بالكاد كانت حظوظ تركيا أفضل. اجتذب استيالء تنظيم الدولة 
بعضھا يتلقى  –، بما فيھا مدينة الموصل، الميليشيات الشيعية العراقية 2017السنية في حزيران/يونيو 

إلى شمال العراق، وھي منطقة نفوذ تركية تقليدية. ما جعل األمور  –التمويل والتدريب والعتاد من إيران 
ً الحزب  أسوأ كان قيام حزب العمال الكردستاني ً بتحقيق اختراقات في شمال العراق، متحديا أيضا

سنجار. في الحملة التي قادتھا الواليات المتحدة النتزاع  ه إلىالديمقراطي الكردستاني، حليف تركيا، بدخول
السيطرة على الموصل من تنظيم الدولة اإلسالمية، لم تكن تركيا أكثر من متفرج. تلقت عالقة أنقرة 

قليم كردستان من االندماج في االقتصاد إ، والتي مكنت 2008قراطي الكردستاني بعد العام بالحزب الديم
بقرار الرئيس مسعود البرزاني إجراء استفتاء على  2017التركي، ضربة شديدة في أيلول/سبتمبر 

 تبع ذلك فرض عقوبات، لكن األكثر أھمية ھو أن أنقرة أغمضت 56االستقالل رغم اعتراضاتھا القوية.
ً مدعومة بالميليشيات الشيعية المدعومة من إيران الستعادة  عينيھا عن تحرك قوات األمن العراقية الحقا

حادية على المناطق المتنازع عليھا (األراضي الواقعة على الحدود بين المناطق ذات األغلبية السيطرة األ
ھا النفطية. شكلت ھذه التطورات الكردية والمناطق ذات األغلبية العربية)، بما في ذلك كركوك وحقول

كارثة استراتيجية لتركيا، التي رأت استثماراتھا على مدى ما يقارب العقد من الزمن في شريك كردي بدا 
ن خصمھا المتمثل في إيران من موقعه وكأنه يمكن الركون إليه تنھار بين ليلة وضحاھا بينما يحسّ 

 
 
52 , BBC News, 2 January 2016.”s big losses as Russian sanctions biteTurkey face“Selin Girit,  .

 ً  ,Dimitar Bechev, Rival Power: Russia’s Influence in Southeast Europe (Yale, 2017)انظر أيضا
chapter 5..  

s ’How Assad“und, Lتقرير مجموعات األزمات، "خيار حزب العمال الكردستاني المنذر بالسوء"، مرجع سابق؛ و  53
Enemies Gave Up”, op. cit..  

54 , 24 Washington Post, ”Trump tells Turkish president U.S. will stop arming Kurds in Syria“
November 2017.. 

 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  –مقابالت مع مسؤولين أميركيين، تشرين األول/أكتوبر  55
، ذھب أردوغان إلى حد تحذير البرزاني من أنه إذا لم "يتراجع األكراد عن 2017في يوم إجراء االستفتاء في أيلول/سبتمبر  56

ھذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، سيسجل التاريخ بأنھم ألحقوا بأنفسھم العار لجّرھم المنطقة إلى حرب إثنية وطائفية". مقتبس في 
Martin Chulov, “Iraq: Kurdish leader Barzani claims win in independence referendum”, The 

Guardian, 26 September 2017.. 
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ة لتحمل التكاليف إذا تمكنت من وقف التحرك الكردي نحو لكن بدا أنھا مستعد 57االستراتيجي في العراق.
  58االستقالل، الشاغل المھيمن لھا.

إذا استخدمنا عبارة تشرشل عن موقع  –المنطقة دون أن تنتمي إليھا  جزء مننظراً إلى كون تركيا 
تكاليف  لفإنھا نجحت منذ وقت طويل بالعيش مع الصراعات في جوارھا دون تحمّ  –في أوروبا  ابريطاني
الفلسطيني  –تقديم نفسھا كطرف ثالث محايد، على األقل في البداية، في الصراع اإلسرائيلي منحھا باھظة. 

(المجموعة الثانية) وفي مواجھة إيران مع الغرب (المجموعة الثالثة) منحھا مكانة إقليمية كوسيط لتحقيق 
الفھا القوي مع الغرب. كان التحول السني السالم، حتى لو رأى البعض في الغرب أن تركيا تتخلى عن تح

ھبة لحزب العدالة والتنمية في بداية حكمه؛ حيث بمثابة نحو الراديكالية في المنطقة (المجموعة الرابعة) 
أكسبه الشرعية في عيون الغرب بصفته حزباً "إسالمياً معتدالً" في وقت كان فيه منخرطاً في صراع حياة 

ة" الكمالية. إال أن االنتفاضات العربية والعنف الذي تبعھا (المجموعة الخامسة) أو موت مع "الدولة العميق
الذي كان قادة حزب العدالة والتنمية قد بنوه في المنطقة. معظم الرھانات التي اتخذھا  صرحال فككت

ً اعتباراً من العام حزبال ليھا. ، ارتدت ع2011، بداية من أواسط العقد األول من األلفية لكن وخصوصا
ً منع أي  التحدي الذي تواجھه تركيا اليوم يتمثل في استعادة التوازن في عالقاتھا اإلقليمية وخصوصا
تداعيات سلبية ناشئة عن الصراعات والفراغ في سورية والعراق، وإيجاد السبل لمعالجة التوترات 

  المتنامية مع واشنطن واضطراباتھا الداخلية التي تزداد سوءاً.

  59سرائيلإ .4

ية التنبؤ وعدم كلت االنتفاضات العربية تھديدين رئيسيين للمصالح اإلسرائيلية تمثال في عدم إمكانش
السريع لألحداث؛ وصعود عدويھا إيران وحزب هللا في حاالت الفراغ التي  واترن عن التياالستقرار الناجم

ً كما ھو  الحال في سورية. لم يكن انفتحت مع انھيار الدول العربية أو عندما أصبحت محاصرة، خصوصا
ھناك صلة واضحة بين االنتفاضات والصراع العربي اإلسرائيلي (المجموعة الثانية)، لكن إسرائيل كانت 
قلقة حيال استقرار شركائھا العرب في السالم، األردن ومصر. على عكس االنطباعات العامة (التي 

ن االحتجاجات كانت عفوية ومنيعة بعناد على تعززت باألبحاث التي أجرتھا مجموعة األزمات وآخرين) بأ
ن ھم القوة الدافعة الرئيسية فإن القيادة اإلسرائيلية رأت أن اإلخوان المسلمي 60أي شكل من أشكال التنظيم،

  61ھا.ءورا

التحرير من ھذه الزاوية، فإن التصور اإلسرائيلي المھيمن كان يعتبره تھديداً. ميدان بالنظر إلى انتفاضة 
وبالفعل، ما من أحد في الحلقة المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياھو رأى في األحداث فرصة كبيرة، 

تقالة لم تكن اس 62صرف االھتمام العالمي عن القضية الفلسطينية.في لكنھم كانوا يأملون بأنھا ستساعد 
مبارك في مصلحة إسرائيل، لكن قادتھا تشجعوا عندما تولى المجلس األعلى للقوات المسلحة زمام األمور 

جادل  63استمرار نفس الطغمة الحاكمة"."لتخفيف حدة الضغوط الشعبية، ومن وجھة نظرھم، ضمان 
 إذا استلموا السلطة، مسؤولو النسق األول في إسرائيل باستمرار بأن اإلخوان لن يصبحوا أكثر اعتداالً 

   64وكرروا الشيء نفسه عندما حدث ذلك، وال زالوا يكررونه.

 
 
، "النفط والحدود: كيفية تسوية األزمة الكردية في 55إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  57

 . 2017تشرين األول/أكتوبر  17العراق"، 
لعراق أنصاره في تركيا، لكنھم خسروا أمام خصومھم بعد أن عادت تركيا وحزب العمال الكردستاني إلى الستقالل أكراد ا 58

وتبين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني غير قادر على احتواء خصمه الكردي. مقابلة مع محلل تركي،  2015االقتتال في العام 
 .2017تشرين الثاني/نوفمبر 

  حاث إضافية أجراھا عوفر زالزبيرغ.يعتمد ھذا الجزء على أب 59
شباط/فبراير  24، "االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق األوسط"، 101تقرير الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  60

2011.Nathan Brown, When Victory Becomes an Option: Egypt’s Muslim Brotherhood Confronts 
Success”, Carnegie, January 2012.. 

 .2011آذار/مارس  1مقابلة مع وزير من حزب الليكود، القدس،  61
مقابالت مع وزيرين في الحكومة اإلسرائيلية، وكذلك مع مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وفي وزارة الخارجية، القدس،  62

 .2011أيار/مايو  –آذار/مارس 
 .2011 آذار/مارس 1مقابلة مع أحد وزراء الليكود، القدس،  63
"عندما يطرح الزوار األجانب فكرة أن اإلخوان قد يصبحون أكثر اعتداالً في السلطة، [فإن الميجر جنرال] عاموس جلعاد  64

العسكرية في  –[المسؤول اإلسرائيلي األول فيما يتعلق بالعالقة مع مصر بحكم منصبه كمدير لشؤون السياسات والشؤون السياسية 
. أحد أعضاء مجلس األمن القومي 2013بشدة". مقابلة مع مسؤول عسكري، تل أبيب، نيسان/أبريل وزارة الدفاع] يھاجمھم 
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الشاغالن اإلسرائيليان الرئيسيان في مجال السياسات حيال مصر كانا سيناء وغزة. في غزة، تعلمت 
أال ينتھي األمر بالقطاع تحت مسؤوليتھا يتجاوز أي تقارب في أن مصلحة الدولة المصرية إسرائيل 

بالفعل، فإن مرسي توسط في وقف إلطالق النار بين حماس وإسرائيل  65يديولوجي بين مرسي وحماس.أ
عندما أطاح المشير عبد الفتاح  66ن من وضع حماس.بشكل بالكاد حسّ  2012في حرب غزة في العام 

أو  بإغراق، فرض قيوداً جديدة على السفر بين غزة ومصر وشرع 2013السيسي بمرسي في تموز/يوليو 
تدمير األنفاق التي كانت تشكل خط الحياة التجارية لسكان غزة في ظل حصار إسرائيلي مستمر، لكن التي 

  اعتبرتھا مصر ممرات لألسلحة والمسلحين.

في سيناء، تمثلت الشواغل الرئيسية إلسرائيل في الھجمات المتكررة للمسلحين على خطوط األنابيب التي 
مع تضاعف أعداد  2011، والسياحة اإلسرائيلية (التي توقفت في العام تنقل الغاز إلسرائيل واألردن

بالكاد ھدأت ھذه المخاوف بعد تولي السيسي السلطة.  67الھجمات الجھادية) وتھريب األسلحة إلى غزة.
عزى قادة إسرائيل فشل السيسي في القضاء على جھاديي سيناء إلى انعدام الكفاءة أكثر مما عزوه لالفتقار 

 68رة فوق سيناء.دعمھا العسكري للسيسي بنشر طائرات مسيّ إسرائيل اإلرادة أو المصلحة، وزادت إلى 
 ً ھجوم  69من االستياء من عقود من اإلھمال المصري. حيث استفاديبدو أن التمرد متجذر بشكل أكثر عمقا

  70أكد ھذا الوضع. 2017جھادي على مسجد في سيناء في تشرين الثاني/نوفمبر 

بة لسورية، فإن القادة اإلسرائيليين ابتھجوا في البداية لالنتكاسة التي واجھھا نظام األسد، حليف أما بالنس
إيران. لكن حالما تحولت االحتجاجات الشعبية إلى صراع عنيف وظھرت المجموعات الجھادية الستغالل 

و الرسمي لكن العد –إلى فزع من رؤية سورية  ي شعور بأن ثمة فرصة مواتية تحولالفوضى، فإن أ
تسقط فريسة لخصمين  –الجار المستقر والذي كان من الممكن التنبؤ بتحركاته على مدى سنوات 

وكانت الالزمة الشائعة التي تتردد في تل  71ديناميكيين: إيران/حزب هللا والقاعدة/تنظيم الدولة اإلسالمية.
إال أن  72ثنين ونريد القضاء على الخطرين".أبيب: "ال تجعلونا نختار بين الكوليرا والطاعون. إننا نكره اال
ً للتحذير من أية جھود لمحاربة  تشارك فيھا إيران  تنظيم الدولة اإلسالميةإسرائيل اندفعت دبلوماسيا

  كشريك.

 والمتمثلة في على األرض في سورية، وقفت إسرائيل على الحياد طالما لم يتجاوز أحد خطوطھا الحمر
تقديم صواريخ دقيقة التصويب بعيدة المدى من إيران إلى حزب هللا عبر و، امتداد العنف إلى إسرائيل

في  73سورية وأي محاولة من قبل إيران و/أو حزب هللا لتأسيس وجود ھجومي كبير في منطقة القنيطرة.
سورية إسرائيل إلنقاذ نظام األسد المترنح، رأت  2015عقاب التدخل العسكري الروسي في أيلول/سبتمبر أ

تنجرف أكثر فأكثر إلى أيدي إيران وحزب هللا، حيث موسكو ليست أكثر من وسيط محتمل وغير مؤكد. 
تمثلت مخاوف إسرائيل الرئيسية في احتمال إقامة قاعدة بحرية إيرانية على المتوسط (مما سيجعل منصات 

لعسكرية إليران/حزب هللا الغاز اإلسرائيلية والتجارة البحرية إلسرائيل عرضة للھجوم)، وتكاثر القواعد ا
رداً على ذلك،  74في سورية واحتمال إقامة جسر بري من طھران إلى بيروت لتكملة الممر الجوي القائم.

رسلت إسرائيل إشارات تحذيرية للنظام السوري على شكل ضربات جوية ضد أھداف إليران وحزب أ

 
 

اإلسرائيلي قال إن اإلخوان حركة "إسالمية استبدادية" ينبغي "ضربھا، وفي النھاية ھزيمتھا". مقابلة أجريت في القدس، أيار/مايو 
2015. 

 .2012وتل أبيب، تشرين الثاني/نوفمبر  مقابالت مع وزير ليكودي، ومسؤول عسكري، القدس 65
، "إسرائيل وحماس: النار ووقف إطالق النار في الشرق األوسط 133تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  66

 .2012تشرين الثاني/نوفمبر  22الجديد"، 
 .2013مقابلة مع مسؤول عسكري، تل أبيب، آب/أغسطس  67
؛ ومع مسؤول عسكري إسرائيلي، تل أبيب، تشرين 2015استخباراتي غربي، تل أبيب، أيلول/سبتمبر مقابالت مع مسؤول  68

 .2015األول/أكتوبر 
  .2007كانون الثاني/يناير  30، "مسألة سيناء المصرية"، 61تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  69
70 , CNN, 26 November 2017.”climbs above 300Egypt mosque attack death toll “. 
 .2012مقابالت مع وزير ليكودي ومع مسؤول عسكري، القدس، تشرين الثاني/نوفمبر  71
 .2012مقابلة أجريت مع مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، القدس، تشرين الثاني/نوفمبر  72
من استراتيجية أوسع رائيل وضعت ھذه الخطوط الحمر كجزء مسؤول في وزارة الخارجية ضالع في تصميم السياسة قال إن إس 73

: مواصلة السيطرة على مرتفعات الجوالن وضمان استقرار األردن ولبنان. مقابلة مع مصالحھا العليا اثنتين من نطاقا لضمان
 .2016مسؤول في وزارة الخارجية، القدس، تشرين األول/أكتوبر 

 .2017يسان/أبريل مقابلة مع مسؤول عسكري، تل أبيب، ن 74



  معالجة الصراعات المتداخلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 18الصفحة  2017كانون األول/ديسمبر  22تقرير مجوعة األزمات، 

 

 

 

 

 

حد من الوجود العسكري لخصومھا ورفعت من انخراطھا الدبلوماسي مع موسكو في محاولة لل 75هللا،
  وتأثيرھم على األسد، لكن دون نجاح واضح.

يران إحدى النقاط الساخنة المھمة في جنوب سورية، حيث تشمل المعادلة ليس فقط حزب هللا/إكانت 
وإسرائيل، بل أيضاً األردن، الجار الذي إلسرائيل معه معاھدة سالم ولديھما عالقات استخباراتية وثيقة. في 

تصعيد"، ط خفض ستانة حدود أربع "نقاأ، رسم المشاركون في محادثات السالم في 2017أيلول/سبتمبر 
بموجب أي  –بما في ذلك واحدة قرب مرتفعات الجوالن التي تحتلھا إسرائيل. إذا انفصل جنوب سورية 

ً للنفس  فإن األردن، الھش أصالً، سيتأثر سلباً. ولھذا السبب مارس نتنياھو –سيناريو سوري  ً نسبيا ضبطا
في الحرم الشريف (المجموعة الثانية): وبات يقدر مدى حساسية الوضع لملك األردن عبد هللا في لحظة 

  76عدم استقرار إقليمية خطيرة.

"معسكرات": معسكر تقوده إيران يشمل حزب هللا،  ةفي المنطقة بشكل عام، يرى القادة اإلسرائيليون أربع
شيعية العراقية، ومعسكر جھادي يضم القاعدة، وتنظيم الدولة اإلسالمية واألسد والميليشيات ال

والمجموعات الشبيھة؛ ومعسكر اإلخوان المسلمين الذي يضم تركيا، وقطر واألحزاب المرتبطة باإلخوان 
في سائر أنحاء المنطقة (بما فيھا حماس)؛ وما يسمى المعسكر البراغماتي العربي السني، الذي يشمل 

تعتبر إسرائيل  77ة، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، واألردن وإسرائيل نفسھا.السعودي
). يتسم المعسكر الرابع 78المعسكرات الثالث األولى معادية (رغم عالقتھا الطويلة لكن المتوترة مع تركيا

ة اإلقليمية بالھشاشة. وإسرائيل عضو فيه فقط إلى الحد الذي تتشاطر فيه مع أعضائه معارضة الھيمن
أن ينظر إليھا على أنھا متحالفة مع إسرائيل، يجعل أية  تحملاإليرانية. ھذا، وحقيقة أن الدول العربية ال ت

أنشطة إسرائيلية مشتركة مع "شركائھا" العرب حصراً في إطار رد الفعل وأن تكون استباقية، وسرية في 
   79العادة.

أكثر جرأة بفضل الدعم العلني من إدارة ترامب، تصعيد  ، قررت السعودية، التي أصبحت2017في العام 
المواجھة مع إيران وحلفائھا اإلقليميين. في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري استقالته في الرياض، ال شك تحت الضغط (إذ حالما تمكن من العودة إلى بيروت، عاد عن 

ر األرضية إال أن ھذا بالكاد حضّ  80أنه محاولة سعودية لعزل حزب هللا.قراره)، في تحرك فسر على 
لمحاولة إسرائيلية إلخضاع حزب هللا. تنزع إسرائيل لوضع أجندتھا الخاصة في لبنان وتقرر توقيت 
أفعالھا. كانت االستخبارات اإلسرائيلية تراقب على نحو وثيق محاوالت حزب هللا بناء منشآت تحت 

وتبدو راضية حتى اآلن عن أن العمل  –أحد خطوطھا الحمر  – بصواريخ دقيقة التصويألرض لتصنيع ا
مجمد في الوقت الراھن. ال يمكن استبعاد ضربة إسرائيلية استباقية ضد حزب هللا، لكن ذلك سيفرضه ما 

  يتصور على أنه انتھاك ألحد خطوطھا الحمر.

ات السياسية السعودية في لبنان وأحجم عن القيام حتى اآلن تصرف حزب هللا بضبط للنفس في وجه المناور
يتوقع القادة  81في الوقت الذي ال يزال فيه العديد من مقاتليه عالقين في سورية. في غير أوانھاباستفزازات 

 مدىنھم يفضلون االنتظار إلى أطول اإلسرائيليون خوض حرب أخرى مع حزب هللا في النھاية لكن يبدو أ
كتفي إسرائيل بالوقوف موقف المتفرج، لكنھا متيقظة بشكل مفرط، ومستعدة حتى اآلن، ت 82ممكن.

  لالنقضاض عند شعورھا بأي تھديد لمصالحھا الجوھرية.
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  الخارجية الالعبون الخارجيون والتدخالت  ب.

لقد ظل افتقار المنطقة للوحدة عند والدتھا السمة الرئيسية لوجودھا المضطرب، مع اجتذاب انقساماتھا 
د بدورھا المزيد من االنقسامات، وكذلك الصراعات. المنطقة، التي د من التدخالت األجنبية التي تولّ المزي

تتسم بشكل عام بغناھا بالموارد وفقرھا بالمؤسسات (مع شيء من التفاوت بين الدول المختلفة)، لم تتمكن 
الھيمنة واالستغالل الخارجيين. القوى الخارجية من جھتھا لھا مصالح عديدة في الشرق  من تحاشي وصدّ 

تنافس فترة  خاللتحالفات الدول المختلفة ومواردھا النفطية والغازية، واألوسط وشمال أفريقيا: استقرارھا، 
  ا وقواھا العاملة. القوى العظمى (على سبيل المثال خالل الحرب الباردة)، وأسواقھا وأحياناً منتجاتھ

تتفاعل التدخالت مع الصراعات في المجموعات المختلفة، ما يضيف إلى تعقيدھا في كثير من األحيان، 
بشكل متعمد أو غير متعمد، وتساعد في كسر الحدود الرسمية بينھا. وينبغي فھم دورھا واألثر الذي تحدثه 

دفة. لقد حدث تدخل على تطور الصراعات من مناظير الدول المتدخلة/المقدمة وكذلك الدول المستھ
خارجي من قبل الدول بأشكال عديدة: صلب/عسكري وناعم/مدني، وتراوح من األمن إلى التنمية، إلى 
المساعدات اإلنسانية أو االنخراط الدبلوماسي. كما يمكن أن يحدث التدخل من خالل مبيعات األسلحة، بما 

ية واقتحامية، رغم أنھا تختلف بشكل كبير في ذلك من خالل المزودين الخاصين. جميع ھذه األشكال تطفل
من حيث األثر. بعضھا مفروض؛ وبعضھا يتم بدرجة من القبول أو حتى بالدعوة، وقد تنطوي على درجة 
من المشاركة والشراكة. لكن في األغلب، فإن جميعھا مدفوعة بشكل رئيسي بالمصالح الذاتية للدول 

دخالً مفيداً جداً لمصالحھا جزءاً من جھد غربي (بشكل رئيسي) المتدخلة؛ واألطراف المتلقية تعتبر حتى ت
لتقسيم المنطقة (لضمان السيطرة) أو تھدئتھا (لتيسير استخراج الموارد)، لكن المنفعة قصيرة األمد تتجاوز 

  مخاوفھم بعيدة المدى.

نھا نادراً ما تكون "الشراكات" المصممة بعناية وفي كثير من األحيان بنية طيبة تكون متساوية رسمياً لك
كذلك في الواقع، حيث يمسك الالعب الخارجي بالتمويل وبوضع الشروط. وتتشكل التفاعالت بعالقة غير 

يمكن لعدم فھم ھذه الحقيقة الجوھرية أن يؤدي إلى حاالت سوء فھم خطيرة  83متوازنة للقوى بحكم طبيعتھا.
األوضاع. عالوة على ذلك، فإن العمل  وردود في السياسات سيئة التصميم والتصور عندما تتردى

لحوكمة في مرحلة ما بعد العسكري خارج إطار استراتيجية سياسية تأخذ في االعتبار تحقيق االستقرار وا
  جعل األمور أسوأ.يالصراع س

 الواليات المتحدة .1

 ً ، من المملكة منذ ورثت الواليات المتحدة الملف الغربي المتعلق بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، تدريجيا
المتحدة وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وھي تضطلع بدور الشرطي الدولي للمنطقة، وتوكل بعض 
مسؤولياتھا المفترضة، على طريقة المقاولة من الباطن لحلفائھا المحليين. وقد تمثلت مصالحھا 

ائيل (المجموعة الثانية). وكان سقوط ن الطاقة لھا ولحلفائھا، والدفاع عن إسرمستراتيجية الرئيسية في أاال
 اً عسكري األنظمة وتغير التحالفات يفرض تعديالت مستمرة، وفي بعض األحيان، عمليات سرية أو تدخالً 

إما لإلطاحة باألعداء أو لدعم الحلفاء (المجموعة األولى). في تسعينيات القرن العشرين، مع تحييد العراق، 
ل تنظران على نحو متزايد إلى القوة الصاعدة إليران وطموحاتھا النووية باتت الواليات المتحدة وإسرائي

  كتھديد رئيسي (المجموعة الثالثة).

تجاه المنطقة اأجبرت ھجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الواليات المتحدة على تعديل مقاربتھا 
الً في أفغانستان، ثم في العراق. (المجموعة الرابعة). وتمت عسكرة مالحقة مرتكبي الھجوم منذ البداية، أو

كانت المفارقة أن القاعدة لم توجد في العراق إال بعد احتالل الواليات المتحدة له. عندھا ظھرت القاعدة في 
إطالق حرب طائفية في العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، الذي كان لھجماته على الشيعة أثر كبير 

)2005-2008.(84  

من خالل إزاحة أحد الخصوم  –ات غير مقصودة مھمة؛ حيث أدى إلى تمكين إيران كان لغزو العراق تبع
إليران، وإجراء انتخابات أوصلت إلى السلطة أحزاب إسالمية شيعية صديقة  السنة المناھضين – العرب

  وفي المحصلة تقسيم العراق. –تحقيق االستقرار في البالد في إليران، وفشل الواليات المتحدة 

 
 
انظر، على سبيل المثال، دعوات إيران المتكررة إلى أن تعامل بكرامة واحترام من قبل القوى الخارجية. خطاب وزير  83

 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  30، روما، 2017حوار المتوسطي الالخارجية جواد ظريف، مؤتمر 
  مرجع سابق. "الحرب العراقية المقبلة؟"،تقرير مجموعة األزمات،  84
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عندما الغزو لواليات المتحدة الكارثية في العراق دفعت الرئيس باراك أوباما، الذي كان قد عارض تجربة ا
ً  كان عضواً  ً رئاسيا ، إلعادة تقييم سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط في مجلس الشيوخ ومرشحا

يني (في محاولة سرعان الفلسط –وشمال أفريقيا. بدأ بالسعي للتوصل إلى تسوية في الصراع اإلسرائيلي 
وسحب  85ما انھارت)، وتواصل خطابياً مع "العالم اإلسالمي" إليصال رفضه لفكرة "صدام الحضارات"،

، وسعى إلى التوصل إلى اتفاق لمعالجة برنامج إيران النووي. 2011ة من العراق في العام ميركيالقوات األ
الطيبة التي خلقھا، على األقل في أوساط شباب المنطقة الذين إال أنه سرعان ما بدد جزءاً كبيراً من النوايا 

(المجموعة  2011سعوا إلحداث تغيير جذري، عندما ظل خامالً في وجه االنتفاضات الشعبية في العام 
الخامسة)، وعلق بين فكي الكماشة المتمثلين في وجوب وقوفه مع حلفاء الواليات المتحدة من جھة 

في ليبيا، اكتفت الواليات المتحدة بـ "القيادة من  86حتجين من جھة أخرى.والتعاطف مع مطالب الم
الخلف"، وتركت المملكة المتحدة وفرنسا الستالم زمام األمور سياسياً، رغم أنھا ظلت محورية عسكرياً 

   87لجھود حلف شمال األطلسي لحماية المدنيين من قوات معمر القذافي، وفي المحصلة إزاحة نظامه.

االنتفاضات أو تحولت إلى حرب أھلية، كان موقف الواليات المتحدة على نحو متزايد أنھا ال  تقمععندما 
ستراتيجية للخطر. وبعثت بإشارات مفادھا جر إلى نزاعات المنطقة إذا لم تتعرض مصالحھا االتريد أن تُ 

ً لخوض معاركھم نيابة عن حلفاء الواليات  88ھم.أنھا لن تتخلى عن حلفائھا، لكنھا لم تكن مستعدة أيضا
 5وا ذلك بشكل مختلف، خصوصاً عندما أطلقت واشنطن (سراً في البداية) مفاوضات في سياق المتحدة قرأ

. السعودية 2013 يران حول برنامجھا النووي بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني في أواسط عامإمع  1+ 
تحالفھم مع الواليات المتحدة، وقاموا عناه  واإلمارات وإسرائيل، بشكل خاص، رأوا في ھذا خيانة لكل ما

ً لتھدئة ا الت حثيثة لتقويض المحادثات. قدمتبمحاو ، الدعم لسعودية واإلماراتالواليات المتحدة، جزئيا
فصاعداً. وتم الوصول  2015العسكري لمغامرتھما المشتركة في اليمن اعتباراً من آذار/مارس 

دة متعدبعد أقل من ثالثة أشھر، في مثال مذھل على قوة الدبلوماسية  بالمفاوضات النووية إلى خاتمة ناجحة
   89األطراف في تسوية مشاكل معقدة ذات تداعيات عالمية.

الحرب في سورية ألحقت ضرراً بالغاً بمكانة الواليات المتحدة في الشرق األوسط. بعد أن أعطت إشارات 
ھا على بيا، شجعت الواليات المتحدة حلفاءولي إلى رغبتھا برحيل بشار األسد بعد تجارب تونس ومصر

تسليح وتدريب المعارضة السورية، ولعبت دوراً مماثالً ھي نفسھا. لكن تبين أن ھذا الدعم غير كاٍف 
ة أميركيمصلحة  إلى التصعيد. ونظراً ألنھا لم ترإلسقاط النظام، وبدالً من ذلك دفع داعمي األسد 

ً موقف استراتيجية على المحك، حيث إن ن ظام األسد لم يشكل تھديداً خارجياً، فإن واشنطن وقفت غالبا
المتفرج. مع تعاظم الفظاعات التي ارتكبھا النظام، رسم أوباما خطاً عند استخدام اأٍلسلحة الكيميائية. عندما 

مج تجاھل النظام الخط األحمر الذي وضعته الواليات المتحدة، تردد أوباما، ومن ثم اختار تفكيك برنا
األسلحة الكيميائية في سورية بدالً من توجيه ضربات عسكرية يمكن القول إنھا ما كانت لتحدث أكثر من 

بالنسبة لحلفاء الواليات المتحدة، كان ھذا دليالً آخر على عدم إمكانية الركون إلى أوباما،  90أثر رمزي.
بالنظر إلى أن جميع األطراف فقدت ضده. ظلت المبادرات الدبلوماسية لوضع حد للقتال محاصرة  فتحولوا
، مع ازدياد 2015أنھا يمكن أن تنتصر في صراع دائم التحول. في النھاية، في أيلول/سبتمبر في األمل 

ً لحماية حليفھا، ومنع "تغيير النظام"   من خالل عملية تقودھاضعف النظام، تدخلت روسيا عسكريا
ن شأنه أن يھدد إحكام قبضة الرئيس الروسي فالديمير م لمتحدة، األمر الذي كانت تخشى أنالواليات ا

بوتين على السلطة في موسكو، وزيادة نفوذھا في الفراغ المتسع الذي كانت الواليات المتحدة قد تركته في 
  الشرق األوسط.

الرئيسي في سورية أصبح صعود المجموعات الجھادية في فوضى  ميركيفي المحصلة، فإن الشاغل األ
ً المجموعات ذات األجندات العابرة لألوطان. مالحقة جبھة النصرة، فرع الحرب األھ لية، خصوصا
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القاعدة، وكذلك المجموعة التي انشقت عنھا، تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (التي شكلت انبعاثاً 
ً وبشكل تجديداً للقاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي)، أدخل مباشر في الحرب  الواليات المتحدة عسكريا

الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وحدات  –السورية. أدى اختيارھا لحلفائھا في ھذه الحرب 
التركية؛ حيث كانت األولوية  –ة ميركيإلى توتر العالقات األ–حماية الشعب، وليس الجيش التركي 

القصوى لتركيا محاربة حزب العمال الكردستاني، وليس تنظيم الدولة اإلسالمية. كان ھذا ھو الوضع 
عشية دخول دونالد ترامب إلى البيت األبيض. بعد نحو عام من إدارته، ال تزال سياسة الواليات المتحدة في 

في الرغبة بمحاربة تنظيم الدولة  اً ن يبدو أن ثمة استمرارالشرق األوسط وشمال أفريقيا غير واضحة. لك
حيال إيران  ميركيوتشدداً في الموقف األ –في سورية، واليمن ومناطق أخرى  –اإلسالمية والقاعدة 

لھجة علنية نارية. لقد أشارت اإلدارة الجديدة إلى نيتھا تحجيم التأثير المتنامي إليران في المنطقة،  وتبني
ً حاراً من وھي مقارب ، ولتقويض االتفاق النووي قبل إسرائيل والسعودية واإلماراتة لقيت تشجيعا

 91اإليراني، ربما بإثارة أزمة مع إيران. يبدو أن السعودية، بشكل خاص، حصلت على تفويض مطلق.
نتيجة مباشرة لحماسة الزعماء السعوديين التي أوقظت من  2017شكلت أزمة قطر في حزيران/يونيو 

يد تحالفھم مع واشنطن، لكنھا خلقت تناقضات في التحالفات الخليجية األخرى وھددت بانھيار مجلس جد
التعاون الخليجي، ذات المنظمة التي تم تأسيسھا كجبھة عربية مشتركة ضد تعديات إيران. في سورية، 

مان الفشل المتكرر ساعد غياب تفاھم مشترك بين الواليات المتحدة وروسيا حول كيفية إنھاء الحرب في ض
ً أصالً، لكنه كان بالتأكيد  للمحادثات التي جرت بوساطة األمم المتحدة. ربما لم يكن مثل ذلك التفاھم كافيا

ً إلنھاء الحرب. في العام  ً منفصالً (عملية 2017ضروريا ، أطلقت روسيا وتركيا وإيران مساراً تفاوضيا
  "أستانة")، بغياب الواليات المتحدة تقريباً. 

والفوضى التي نشأت في أعقابه بداية نھاية نظام القطب الواحد المرتكز  2003شكل غزو العراق في العام 
إلى الواليات المتحدة الذي كان قد صاغ األحداث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الخمسين 

احة التي تركت فارغة بسبب االنسحاب ، وكذلك السياسة الدولية. المسالفراغ عاماً التي سبقته. الطبيعة تكره
النسبي للواليات المتحدة من المنطقة شجع جملة من الالعبين الطموحين إلطالق مغامرات عسكرية في 

  المنطقة. ھذه المغامرات ستزيد من تعقيد عملية خفض التصعيد التي تحتاجھا المنطقة بشكل ملح.
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 ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد الحرب الباردة باستثناء  روسيا، التي كانت غير مرئية تقريبا
سورية يستند إلى عالقة قديمة ومستمرة مع نظام األسد، عادت بقوة في في موطئ قدم عسكري ثانوي 

. أدى تدخلھا في سورية إلى عكس المسار المتھاوي للنظام، ومنح روسيا دوراً جديداً 2015أيلول/سبتمبر 
س في سورية وحسب بل ربما في المنطقة بأسرھا. لكن مع كل الحديث عن عودة الحرب الباردة، بارزاً لي

فإن روسيا ال تمتلك القدرة وال اإلرادة لتحل بشكل كامل محل الواليات المتحدة بوصفھا الحكم الرئيسي في 
  ح سيظل محدوداً.صراعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ وفي حين أن نفوذھا يتنامى، لكنه على األرج

الروسية في ظل حكم الرئيس فالديمير بوتين ثالثة دوافع رئيسية: المحافظة على النظام،  دوليةللسياسة ال
وكبح جماح التعديات الغربية (الواليات المتحدة/االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي) على فضاء 

ً كوسيلة لشرعنة النظام وربما لصرف االتحاد السوفييتي السابق واستعادة مكانة القوة العظمى  ولو رمزيا
بالتعامل مع أي جھة؛ حيث إن صفقات روسيا االنتباه عن الظروف االقتصادية في الداخل. اليوم، ترضى 

   93أنحاء المنطقة. تشمل جميعأسلحتھا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ال أفريقيا (وفي مناطق أخرى أيضاً). يتمثل أحد الدوافع الرئيسية للسياسة الروسية في الشرق األوسط وشم
اً. المسؤولون الروس يعزون الفوضى الراھنة في شمال أميركيفي مقاومة فكرة "تغيير األنظمة" المدفوعة 

أفريقيا إلى فشل الدول الغربية في المحافظة على أنظمة، مھما كانت استبدادية، فإنھا على األقل كانت 
 

 
لم تضع الواليات المتحدة أي قيود على اإلطالق على أفعال السعودية في اليمن، ولم تتمكن من إقناع الرياض بعكس مسارھا في  91

المواجھة مع قطر، ووقفت على الحياد عندما ضغط السعوديون على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كي يستقيل (في تشرين 
 ). 2017الثاني/نوفمبر 

 ھذا الجزء على أبحاث إضافية أجراھا ديميتار بيتشيف.يعتمد  92
عدة بلدان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعد مستوردة رئيسية لألسلحة روسية الصنع: سورية، والجزائر، وإيران، ومؤخراً  93

في سورية وفر فرصة  العراق ومصر، وثمة إمكانية لتوسيع المبيعات إلى الخليج. عالوة على ذلك، فإن تدخل روسيا العسكري
 Leonid Bershidsky, “Syrian war gives Russia a chance to testالختبار واستعراض أسلحتھا بظروف المعركة. 

s ’Arms Exports Add to Russia“, Bloomberg, 15 October 2015; and Nikolay Kozhanov, ”weapons
use, 20 July 2016., Chatham Ho”Tools of Influence in Middle East . 
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األمر األكثر حساسية من وجھة نظرھم، سواء في أوروبا  94اإلقليمي. تضمن بشكل مشترك االستقرار
ً عن التدخل العسكري أو عن انتفاضات  الشرقية أو الشرق األوسط وبصرف النظر عما إذا كان ناجما

ولذلك فقد أرعبھم خالل عام  95شعبية منظمة أو ميسرة، فإن أثر الدومينو قد يصل في النھاية إلى موسكو.
 96سني مبارك، ورأوا فيه نتيجة لمكائد إدارة أوباما وليس نتيجة عفوية النتفاضة شعبية.سقوط ح 2011

وكانت تساورھم الشكوك على نحو خاص من الدعوات الغربية للتدخل العسكري في ليبيا نيابة عن المدنيين 
قد ندمت المحاصرين في بنغازي تحت عنوان "مسؤولية الحماية"، وأحجمت عن السماح به أو إقراره. ل

منع التدخل في مجلس األمن، بعد أن رأت أن السبب المعلن أصبح ذريعة إلزاحة معمر بعدم على قرارھا 
   97، بالقوة بأيد غربية.الزئبقي القذافي، الزعيم الليبي

ستراتيجية أثرت التجربة الليبية بعمق باستجابة روسيا لألزمة السورية، التي بلورت ھذه الحجج. كان ال
عدة أھداف: دعم األسد وبالتالي منع "تغيير النظام" بدفع من الواليات المتحدة؛ واكتساب النفوذ في روسيا 

وجه الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في أعقاب أزمة أوكرانيا كوسيلة لرفع العقوبات؛ واستعادة ما 
تحاد السوفييتي، واستعادة مكانة فقدته في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي خسرته بعد تفكك اال

القوة العالمية الكبرى إذا أمكن؛ ومحاربة الجھاديين، الذين ھاجر عدد منھم إلى سورية من شمال القوقاز 
إلى وطنھم فيما بعد للقتال ضد حكامھم في  د وتأسيس خالفة، والذين قد يعودونلمحاربة نظام األس

  98موسكو.

دمت الحكومة الروسية عدة أدوات: حق الفيتو في مجلس األمن لمنع ومن أجل تحقيق ھذه األھداف، استخ
مدادات األسلحة (بما فيھا أنظمة دفاع جوي متقدمة) والمشورة العسكرية إالقرارات التي تدين نظام األسد؛ و

، عندما بدا أن النظام قد ال يتمكن من البقاء 2015لألسد؛ وإرسال قواتھا العسكرية، في أيلول/سبتمبر 
موسكو  تخذة باالعتبار دروس تدخلھا في أفغانستان، كانآالعتماد على قواته وحدھا. لكن منذ البداية، وبا

التزام مفرط قد يمنعھا من الخروج دون من حذرة من "مھمة تتطور على عكس الشكل الذي خطط لھا" و
وات األسد وحلفائھا، خسائر كبيرة وھزيمة سياسية. لقد اقتصرت بشكل رئيسي على تقديم الدعم الجوي لق

  99القوات البرية.الذين يقدمون باالعتماد على آخرين (إيران، وحزب هللا، وميليشيات مختلفة والنظام نفسه) 

انتصارات روسيا العسكرية وضعتھا في مقعد القيادة. لقد كانت قواتھا الجوية حرة التصرف بالطريقة التي 
تراھا مناسبة؛ في حين كانت طائرات التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة تھاجم جھاديي تنظيم الدولة 

 
 
 .2016مقابلة مع مسؤول روسي، موسكو، آذار/مارس  94
95 Insight , ”Revolutionary Stance toward the Arab Spring-s Counter’Russia“Pavel K. Baev, 

Turkey, Vol. 13, No. 3 (2011), pp. 11-19.. 
مسؤول أن ھذه كانت وجھة نظر األغلبية في أوساط فريق . ادعى ال2016مقابلة مع مسؤول روسي، موسكو، شباط/فبراير  96

الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية، بما في ذلك السفراء الروس العاملين في المنطقة. حتى أولئك في موسكو الذين 
حكمه، سرع في سقوط الزعيم  يقرون بالجذور الشعبية لالنتفاضة ال زالوا يجادلون بأن أوباما، بإحجامه عن دعم مبارك مع ترنح

المصري، ما أدى إلى فترة من الفوضى وحكم اإلخوان المسلمين، وھي مجموعة بغيضة على الغرائز العلمانية للزعماء الروس، 
 .2016وأطلقت العنان لقوى الفوضى التي من المستحيل السيطرة عليھا. مقابلة مع مسؤول روسي، موسكو، آذار/مارس 

97 s Line in the Sand on Syria: Why Moscow Wants to Halt the Arab ’Russia“, Dmitri Trenin
Spring”, Foreign Affairs, 5 February 2012. ًانظر أيضا .Hugh Roberts, “Who said Gaddafi had to go?” 

and subsequent debate, London Review of Books, 17 November 2011. .سي، سيرغي وزير الخارجية الرو
 1. خطابه في مؤتمر الحوار المتوسطي في روما، 2017الفروف، أشار إلى ھذا صراحة مرة أخرى في كانون األول/ديسمبر 

 .2017كانون األول/ديسمبر 
 ,s Power Play in ’Putin“Angela Stentأھداف روسيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واردة في مقال  98

Syria”, Foreign Affairs; (Jan/Feb 2016), pp. 106-113. قد تكون محاربة الجھاديين المصلحة الروسية الرئيسية في .
. لقد وفر صعود النزعة الجھادية في سورية 2016سورية لكنھا تقدم رواية قوية للجمھور المحلي. مقابالت، موسكو، شباط/فبراير 

مقاتل من شمال  7,000ھم بعيداً عن روسيا. حالياً، قد يكون ھناك نحو والعراق فرصة لتصدير الجھاديين المحليين ومحاربت
 North Caucasian“القوقاز وآسيا الوسطى في الشرق األوسط؛ وبعضھم وصل إلى مناصب عليا في تنظيم الدولة اإلسالمية. 

fighters in Syria and Iraq and IS propaganda in Russian language”, Europol Counter Terrorism and 
EU Internet Referral Unit, The Hague, September 2015 (declassified). لكن يمكن لسياسة روسيا في تصدير .

للمترو في سان بطرسبرغ نفذه أوزبكستاني  2017الجھاديين أن تنعكس عليھا وعلى تركيا أيضاً. ُذكر أن تفجير نيسان/أبريل 
ضد مطار أتاتورك في اسطنبول نفذ  2016ل إلى روسيا من تركيا. كما أن ھجوم حزيران/يونيو مولود في قرغيزستان كان قد ُرح

من قبل مجموعة تضم أشخاصاً من االتحاد الروسي وأوزبكستان وقرغيزستان. بعض أو جميع منفذي ھذه الھجمات كانوا قد قضوا 
ً مع تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية. انظر   Crisis Group Europe and Central Asia Report N°238, Theوقتا

North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?, 16 March 2016. . 
  .2016آذار/مارس  29، "خيار روسيا في سورية"، 47إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  99
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حة والجھاديين على مختلف فإن روسيا كانت تھاجم المعارضة المسل 100اإلسالمية وھيئة تحرير الشام،
دلب، استعاد إانتماءاتھم. نظام األسد، الذي كان قد خسر مناطق واسعة في الشھور السابقة، بما في ذلك في 

المبادرة العسكرية. وبمرور الوقت، اكتسبت روسيا اليد العليا على الجبھة الدبلوماسية أيضاً، وتجاوزت 
إيران وتركيا، ولكال القوتين مصالح مباشرة في حصيلة  الواليات المتحدة وانخرطت في محادثات مع

الحرب أكثر من موسكو. بعد ھجوم مدمر على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، أشرف 
وأطلق محادثات سالم في  2016ھذا الثالثي على استسالمھا لقوات األسد في كانون األول/ديسمبر 

   101دقة على مكانة روسيا الجديدة.ستانة، في مصاأالعاصمة الكازاخية 

نجازات كبيرة للقيادة الروسية رغم أنھا لم تحقق كل أھداف روسيا. كي تكون قوة عالمية إشكلت ھذه 
محترمة، فإن روسيا بحاجة لسالم في سورية بشروطھا. في حين أنھا دعمت محادثات السالم، بل أطلقتھا، 

النظام، ناھيك عن إجراء تحوالت فيه. نظراً ألن القيادة السورية فإنھا لم تقدم دليالً على أن بوسعھا إشراك 
كما أن روسيا  102تعرف أن روسيا ال ترغب بسقوط النظام، فإنھا تتمتع بنفوذ كبير على القوة الراعية لھا.

قد تجد، بعد أن أصبحت تتولى زمام القيادة، أن وجودھا ينطوي على مسؤوليات، مثل منع حدوث مواجھة 
  ن/حزب هللا وإسرائيل في جنوب سورية.بين إيرا

خريطة طريق موسكو المفضلة لسورية تتمثل في ترتيب تقاسم أعباء حيث تبقى روسيا مسؤولة عن األمن، 
وتدعم األمم المتحدة جھود الوساطة التي تقودھا روسيا نحو تسوية سياسية ويتولى االتحاد األوروبي ودول 

ثة تحديات إضافية؛ يتمثل األول في عالقتھا مع إسرائيل بالنظر إلى وتواجه ثال 103الخليج إعادة اإلعمار.
ً وتعتمد على موسكو  القوة العسكرية المتنامية لحزب هللا وإيران، والتي تعتبرھا تل أبيب تھديداً وشيكا

ال يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستكون ميالة إلى ذلك، لكن يبدو أنھا  104للتخفيف من حدته.
مليون ناطق بالروسية من سائر أنحاء  1.5صة على تعزيز عالقاتھا مع إسرائيل، التي يعيش فيھا نحو حري

يدعي المسؤولون العسكريون الروس أن روسيا تقدم أسلحة لحزب هللا فقط  105االتحاد السوفييتي السابق.
وسكو تراقب االلتزام بعد أن وقعت اتفاقيات مستخدم نھائي تقصر استخدامھا على المسرح السوري، وأن م

نھم لم يروا قيوداً ذات معنى على عمليات إبذلك بشكل دقيق. رداً على ذلك، يقول المسؤولون اإلسرائيليون 
   106نقل األسلحة الروسية، وأن حزب هللا نقل أسلحة قدمتھا له روسيا إلى لبنان وبمعرفة روسيا الكاملة.

بين تركيا والمجموعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في تحٍد ثاٍن بالنسبة لروسيا يتمثل في الموازنة 
لطائرة روسية سمح لموسكو بوضع أنقرة في  2015سقاط المعارضة السورية المسلحة في العام إسورية. 

"مكانھا"؛ وتركيا، التي تبين أنھا مستعدة لتقديم تنازالت كبيرة مقابل المساعدة في قمع حزب العمال 

 
 

على وحدات النظام ووحدات متحالفة معه قرب التنف شرق  2017 استثناء بارز تمثل في الغارة األميركية في أيار/مايو 100
سورية، بالقرب من الحدود العراقية واألردنية. لقد كانت الواليات المتحدة تدرب مجموعات معارضة مسلحة سورية ھناك 

 في دير الزور ومحيطھا.تنظيم الدولة استعداداً للحرب ضد 
كانون الثاني/يناير  24حادثات السورية في أستانة؟"، تعليق لمجموعة األزمات، نوح بونسي، "ماذا كان على المحك في الم 101

2017. 
أنه من وجھة نظر موسكو ال تستطيع سورية  2017يذكر أن الرئيس فالديمير بوتين أخبر األسد في كانون األول/ديسمبر  102

أكثر تنوعاً بعد انتھاء الصراع. مقابلة، موسكو، كانون  ، وأنه سيترتب على األسد القبول بنظام2011العودة إلى أيام ما قبل العام 
 .2017األول/ديسمبر 

“ Russia؛ و 2017يذكر أن ھذا ما نقله المسؤولون الروس لنظرائھم في االتحاد األوروبي. مقابلة، بروكسل، شباط/فبراير  103
asks world powers to pay for Syria reconstruction”, Financial Times, 23 February 2017. إضافة إلى .

ذلك، عبرت الصين عن اھتمامھا بالمساعدة بإعادة اإلعمار. خطاب فو يينغ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المؤتمر الشعبي 
 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  30الوطني الصيني، مؤتمر روما للحوار المتوسطي، روما، 

 .2016مقابالت، تل أبيب، أيلول/سبتمبر  104
إسرائيلية أقوى ستشمل: انخراط دبلوماسي على أعلى مستوى (قمم منتظمة بين  –من منظور إسرائيل، فإن شراكة روسية  105

بوتين ونتنياھو)؛ قواعد متفق عليھا (على سبيل المثال، أال تقدم روسيا أسلحة لحزب هللا وأال تحميه من الضربات الجوية 
 ,Seth Frantzmanالدور العسكري الروسي في سورية؛ وتعاون اقتصادي وثيق. اإلسرائيلية)؛ وقبول إسرائيل باألسد وب

“Despite Syria, Israel-Russia relations are the warmest in history”, Jerusalem Post, 25 March 
2017.. 

. 2016نيسان/أبريل  ؛ ومع مسؤول عسكري، تل أبيب،2006مقابالت مع دبلوماسي روسي، تل أبيب، تشرين األول/أكتوبر  106
يستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياھو في حوار نشط مع بوتين. وقد كان رد روسيا على ضربات الجيش اإلسرائيلي المتكررة ضد 
أھداف النظام السوري وحزب هللا خجولة. من جانب موسكو، فإن روسيا ستحاول منع إيران و/أو حزب هللا من االقتراب أكثر مما 

لجوالن، وستكون مستعدة الستخدام الدبلوماسية وعالقاتھا الجيدة مع كل من إسرائيل وإيران لمنع مواجھة مباشرة ينبغي من ا
بينھما، لكنھا لن تتدخل في أي تبادل لألعمال القتالية بين الطرفين، مثل الضربات الجوية اإلسرائيلية على قواعد إيرانية في 

. مسؤولون إيرانيون عبروا عن ثقتھم بأن موسكو لن تسمح بتصاعد 2017يسمبر سورية. مقابالت، موسكو، كانون األول/د
 .2017مواجھة بين إسرائيل وإيران في سورية. مقابالت، كانون األول/ديسمبر 
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على التوقف عن دعم المعارضة المسلحة في شرق حلب مقابل السماح  2016وافقت في العام الكردستاني، 
قامت روسيا من ثم بتشكيل  107لھا بتحريك قواتھا في شمال سورية لمنع تقدم وحدات حماية الشعب غرباً.

رين. وحصلت ميدان المعركة بإجبار األكراد على االعتماد على النظام لالنتقال بين الضواحي الشرقية وعف
روسيا على مكاسب من قتال وحدات حماية الشعب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وحتى كانون 

، ضد المعارضة المسلحة في حلب وحولھا. بالمقابل، ساعدت بردع الھجمات التركية 2016األول/ديسمبر 
ھا أصرت على أن رغم أن 108على عفرين وأشارت إلى بعض االنفتاح على مطالب األكراد بالحكم الذاتي.

   109وضعھم مع دمشق.ليتفاوضوا على أي تغيير 

أما التحدي الثالث لروسيا فيتمثل في إدارة تحالفھا مع إيران. تتالقى المصالح الرئيسية لطھران وموسكو 
في سورية؛ فكالھما تسعيان لحماية نظام األسد. وقد جعل ھذا عالقاتھما األمنية ترتقي بشكل غير مسبوق. 

لتحوط ضد الواليات المتحدة. لكن، ورغم المشاركة في اا بحاجة بعضھما بعضاً لتحقيق التوازن وكما أنھم
ستانة، ليس من الواضح إلى أي حد تدعم إيران رؤية روسيا لترتيب تقاسم السلطة الذي يضمنه أعملية 

لى أنھا جزء من وبالمقابل، فإن روسيا ال ترغب أن ينظر إليھا ع 110تحالف واسع لقوى إقليمية وعالمية.
وترغب بتوسيع  111ھا في صراعات الشرق األوسط،ءقوده إيران يعارض السعودية وشركاتحالف ت

عالقاتھا التجارية مع دول الخليج. كقوة عظمى سابقة محبطة، تحاول روسيا استغالل التراجع النسبي 
لالعبين اإلقليميين ال يثقون للواليات المتحدة في القضايا العالمية لتعود بصيغة ما بعد سوفيتية. لكن ا

ال يثقون بدوافع الواليات المتحدة. على سبيل المثال، فإن دعم موسكو لألسد ال يحظى  بروسيا بقدر ما
بالشعبية في أوساط التحالف المعادي إليران. لكن ينظر إلى روسيا بشكل عام على أنھا األقل تھديداً ألنھا 

الذي تتمتع به الواليات المتحدة. كما ينظر إليھا بدرجة أقل من تتمتع بثقل سياسي وعسكري أقل من ذاك 
انعدام الثقة بصفتھا قادم جديد إلى المنطقة (بصفتھا روسيا، وليس االتحاد السوفييتي)، والتي لم تظھر 
(حتى اآلن) تفضيالت سياسية قوية، باستثناء دعمھا لألسد وعدائھا لإلسالميين. وبالفعل فإن األنظمة 

  ظلت خارج الصراعات في العراق واليمن. من جھتھا  روسيا، وموسكو رضىبة مسرورادية االستبد

ل المسؤولية ترى في الوضع المتدھور في المنطقة تھديداً لھا وتحمّ  أمر واقعفي المحصلة، فإن روسيا قوة 
نظمة بقاء على األاضات العربية. إنھا تفضل خيار اإلللغرب لتغذيته الفوضى من خالل دعم االنتف

االستبدادية، مھما كانت متصلبة، بدالً من االعتراف بفقدانھا للشرعية والحاجة الماسة لإلصالح. قد تكون 
مستعدة للعمل بالتنسيق مع آخرين، لكنھا ال تثق بدوافع الدول الغربية. عالوة على ذلك، ومع وجود رئيس 

قة بين الواليات المتحدة وروسيا، فإن أية مباحثات ال يمكن التنبؤ بأفعاله في البيت األبيض وتنامي انعدام الث
  112جدية، ناھيك عن مقاربة تعاونية، تبقى رمزية وحسب.

  حاد األوروبي والدول األعضاء فيهاالت  .3

لالتحاد األوروبي مصالح استراتيجية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لكنه نأى بنفسه عن لعب 
دور سياسي يتناسب مع تلك المصالح أو مع ثقله االقتصادي. تمثل انخراطه المتميز الوحيد في التوسط في 

ن دور مكتب رئيس صراعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا في األزمة النووية اإليرانية؛ حيث كا
 – 1+  5بين مجموعة  2015المفوضية بارزاً في المساعدة في التوصل إلى االتفاق النووي في العام 

ً باالتحاد األوروبي  وإيران. لقد شارك االتحاد األوروبي في محاوالت وساطة  – 3+  3المعروفة أيضا
وفي سورية قال االتحاد األوروبي إنه أخرى؛ فھو عضو في الرباعية التي تتوسط بين إسرائيل وفلسطين، 

يعتزم استخدام مساعدات إعادة اإلعمار كأداة للنفوذ للتوصل إلى عملية سياسية مستدامة حول ما وصفه 
وھو إجماع أساسي يبدأ بمعالجة المصالح واالھتمامات  –رئيس المفوضية بـ "نقطة ھبوط مشتركة" 

  ھذه الجھود ال ترقى إلى مكانة الدبلوماسية النشطة. إال أن 113الجوھرية للجھات المعنية الرئيسية.

 
 

107 , op. cit.”How Assad’s Enemies Gave Up“Lund, . 
 ,Monitor-Al, ”in AfrinTurkey waiting … and waiting … to intervene “Fehim Tastekin 14 ,انظر  108

July 2017.. 
 .2017مقابالت مع مسؤول روسي رفيع، موسكو، نيسان/أبريل  109
 .2017؛ ومع مسؤولين إيرانيين، كانون األول/ديسمبر 2017مقابالت، موسكو، كانون األول/ديسمبر  110
 ,Partnership: An Overview  Iran-RussiaRussian International Affairs Councilانظر سلسلة مقاالت في  111

and Prospects for the Future (2016). . 
 .2017مقابالت، موسكو، كانون األول/ديسمبر  112
 .2017مقابالت مع مسؤولين في االتحاد األوروبي، بروكسل، نيسان/أبريل  113
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ومرد ھذا إلى أن تحالف االتحاد األوروبي مع الواليات المتحدة، وھي العب دولي له مصالحه 
االستراتيجية الخاصة في المنطقة، مكنه من لعب دور اقتصادي أكثر منه سياسي، أو عسكري. من بين 

مارية السابقة بريطانيا وفرنسا (وإيطاليا في ليبيا) كان لھا دور متقدم، الدول األوروبية، فإن القوى االستع
ً من الوزن الثقيل بحد  ً اقتصاديا ً من خالل مبيعات األسلحة، لكن ككتلة فإن أوروبا كانت العبا خصوصا

في  ذاتھا. لقد شجع االتحاد األوروبي العالقات التجارية، وقدم مساعدات إنسانية وتنموية ومساعدات مھمة
  إعادة اإلعمار ودفع نحو االندماج االقتصادي واإلصالح الديمقراطي. 

ثمة عامل يسھم في تعقيد األمور يتمثل في غياب سياسة خارجية أوروبية موحدة. تسعى الدول األعضاء 
لتحقيق مصالحھا الخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبقيامھا بذلك فإن جھودھا تتعارض أحياناً. 

تباعد سياساتھا حيال أزمات المنطقة وصراعاتھا تقوض احتمال التوصل إلى حلول فعالة بينما تقلل من إن 
   114مكانة االتحاد األوروبي كمؤسسة ذات مقاربة متماسكة.

تتمثل المصالح االستراتيجية ألوروبا في أمن الطاقة، واالستقرار السياسي والتمكن من الوصول إلى 
يات أزمات المنطقة. لقد استجاب الالعبون األوروبيون الرئيسيون، المملكة األسواق والحد من تداع

المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بشكل منفصل ومختلف ألزمة المھاجرين/الالجئين وللتھديد الجھادي، وفي 
بعض األحيان وجدوا أنفسھم على جوانب مختلفة من الصراعات، وبشكل يتباين مع المواقف المعلنة 

األوروبي. في ليبيا، تصرفت إيطاليا وفرنسا، بشكل خاص، بشكل متعارض. وفي اليمن، لعب لالتحاد 
االتحاد األوروبي دوراً بناًء في مساعدة الوساطة الحيادية لألمم المتحدة، لكن جھوده قوضتھا الدول 

ودية، وقدمتا له األعضاء، وبشكل خاص المملكة المتحدة وفرنسا، اللتان وقفتا مع التحالف الذي تقوده السع
بريل أ) في نيسان/2216األسلحة وساعدتاه على الحصول على قرار أحادي من مجلس األمن (القرار 

في ليبيا، لم تنسق المملكة المتحدة، وفرنسا وإيطاليا أفعالھا وتدخالتھا؛ ولم يسھم ھذا في جھود  2015.115
   116عبين الرئيسيين.األمم المتحدة في تشكيل حكومة وفاق وطني مقبولة لجميع الال

ثمة مشكلتان بارزتان أخريان تتمثالن في اتباع سياسات قصيرة األجل واالستجابات التي يطغى عليھا 
العمل العسكري. على الجبھة العسكرية، نزع االتحاد األوروبي للسير خلف قيادة واشنطن، وانضمت دوله 

ة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسورية. األعضاء إلى التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمحارب
في حين أن ھذا كان مفھوماً، فإن على المرء أن يتشكك في التصميم الذي يميز السعي لتحقيق ھذا الھدف 
االستراتيجي على حساب معالجة المشاكل األخرى المسببة للصراع. عالوة على ذلك، فإن العمل العسكري 

طار االستراتيجي الكلي الذي يضع في الحسبان تحقيق االستقرار به خارج اإلراق وسورية تم القيام في الع
بعد انتھاء الصراع ومتطلبات بناء السالم. أحد األمثلة على ذلك ھو الدعم العسكري للحلفاء المحليين، مثل 

ظيم بينما أھملت معالجة المظالم العربية السنية. يمكن القضاء على وباء تن 117بعض األحزاب الكردية،
الدولة اإلسالمية فقط من خالل استراتيجية تتمثل في مساعدة العراقيين على إعادة بناء مدنھم ومؤسساتھم 

  المدمرة استناداً إلى مبادئ المشاركة الشاملة.

ً النتائج العسكرية) لبرلمانات وجماھير غير  إن الحاجة إلظھار نتائج قصيرة األمد (بما في ذلك وخصوصا
حدد توزيع الموارد ويتعارض مع جھود منع الصراعات في الشرق األوسط وشمال صبورة ھو الذي ي

أفريقيا التي قد تكون على المدى المتوسط والبعيد أكثر فعالية بكثير في معالجة التھديدات الراھنة. وبالفعل، 
تيجية للدول فإن الحلول السريعة يمكن أيضاً أن تقوض ذلك الھدف وبالتالي تلحق الضرر بالمصالح االسترا

الدول  اتسم به مسعىاألوروبية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. على سبيل المثال، فإن التلھف الذي 
يتعارض بشدة وفي حين أنه مفھوم تماماً،  األوروبية، وخصوصاً إيطاليا، لوقف تدفق المھاجرين عبر ليبيا،

 
 

114 , 12 August 2015.Politico, ”yopia’s Middle East mEurope“Joost Hiltermann, . 
 تقرير مجموعة األزمات، "اليمن: ھل السالم ممكن؟"، مرجع سابق.  115
تشرين  4، "االتفاق السياسي الليبي وضرورة إعادة صياغته"، 170تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط رقم  116

أن دعا الرئيس الفرنسي ، على سبيل المثال، ظھرت توترات بين فرنسا وإيطاليا بعد 2017. في أواسط العام 2016الثاني/نوفمبر 
المنتخب، إيمانويل ماكرون، المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، إلى باريس مع رئيس الوزراء المعترف به، فايز 
السراج، في محاولة للتوسط في اتفاق سالم. إيطاليا، التي تتركز مصالحھا الرئيسية في ليبيا في الغرب، نظرت بتشكك إلى 

، وعالقاتھا الوثيقة مع راعيتيه الرئيسيتين، 2016نحو حفتر، ومساعدتھا العسكرية لقواته في بنغازي في العام مبادرات فرنسا 
 مصر واإلمارات العربية المتحدة.

عندما ظھرت أسلحة ألمانية خالل القتال بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سنجار في أيار/مايو  117
ألمانيا من الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم استخدام األسلحة التي زودته بھا ألمانيا في صراعات ال تتعلق ، طلبت 2017

بتنظيم الدولة اإلسالمية؛ ويذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني التزم بذلك. قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية للقوات االتحادية 
 .2017ني، برلين، تموز/يوليو العراقية أيضاً. مقابلة مع مسؤول ألما
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والمتمثلة بإيجاد حل سياسي للصراع الليبي مع إحجامھا عن معالجة األھداف بعيدة المدى األكثر أھمية 
ً يشكل أفضل حل يوفر  وتحقيق االستقرار في الوضع االقتصادي واألمني. إن معالجة ھذه القضايا معا

  118السالمة للمھاجرين وال يشجعھم على القيام برحلة خطرة إلى أوروبا.

ً فعاالً، عليه أن ينفتح على التحدث إلى جميع األطراف، حتى  أخيراً، وكي يكون االتحاد األوروبي وسيطا
لو كان يختلف بعمق مع منظور حكومة أو مجموعة سياسية ما. ثمة استثناءات بالطبع؛ فتنظيمات مثل 
القاعدة أو الدولة اإلسالمية التي ترفض االنخراط في السياسة ھي خارج ھذا السياق، حتى لو كان الحوار 

ساس كل حالة حسب مقتضياتھا. أما اإلسالميين المعتدلين ألى حول القضايا اإلنسانية ينبغي أن يدرس ع
الذين يدعمون الممارسات السياسية التشاركية والتبادل السلمي للسلطة فقد أصبحوا جزءاً ال مھرب منه في 
المشھد السياسي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن عدم استعداد االتحاد األوروبي لالنخراط مع مثل 

إلى مفسدات رئيسية تعيق  التحولوعات الستكشاف سبل الخروج من الصراعات يدفعھا إلى ھذه المجم
  119ھا الشباب على اختيار مسار العنف.ءدم نحو تسوية تفاوضية وتشجع أعضاالتق

  

  

 
 

s People Smugglers for ’t Block Libya’Quick Fixes Won“ommentary, Crisis Group Cانظر  118
Long”, 14 September 2017 كيف أصبح إقليم 179؛ وتقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم" ،

 .2017تموز/يوليو  31"، فزان الليبي أحد الحدود الجديدة ألوروبا
، وال يجدون دعماً 2013تشكل مصر مثاالً على ذلك، حيث قُمع اإلخوان المسلمون بعنف غير مسبوق بعد انقالب تموز/يوليو  119

في أوروبا، وباتوا ال يجدون على نحو متزايد من يتحاور معھم رغم استمرار األھمية السياسية للتنظيم في مصر وبلدان أخرى. 
 Crisis Group. انظر 2017-2015مع أعضاء في اإلخوان المسلمين، ومسؤولين في االتحاد األوروبي،  مقابالت

Commentary, “Keeping Egypt’s Politics on the Agenda”, 30 April 2017.. 
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IV. كيفية معالجة التشابك المتزايد للصراعات  

  طوط الصراعات والتدخالت الخارجيةتقاطع خ  آ.

نظرة شاملة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تظھر منطقة تسودھا صراعات عنيفة تعصف بكل 
ال  اً ، وتعبر الحدود الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان، وتقسم البلدان، وتلتھم المدن، وتقتل أعدادأجزائھا

في  120ين و/أو انتھازيين.ھلع –حصر لھا من الناس، وتؤدي إلى تدفقات من السكان وتجتذب العبين جدد 
ً من الصراعات المسلحة، فإن مدى تأثرھا اليوم بالعنف غير مسبوق. حين أن المنطقة لم تخلُ   121يوما

ً تجاوزت الحدود وفي بعض الحاالت بدأت بتوليد بعضھا بعضاً.  وسبب ذلك أن الصراعات المتولدة محليا
تتخفى تحت عباءة مظالم وأھداف التي اعات وخالل ھذه العملية، يتم ابتالع المحركات األصلية للصر

جديدة، يتنطع لھا العبون جدد في الصراع ويتم إعادة توظيفھا في سرديات معدلة تخدم أھدافھم الخاصة. 
ً مفاجئة، تحالفات  مع تضاعف عدد الالعبين وتشرذمھم، فإنھم ينخرطون في تحالفات جديدة، وأحيانا

مصالح، وبالتالي يجبرون على تمييع أيديولوجياتھم السياسية الجتذاب مصلحية تستند إلى التالقي المؤقت لل
   122قوة بشرية جديدة من خارج مجموعتھم المباشرة ويحكمون فعلياً المناطق التي يستولون عليھا.

مع تقاطع الصراعات التي تنتمي إلى مجموعات منفصلة، فإنھا تتحول وتتغير، إال أن قواھا الدافعة 
ودة، وكذلك العبيھا الرئيسيين. إذا لم نعالج الصراعات الجديدة والقديمة على حد سواء، األصلية تظل موج

مع فھم كامل لنشوء وتطور كل منھا ومنطقھا الداخلي، فإننا نخاطر بمعالجة األعراض بدالً من األسباب، 
ليين على تصميم ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بدالً من تخفيف حدتھا، وسنفشل في مساعدة الالعبين المح

  تسويات عملية للصراعات.

ما يفاقم ھذا الوضع المعقد ھو التدخالت الخارجية من أي نوع كانت وبصرف النظر عن دوافعھا. من 
المرجح حدوث تبعات ضارة غير مقصودة، حيث إن اآلثار اإليجابية في مجموعة معينة يمكن أن تتسبب 

نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتعلق عادة باألولويتين بآثار سلبية في مجموعة أخرى. األمثلة في م
ين تتمثالن في محاربة القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية، ووقف تدفق تالرئيسيتين لالعبين الخارجيين والل

المھاجرين والالجئين. إن سياسات الدول الغربية (لكن سياسات روسيا أيضاً) التي تركز بشكل مفرط على 
مني من محاربة اإلرھاب أدت إلى زيادة قوة العبين محليين يواجھون الجھاديين، لكنھم في الجانب األ

الوقت نفسه يسعون لتحقيق أجنداتھم الخاصة استناداً إلى كيفية رؤيتھم لمصالحھم الرئيسية في إطار 
  للسياسات.مجموعة الصراع التي ينشطون فيھا. وھذا يلھب الصراعات المحلية وبالتالي يعقد التخطيط 

 سورية :مثال  .1

رداً على  1982بدليل تأسيس حزب هللا في العام  –رغم أن مجموعات الصراع تقاطعت وتفاعلت من قبل 
األفعال اإلسرائيلية في جنوب لبنان (المجموعة الثانية) لكن الذي أصبح أكثر قوة بفضل الثورة اإليرانية 

ية في أعقاب االنتفاضات الفاشلة سرع وضخم العملية. فإن انھيار عدة دول عرب – )المجموعة الثالثة(
الحرب السورية فريدة من حيث أنھا تجسد تالقي كل المجموعات الخمس: التحدي الذي ظھر في العام 

ن اوحزب هللا (المجموعت للنظام (المجموعة الخامسة تستند إلى المجموعة األولى) اجتذب إيران 2011

 
 

لحة مثل التغير ليس من قبيل المصادفة أن استمرار الصراعات العنيفة يؤجل إلى ما ال نھاية له احتمال معالجة مسائل م 120
 المناخي واإلصالح االقتصادي.

 Michael Axworthy). 1648-1618لقد أورد البعض مقارنات مع حرب الثالثين عاماً والدمار الذي أحدثته في أوروبا ( 121
and Patrick Milton, “A Westphalian Peace for the Middle East”, Foreign Affairs, 10 October 2016; 
and Pascal Daudin, “The Thirty Years’ War: The First Modern War?”, Humanitarian Law & 

Policy, 23 May 2017. . 
ً ھيئة  122 يصح ھذا إلى حد ما على وحدات حماية الشعب/حزب االتحاد الديمقراطي الكردي وجبھة النصرة (التي أصبحت الحقا

ية. في ليبيا، الطريقة التي استجابت بھا مختلف المجموعات لظھور تنظيم الدولة اإلسالمية واستيالئھا على تحرير الشام) في سور
يوضح ھذه الدوافع المتناقضة. سرت، وھي مدينة مرتبطة بنظام القذافي الساقط (والمناھضة بقوة  2015مدينة سرت في العام 

ً من أعدائھا الثوريين. ، 2011لإلسالميين)، عزلت ونزع سالحھا بعد العام  ووجدت في البداية في تنظيم الدولة اإلسالمية حاميا
ً في  بشكل عام، فإن الالعبين الرئيسيين في الصراع الليبي سعوا لتشكيل تحالفات مصلحية وبفترات زمنية منتظمة، خصوصا

وعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال المناطق البعيدة عن المحور الرئيسي للصراع بين شرق وغرب البالد. انظر تقرير مجم
تموز/يوليو  24، "كيف صعد تنظيم الدولة اإلسالمية وسقط ويمكن أن يصعد من جديد في المغرب العربي"؟، 178أفريقيا رقم 

 ؛ وتقرير مجموعة األزمات "كيف أصبح إقليم فزان الليبي"، مرجع سابق. 2017
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تركيا وقطر اإلخوانيتين، اللتين تتنافسان مع السعودية واإلمارات العربية  الثانية والثالثة)، إضافة إلى
المتحدة (المجموعة الرابعة)؛ وولدت الحرب التطرف السني، ما سمح للقاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية 

ً إقليمية بال وكالة باالزدھار (المجموعة الرابعة)، وتحويل ثورة شعبية إلى ما أصبح على نحو متزايد حربا
ى األكراد السوريون جرعة من الجرأة، بمساعدة حزب العمال بصبغة طائفية (المجموعة الثالثة)، بينما تلقّ 

الكردستاني، للمطالبة بالحكم الذاتي (المجموعة األولى). وكي تكتمل األمور، فإن صعود الجھاديين تسبب 
وأدى التھديد بسقوط األسد إلى اجتذاب  بتدخالت عسكرية من قبل الواليات المتحدة وحلفائھا الغربيين،

روسيا؛ وتحقيق حزب العمال الكردستاني للتقدم في شمال سورية، من خالل المجموعات المحلية المرتبطة 
  به، دفع إلى التدخل التركي (المجموعة األولى).

ً بالتدخالت الخارجية ينتج شركاء غير متوقعين. الواليا ت المتحدة، إن تقاطع مجموعات الصراع مرفقا
عملت بتعاون وثيق مع  العمال الكردستاني منظمة إرھابيةوكذلك االتحاد األوروبي وتركيا، تعتبر حزب 

الجناح السوري للحزب، وحدات حماية الشعب، إلخراج تنظيم الدولة اإلسالمية من شمال سورية. وھذا ھز 
بية وعضويتھا في حلف شمال األطلسي المؤسسة التركية، التي طالما سلمت بعالقة تركيا مع الدول الغر

كأمر ال يرقى إليه الشك. رداً على ذلك، صعدت أنقرة من دعمھا للمعارضة السورية المسلحة، بما في ذلك 
يديولوجيتھا، سعياً لھدفھا اإلضافي المتمثل في وقف وعكس التقدم أالعناصر الجھادية التي تختلف بعمق مع 

لى األرض. بعبارة أخرى، فإنھا استخدمت أحد خصومھا في المجموعة الذي تحققه وحدات حماية الشعب ع
  الرابعة ضد ما وجدت فيه تھديداً رئيسياً: عدواً في المجموعة األولى.

أصعب مناالً من ما تعنيه ھذه المجموعات المتقاطعة ضمنياً ھو أن التوصل إلى تسوية سورية اليوم سيكون 
د" رفض شعبي للنظام االستبدادي. تلك المواجھة األساسية تسوية الصراع األصلي، الذي كان "مجر

(المواطنون ضد األسد) يبقى موجوداً والبد من معالجته في انتقال سياسي مستقبلي إلنتاج ترتيب مستقر 
قائم على عقد اجتماعي ودستور جديدين (المجموعة الخامسة). وسيكون من الضروري معالجة القضايا 

أكبر، أو عزلھا ومعالجتھا بشكل منفرد. على سبيل المثال، سيتوجب إدخال األخرى كجزء من تسوية 
ً منفصالً بين  القضية الكردية في عملية انتقال سياسي بوصفھا مسألة دستورية، لكنھا قد تتطلب أوالً ترتيبا

   123أي خارج سورية). –تركيا وحزب العمال الكردستاني (المجموعة األولى 

زب هللا في سورية فإنھا أكثر تعقيداً. سيبقى ھذان الالعبان في سورية في أما مسألة وجود إيران وح
المستقبل المنظور؛ أما كيف يشكالن نفسيھما (مستوى تقدم األسلحة المقدمة إلى حزب هللا) وأين ينشران 

ً قواتھما (قرب الجوالن؟) فيمكن أن يحدد ما إذا كانت حرب دور جديدة ستندلع بين إسرائيل وحزب هللا، ت ا
رحاھا ھذه المرة في سورية كما في لبنان (المجموعتان الثانية والثالثة). بدالً من ذلك، إذا تم التوصل إلى 
عملية انتقال سياسي، فإن مسألة من يتفاوض مع النظام ستتحدد جزئياً بكيفية تسوية المنافسة بين تركيا/قطر 

مقعد على الطاولة (المجموعة على خوان والسعودية/اإلمارات: ھل ستحصل المجموعات المرتبطة باإل
الرابعة)؟ وأخيراً، فإن عملية سياسية ناجحة ستعتمد على ما إذا كانت القوى الدولية راضية: بالنسبة 
للواليات المتحدة وأوروبا، ھذا يعني إلحاق الھزيمة بالجھاديين العابرين لألوطان وتنظيم عملية انتقالية 

ة لروسيا، فإنھا تعني المحافظة على النظام، وإلحاق الھزيمة بالجھاديين تنتھي برحيل األسد؛ وبالنسب
  وعملية انتقالية تديرھا موسكو.

 نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأمثلة أخرى من م  .2

ينطبق نفس المنطق على صراعات أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: ينظر الالعبون إلى 
إلى مطالبھم القديمة ويريدون استخدام ظروفھم الجديدة لتلبية تلك المطالب أو على فرصھم الحالية وكذلك 

  األقل لتجنب أضرار إضافية. 

 :لية للدول العربية، تؤكد السعودية على أنه ال ينبغي إليران التدخل في الشؤون الداخ صعود إيران
في الحكم إلى السكان الشيعة (المجموعة الثالثة)، بما في ذلك  'والية الفقيه'ر نموذج ال تصدّ وبالتأكيد أ

إال أن دعم إيران لحزب هللا ونظام األسد مدفوع بشكل  124إلى أولئك الموجودين في سورية ولبنان.

 
 

ً أيضاً، أي إذا أعاد نظام األسد بعد أن يستعيد قوته بالطبع، يمكن "تسوية" القضية الكردية في  123 سورية بطريقة مختلفة تماما
 Sam Heller, “Theفرض نفسه على المنطقة الكردية. يمكن لمثل ھذه الحصيلة أن تتخذ أشكاالً مختلفة، ال يمكن التنبؤ بھا بعد. 

signal in Syria’s noise”, War on the Rocks, 30 June 2017.. 
ال يجوز أن '. الرد اإليراني على ھذا، طبقاً لمسؤول إيراني: "يقول العرب، 2016ابلة مع باحث سعودي، برلين، أيار/مايو مق 124
 .2017]". مقابلة، كانون األول/ديسمبر 1980. لكن ليست عمتي ھي التي غزت إيران [في العام 'في الفضاء العربي أكون
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إسرائيل (المجموعة الثانية)،  مصدره المتقدمة لمواجھة تھديد تعتقد أنرئيسي باستراتيجيتھا الدفاعية 
وجود سكان شيعة في جنوب لبنان، أو بحكم عالقتھا مع السعودية، التي ال تعتبرھا  فقط بمجرد وليس

عدواً خطراً. (عالوة على ذلك، لو كان لديھا أي نية بتصدير نموذجھا السياسي، لكان ھذا عالمة فشل.) 
على نحو مماثل، فإن تركيا ترى في التحركات اإليرانية في سورية والعراق تھديداً لمصالحھا 

المجموعة األولى) ألن ھذه األفعال تقرب وكالء إيران من الحدود التركية، بينما بالنسبة إليران، فإن (
ت السعودية وتركيا إلى اإلسرائيلية جرّ  –تركيا ليست خصماً. باختصار، فإن المواجھة اإليرانية 

 سه.كل ألسباب تستند إلى تطوره التاريخي وليس بالضرورة على الجانب نف –المعترك 

ات يال عالقة لوجود إيران في العراق بإسرائيل، وله كل العالقة بأعقاب الصراع الذي جرى في الثمانين
في  ميركي(المجموعة الثالثة التي تضم الحرب اإليرانية العراقية) والفرصة التي وفرھا التدخل األ

ً (وال يشكل أي تھديد) وتحت سيطرة األح 2003العام  زاب اإلسالمية الشيعية إلبقاء العراق ضعيفا
السعودية تنظر إلى ھذا بوصفه تھديداً مباشراً  125سميين.تبطة بھا، حلفاء إيران االوالميليشيات المر

خصومتھا مع السعودية التي  مھران لحماية "الخارج القريب" يديألمنھا. بعبارة أخرى، فإن حاجة ط
ً لطھران من غزو ال ً في العام تعتبر وجود إيران في العراق انتقاما . وقد 1980عراق المدعوم سعوديا

ً ذا صبغة طائفية بين السنة والشيعة في العراق (المجموعة الثالثة). تسربت  تجلى ھذا بوصفه صراعا
ھذه الخصومة إلى المنطقة الكردية، حيث وضعت السعودية نفسھا، مع تركيا، إلى جانب الحزب 

ً في تشرين الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني (إلى  أن أحدث استفتاء البرزاني أثراً عكسيا
يران بعالقات عمل مع االتحاد الوطني الكردستاني ومقره إ) ومع احتفاظ 2017األول/أكتوبر 

السليمانية وحركة غوران اإلصالحية المنشقة عن االتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى حزب 
   126العمال الكردستاني (المجموعة األولى).

إن أي نقاش لدور إيران في المنطقة ينبغي أن يأخذ ھذه األبعاد المتقاطعة بعين االعتبار. يمكن إليران 
ً السعودية بأنه ليس لديھا طموحات للھيمنة على المنطقة.  أن تتخذ خطوات إلقناع تركيا وخصوصا

د فيھا عالقة مباشرة ويمكن لھذا أن يشمل خطوات بناء ثقة للحد من التوترات في المناطق التي ال يوج
مع صراع إيران الرئيسي ضد إسرائيل (على سبيل المثال، في اليمن والبحرين) أو في األماكن التي ال 

بالمقابل، يمكن للسعودية أن  127يتأثر فيھا ھذا الصراع بشكل كبير (في شمال العراق وشمال سورية).
ن وإطالق حوار رفيع المستوى مع تساعد في تخفيض الحرارة بتخفيف حدة خطابھا المعادي إليرا

طھران حول دور كل من البلدين في المنطقة. عالوة على ذلك، ومن أجل إدارة الصراع بين إيران 
أو خطة  –وإسرائيل والحد من فرص نشوء تصعيد خطير، يتوجب على الموقعين على االتفاق النووي 

  اً وروحاً.االستمرار في تنفيذ االتفاق نص –العمل الشاملة المشتركة 

 .في اليمن، تدخلت السعودية لمواجھة تحالف بين الحوثيين والزعيم االستبدادي السابق، حرب اليمن 
خرج من السلطة من قبل مجلس التعاون الخليجي في أعقاب انتفاضة العام علي عبد هللا صالح، الذي أُ 

. الرياض ترى 2017األول/ديسمبر (المجموعة الخامسة)، وقتل على يد الحوثيين في كانون  2011
 128في الحوثيين وكالء إليران وتجد في نجاحھم بحد ذاته أمراً ال يمكن احتماله (المجموعة الثالثة).

ليست الطائفية ھي التي دفعت ھذه األحداث (لم يكن ھناك خطاب شيعي ضد سني في اليمن قبل 
ن بشكل متزايد خصومھم بعبارات طائفية الحرب) لكنھا بدأت بفعل ذلك مع وصف المتحاربين المحليي

 129السعودي األكثر تعقيداً. –وبعد أن أصبحت الديناميكيات المحلية متشابكة مع الصراع اإليراني 
على دور تعترض الشريك الرئيسي للسعودية في حرب اليمن ھو اإلمارات العربية المتحدة لكنھا 

ھذا  130العب السياسي المھم (المجموعة الرابعة).حزب اإلصالح، الفرع المحلي لإلخوان المسلمين وال
يضعف المواجھة العسكرية لمجلس التعاون الخليجي مع الحوثيين ويمكن أن يعقد محاوالت تشكيل 

 
 

 راق"، مرجع سابق.تقرير مجموعة األزمات، "إيران في الع 125
للمزيد حول العالقات السعودية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقابالت مع مسؤول سعودي رفيع، الرياض، أيار/مايو  126

2017. 
لكن يبدو أن إيران ميالة لالنتصارية في العراق (حيث يتنقل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في األراضي التي انتزعتھا قواته  127

ظيم الدولة اإلسالمية غرب سورية) وبشكل عام، توسع نفوذھا بشكل مفرط في المنطقة، وتنتقل إلى مناطق غير ضرورية من تن
 لدفاعھا المشروع عن النفس. 

128 op. cit. ,”s Small Hand in Yemen’Iran“Transfeld, .؛ و " الحوثيون ليسوا حزب هللا"، مرجع سابق  
  "اليمن: ھل السالم ممكن؟"، مرجع سابق.تقرير مجموعة األزمات،  129
(وھو قرار أدى إلى  2017بعد أن انفصلت قوات الرئيس السابق علي عبد هللا صالح عن الحوثيين في كانون األول/ديسمبر  130

صدامات في صنعاء قتل صالح خاللھا)، أطلقت السعودية واإلمارات عملية مصالحة مع حزب اإلصالح كوسيلة لتعزيز قوة 
 .2017كانون األول/ديسمبر  14الف المعادي للحوثيين. العربية، التح
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حكومة تقاسم سلطة بعد انتھاء الصراع في صنعاء. فقط عندما تتراجع المواجھة اإلقليمية بين إيران 
ً شكوكھا حيال حزب اإلصالح يمكن للمفاوضات حول والسعودية وعندما تضع دول الخليج جانب ا

مستقبل البالد أن تنجح وأن تفضي إلى تسوية تعالج القضايا الشائكة التي طرحت في انتفاضة العام 
   131(المجموعة الخامسة التي تستند إلى المجموعة األولى). 2011

وقوف الواليات المتحدة، إضافة إلى  الدعم الغربي يفاقم المشكلة ويبدو أنه يھزم نفسه بنفسه. لقد ساعد
المملكة المتحدة وفرنسا، مع السعودية واإلمارات وتقديم األسلحة لھما في تصاعد حرب المجموعة 
الثالثة التي قد يتبين أن المستفيد الرئيسي منھا ھو القاعدة في شبه الجزيرة العربية (المجموعة 

اتل فيه التحالف الذي تقوده السعودية دون أن تكون جزءاً الرابعة)، التي تقاتل إلى نفس الجانب الذي يق
منه. من غير المرجح أن يفضي الصراع إلى ذلك النوع من عمليات االنتقال السياسي المستقرة التي 
ينبغي على ھؤالء الالعبين الغربيين أن يسعوا لتحقيقه بحماسة أكبر (المجموعة الخامسة). من شأن 

ات نقل السالح (تقديم أسلحة دفاعية فقط وربط استخدام األسلحة بااللتزام مقاربة أكثر براعة لعملي
ً للدبلوماسية واألشكال األخرى من القوى الناعمة (التي تشمل  بقوانين الحرب) واستخدام أكثر حذقا
جميع أطراف الصراع) أن توفر طريقة تحفظ ماء وجه السعودية واإلمارات إلخراج نفسيھما من 

  إلى وقف إلطالق النار ومحادثات سالم. الحرب والتوصل

 :أطلق انھيار األنظمة في شمال أفريقيا (المجموعة الخامسة) عدم استقرار في مصر وليبيا وتونس 
(المجموعة الرابعة). فيھا صراعات داخلية على السلطة أصبح اإلخوان المسلمون الالعب المحوري 

وھي ميادين  –دفع ھذا إلى رد من السعودية (في مصر) واإلمارات العربية المتحدة في (مصر وليبيا) 
التدخل أو  –معارك بعيدة بالنسبة لالعبين نادراً ما ينخرطون في ھذا النموذج من التدخل بالقوة 

  132العسكري المباشر).

والذي أوصل  2013االنقالب ضد اإلخوان في العام  في مصر، حرضت السعودية واإلمارات على
المشير السيسي إلى السلطة (المجموعة الرابعة)، وألغى التغييرات التي بدأتھا االنتفاضة الشعبية 
ً بل معركة على الوصول إلى الموارد  (المجموعة الخامسة). في ليبيا، لم يكن الصراع أيديولوجيا

ماعي جديد (المجموعتان األولى والخامسة). لكن الالعبين الليبيين والسلطة، وبشكل عام، حول عقد اجت
ً مع وضد اإلخوان ينسجم مع، ويتغذى على، التنافس اإلقليمي في المجموعة الرابعة بين  تبنوا خطابا

السعودية/اإلمارات إخراج تونس من الحضن  رحومتركيا/قطر والسعودية/اإلمارات. في تونس، حاول 
والتخويف بشكل يھدف إلى تقليص نفوذ النھضة  تحفيزخالل مزيج من ال المالي القطري من
   133(المجموعة الرابعة).

النظر،  ةإن محاولة وصم وإقصاء اإلخوان عن المشاركة السياسية وترتيبات الحكم في المنطقة قصير
كي تستقر الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به الحركة ودورھا كمنطقة عازلة ضد الجھاديين.  عتباربا

سماح لليبيين منحه األمور في ليبيا، على اإلمارات ومصر، بدالً من محاولة قمع وتھميش التنظيم، ال
ً و دوراً  ً تناسبممستداما . كما أن عليھما مساعدة األمم المتحدة، بالتنسيق مع الدول األخرى مع قوته ا

وھي  –تصادي والعسكري صدقاء ليبيا")، في إطالق مسارات الحوار االقأ(وبشكل مشترك مع "
التوصل إلى تسوية مستدامة تعالج عن طريق  – 2015الضحايا الرئيسية لعملية الصخيرات في العام 

المشكلة األساسية المتمثلة في إصالح الدولة وعالقاتھا مع المواطنين (المجموعة الخامسة). بينت 
لما فعلته ھي واألحزاب التونسية ؛ حيث ينبغي 2013النھضة في تونس الطريق بعد انقالب العام 

ً في منطقة منقسمة بعمق. حتى اآلن، صمد ترتيب تقاسم السلطة، رغم  134األخرى أن يشكل نموذجا
(المجموعة الخامسة). في  2011التحديات المتزايدة التي تعود إلى القضايا التي طرحت في العام 

، معالجة مثل ھذه القضايا دون تدخل النھاية، سيترتب على بلدان شمال أفريقيا، كل حسب طريقته
خارجي. بالمقابل، على فرعي اإلخوان في مصر وليبيا والنھضة في تونس (التي ميزت نفسھا أصالً 
وبشكل رسمي عن اإلخوان) طمأنة اإلمارات والسعودية بأنھم ال يسعون إلى التدخل في الشؤون 

  ن أو الحركات اإلسالمية الشبيھة بھم ھناك.الداخلية للبلدين من خالل دعم األجنحة المحلية لإلخوا

 
 

 تقرير مجموعة األزمات، "اليمن: ھل السالم ممكن؟"، مرجع سابق.  131
 حرب اليمن في ستينيات القرن العشرين شھدت نزاعاً بين السعودية ومصر. 132
133 Atlantic Council, 8 November , ”tability’s shreatens Tunisia“The Gulf crisis tYoussef Cherif, 

2017.. 
 5، "االستثناء التونسي: نجاح وقيود اإلجماع"، 37إحاطة مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  134

 .2014حزيران/يونيو 
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 بلغت المنافسة داخل مجلس التعاون الخليجي أوجھا في  مارات العربية المتحدة ضد قطر:السعودية/اإل
، عندما فرضت السعودية واإلمارات مقاطعة على قطر، وقدمتا سلسلة من 2017حزيران/يونيو 

إلخوان المسلمين. أوضحت األزمة أنه عندما تصطدم المطالب فيما يتعلق بدعمھا المزعوم إليران وا
مجموعتان من مجموعات الصراع (المجموعتان الثالثة والرابعة)، فإن األطراف التي تحاول جسر 
الفجوة قد تواجه معضلة؛ فبتوجيه إنذار أخير إلى قطر، فإن السعودية واإلمارات ربما كانتا تھدفان إلى 

الن الوالء لھما أو تحمل العقوبات بسبب احتفاظھا بعالقات مع إجبار قطر على االختيار بين إع
اإلخوان المسلمين. إال أن السعودية كانت قد دعمت أعضاء في اإلخوان في الماضي، بما في ذلك في 

ظھرت أن مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من مجموع أعضائه؛ أباختصار، فإن األزمة  135اليمن.
اسة خارجية مدفوعة بمصلحته الداخلية. إن عدم قدرة المجلس على تشكيل فكل بلد يستمر في تبني سي

  136جبھة مشتركة ضد إيران بسبب االختالفات حول اإلخوان يديم نفوذ إيران.

  :من الصعب تصور كيف يمكن للسعودية االنخراط في تحالف معاٍد إليران مع تحالف معاٍد إليران
ق إسرائيل تقدماً حقيقياً نحو تسوية مع الفلسطينيين (المجموعة إسرائيل (المجموعة الثالثة) دون أن تحق

الثانية)، خشية اندالع الغضب الشعبي في سائر أنحاء المنطقة مما يقوض أكثر ادعاء السعودية بالقيادة 
وربما يھدد استقرارھا. وربما لھذا السبب فإن القيادة السعودية طرحت احتمال مبادرة جديدة في  –

لكن في حين أن مبادرة جدية ستكون حيوية لرفاه ليس الفلسطينيين  2017.137ي/نوفمبر تشرين الثان
ى من عملية ما تبقّ  138لمنطقة بأسرھا، فإن الفرص الحالية لنجاحھا ضئيلة.اواإلسرائيليين وحسب بل 

باالعتراف بالقدس  2017ض أكثر بالقرار األحادي للرئيس ترامب في كانون األول/ديسمبر سالم تقوَّ 
عاصمة إلسرائيل، األمر الذي لم يكن أمام السعودية خيار سوى إدانته، بالنظر إلى حساسية ھذه 

  139القضية في الشارع العربي.

إن صنع السالم بين العرب وإسرائيل يتطلب مقاربة دبلوماسية مستمرة، وليس مجرد تطبيق إسعافات 
تحقيق السالم يعمق السخرية في أولية ألسباب ال تتعلق بمعالجة المريض. إن الفشل المتكرر 

تمرار في احتمال التوصل إلى تسوية مستدامة ويسمح للجروح المتزايدة للصراع باالس إزاءوالالمباالة 
  نقل العدوى إلى المنطقة.

سيحجم السيسي عن منح  .حالف معاٍد إليران سيتمثل في مصرتعقيد في أي تالعامل آخر يضيف إلى 
مثل ذلك التحالف أي شيء يتجاوز الدعم اللفظي، رغم اعتماده على المساعدات المالية السعودية 

) ال 1سباب: أفي سيناء. ويعود ھذا إلى ثالثة  الحيوية وعلى الدعم العسكري اإلسرائيلي ضد الجھاديين
ً بعد تنازله عن جزر البحر األحمر؛  ) ھو 2يستطيع تحمل نتائج أن يعتبر تابعاً للسعودية، خصوصا

ً إليران وحزب هللا، لكن إلى مدى محدود فقط، بسبب عالقات إيران مع  منفتح على أن يعتبر معاديا
في غزة وأثرھما على المصالح المصرية الحيوية في سيناء،  نيالجھاد اإلسالمي وحماس الفلسطينيت

وكذلك الحاجة إلعادة التأكيد على استقالل القاھرة عن الرياض، ونفوذھا عليھا، والتي تنافست معھا 
السيسي، بصفته حاكماً فردياً، إعجابه باألسد، عدو السعودية  ) لم يخفِ 3لى القيادة اإلقليمية؛ تاريخياً ع

الثالثة)، لنجاحه في إخماد انتفاضة شعبية (المجموعة الخامسة) ومنع تحالف إسالمي سني (المجموعة 
من الوصول إلى السلطة (المجموعة الرابعة)، وھو سيناريو أكثر تھديداً للسيسي من دور إيران في 

   140سورية.

 
 

اإلصالح ؛ ومن ثم تحولت ضد 2013السعودية دعمت حزب اإلصالح ضد الحوثيين حتى انقالب السيسي في مصر في العام  135
 Gabriele vomلكن فقط لمدة عام إلى أن اندفع الحوثيون إلى صنعاء وأطاحوا بالحكومة المدعومة من اإلصالح. انظر  –

Bruck, “Qatar crisis: Saudi Arabia as anti-hero?”, Le Monde diplomatique, 27 June 2017.. 
أغلق ثالثة جوانب من البالد أمام الوصول إلى العالم الخارجي.  على سبيل المثال، فإن الحصار السعودي/اإلماراتي لقطر 136

 وظلت القناة الوحيدة المفتوحة نحو إيران، وبذلك زادت من اعتماد قطر على جارتھا عبر الخليج.
137 ’s throwing caution to ho“The upstart Saudi prince wBen Hubbard and David D. Kirkpatrick, 

the winds”, The New York Times, 14 November 2017.. 
 . ,The Only Language They UnderstandNathan Thrall .(New York, 2017)انظر  138
139 , Reuters, ”s decision to recognize Jerusalem as capital of Israel’Saudi Arabia condemns Trump“

7 December 2017.. 
Middle East , ’”rapprochement‘Iranian -Explaining the Egyptian“Helal, -Feras Abuانظر  140

Monitor, 9 November 2016; and Eman Ragab, “Egypt’s relations with Iran”, Al-Ahram Weekly, 23 
July 2015.. 
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  عكس تراكز الدوائر  ب.

في ما ينجم عن  مترددينعم حلفاء أو وكالء إذا كانت الصراعات تبدأ محلياً، وتجتذب العبين إقليميين لد
فراغ في السلطة، وبالمقابل تجر تدخل قوى دولية مع وصول ھؤالء الالعبين اإلقليميين إلى  منذلك 

مأزق، فإن الطريقة المنطقية لمعالجة ھذه الصراعات تتمثل في عكس العملية. فقط عندما تتوصل روسيا 
ية للتخلص من والواليات المتحدة إلى فھم مشترك للصراع السوري سيكون لدى الالعبين اإلقليميين الحر

االستغالل الخارجي ومعالجة نزاعاتھم؛ وفقط عندما تتوقف القوى االقليمية عن التدخل سيتمكن الالعبون 
  المحليون من الوصول إلى تلك الدرجة من التوافق أو الرؤية المشتركة الالزمة لتسوية صراعاتھم.

ية، لكن الالعبين المحليين ال بعبارة أخرى، فإن القوى الخارجية ال تستطيع حل الصراعات المحل
يستطيعون إيجاد الحلول ما لم تسمح لھم القوى الخارجية بفعل ذلك. ال ينبغي لھذا أن يعني أن الجھود 
المبذولة لتسوية الصراعات المحلية ينبغي تأجيلھا إلى أن تجد القوى الدولية واإلقليمية وسائل جديدة لتحقيق 

تعارضة. يمكن لقدر كبير من العمل التحضيري أن يتم في ھذه األثناء. درجة من التوافق بين مصالحھا الم
  لكن واقعياً، لن يتم التوصل إلى أي تقدم فعلي ما لم، وإلى أن، تصبح الظروف الدولية واإلقليمية أقل تنافراً.

 بلي، في سورية، حاولت روسيا والواليات المتحدة التوصل إلى تسوية مؤقتة لم تبلغ حد التعاون العسكر
اتخذ شكل "منع التصادم" في العمليات الجوية. وقد نجح ذلك إلى حد ما. كانت روسيا تسيطر بحكم األمر 

فصاعداً، وكانت راضية عن رؤية التحالف الذي تقوده  2015على معظم األجواء من أيلول/سبتمبر الواقع 
ً اسم ھيئة الواليات المتحدة يھاجم تنظيم الدولة اإلسالمية وجبھة النصرة (الت ي أطلقت على نفسھا الحقا

تحرير الشام). ظھرت المشاكل عندما اقتربت قوات موالية للنظام من قواعد المعارضة المسلحة التي 
ة بقصف الرتل ميركي. عندما قامت القوات األ2017دربتھا الواليات المتحدة، مثل التنف في أيار/مايو 

منع التصادم فيما بدا على أنه بشكل أساسي عمل احتجاجي  المتقدم، علقت موسكو لفترة وجيزة ترتيبات
  141رمزي.

حد مجاالت األرضية المشتركة بين الواليات المتحدة وروسيا. كما أن أيعد العداء المشترك للجھاديين 
سالمة األراضي السورية والمحافظة على مؤسسات الدولة تشكل عوامل مشتركة أخرى. لكن تراجع 

انتقالية وتنامي المشاعر المعادية للروس في مؤسسات ة يسياسة في التوصل إلى عملية ميركيالمصلحة األ
قد تمنع التعاون. لقد ظلت الواليات المتحدة  2016واشنطن حول دور موسكو في االنتخابات الرئاسية لعام 

لتجربة أنه ذه استانة وخطة خفض التصعيد التي تم االتفاق عليھا ھناك. تظھر ھأبعيدة بشكل عام عن عملية 
الدولية، أو عندما تتراجع إحداھا، فإن األمور تبدأ بالتحرك على الجبھة  ىبين القو عندما يكون ھناك تالقٍ 

   142قليميين الرئيسيين.الدبلوماسية مع الالعبين اإل

ع مصلحة الواليات المتحدة في صياغة األحداث في سورية والشرق األوسط بشكل عام يوفر فرصة تراجُ 
ً ألنه يعتبر منذ وقت طويل أن منطقة الشرق قاوم طالما  لعب دورحاد األوروبي للتدخل للالت لعبه، جزئيا

بصرف النظر عما إذا كان  –ة أميركياألوسط وشمال أفريقيا كانت أوالً وقبل كل شيء أولوية استراتيجية 
 ً ً أو سلبيا اآلن يمكن لالتحاد  .د األوروبيحتى عندما كانت الرھانات عالية بالنسبة لالتحا –ذلك إيجابيا

األوروبي أن يحول غيابه السياسي النسبي عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى ميزة: في حين أنه في 
ً تطغى  عيون المنطقة فإن الدول األوروبية قد تكون موصومة بماضيھا االستعماري، فإن دورھا كان دائما

السوفيتي في الحرب الباردة). لقد سمح  ميركيقبل ذلك التنافس األعليه الھيمنة الدولية للواليات المتحدة (و
عدم المشاركة السياسية لالتحاد األوروبي له بمراكمة نقاط قوة تتعلق بالحيادية النسبية؛ كما أنه يتمتع بالقوة 

بعد كرياً عسال يزال يأتي في المرتبة الثالثة  االتحاد كنه من صياغة التطورات، رغم أناالقتصادية التي تم
  الواليات المتحدة وروسيا. 

وھذا يوفر فرصة لالتحاد األوروبي للتقدم إلى الساحة، واستخدام مساعيه لوضع األرضية الدبلوماسية 
الختراقات سياسية بين أطراف الصراع والتركيز على التدابير قصيرة األمد التي ال تتطلب موافقة الدول 

حين أن االتحاد األوروبي ال يزال يفتقر إلى القدرة على تجاوز قيوده السبع والعشرين األعضاء فيه. في 

 
 

ركية لقاعدة جوية كانت موسكو قد علقت ترتيبات منع التصادم مرة أخرى من قبل، في أعقاب الضربة الصاروخية األمي 141
 على خان شيخون. 2017نيسان/أبريل  4سورية رداً على ھجوم كيميائي للنظام في 

، وأعلنوا االتفاق على عقد مؤتمر يھدف 2017تشرين الثاني/نوفمبر  22اجتمع قادة روسيا، وإيران وتركيا في سوتشي في  142
تين مع الرئيس األسد قبيل اجتماع رؤساء الدول الثالث. إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب السورية. اجتمع الرئيس بو

“Russia, Turkey and Iran propose conference on postwar Syria’s future”, The New York Times, 22 
November 2017.. 
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السياسية، فإن عليه على األقل أن يفعل المزيد لتوجيه موارده الكبيرة نحو تخفيف محنة مجموعات سكانية 
ً في اليمن، و عن الالجئين، مع التركيز على تعليم األطفال. كما ينبغي أن يدفع التخفيف مكروبة، خصوصا

األنظمة االستبدادية نحو اإلصالح، خصوصاً إصالح قطاعھا األمني، والمساعدة على تعزيز قوة مؤسسات 
سيادة القانون، وأن يفعل المزيد لدعم جھود الوساطة التي تقودھا األمم المتحدة لخفض التصعيد في 

قناع الطرفين باالنخراط يران والسعودية إلإاالقتصادي في عالقته مع  لعنيفة، واستخدام نفوذهالصراعات ا
في الحوار. في تبنيه لمثل ھذه المقاربة، على االتحاد األوروبي أن يضمن أن األموال التي تنفق ال تقوض 

  أھدافه بعيدة المدى في منع الصراعات وتحقيق االستقرار بل تسھم فيھا.

 يمكن إھماله من خالل وكاالتھا ال ببقايا دورفي النظام/عدم النظام العالمي الراھن، تحتفظ األمم المتحدة 
ً روسيا  وآلياتھا المختلفة. لقد شجع الوصول إلى مأزق سياسي بين أعضاء مجلس األمن، خصوصا
والواليات المتحدة، على اتخاذ خطوات أحادية خارج إطار األمم المتحدة. ھذا ھو الوضع في سورية، حيث 

أصدقاء 'أو  'أصدقاء ليبيا'محدودية. مجموعات مثل ستانة األكثر أاستبدلت روسيا مفاوضات جنيف بمسار 
كما أن جھود الوساطة الضعيفة  143، أثبتت أنھا ھيكليات غير عملية وبالتالي فإن فعاليتھا محدودة.'سورية

والتي ال تحظى بدعم كاٍف والتي يبذلھا الممثلون الخاصون لألمين العام لألمم المتحدة تسھم في المشكلة. إال 
يا تبرز إمكانية تحقيق تقدم على المستوى المحلي عندما يكون ھناك توافق بين القوى العالمية أن حالة ليب

  144واالقليمية إلى حد ما.

 طاولةستخدمھا على إال أن األمم المتحدة ال تزال تتمتع بسمعة في الحيادية وراكمت خبرة تقنية يمكن أن ت
ة متعددة األطراف، مثل منظمة األمن والتعاون . ويمكن قول الشيء نفسه عن مؤسسات إقليميالمفاوضات

األوروبي. وفي حين أن األھداف ينبغي أن تكون متواضعة بالنظر إلى تعقيد األزمات اليوم، فإن 
على األقل في تخفيض تصعيد صراعات  لعب دور حيويالمؤسسات التعددية الفعالة ال يزال بإمكانھا 

أو اإلقليمي. في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لألسف، منفردة في غياب درجة من التوافق الدولي 
فإن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وكالھما يعاني من انقسامات داخلية حادة، أثبتا أنھما غير 

  قادرين على لعب دور وساطة فعال في معظم صراعات المنطقة.

احتكارھا للعنف  عبرلواليات المتحدة، التي تمكنت م مھيمن، مثل اإن الخروج التدريجي من المشھد لحكَ 
الدولي من فرض تحول حاسم على األحداث، يعطي المستوى اإلقليمي أھمية أكبر. عندما تتقاطع 

مكانية عقد "صفقات كبرى"؛ أي مقاربات إقليمية تعترف إمجموعات الصراع، من المغري استكشاف 
ي إدارة أوباما فكروا في ھذا االحتمال في حربي سورية بترابط ھذه الصراعات. يبدو أن المسؤولين ف

دور أكبر إليران في سورية وللسعودية في  –واليمن، حيث رأوا في كال الصراعين أيدي إيران والسعودية 
اليمن. وأظھرت المنافسة اإليرانية السعودية أن الصراع في اليمن ال يمكن تسويته دون تسوية الصراع في 

فكرة عقد صفقة تسحب بموجبھا إيران دعمھا للحوثيين وتفعل السعودية الشيء نفسه مع سورية. وكانت ال
حلفائھا في المعارضة السورية المسلحة. وفي حين كان يمكن لھذا االتفاق أن يبدو جذاباً. فإنه لم يأخذ 

رة، قائلة إنه باالعتبار تعدد الالعبين في الحرب السورية مقارنة بالحرب اليمنية. السعودية عارضت الفك
ال يمكن  145بالنظر إلى أن إيران ال ينبغي أن تكون موجودة في اليمن فإن المملكة لن تدفع مقابل رحيلھا.

  استبعاد أي العبين رئيسيين من عملية تسوية الصراع إذا كان للتسوية السلمية أن تكون مستدامة.

  لسياسات الموجھة إلدارة الصراعاتمبادئ ا  ج.

االعتقاد أن الواليات المتحدة، أو االتحاد األوروبي أو الدول األعضاء فيه يمكنھا أن تؤثر  توھمالقبيل من 
بشكل حاسم في الصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إال بجعل األمور أكثر 

الح حيوية: التدفق سوءاً. إال أن الدول الغربية ال تستطيع تحمل تبعات عدم االھتمام بمنطقة لھا فيھا مص
ً كبيرة على المجتمعات واالقتصادات  الحر للنفط، االزدياد الكبير في عدد المھاجرين الذي يفرض ضغوطا
(حتى لو كان ھناك حاجة ماسة للعمالة الرخيصة في معظم الدول الغربية مع تقدم سكانھا في السن) 

النضمام إلى قضية جھادية غير محددة والصراعات التي تلھم الشباب األوروبي المستاء من ظروفه با
وإحداث الفوضى واالضطراب في المراكز السكانية. يتمثل التحدي في وضع سياسات تعالج ھذه المخاوف 

أي دون تضخيم التھديدات التي قد يكون من الممكن إدارتھا ما لم تعالج بشكل  –دون أن تجعل األمور أسوأ 
 

 
143 , op. cit.”How Assad’s Enemies Gave Up“Lund, . 
كانون  2، روما، 2017لألمم المتحدة لليبيا، مؤتمر الحوار المتوسطي  خطاب غسان سالمة، الممثل الخاص لألمين العام 144

 .2017األول/ديسمبر 
 .2017اتصال لمجموعة األزمات مع مسؤول أميركي كبير، تشرين الثاني/نوفمبر  145
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لھا، أن تكون جزءاً من الحل طالما أنھا تفھم أنھا كانت وال زالت سيء. يمكن للقوى العالمية، بل ينبغي 
  جزءاً من المشكلة.

قبل العالج ينبغي أن يأتي التشخيص. لضمان أن تأتي استجابات السياسات مفصلة على األوضاع المعنية 
وأن يكون لھا أثر إيجابي، على الالعبين الخارجيين ليس فقط أن يكونوا مطلعين جيداً على التطورات 

ً أن يقوموا بتحليل دقيق في وقت حدوث األحداث للقوى الرئيسأالسريعة، بل  ية الدافعة والالعبين يضا
ً تحديد كامل نطاق المتغيرات المؤثرة، الرئيسيين في سياق تغيّ  رھم. ينبغي أن تكون الخطوة األولى دائما

ال يجعل التدخل األمور أسوأ التخطيط للسياسات وضمان أ عندار وأن تؤخذ ھذه المتغيرات بعين االعتب
ة بل تعمق االنقسامات السياسية. إن وضع إطار ذو بوضع أولويات ال تعكس االحتياجات المدنية المحلي

أساس تاريخي لفھم خطوط الصراع أمر جوھري في مثل ھذه المقاربة؛ حيث إن صناع السياسات يمكن أن 
  الدافعة األصلية لصراعات اليوم. ىزيد من الضرر إذا لم يفھموا القويحدثوا الم

اع السياسات باألساس التحليلي لصياغة استجابات تزويد صنبغرض حنا أعاله الصراعات الدائرة لقد شرّ 
تقارير مجموعة فمناسبة وعملية. ينبغي للعمل أن يكون مستمراً، وھذه ليست الغاية من ھذا التقرير؛ 

ھناك األزمات التي تعالج صراعات محددة أكثر فائدة. لكن بصرف النظر عن الصراعات المتقاطعة، 
 وأ صراع مسلح فعليألي لتزام بھا في صياغة استجابات السياسات مبادئ معينة على صناع السياسات اال

ً مع مقاربة الدوائر المتراكزة  التي يطرحھا محتمل. وتركز ھذه المبادئ على الالعبين الخارجيين انسجاما
  لتقرير.ا

ح فيما يلي، سنفصل الصراعات الساخنة عن أوضاع ما قبل الصراع ("الدول التي ال تزال قائمة") في طر
مقاربات ومبادئ السياسات. قد تكون ھذه واضحة، لكن من المفيد تكرارھا، حيث تالحظ فقط عندما يتم 

  انتھاكھا.

 ال ضرر وال ضرار :في الصراعات القائمة .1

  المبادئ الرئيسية في معالجة الصراعات ھي:

 .سعون لتحقيق إن تقديم الدعم المطلق غير المشروط للحلفاء المحليين الذين ي ال مزيد من الضرر
أجنداتھم الخاصة يمكن أن يفاقم الصراعات أو يؤدي إلى نشوء صراعات جديدة الحقاً. ال تنحازوا، 

أن يزيد  للتھديدات المتصورةحيث إن ھذا سيعمق حالة االستقطاب. يمكن الستجابة عسكرية مفرطة 
جودة مفتوحة (على سبيل الجروح المو ي. يمكن لذلك أن يبقابدالً من تخفيف حدتھ اتمن حدة التھديد

وإسرائيل/فلسطين وأمكنة  ايير الغربية المزدوجة في العراق وسوريةالمثال، المظالم السنية من المع
أخرى) في محاولة إلزالة طرف مزعج (الجھاديين)، ما يؤدي إلى تغذية المزيد من التطرف. عمليات 

فاع المشروع عن النفس للمتلقي/الشاري نقل السالح المبررة بسياسات محاربة اإلرھاب بدالً من الد
استغالل  –تحدث من الضرر أكثر مما تنفع. إنھا شكل خطر على نحو خاص من التدخل الخارجي 

كان الھدف تقليص القوى الدافعة للصراع وتخفيف حدة أثره  إذاويحدث أثراً عكسياً،  –معاناة اآلخرين 
ل عدم إحداث المساعدات ياحباط الجھات المانحة حاألوسع. إنھا تديم الصراع، وبالتالي تسھم في إ

 التنموية ألي أثر.

 .ساعدوا األطراف على إيجاد السبل لوقف وعكس حلقات التصعيد  منع تدھور األمور نحو األسوأ
بالتركيز على المكونات التحريضية على نحو خاص في الحرب. وھذه قد تشمل الخطاب الطائفي الذي 

دون بذل  146لكترونية.يل، بما في ذلك من خالل الحرب اإلوحمالت التضل ،يحظى برعاية رسمية
السعودي لكشف صراع القوى الذي يدفعه، فإن  –جھود إلزالة البعد الطائفي من التنافس اإليراني ال

السنة والشيعة سيشھدون المزيد من التطرف واالستقطاب، ما سيكون له تبعات سلبية وربما مميتة على 
الستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في غياب حلول واضحة، ومع احتمال ما بقي من ا

ً في المنطقة، ينبغي أن يكون التركيز على االحتواء بمنع الصراعات  أن يصبح الصراع المسلح دائما
تغذية النزعة الجھادية والدعوة إلى التدخل العسكري منع القائمة من نزف المزيد من الالجئين، و

 الخارجي.

 
 

146 , ”Geopolitics Will destabilize the Middle East-Cheap Havoc: How Cyber“Kristina Kausch, 
German Marshall Fund, November 2017.. 
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 .خفض  سيساعد ھذا في تحديد مجاالت األرضية المشتركة بين الالعبين الدوليين كأساس للتعاون
ي من شأنه أن يسمح بالمقابل لالعبين اإلقليميين بإيجاد السبل لخفض ذية، الملاتصعيد التوترات الع

أن تنسق بفعالية الجھود التصعيد أيضاً. ويمكن أن يشكل ھذا أساساً لمجموعات "األصدقاء" التي يمكن 
 الرامية إلنھاء صراع معين.

 مع الالعبين الرئيسيين في منطقة الشرق األوسط وشمال  استكشاف إمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة
أفريقيا لما يمكن أن يكون عليه ترتيب مقبول وعملي لمناطق النفوذ في المنطقة. من شأن ھذا أن يتيح 

 د السبل إلنھاء الصراعات المحلية.المجال للدول والناس إليجا

 ألطراف المتحاربة مع استمرار بين ا –عسكرياً وسياسياً  – منح األولوية لتأسيس آليات منع التصادم
الحرب. يمكن لمثل ھذه اآللية أن تكون خطاً ساخناً يسمح بالتواصل العاجل؛ ويمكن أن يكون لھا شكل 

تتكون من ممثلين عن الالعبين الرئيسيين لتخفيف حدة  ةآخر مثل خاليا أزمة حول كل قضية على حد
التوترات عندما تتصاعد. إن غياب مثل ھذه القنوات يزيد من مخاطرة الصدامات العرضية التي يمكن 

  147أن تتصاعد إلى مواجھات شاملة.

 .جھد يمكن لھذه أن تكون خطوات بناء ثقة نحو  تحديد المجاالت التي يمكن فيھا تحقيق خفض التصعيد
أوسع لتحقيق وقف إلطالق النار وإجراء محادثات سياسية. في حالة األفعال اإلقليمية إليران، فإن مثل 
ھذه المجاالت يمكن أن تكون في اليمن، والبحرين، وشمال العراق وشمال سورية، وبالنسبة للسعودية، 

ارات في ليبيا. بالنسبة يمكن أن تكون في سورية واليمن، وبالنسبة لتركيا، في مصر وبالنسبة لإلم
إليران، وقطر والسعودية، يمكن أن تعني معالجة الدور الضار لوسائل إعالمھا؛ وبالنسبة لإلخوان 

 المسلمين، تخفيف حدة الخطاب التحريضي لبعض الناطقين باسمھم. 

 ينبغي لمثل ھذه التعھدات أن تشجع  المساعدات إلعادة اإلعمار. وفيرتقديم تعھدات مصاغة بعناية بت
 على إنھاء الصراعات المسلحة والسعي إلى مرحلة انتقال سياسية شاملة ومدارة بشكل جيد.

 .ينبغي أن يكون الھدف منھا فرض االلتزام بوقف إطالق النار، ودفع  فرض الضغوط العسكرية بحذر
 ً ً دفاعيا وتھميشھم إلى أن يتعرضوا النشقاقات  األطراف إلى طاولة الحوار أو جعلھم يتخذون موقعا

كبيرة. ينبغي فرض الضغوط العسكرية فقط كجزء من استراتيجية سياسية شاملة تأخذ بعين االعتبار 
 جميع القوى الدافعة للصراع والالعبين المشاركين فيه وتفھم كيفية تفاعل وتقاطع مجموعات الصراع.

 وقف النزف من جرح  ل إلى وقف إلطالق النار.جعل المريض في حالة استقرار حالما يتم التوص
بوقف  –على سبيل المثال، مدن الموصل والرقة والمناطق المحيطة بھا  –مفتوح سببه الصراع 

النزف؛ من خالل قوة فرض استقرار تلعب فيھا قوى األمن المحلية دوراً بارزاً في أعمال الشرطة 
المنطقة بتوفير األمن المحيطي. ثمة مخاطرة  واضطالع القوى الخارجية التي ساھمت في استعادة

 كبيرة في أن تستمر حلقات الصراع إذا حل فاتح/محرر خارجي ببساطة محل آخر.

 .(أو أي نوع من التمييز) تقديم الخدمة للناس وليس  تقديم المساعدات اإلنسانية دون تمييز سياسي
نبغي محاولة فرض توازن بمساعدة لألطراف. إذا كان الوصول مقيداً من قبل بعض المجموعات، ي

 المناطق المتضررة خارج المناطق التي تسيطر عليھا تلك المجموعات.

 .في مناطق ما بعد الصراع التي حققت درجة من االستقرار،  تمكين عمليات االنتقال السياسي الشاملة
الجھود مع األمم ينبغي بذل الجھود إلعادة إطالق العمليات السياسية والحكم. وينبغي تنسيق ھذه 

من  . بدالً من إجراء انتخابات مبكرةالمتحدة، التي ينبغي أن تستلم قيادة ھذه الجھود في معظم الحاالت
ً وتعيد االلتھاب إلى جرح ال يزال حاراً، ينبغي المساعدة على  شأنھا أن تمكن العناصر األكثر تطرفا

واسعة من الالعبين السياسيين المحليين  وضع آلية حكم مؤقتة تستند إلى تقاسم السلطة بين شريحة
لوضع األسس  2والمسار  1.5تعكس تنوع المجتمع المعني. كما ينبغي تشجيع مقاربات المسار 

 لوساطة فعالة.

  .وھذه ضرورية لوضع األساس للمصالحة بين وضع اآلليات الالزمة لضمان العدالة االنتقالية
، حيث 2003األخطاء خطورة في العراق ما بعد العام  حدى أكثرإالمجموعات المختلفة. ال تكرروا 

  148ساعدت عدالة المنتصر في إطالق حلقة جديدة من األعمال االنتقامية والصراع.
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 مثل مكتب األمين العام لألمم المتحدة، ذوي خبرة على المساعدة التقنية من العبين محايدين وااحصل ،
ً لمجاالت خبرتھم وواليتھم. رغم ومختلف وكاالت األمم المتحدة واللجنة الدولي ة للصليب األحمر طبقا

سجل من نقاط الضعف، فإن إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية ال تزال في الموقع األفضل لقيادة 
جھود الوساطة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية المتخصصة في التوسط في الصراعات أن تساعد في 

 الصعبة".ترتيب أرضية مھمة مع األطراف "

 لجھود إنھاء الصراعات، وتحقيق االستقرار في فترة ما بعد الصراع،  خصصوا موارد كافية
 وللمساعدات اإلنسانية، وإعادة اإلعمار وبناء السالم في مرحلة ما بعد الصراع.

 جتماعيةاالعقود الإعادة التفاوض على  فيبالنسبة للدول التي ال تزال قائمة: ساعدوا  .2

فإن المبادئ مشابھة، ولكن مع بعض  –"الدول التي ال تزال قائمة"  –ھيار الدول الھشة من أجل منع ان
االختالفات المھمة. ينبغي أن يكون الھدف المحوري مساعدة الدول على بناء شرعية جديدة من خالل عقود 

حت وطأة اجتماعية جديدة. المأزق ھو أنه في حين أن من المھم مساعدة ھذه الدول، خشية انھيارھا ت
الالشرعية المتنامية، فإن أنظمتھا القمعية (وحشية الشرطة، والتعذيب، وتطبيق العدالة خارج المحاكم) ھي 
ً المسؤولية عن نشوء المعارضة التي يمكن أن تغذي المجموعات الجھادية. األنظمة  التي تتحمل جزئيا

ج التي تقول إنھا تفسح المجال للتطرف، المتشبثة بمواقفھا ترفض التدابير اإلصالحية المقترحة من الخار
  في حين أن غياب اإلصالح ھو الذي يدفع على التطرف.

  ي بعض األسس لمقاربة في السياساتكيف نناور وسط ھذه الصراعات المتداخلة؟ فيما يل

 .قد توفر ھذه االستجابات  ال تحدثوا المزيد من الضرر من خالل استجابات أمنية مفرطة للتھديدات
لمشاكل الالعبين الدائمين لكنھا تفاقم التحديات الداخلية وقد تنتج عكس الحصيلة قصيرة األمد حلوالً 

المتوخاة. ينبغي أن تھدف المساعدات المقدمة للقطاع األمني بشكل رئيسي إلى إصالح وتوسيع مفھوم 
 األمن ليشمل جميع نواحي األمن اإلنساني.

 إذا كانت القوة الدافعة الرئيسية لالنتفاضات العربية تتمثل  عالج" استناداً إلى تشخيص دقيق.ضعوا "ال
في شعور عميق بالظلم االجتماعي (المجموعة الخامسة)، فإن الحلول ينبغي أن تصمم طبقاً لذلك وليس 

ة الفنية، من استناداً إلى حلول تقنية فقط، مثل تحسين توفير فرص العمل. من خالل تقديم المساعد
الضروري أن يفھم صناع السياسات السياق السياسي الذي تقدم فيه ھذه المساعدة، وضمان أن تكون 

 المساعدات مناسبة له. 

 .ھل عفى الزمن على نموذج المساعدات  ضعوا توقعات متواضعة لألثر اإليجابي الذي يمكن إحداثه
ال من الممكن تطبيق ھذا النموذج على الدول التي ؟ ھل ال يز2011التنموية التي كانت تقدم قبل العام 

 ال تزال قائمة اليوم؟ ھل يجري ھذا النقاش اآلن؟ 

 .فكرة محورية ومتكررة في التصورات في المنطقة حيال العالقات الغربية  عبروا عن نياتكم بوضوح
ما ھو السبب الحقيقي مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتمثل في السؤال الملح المتعلق بالدافع: 

الكامن خلف مقاربة من نوع ما يتم اقتراحھا أو تطبيقھا من قبل العب غربي ما؟ إن العالقات السياسية 
إلى  توليد نظريات المؤامرة واالقتصادية تتطلب الحد األقصى الممكن من النزاھة والشفافية لمواجھة

  149.أكبر حد ممكن

 وا بافتراضات محاوريكم في اعترفوا وأقرّ  رات والفھم.خذوا الوقت الكافي للحصول على التبص
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كثيرون يرون الغرب، والمساعدات الغربية، من منظور المخططات 

تحريرھم من مثل تلك األفكار، إال أن القبول بأنه قد يكون المستحيل  اإلمبريالية الجديدة. قد يكون من
 ة سيساعد في تحديد المصالح المشتركة.لديھم نظرة وأولويات مختلف

 .ن، يال يمكن ألية حملة عالقات عامة أن تخفي بفعالية، ناھيك عن أن تحس استخدموا الفعل ال الوعظ
الممارسات السيئة. لقد كشفت المنطقة ومنذ وقت طويل التدخالت الغربية والمعايير المزدوجة التي 

 
 

، كانت إحدى النظريات التي حظيت بالشعبية تقول إن عمليات النھب التي جرت مباشرة في 2003في العراق في نيسان/أبريل  149
ً واالستيالء على نفطه. مقابالت، بغداد،  أعقاب الغزو األميركي ال بد أنھا كانت متعمدة من طرف واشنطن إلبقاء العراق ضعيفا

االنتصارية للواليات المتحدة ومعالجتھا التي تفتقر إلى الحساسية لمخاوف العراقيين لم تساعد  . كما أن النزعة2003نيسان/أبريل 
 ,Crisis Group Middle East & North Africa Briefing N°6, Baghdad: A Race Against the Clockكثيراً. 
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تحدث نتائج عكسية ("تغيير الذھنية/العقلية")، يستخدمھا الغرب. وھذا يعني تجنب مصطلحات 
ً ("التحول نحو الديمقراطية"، "العلمانية"، "تمكين المرأة")،  والمصطلحات المشحونة أيديولوجيا
واالدعاء بإقامة "شراكات" متساوية في حين أن من الواضح وبعمق أن تلك الشراكات غير متساوية، 

، "العالم العربي")، للنظر إلى منطقة متنوعة. يمكن تنفيذ واستخدام مناظير انتقائية ("اإلسالم"
األولويات الغربية لتمكين التبادل السلمي للسلطة وتعزيز الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وإصالح 

لمشاريع بدالً من افضل من خالل التمويل الھادف وحسن تصميم أالقطاع األمني وتمكين المرأة بشكل 
 يح بوصفھا أھدافاً للسياسات.التعبير عنھا بشكل صر

 .ممارسة الضغط من أجل  مساعدة المجتمعات على إعادة التفاوض بشأن عقودھا االجتماعية
ً أو مشاريعالمشاركة واالنخراط الشع مھما كان النجاح الذي حققته في مناطق  بيين. ال تفرضوا خططا

من مجتمعات أخرى في مراحل ما بعد الصراع وتقاسموا  أخرى. لكن استندوا إلى الدروس المستقاة
 .2ھذه التجارب بوصفھا أدوات تعلم من خالل آليات مختلفة مثل تمارين المسار 

  .نذار المبكر والتخطيط انخرطوا في تمرينات اإلخصصوا موارد كافية للدبلوماسية الوقائية
راعات. بعبارة أخرى، ينبغي أن تكون عن العبين محتملين في الص نللسيناريوھات بمشاركة ممثلي

 ھذه التمارين نفسھا مصممة لتعزيز الوقاية من الصراعات.

 ھذا الوجودواقبلوا ب قدروا وجود اإلسالميين المعتدلين في مجتمعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
إن تصنيف اإلخوان المسلمين منظمة إرھابية من شأنه أن يحدث أثراً عكسياً. إن ھذا لن يدفع قادة 
اإلخوان بالضرورة نحو العنف، لكنه سيضيق خيارات الحركة ويعزز قوة السرديات الجھادية بأن 

 150المقاومة السلمية والتكيف مع الغرب ال يجدي نفعاً.

 إن معالجة آثار التغير المناخي،  رة لألوطان/العابرة للمناطق:ساعدوا في معالجة القضايا العاب
 –واألوبئة، والتلوث والتردي البيئي، ونقص المياه، والتحركات السكانية، والمخدرات واالتجار بالبشر 

 ثراً مفيداً لبناء الثقة. أيمكن أن تحدث  –األكثر إلحاحاً القضايا إذا ذكرنا 

 :(في الغرب) ًإن وضع السياسات المجزأة وغير المنسقة  عمليات صنع القرار المنعزلة.تجنبوا  داخليا
من قبل الحكومات الغربية يؤدي إلى تعارض وتداخل جھود األطراف المختلفة. إن اتباع مقاربة 
متكاملة تشمل "الحكومة برمتھا"، مع التنسيق بين مختلف الوكاالت، أمر محوري للتعامل بشكل متسق 

اآلثار الثانوية العكسية، بما في ذلك تلك العابرة لمجموعات الصراع. (وھذا ينطبق مع أي صراع ومنع 
 .بالطبع على االتحاد األوروبي والدول المنفردة فيه)

  طوروا تسوية مؤقتة جديدة :قليميونالالعبون اإل  د.

يضمن عدم التمكن من تسوية ھذه  ااألھلية في البلدان المجاورة لھ إن تدخل الدول اإلقليمية في الحروب
الصراعات دون خلق بيئة يمكن تحقيق السالم في إطارھا. الالعبون المحليون الذين يشعرون بالقوة بفضل 
  دعم رعاتھم يھدفون إلى تحقيق النصر بدالً من التوصل إلى تسوية. كيف الخروج من ھذه الحلقة المفرغة؟

رق في صراعات محلية ألنھم يخشون من أن خصومھم اإلقليميين يسمح الالعبون اإلقليميون ألنفسھم بالغ
سيتفوقون عليھم في المنافسة. ولذلك فإن الخطوة األولى ينبغي أن تكون وضع رؤية للتوافق اإلقليمي 
تحافظ على المصالح الجوھرية وتوفر مجاالً لالعبين المحليين لتسوية القضايا بأنفسھم. وسيكونون بحاجة 

الدولية الراغبة بتطوير فھمھا المشترك الخاص وتقديم الوساطة بصيغ مختلفة، أي ذلك  لمساعدة القوى
  ات ھلسنكي في أوروبا وما نجم عنھا من إطار أمن إقليمي. يالنوع من العمليات التي أفضت إلى اتفاق

سعودية ينبغي أن يكون نزع فتيل التوترات ھو األولوية، سواء داخل مجلس التعاون الخليجي أو بين ال
واإلمارات من جھة وإيران من جھة أخرى. وھذا سيتطلب تفكيك العداوات الموجودة في المجموعتين 
الثالثة والرابعة في وضع تخشى فيه دول الخليج من تحٍد كامن في المجموعة الخامسة. كما سيترتب على 

ي سمح لھا بالتعايش سلمياً لقرن إيران وتركيا إيجاد تسوية جديدة (استناداً إلى نظام المجموعة األولى الذ
  من الزمن). ثم ھناك القضية األبدية المتعلقة بإسرائيل وفشلھا في االندماج في المنطقة (المجموعة الثانية). 

 
 

  Crisis؛ و2016آذار/مارس  14القاعدة والدولة اإلسالمية"،  ، "استغالل الفوضى:1التقرير الخاص لمجموعة األزمات رقم  150
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لن تتم تسوية أي من ھذه التوترات اإلقليمية بسھولة، ھذا إذا كان من الممكن تسويتھا على اإلطالق. إال أن 
ھذه الجھود إلى احتمال التوصل  مكن أن تمنع تدھورھا نحو األسوأ. حتى لو لم تؤدِ جھود الوساطة الجارية ي

إلى تسوية فوراً، فإنھا رغم ذلك يمكن أن تضع األسس لتسوية بعد مدة، وفي الوقت نفسه تحسن التواصل 
ت المفاوضات لم توضع في يوم واحد؛ حيث بدأ 1648المتبادل وربما التفاھم. إن اتفاقية سالم وستفاليا لعام 

عاماً وتمت معالجة العديد من القضايا فقط بعد توقيع اتفاق السالم. إن  الثينحالما اندلعت الحرب قبل ذلك بث
ت الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الثقة بين األطراف المتحاربة، وھو شرط مسبق مفترض لتسوية صراعا

   151تتحقق إال بعد انتھاء الحرب بعقود. نل

  ا اإلعمار، ورتبوا بيتكم الداخليانھوا الصراع، وأعيدو: المحليونالالعبون   ھـ.

ال ينبغي للجھود الرامية إلى وضع نھاية تفاوضية لصراعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تنتظر 
نشوء نظام إقليمي، ناھيك عن نظام عالمي جديد. قد يطول االنتظار. إن الكلفة اإلنسانية للحرب مرعبة 

قليمي والعالمي. كما في حالة عزعة االستقرار على المستويين اإليناميكيات النابذة بالمزيد من زوتخاطر الد
يمكن أن  –في سورية أو اليمن أو ليبيا  –قليميين، فإن الوساطة النشطة بين األطراف المتحاربة الالعبين اإل

. ويمكن أن يتم القيام بذلك تستطع إنھاء ھذه الصراعات لم تساعد في منع المزيد من التصعيد حتى لو
  بالشكل األكثر فعالية من قبل العب حيادي يمتلك الخبرة الضرورية.

إن إلحاق الھزيمة العسكرية بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسورية أمر مھم، لكن الكيفية التي تتم فيھا 
بعة ستعود إلى االشتعال ومتى الصراع ستحدد ما إذا كانت مجموعتي الصراع الثالثة/الراما بعد  إدارة

وكيف. إن مسائل بسط االستقرار، والحوكمة وإعادة اإلعمار جوھرية لمنع عودة ظھور النزعة الجھادية 
. دون دور يقوم به الالعبون المحليون في جميع مكونات صنع السالم، افي المناطق التي تم تحريرھا منھ

ة محل حاكم قمعي آخر. المنطق واضح لكن التحدي فإن ھذا الجھد سيفشل، وسيحل حاكم قمعي ببساط
ھائل، ألن الالعبين الذين يوفرون األمن في أي منطقة في مرحلة ما بعد الصراع سيكونون ھم الذين 

  يتخذون القرارات الرئيسية فيما يتعلق بالحكم وإعادة اإلعمار.

ليمن وليبيا، فإن النتيجة إذا كان من الممكن خفض حدة العنف في الحروب في سورية، والعراق، وا
الطبيعية ستكون حكماً ال مركزياً. بعد قرن من الحكم المركزي الذي فشل، فإن ھذا سيكون تغيراً مرحباً به. 
إن األشكال الالمركزية من الحكم حيوية لبناء شرعية الدولة استناداً إلى عقود اجتماعية يعاد التفاوض 

شجيع الالمركزية دون إشراف مركزي من نوع ما سيشكل مخاطرة. بشأنھا بين المواطنين وحكامھم، لكن ت
ولذلك ينبغي تصميم الحكم الالمركزي في مرحلة ما بعد الصراع بعناية، وعدم السماح له بالنشوء بشكل 

  تلقائي ومستقل.

دور محوري يلعبونه في ضمان أن تكون عمليات التفاوض تشاركية، بحيث  لھم نوالخارجين والالعب
تحظى النتائج بقبول واسع. كما يمكن أن يساعدوا الحكام والمواطنين على بناء المؤسسات التي تحترم 

وھذه مواطن عجز رئيسية في النظام السائد في فترة ما بعد العام  –سيادة القانون وتسمح بتطبيق العدالة 
في الدول التي تجاوزت االنتفاضات العربية لكنھا ال تزال ھشة بشكل خطير (مصر والسعودية  2011

بشكل خاص). ويبقى ھناك تحديات أخرى تتمثل في الحاجة إلى تنويع االقتصادات وفك ُعرى عالقات 
  االتكال. إن آخر شيء تحتاجه المنطقة ھو إعادة صياغة النظام القديم بوجه أو اسم جديدين.

أخيراً وليس آخراً، ينبغي أن تسعى المنطقة الكتساب ھوية جديدة، أو سلسلة من الھويات، التي تحتضن 
ثنية أو طائفية. ومن الواضح أن ھذا يشكل تحدياً بعيد المدى في إتنوعھا الغني وال يتم التعبير عنھا بعبارات 

  إطار إعادة البناء اإلقليمي.
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V. الخالصة  

يص المكلف للتطورات حتى تسويات محلية دائمة تلوح في األفق، فإن التشخ دون وجود صفقات كبرى أو
أن العالم قد يواجه مرحلة طويلة من عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال  والمستقبلية ھ

أفريقيا، تنتشر على العديد من ميادين المعارك. إن المجموعة الراھنة من الصراعات المتداخلة التي تفاقمت 
ً في أوروبا، والتي كانت ربما  بسبب التدخالت الخارجية تحمل بعض أوجه الشبه مع حرب الثالثين عاما
"الحرب العالمية" األولى أو أنھا بدت كذلك لألوربيين؛ حيث انخرط فيھا كل العالم المترابط الذي 

   152يعرفونه.

ينبغي أن يكون، ومن منظور واقعي وھذا يشير إلى أنه من منظور السياسة الدولية فإن الھدف الرئيسي 
أن يكون، منع األمور من أن تصبح أسوأ. وھذا يعني احتواء األطراف ومساعدتھم على إيجاد فقط  مكني

السبل لخفض التصعيد وفي الوقت نفسه تقديم العون للضحايا، خشية أن ينجر العالم إلى حريق أوسع، 
ل ممارسات تشاركية واسعة على مستوى الدول ووضع رؤية لنظام إقليمي مستقبلي مستدام من خال

من المھدئات، بينما  والسكان. بتعابير طبية: عزل المريض وجعل وضعه يستقر، وتقديم المسكنات وغيرھا
إن النموذج  153ال تؤدي أي خطوات عالجية أولية إلى تقويض التعافي النھائي للمريض.يتم ضمان أ

ى كل صراع وكل أزمة توجد أو تندلع في منطقة الشرق األوسط المفاھيمي المقترح ھنا ينبغي تطبيقه عل
وشمال أفريقيا. إنه يسمح لصناع السياسات العازمين على وضع حد للنزيف بالشروع بالعالج بناء على 

  تشخيص صحيح وأن ينطلقوا طبقاً للمبدأ األكثر أساسية: أوالً، ال تفعلوا أي شيء من شأنه إلحاق الضرر. 

  2017نون األول/ديسمبر كا 22بروكسل، 
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