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  قليمية يف الشرق األوسطاإلت التغيرا

  مارك هيلـِر

  

  فوضى متزايدة يف املنطقة 
 للتسجيل مما حدث خالل العام  األكثر استحقاقاًاإلقليمية  التطورات الثالثة

بين إيران ") برنامج العمل املشترك("هي صياغة االتفاق النووي  2015
السعودي يف احلرب األهلية  التدخل العسكريو والدول اخلمس العظمى وأملانيا،

 . وسي يف احلرب األهلية يف سوريةوالتدخل العسكري الر ،يف اليمن

  عالوة على ما يحمله االتفاق النووي من انعكاسات حمتملة على املشروع
فيه  يوجدالنووي اإليراين وعلى انتشار السالح النووي يف الشرق األوسط، 

إيران على إمالء جدول األعمال ما يثير خماوف كبيرة بشأن قدرة  أيضاً
التدخل السعودي يف اليمن، هو األمر بالنسبة إىل وكما . اإلقليمي يف املنطقة

من خالل عدسة التنافس  االتفاق النووي اإليراين أيضاً ينبغي تفحص
كه صراع الهويات بدرجة ال قوى العظمى اإلقليمية، والذي يحراملتصاعد بين ال

إنه تنافس على حتقيق التفوق يف منطقة . ياسيةتقل عن املصالح اجليو س
ما ، دول عدة احلكومات املركزية يف ضعف فيها حالة الفوضى جراءتسع ت

حالفات اإلقليمية العبين حمليين يف التانخراط يؤدي، بالتايل، إىل تزايد 
التدخل العسكري الروسي املباشر يف الصراع  -ل التطور الثالث ويمث. اخملتلفة
جدياً على أن املنافسة بين القوى العظمى الدولية  مؤشراً - ة سوريالدائر يف

وهي . على التأثير واحلضور يف الشرق األوسط تعود بكامل قوتها وزخمها اآلن
املنافسة ذاتها التي حددت دور املنطقة اجليو سياسي يف السياسة الدولية 
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يف  اضمحلتوكأنها والتي بدا  ،20على مدى اجلزء األكبر من سنوات القرن الـ 
  .  أعقاب انتهاء احلرب الباردة

 أي من هذه التطورات الثالثة يف املدى املنظور مع جدول األعمال  عارضال يت
األمني اإلسرائيلي بصورة مباشرة، لكن جميعها تنطوي على إسقاطات جدية 

الفوضى يف املنطقة، بما يميزها زايد وحيال ت. حمتملة عليه يف املدى البعيد
حوار أمني  إدارةتعدد الالعبين غير املستعدين أو غير القادرين على  من

خطر التصعيد احملتمل، املتعمد أو غير املتعمد، ؤكد هذه التطورات عقالين، ت
إن . لو أو تسقط وضبابية استراتيجيةأنظمة تعوة، تغيرنتيجة حتالفات م

 تخاذطلوبة ال، لكن الظروف املليست مستحيلة لتخفيف هذه اخملاطر إجراءات
، غير معقولة 2015نهاية العام  يف كانت تبدو، قدماً هذه اإلجراءات ودفعها

  .  حتت سيطرة إسرائيل يف كل األحوال ليست إطالقاً وهي
  تعود بداية االضطرابات يف العامل العربي، التي اندلعت يف تونس يف نهاية

سلة من ، إىل سل"يالربيع العرب"وأطلق عليها يف بداياتها اسم  2010العام 
لهذه االنفجارات  اإلقليمي أما البُعد األبرز. الغليان احملليةاألزمات وحاالت 

ما أثاره املتظاهرون املعارضون للنظام  -، أي "ثر التظاهراتإ"تجلّى ف
موعات من املعارضين واملتمردين جملواملتمردون يف دولة واحدة من إلهام 

من  متنقالًالوباء ك" الربيع العربي"انتشر  ذلك،ونتيجة ل. يف دول عربية أخرى
ت األزمات الداخلية أنتجسرعان ما و. مصر، ثم إىل ليبيا واليمنتونس إىل 

وتضعضع األنظمة احلاكمة يف بعض الدول العربية أرضاً خصبة الندالع 
وبعضها اآلخر حركات  ، بعضها دولتيصراعات قوة بين أطراف خمتلفة

لقد كانت، بمعنى . صراعات أن اتخذت طابعاً خمتلطاًوما لبثت ال. يديولوجيةأ
، منافسات تقليدية بين قوى عظمى إقليمية على مراكز القوة والتأثير، معين

وتباينات يف  آخر يف املقابل، مواجهات على خلفية فوارق عنىبينما كانت، بم
وية وقد برز مركّب اله. يديولوجية، بل ويف الهويات أيضاًالرؤى والتوجهات األ

يغذّي ويذكي  وراحخالل السنتين األخيرتين بوجه خاص، " اللعبة الكبرى"يف 
ات اخملتلفة على امتداد ساحاملواجهات العنيفة بين الالعبين احملليين يف ال

معيّنين العبين مصالح  األحيان إىل تردّياملنطقة كلها، بل ويؤدي يف بعض 
  . ن إقليميين آخرينمصالح العبي سنواعتباراتهم املادية، مقابل حت
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 هذا التحول التدخل العسكري املتصاعد من جانب العبين دوليين خالل  رافق
") الدولة اإلسالمية("" داعش"رداً على خطر يف األغلب ، 2015العام 

قوات  2015وهكذا، على سبيل املثال، رأينا حتى نهاية العام . وتهديداتها
 ةتعمل يف سوري) ات عراقيةحزب الله ومليشي(إيرانية وقوى تابعة لها 

وبالتزامن مع ذلك، تدخلت قوات . على حضور دائم دعماً لنظام األسد حمافظة
 "داعش"جزء من التحالف الدويل ضد ، كين حين وآخربرية وجوية تركية، ب

للتركمان أو من أجل  يف احلقيقة من أجل تقديم الدعم املباشر، لكن ظاهرياً
 ، نشطت يف اجملال اجلوي السوري أيضاًذلكضافة إىل باإلو. ضرب األكراد

 .روسية وإسرائيليةوأردنية، وبريطانية، وفرنسية، وكية، يرقوات جوية أم
الروسية ضد كل القوى املعارضة لألسد و، "داعش"األربع األوىل منها ضد 

 ،"حزب الله"عسكري إىل واإلسرائيلية لعرقلة نقل عتاد ) حتديداً" داعش"وليس (
علماً بأن قوات باجتاه إسرائيل،  ارلقصف مصادر إطالق النر من حين آلخو

  .  ارالنظام هي إجماالً التي تطلق تلك الن
 باستثناء إسرائيل، تأثيراً على هؤالء يمارس جميع الالعبين اخلارجيين ،

توصلهم إىل اتفاق فيما بينهم حتسين ومن شأن حلفائهم أو على أتباعهم، 
 ، ولكن شريطة إثباتحتى اتفاق نهائي، بل وفرص تطبيق وقف إلطالق النار

الالعبين اخلارجيين امتالكهم ورقة ضغط تهديدية موثوقة وقادرة على  هؤالء
ورغم الشائعات . حاسمة باملوافقة على تقديم تنازالت" طرفهم"إرغام 

حصول تقارب معين بين القوى اخلارجية بشأن صيغة مشتركة  املتكررة عن
يمومة لألطراف التي ود ودوراً أكثر ثباتاً قتاًمو قالياًتضمن لألسد دوراً انت

أي دالئل كافية تثبت توفر  يبدو أنه يمثلها، فلم تكن هناك يف نهاية السنة
استعداد لدى األطراف اخلارجية للتوصل إىل تسوية بشأن مصاحلها 
لذلك، و. املتضاربة، رغم صدور قرار عام وغير مُلزم يف جملس األمن الدويل

باشر، من قبل العبين التدخل العسكري املتصاعد، املباشر وغير املأدى 
وإن كانت قوات ( نطقةقوات عسكرية من خارج امل إقليميين، إىل جانب دخول

، إىل تعميق حالة الفوضى )، باستثناء التحالف الذي تقوده إيرانجوية غالباً
يف يف فرص ص إضاطار املواجهة والتصعيد مقابل تقلّأخزيادة يف املنطقة و

  .     كانت انتهاء الصراعات احمللية بحلول سياسية، أياً



4 
 

  حماور إقليمية 
  يمكن حتديد أربعة العبين حمليين مركزيين، يف سياق احلديث عن األحالف

. ، بقيادة إيران"حمور املقاومة"هو املسمى  بلوراًاألول واألكثر ت. اإلقليمية
املتمثل يف تطلع إيران ألن تصبح  -اسي البُعد السي: ولهذا احملور ثالثة أبعاد

البُعد الطائفي  ;ائداً وذا تأثير مقرر على صعيد املنطقة بأسرهاق العباً إقليمياً
; القوة الشيعية املركزية، حامية مصالح الشيعة وحلفائهم الذي يجعل إيران -

لغربيين التأثير والوجود ا" مقاومة"املتمثل يف االلتزام بـ - يديولوجيوالبُعد األ
وحليفه اإلسرائيلي ") الشيطان األكبر("كي يريف املنطقة، وخاصة األم

  ").  الشيطان األصغر("
  احملور الثاين هو حمور الدول السنيّة البراغماتية، بقيادة اململكة العربية

الدولة السعودية التي تتنافس مع : ، ثالثة أبعادولهذا احملور، أيضاً. السعودية
النزاع التاريخي بين ; املنطقة، وخاصة يف منطقة اخلليج إيران على قيادة

السعودية شكالً متطرفاً،  اإلسالم السنّي واإلسالم الشيعي، والذي يكتسي يف
الذي يتمثل يف األحالف األمنية بين دول  والبُعد العملي; اًسلفي -وهّابياً 

يران على حيال إصرار إوبصفة خاصة الواليات املتحدة، اخلليج ودول غربية، 
  . إلغاء الوجود الغربي يف اخلليج، أو تقليصه على األقل

  احلركة التي نشأت يف مصر يف  -" اإلخوان املسلمون"أما احملور الثالث فهو
إىل قوة إسالموية  ذلك احلين ذنالثالثينات من القرن املاضي، لكنها تطورت م

وتمتلك تأثيراً  ،هامة مع كل من قطر وتركياليمية مركزية تقيم عالقات إق
  . كبيراً فيهما

  وأما احملور الرابع واألخير فهو حركات اجلهاد السلفي التي تنشط على امتداد
وأبرز هذه احلركات، خالل السنوات األخيرة، . العامل العربي واإلسالمي برمّته

الدولة " ("داعش" - األكثر إثارة لالشمئزاز منه وسَليله" القاعدة"هو تنظيم 
  ). ، اختصاراً"الدولة اإلسالمية"، أو "يف العراق والشام اإلسالمية

  تمتاز هذه األحالف، باستثناء احملور األول، بضعف تماسكها وبأن العالقات
ة نضبطبينها ويف داخلها هشة وتتغير باستمرار، وليس بكونها كيانات م

خالل  وكأن الصورة ليست معقدة بما فيه الكفاية، حصل. جيداًة بلورومت
، بواسطة استخدام ربت دول هذه األحالف فيما بينهاأن حتا نوات األخيرةالس
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ممثلين حمليين يف الغالب، وقد بلغت النزاعات فيما بينها ذرى جديدة خالل 
" القاعدة"، شدد تنظيما السلفي، مثالً -ففي املعسكر اجلهادي . 2015لعام ا

ظاهر، يبدو احلديث ويف ال. من حدة العنف والعداء الكالمي بينهما" داعش"و
مواجهة على خلفية خالفات تكتيكية، غير أن احلقيقة هي أن ب وكأنه يتعلق

  .   وعلى قواعد دعم مستهدفة ،على دعم اجلمهورواخلالف يدور على السيطرة، 
  واملعسكر ) تركيا وقطر" (اإلخوان املسلمين"وفوق هذا، وبالرغم من أن معسكر

ان ملتزمودية، يعارضان أية تأثيرات إيرانية والسنّي البراغماتي، بقيادة السع
وجدا نفسيهما على كليهما  ة، إالّ إنهماالقوى املعارضة لألسد يف سوريبدعم 

فقد أيّد املعسكر األول . تضاد وخصام بشأن التطورات احلاصلة يف مصر
مقاليد السلطة يف مصر  استلمت التي املصرية" اإلخوان املسلمين"حكومة 

عملية ارك، بينما أيّد املعسكر الثاين عقب اإلطاحة بحسني مبلفترة قصيرة 
عزل الرئيس حممد مرسي وما تالها من قمع لإلسالمويين، من خالل انقالب 

وبالنظر إىل هذا الواقع، يبدو . عسكري قاده اجلنرال عبد الفتاح السيسي
رغم كونها شريكاً باً املوقف الذي تتخذه مصر بزعامة السيسي، مستغر

، ةيف التحالف السنّي البراغماتي، حيال احلرب األهلية يف سوري" يعياًطب"
. قياساً بمواقف الشركاء اآلخرين يف هذا املعسكر غموضيتسم بالوالذي 

على ) وكذلك تركيا وقطر(فخالفاً إلصرار السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
دوراً األسد منصباً وأنه من املمكن منح اإلطاحة بنظام األسد، تلمح مصر إىل 

يمكن تفسير هذا املوقف، بما فيه من عدم اتساق، بحقيقة ربما و. ما مستقبالً
اجلهادية التي تشن هجمات  -سها تشكل هدفاً للعناصر السلفية أن مصر نف

اإلخوان "فيها أجنحة من تنظيم  يشارك، به جزيرة سيناء ويف داخل مصريف ش
وأعلن عن ") داعش("ءه أللدّ خصوم األسد الذي أشهر بعض منها وال" املسلمين

  ".   والية سيناء"املصرية ـ " داعش"تأسيس ذراع 

  صراعات داخلية، صراعات خارجية   
 السبب  ديدتوضح هذه التناقضات وانعدام االتساق أنه من غير املمكن حت

ه من شيعوما ت(املركزي الكامن وراء جممل الصراعات الدموية يف املنطقة 
مبسطة بين السعوديين واإليرانيين، أو بين  بثنائيةواختزاله  )قرارعدم است

يف بعض  لها أي تعبير تقريباً يةثنائهذه ال قيقة ال جتداحليف و. السنة والشيعة
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ففي ليبيا، على سبيل املثال، تدور منذ سقوط القذايف يف . احللبات احمللية
ها علمانيون رحى حرب أهلية ثالثية األطراف يشارك في 2011العام 

عناصر و، )السعودية واإلمارات العربية املتحدةوتدعمهم مصر، (براغماتيون 
" داعش"و" القاعدة"والعبون جهاديون ينتمون إىل  ،"اإلخوان املسلمين"من 

ولكن، نظراً ألن ). إضافة إىل فصائل قبائلية خمتلفة ورؤساء عصابات حملية(
بين سكان ليبيا ضئيل وأن عدد الشيعة  س حليفاً إليرانأياً من هذه األطراف لي

خط يف ليبيا بالتردد من دون أي صلة لها ب" لعربيالربيع ا"، تستمر أصداء جداً
  .  االجتماعي املركزي القائم يف منطقة الشرق األوسط -الصدع السياسي 

 فسورية تمثل، يف الظاهر، . ليس هذا هو احلال يف أماكن أخرى من املنطقة
. املواجهة بين احملاور األربعة املذكورة ة التي تتجسد فيهااملركزيساحة ال

حزب الله (ين من هم حتت رعايتها من غير الدولتي/ فروعهاإيران و
تواصل مدّ األسد بكل أسباب الدعم ) واملليشيات الشيعية، األفغانية والعراقية

ليشات، بإنشاء وتفعيل امليو ،ةشورالتدريبات واملبو ،وأشكاله، باملال والسالح
ويف املقابل، يشكل احملور السنّي . وبالتدخل املباشر يف املعارك بوجه أساسي

 حتالفاً) تركيا وقطر" (اإلخوان املسلمين"البراغماتي بقيادة السعودية ومؤيدي 
دين دعم املتمروهو ييف الصراع من أجل اإلطاحة بنظام األسد،  فعاالً

دعم جهات جهادية ي، بل و")ملسلميناإلخوان ا" أي،" (املعتدلين"العلمانيين و
جبهة "و" داعش" تنظيم ويف األثناء، يحارب". داعش"معينة معارضة لتنظيم 

") القاعدة"التنظيم الذي يعرّف نفسه بأنه الذراع السورية لتنظيم " (النصرة
وهذان . جميع القوى والتنظيمات األخرى، كما يحاربان بعضهما بعضاً أيضاً

يحظيان يف الوقت ولكنهما ان أي دعم مباشر من أية دولة، التنظيمان ال يتلقي
خمتلفة يف عدد من دول املنطقة، إىل جانب دعم  جهات وعناصرعينه بدعم 

  . املتطوعين الذين يتوافدون من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي
  يف الشرق " داعش"أدت أعمال النهب والتدمير الفظة التي أقدم عليها تنظيم

، إىل جانب األعمال اإلرهابية تي أثارت أصداء إعالمية واسعة جداًاألوسط، وال
إىل  -املنطقة ويف خارجها  يف -التي نفذها ضد أهداف غير شرق أوسطية 

رغم أن (تصعيد وتوسيع األنشطة العسكرية الدولية املوجهة ضده ظاهرياً 
وسيا وفرنسا، ـ من جانب تركيا أوالً، تلتها ر) األمر يف الواقع ليس كذلك دائماً

 وإىل جانب أزمة الالجئين، التي وضعت .2015ثم بريطانيا يف نهاية العام 



7 
 

 ، أدت بلورة2015يف العام  قدرة الرد واالستجابة األوروبية على احملك
لكن . االهتمام الغربي يف سوريةمعظم إىل تركيز " داعش"التحالف الدويل ضد 

تحدد أخرى يف هذه األثناء، ت ةستمرمواجهات مهذا ال يعني بالضرورة خبو 
السنّي، بل  -الشيعي / السعودي -اإليراين  هي أيضاً بخط الصدع املركزي

  . العكس هو الصحيح
  أدى التدخل اإلقليمي يف النزاع الداخلي يف اليمن إىل تصعيد التوتر والنزاع يف

جتاوز احلوثيون الشيعة حدود معاقلهم الشمالية  ذلك عندمااملنطقة، و
 فض اإلطاحة بالرئيس علي عبد اللهومل تُ. السيطرة على الدولة كلها لواحاوو

الذي سيطر على مقاليد احلكم سنوات طويلة، كجزء من الفصل اليمني يف 
، إىل تأسيس وترسيخ نظام سياسي دائم أو إىل فرض "الربيع العربي"مسلسل 

ج االنتخابات وقد واجهت نتائ. من قبل أصالً االستقرار، الذي مل يكن قائماً
املتمردين احلوثيين يف  مع دخول حتدياً كبيراً 2012التي جرت يف العام 

للتقارير بضباط اجليش اليمني من مؤيدي  الذين استعانوا  طبقاًالشمال، 
ثم زحفهم  2014وأتباع علي عبد صالح، إىل العاصمة صنعاء يف العام 

ت ملجأ للرئيس كانالتي  -وتهديدهم مدينة عدن  2015جنوباً يف العام 
وبالرغم من عدم . املنتخب عيد ربه منصور هادي قبل فراره إىل السعودية

توفر دليل على أن إيران هي التي دفعت احلوثيين إىل شن هجومهم يف العام 
، إال أن هويتهم الشيعية وارتباطاتهم مع إيران كانت كافية ألن تعتبر 2014

 حرك جزءاً من حملة إيرانية أوسعالسعودية ودول اخلليج األخرى هذا الت
بهجوم  مارس/وعلى ذلك، جاء الرد يف آذار. لفرض هيمنتها على املنطقة

كبيرة وأوقعت  جوي واسع مصحوباً بعمليات برية حمدودة خلّفت أضراراً
جلمت تقدم " عاصفة احلزم"ة ورغم أن حمل. كثيرة بين املواطنينضحايا 

أن عدم قدرة إيران على منع هذه العملية احلوثيين ودحرتهم إىل اخللف، ورغم 
ة مل حتقق انتصاراً حاسماً ملاحل أن أو وقفها قد كشف حمدودية قوتها، إالّ

يف " القاعدة"، استغل تنظيم 2015وفيما استمرت احلرب خالل العام . وواضحاً
انشغال األطراف اإلقليمية والدولية باحلرب ضد  العربية واقعزيرة اجلشبه 

احلوثيين يف غرب الدولة لكي يعزز ويوسع تواجده يف وسطها وشرقها، يف 
  . بإظهار مؤشرات على نشاطه هناك" داعش"األماكن التي بدأ تنظيم 
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 ية قد اجنرّتا إىل مواجهة حملية من أن إيران والسعودهو ن معنى هذا التطور إ
ونظراً لإلطار الثنائي القطبية الشامل . احملليين أو حلفائهما وكالئهما خالل

الذي ميز التطورات اإلقليمية اضطرت كلتا الدولتين إىل االلتزام بخطوات حالت 
. دون أي تعاون بينهما يف القضايا التي تمثل مصلحة مشتركة لكلتيهما

لثبات آخر على حالة عدم ا تمثل اليمن دليالً إضافياً  وبكلمات أخرى،
وإن كان من املتعذر ز التغيرات احلاصلة يف املنطقة، التناقضات التي تميو

  . أو مفهوم لتشكُّل نظام جديد ،وجهة أو رؤية دينامية،
 إىل االنخراط يف منظومة  ينجرّ جميع الالعبين اإلقليميين بالتأكيد، مل

بارزة على إسرائيل هي أحد األمثلة ال. التحالفات واحملاور الرباعية األطراف
واألكراد مثل آخر، إذ تتوفر لديهم كل . هذا، وسنأتي على ذلك بالتفصيل الحقاً

ون إىل سمات األسباب للتطلع نحو حتقيق كامل قوتهم، غير أنهم يفتقر
يديولوجية تمكّنهم من االنخراط يف واحد من احملاور هوياتية أو معتقدات أ

ياستهم، على نحو جليّ، ويعكس تصرف األكراد وس. اإلقليمية املذكورة
فقد . التناقضات الكامنة يف سيرورة تغيير تفتقر إىل وجهة حمددة واضحة

فيها موضوعاً من ضمن السياسة  يف التخلص من حالة شكلواجنح األكراد، 
وكانت هذه . إىل مسألة سياسية قائمة بذاتها واحتول، والشرق أوسطية

ة يف العراق إبان حرب اخلليج السيرورة قد بدأت مع تضعضع السلطة املركزي
األوىل، ثم تسارعت وتيرتها يف أعقاب حرب اخلليج الثانية واكتسبت زخماً 

ويبدو أن . نتيجة تفكك إطار الدولة املعروف يف كل من العراق وسورية إضافياً
هذه التطورات، إىل جانب االعتقاد القائل بأن األكراد هم القوة األكثر موثوقية 

قد حانت، أي، " الساعة الكردية" ، تبشر بأن"داعش"رب ضد ية يف احلوفاعل
على تضافر سلسلة من الظروف التي تتيح لألكراد حتقيق استقاللهم املنشود، 

ة، جنح األكراد يف تعزيز وحتى يف شمال سوري. يف شمال العراقاألقل 
هزائم قاسية بقوات  عدةكية، يرقوات جوية أم من أحلقوا، بدعممكانتهم و

ويف سنجار العراقية، ( أبيضكوباين وتل / يف بلدتيّ عين العرب" شداع"
كما جنحوا، يف تموز املاضي، يف الربط بين ثالث مناطق معزولة بين ). أيضاً

وسيكون السيناريو . احلكم الذاتي فيها وأعلنواالقامشلي وكوباين وتوحيدها، 
يف شمال " نيةاحلكومة اإلقليمية الكردستا"من جهتهم توحيد أكثر الواعد 

وسيشكل نشوء . العراق مع املناطق املعزولة ذات احلكم الذاتي يف شمال سورية
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بيكو،  -دولة كردية مستقلة التجسيد األقوى النهيار جغرافيّة اتفاقية سايكس 
ى مواقع حدودية لدى استيالئه عل( 2014يف العام " داعش"الذي أعلنه تنظيم 

لدليل األبرز على سيرورة التغيير التي ، كما سيشكل ا)بين العراق وسورية
  . تشهدها املنطقة

  درجة من االتساع تكفي إلزالة  مل تبلغ حتى اآلن سيرورة التغيير هذهولكن
ثمة قوى ف. جميع القيود التي تعترض حرية األكراد وقدرتهم على املناورة

. آلنما زالت تفعل ذلك حتى ا ، وهيكبحت مطامح األكراد عبر التاريخإقليمية 
فقد استأنف األتراك هجماتهم ضد . ومن بين هذه القوى األتراك واإليرانيون

عقب انهيار  يف تركيا ويف شمال العراق) PKK(قوات حزب العمال الكردستاين 
أما إيران، وانسجاماً مع . عملية السالم التركية ـ الكردية يف تموز املاضي

ق، فقد صعّدت من تدخلها يف العرا" داعش"دورها املركزي يف القتال ضد 
احلكومة "وتأثيرها هناك، بما يف ذلك يف املناطق الواقعة حتت سيطرة 

املطالب  تسرّبتخشى إيران أيضاً من  ومثل تركيا،". اإلقليمية الكردستانية
حتقيق االستقالل يف العراق وسورية إىل  إىلاجلازمة املعبرة عن تطلع األكراد 

وفوق هذا، ال يُترجَم التعاطف الغربي . كراداملأهولة باألا داخل مناطقه
املتزايد مع األكراد إىل دعم مادي دائماً، ما دفع العديد من األكراد إىل اعتبار 

قع كردية يف شمال العراق ثمناً الغرب حيال الهجمات التركية ضد موا المباالة
 -أي  ،"داعش" ملهاجمةلغرب باستخدام القواعد اجلوية التركية تركيا ل لسماح

" داعش"وعالوة على هذا، فقد دفع خطر . ألكرادلحالة أخرى من خيانة الغرب 
قتاً، عن نيتها إجراء موإىل التخلي، ولو " احلكومة اإلقليمية الكردستانية"

وسيطرته يف شمال " داعش"هجمات  ألناستفتاء عام حول االستقالل، ربما 
اد إىل الفرار واللجوء إىل أعداداً كبيرة من السكان غير األكر اضطر العراق

غياب إن وأخيراً، . كردستان، مما أدى إىل تغيير طابع املنطقة الديمغرايف
على  من الصعب عليهم العمل ككيان موحد يجعل الوحدة بين األكراد أنفسهم

على هذا كله، يمكن مالحظة بناء و. الصعيدين الدويل واإلقليمي على حد سواء
ر اإلقليمية يف التقدم بوتيرة ودرجة كافيتين جناح عملية التغيي أن كيف

تتيحان لألكراد حتقيق دور وموقع أكثر استقالالً عما كان يف املاضي، لكن 
ليس بما يمكّنهم من لعب دور الشريك الدولتي الشرعي يف املنظومة اإلقليمية 

  .   اآلخذة يف التشكل
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  أمن إسرائيل وفرص التعاون اإلقليمي
 الفوضى، و، يف الغالب، الشعور بأن عدم االستقرار، 2015زت أحداث العام عز

غير أن إبطاء . ق واالتساعاألمن يف املنطقة تتجه نحو التعموانعدام  ،العنفو
، ليست غاية مستحيلة، لكنها حتى عكس اجتاهههذا املنحى أو وقفه، بل و

على ين يف الشرق األوسط إجراء تغيير سياسي واحد قياديحتتّم على الالعبين ال
 نوع منحتقيق األول، هو . وربما كليهما معاًاألقل من بين اثنين مركزيين، بل 

بوصفها (ما بين إيران والسعودية  (detente)العالقات  رتوتّاالنفراج يف حدة 
فحيال التأثير ). GCC -ممثلة عن الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي 

اجليو استراتيجية على / وجيةديولياأل/ لهذه األزمة السياسية غ جداًالبال
بين العالقات ر توتّمية اإلقليمية، من الواضح أن أي انفراج يف حدة الدينا

من  تمال كبير خلفض منسوب التوتر يف عدداجلانبين سيشكل مؤشراً على اح
ورغم املواقف املتناقضة التي . ساحات الصراع واملواجهة اإلقليمية األخرى

ن إ ، إالّية وإيران يف جميع القضايا واملسائل تقريباًتتبناها كل من السعود
ت اجملال أمام فسحدرجة كافية من البراغماتية أكلتيهما أبدتا يف املاضي 

 رؤيةكان باإلمكان  وقد .ما استدعت الظروف ذلكتنسيق مشترك معين عند
انفراج يف العالقات بين  عالمات معينة، أدواتية أساساً، أشارت إىل إمكان

ان وعدد من الدول اخلليجية، وذلك يف أعقاب انتخاب حسن روحاين رئيساً إير
 - والتوصل إىل االتفاقيتين النوويتين 2013للجمهورية اإليرانية يف العام 

وقد . 2015وخطة العمل املشترك يف العام  2014االتفاق املرحلي يف العام 
ن كبار من ات يف تصريحات تصاحلية صدرت عن مسؤوليعالمتمثلت هذه ال

ويف  ،يف لقاءات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعةو، كال جانبيّ اخلليج
وبالتأسيس على هذا كله، . عدة مواضيعالتوقيع على اتفاقيات مشتركة يف 

التي عالقات اليمكن االعتقاد بأن كال الطرفين قد فتحا صفحة جديدة يف 
يف يف عملية ي تقدم إضاق أقكون لتحوسي. كيك والريبة بينهماالتشاتسمت ب

، بفضل ما ينطوي عليه يجابي على الوضع يف سوريةإ املصاحلة هذه تأثير
أو تشكيل سلطة / ل بشأن نقل السلطة ومن احل نوعمن زيادة الفرص لتحقيق 

مشتركة تكون قادرة على وقف حمام الدم ومسلسل التدمير املتواصلين يف 
راق، ال سيما حتسين الظروف يف الع أن يؤدي إىل ا احللثل هذمل يمكنو. ةسوري
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إيران حول عزل رئيس احلكومة والذي جرى بين السعودية  بعد التنسيق السري
ر العبادي، األكثر مرونة وانتخاب خليفته، حيد 2014نوري املالكي يف العام 

والعراق  اإليراين يف سورية -وسيكون التنسيق السعودي . واستعداداً للتصالح
، الذي تعتبره كال "داعش"تنظيم زيز وتصعيد املعركة ضد قادراً على تع

إنهاء  أخيراً سيكون يف وسع هذا التنسيق،و. الدولتين خطراً مباشراً يهددها
والدفع نحو تفاهمات مقبولة بشأن تسوية  ،األزمة يف اليمن وإيجاد حل لها

  .   سياسية أكثر ثباتاً واستقراراً يف لبنان
 لعداء املتبادلة، الريبة واو العمل على قاعدة التشككالسعودية تواصل إيران و

اإليجابيات احملتملة الواضحة التي يمكن أن يعود بها تخفيف حدة التوتر رغم 
يبدو أن الطريق نحو لكن و .تهاليهما أوالً، ثم على املنطقة برمبين البلدين ع

وإذا ما . ضى، أكثر من أي وقت ماملصاحلة التاريخية بينهما ال تزال طويلة جداً
يديولوجية األ -املذهبية / لى الفجوات الطائفيةع غلبأخفقت الدولتان يف الت

، فيبدو أن العِداء تضاربة وعلى العداوة التاريخيةعلى املصالح املوالعميقة، 
  .     املستمر هو قدرهما

 من مسار  ربما تكون إيران معنية بتحسين عالقاتها مع دول اخلليج كجزء
الدولية، وربما تقتنع الدول اخلليجية بأن  ىل وضع حد لعزلتهاأوسع يهدف إ

من األجدى لها التصالح، ولو إىل حد معين، مع الدولة التي تشكل، من غير شك، 
قوة عظمى إقليمية صاعدة من الشرق، وخاصة حيال التقليص احملتمل يف 

إىل  احلاجة أن تكونولكن، من املشكوك فيه . النشاط األمريكي يف املنطقة
وإلحداث  الثقيلةالتنسيق التكتيكي وحدها كافية للتغلب على ترسبات املاضي 

ويف كل األحوال، لن . اإلقليمية تغيير حقيقي يف الدينامية التي حترّك السياسة
  .  أي دور يف مثل هذا التغييرسرائيل إل يكون

 تقوم به  آخر من التغيير من خالل ماأن تدفع قدماً نوعاً سرائيل إنما يمكن إل
على إحداث التغيير تبقى هي من نشاط، رغم أن قدرتها يف مثل هذه احلالة 

فالوضع الراهن، . أمني إقليمي شاورت/ واملقصود هنا هو تنسيق. حمدودة
املتمثل يف غياب النظام واالستقرار يف الشرق األوسط، أدى إىل نشوء منظومة 

. ومن هم ليسوا دولد الدول جديدة من املصالح املركّبة واملتشابكة على صعي
حدة التوترات واخلالفات بين الدول  اشتدادوالنتاج األبرز لهذا الوضع هو 

بينها والسنيّة البراغماتية من جهة، وبين إيران ووكالئها من جهة أخرى، 
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 - من جهة ثالثة" داعش"و" القاعدة"، مثل ميعاً وبين منظمات اجلهاد السلفيج
تتهددها جراء التوترات الداخلية ة بأن أخطاراً أخرى وتشعر بعض الدول السنيّ

  . أيضاً
  ال تربط إسرائيل، كما األكراد، أية قرابة طبيعية بأي من احملاور املذكورة يف

هوياتية مع الالعبين اآلخرين يف سمات تتقاسم هي السياسة اإلقليمية، و
د مسلمون سنّة األكرا. لك التي يتقاسمها األكراد معهممن ت أقل الشرق األوسط

قاءها فطابعها وتعريفها كدولة يهودية يعنيان ب إسرائيل اأمّ على األقل،
ويف . واملوروث الثقايف ،الهوية اإلثنيةواللغة، ووحيدة تماماً من حيث الدين، 

عسكرية بارزة يف املنطقة أتاحت  -الوقت نفسه، تشكل إسرائيل قوة سياسية 
أشكاالً  لها ة واملتداخلة يف املاضياملصالح اجليو استراتيجية املشترك

تبادل معلومات استخبارية (ومستويات خمتلفة من احلوار األمني السرّي 
ما يسمى الدول خاصة مع والتعاون العملياين، ، )وتقديرات أمنية خمتلفة

ومع ) لعربي اإلقليميتلك التي على هوامش املركز ا" (الهامشية/ الطرفية"
أو غير إسالمية، فضال عن اململكة األردنية / و ة غير عربيةعناصر دولتي

  . ومصر
  وقد بقيت مضامين هذا احلوار احلقيقية ودرجة االعتراف الصريح بمجرد

يف الغالبية الساحقة من احلاالت، وخاصة من طرف  حصوله حمدودة جداً
الدول العربية املعنية، جراء تعاطفها العميق مع الفلسطينيين وعدائها املُعلن 

، "ع العربيالربي"لكن السنوات اخلمس األخيرة منذ اندالع أحداث . ه إسرائيلجتا
يعة والسنّة، ن اإليرانيين والسعوديين وبين الشصاعد بيبما رافقها من عداء مت

 تتمثل يف ت مصلحة مشتركة أكثر وضوحاً بين إسرائيل والعرب السنّةأوجد
ولّد االتفاق النووي الذي  اكم. جلم احملور الشيعي الذي تتصدره وتقوده إيران

خماوف إضافية أخرى، تتعلق بتزايد قدرة  2015تم التوصل إليه يف العام 
وتظهر قوة هذه . إيران احملتملة على التحول إىل قوة عظمى مهيمنة يف املنطقة

 -اخملاوف على نحو جليّ، ليس فقط يف الرد السعودي على األحداث يف اليمن 
مقاييس غير مسبوقة وغير معهودة دون تنسيق عملية عسكرية متواصلة ب

الدول اخلليجية األخرى حتمّس ، يف أيضاً وإنما-مسبق مع الواليات املتحدة 
العسكرية  ملدّ املعركة) والدول العربية السنيّة األخرى، األكثر بُعداً جغرافياً(
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 الدبلوماسي دون حتفظ أو/ لدعم املادي، أو على األقل بالتأييد السياسيبا
 .  شروط

  ويذهب بعض املراقبين واحملللين إىل التقدير بأن القلق حيال إيران قد يؤدي
 التقليدية إلجراء حوار أمني علنيإىل تليين جزء من أسباب املعارضة العربية 

ويجد هذا التحليل ما يدعمه ويؤكده يف أحداث وتطورات خمتلفة، . مع إسرائيل
ألمير السعودي تركي الفيصل مع مسؤولين مثل اللقاءات العلنية التي أجراها ا

إسرائيليين رسميين واملقابالت التي أجرتها معه بعض وسائل اإلعالم 
وموافقة دولة اإلمارات العربية املتحدة على السماح بتعيين  ،اإلسرائيلية

التي تتخذ من  وكالة الدولية للطاقة املتجددة مندوب دبلوماسي إسرائيلي يف
ىل احتمال وجود مستوى أعلى وتشكل هذه التطورات مؤشراً إ. لها أبو ظبي مقراً

 مع إسرائيل، لظريفمن االستعداد للتنسيق والتعاون ا ا كان عليه سابقاًمم
لكنها ال تبشر حتى اآلن بتوفر تأييد عربي إلنشاء منظومة أمنية إقليمية 
شاملة، ممأسسة ورسمية تكون إسرائيل فيها شريكة شرعية، كما ال تبشر 

 مع إسرائيل، ما" تطبيع"الذي يرفض أي  بالتخلي عن املوقف العربي التاريخي
كان، بشأن املسألة الفلسطينية، على غرار  حترك جدي، أياًليس هناك  دام

اتفاقية أوسلو يف ، يف أعقاب التحرك علناًالتحرك الذي أتاح لألردن يف حينه 
 .  إسرائيلاتفاقية سالم رسمية مع  توقيع، و1993العام 

  تستطيع الدول ذات املصالح والتوجهات اإلقليمية املتماثلة أو املشتركة، بما
وتكفي أحداث السنوات . فيها إسرائيل، تعميق وتوسيع احلوار فيما بينها

األخيرة لتشجيعها على فعل ذلك، ومن شأن سياسة إسرائيلية خمتلفة يف 
، تعزيز وتعجيل استعداد املسألة الفلسطينية، حتى لو كانت تصريحية فقط

الدول العربية السنيّة، التي تبدي ميالً لذلك منذ زمن، التخاذ خطوات فعلية 
ومع ذلك، لكي تستطيع هذه األطراف التحرك . إضافية يف هذا االجتاه

واالنتقال من التعاون األدواتي اخلفي عن األعين إىل رؤية أكثر طموحاً بشأن 
مي، على غرار ما حصل قبل أوانه يف التسعينات، مراقبة السالح واألمن اإلقلي

 .الفلسطينية -يف املسألة اإلسرائيلية  ثمة حاجة إىل إحداث اختراق ملموس
  يف مقدور إسرائيل إحداث هذه االنطالقة من خالل إجراءات وخطوات بعيدة

ولذا، فإن أية انطالقة . فعل ذلك مَن يتوقع منها هناك تقريباًاألثر، لكن ليس 
 -ريخية مع العامل العربي ستكون مرهونة بتحقيق اتفاق إسرائيلي تا
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وبكلمات أخرى، على الرغم من . فلسطيني يتم التوصل إليه عبر املفاوضات
الربيع "االضطرابات والتسويات اجلديدة احلاصلة يف املنطقة منذ اندالع 

ى شبكة ، تواصل القضية الفلسطينية إلقاء ثقلها وظاللها الكثيفة عل"العربي
العالقات األمنية والسياسية بين إسرائيل وبقية الدول يف الشرق األوسط، 

  .  وبهذا املعنى، على األقل، مل يحصل أي تغيير. خالفاً للقضايا األخرى
 

  


