
8485
عدد 97 - تشرين األول 2021عدد 97 - تشرين األول 2021

مستقبل الشرق األوسط بني طموحات
الدول الكبرى وتداعيات كورونا

رأي

منذ  االوسط  الرشق  العامل:  يف  االخطر  الجيوسرتاتيجية  املنطقة 
قضيتها،  وقدس  الصامدة  فلسطني  بني  ابدا.  تهدأ  ال   1945
التاريخية،  تركيا  مخططات  وبني  املرتابطة،  العربية  والقضايا 
للكيان االرسائييل  العدوانية  الحيوية، والرغبات  ايران  وامكانات 
املقالة:  هذه  اشكالية  ترتسم  الكربى،  الدول  وخطط  الغاصب، 
الكربى  الدول  طموحات  بني  االوسط،  الرشق  مستقبل  آفاق  ما 

وتداعيات كورونا؟
نهايتها  بعد  تباعا  سيتجسد  جديد  عامل  معامل  كورونا  رسمت 
ثالثة  باردة  حرب  تجلياته،  ابرز   .2022 سنة  خالل  املتوقعة 
بني  سواء  حد  عىل  االمريكية  املتحدة  والواليات  الصني  توقعتها 
الرشقي  املعسكر  جديدة:  بصيغة  لكن  التقليديني،  املعسكرين 
حضور  مع  الصني  اي  العامل  يف  االوىل  االقتصادية  القوة  بزعامة 
بارز لروسيا، واملعسكر الغريب بزعامة الواليات املتحدة وحليفتها 
املتجددة بريطانيا عىل ضوء الربيكست، وبينهام اوروبا التي قد 
االوسط،  الرشق  اما  املعسكرين.  بني  ذكيا  وسطيا  دورا  تلعب 

فيبدو حقل اختبار رئيسيا يف هذه الحرب الباردة االتية.
واالقتصادية  السياسية  الخارطة  وتحليل  رسم  قبل  لكن، 
بد  ال  كورونا،  نهاية  بعد  االوسط  للرشق  املنتظرة  واالجتامعية 
وشامل  االوسط  الرشق  بني  الوثيقة  العالقات  اىل  االشارة  من 
الدول  جامعة  ضمن  والتعاون،  التواصل  قاعدة  عىل  افريقيا 
العربية بشكل خاص. بينام تتعزز فرص التنسيق بني تركيا وايران 
عىل املستويات الجيوسرتاتيجية، يبقى الكيان االرسائييل امتدادا 

للعامل الغريب عىل ساحل املتوسط الرشقي.
روسيا  يف  السلطة  توليه  منذ  بوتني  فالدميري  الرئيس  اهتم 
حيوي  كمجال  االوسط  بالرشق   ،2000 سنة  مطلع  االتحادية 
يف  الرتيك  الطموح  استيعاب  التالية:  الخطوات  واتخذ  لروسيا، 
استغالل  يف  حتى  سواء،  حد  عىل  سوريا  وشامل  العراق  شامل 
باعىل  واستطاع  واذربيجان،  ارمينيا  بني  التاريخي  للخالف  تركيا 
اىل  الخصم  موقع  من  تركيا  تحويل  والدهاء  الحنكة  درجات 
االيراين   - الرويس  التحالف  متانة  والحفاظ عىل  الصديق،  موقع 
ورسم  العراق،  يف  االستقرار  تأمني  وضمنا  املنطقة،  امتداد  عىل 
كل  يف  التوسعية  االرسائييل  الكيان  ملشاريع  الحمر  الخطوط 
بدايات  منذ  رعى  حيث  بسوريا،  االقىص  اهتاممه  كان  اتجاه. 
والنظام  ودعمه  السلطة،  اىل  االسد  بشار  الرئيس  وصول  عهده 
العريب،  الربيع  انطالق  بعد  الحدود خصوصا  اقىص  اىل  السوري 
سيطرة  لتأمني  مبارش  بشكل  الروسية  القوات  تدخلت  حيث 

امرييك  االرسائييل ممكنا، وبدعم  والكيان  العرب  بني  املفاوضات 
محتمل. قد يستطيع الروس بسبب تراكم خرباتهم الديبلوماسية 
وعالقاتهم الرشق اوسطية، ايجاد حلول لتلك القضايا املستعصية. 
الروس  لعب  املستجدة الحتامل  االسباب  املطاف  نهاية  لكن يف 
ولعل  االوىل،  الدرجة  يف  اقتصادية  اسباب  هي  الدور،  هذا 
السياسة  تنجزه  مل  ما  انجاز  يستطيع  املنظور  املدى  االقتصاد يف 

وحدها سابقا.
منطقة  يف  كحكم  االمريكية  املتحدة  الواليات  موقف  اضعف  ما 
الكيان  اىل  واملطلق  الكامل  انحيازها  هو  االوسط،  الرشق 
بني  التفاهم  الحالل  واشنطن  بذلتها  التي  الجهود  االرسائييل. 
الواقع  يف  تغري  لن  العريب،  الخليج  وانظمة  االرسائييل  الكيان 
االسرتاتيجي كثريا. فاملقاومة الفلسطينية باتت اكرث قوة وفاعلية، 
تعد  املقاومة، ومل  لحركات  املتزايد  االيراين  الدعم  مع  وخصوصا 
مثاال.  اليمن  السيايس:  للخالف  حال  تشكل  العسكرية  الحرب 
خصمها  يكون  ان  االمريكية  املتحدة  الواليات  اختارت  بعدما 
االقتصادي بعد نهاية زمن كورونا، الصني الشعبية، مع ما يقتيض 
مستقبلية،  مخططات  ووضع  مالية  امكانات  حشد  من  ذلك 
يف  املتخاصمني  بني  الحكم  دور  للعب  روسيا  فرص  تعززت 
حال  يف  الرويس  النجاح  يبدأ  امرييك.  دعم  مع  االوسط،  الرشق 
ومثة  االمريكيون،  اقرتفها  التي  نفسها  االخطاء  يف  الروس  يقع  مل 
عسكري  رصاع  ارض  من  االوسط  الرشق  منطقة  لتحويل  فرصة 
الكثري  لديه  اقتصادي  اىل مساحة رصاع  ودام،  دائم  واستخباري 

من االيجابيات.
 2000( والثانية   ،)1991 ـ   1947( االوىل  باردتني:  حربني  بعد 
املواجهات  عىل  االوسط  الرشق  منطقة  يف  اعتمدتا   ،)2020 ـ 
املبارش  الرصاع  عن  وكالة  االوىل،  الدرجة  يف  واالمنية  العسكرية 
بني الجبارين االمرييك والرويس، ستطل الحرب الباردة الثالثة بعد 
والتجاري،  واملايل  االقتصادي  الرصاع  عىل  مرتكزة  كورونا،  زمن 
روسيا، ومعسكر غريب  الصني ومعها  تتزعمه  بني معسكر رشقي 
تتزعمه الواليات املتحدة االمريكية ومعها بريطانيا. ولعل االتحاد 
السيايس  املجال  فينتعش  الوسطي،  الدور  لعب  يجيد  االورويب 
الدويل. سيتضح االشتباك االقتصادي يف مجاالت عدة، يف الرشق 
االوسط، عىل سبيل املثال ال الحرص: ايران بني حلف اسرتاتيجي 
الصني - رشاكة نحو  اقتصادية متقدمة مع  واتفاقات  مع روسيا 
املستقبل - ومفاوضات معقدة مع الواليات املتحدة. وتركيا عىل 
مع  سواء  والعسكرية  املالية  واالتفاقات  املفاوضات  من  مدى 
الصني وروسيا او مع الواليات املتحدة واوروبا. واململكة العربية 
الغلبة  ان  ولو  املعسكرين،  بني  مالية  جذب  كنقطة  السعودية 

بنسبة معينة.  لالمريكيني 
الرشق  انتاج  يف  الحاسم  الدور  االقتصادي  العامل  سيلعب  اذا 
يف  واالستثامرات  االتفاقات  من  سلسلة  عرب  الجديد  االوسط 

الرتاب السوري، وصوال اىل اهتامم  القوات السورية عىل معظم 
يف  لعل  لبنان.  يف  الرضوري  االستقرار  بتوفري  الروسية  القيادة 
مبتانة  ييش  ما  واالسد  بوتني  الرئيسني  بني  الشخصية  اللقاءات 

العالقة، واهتامم الرئيس بوتني الشخيص مبستقبل سوريا. 
الرئيس بوتني، بعد  اين مستقبل الرشق االوسط يف اجندة  لكن 

نهاية زمن كورونا؟
سوريا.  موقتا يف  الرويس  والعسكري  السيايس  الوجود  يكون  لن 
التاريخية  اللحظة  تتخطى  الروسية  االسرتاتيجية  فالطموحات 
االنية. الرئيس بوتني باق يف سدة القيادة لفرتة طويلة، والرئيس 
سوريا  وستبقى  رابعة،  رئاسية  لوالية  اخريا  انتخابه  تم  االسد 
وحتى ايران يف حاجة اىل الدعم الرويس، وهو ما تحرص روسيا 
اقتصادية  اتفاقات  عرب  الحدود  اقىص  اىل  منه  االستفادة  عىل 
سياسية  بعالقات  روسيا  تحتفظ  فبينام  االمد.  طويلة  وعسكرية 
العربية السعودية  العراق ومرص واململكة  واقتصادية متينة مع 
لبنان  مع  وتاليا  سوريا  مع  التعاون  اىل  تطمح  الخليج،  ودول 
لالستفادة من القدرات الغازية والنفطية املوجودة واملحتملة يف 
االمد  الطويلة  الخصومة  بالها  عن  يغيب  ان  دون  من  البلدين، 
اىل  روسيا  ستعمد  فيام  االرسائييل،  والكيان  املامنعة  محور  بني 

تنظيم مجال الخالف بني الفريقني. 
فهل تساهم روسيا يف رعاية مفاوضات السالم بني الطرفني؟

تبقى القضية الفلسطينية بعد مرور 73 سنة عىل تأسيس الكيان 
االرسائييل الغاصب عىل ارض فلسطني الطاهرة، مفتاح الحل امام 
ازمات الرشق االوسط املتواصلة واساس الحل، كام هو متعارف 
جانب  اىل  القدس،  عاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  عليه، 
الكيان االرسائييل. فمن خارطة الطريق، اىل صفقة القرن، تعذر 
الوصول اىل سالم عادل وشامل عىل مستوى القضية الفلسطينية 
لبنان وسوريا من جهة  بني  السالم  امكانات  زالت  وما  املركزية، 
املحاوالت  كل  رغم  ضئيلة،  اخرى  جهة  من  االرسائييل  والكيان 
ملصالح  الفاضح  االمرييك  التحيز  االسايس  والسبب  االمريكية، 
والعربية،  الفلسطينية  الحقوق  حساب  عىل  االرسائييل  الكيان 
الخيارات االمريكية مع دعم  االتحاد االورويب يدعم  ولطاملا كان 
والرغبة  سوريا،  يف  الرويس  النجاح  بعد  لكن  محدود.  رويس 
االمريكية الواضحة بعالقات ايجابية مع االتحاد الرويس، خصوصا 
االسبق  للرئيس  القيادة خلفا  بايدن سدة  الرئيس جو  تويل  بعد 
الرشقية  السواحل  عىل  النفطية  الفورة  ومع  ترامب،  دونالد 
للبحر املتوسط، يبدو خيار تويل روسيا زمام املبادرة عىل صعيد 

يف  املتقدمة  والدول  العامل  يف  الكربى  الدول  ترعاها  املنطقة 
من  اليوم  املنطقة  بلدان  بعض  يف  يحدث  الذي  وكان  املنطقة. 
وسوريا  كلبنان  واقتصادية،  مالية  او  وامنية  سياسية  اضطرابات 
والعراق، ما هو اال مقدمة ملرحلة من االنتعاش االقتصادي املقبلة 
الواليات  بني  محموما  االقتصادي  الرصاع  ويبدو  املنطقة.  عىل 
االقتصادي  املارد  باتت  التي  الشعبية  والصني  االمريكية  املتحدة 
من  رسيعا  التعايف  عىل  االستثنائية  قدراتها  تعزيز  بعد  الجديد 
مع  لديها،  االقتصادية  العجلة  تفعيل  واعادة  كورونا،  تداعيات 
زيادة رصيحة يف االنتاجية. حكام سيكون الرشق االوسط الجديد 
سيسمح  لكنه  الحاد،  الرصاع  لهذا  رئيسيا  مرسحا  كورونا،  بعد 
االستفادة من ذلك،  املنطقة  ماليا يف  املتعرثة  للبلدان  املقابل  يف 

العادة تصويب فرصها نحو ازدهار مايل ونجاح اقتصادي.
للرصاع  حيويا  مرسحا  االوسط  الرشق  يكون  ان  ضوء  عىل 
ملبادرات سالم  والصني، ومجاال  املتحدة  الواليات  بني  االقتصادي 
عىل  كثريا  يعّول  املنطقة،  اشتباكات  معظم  فض  بقصد  روسية 
المناء  خصوصا،  واملانيا  وفرنسا  عموما،  االورويب  االتحاد  دور 
يتكامل  ان  يرجح  كام  وعمرانيا.  اقتصاديا  ودعمها  املنطقة 
الدوران االورويب والرويس، ولعل ذلك يف مصلحة الرشق االوسط. 
ان  اال  شامال،  االوسط  الرشق  عن  االمرييك  االنكفاء  يكون  لن 
االمريكيني يتجهون اىل الرتكيز عىل منطقة الرشق االقىص كمنطقة 

رصاع اقتصادي اساسية مع الصينيني. 
واململكة  وايران  تركيا  بني  الجانبية  االتفاقات  تساهم  بينام 
املنطقة  دفع  يف  العريب،  الخليج  دول  ومعها  السعودية  العربية 
اىل زمن السالم الشامل واالزدهار االقتصادي، عىل جامعة الدول 
العربية ان تلعب دورا مركزيا يف تقريب وجهات النظر بني دول 
الرشق االوسط سواء اكانت عربية ام ال. ويأيت دور مرص اساسيا 

وطليعيا، نسبة اىل تاريخها العريق يف املنطقة.
مثة فرصة حقيقية، بعد زمن جائحة كورونا وتداعياتها الخطرية، 
مستقبل  يكون  ان  املعقدة،  الكربى  الدول  طموحات  ورغم 
الرشق االوسط الجديد ايجابيا مع تغليب احتامالت الحد االدىن 
من السالم الشامل، ومن االزدهار االقتصادي والتقدم املايل، عىل 
والبحبوحة،  االستقرار  اىل  وشعوبها  املنطقة  دول  حاجات  ضوء 
وتحول الرصاع العاملي اىل اقتصادي ضمن الحرب الباردة الثالثة 
بقيادة  السالم  لفرص  تعزيزا  املنطقة  عىل  سينعكس  املفرتضة، 

روسية ودعم اورويب ورىض امرييك. 
للقضية  عادل  حل  ايجاد  عىل  القدرة  فهي  النجاح  قمة  اما 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  توثيق  عرب  التاريخية،  الفلسطينية 
وعاصمتها القدس. فاذا نجح الروس يف ذلك، سيكون اكرب انجاز 

سيايس وديبلومايس يف تاريخ االنسانية.

* كاتب وباحث اسرتاتيجي واستاذ جامعي 

بقلم إيلي جرجي الياس*


