ﺣﺮب اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﻦﻴ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

وﺣﺪة اﻟﱰﺟﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :روزا ﺣﺎﺟﻲ
 08آذار /ﻣﺎرس 2018

ً

ّ
ُ

ً

ّ
ٍ

ِ

ّ

املحتويات
أحدث شكل من أشكال الحرب 3.....................................................................................................................
ُنذر لحرب ثالثين ً
عاما جديدة4........................................................................................................................
من سايكس بيكو إلى "سيراق" (سورية والعراق) 5...........................................................................................
تطور الحدود في الشرق األوسط؛ اإلمبراطورية العثمانية في ذروتها 6.............................................................
"سيراق8.......................................................................................................................................... "SYRAQ ،
حدود مفتوحة :مقاتلون والجئون 9..................................................................................................................
تدفق الالجئين واملقاتلين من البلدان املجاورة وعبرها 10 ...............................................................................
الحماسة الطائفية وسبب وجودها12 .............................................................................................................
تطور الدولة اإلسالمية (داعش) 13 .................................................................................................................
ازدهار "اقتصاد اإلرهاب" 15 ............................................................................................................................
اآلثار الناتجة من عام  2015وما بعده 16 .......................................................................................................
الوضع الراهن ضد القوى املراجعة16 .........................................................................................................
الهيمنة اإليرانية الهشة 17 ...............................................................................................................................
آفاق تحالفات جديدة 18 .................................................................................................................................
الخالصة :سالم ويستفاليي؟19 ........................................................................................................................

1

The Middle East’s Thirty Years’ War?

عنوان املادة األصلي باللغة اإلنكليزية

 مارتن زافMartin Zapfe

اسم الكاتب

Center for Security Studies ،مركز الدراسات االستراتيجية
http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-

مصدراملادة األصلي
رابط املادة

library/articles/article.html/189508/pdf
2016/03/30

تاريخ النشر

روزا حاجي

املترجم

2

يبدو أن الشرق األوسط على حافة "حرب ثالثين ً
عاما جديدة" مميزة بنظام إقليمي متفكك ،وصراع بين
املفهومات العلمانية والدينية للسياسات املحلية واإلقليمية ،وإمكان إقامة تحالفات جديدة وغير محتملة.
ما هو على املحك في عام  2015وما بعده ،باختصار ،ليس مستقبل الدول في املنطقة فحسب ،ولكن مفهوم
إقامة الدولة في العالم العربي في حد ذاتها.

نازحون من الطائفة األقلية اإليزيدية ،فارون من عنف "الدولة اإلسالمية" في بلدة سنجار ،يسيرون
باتجاه الحدود السورية بالقرب من بلدة اليعربية (تل كوجر) السورية الحدودية 10 ،آب /أغسطس .2014

أحدث شكل من أشكال الحرب
ً
ُكتب ٌ
عدد قليل من التقارير عن الدول الواقعة بين مصر ً
غربا ،وإيران شرقا خالل العقود املاضية،
عموما ،واألوضاع ّ
ً
الخيرة للمنطقة .ومع ذلك ،كان عام  2014على وجه
كانت تتحدث عن االستقرار
عاما ً
الخصوص ً
صعبا ،ألنه شهد أكبر تحد للنظام اإلقليمي منذ الثورة اإليرانية عام  .1979في القلب
تنتصب املجزرة السورية ،من ثورة ّ
تحولت إلى حرب أهلية ثم إلى حرب بالوكالة ،في بلد كان على مدى عقود
ً
أمرا ً
طرفا في عدد من الصراعات ،وكان استقراره الداخلي في معظمه ً
بدهيا .بعد أكثر من ثالث سنوات من
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معاناة ال ُتحتمل ،وال حصر لها ،وأكثر من  200000قتيل ،انتشر الصراع اآلن ً
علنا عبر الحدود إلى العراق
ً
(مرة أخرى).
مع ظهور ما يسمى "الدولة اإلسالمية" (داعش) ،للمرة األولى منذ عقود ،يجمع ٌ
حزب واحد بين الحماس
األيديولوجي الضروري ،والتصميم ،واملهارات العسكرية لتنفيذ أجندة رجعية ،وإعادة رسم الحدود
ً
اإلقليمية ،أو على نحو أدق ،ملحوها ً
تماما في محاولة لزعزعة مفهوم الدولة نفسه بوصفه تراثا استعمارًيا
ً
واضحا ّ
بأي حال من األحوال ،في الواقع ،إلى
غير مرغوب فيه .ال يبدو مستقبل تنظيم الدولة اإلسالمية
ً
مفاجئا في أجزاء كبيرة من اإلقليم الذي تديره ً
علنا هو إمكان
وقت كتابة هذا التقرير ،يبدو َّأن انهيا ًرا
ً
دفة ،ولكنه ً
تماما العالمة األبرز للتيارات التي
حقيقي .ومع ذلك ،فمحض وجودها ونجاحها ليس مصا
تتحدى نظام املنطقة.
والحظ عدد من املراقبين ،يبدو َّأن الشرق األوسط على حافة الصراع الذي يمكن أن ُي َ
صف ،وألسباب
ٌ
معقولةَّ ،
عاما الجديدة" .هذا هو ً
بأنه "حرب الثالثين ً
أيضا جوهر هذا الفصل األساس :املنطقة مهددة
باالنزالق نحو صراع متميز بتفكك النظام اإلقليمي ،وتنافس بين مفهومات علمانية ،ودينية للسياسة
ّ
َ
املحلية واإلقليمية ،وإمكانات لتحالفات جديدة ُ
محتملة ،وذلك كله داخل مركز متفكك .ما هو على
وغير
املحك عام  2015وما بعده ،وباختصار ،ليس مستقبل الدول في املنطقة فحسب ،ولكن مفهوم الدولة في
العالم العربي في حد ذاته.
إلثارة هذه الحجة ،ولتسليط الضوء على اآلثار املحتملة ،والفصل ينتقل /يتابع /يمض ي الفصل إلى
ً
قسمين :أوال ،يستخدم ثالث خصائص محورية من حرب الثالثين ً
منظورا لوصف التطورات الحالية
عاما
في املنطقة وتحليلهاً .
ثانيا ،يشير إلى آثار ممكنة مختارة ملثل هذا التطور .في الختام ،يتساءل ما قد تعنيه
هذه األفكار بالنسبة إلى آفاق السالم اإلقليمي.
باتباع هذه الخطوات ،يتطلع التحليل إلى ما هو أبعد من داعش ،وتهديدها املباشر على التحول الدوري
ً
تحوال يمكن وصفه على أفضل وجه َّ
بحيث يمكن أن يكون ُم َ
بأنه يستحضر حرب
ضم ًنا في صعودها،
الثالثين ع ًاما.

ُ
نذرلحرب ثالثين عاما جديدة
كانت حرب الثالثين ً
عاما ( ،)1648-1618على حد تعبير بيتره ويلسون في عمله املهم وواسع االنتشار
اعا على النظام السياس ي ،والديني في أوروبا الوسطى" .وهذا التعريف ّ
"مأساة أوروبا"؛ "صر ً
يعبر عن أهميته
ً
حربا "نظيفة" .كانت صر ً
لهذا التحليل :كانت الحرب صر ً
قصيراً ،
ً
اعا حول مفهوم "النظام"
اعا مطوال ،وليس
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ذاته ،وليس فقط على السلطة داخل النظامّ ،
ً
وأخيرا ،فقد
تضمنت ديناميات سياسية وكذلك دينية،
اجتاحت إلى مركز قارة بأكملها ،وليس محض عدد محدود من األطراف املتحاربة ،إضافة إلى "الدول".
ّ
ّ
لقد شكلت الحرب ذاكرة أوروبا التاريخية ليس بسبب طولها وتكلفتها الهائلة فحسب ،ولكن ألنه كان
ُينظر إليها حتى من املعاصرين على َّأنها أصبحت تغذي ذاتها بشكل حقيقي ،وفاعل يحافظ على ذاته من
ً
تلقاء نفسه ،وخلقت منطقها الخاص ،متفادية قول كارل فون كالوزفيتز في وقت الحق (وكما ُينس ى في كثير
من األحيان ،القول املعياري ً
أساسا) إ َّن الحرب ما هي إال استمر ٌار للسياسة بوسائل أخرى ،إذ قلبت حرب
ُ
ظاهريا هذا املنطق ر ً
ً
الثالثين ً
أسا على عقب .وهكذا ،فقد ق ّدمت في صراع نموذجي يقف في تناقض
عاما
مباشر ،ومنطقي ،مع حروب "ما بعد وستفاليا" حروب دولة ضد دولة التي بدأت تهيمن في أوروبا بعد
معاهدة السالم في ويستفاليا في  ،1648التي ما تزال توجه التفكير الغربي بما يخص السياسة الدولية.
في الجزء اآلتي ،سيشار إلى ثالثة عناصر من نموذج "حرب الثالثين ً
عاما" إلى تحليل التطورات الحالية
في الشرق األوسط :تفكك النظام ،وتفاعل الحم ّية الطائفية ،ونضاالت السلطة العلمانية ،وظهور اقتصاد
حرب مكتف ً
ذاتيا.

من سايكس بيكو إلى "سيراق" (سورية والعراق)
ً
شهدت حرب الثالثين ً
عاما تفككا ملركز أوروبا الجغرافي والسياس ي .انحدرت اإلمبراطورية الرومانية
بأنها ٌ
املقدسة ،التي توصف باملفردات السياسية اليوم ّ
تماما ،ع ً
كيان غير مكتمل ً
مليا نحو حرب أهلية،
ً
واسعا ،لتعيد رسم الحدود ،ومضت باتجاه غزو مفتوح من أجل األلقاب
سرعان ما شهدت انتشا ًرا
والحقوق ،واألراض ي .شملت الحرب أوروبا كلها ،ومع ذلك كان القتال في األغلب -واألكثر شراسة -على
ً
اغا ُشغلً ،
جزئيا على األقل،
األراض ي "األملانية" من اإلمبراطورية .خلق هذا االنهيار في السلطة املركزية فر
من قوى خارجية مستقلة وموحدة ،وفي مقدمتها فرنسا ،وإسبانيا ،والسويد التي حمت مصالحها بإرسال
ٌ
جيوشها الخاصة ،أو تمويل القوات ودعمها ،والدول ذات السيادة املتحالفة معها .مجموعة مشابهة ،وهي
ٌ
ّ
تشكل في وقت واحد منطقة العمليات الرئيسة للحرب وجائزتها ،ت َّ
أثرت بشكل كبير بقوى
مركز متفكك
خارجية ذات سياسيات متميزة ،وأجندة طائفية ،لربما تلوح في األفق اليوم في الشرق األوسط.
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تطور الحدود في الشرق األوسط؛ اإلمبراطورية العثمانية في ذروتها

اتفاق سايكس بيكو عام 1916
فرنسيةالمباشرة
تحتالسيطرةال
فرنسي
فوذ ال
تحتالن
تحتالسيطرةالبريطانيةالمباشرة
فوذالبريطاني
تحتالن
المنطقة الدولية
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ليمي
�ق
لوضع ا
خريطةلعام  :1948ا

تفكك حدود الدول
"سيراق":
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الشرق األوسط؛ الحديث هنا بوصفه منطقة بين مصر في الغرب ،وإيران في الشرق ،وتركيا في الشمال،
ما يزال إلى ّ
حد كبير نتاج النهيار اإلمبراطورية العثمانية الذي تال الحرب العاملية األولى ،وما نتج منها من
ً
ً
نظام كان ً
مسبقا من اتفاق سايكس بيكو عام  .1916في ذلك االتفاق ،تراجعت القوى
محددا
أمرا
االستعمارية :فرنسا واململكة املتحدة عن وعود قطعتها في وقت سابقّ ،
وقررت تقسيم املنطقة وفق مجاالت
غالبا ،فقد أرسوا الحدود ،والتخوم بشكل تعسفي .في الواقعّ ،
النفوذ .وبسببهً ،
تطور مفهوم الدول العربية
ذاته بمعنى حديث ،وفي جزء كبير منه بعد  1916فحسب ،وبمرجعية استعماريةَّ .إن املركز الجغرافي للشرق
األوسط -الذي يشمل بالد الشام ،واألردن ،والعراق ،والعربية السعودية -يتكون من دول وجودها بحد
ٌ
ظاهرة جديدة ً
نسبيا.
ذاته ،عالوة على أن ترسيم حدودها ،هو
بالنسبة إلى األجيال التالية من قادة الشرق األوسطَّ ،
فإن الطبيعة االستعمارية ،واالصطناعية في كثير
من األحيان لهذه الحدود واضحة ،والجهد إلزالة هذه الحدود القديمة بمقدار قدم هذه الدول نفسها.
ً
قوة مؤثرةّ ،
تروج لوحدة الشعب العربي مع دمج عناصر
خالل الخمسينيات والستينيات ،كانت العروبة
اشتراكية اسميا مع األيديولوجية ،وعلى الرغم من ذلك ،لم تجتز الوحدة العربية اختبار الواقع .ومن ثم،
بمقدار ما كانت الحدود جديدة ،لكنها كانت بين الدول العربية حجر الزاوية في النظام اإلقليمي منذ ما
يقرب من قرن .وفي حين إ َّنها ،وبالتأكيد لم تمنع الصراعات والحروبّ ،
لكنها احتوتها ،وفي األحيان معظمها
ٌ
حولتها إلى قيود تسيطر عليها الدولةَّ .إن الحدود الثابتة ،واملعترف بها هي شرط ضروري التفاقات سالم
قائمة في املنطقة ،ويجب أن تكون بمثابة األسس بالنسبة إلى تلك املعاهدات التي ما يزال ثمة أمل بشأنها
َّ
تحدي الحدود الحالية للمركز الجغرافي للشرق األوسط ،يعني بالتالي تحديا لنظام
على الرغم من ذلكَّ .إن
ً
قد أثبت َّأنه ليس عقبة رئيسة أمام سالم ،وأساس مالئم لالستقرار اإلقليمي.

"سيراق"Syraq ،
في حزيران /يونيو  ،2014عندما استحوذ مقاتلو داعش عسكريا على جرافة ّ
ملدني من نوع كاتربيلر،
ممرا في الحاجز الترابي الذي يفصل الحدود السورية  -العراقيةّ ،
تحدوا ر ً
وفتحوا ً
مزيا ليس الخط الحالي
الذي يفصل البلدين فحسب ،ولكن كامل مفهوم النظام اإلقليمي .ومن ثم ،جسد تنظيم الدولة اإلسالمية
(داعش) بشكل بارز .واحدة من الخصائص التي توصف في األحيان معظمها باستحضار حرب الثالثين
عاما؛ -تفكيك مركز يجري التنازع عليه ،والسيطرة عليه من قوى خارجية.
في حين فوجئ عدد من املراقبين عندما احتلت قوات داعش مدينة املوصل العراقية بهجوم مفاجئ في
منتصف كانون األول /ديسمبر ،2014كانت سورية والعراق منذ ّ
مدة طويلة في واقع األمر أجز ًاء فعلية من
ً
ّ
وثيقاً -
تباطا ً
وثيقا جدا ألنه مفهوم ومنطقي ،من وجهة نظر تحليلية ،وصانعي
الصراعات املرتبطة ار
السياسات ،الفتراض العراق وسورية مسارح الحرب نفسها ،على الرغم من وجود اختالفات كبيرة عندما
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يتعلق األمر بحلول السياسات املمكنة .بالنسبة إلى األهداف العملية جميعها ،ولتاريخ كتابة هذه املادة،
ُ
َّ
فإن ً
جزءا ً
كبيرا من الحدود بين العراق وسورية قد أزيل من الوجود ،وتبعها غيرها مثل الحدود اللبنانية.
َّإن زيادة تدفق األموال ،واألسلحة ،واملقاتلين ،والالجئين يهدد بإزالة دعائم سايكس بيكو التي عفا عليها
الزمن.
ً
في مرحلة ما ،في أثناء حرب أفغانستان ،أصبحت سياسة أو خطة عمل بالنسبة إلى مسؤولين أميركيين
في إدارة الرئيس باراك أوباما لالتصال بمنطقة العمليات في أفغانستان وباكستان " ،"AfPakما يجعل من
ً
تباطا ً
وثيقا .على الرغم من إمكان التبسيط
الواضح َّأن ديناميات الصراع في أفغانستان وباكستان ترتبط ار
ّ
الشديد ،بالنسبة إلى تحليل الصراعين كليهما ،فمن الواضح أنه من املنطقي التحدث عن الحرب في "سيراق"
لفهم التأويل املترابط للوضع الحالي مع تجنب املزالق املتعلقة بتنسيق خيارات السياسات للبلدين كليهما.

حدود مفتوحة :مقاتلون والجئون
ُ
حتى خارج "سيراق" ،تجمد الحدود لتفقد محتواها وأثرها البنيوي في حين إ َّن الدول في حالة من الخطر
قد تفقد فيها مظاهر "احتكار السلطة" كلها .والنتيجة هي ٌ
تدفق هائل باالتجاهين للمقاتلين والالجئين.
ٌ
ٌ
يخوض الحرب في "سيراق" في املقام األول
موضح
جهات فاعلة غير حكومية متفاوتة امليزة .كما هو
ً
عامال ر ً
أعالهَّ ،إن خصخصة العنف خالل حرب الثالثين ً
ئيسا ل ّ
كل من
عاما ،جزئيا في شكل املرتزقة ،كانت
امل ّدة الزمنية وكذلك الدينامية الدورية املصيرية للعنف التي ميزت الحرب .كان من األسهل ً
كثيرا تجميع/
ّ
ً
تربية الجيوش بدال من حلها.
ّ
ً
تطلب َّ
حل جماعات املرتزقة األموال التي لم تكن في كثير من األحيان متوافرة ،ما جعل من األسهل
أوال،
املحافظة على تلك الجيوش ،وإرضائها من خالل املوارد الناتجة من استمرار القتالً .
ثانيا ،أنتجت سنوات
من الخدمة املستمرة ً
عددا ً
كبيرا من الرجال الذين لم يتعلموا شيئا إال حرفة الحرب ،ما يجعل عملية
ً
أمرا ً
"إعادة إدماجهم" في املجتمع ً
صعبا في أفضل األحوال .ثالثا ،إمكان التأثير بفاعلية على الحرب فقط
بنقل املال إلى قادة املرتزقة املحترفين خفضت عتبة التدخل ،وضاعفت عدد األطراف واملصالح املعنية في
الصراع .يمكن النظر إلى ديناميات مماثلة في الحرب الحالية .في الواقعَّ ،
فإن فصائل الحرب السورية
املتنوعة معظمها -التي قدرتها الواليات املتحدة بحدود  1500جماعة متمردة بحلول شباط /فبراير -2014
تعتمد على الدعم الدولي من حيث املال ،واملوظفين ،والعتاد .ومن ثمَّ ،
فإن الصراع من حيث املبدأ ّ
مدول.
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تدفق الالجئين واملقاتلين من البلدان املجاورة وعبرها

الالجئون السوريون في الدول المجاورة
 28كانون الثاني /يناير 2013
 30كانون الثاني /يناير 2015

ً
وعالوة على ذلك ،ال يوجد ٌ
جيش "وطني" غير متنازع عليه ال في العراق ،وال في سورية .في سورية ،الجيش
ٌ
ٌ
ّ
ً
اعتمادا ً
كبيرا على
الوطني معروف على نطاق واسع بأنه أداة بيد نظام األسد .النظام ،من جانبه ،يعتمد
املساعدة من روسيا ،وعلى الدعم العسكري املباشر من مقاتلي حزب هللا اللبناني ،ومستشارين عسكريين
إيرانيين ،ومزيد من امليليشيات الشيعية ،املؤلفة ً
جزئيا من مقاتلين أجانب وفي األغلب من العراق ،ولكن
ً
أيضا من بلدان مثل إيران ،وباكستان ،وأفغانستان ،واليمن .قدرت مصادر مختلفة عدد مقاتلي حزب هللا
بين  3000و ،5000إضافة إلى ذلك ،يتراوح عدد املستشارين العسكريين اإليرانيين املوجودين على أرض
الواقع بين مئات عدة وآالف ّ
عدة ،كما ذكرت التقارير.
في هذه األثناء ،تفتقر املعارضة السورية إلى هيكلية قيادة وتحكم فاعلة .وهكذا ،حتى أكبر "الجماعات"
املتمردةً ،
وفقا ملجموعة األزمات الدولية تشبه تحالفات مخصصة ملجموعات مستقلة أكثر من خبرات
عسكرية فاعلة ،إنهم يحتاجون إلى ما يخص التنسيق ،وعدم تنازع العمليات ،ويحتاجون إلى تمثيل خارجي
متماسك ً
نسبيا أكثر ما هم محتاجون إلى خلق وحدة التنسيق والتعاون ،عالوة على وحدة القيادةَّ .إن
ً
املجموعات املتمردة األولية؛ الجيش السوري الحر ،التي تتألف أصال من املنشقين من جيش األسد الذي
يضم مجموعات علمانية أو إسالمية معتدلة ،ويشير اسمها إلى هيكلية تنظيمية غير موجودة في الواقع،
ً
وأخيرا ،الجماعات
مثل "الجبهة اإلسالمية" وجيش املجاهدين ،أكثر الجماعات اإلسالمية راديكالية،
الجهادية العلنية مثل جبهة النصرة ،وداعش.
ً
اعتمادا ً
كبيرا على
االعتماد على الدعم الخارجي يشابه الوضع في العراق ،إذ يعتمد الجيش العراقي
ً
صوصا من الواليات املتحدة ،التي تدعم بناء فرق عراقية جديدة عام 2015
املساعدات األجنبية ،وخ
َّ
الستعادة األراض ي التي تحتلها الدولة اإلسالمية (داعش) ً
حاليا .إن اإلمكان التكاملي للجيش العراقي ،في
الوقت نفسه ،هو أحد األسباب الرئيسة لألمل في الجانب العراقي ،إذ في ما يبدو أن ً
كثيرا من العراقيين
يفضلون الجيش على امليليشيات الطائفية ،سواء كانت سنية أم شيعية .ومع ذلك ،وليكون للجيش العراقي
10

أي فرصة في ساحة املعركة ،ما يزال يعتمد على الدعم من تلك امليليشيات الشيعية ،وكثير منها ُي َ
زعم َّأنها
ٌ
ٌ
عالقات قوية مع عدد من الشخصيات داخل حكومة رئيس مجلس الوزراء
مدعومة من إيران ،أو لديها
العراقي حيدر العبادي.
أما البيشمركة الكردية في شمال العراق فقد حققوا سمعتهم العسكرية بعد تلقي دعم كبير من طائرات
الواليات املتحدة ،وتلقي التدريبات والعتاد واألسلحة املقدمة من "تحالف الراغبين" الدولي بما في ذلك
ً
وأخيرا ،الوجود اإليراني للمستشارين العسكريين على األرض،
الجنود الهولنديين ،واألملان ،والبريطانيين.
واملهمات غير املحددة ،والهجمات البرية من الطائرات اإليرانية ،جعل طهران ترى بوضوح مصالح حيوية
على املحك ،وسيكون لها دو ٌر في ّ
أي نتيجة للقتال.
ابتداء من بداية عام  ،2015ميل الجهات الفاعلة الخارجية املشاركة في تمويل الجهات الفاعلة غير
الحكومية لحماية استمرارية مصالحهم الخاصة .بعد تقديم الواليات املتحدة ،املساعدة اإلنسانية،
والتدريب ،واملساعدة "غير القاتلة" إلى بعض الجماعات السورية على األقل منذ  ،2013تخطط لتجهيز ما
يقارب  5000مقاتل سوري "معتدل" وتدريبهم ملعارضة تنظيم الدولة اإلسالمية (وربما ،باإلمكان معارضة
النظام السوري) .في كانون الثاني /يناير  ،2015أشارت التقارير إلى َّأن األردن ،حتى قبل مقتل طيارها الذي
ُ
كان قد أسر من الدولة اإلسالمية (داعش) قد تبدأ بتمويل امليليشيات في سورية والعراق للمحافظة على
حدودها ّ
ضد داعش ،ولتقيم منطقة عازلة فعلية.
األمر حتى األكثر ً
لفتا لالنتباه من أرقام املقاتلين املشاركين هو اإلستراتيجية الفعلية وحركات القوات
َ
(املشغلة) في أثناء ما هو مسرح ّ
موحد للعمليات بشكل فاعل.
العاملة
تصف التقارير تحركات وحدات امليليشيات الشيعية الكاملة من العراق حيث أصبحوا "عاطلين عن
العمل" بعد انسحاب الواليات املتحدة عام  ،2011ثم انتقلوا إلى سورية بإغرائهم عن طريق وعدهم براتب
ثابت ،من بين حوافز أخرى .ومع تحرك تلك امليليشيات من العراق إلى سورية ،كانت وحدات حزب هللا تقوم
باملثل منذ عام  ،2013وهو ٌ
عبور بانتظام من لبنان إلى سورية .داعش من جهتها ،نقلت وحدات من العراق
إلى سورية بعد  2011لتكتسب خبرة قتالية ،والعودة مرة أخرى بالقوة عام  2014من أجل هجماتها
الصيفية.
ّ
وأخيرا ،تشير بعض التقارير إلى أنه في  ،2014أمرت داعش أعضاءها جميعهم من الوحدات الليبية
بالعودة إلى بلدانهم للمساعدة في االستيالء على ميناء مدينة درنة ،في تشرين الثاني /نوفمبر من ذلك العام،
اتيجي للقوات على مئات من الكيلومترات ،وعبر البلدان التي لم ّ
تحرك إستر ّ
في ما سيكون ّ
تمسها الحرب
ر ً
سميا.
ٌ
أخفى تدفق الالجئين املشردين بسبب الحرب ،تدفق املقاتلين عبر املنطقة ،وهو حركة حقيقية
باالتجاهين لقوات حكومية وغير حكومية حقيقية .تأثر ّ
كل بلد مجاور لسورية بشدة بالحرب ،ولو كان من
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هربا من الصراع فحسبً .
خالل وصول السوريين ً
وفقا للمفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئين،
في كانون الثاني /يناير  ،2015هرب  3.73مليون سوري من بلدهم ،من أصل السكان ما قبل الحرب
البالغين  22مليون نسمةَّ .
فر الالجئون معظمهم إلى تركيا (حوالى  1.6مليون نسمة) ،وإلى لبنان
ألفا) وإلى مصر (ً 136
ألفا) وإلى العراق (ً 235
(1.16مليون) ،واأل دن (ً 622
ألفا) .هذه األرقام ال تشمل هؤالء
ر
الذين سافروا ً
بعيدا إلى وجهات أوروبية ،ومن املتوقع أن يزدادوا إلى مليون آخر ليصبح مجموع الالجئين ما
يقا ب ( )4.3مليون الجئ عام  .2015في العراقّ ،
قدرت املفوضية السامية لشؤون الالجئين في كانون الثاني/
ر
عاما ً
اثني عشر ً
ً
داخليا بعد أكثر من ّ
تقريبا
يناير عام ّ ،2015أن  1.5مليون من السكان أجبروا على النزوح
من الصراع املستمر.
يدفع الالجئون ً
ً
صوصا تلك التي عانت ً
دائما التوترات
عددا من البلدان املضيفة إلى نقطة االنهيار ،وخ
العرقية ،أو الدينية :فلبنان ،وهو ٌ
بلد بشكل دائم على شفا كارثة الحرب األهلية ،وحيث إ َّن أعداد الالجئين
ٌ
ّ
السوريين قد وصلت اآلن إلى ما يعادل ربع سكان البالد قبل الحرب ،شعر بأنه مجبرة على تقديم متطلبات
الحصول على تأشيرة إلى مزيد من الالجئين منذ كانون الثاني /يناير  ،2015وألو ّل مرة منذ عقود ،في خطوة
ٌ
حدود مع سورية والعراق ،وأكثر
يائسة إلعادة إنشاء منع االنتشار عبر حدوده مع سورية .األردن ،الذي له
من ذلك ،هو واحد من أركان النظام الحالي ،تالحظ بقلق بأن عدد الالجئين يشكلون اآلن ُعشر سكانه قبل
ٌ
ً
الحرب .تمتلك اململكة الهاشمية ذاكرة حية عن االضطرابات الداخلية عام  ،1970وهي مدركة لهشاشة
ٌ
النظام امللكي املعتمد على ما هو أقلية قومية بشكل فاعل .إذا حكمنا /قومنا اعتمادا على مصير مئات آالف
من أحفاد الفلسطينيين الالجئين من حروب  1948و ،1967الذين لم يكونوا في األغلب قاد ين ً
أبدا على
ر
تقويم أو ّ
عد أنفسهم بوصفهم مواطنين كاملين في البلدان املضيفة ،عندها ،فالالجئون السوريون ربما
ً
ً
مزعزعا الستقرار النظام اإلقليمي لعقود مقبلة.
يكونون عامال
ً
ً
سوية ،الالجئون واملقاتلون األجانب هم ٌ
تحديدا استيراد وتصدير للصراع في
جزء من الظاهرة نفسها ،و
"سيراق" إلى البلدان املجاورة ،وانتشاره خارج ساحة املعركة األصلية.
وتحاول الدول التأثير في نتيجة الحرب بدعم الفصائل وامليليشيات ،وفي الوقت نفسه تقاتل من أجل
املحافظة على عزلها املادي عن الصراع بتعزيز حدودها على الرغم من تدفق الالجئينَّ ،
فإن هذه الديناميات
تبدو أكثر فأكثر غير ممكنة االستمرار.

الحماسة الطائفية وسبب وجودها
ً
حربا دينية ،أو باألحرى ،في ّ
عاما ً
كانت حرب الثالثين ً
حد ذاتها عملية سياسية هائلة ،ال يمكن فهمها من
دون األخذ بالحسبان تأثير اإلصالح الديني.
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القوى الكبرى املشاركة في الحرب ،مثل فرنسا الكاثوليكية ،أو السويد البروتستانتية ،رأت نفسها في
ً
كثير من األحيان ليست مدفوعة بالضرورات الدينية ،أو حتى بوصفها طالئع في الخطط اإللهية .حتى في
حين لم تكن الدوافع الدينية حاسمة ،كانوا ً
دائما مشتركين بفاعلية .وفي الوقت نفسه ،ومع ذلك ،شهدت
ً
الحرب واحدة من أبكر املظاهر وأوضحها للسياسات غير الدينية املوجهة بالتأكيد نحو أسباب وجودها:
وأبرزها فرنسا الكاثوليكية ،تحت حكم الكاردينال ،دي ريتشيليو ،أو امللوك البروتستانت الذين اختاروا
التحالفات مع من أعلن نفسه طليعة اإلصالح املضاد في فيينا .ما كانت الحرب ألن تبدأ من دون خطوط
ً
صدع دينية ،وما كان لها أن تستمر طويال من دون مصالح متضاربة بشكل واضح للدول وامللوك في بيئة
متقلبة ،ما يؤدي إلى تحالفات كان ُيظن َّأنها غير محتملة في مجموعات ما قبل الحرب .كانت هذه الثنائية
من الحماس الديني ،وسياسة "الدولة" املبنية على حساب هادئ التي ّ
سببت في مجزرة الحرب.
ً
واضحا في ما يتعلق بالبلدان التي
كان الصراع نفسه بين الحماس الطائفي ومصلحة الدولة املحسوبة
ً
هي في الوقت نفسه أكثر طائفية على نحو مكشوف وواضح ،وأكثر اشتراكا بصدق في حرب "سيراق".

تطور الدولة اإلسالمية (داعش)
كانت إيران ،واململكة العربية السعودية املتنافسين اإلقليميين الرئيسين من أجل الهيمنة على الشرق
األوسط منذ عقود.
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ً
كانت طهران ،منذ عام  ،1979وفي كثير من األحيان ّ
مصد ًرا فاعال للثورة الشيعية والنشاط التدخلي،
إذ تجاوزت التيارات الكامنة وراء مشاركتها في املنطقة األحالم التقليدية للهيمنة الفارسية في دول جيرانها
اإلستراتيجية .هذا األمر له آ ٌ
ثار سلبية وإيجابية :سلبية ،بافتراض أن الجمع بين التطلعات الجيوسياسية،
والحماس الديني املتركز على السكان الشيعة خارج إيران هو مزعزع لالستقرار ،ويؤجج الصراعات في
املنطقة ،وإيجابية ،بافتراض َّأن إيران وهي تعمل حتى اآلن ضمن إطار النظام الحالي ،وتقاوم التغييرات على
ً
الحدود ،وتركز بدال من ذلك بالتأثير في السياسة داخل تلك الحدود أو السيطرة عليها .ونقطة تقارب
ً
املصالح هذه مع القوى األخرى قد تكون ممكنة ،كما سيجري شرحها أدناه.
استمرت اململكة العربية السعودية من جانبها في تقليدها بتوجيه الطاقات اإلسالمية الراديكالية نحو
ٌ
الخارج لئال تتعرض للخطر من الداخل .وهي عازمة على منع التحركات اإليرانية نحو الهيمنة ،ولدعم
األنظمة والجماعات السنية عبر املنطقة .وفي الوقت نفسه ،تجد الرياض نفسها في الوضع غير املستقر
لكونها في خضم خالفة حساسة بشكل كبير بعد موت امللك عبد هللا في كانون الثاني /يناير  ،2015إلى جانب
التهديد املتزايد من قوات الدولة اإلسالمية (داعش) العاملة بالقرب من حدودها.
على الرغم من َّأن الرياض تبدو وكأنها بحالة دفاع إستراتيجي بعد تقدم إيران في أنحاء املنطقة جميعها،
فقد ّ
تقرر في مرحلة ما َّأن مصالحها تتحقق بشكل أفضل مع تسوية على أساس الوضع الراهن اإلقليمي،
على األقل في املدى القصير.
جارتين أخريين لـ "سيراق" سوف تؤديان دو ًرا ً
ثانويا ،ولكنه دور مهم في ّ
أي تطور مستقبلي لألزمة .غير
ً
فصاعدا .تركيا ،في عهد الرئيس
بعيدة من أجندات طائفية ،ولكن يبدو َّأن مصالح الدولة تتغلب ،من اآلن
رجب طيب أردوغان ،تشارك بشكل كبير في الصراع من خالل الالجئين السوريين الذين تؤويهم ،ومن خالل
عالقات البلد املكثفة واملتضاربة للغاية مع عدد من جماعات املعارضة ،والدولة اإلسالمية (داعش)،
واألكراد ،في العراق وسوريةَّ .إن دعوة أنقرة إلى مقاربة شاملة لقتال داعش ،هي حقيقة براغماتية تماما،
ً
غالبا ما يجري تجاهلها من النقاد الغربيين ألردوغان ،إذ إن تركيا تسعى بوضوح وراء رغبتها في استقرار
سورية من دون األسد بسبب التعاطف مع املقاومة السنية إلى حد كبير في سورية ،إضافة إلى رغبتها في رؤية
الالجئين يعودون.
مصر ،من ناحية أخرى ،تعاني الصراع الداخلي منذ إطاحة حسني مبارك ،ومواجهة تمرد عنيف بشكل
ً
متزايد في شبه جزيرة سيناء ،كانت القوة العربية الوحيدة األساسية راضية عن بقائها بعيدة إلى حد كبير
ً
وسيطا في ّ
أي تسوية؛ شرط أال تستفيد تلك
عن الصراع السوري .وقد يؤدي ذلك إلى تمكينها من العمل
الجماعات ،والدول املتحالفة مع اإلخوان املسلمينً .
معا ،تركيا ومصر ،على األرجح ،ستكونان على استعداد
لرعاية التسوية القائمة على تحقيق التوازن بين املصالح اإلقليمية.
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َّ ً
فإن كال من األردن ولبنان يعانيان
َّإن على النظر أن يكون أبعد من هذه الدول األربعة املحورية،
مشكالت مماثلة ،ولكن ّ
بحدة متفاوتة .كالهما ٌ
متأثر بشكل كبير بالحرب ،ولكن ،بوصفهما قوى صغرى،
فهما ليسا في وضع يسمح لهما أن يؤثرا في الحرب بشكل حاسم ،مركزين بدال من ذلك ربما على احتواء اآلثار
الكارثية الناجمة عن توسع ّ
علني إلى أراضيهما .لبنان على وشك حرب أهلية متجددة ،فحزب هللا والفصائل
السنية الذين يتقاتلون في سورية بالكاد يحافظون على هدوء هش داخل حدود لبنان على أساس اتفاق
أي تداعيات أخرى و ّ
ضمني بين األحزاب اللبنانية الكبرى جميعها مفاده أن يتجنبوا َّ
بأي ثمن ،ما يجعل
الدولة في بالد الشام ذات ارتدادات متوترة من الحرب حيث املقاتلين من الجانبين كليهما يستريحان ليعاودا
من جديد .وفي الوقت نفسه ،يركز األردن على تأمين الحدود الطويلة مع "سيراق" ،حذ ًرا من سكانه :على
ً
ّ
الرغم من أنه قد ال يكون عرضة إلغراءات تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،فإن عزمه على الكفاح من
أجل النظام امللكي ضد األعداء على الصعيدين الداخلي والخارجي هو أبعد ما يكون عن الوضوح .ويبدو من
املشكوك فيه على الرغم من مراعاة الدعم املزعوم للقبائل املسلحة في "سيراق" القريبة من حدودها،
واإلعدام الوحش ي للطيار األردني املعتقل من داعش في شباط /فبراير  ،2015وليس من الواضح ما إذا كان
من املمكن أن تقاوم عمان تورطها أكثر في الصراع.
ّ
َّإن جميع جيران "سيراق" ً
وكلها يجب أن َّ
معا يع ّدون مصالحهم الحيوية ّ
تتحمل تداعيات
تضررت،
تفكك النظام الحالي .إنهم متنافسون ،وربما أعداء ،في إطار النظام الحالي ،لكنهم يتشاركون املصلحة
نفسها في املحافظة على هذا النظام ،ومنع الصراع الذي يلوح في األفق من تدمير التوازن الحالي .أما مسألة
ما إذا كانت العلمانية ،التي تعد سببا للحالة ،واملحسوبة ببرود ،يمكن أن تتغلب على الوالءات الطائفية في
ً
تسوية شاملة على أساس الوضع الراهن ً
تلك الدول ،وهذا ما سي ّ
سابقا هي ممكن ٌة ّ
بأي حال.
حدد إذا كانت

ازدهار"اقتصاد اإلرهاب"
ً
لم تشهد السنوات بين  1618و 1648صر ً
اعا مستمرا فحسب ،بل باألحرى سلسلة من الحروب
والحمالت .ومع ذلك ،كان ينظر إلى الحرب ،بالفعل من املعاصرين ،بوصفها مرحلة من عدم االستقرار
ً
الوجودي املستمر .في مرحلة مرتزقة ما قبل الدولة ،شهدت الحرب خصخصة واسعة النطاق للعنف ،مع
ما يمكن أن ُيسمى اليوم بالجهات الفاعلة غير الحكومية التي تقوم بكثير من املعارك .مستثمرو الحرب،
ً
محققا أر ً
باحا كبيرة منها .ونتيجة
بمن فيهم قادة بارزين مثل ألبرشت فون فالنشتين ،ثار ،وقاد الجيوش
ً
مرغوبا فيه بشكل أقل من الجهات الفاعلة القوية ،في حين إ َّن ً
كثيرا من "الناس
لذلك ،أصبح السالم
العاديين" عاشوا حياتهم بالكامل داخل اقتصاد الحرب الذي جعل الخدمة لدى بعض الجماعات املسلحة
ً
ً
واقعيا لكسب أجر الئق ،أو على األقل يمنح أمال بغنائم الحرب.
خيا ًرا
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يدرك الشرق األوسط اليوم تأسيس اقتصاد الحرب ذي الربح الحقيقي والكبير في "سيراق" .بريم
ماهاديفان (باحث في مركز الدراسات األمنية) ،في فصله من هذا املجلد ،يشرح على نطاق واسع العالقة
بين والجريمة واإلرهاب ،واملجموعات غير الحكومية املتقاتلة في املنطقة .ولذلكَّ ،
فإن األفكار اآلتية
ستقتصر على تقويم مقتضب .ومع مجيء داعش لتسيطر على األقل على مساحات واسعة من املنطقة،
كانت عالقة الجريمة واإلرهاب هذه قد ارتقت إلى مستوى جديد .وما ُعد ً
تهريبا ،في ظل النظام الحالي ،يمكن
أن يصلح ً
عابراَّ ،
جيدا على َّأنه تجارة في السنوات املقبلة .مع َّأن تنظيم الدولة اإلسالمية قد يكون ً
فإن
الخطوة الدراماتيكية االقتصادية التي يمثلها من حيث توليد دخل ثابت في ّ
ظل شروط عدم االستقرار
ً
عالوة على ذلكَّ ،
فإن اقتصاد الحرب يتجاوز أطراف
البنيوي ومن خاللها ،من املرجح أن تستمر بعد زوالها.
َّ ً
فإن كال من األفراد ،ووحدات امليليشيات من الطائفتين كلتيهما أغريت بمبالغ محترمة
الحرب؛ كما نوقش،
لـلـ "تجنيد" في مجموعة واحدة أو ملواصلة خدمتهم في مناطق أخرى من ساحة املعركة في "سيراق" وغيرها.
وإضافة إلى ذلك ،فوجود املاليين من الالجئين في املنطقة ُيعد أر ً
ضا خصبة القتصاد غير ر ّ
سمي ،ويجبر
قانوني في حال تمكنوا من إيجاد عمل بأي حال .وهذا بدوره ،سوف ي ّ
ّ
قوض
الالجئون على العمل بشكل غير
قدرة الدول على توفير الدخل لدعم هؤالء الالجئين أنفسهم .حاملا َّ
يحل اقتصاد حرب شامل عابر للحدود،
سيكون من الصعب ً
جدا العودة إلى الحياة الطبيعية ،كما تثبت "مجتمعات حرب" مشابهة في أفريقيا
بصورة مقنعة.

اآلثارالناتجة من عام  2015وما بعده
الوضع الراهن ضد القوى املراجعة
َّ
ّ
غير ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) الديناميات املحتملة للصراع .شكل مفهوم "الخالفة" ذاته
ً
ً
مزدوجا للمنطقة اليوم؛ أوال،
الذي أعلنه تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في حزيران /يونيو  2014تحديا
ّ
لقد شمل أكثر من سورية ،وفي الواقع ،فإنه يطالب نظ ًريا بالبلدان جميعها التي حكمها املسلمون في مرحلة
معينة في التاريخ.
ً
ثانياَّ ،إن مفهوم الخالفة ،في طبيعته املعلنة بوصفه إمبراطورية إسالمية خاضعة هلل ،يقف على
النقيض من املفهوم الفلسفي للدولة الغربية ،على األقل داخل الشرق األوسط في األيام الحاليةَّ .إن
ٌ
داعش ،من خالل خالفتها التي (ما تزال بعيدة ،وهشة ،ومحض وظيفية) هي سلطة رجعية اليوم بامتياز.
بالنسبة إلى القوى اإلقليميةَّ ،إن ظهور داعش ،والتهديد بالتفكك هو وجودي :كانت حروب العقد
املاض ي من أجل سيطرة الدول والهيمنة اإلقليمية ،لكن في إطار نموذج الشرق األوسط الحالي املرتكز على
ً
العبا في الصراعَّ ،
الدولة .من خالل تنصيب نفسها ً
فإن داعش ترسم خطوطا جديدة بينها وبين قوى الوضع
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الراهن ،بما في ذلك ً
عمليا َّ
كل دولة ونظام في املنطقة ،وخارجها .ومن بين هذه القوى ،على وجه الخصوص،
حتى الالعبين من غير الدول مثل حزب هللا ،تماما بشكل ملحوظ من أجل حركة املقاومة التي يدعيها.
ليس من قبيل املصادفة َّأن هذا املجموعة الناشئة هي في مصلحة النظام السوريَّ .إن الهدف املتوسط
ً
واضحاَّ :إنه توطيد املنطقة الخاضعة لسيطرته على حساب املعارضة السائدة ،وبعد
لنظام األسد يبدو
ذلك تقويتها عسكريا وتعزيزها ،ويمكن أن ُي ّ
قدم نفسه البديل الواقعي الوحيد مقابل معارضة جهادية ،ومن
ً
ً
ّ
يموضع نفسه بوصفه القوة الوحيدة التي
ثم شريكا محتمال للغرب والقوى اإلقليميةَّ .إن نظام األسد لذلك
يمكن أن تدافع عن الوضع الراهن (السابق) ،وعن النظام اإلقليمي الحالي وحدوده ،ضد قوة داعش
ّ
الرجعية .وفي القيام بذلك ،يغطي على املصلحة املشتركة للقوى الحالية جميعها ،وقد يكون األسد قد فكر
أي حالّ ،
ً
جيدا وبشكل صحيح .باختصارَّ ،إن ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية لم يجلب السالم ب ّ
ولكنه قد
يثير احتمال سالم مقبل على أساس القاسم املشترك األصغر لألطراف معظمها ،وهو إعادة تأسيس النظام
املرتكز على الدولة

الهيمنة اإليرانية الهشة
كانت إيران حتى اآلن هي الفائز األكبر من االضطرابات التي عصفت باملنطقة منذ عام  ،2003وشهدت
السنوات األخيرة ّ
تقدم الوكالء اإليرانيين في أنحاء الشرق األوسط جميعها .في لبنان ،ال يمكن َّ
البت في ّ
أي
قضية سياسية ضد اعتراضات حزب هللا .في العراق ،حصلت طهران على حكومة يهيمن عليها الشيعة ،ولها
الكلمة األخيرة في املسائل ذات األهمية معظمها؛ وفي اليمن ،املتمردون الشيعة املدعومون من طهران
ستكون لهم الغلبة في املعركة العنيفة من أجل السلطة في صنعاء .ومع ذلك ،بمقدار ما كان نفوذ إيران
ً
ً
واضحا
مثيرا لإلعجاب في املنطقة في بداية عام  ،2015لكنه يقف على أرض مهتزة وآيلة للسقوط ،وليس
ٌ
أسباب
على اإلطالق َّأن هذا النفوذ يمكن أن ينتقل إلى الهيمنة اإلقليمية التي تطمح إليها طهران .عامالن هما
كافية للشك في ذلك.
ً
أوال ،من الناحية االقتصادية ،إيران ً
نسبيا ضعيفة ،وتعاني منذ سنوات عقوبات دولية متزايدة بشكل
فاعل ،وفي اآلونة األخيرة ،أ َّثرت العقوبات في انخفاض أسعار النفط العاملية .و ّ
يقدر صندوق النقد الدولي
َّأن إيران بحاجة إلى أن يصل سعر برميل النفط الواحد إلى  131دوال ًرا أميركيا لتمويل ميزانية متوازنة ،في
وقت كتابة هذا التقرير ،تحوم أسعار البرميل الواحد حول  50دوال ًرا أمي ً
ركيا .كما الحظ أنتوني كوردسمان
ً
في دراسة أجريت ملركز جنيف للسياسة األمنية ،إ َّن األداء االقتصادي اإليراني هو بالفعل ٌ
قزم فقط مقارنة
بدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ،من دون األخذ بالحسبان الدول العربية السنية األخرى التي ليست
ًّ
ودية على اإلطالق مع إيران.
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سني ًة بأغلبية ساحقةَّ ،
ثانيا ،واألكثر أهمية ،في منطقة تتألف من دول عربية شعوبها ّ
فإن إيران
الشيعية تبقى غريبة /أجنبية .ال يمكن أن تأمل إيران بأن تهيمن على املنطقة ضد جبهة متحدة من الدول
العربية ،ومن ثمَّ ،
فإن أملها الوحيد يكمن في السيطرة على الدول بشكل فردي من خالل وكالء شيعة ،سواء
في شكل أنظمة أم من خالل قوات مستقلة بحكم األمر الواقع مثل حزب هللا .هذه الهيمنة القائمة على
ٌ
الوكالة هي غير مستقرة بطبيعتها ،وتغذي طائفية عنيفة ،وتمثل هيكلية الهيمنة طويلة األمد التي يخشاها
ً
ً
تهديدا مفارقا إليران :عدم االستقرار
عدد من املراقبين .وهنا يشكل تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
الناجم عن فوائد تورط إيران بالحرب من خالل وكالء ،ومع ذلك ،انهيار النظام املرتكز على الدولة أمر من
شأنه أن يضر باملصالح اإليرانية ،ألنه يحتاج إلى تلك الدول ليسيطر على النظام.
ً
وبمواجهة هذه املرجعية ،ومع انخراط إيران في التفاوضات النووية مع املجتمع الدولي ،الذي يوضح مرة
لم َّأن وضع عتبة تفاوضات نووية سيكون ً
أخرى َ
مفيدا إليران بشكل هائل .فمن شأنه أن يخفف من العبء
االقتصادي بينما من املرجح أن يمنع مخاوف طهران من سباق التسلح النووي اإلقليمي .وبينما ترغب في
أن يستمر دورها الحساس في تأجيج عدم االستقرار داخل الدول من دون تحد لوجود تلك الدول ،إليران
مصلحة حيوية في استقرار اقتصادها املحلي .ومن هناَّ ،
فإن حرب الثالثين ً
عاما الجديدة ،سيكون لها آثار
ً
ً
مقدمة ً
فرصا تاريخية ،وفي الوقت نفسه مهددة األساس نفسه لصعودها.
متضاربة في إيران،

آفاق تحالفات جديدة
َّإن تفكك النظام التقليدي ،وتجزئة املشهد السياس ي واالجتماعي يمكن ،ومع مرور الوقت ،أن يؤدي إلى
تحول في التحالفات التي من شأنها أن تبدو متناقضة حتى اليوم.
أحد العوامل هو دينامية تأليب قوى الوضع الراهن املوصوفة أعاله ضد الحركات التحريفية ،وذلك
اقبا ً
سيقلق الفاعلين الدوليين وكذلك غير الدوليين .في حين إ َّن إسرائيل كانت مر ً
سلبيا للحرب ،حتى اآلن،
َ
تكتشف تل أبيب ً
يوما ما دوافع
ومن ثم لم يجر التعامل معها على نطاق واسع هنا ،يبدو من املمكن َّأن
قوية لدعم حزب هللا-الشرير الذي يمتلك مقومات دولة من دون إعالن عن الدولة -ضد الجماعات
الجهادية على حدودهاَّ .إن حوادث كانون الثاني /يناير  ،2015بما ذكرته إسرائيل عن دعم لجبهة النصرة
على مرتفعات الجوالن ،يؤكد فقط الدينامية األساسيةَّ :أن الدولة تمارس "سياسة واقعية" وترك الخيارات
جميعها على الطاولة .في حالة اتفاق نووي قابل للتطبيق بين مجموعة ( )P5 + 1وإيرانَّ ،
فإن تقارًبا
ً
ً
إستر ً
ترجيحا
اتيجيا بين تل أبيب وطهران قد يكون قابال للحياة ،كونه الخيار السياس ي غير الرسمي األكثر
للدولتين كلتيهما.
وثمة عنصر آخر هو حالة الغموض التي تكتنف القوى الخارجية .في مواجهة الريبة اإلستراتيجية بشأن
مشاركة الواليات املتحدة املستقبلية ،واستمرار املضاربة بشأن دور متزايد للصين في املنطقة ،سيكون من
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ً
السذاجة أن نفترض َّأن املحددات الحالية للعالقات داخل املنطقة ستظل متسقة أكثر خالل السنوات
والعقود املقبلةَّ .إن التصدعات بين إسرائيل والواليات املتحدة لربما ال تكون موقتة كما يجري تأكيدها في
كثير من األحيان إذ ّ
تقوت األكثرية اليمينية البنيوية في إسرائيل .إضافة إلى ذلك ،فقد أثبتت تركيا أنها
لكل دولة ً
شريكك غير موثوق أو متقلب ّ
تقريبا ،ومن املمكن أن تبني اململكة العربية السعودية حساباتها
اإلستراتيجية بشكل متزايد من دون التحالف مع أميركا كحالة ال غنى عنهاَّ .إن مركز الشرق األوسط يتفكك،
والقوى الطرفية تتأرجح ،والقوى الخارجية تواجه قرارات إستراتيجية أساسية ،ومن ثم يبدو أكثر من
املرجح بناء تحالفات جديدة.

الخالصة :سالم ويستفاليي؟
بعد ً 30
عاما من سفك الدماء والتدمير الهائل ،أنهى سالم ويستفاليا الحرب عام  1648في ما يمكن أن
إيجابيا من النظام القديمّ .
ً
عزز ذلك السالم
ُيطلق عليه "تسوية شاملة" .كان السالم في جوهره إلقرا ًرا
ً
التحوالت في السلطة ،ولكن من دون نتائج ثورية .إضافة إلى ذلك ،باعتراف مذهل ببعدها الدولي ،كانت كال
من فرنسا والسويد األطراف الرسمية في الدستور الجديد ،ومن ثم الضامنون الفعليون له.
ّ
خفف هذا السالم الحقد الديني على أساس نظرة بسيطة تكمن في أساس ّ
كل تسوية منذ سالم
وأخيرا،
أوغسبورغ عام  ،1555ومفادها :أنه ،على األقل في الوقت الحاضر ،ال يمكن ّ
ألي طائفة أن تتغلب على
األخرى.
ً
وهذا ما نراه اليوم في الشرق األوسط .أوال ،ال إمكان للسالم في سورية من دون موافقة جيرانها .وقد
تعكس التسوية النهائية الوقائع على األرض ،والتغيرات التدريجية في القوة النسبية لدول املنطقة ،ومع
ذلك ،فإنه لن يكون السالم ً
ممكنا في حال وجود اعتراضات مستمرة ألي قوة من تلك القوى (دول الجوار)،
ً
أوال ،وقبل كل ش يء إيران .هذه الخاتمة ،التي قد تبدو واقعية في البداية ،تشير إلى مسارات ممكنة للصراع،
ً
ممثلة على الطاولةّ ،
وعد املصالح جميعها مشروعة بطبيعتهاَّ .إن عملية
شرط أن تكون األطراف جميعها
السالم الرئيسة التي ترعاها األمم املتحدة في جنيف ،ومونترو التي فشلت في كانون الثاني /يناير  2014لم
تحقق هذه املعاييرً .
ثانياَّ ،إن أساس مثل هذا الفهم يمكن أن يكون ً
فهما غير ر ّ
سمي لـ 'قوى الوضع الراهن/
األمر الواقع" -في جوهره ،وهي الدول املعنية جميعها ،إضافة إلى حزب هللا -بحيث إ َّن َّ
أي إطالة للصراع
يمكن أن تزعزع في الوقت نفسه استقرار الدول ،واألطراف ذاتها ،وت ّ
عزز قوى رجعية مثل داعش .ومن ثم،
َّ
فإن املصلحة املشتركة لقوى املنطقة يمكن أن تكون في املحافظة على النظام املرتكز على الدولة.
وهذا ،بطبيعة الحال ،يستلزم أن تتفق القوى جميعها /السلطات حول هذه الرؤية األساسية ً
جدا،
وأنه ،على األقل في ذلك الوقت ينبغي ملنطق العقل أن يتغلب على األجندات الطائفية ،حتى لو كان ألسباب
براغماتية.
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قد تبدو هذه االستنتاجات نظرية في طبيعتها ،وغير مفيدة من الناحية العملية .وقد يكون ذلك
صحيحا ،ولكن ما دامت هذه املتطلبات الدنيا لم تتحقق ،يبدو َّأن العنف سيستمر في "سيراق" ،بحيث إ َّن
أطراف الصراع (من دون داعش) سوف يكافحون لتجهيز أنفسهم من أجل التفاوضات املقبلة ،و َّإن وقف
إطالق النار املوقت ،والجزئي يقوم بتعزيز الطرف صاحب التفوق اإلستراتيجي أو التشغيلي /العملياتي
فحسب ،إذا لم يكن بإمكان الجانب اآلخر أن ي ّ
جدد نفسه .وإلى أن يجري التوصل إلى تسوية شاملة ،يبدو
ً
َّأن املبادرات املحلية متجهة نحو الفشل ،كما فشلوا بين أعوام  1618و.1648
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