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 مقدمة

 متأصلة نحو التوتر واألزمة. في إشارٍة إلى آخر 
ً
لقد أظهر نظام الشرق األوسط اإلقليمي باستمرار نزعة

عناصر جديدة في  2011عام في حدٍث ُمحّفز في العالقات الدولية للمنطقة، قّدمت االنتفاضات العربية 

فت مستوياٍت إضافية من التعقيد إلى دوافع عدم االستقرار النظام اإلقليمي للشرق األوسط، وأضا

القائمة. على الرغم من الدراسات الكثيرة بشأن الجوانب املختلفة للعالقات الدولية في الشرق األوسط بعد 

ز على ظهور اتجاهات أكبر تؤطر أنماط التغيير في توزيع السلطة داخل 2011عام 
ّ
 منها رك

ً
، إال أن عدًدا قليال

 (1) بينها.طراف اإلقليمية وفي ما األ 

تتناول هذه املقالة الفجوة الالحقة في األدبيات املتعلقة بالعالقات الدولية في الشرق األوسط. وبصورة 

أكثر تحديًدا، تقّدم املقالة حجتين مترابطتين. بوصفهما نقطة انطالق، تشير املقالة إلى نظاٍم هرمّي ناش ئ 

عدد من القوى اإلقليمية، يليها ما يمكن تصنيفه قوى متوسطة إقليمية، في الشرق األوسط يوجد فيه 

 ضعيفة. هذا النظام الهرمي، كما تقول املقالة، هو في حد ّ ذاته أحد املصادر الرئيسة لعدم 
ً

وأخيًرا دوال

لدرجات االستقرار ألنه مستمٌد من عالقات متعددة، وغالًبا ما تكون متداخلة بين الدول وداخلها في كل من ا

 الثالث.

تزعم املقالة أن غياب االستقرار املتأصل في نظام الشرق األوسط اإلقليمي هو نتيجة التقاء أربعة 

ا 
ً
 للواليات املتحدة أو إضعاف

ً
، لقد استلزم السياق العاملي رحيال

ً
تطوراٍت متعاضدة بصورة متبادلة. أوال

تح املجال بين الطامحين املحليين للتنافس على نفوٍذ ثابًتا لها بوصفها قوٍة نشطة ومهتمة في املنطقة، ما ف

أكبر، وحتى على الهيمنة اإلقليمية. إن السياق العاملي األكبر الذي يجد الشرق األوسط نفسه اليوم فيه 

ف بصورة متزايدة بنفوذ الواليات املتحدة، وقوتها في املنطقة. إن تحويل االهتمام األميركي إلى أماكن 
ّ
يستخ

حّفز بالضرورة قوى عظمى أخرى للتدخل، وملء الفراغ العسكري أو السياس ي املفترض، نتيجة أخرى لم ي

وجود مصالح تجارية لالتحاد األوروبي، وروسيا، والصين في األغلب في املنطقة أو كما في حالة روسيا، التي 

 ة.بدأت للتو في تحقيق غاياٍت سياسية في بعض املناطق الساخنة في املنطقة مثل سوري

ر هذا السياق العاملي األكبر املساحة والفرصة لدول الشرق األوسط ألن تحاول أن تعّزز مواقفها 
ّ
لقد وف

في كٍل من دول جوارها وخارجها. لقد سعوا للقيام بذلك من خالل إقامة الصداقات والتحالفات اإلقليمية 

ب انهيارها في عدٍد من دول الشرق األوسط الجديدة واالستفادة أيًضا من انهيار السلطة املركزية الكلي أو قر 

، هناك أربع من هذه القوى اإلقليمية تتنافس من أجل نفوٍذ وتأثير 2011. في مرحلة ما بعد 2011بعد عام 

                                                           
(1)  -For an early study on the topic see, Sinan Ulgen, Nathan J. Brown, Marina Ottaway, and Paul Salem, 

“Emerging Order in the Middle East,” Carnegie Endowment for International Peace, Policy Outlook, (May 

2012). See also, F. Gregory Gause III. “Systemic Approaches to Middle East International Relations,” 

International Studies Review, Vol. 1, Nol. 1, (Spring 1999), pp. 11-31. 
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أكبر، وهما إسرائيل والسعودية وتركيا وإيران. في حين تسعى اثنتان من هذه القوى اإلقليمية، وهما 

لى الوضع العاملي الراهن، تنظر تركيا وإيران، إلى نفسهيما على أنهما قوى إسرائيل والسعودية، للمحافظة ع

مناهضة لهذه الهيمنة، وتسعيان لتقويض النظام العاملي، والتراتبية ذات الهندسة الغربية. إن املنافسة 

 .بين هذه القوى ومساعيها لتوسيع نفوذها هي السبب الثاني في التوترات اإلقليمية وغياب االستقرار

ا، من بين البلدان في الصف الوسط من التسلسل الهرمي، يعّد بعضهم أنفسهم مستفيدين من 
ً
ثالث

الوضع الراهن. في الواقع، إنهم يرون أنفسهم أقرب من حيث الهوية إلى القوتين اإلقليميتين اللتين اضطلعتا 

 عن الواليات املتحدة والقوى الغربية. 
ً
إن البحرين واإلمارات العربية بمهمة حماية الوضع الراهن نيابة

املتحدة ومصر واألردن أقرب كثيًرا إلى إسرائيل والسعودية ألنهم يعّدون أنفسهم "عرًبا معتدلين" ويتبعون 

أجنداٍت اقتصادية نيوليبرالية، ويتشاركون املخاوف األمنية نفسها مثل الواليات املتحدة وحلفائها 

مي، املتمثل في حماس، وحزب هللا، وإيران. تقف هذه "القوى األوروبيين في ما يتعلق بالتطرف اإلسال 

الجزائر واملغرب وُعمان -الوسطى الحليفة" على النقيض من مجموعٍة ثانية من الدول في الصف نفسه 

إذ إن سياساتها أقّل عقائدية، وأكثر مرونة، وال تستند إلى ميزات الهوية املشتركة، ولكن  -وقطر وتونس

وجهها املعاي
ُ
 ير االستراتيجية أكثر. قد يطلق على هذه املجموعة "القوى الوسطى البراغماتية".ت

في بعض األحيان، يحدث أن تتصادم االستراتيجية والهوية وتؤدي إلى توترات. فقد اتبعت قطر، على 

 حمائية أسفرت عن املحافظة على خطوط اتصاٍل مفتوحة مع أمثال إيران، 
ً
سبيل املثال، استراتيجية

اس، وحتى حركة طالبان مع املحافظة على تعاوٍن دبلوماس ي وأمني وثيق مع الواليات املتحدة، ودوٍل وحم

، أطلقت الدول العربية "املعتدلة"، وهي اململكة العربية 2017لكن في حزيران/ يونيو  ( 2) أخرى.غربية 

 دبلوماسية وسياس
ً
ية واقتصادية قوية ضد السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومصر حملة

 قطر، واتهمتها بإيواء اإلرهاب، والتسبب في عدم االستقرار اإلقليمي.

 ثالثة من البلدان التي جعل منها انهيار السلطة املركزية فيها 
ٌ
على الطرف املتلقي للتأثير، هناك مجموعة

 للضغوط الخارجية أو املالية أو الع
ً
، وعرضة

ً
 ضعيفة

ً
سكرية الخارجية. تنتمي كل أو إضعافها بشدة، دوال

من العراق واليمن ولبنان وسورية وليبيا إلى هذه الفئة من الدول التي اتضح ضعفها البنيوي، ومواطن 

ضعفها تعرضها ملكائد القوى اإلقليمية وحلفائها من الدول وغير الدول. إما مباشرة أو من خالل حلفائها 

مواقعها في هذه الدول الضعيفة أو املنهارة قد عمقت من  ووكالئها، فإن مساعي القوى اإلقليمية لتعزيز

 ضعفها الوظيفي. هذا يشكل السبب الرابع لعدم االستقرار في الشرق األوسط. 

الهرمي اإلقليمي كذلك في توترات  إضافة إلى عدم استقراره الكامن، يسهم نظام الشرق األوسط

كمن وراء تفاعالت أعضائه مع بعضهم، ومع القوى املنطقة بسبب املجموعة املعقدة من العالقات التي ت

                                                           
(2)- For a discussion of Qatari foreign policy hedging see, Mehran Kamrava, Qatar: Small State, Big Politics, 

(Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015)، pp. 72-88. 
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حماة للوضع  أعلى قمة الهرم، تنظر إسرائيل واململكة العربية السعودية إلى نفسيهما بوصفهما الخارجية. في

إلى ذلك. ومع ذلك، ترى تركيا  الواليات املتحدة، وبقية املجتمع الدولي الراهن، ويستندون في عالقاتهم مع

جهاٍت فاعلة مناهضة لهذه الهيمنة ومصالحهما ليست بالضرورة متمّيزة من خالل  وإيران نفسيهما

القوى األربع لها عالقاتها ومواقفها وأولوياتها الخاصة تجاه القوى هذه الترتيبات الدولية القائمة. كلٌّ من 

 modusموقتة ) الوسطى والدول الضعيفة في املنطقة: لقد توصلت إسرائيل والعربية السعودية إلى تسويٍة 

vivendiاليوم أكثر من أّي وقٍت مض ى، وكلتاهما تتنافسان وتسعيان لتقويض إيران، ونفوذها  ( قّربتهم

اإلقليمي كلما وحيثما أمكن. اململكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع اإلمارات العربية املتحدة 

 قلة نسبًيا لقطر.والبحرين ومصر، تسعى لكبح جماح السياسة الخارجية املست

مع اإلمارات العربية  بعد أن وصلت مساعيها في سورية إلى طريٍق مسدودة، تحالفت اململكة أيًضا

املتحدة في محاولٍة لضمان عدم وقوع اليمن في الفلك اإليراني. أما إيران وتركيا، فيقتطعون بنشاٍط مناطق 

، ومن خالل حزب هللا في لبنان. وتركيا عزّزت أيًضا النفوذ في سورية، وفق ما فعلته إيران بالفعل في العراق

 ضد قطر.  2017عام  عالقاتها القوية بالفعل مع قطر في عقب حملة اململكة العربية السعودية

 مع مصر الضعيفة، لتؤكد أن لديها وكالء خاصين بها سعت اإلمارات العربية املتحدة
ً
في مواقع  متحالفة

 بيا وفلسطين وذلك كي ال يجري إهمالها وتجاوزها.السلطة والنفوذ في كٍلّ من لي

 كل البعد عن كونها دائمة، وتخضع لتحوالٍت وانزياحات متكررة، 
ٌ
هذه العالقات املتشابكة بعيدة

وأحياًنا مفاجئة. األسباب التي تكمن وراءها تمليها الضرورات املجتمعة لبقاء النظام، وتوازن التهديد، 

ا كان سببهم محدًدا، هذا التعقيد من العالقات يديم عدم االستقرار الذي والهوية والقرابة األيديول وجية. أيًّ

 هو متأصٌل في النظام الهرمي الناش ئ للشرق األوسط فحسب.

، 2011تستمر املقالة في تحليل السياق العاملي األوسع الذي يجد فيه الشرق األوسط نفسه بعد عام 

تؤديها الواليات املتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا، والصين  وار التياألدمع التركيز على وجه التحديد على 

 في املنطقة أو ما يتعلق بها. 

كما يوضح الفصل، وفّرت األولويات املتغّيرة من القوى العظمى العاملية املجال والفرصة للقوى الناشئة 

ق بدوٍل إقليمية أخرى. وستقوم في الشرق األوسط ألن تحاول توسيع مجاالت نفوذها وقوتها في ما يتعل

املقالة بعد ذلك بدراسة التسلسل الهرمي، وتشكيل التحالف في منطقة الشرق األوسط ما بعد الربيع 

العربي. وسيتبع هذا مناقشاٍت لكٍلّ من القوى اإلقليمية األربع، ثم القوى الثانوية أو املتوسطة، وأخيًرا 

الضوء على األسباب املتعددة واملعززة لعدم االستقرار املتأصل الدول الضعيفة. ستختتم املقالة بتسليط 

 في نظام الشرق األوسط اإلقليمي.
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 السياق العاملي

ا جًدا، إال أن طبيعة مشاركة القوى 
ً
على الرغم من أن نظام الشرق األوسط تاريخًيا كان نظاًما مخترق

يلة املاضية. في هذا القسم، سأدرس هذه العاملية مع املنطقة وفحواها قد تغّيرت في مدى السنوات القل

العالقة املتغّيرة بين الشرق األوسط من جهة، والصين وروسيا والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي من جهٍة 

ثانية. أزعم أنه في الوقت الذي تستمر فيه الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، أو على األقل اململكة 

على مصالح عسكرية وسياسية كبيرة في املنطقة، فإن نفوذها وتأثيرها في املنطقة قد املتحدة، في املحافظة 

شهدا تراجعاٍت متسارعة في السنوات األخيرة. على الرغم من املحافظة على قواٍت كبيرة في املنطقة في أماكن 

 كثيًرا في محا
ً
ولة فرض الحوادث أو مثل العراق وأفغانستان، إال أن الواليات املتحدة كانت أقلُّ مشاركة

ت الصين واالتحاد األوروبي مهتمين 
ّ
إمالء مسارها، أو التأثير في سلوك الدول في املنطقة. في أثناء ذلك، ظل

بالشرق األوسط بصورة رئيسة ألسباٍب تجارية، ونادًرا ما تجاوزت الغارات مؤخًرا التي قامت بها روسيا 

 .ن وسورية التي مزقتها الحرباملساعي التعاونية املحلّية مع تركيا وإيرا

كان لهذا الغياب لقوة توازٍن داخلية مهيمنة عواقب مهمة بالنسبة إلى الشرق األوسط، خصوًصا 

بالنسبة إلى الوضع الراهن، وللدول الرجعية. ما تزال "عالقة إسرائيل الخاصة" مع الواليات املتحدة 

اإلسرائيليون أّي تغييراٍت جوهرية، أو تغييرات طفيفة سليمة، ومن إدارة أميركية إلى أخرى، ال يرى القادة 

في عالقاتهم الوثيقة بصورة استثنائية مع صانعي السياسة األميركيين. وأظهر جوهر العالقات األميركية 

ا عبر الوقت. ومع ذلك، خالل رئاسة أوباما، كان الزعماء السعوديون يخشون 
ً
السعودية انسجاًما ملحوظ

هم، وأن يضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم ضد إيران. في تلك األثناء، استغلت إيران، أن يجري التخلي عن

وتركيا املساحة التي جرى إنشاؤها من خالل انشغاٍل أميركي أقل مباشرة في املنطقة لتحدي التسلسالت 

 (3) فيها.الهرمية العاملية واإلقليمية املهيمنة التي يجدون أنفسهم 

كي في الشرق األوسط في العقود األخيرة هو نتاُج مزيٍج من تطورات عّدة، تشمل إن تراجع النفوذ األمير 

على األخص، تغيير تصورات التهديد األميركي في املنطقة، وواقعيٍة براغماتية بصورة متزايدة من صانعي 

 السياسة األميركيين في التعامل مع الشرق األوسط، وخصوًصا بعد غزو جورج بوش الكارثي واحتالله

 للعراق، واألهمية املتزايدة آلسيا في الحسابات االستراتيجية العاملية األميركية.

شملت األعمدة األساسية للسياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط تاريخًيا ضمان أمن دولة 

إسرائيل وسالمتها، وضمان الوصول الحر إلى تدفق النفط عبر الخليج الفارس ي، واحتواء التهديدات 

                                                           
(3) - In different ways and with different objectives, China, and Russia are also pushing back, as are Iran and 

Turkey, against the political settlement of the Cold War and have emerged as revisionist states. Walter 

Russell Mead, “The Return of Geopolitics: The Revenge of the revisionist Powers," Foreign Affairs, Vol. 93, 

No. 3, (May/June 2014), p. 73  
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وقد أّدْت التغييرات النوعية والكلية لكٍلّ من هذه التهديدات  (4) األميركية.الصادرة من املنطقة إلى املصالح 

رد للحاجة إلى الوجوٍد األميركي املباشر واملشاركة في املنطقة. لقد ألغت حيازة األسلحة النووية 
ّ
إلى تقليٍل مط

لم يعد ما   (5)من قبل من دوٍل شرق أوسطية أخرى.أي تهديٍد وجودي ربما كانت إسرائيل قد شعرت به 

ُيسمى بـ "سالح النفط" كما اعتاد أن يكون، منذ سيطرة الواليات املتحدة على جزٍء رئيس من سلسلة 

إمدادات النفط، وتحديًدا النقل البحري، الذي منحها "قدرة إكراٍه كبيرة ضد كٍلّ من مستوردي النفط 

أما بالنسبة إلى التهديدات للمصالح األميركية،  (6)عتمدون على النقل البحري".ومصّدريه الرئيسيين الذين ي

طيح صدام حسين في عام 
ُ
 بعقوباٍت مرهقة بصورة 2003فقد أ

ً
حتلت العراق، وكانت إيران مثقلة

ُ
، وا

د القذافي املشاكس في وقٍت من األوقات قبل أن ُيطاح عام  وحيد . التهديد امللموس ال2011متزايدة، وُحّي 

 املتبقي الذي ما يزال باقًيا هو اإلرهاب.

إن مكافحة ما أطلق عليه الرئيس أوباما "التهديد املستمر لإلرهاب" ما يزال يشكّل أحد املبادئ األساسية 

  (7) األميركية.الستراتيجية األمن 

أخرى، فقد  على الرغم من الخطاب الرسمي األميركي بشأن أهمية اإلصالحات واللبرلة في مصر وأماكن

 للحكم االستبدادي الذي من شأنه املحافظة على الوضع الراهن 
ً

أظهرت اإلدارات األميركية املتكررة تفضيال

بحسب -في الواقع في األماكن التي تكون فيها السلطة املركزية سليمة  (8) جوهرية.أكثر من القيام بتغييراٍت 

هي ببساطة إطالق يّد  الطغاة اإلقليميين املوالين  فإن أفضل طريقة ملكافحة اإلرهاب،  -تفكير واشنطن

للواليات املتحدة. بصرف النظر عن تقديم املشورة واملساعدة اللوجستية عند الحاجة، ال توجد حاجة 

 للمشاركة بفاعلية في مكافحة اإلرهاب ما دام الحلفاء املحليون يمكنهم القيام به بشكٍل نصف الئق.

وتعزيزها، فإن الواقعية البراغماتية هي التي مّيزت السياسات الخارجية  في ما يتعلق بهذه الحقيقة

لإلدارات األميركية الحديثة تجاه الشرق األوسط.  كانت املقاربة األيديولوجية جًدا إلدارة جورج بوش 

ا عن تلك السياسات الخارجية. كان للبيت األبيض في عهد بوش ثالثة أهداٍف رئيسة في ما يتعلق
ً
 انحراف

بالشرق األوسط: هزيمة اإلرهاب، ووقف انتشار األسلحة غير التقليدية بين الخصوم. وتعزيز الديمقراطية 

                                                           
(4) - Michael C. Hudson, “The United States in the Middle East,” in International Relations of the Middle East, 

3rd ed. Louise Fawcett, ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013)، pp 323-327  
(5) -Zeev Maoz, Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security and Foreign Policy, (Ann 

Arbor, MI: University of Michigan Press, 2009)، p. 301. 
(6)-  Llewellyn Hughes and Austin Long, “Is There an Oil Weapon? Security Implication of Changes in the 

Structure of the International Oil Market,” International Security, Vol. 39, No. 3, (Winter 2014/15), p. 187 
(7) - Barack Obama, National Security Strategy, (Washington, DC: The White House, 2015)، p. 9. 
( 8 )-  William Lafi Youmans, “An unwilling client: how Hosni Mubarak’s Egypt defied the Bush 

administration’s ‘freedom agenda,’” Cambridge Review of International Affairs, Vol. 29, No. 4, (2016)، p. 

1209. 
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بنشاط. في كل من هذه األهداف، فشلت إلى حٍدّ كبير بفضل التركيز املفرط على القوة العسكرية، واالعتماد 

 (9)لتناقضات بين السياسات املختلفة.غير الكافي على الدبلوماسية، وعدم االستعداد للتعلم والتكّيف، وا

على النقيض من ذلك، اتبع أوباما "عقيدة معادية للمذهب العقائدي" واقعية، تذكرنا بمقاربة جورج بوش 

ا الحدود املفروضة على سلطة الواليات املتحدة، ومواردها للتأثير في التغيير.
ً
كان  (10)األب، الذي كان مدرك

ت املتحدة تجاه الربيع العربي ردة فعل براغماتية في معظمها ونموذجية لحذر املوقف الذي اتخذته الواليا

أوباما، وسياسة غير جذرية تجاه الشرق األوسط، ويعكس وعيه بسخرية العالم تجاه الوعظ األميركي 

 (11)بالديمقراطية.

 ( 12) ط.األوسبـ "عصر الهيمنة األميركية" في الشرق  2010-1990مّدة  ريموند هاينبوشوقد وصف 

، ومع مسار الحرب في العراق على غير ما هو متوقع، بدأت الواليات املتحدة بإدراك 2006ولكن بحلول عام 

ت الواليات املتحدة استراتيجيتها في الشرق األوسط من استراتيجية 
ّ
حدود قوتها. بحلول العام التالي، حول

ع انسحابها العسكري من العراق وأفغانستان، بعد ذلك بوقٍت قصير، وم (13) تسوية.مواجهة إلى استراتيجية 

 (14) الخارج.سعت الواليات املتحدة للعودة إلى سياسة التوازن في 

ا. على الرغم من الخطاب 
ً
في الوقت نفسه، كان هناك تحول ثابت في التفات الواليات املتحدة شرق

لذي طرحه باراك أوباما، إال أنه السامي بخصوص عالقٍة جديدة بين الواليات املتحدة، والعالم اإلسالمي ا

 عالية على جدول أعمال الرئيس 
ً
كان في الواقع مع آسيا، وليس الشرق األوسط، التي احتلت منزلة

وبالنظر إلى النمو االقتصادي السريع في آسيا، وزيادة أهميتها االستراتيجية، ظن أوباما أن  ( 15)األميركي.

                                                           
(9) - Jeremy Pressman, “Power without Influence: The Bush Administration’s Foreign Policy Failure in the 

Middle East,” International Security, Vol. 33, No. 4, (Spring 2009)، pp. 149-150. 
(10) - Fawaz Gerges, “The Obama approach to the Middle East: the end of America’s moment”? International 

Affairs, Vol. 89, No. 2, (2013), p. 301. 
(11)- Ibid., pp. 302, 304, 308. “We have to choose,” Obama is reported to have said, “where we can make a 

real impact.” Jeffrey Goldberg, “The Obama Doctrine,” The Atlantic, (April,2016) p. 77. 
(12)- Raymond Hinnebusch, “Foreign Policy in the Middle East,” in Foreign Policies of Middle East States, 

2nd. ed. Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014), p. 

54. 
(13)- Paul Salem, “The Middle East: Evolution of a Broken Regional Order,” Carnegie Papers, No. 9, (June 

2008)، pp. 17-18. 
(14)  - Raymond Hinnebusch, “The Middle Eastern Regional System,” in Foreign Policies of Middle East 

States, 2nd. ed. Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 

2014), p. 67. 
(15)- Gerges, “The Obama approach to the Middle East,” p. 300. 
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كان "محور آسيا" مهًما، وفًقا  (16)ة توازننا في آسيا واملحيط الهادي".الواليات املتحدة تحتاج إلى "تعزيز إعاد

ألوباما، ألن هذا هو املكان الذي يكمن فيه مستقبل أميركا االقتصادي، ومن ثم يتطلب اهتماًما مستمًرا 

وقد استمر ترامب في هذا االتجاه، وإن كان مع انعطاٍف  (17)بسبب التحدّيات التي يفرضها صعود الصين.

جنوبي طفيف. مع املحافظة على عالقاٍت ودية وداعمة مع السعوديين، قّرب ترامب الواليات املتحدة إلى 

 لنفوذ الصين املتنامي 
ً

  (18) وثقتها.الهند بوصفها مواجًها محتمال

ْد عن  على الرغم من أسلوبها وخطابيتها، فإن سياسة ترامب الخارجية تجاه الشرق األوسط لم تح 

 يبدو أنه أصبح املعيار/ النموذج، باستثناء تجّدد الضغوط على إيران، والتوترات معها.املسار الذي 

قد يقلُّ االهتمام واملصالح األميركية ببطء في الشرق األوسط، بينما تزداد مصالح الصين عكسًيا. لكن 

طاقة هي املحرك هذه املصالح كانت في املقام األول اقتصادية وتجارية، وليست سياسية أو دبلوماسية. ال

ا للنفط منذ عام  (19) األوسط.األغلب لعالقات الصين املتوسعة مع الشرق 
ً
، 1993وبوصفها مستورًدا صرف

ا مهًما لصادراتها. من جانبهم، يرى منتجو النفط في 
ً
ترى الصين الشرق األوسط مصدًرا رئيًسا للطاقة وسوق

 ومهًما الشرق األوسط الصين، التي خّفضت بشكٍل ثابت استيراد
ً

ا بديال
ً
ها للنفط من الشرق األوسط، سوق

في املئة من  52، وهو آخر عاٍم تتوافر البيانات عنه، جاء أكثر من 2014بحلول عام  (20)للواليات املتحدة.

كذلك، أصبح الشرق األوسط محورًيا في البناء املخطط  (21)واردات النفط الصينية من الشرق األوسط.

، ارتفع مجموع االستثمار األجنبي 2016بحلول عام  (22).2014لنتهما الصين عام لطريقّي حرير جديدين أع

بليون دوالر  3,4بليون دوالر عما كان عليه  ٢٧املباشر الصيني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 

                                                           
(16) - Obama, National Security Strategy, p. 24. 
(17)- Goldberg, “The Obama Doctrine,” p. 82. 
(18) -Mark Mazzetti, “Trump titles the political balance in South Asia,” The New York Times, (August 24, 

2017)، pp. 1, 4. 
(19) - John Calabrese, “China and the Persian Gulf: Energy and Security,” The Middle East Journal, Vol. 52, 

No. 3, (Summer 1998)، p. 351. 
(20) - Karim Mezran and Nunziante Mastrelia, “Looking for Oil: The New Chinese Activism in the Middle 

East,” Journal of Middle Eastern Geopolitics, Vol. 1, No. 2, (2005), pp. 76-77. 
(21) - Data collected from, Michal Meidan, Amrita San, and Robert Campbell, China: The ‘New Normal,’ 

(Oxford: The Oxford Energy Institute, 2015)، 

 https://www. oxfordenergy. org/wpcms /wp-content/uploads/2015/02/China-the-new-normal.pdf. 
(22) - Lars Erslev Andersen and Yang Jiang, “Is China Challenging the US in the Persian Gulf ”? 

Danish Institute for International Studies Report, No. 29, (2014), p. 27. 
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ر حوالى  2014في منطقة الخليج الفارس ي وحدها، وفي  (23).2005عام  ّد 
ُ
ي نشاط صيني مشاركين ف 74000ق

  (24)اقتصادي مختلف متعلق بعقود عمل، واستثماراٍت نفطية، وقطاع اإلنشاءات.

أثّرت مثل هذه العالقات التجارية الواسعة بالضرورة في عالقات الصين الدبلوماسية مع الشرق 

في  األوسط. ابتداًء من التسعينيات، بدأت الصين في الدخول في "دبلوماسية براغماتية بعيدة عن األنظار

كان انشغال الصين  ( 25)خيًرا/ مصلحة عامة".املنطقة "الشرق األوسط، عاّدة وجود الجيش األميركي في 

األساس ي منذ ذلك الحين هو ضمان استقرار املنطقة، وأمن التجارة واالستثمارات، وال سيما إمدادات 

 صارمة بعدم التدخل. ولكن في حا
ً
الٍت معينة، شاركت الصين النفط. ولتحقيق هذه الغاية، اتبعت سياسة

في مبادراٍت دبلوماسية تهدف إلى خفض التوترات اإلقليمية أو املحلية املحددة، كما هو الحال في 

التفاوضات النووية اإليرانية، وبين السودان وجنوب السودان. لم ترغب الصين في تحٍد أو أن تحلَّ محلَّ 

 "براغماتية نشطة" الواليات املتحدة بصفتها الضامن الرئيس لألمن ف
ً
ي الشرق األوسط، فقد اتبعت سياسة

 2010وقد قاومت الدعوات املتكررة منذ أوائل عام  (26) املنطقة.كاستراتيجيتها الدبلوماسية املوجهة في 

لتكثيف دورها في الشرق األوسط، وإلضافة أبعاد سياسية و/ أو عسكرية إلى عالقاتها التجارية مع املنطقة. 

 بمشاركة القوى الكبرى في الشرق األوسط، إال أنها تسعى أيًضا لالنخراط  على الرغم من
ٌ
أن الصين مهتمة

 (27) والعسكرية.في املنطقة من دون استثماراٍت مكثفة ملواردها السياسية واالقتصادية 

ية ليست مختلفة. على الرغم من تاريخهم في املكائد السياس  (28)أوروباإن مشاركة االتحاد األوروبي في 

في املنطقة، إال أن أعضاء االتحاد األوروبي اليوم مهتمون في األغلب فقط بالتجارة والتبادل التجاري في 

الشرق األوسط. زادت تدفقات استثمار االتحاد األوروبي املباشر إلى الخارج في منطقة الشرق األوسط 

 زيادة بنسب2015مليار دوالر عام  170,7وشمال أفريقيا إلى 
ً
لكن  (29) السابق.في املئة عن العام  8ة ، مسجلة

ترجم تلك العالقات التجارية املكثفة إلى مشاركٍة سياسية متعمقة مع الشرق األوسط، باستثناء مسار 
ُ
لم ت

امللف النووي اإليراني. إن إصرار االتحاد األوروبي على متابعة مبادئ السياسة الخارجية املعيارية قد خلق 

بحثه عن استراتيجيٍة طويلة األمد للتعامل مع منطقٍة ذات أهميٍة سياسية  عقباٍت وأوجه قصوٍر في

                                                           
(23) - Data collected from, American Enterprise Institute. China Global Investment Tracker. 

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker /.  
(24) - Andersen and Jiang, “Is China Challenging the US in the Persian Gulf?” p. 28. 
(25)- Ibid., p. 29 
(26)- Ibid., p. 6. 
(27) - Yoram Evron, “China’s diplomatic initiatives in the Middle East: the quest for a greater power rile in the 

region,” International Relations, Vol. 31, No. 2, (2017)، p. 125. 
  }هكذا وردت في النص، واألصح: الشرق األوسط. م{(28)
( 29 ) - European Commission, Directorate General for Trade, data collected through 

http://trade.ec.europa.eu. 
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واقتصادية واستراتيجية. على الرغم من وجود مجموعٍة واسعة من املصالح في مجاالت التجارة، واألمن 

سط اإلقليمي، واإلرهاب، والهجرة، فإن ناتج السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي في ما يتعلق بالشرق األو 

هذا التأثير املحدود أكثر وضوًحا في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، إذ أخفقت  (30)ما يزال محدوًدا نوًعا ما.

 (31)سياسة "املواطن الدولي الجيد" لالتحاد األوروبي في إحداث أي تغييٍر مهم على أرض الواقع.

منتصف األلفية. يبدو أن  من جانبها، فقد زادت روسيا بثبات من مشاركتها مع الشرق األوسط منذ

 لتحسين مزاياها االقتصادية والعسكرية والسياسية في املدى القصير، وفي 
ٌ
االستراتيجية الروسية مصَمَمة

 لعالقات 
ٌ
الوقت نفسه التقليل من املزايا قصيرة األمد للخصوم املحتملين. إذا كانت هناك استراتيجية

ية. وفي ما يبدو دفعت هذه املقاربة "االستراتيجية" روسيا إلى روسيا مع الشرق، فإنها قصيرة املدى وانتقال

 مقاربة براغماتية غير أيديولوجية للمنطقة. في 
ً
التجاوب مع كل حالة على حدة من الربيع العربي، متبعة

املستوى اإلقليمي األوسع، يبدو أن السياسة الخارجية الروسية في الشرق األوسط ُمصمَمة لدعم البنى 

 إلى حٍدّ كبير برغبة  الحكومية
ٌ
القائمة ضد التدخل الخارجي، والتمردات الداخلية. هذه السياسة مَحفزة

 (32) لها.روسيا في منع انتشار اإلرهاب الدولي إلى حدودها وإلى الدول املجاورة 

 على الرغم من نزعتها الفاعلة أخيًرا في الشرق األوسط، لكن ال طبيعة النفوذ الروس ي في املنطقة وال

ها إلى قوٍة حاسمة في تنظيم النظام اإلقليمي أو حتى في التأثير فيه. في الواقع، أو في السياق 
ّ

نطاقه قد حوال

نفسه، فإن نزعة الفاعلية الروسية أو األميركية أو الصينية أو االتحاد األوروبية، بالتعامل مع الشرق 

ترجم تلقائًيا إلى تأثير في النظام الهرمي ال
ُ
ناش ئ في املنطقة، أو تحالفاته املتغيرة. هذا الغياب األوسط لم ت

النسبي لسلطٍة تنظيمية خارجية، أو سلطاٍت، أطلق نسبًيا يد الجهات الفاعلة الحكومية )التابعة لدول( 

اإلقليمية في محاولٍة لتشكيل التسلسل الهرمي اإلقليمي بما يرضيها والدخول في تحالفاٍت من شأنها أن 

 اخلها.تدعم موقفها في د

 

                                                           
(30)- Thomas Demmelhuber and Christian Kaunert, “The EU and the Gulf monarchies: normative power 

Europe in search of a strategy for engagement,” Cambridge Review of International Affairs, Vol. 27, No. 3, 

(2014)، pp. 574, 586. 
(31)- Asef Siniver and Luis Cabrera, “‘Good Citizen Europe’ and the Middle East Peace Process,” International 

Studies Perspective, Vol. 16, (2015)، p. 214. 
(32)- James Sladden, Becca Wasser, Ben Connable and Sarah Grand-Clement, Russian Strategy in the Middle 

East, (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017)، pp. 2-4, 10. 
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 التسلسل الهرمي وتكوين التحالف في نظام الشرق األوسط اإلقليمي

أدرس في هذا القسم طبيعة النظام الهرمي في الشرق األوسط، والديناميات التي تكمن وراء التحالفات 

ه  التي تجمع الدول في مستوى واحد من الهرم مع من هم في املستويات الدنيا. قبل بضعة عقود، شبَّ

 مهيمنة، يليها القوى العظمى، ثم القوى  سكيأورغان
ٌ
النظام الدولي بالهرم الذي تتربع على قمته قوة

اعتمدُت هذا النموذج، ولكن عّدلته على النظام اإلقليمي  (33) أخيًرا.املتوسطة، والقوى الصغيرة، والتابعون 

اململكة العربية السعودية، - ، يتربع على الهرم أربع دوٍل 2011للشرق األوسط. في الشرق األوسط بعد عام 

عّد السعودية وإسرائيل حارسين للوضع الراهن، بينما األخيرتين )تركيا  -وإسرائيل، وتركيا، وإيران
ُ
إذ ت

 (.1وإيران( تعّدان نفسيهما دولتين مناهضتين للهيمنة القائمة. )الشكل 

ة أو الثانوية. تضم هذه املجموعة في الدرجة الثانية من الهرم هناك عدٌد من القوى اإلقليمية املتوسط

 
ً

 ذوات مستوياٍت متفاوتة من القوة والحجم والطموح واملوارد، وما يجمعهم ليس مدى كونهم دوال
ً

دوال

"متأثرة بالنظام" أو لها "نفوذ على النظام"، بحسب تعريفات روبرت كوهين للقوى الثانوية واملتوسطة على 

 (34)التوالي.

 

 في نظام الشرق األوسط اإلقليمي( التراتبية 1الشكل )

 من ذلك، فهي قوى متوسطة إقليمية بفضل حجمها ومواردها )البحرين واألردن وتونس(، أو ألنها 
ً

وبدال

قرّرت أن تشغل منزلة أقل في املنطقة على الرغم من أن حجمها ومواردها يقّدمانها بحالة القوة اإلقليمية 

لقائدة الذاتية للشرق األوسط، تنتمي إلى هذه الفئة اليوم، بسبب )الجزائر(. ومصر، التي كانت ذات يوم ا

                                                           
(33)- A.F.K. Organski, World Politics, 2nd ed. (New York: Knopf, 1968)، p. 364. 
( 34 )- Robert O. Keohane, “Lilliputians’ Dilemma: Small States in International Politics”, International 

Organization, Vol. 23, No. 2, (Spring 1969)، pp. 295-296. In me categorization here, I have merged 

secondary and middle powers together and use the designation interchangeably. 
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التي تعود إلى سخاء اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة،  2013سيولتها املالية بعد عام 

 ومن ثم غالًبا ما تمتثل إلى القيادة السعودية في ما يخص القضايا اإلقليمية.

اإلقليمية، تنظر بعض الدول إلى نفسها بعّدها جزًءا من معسكر "معتدل"، من بين القوى املتوسطة 

 لنفسها بوصفها حصوًنا لالستقرار اإلقليمي، واألنظمة العاملية واإلقليمية التي ترتكز 
ً
وترّوج بنشاٍط صورة

ل هذه الهوية املشتركة عنصًرا مهًما في اختياراتهم لألصدقاء واألعداء. بالن
ّ
سبة إلى هذه على الغرب. تشك 

تتجه الهوية إلى أن  -تحديًدا البحرين ومصر واألردن واإلمارات العربية املتحدة-القوى املتوسطة املتحالفة 

 باملعايير االستراتيجية األخرى.
ً
 أكبر في تشكيل التحالفات مقارنة

ً
 تحتل أولوية

تميل إلى أن  -وقطر وتونسالجزائر واملغرب وعمان -إن الفئة األخرى من القوى املتوسطة اإلقليمية 

 في مساعيها السياسية الخارجية، وألن تدخل في اتفاقاٍت وصداقات تعاونية أقل 
ً
تكون أكثر براغماتية

اعتماًدا على عوامل أيديولوجية وهوية، وعلى مزيد من املعايير البراغماتية واالستراتيجية. لقد وصفُت هذه 

 الدول بأنها قوى متوسطة براغماتية.

قَسمة أو املنهارة في الغالب على الطرف املتلقي الهتمامات في أس
ُ
فل الهرم، هناك الدول الضعيفة أو امل

القوى اإلقليمية ومن دون دوٍر ُيذكر في التأثير في التغيير في النظام اإلقليمي، وهي تشمل لبنان وليبيا 

عيًفا، من دون إرادٍة بالكامل. فعلى والعراق وسورية واليمن. ال يوجد فاعٌل في النظام الدولي، مهما كان ض

سبيل املثال، لم يكن الوجود العسكري اإليراني املباشر وغير املباشر في العراق وسورية ممكًنا من دون 

تواطٍؤ واتفاٍق من املسؤولين في بغداد ودمشق. ومع ذلك، فإن النظام اإلقليمي هو الذي يملي على هذه 

لى معظم اآلخرين، فإن سلوكهم هو الذي يشكّل النظام اإلقليمي أو يؤثر الدول الضعيفة سلوكها. بالنسبة إ

 (35) العكس.فيه على األقل وليس 

، في التسلسالت 
ً

هذا التسلسل الهرمي هو في حد ذاته مصدٌر لعدم االستقرار لسببين رئيسين. أوال

م، ومن معاملتها من أولئك الهرمية جميعها تقريًبا، هناك دوٌل تستاء من وضعها في الدرجات األدنى من ا
ّ
لسل

في الشرق األوسط، حاولت تركيا وإيران واململكة العربية السعودية تشكيل النظام  (36) القمة.املوجودين في 

ولكن في أوقاٍت مختلفة وضمن متغيرات مختلفة،  (37) األوسط.اإلقليمي ملا بعد الربيع العربي في الشرق 

املتحدة هذا النظام املفروض. يزعم أورغانسكي بأن صعوًدا سريًعا قاومت مصر وقطر واإلمارات العربية 

وقد كان هذا هو الحال  (38) الراهن.في قوة وموارد القوى الوسطى يمكن أن يزيد من عدم الرضا عن الوضع 

                                                           
(35) - Keohane, “Lilliputians’ Dilemma,” p. 295. 
(36)- Organski, World Politics, p. 367. 
(37) -Hinnebusch, “The Middle Eastern Regional System,” p. 68. 
(38)- Organski, World Politics, p. 367. 
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غضب اململكة  -غير املتناسب مع حجمها ومكانتها-خصوًصا مع قطر، التي أثار مشروعها بالقوة والتأثير 

 ة السعودية وحلفائها.العربي

لقد كان تعزيز عدم االستقرار هذا هو انتشار التعددية القطبية األيديولوجية عند مستوياٍت مختلفة 

من التسلسل الهرمي الذي ينشأ عندما يكون هناك "عدد من املجموعات األيديولوجية البارزة واملتميزة 

يولوجي بين الزعماء أكبر، ازدادت تهديداتهم املتصوّرة كلما كان االختالف األيد (39) ".موجودة في نظاٍم معين

 خصوًصا 
ً
أو، على نحٍو أدق، تنظر -من بعضهم. تميل الدول املوجودة في أعلى الهرم إلى أن تكون أيديولوجية

. وعلى النقيض  -إلى بعضها على هذا النحو
ً
ومن ثم فإن انعدام الثقة والتوترات التي تمّيزها تصبح أكثر حّدة

لك، كلما كان التشابه/ التقارب األيديولوجي بين الزعماء أكبر، قلَّ الخطر املحدق/ املحسوس على من ذ

مصالحهم الجوهرية. في حد ذاتها، ال يؤدي تعدد القطبية للسلطة/ القوة / القوة متعددة األقطاب 

القطبية األيديولوجية،  بالضرورة إلى عدم االستقرار. ولكن عندما يوَسم النظام بكٍلّ من القوة والتعددية

 (40) للغاية.فإن عدم االستقرار أمٌر محتمل 

ت التحالفات التي تكمن وراء نظام الشرق األوسط اإلقليمي 
ّ
في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تشكل

بسبب ثالثة أسباٍب أساسية متداخلة. وتشمل هذه أنظمة األمن، والتوازن ضد التهديدات، وعوامل الهوية. 

ق األوسط كما في أّي مكاٍن آخر، يجب على الدول الصغيرة أو الضعيفة على وجه الخصوص أن في الشر 

يشير عدٌد من  (41) الحياة.من أجل االزدهار والبقاء على قيد  -وتقيم تحالفاٍت وتعدَّ سياساٍت مالئمة-تناور 

قد يكون هذا  (42) لحلفاء.اباحثي الشرق األوسط إلى حسابات أمن النظام بعّدها املعيار األهم في تحديد 

األمر أكثر وضوًحا من أي إجراٍء في نظام ما بعد االنقالب في مصر أكثر من أي مكاٍن آخر، إذ كانت الشرايين 

 في بقائه على قيد الحياة. بعد وصوله إلى السلطة عام 
ً
 2013املالية التي كان بحاجٍة ماسة إليها، أساسية

مليارات دوالر من اململكة العربية  5السيس ي مساعداٍت مالية بقيمة بمّدٍة قصيرة، تلقت إدارة الرئيس 

                                                           
(39)- Mark L. Haas, “Ideological Polarity and Balancing in Great Power Politics,” Security Studies, Vol. 23, 

(2014)، p. 715. 
(40)- Ibid., p. 717. 
(41)- Keohane, “Lilliputians’ Dilemma,” p. 300. 
(42)- See, for example, F. Gregory Gause III, “Ideologies, alliances and underbalancing in the new Middle East 

Cold War,” in International Relations Theory in a Changing Middle East, POMEPS Studies 16, (September 

17, 2015)، p. 18; and, Curtis R. Ryan, “Regime security and shifting alliances in the Middle East,” in 

International Relations Theory in a Changing Middle East, POMEPS Studies 16, (September 17, 2015)، pp. 

42-46. 
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وبحلول عام  ( 43)مليار دوالر من اإلمارات العربية املتحدة. 2مليارات دوالر من الكويت و 4السعودية، و

دّرْت املساعدات السعودية ملصر بحوالى 2015
ُ
وافقت اململكة  2017مليار دوالر، وفي أوائل عام  10، ق

ليس من  (44)طن من املنتجات النفطية كّل شهٍر مدة خمس سنوات. 700000ا على تزويد مصر بـ أيضً 

املستغرب أن تكون مصر قد امتثلت للسعودية منذ ذلك الحين في ما يتعلق بالقضايا اإلقليمية، بعد أن 

صورة أكثر جوهرية، تنازلت عن مرتبتها إلى السعودية، الدولة العميلة/ التابعة. وقبل ذلك ب وقت طويل، وب

 وضع النظام البحريني نفسه بقوة في الفلك السعودي مقابل حماية اململكة وهباتها.

ما يرتبط بحميميٍة بأمن النظام هو موازنة القوة ضد التهديدات التي تشكّل أيًضا واحدة من أكبر 

من املرجح أن تكون هذه  2011في مرحلة ما بعد  (45) األوسط.أولويات صناع السياسة الخارجية في الشرق 

التهديدات داخلية كما أنها خارجية، وبخاصة منذ أن بدأ عدد من الدول برعاية الوكالء األجانب من أجل 

توسيع نطاق نفوذها في الخارج. إن تحالف النظام السوري مع إيران، على سبيل املثال، يهدف إلى حمايته 

ن امليليشيات التي تمولها اململكة العربية السعودية وقطر. من التمرد من تنظيم الدولة اإلسالمية، وكذلك م

في كثير من الحاالت، ال يكون التمييز بين التهديدات الداخلية والخارجية واضًحا، أو يجري خلطهم عمًدا 

من القادة السياسيين. إن تحالف البحرين مع اململكة العربية السعودية، على سبيل املثال، يهدف إلى 

كية البحرينية من التهديدات املتصوّرة من السكان الشيعة في البالد، وأيًضا من إيران. إن حماية املل

متأصٌل أيًضا في تصوراتهم حول التهديد املشترك تجاه إيران،  2011التحالف السعودي اإلماراتي ملا بعد 

العربية السعودية واإلمارات كما هو الحال في اآلونة األخيرة، حيث التقارب املتزايد بين إسرائيل، واململكة 

 (46) املتحدة.العربية 

عامٌل ثالث يكمن وراء التحالفات في الشرق األوسط ملا بعد الربيع العربي هو الهوية. خصوًصا بالنسبة 

 في 
ً
إلى الدول ذات املكّون األيديولوجي القوي لهويتهم، تصبح مفهومات الهوية الذاتية، والتميز محورية

                                                           
(43)- Mohsoin Khan and Richard LeBaron, “What Will the Gulf’s $12 Billion Buy in Egypt”? Atlantic Council, 

(July 2013), http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/whatwill-the-gulfs-12-billion-buy-in-

egypt. 
( 44 ) - Frederic Wehrey, “The Authoritarian Resurgence: Saudi Arabia’s Anxious Autocrats”, Journal of 

Democracy, Vol. 25, No. 2, (April 2015), p. 72; Heba Saleh and Simon Kerr, “Saudi Arabia to Start Egyptian 

Oil Shipments,” Financial Times, (March 16, 2017), https://www.ft.com/content/9896514e-0a57-11e7-

97d1-5e720a26771b. 
(45) - Hinnebusch, “Foreign Policy in the Middle East,” p. 17. 
(46)- John Irish and Andrea Shalal, “There’s an alliance growing between Saudi Arabia and Israel — and Iran 

should be worried,” Business Insider, (February 19, 2017)، 

http://www.businessinsider.com/saudi-arabia-and-israel-anti-iran-alliance-2017-2. 
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ء واألعداء. إن التحدّيات التي تواجه إحساس تلك الدول بالتمّيز تثير القلق وغياب اختيارهم لألصدقا

  (47) اآلخر.األمن، ما يعزز بدوره من تمّيز هوية املرء وشيطنة صورة/ هوية 

العربية السعودية، على سبيل املثال، تعدُّ التحدّي املتعلق بتميز هويتها خصوًصا هو الذي يهّدد أمنها. 

ُيحفزها  -وعداوتها العميقة إليران، وحزب هللا، وجماعة اإلخوان املسلمين-لخارجية السعودية السياسة ا

السعي وراء ما تسميه مي درويش بـ "األمن الوجودي"، وفرادة مزاعمها بأنها الزعيم الدبلوماس ي للعالم 

والصعود السياس ي لجماعة اإلسالمي، واملفسر الوحيد ملشاركة اإلسالم في السياسة. لكن الثورة اإليرانية 

 (48) السعودية.يهددان تمّيز هوية اململكة العربية  2012اإلخوان املسلمين في مصر عام 

أوجه التشابه/ التقارب مهمة أيًضا، ال سيما عندما يتعلق األمر بالعالقات بين دول مجلس التعاون 

أنظمٍة ملكية. تميل الجهات الفاعلة  الخليجي، ودول مجلس التعاون الخليجي واألردن واملغرب، وكلهم ذات

في السياسة الخارجية إلى دعم النوع نفسه من الهياكل السياسية في الخارج التي لديهم في الداخل. 

اإلحساس بالشرعية ُمستمّد إذا تبنى آخرون نظاًما مشابًها ملا هو موجود لدي: "يبدو نظامي أفضل إذا كان 

طبق هذا على خيارات السياسة العامة األوسع التي تحمل صورة/ ين ( 49) ".اآلخرون يستخدمونه أيًضا

ال تهدد "األمن الوجودي"  دامت الدول بروفيل الدولة العامة، والهوية التي تسعى للترويج لها في الخارج. ما 

لبعضها، فإن وضعها/ منزلتها املشتركة بوصفها داعمة للوضع الراهن يقّربها وُيبعدها عن أولئك الذين 

 عون عن الرجعية.يداف

  -أمن النظام والتوازن وتوازن التهديد وعوامل الهوية-هذه املصادر الثالثة للتحالفات 
ً
كانت مفيدة

خصوًصا في إقامة عالقات تعاوٍن وثيقة بين قوتي الوضع الراهن/ األمر الواقع وهما اململكة العربية 

ومصر واألردن، واإلمارات. وكما يدل على  السعودية وإسرائيل والقوى املتوسطة املتحالفة في البحرين

 ومبنًيا على هويتها لعالقاتها مع تلك 
ً
نْت معياًرا أقل عقائدية تعريفاتهم، فإن القوى املتوسطة البراغماتية تبَّ

الدول املتربعة على قمة الهرم اإلقليمي. في الوقت نفسه، تعمل مصادر التحالف الثالثة جميعها في توجيه 

أولويات القوى اإلقليمية في ما يتعلق بالدول الضعيفة في اليمن وليبيا ولبنان والعراق جداول أعمال و 

 وسورية.

                                                           
(47)- May Darwich, “The Ontological (In)security of Similarity: Wahhabism Versus Islamism in Saudi Foreign 

Policy,” Foreign Policy Analysis, Vol. 12, (2016)، p. 470. 
(48)- Ibid., pp. 470-471, 483. 
(49)- Ewan Stein, “Beyond ‘geosectarianism’: political systems and international relations in the Middle East,” 

in International Relations Theory in a Changing Middle East, POMEPS Studies 16, (September 17, 2015)، 

pp. 68-70. 
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 الدول اإلقليمية األربع 

على قمة التراتبية اإلقليمية في الشرق األوسط، تتربع القوى األربع وهي إسرائيل، واململكة العربية 

دان باملعايير األربعة الرئيسة التي تشترك فيها القوى السعودية، وتركيا، وإيران. تتوافق كّل من هذه البل

اإلقليمية في كثيٍر من األحيان: املطالبة بالقيادة، وامتالك موارد الطاقة الالزمة، وتوظيف استراتيجيات 

 ( 50) منطقتهم.السياسة الخارجية الناجحة، وفي األحيان معظمها، قبول الدور القيادي لدوٍل أخرى في 

لكة العربية السعودية هما دولتان بحكم األمر الواقع/ الوضع الراهن، وعلى انسجاٍم كامل إسرائيل واملم

 رجعية، فإن تركيا 
ً

مع الرعاة العامليين من أجل احتواء التهديدات اإلقليمية العابرة للحدود. وبوصفها دوال

وى الغربية وحلفائها وإيران تبطالن/ تقلبان االنسجام الكامل من أجل حشد تحالفاٍت إقليمية ضد الق

على هذا النحو، فهم يعّدون أنفسهم جهاٍت مناهضة للهيمنة القائمة، ويتحّدون األوامر  (51) اإلقليميين.

 الدولية واإلقليمية السائدة.

يمكن إرجاع بدايات النظام اإلقليمي الحالي في الشرق األوسط إلى منتصف الثمانينيات، عندما كانت 

مال أفريقيا تشهدان صراًعا متعدد األقطاب على السلطة بين دوٍل متنافسة منطقة الشرق األوسط وش

 ذات هيمنٍة إقليمية ال تنازع عليها.
ً
وحال انتهاء الحرب  (52)عّدة، لم يكن أي منها قوًيا بما يكفي ألن يظهر دولة

تحديًدا مصر وتركيا الباردة، شهدت املنطقة صعوًدا ثابًتا للقوى السنية املتوافقة مع الواليات املتحدة، و 

لقد قّدم اجتياح  ( 53)واململكة العربية السعودية وحلفائها في الخليج، واالحتواء املزدوج إليران والعراق.

أفغانستان والعراق إليران الفرصة لتكثيف نفوذها وتوسيعه في البلدان املجاورة لها التي مزقتها الحرب ما 

ة برزت إيران العًبا مهيمًنا في الشؤون اإلقليمية. في هذه األثناء، بين الشرق والغرب، وبحلول األلفية الثاني

 25بدأت مصر تعاني ضموًرا سياسًيا ثابًتا في الداخل، وفقدان نفوٍذ في الخارج الذي توّضح أكثر في ثورة 

ية ، واالستعداد في االمتثال للخط السعودي في الشؤون اإلقليم2013، وانقالب 2011كانون الثاني/ يناير 

خصوًصا. من جانبها وبحكم أردوغان متزايد الثقة واملتقلب، تحّركت تركيا بثباٍت من  2014ابتداًء من عام 

، كان 2011دولة الوضع الراهن إلى دولة تسعى لتشكيل النظام اإلقليمي وفًقا ألولوياتها الخاصة. بعد عام 

قليميتين بشدة ما عّدوه نظاًما إقليمًيا قائًما ُيمكن لتركيا وإيران أن تجتمعا مًعا بسبب معارضة القوتين اإل

 على الهيمنة.

                                                           
(50)- Ziya Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence in a Troubled 

Middle East,” Mediterranean Politics, Vol. 19, No. 2, (2014)، p. 204. 
(51)- Hinnebusch, “Foreign Policy in the Middle East,” p. 34. 
(52)- Hinnebusch, “The Middle Eastern Regional System,” p. 51. 
(53) - Mead, “The Return of Geopolitics,” p. 70. 
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 إسرائيل

داخل منطقة الشرق األوسط، يجري ضمان وضع القوة العظمى إلسرائيل بحكم عالقتها الخاصة مع 

الواليات املتحدة، وحيازتها لألسلحة النووية. وعلى الرغم من أن ترسانة إسرائيل النووية غير املعلنة قد 

 تقريًبا من العقاب في ما يتعلق بسياستها الخارجية العسكرية، وولعها منحت 
ً

الدولة الصغيرة إفالًتا كامال

 لقوتها الصارمة 
ً
بالضربات العسكرية االستباقية. في حالة إسرائيل، فقد ُضمَن وضع قوتها اإلقليمية نتيجة

 بمظ
ً
على  (54) املتحدة.لة األمن الوقائي للواليات املسيطرة في ما يتعلق باألعداء القريبين والبعيدين، ُمعَززة

الرغم من أنه في أعقاب الربيع العربي مباشرة، يبدو وكأن إسرائيل كانت واحدة من "الخاسرين" الكبار لبنية 

القوة املتطورة في الشرق األوسط، في غضون سنواٍت قليلة، وجدت نفسها مجدًدا في موقف استراتيجي 

شة. جرى ذلك من خالل انجذاب إسرائيل أكثر إلى املحور السعودي اإلماراتي. تعّزز إقليمي غير قابٍل للمناق

التقارب بين إسرائيل، واململكة العربية السعودية وحلفائها في املرحلة التي سبقت التفاوضات النووية بين 

، إضافة إلى العداء املشترك بين الواليات امل
ً
تحدة وإيران تجاه الدولة إيران والقوى العاملية وما تالها مباشرة

 (55) بينهما.اإلسالمية )داعش( وإمكان التعاون الضعيفة 

لقد تضافرت الهوية والعوامل االستراتيجية لتتحول إلى توافق املصالح اإلسرائيلية مع مصالح اململكة 

حّدد بها إس
ُ
رائيل حلفاءها العربية السعودية والقوى الوسطى املتحالفة معها. إحدى الطرائق املهمة التي ت

هي أن يشتركوا معها في بعض سمات تصورها عن ذاتها. وعلى النقيض من الدول التي تعّدها غير عقالنية 

وراديكالية، فإن القادة اإلسرائيليين يرون أن بالدهم معتدلة، وملتزمة بالوضع القائم/ الراهن، ومصدًرا 

ملعتدل يشتركون في هذه الخصائص ومن ثم يمكن لالستقرار اإلقليمي. تفترض إسرائيل أن أعضاء املحور ا

يعدُّ القادة اإلسرائيليون إسرائيل جزًءا من "محور معتدل" في مستوى  ( 56) محتملين.أن يكونوا حلفاء 

املنطقة يتألف من اململكة العربية السعودية ومصر واألردن واإلمارات والبحرين. ابتداًء من أواخر 

ز بعد التسعينيات، وأوائل العقد األ  د مفهوم املحور املعتدل وُعّز   
ّ
ك
ُ
ول من القرن الحادي والعشرين، أ

 .2011االنتفاضات العربية 

                                                           
(54)- Clive Jones, “The Foreign Policy of Israel,” in Foreign Policies of Middle East States, 2nd ed. Raymond 

Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014)، p. 293. 
(55) - Itamar Rabinovich, “Israel and the Changing Middle East,” Brookings Middle East Memo, No. 34, 

(January 2015)، p. 10. 
(56) - Yaniv Voller, “From Periphery to the Moderates: Israeli Identity and Foreign Policy in the Middle East,” 

Political Science Quarterly, Vol. 130, No. 3, (2015)، pp. 508, 510. 
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يعود تعزيز أهمية مشاركة إسرائيل إلى تصورها عن ذاتها مع الدول "املعتدلة" في الشرق األوسط إلى 

خيرة. زاد الربيع العربي من مخاوف عدٍد من العوامل االستراتيجية التي قّربت بين االثنين أكثر في السنوات األ 

 إسرائيل الجيوستراتيجية، وضاعف املخاوف بشأن توازن القوى اإلقليمي. 

واجه القادة اإلسرائيليون إمكان أن تؤدي الحركات الثورية الشعبية في أماكن مثل مصر وتونس إلى 

تفوق التكنولوجي والعسكري تقدٍم تكنولوجي وعسكري وطني ملموس في هذه الدول، ما يؤدي إلى تأكل ال

 بصورة كبيرة من أن زعماء  إسالميين معتدلين منتخبين  (57)إلسرائيل أو تقليله.
ً
وأصبحت إسرائيل قلقة

ا ملوقفها 
ً
ون تحدًيا موثوق

ّ
 إلى قطر وحماس، سيشكل

ً
ديمقراطًيا في تركيا واملغرب ومصر وتونس، إضافة

 بعالقاٍت دبلوماسية واسعة مع إسرائيل، وأن إيران  نظًرا إلى أن تركيا (58)وأولوياتها اإلقليمية.
ً
ليست مهتمة

ما تزال عدائية، كان الخيار اإلسرائيلي األكثر مالءمة هو تحسين العالقات مع الدول العربية املعتدلة على 

ن مثل اململكة العربية السعودية وحلفائها في الخليج الفارس ي، ومصر السيس ي، والجزائر.
ّ
 (59)ما ُيظ

وضاع ما بعد الربيع العربي، تواجه إسرائيل تحديين سياسيين ملحّين. إن األكثر إثارة للقلق من في أ

 من التطورات غير املتوقعة ذات 
ً
االثنين إلى حٍدّ بعيد هو سورية، التي أطلقت حربها األهلية مجموعة

ي صيغة تطرف الدولة اإلسالمية العاقبات االستراتيجية الضارة إلى حٍدّ كبير بالنسبة إلى إسرائيل، ال سيما ف

والتحدي  (60)القريب من الحدود اإلسرائيلية، والوجود اإليراني الواسع والنفوذ في أنحاء سورية جميعها. 

اآلخر، ذاتي الصنع بطريقٍة ما، هو تصوير إيران بوصفها "العدو رقم واحد"، والحاجة إلى أن ُينظر إليها على 

في هذين التحديين االستراتيجيين  (61) وجودًيا.قادة اإلسرائيليون بوصفه تهديًدا أنها تواجه بفاعلية ما بناه ال

 كليهما تتالقى مصالح إسرائيل مع مصالح اململكة العربية السعودية والقوى الوسطى املتحالفة معها.

 

 اململكة العربية السعودية

 ع
ٌ
سكرًيا بحيث ال تستطيع داخل الشرق األوسط الكبير، اململكة العربية السعودية هي ضعيفة

السيطرة على اآلخرين. أفضل ما يمكن أن تسعى له هو منع صعود هيمناٍت أخرى. في داخل شبه الجزيرة 

العربية، يمكنها في الواقع السيطرة على الدول الصغرى األخرى، وقد فعلت ذلك بنجاح في ما يتعلق 

                                                           
(57) - Philipp O. Amour, “Israel, the Arab Spring, and the unfolding regional order in the Middle East: a 

strategic assessment,” British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 44, No. 3, (2017)، p. 294-297. 
(58)- Ibid., p. 299. 
(59) -Rabinovich, “Israel and the Changing Middle East,” pp. 5-6 
(60) - Ibid., p. 7. 
(61)- Gareth Potter, “Israel’s Construction of Iran as an Existential Threat,” Journal of Palestine Studies, Vol. 

47, No. 1, (Autumn 2015)، pp. 43, 45. 
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ملكة دول مجلس التعاون الخليجي منتدى استخدمت امل ( 62) اليمن.بالبحرين، وتحاول القيام بذلك في 

نت الرياض من استخدام موقعها 
ّ
ا في مساعيها إلقامة هيمنٍة على املشيخات الصغيرة، وقد تمك مؤسسيًّ

 (63) وأجنداتها.بوصفها زعيًما للعالم اإلسالمي من أجل الدفاع عن أهداف سياستها الخارجية 

هي حماية البالد من الغزو والهيمنة األجنبيين،  األهداف األساسية للسياسة الخارجية السعودية

وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف األسمى، وجدت  (64) سعود.واملحافظة على االستقرار الداخلي لنظام آل 

ا بصورة متزايدة في الشرق األوسط. وتعود هذه القوة إلى ما بعد حرب  ا وحيويًّ اململكة نفسها العًبا قويًّ

 من إيران واليمن ، عند1991الخليج عام 
ًّ

ما افترضت أن العراق لديه طموح إقليمي بالهيمنة، وأن كال

ازدادت هذه الشخصية اإلقليمية األكثر حزًما بعد الربيع العربي،  (65) للمملكة.سيشكّل تهديداٍت أمنية 

لعاقبات عندما قّدم السعوديون الدعم لقيادة ثورٍة مضادة في أنحاء املنطقة جميعها تهدف إلى احتواء ا

  (66) عكسها.السياسية والدبلوماسية لالنتفاضات وربما حتى 

كما هو الحال بالنسبة إلى إسرائيل، تشكّل عوامل الهوية واحدة من املبادئ التوجيهية األساسية 

للسياسة الخارجية السعودية، وخيارات اململكة لألصدقاء والخصوم. إن عداء السعودية تجاه إيران 

الهوية بقدر ما هو متأصل بوصفه عداء استراتيجًيا. إن ادعاء الثورة اإليرانية بأنها زعيمة/  متأصٌل في قضايا

راعية "اإلسالم الحقيقي" يكشف مواطن ضعف اململكة العربية السعودية، ومخاوفها في مواجهة ادعاٍء 

"الشيعة مماثل. ليس من املستغرب أن تظهر تمثيالت "الذات السنية السعودية" نقيًضا لشخصية 

 (67) السعودية.اإليرانيين اآلخرين" بصورة بارزة في السياسة الخارجية 

فسر العداء السعودي تجاه اإلخوان املسلمين. بحلول عام 
ُ
، في الوقت الذي 2012القضية نفسها ت

أعادت فيه اململكة تأسيس تفرّدها في ما يتعلق بإيران، كان عليها أن تتعامل مع صعود جماعة اإلخوان 

لذلك سعت اململكة العربية السعودية لتصوير جماعة اإلخوان املسلمين بوصفهم  (68) مصر.ملسلمين في ا

سلفيين انتهازيين واتهمتهم بـ "البراغماتية"، وأنهم يفتقرون إلى معتقٍد حقيقي. في محاولة لتأكيد تميزها، 

                                                           
(62) - F. Gregory Gause III, “The Foreign Policy of Saudi Arabia,” in Foreign Policies of Middle East States, 2nd 

ed. Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014)، p. 189. 
(63)- Ibid., pp. 191-192. 
(64)- Ibid., p. 185. 
(65)- Joseph Kechichian, “Trends in Saudi National Security,” The Middle East Journal, Vol.  ,53No. 2, (Spring 

1999)، p. 232. 
( 66)- Mehran Kamrava, “The Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution,” Orbis, Vol.  ,56No. 1, 

(Winter 2012)، pp. 96-104. 
(67)- Darwich, “The Ontological (In)security of Similarity,” p. 477, 480. 
(68)- Ibid., p. 477. 
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 إلى اإلسالم السني سعت اململكة العربية السعودية ببطء لتغيير سردية هويتها من الوحدة 
ً

اإلسالمية أوال

 (69) متزايدة.ومن ثم إلى السلفية الوهابية بصورة 

إن تعزيز تهديدات الهوية من إيران هي التحدّيات االستراتيجية التي تفرضها الجمهورية اإلسالمية على 

تزعزع االستقرار،  اململكة. وبوصفها قوة أمر واقع، ترى اململكة العربية السعودية أن الرجعية اإليرانية

وتهدد مصالحها ومصالح حلفائها. وُينظر إلى نفوذ إيران الواسع في سورية والعراق، وعالقاتها املزعومة 

الوثيقة مع املتمردين الحوثيين في اليمن، على أنها تهديداٌت مباشرة للمصالح واألهداف السعودية. بالنسبة 

  إلى الرياض، فإن املنافسة مع إيران قد اتخذت
ٌ
شكل حملٍة صليبية ذات دافٍع وجودي، وهي محاولة

لتقويض إيران وإضعافها كلما وحيثما أمكن. أما إيران، من جانبها، فقد استجابت في املقابل، وإن كانت 

ربما بحماسٍة أقّل. إضافة إلى القوة الناعمة، استخدمت اململكة العربية السعودية الحوافز املالية لكسب 

وخصوًصا في أفريقيا، في الوقت الذي توّسعت فيه إيران نفوذها في غرب أفريقيا من خالل حلفائها وشركاء، 

في مواجهة االنتكاسات في سورية  (70) نيجيريا.إنشاء مجموعاٍت تابعة لـ "حزب هللا" مثل الحركة اإلسالمية في 

مي اللبناني الضعيف. في واليمن، كانت اململكة العربية السعودية تحاول فرض تغييٍر على التوافق اإلقلي

مليارات دوالر إلى لبنان رًدا على  4، امتنعت اململكة عن تقديم حزمة مساعداٍت بقيمة 2016شباط/ فبراير 

 تهدف 
ً
"الحياد الرسمي" للبنان تجاه التوترات السعودية اإليرانية. وقادت اململكة العربية السعودية حملة

عة الدول العربية لحزب هللا بوصفه "منظمة إرهابية". من املحتمل إلى إعالن مجلس التعاون الخليجي، وجام

 لإلشارة إلى الدول األخرى "الختيار جانب" في النزاع السعودي مع 
ً
 (71) إيران.أن تكون هذه السياسة ُمصَممة

 

 تركيا 

إلى أخرى( التي  يمكن عّد تركيا "الدولة االنتقالية" )بمعنى الدولة التي ما تزال في طور االنتقال من مرحلة

منذ مدٍة طويلة تسعى تركيا لتعريف نفسها بأنها  (72)ال ترقى إلى املستوى املعياري والسياس ي ملنطقٍة راسخة.

 أوروبية، عام 
ٌ
 من ذلك، رأت في كـ، توقفت تركيا عن تصوير نفسها 2000دولة

ً
"دولة جسر/ وسيطة" وبدال

                                                           
(69) - Ibid., p. 484. 
(70)- Gerald Feierstein and Craig Greathead, “The Fight for Africa: The New Focus of the Saudi-Iranian 

Rivalry,” Middle East Institute Policy Focus, No. 2, (2017)، p. 1. Saudi 

Arabia, for its part, support Nigeria’s Izala Society. pp. 6, 8. 
(71)- Benedetta Berti, “Saudi Brinkmanship in Lebanon,” Sada, Carnegie Endowment for International Peace, 

(March 24, 2016)، http://carnegieendowment.org/sada/63111. 
( 72 )- Philip Robins, “The Foreign Policy of Turkey,” in Foreign Policies of Middle East States, 2nd ed. 

Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014)، p. 328. 
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، وزير الخارجية السابق، وينبغي أن تكون "دائًما في (73)أوغلونفسها أنها "دولة مركزية"، وفًقا لـ محمد داود 

في عهد داود أوغلو، إضافة إلى آسيا الوسطى والقوقاز، بدأت تركيا ترى في  (74)بؤرة الحوادث، مهما كانت".

وفي الوقت نفسه، أعطى النمو  (75)الشرق األوسط "منطقة نفوذ" وصوّرت نفسها "العًبا مؤسًسا للنظام".

دي املثير لإلعجاب، والنجاح البرملاني املتكرر، حزب العدالة والتنمية الحاكم الثقة في متابعة االقتصا

سياسٍة خارجية نشطة في املستوى اإلقليمي. إن نمو قطاع األعمال التركي وقوته، وتزايد تدويل رأس املال 

ملتزايد، ووجودها في الشرق األوسط التركي، أديا مجتمعين دوًرا بمنزلة القوى الدافعة الرئيسة لنفوذ تركيا ا

 (76) وأفريقيا.

، سعت تركيا لتشكيل منطقة الشرق األوسط بالتنافس مع الواليات 2011بعد انتفاضات عام 

املتحدة، وروسيا، واململكة العربية السعودية، وإيران، وغالًبا ما تعدُّ نفسها أكثر زعيًما في منطقة الشرق 

ا.األوسط وبدرجٍة أقل 
ً
 ما بدا نموذًجا جذاًبا  ( 77) شريك

ً
 إلى حٍدّ ما، مقدمة

ً
بينما كانت في البداية ناجحة

للديمقراطية اإلسالمية، سرعان ما أسفرت التطورات الدبلوماسية والسياسية التركية في الشرق األوسط 

 مهًما ضد إيران، وض
ً

د الهيمنة عن نتائج مختلطة. رأت دول مجلس التعاون الخليجي في تركيا حليًفا محتمال

في مصر الذي ندّدت به تركيا بقوة، حاول  2013الشيعية أو الفارسية املحتملة. لكن بعد انقالب 

السعوديون واإلماراتيون معاقبة تركيا من خالل تجميدها بعيًدا عن الدبلوماسية اإلقليمية، وإلغاء 

أن قدرة البالد على التأثير في وسرعان ما اكتشفت النخبة السياسية التركية  ( 78)االستثمارات في تركيا.

 إلى حٍدّ ما. وهكذا في ما يتعلق بسورية، على سبيل املثال، فقد بدأت تركيا 
ٌ
الحوادث اإلقليمية محدودة

                                                           
 }الصواب أحمد داود أوغلو م{ )73(

(74) -Bülent Aras, “Turkish Policy toward Central Asia,” SETA Policy Brief, No. 12, (April 2008) ،p. 3; Ahmet 

Sözen, “A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges,” Turkish Studies, Vol. 11, No. 

1, (2010)، p. 109. 
(75) - Soli Özel and Behlul Özkan, “Illusion versus reality: Turkey’s approach to the Middle East and North 

Africa,” FRIDE Policy Brief, No. 200, (April 2005)، p. 3. 
(76)- Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions,” p. 206. 
(77)- Bilgin Ayata, “Turkish Foreign Policy in a Changing Arab World: Rise and Fall of a Regional Actor?” 

Journal of European Integration, Vol. 37, No. 1, (2015), p. 97; Steven A. Cook and Hussein Ibish, “Turkey 

and the GCC: Cooperation Amid Diverging Interests”, The Arab Gulf States Institute in Washington, Issue 

Paper, No. 1, (2017), p. 3. 
(78)- Cook and Ibish, “Turkey and the GCC: Cooperation Amid Diverging Interests,” pp. 5, 8. 
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وعلى مضٍض في اتباع سياسٍة مرنة، ومتقلبة في كثيٍر من األحيان. في الواقع، جلب النشاط املفرط لتركيا 

ا مفتاحًيا في حل األزمة مخاطر أمنية متزايدة من دون أن تع
ً
 (79) السورية.زز بالضرورة منزلتها بوصفها طرف

في حين إن تركيا وإيران بعيدتان البعد كله عن الحلفاء، لكن تتوازى أولويات تركيا في أعلى التسلسل 

ل. إذا كان الهرمي اإلقليمي، توازًيا وثيًقا مع أولويات إيران أكثر مما تتماش ى مع أولويات السعودية أو إسرائي

هناك نظاٌم إقليمي، يفترض القادة األتراك، أنه يجب أن تكون تركيا من ينظمه، وليس بعض القوى الغربية 

الخارجية، وحلفائها اإلقليميين. بهذا املعنى، تتشارك تركيا مع إيران تصوًرا عن نفسها أنها العٌب فاعٌل في 

 
ً
 إقليمية، وليس أمًرا تمليه الواليات "مناهضة الهيمنة"، مؤكدة

ً
أن نظام منطقتها يجب أن يكون مسألة

 من الهوية واملعايير االستراتيجية.
ًّ

 املتحدة، أو أوروبا. في مساعيها هذه، فقد وّجَهت أفعاُل البالد كال

رجية إضافة إلى املعايير األمنية واالقتصادية، كانت إحدى القوى املحّفزة الرئيسة للسياسة الخا

التركية هي معايير الهوية و"الجغرافيا السياسية الحضارية"، خصوًصا من حيث تركيز تركيا املتزايد على 

في التسعينيات، كان هناك كثير من الحماس بين دوائر السياسة التركية من  (80) العربي.الشرق األوسط 

اء هذه التوقعات، غير الناجحة في أجل "عالم تركي من البحر األدرياتيكي إلى السور الصيني". جرى إحي

في الوقت نفسه تقريًبا تراجع التأييد للتأورب )امليل نحو أوروبا( في  (81)البداية، في بداية األلفية الثالثة.

في هذه  (82)تركيا، ما أدى ببطٍء إلى قرار النخبة السياسية بأال تلحَّ بشدة على عضوية االتحاد األوروبي.

 ذات  األثناء، بدأت السياسة
ٌ
الخارجية لحزب العدالة والتنمية في إظهار نوٍع جديد من القومية، قومية

 إلى الخارج وعاملية في الوقت نفسه.
ٌ
وقد دفع هذا  (83)معاٍن ُمبطنة محافظة ودينية، ومع ذلك قومية موجهة

بمنزلة إعالن  األمر عدًدا من املراقبين إلى عّد  محاوالت تركيا التوسعية بإظهار قوٍة اقتصادية وناعمة

 "العثمانية الجديدة".

في ظل غياب تعريٍف واضح وُمتفٍق عليه، أصبحت العثمانية الجديدة تمثّل تركيز تركيا على هويتها 

 ( 84) األوسط.التاريخية، وموقعها املركزي على الشؤون اإلقليمية، وبخاصة في آسيا الوسطى والشرق 

                                                           
(79) - Turkey’s Syria policy has been based on a series of miscalculations, with Erdogan overestimating his 

leverage over Assad, underestimating the resilience of the Assad regime, and assuming the international 

community would commit to Assad’s overthrow. Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions,” pp. 211, 214. 
(80)- Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions,” p. 206. 
(81)- Aras, “Turkish Policy toward Central Asia,” p. 1. 
(82)- Stephen F. Larrabee, “Turkey’s New Geopolitics,” Survival, Vol. 52, No. 2،)2010( , p. 173. 
(83)- Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions,” p. 214. 
(84)- Ahmet Sözen, “A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges”, Turkish Studies, 

Vol. 11, No. 1, (2010)، p. 108. 
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" يعني االستفادة من الروابط الثقافية والتاريخية مع الشرق بالنسبة إلى تركيا، فإن "العمق االستراتيجي

 (85) والبلقان.األوسط، وآسيا الوسطى، 

بطبيعة الحال، فإن معايير ميزان القوة لها القدر نفسه من األهمية أو أكثر في توجيه األفضليات 

ر من أوروبا إلى منطقتها مباشرة، ألن ترى تركيا أن على بيئتها األمنية أن تتغيّ  (86)واألولويات اإلقليمية التركية.

 على حدودها الجنوبية.
ٌ
بالنسبة إلى الزعماء األتراك، فإن "العمق الجغرافي"  (87)التهديدات معظمها متركزة

يضعها في وسط عدد من املناطق الجغرافية ذات النفوذ، بما في ذلك جنوب القوقاز، وآسيا الوسطى، 

وفي الوقت نفسه، أدى تراجع نفوذ الجيش التركي في صنع  ( 88).وغرب آسيا، ومنطقة الخليج الفارس ي

  (89)السياسة إلى "توسع" السياسة الخارجية التركية و "تلطيفها/ تنعيمها" في كثير من النواحي.

في منتصف بداية األلفية، سعت البالد لتوسيع نطاق تركيزها على املسائل االقتصادية في العالقات 

وسيلة  (90) ".ى مسائل الحوكمة الرشيدة العاملية، وإشراك "دبلوماسية امليل الواحدالدولية مع التركيز عل

ْت تركيا في السنوات األخيرة أيًضا من طبيعة عالقتها باملعونة الدولية، ومساعي  لتعزيز نفوذها، فقد نوعَّ

 (91) الدولية.الوساطة وحّل  الصراع، ووجودها في املنظمات 

بت قطر وتركيا من بعضهما أكثر ، خصو 2011بعد تطورات عام  ًصا في مصر، وغزة، وسورية التي قرَّ

من خالل التفكير الجيوسياس ي العملي، ما أثار االستياء من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

  (92) السعودية.

املتحدة  في حين ترحب قطر باملصالح والفاعلية التركية في الشرق األوسط، تشعر اإلمارات العربية

بالقلق من نفوذ تركيا األيديولوجي في املنطقة، وترغب من تركيا في أن تكون "قوة إقليمية مشاركة، ولكن 

                                                           
(85) - Larrabee, “Turkey’s New Geopolitics,” p. 159. 
(86)- Emel Parlar Dal successfully argues that despite increasing normative rhetoric in its foreign policy, 

Turkey does not in fact pursue a normative foreign policy, one in which there are normative goals or 

normative results= = or impacts. Emel Parlar Dal, “Assessing Turkey’s ‘Normative’ Power in the Middle East 

and North Africa Region: New Dynamics and their Limitations,” Turkish Studies, Vol. 14, No. 4, (2013), p. 

709. 
(87)- Larrabee, “Turkey’s New Geopolitics,” p. 158. 
(88)- Sözen, “A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy,” p. 109. 
(89) - Larrabee, “Turkey’s New Geopolitics,” p. 161. 
(90)- Robins, “The Foreign Policy of Turkey,” p. 330. 
(91)- Mesut Özcan, “Turkish Foreign Policy under the AK Party,” Insight Turkey, Vol. 19, No.2, (Spring 2017)، 

p. 9. 
(92) - Özgür Pala and Bülent Aras, “Practical Geopolitical Reasoning in the Turkish and Qatari Foreign Policy 

in the Arab Spring,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies ( ,2015،)  pp. 1-17. 
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."
ً
في أزمة مجلس التعاون الخليجي عام  (93)ليس منهمكة جًدا، تؤدي دوًرا أساسًيا، ولكن ليس قوة مهيمنة

عربية املتحدة، وقفت تركيا بثباٍت مع قطر، ما ، التي أربكت اململكة العربية السعودية واإلمارات ال2017

أدى إلى تعميق وجودها العسكري هناك، وفتحت خطوط املؤن والغذاء ملواجهة آثار املقاطعة ضد اإلمارة 

 الصغيرة.

 رئيًسا على مدى الدهاء. 
ً

على األقل بالنسبة إلى بيئتها املباشرة التي ال يمكن توقعها، تمثّل تركيا مثاال

عماء األتراك أن "العصر الذهبي" للقوة الناعمة التركية في الشرق األوسط الذي بدأ في أوائل افترض الز 

لكن انسيابية الحوادث بعد عام  (94) العربي.األلفية الثالثة سوف ينتقل مدعوًما إلى حقبة ما بعد الربيع 

 إقليمية تشكيل الحوادث،  2011
ٌ
إذ تؤثر في بعض األحيان أظهرت حدود السلطة والنفوذ عندما تحاول قوة

في الحوادث، ولكن في بعض األحيان تتأثر بها. تمثّل تركيا حالة اختباٍر للحدود التي تواجهها القوى 

منح لها بينما تسعى للتأثير في الشؤون 
ُ
 (95) اإلقليمية.اإلقليمية، والفرص التي ت

 

 إيران

 فاعلة مناهضة للهيمنة في ال
ً
شرق األوسط، وفي الواقع، ربما أكثر من تركيا، تعدُّ إيران نفسها أيًضا جهة

نظًرا إلى تجاربها ما بعد الثورة، وعالقاتها املضطربة مع الواليات املتحدة، وحلفاء أميركا اإلقليميين. منذ 

تأسيسها وحتى اآلن، تدعو الجمهورية اإلسالمية إلى رحيل القوات العسكرية األميركية من الخليج الفارس ي 

ممارسة ما تراه سلطتها الشرعية على املنطقة. بالنسبة إلى جيرانها العرب في الجنوب، لدى  حتى تتمكن من

إيران طموحات في الهيمنة من الضروري أن تبقى تحت مراقبة الواليات املتحدة. لكن بالنسبة إلى إيران، 

 إقليمية. إ
ً

يران، البلد الذي يجادل حتى أكثر من تركيا العضو في الناتو، تتطلب املسائل اإلقليمية حلوال

صانعو السياسة فيه، ال يمكن أن ُيشطب أو ُيستبعد من منطقته، وفي الواقع يجب السماح له بأداء دوٍر 

  (96) الخاص.مركزي وبناء في التطورات في جواره 

                                                           
(93)- Steven A. Cook and Hussein Ibish, “Turkey and the GCC: Cooperation Amid Diverging Interests,” The 

Arab Gulf States Institute in Washington, Issue Paper, No. 1, (2017)، p. 1. 
(94)- Soli Özel and Behlul Özkan, “Illusion versus reality: Turkey’s approach to the Middle East and North 

Africa,” FRIDE Policy Brief, No. 200, (April 2005)، p. 2. 
(95) - Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions,” pp. 210, 216. 
(96) -Javad Zarif, “Iranian Foreign Minister: ‘Arab Affairs Are Iran’s Business,’” The Atlantic, (October 9, 2017), 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/iranpersian-gulf-jcpoa/542421/. Zarif 

maintained “Arab affairs are Iran’s business. And we are not shy in admitting that non-Arab affairs are their 

business. How can they not be”? 
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ت نجاًحا نسبًيا في تحدّي النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب 
ّ
 ة.البارديمكن القول إن إيران قد سجل

ا في هذه العملية، سواء في شكل عقوباٍت اقتصادية معّوقة أم من خالل مساٍع  (97)
ً
ولكن دفعت ثمًنا باهظ

متواصلة من جانب الواليات املتحدة لعزلها عن الشؤون العاملية، واإلقليمية بخاصة. لقد كانت آلية جانبية 

حزب هللا اللبناني، وقوات -ى الوطن تنمي العالقات مع جهاٍت فاعلة من غير الدول في أماكن أقرب إل

 أساسية
ٌ
أو في أفريقيا البعيدة، وأميركا الجنوبية. في الشرق  -امليليشيات في العراق وسورية هم أمثلة

األوسط، فقد أعطت العثرات األميركية في العراق وسورية والتطورات في أماكن أخرى في املنطقة إليران 

 في الشؤون اإلقليمية.
ً
 أفضلية

فة إلى استخدامها للوكالء غير الحكوميين، فإن تأثير إيران في الحكومتين العراقية والسورية، إضا

ووجودها على األرض في البلدين كليهما ازداد كثيًرا في السنوات األخيرات. وقد أدى ذلك إلى خوٍف وارتياب 

وعلى  (98) ومصر.ملتحدة والبحرين عميقين من إيران من أمثال اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية ا

ك في إيران، لكنها حافظت على عالقٍة براغماتية مع الجمهورية اإلسالمية 
ّ
الرغم من أن قطر ما تزال تشك

، عندما قادت 2017في صيف عام  (99) الفارس ي.من منطلق مصالحها في حقل الغاز املشترك في الخليج 

 لعزل قطر 
ً
وحصارها، انضمت إيران إلى تركيا في تقديم املواد الغذائية اململكة العربية السعودية حملة

 واإلمدادات إلى البالد، ما قّرب أكثر بين البلدين.

ا كان بعيًدا البعد كله  على الرغم من هذه االنتصارات االستراتيجية الواضحة، فإن نجاح إيران إقليميًّ

بين مكاتب -السياسة داخل الدولة اإليرانية عن كونها صريحة. إن املناقشات الداخلية القوية، وأولويات 

تسّبب  -الرئاسة، وصانعي السياسات املدنية من جهة، واملرشد، والحرس الثوري اإليراني من جهة أخرى 

 على ذلك، بالنظر إلى أن حلفاء إيران 
ً
تناقضاٍت متكررة في السياسات، وتوترات في بعض األحيان. وعالوة

جهاٍت فاعلة من غير الدول، فإن نفوذ الجمهورية اإلسالمية ال يبدو مستداًما، غالًبا ما يكونون بعيدين أو 

 غير 
ٌ
وبغض النظر عن مّدٍة زمنية قصيرة في األشهر األخيرة من إدارة أوباما،  (100) مستقر.وهو في الواقع نفوذ

ات اإليرانية. على فإن ضغط الواليات املتحدة لم يتوقف، ما خدم بمنزلة قيوٍد إضافية على الطموح واألولوي

 غرار تركيا، ولكن ألسباب مختلفة جذرًيا، غالًبا ما تجد إيران نفوذها اإلقليمي وطموحاتها مقّوضة وُمقيدة.

                                                           
(97)- Mead, “The Return of Geopolitics,” p. 74. 
( 98 )  - Frederic Wehrey and Richard Sokolsky, Imagining a New Security Order in the Persian Gulf, 

(Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2015)، p. 17. 
(99)-Mehran Kamrava, “Iran-Qatar Relations,” Gawdat Bahgat, Anoushiravan Ehteshami, and Neil Quilliam, 

eds. Security and Bilateral Relations Between Iran and its Arab Neighbors, (New York: Macmillan, 2017), 

pp. 167-188. 
(100)- Anoushiravan Ehteshami, “The Foreign Policy of Iran,” in Foreign Policies of Middle East States, 2nd 

ed. Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014)، p. 261. 
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ونظًرا إلى تراثها الثوري، ونظامها السياس ي األيديولوجي جًدا، سيكون من الطبيعي افتراض أن الهوية 

في الواقع، تفوق الحسابات االستراتيجية الحسابات  (101) نية.اإليراتؤدي دوًرا مهًما في السياسة الخارجية 

األيديولوجية كثيًرا. هذا يعني أنه يجب عدم إساءة فهم أن عدًدا من حلفاء إيران من الدول ومن غير الدول 

هم من الشيعة نتاًجا الستراتيجية ذات توجٍه أيديولوجي. إن االنجذاب أو األلفة األيديولوجية هي بالطبع 

 إضافية. لكن توازن القوى مكا
ً
  (102) أيًضا.هي حسابات مهمة  -أو بصورة أدق، توازن التهديد-فأة

حزب هللا، على سبيل املثال، ُينظر إليه على أنه "عنصر استراتيجي مهم" بالنسبة إلى إيران، وجزٌء ال 

لدولة اإلسالمية )داعش( في السنوات األخيرة، برز تنظيم ا (103) إسرائيل.يتجزأ من استراتيجيتها للردع ضد 

بوصفه خطًرا استراتيجًيا على طهران، ما زاد من أهمية حزب هللا. بين إيران وحزب هللا هناك "تكافٌل بين 

 (104) بينهما.األيديولوجية والتقويم االستراتيجي" ما يجعلهما معززين لبعضهما، ويصعب الفصل 

 من التوترات مع الواليات املتحدة، يسترشد مع العراق، وعقوٍد  1988 - 1980متكيفون مع تجربة حرب 

صانعو السياسات اإليرانيون، بمن فيهم آية هللا خامنئي، بافتراضاٍت حول كيفية تعظيم أمن البلد في بيئٍة 

 (105) كافية.استراتيجية متغيرة من خالل الحصول على قوة عسكرية 

 بحساباٍت أخالقية وإسالمية، بالنسبة إلى خامنئي، شخصًيا، فإن هذه الواقعية الدفاعية مش
ٌ
روطة

 (106) واستخدامها.كما يتضح من خالل فتواه ضد حيازة األسلحة النووية 

ت السياسة الخارجية اإليرانية تاريخًيا بسبب الخوف من التدخل الخارجي، كما اتضح بصورة 
ّ
تشكل

ثل في الوجود العسكري األميركي األبرز إليران يتم. ما يزال التحدي األمني 1980مؤملة في غزو العراق عام 

 (107) إيران.خارج حدودها الوطنية، والنيات العسكرية واالستراتيجية األميركية، واإلسرائيلية تجاه 

وكما يرى صانعو السياسة في البالد، فإن مشاركتهم النشطة في سورية والعراق تهدف إلى حماية عمٍق 

ضد إيران. ودفعت العقوبات االقتصادية بعزٍم إلى تحقيق استراتيجي يمنع إسرائيل من شّن  هجوٍم وقائي 

                                                           
(101)- For one such argument see, Walter Posch, “Ideology and Strategy in the Middle East: The Case of Iran,” 

Survival, Vol. 59, No. 5, (October-November 2017)، pp. 69-98. 
(102) - Stephen M. Walt, The Origins of Alliances, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990) ،pp. 21-22. 
(103) - Shahram Akbarzadeh, “Why does Iran need Hizbollah?” The Muslim World, Vol. 106, (January 2016), 

p. 127. 
(104)- Ibid., p. 140. 
( 105 )- Kayhan Barzegar and Masoud Rezaei, “Ayatollah Khamenei’s Strategic Thinking”, Discourse: An 

Iranian Quarterly, Vol. 11, No. 3, (Winter 2017)، pp. 27-54. 
(106) - Ibid., p. 47. 
(107)- Kayhan Barzegar, “Iran’s Foreign Policy in Post-Invasion Iraq,” Middle East Policy, Vol. 15, No. 4, 

(Winter 2008)، p. 53 . 
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أدى االتفاق النووي لعام  (108) ".، إلى بدء "اقتصاد املقاومة2005االكتفاء الذاتي االقتصادي، وبعد عام 

مع القوى العاملية إلى تقليل الضغوط االقتصادية إلى حٍدّ ما، وتقليل عزلة إيران الدولية، لكنه أيًضا  2015

ملخاوف السعودية واإلماراتية من صعود إيران، وأدى إلى مساعيهم املتجددة والحيوية، هذه املرة في زاد ا

 أخرى. عموًما، وبسبب اختالل 
ً
البيت األبيض األكثر تعاطًفا، لعزل الجمهورية اإلسالمية وتهميشها مرة

ل أّي التوازن، فشلت املساعي التي بذلتها الجهات الفاعلة اإلقليمية ملراقبة ال
ّ
سلطة اإليرانية، ولم يتشك

 من ذلك هو تصاعد التوترات في املنطقة، واستمرار  ( 109) إيران.تحالٍف إقليمي قوي ضد 
ً

ما نتج بدال

 الصراعات في سورية واليمن وغيرها.

 

 القوى املتوسطة اإلقليمية

 الثاني من التسلسل الهرمي اإلقليمي في الشرق األوسط مجموعتان من ال
ّ
بلدان التي يشغل الصف

 متحالفة وبراغماتية. إن الدول في كٍلّ من هاتين الفئتين تدعم إلى حٍدّ 
ً

يمكن تصنيفهما في نطاٍق واسع دوال

كبير الوضع الراهن، وال تملك املوارد أو املنزلة أو الرغبة في السعي إلعادة ترتيب النظام اإلقليمي. النقطة 

، هي في مقاربتها للقوى اإلقليمية 2011حلة النظام اإلقليمي ما بعد التي كثيًرا ما تختلف فيها، ال سيما في مر 

األربعة عموًما، وإيران على وجه الخصوص. البحرين، ومصر، واألردن، واإلمارات العربية املتحدة جميعهم 

ع متحالفون تحالًفا وثيًقا مع اململكة العربية السعودية، وأيًضا بصورة رسمّية أو غير رسمية متقاربين م

إسرائيل. الجزائر، واملغرب، وُعمان، وقطر، وتونس تميل إلى اتباع سياساٍت أكثر براغماتية، إن لم تكن 

 من إيران وتركيا، على األقل فليس لديها توترات مع أحدهما أو كليهما.
ً
 قريبة

في القسم اآلتي، سأسلط الضوء على بلٍد واحٍد فقط في كل مجموعة، مصر في معسكر التحالف، 

لجزائر في املجموعة البراغماتية. يمكن عّد كل من هذه الدول بسهولة قوة إقليمية، أّدت في مرحلٍة ما وا

بالفعل مثل هذا الدور. لكن ألسباٍب مختلفة، فقد جرى تخفيض مرتبتهما إلى حالة القوى اإلقليمية 

 املتوسطة، الجزائر طوًعا، ومصر على مضٍض إلى حٍدّ ما. في الواقع، ما تزال 
ً
مصر تتصرف كما لو كانت قوة

 العتماد مصر املالي 
ً
مهيمنة في ليبيا التي مزقتها الحرب. لكن هذه الهيمنة محدودة ومحكومة نتيجة

 واالقتصادي على اململكة العربية السعودية، وبدرجٍة أقّل، على دولة اإلمارات العربية املتحدة.

                                                           
(108)- Ehteshami, “The Foreign Policy of Iran,” p. 264. 
( 109 )- Gause, “Ideologies, alliances and underbalancing in the new Middle East Cold War,” pp. 16 -17 

According to Randall Schwelller, underbalancing occurs “where threatened countries have failed to 

recognize a clear and present danger or, more typically, have simply not reacted to it or, more typically still, 

have responded in paltry and imprudent ways.” Randall L. Schweller, “Unanswered Threats: A Neoclassical 

Realist Theory of Underbalancing,” International Security, Vol. 29, No. 2, (Fall 2004), p. 159. 
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 مصر

النجاح في أولوياتها السياسية، والتأثير في بيئتها ، انخفضت باستمرار قدرة مصر على 2011منذ عام 

اإلقليمية، وهو تراجٌع كان قد بدأ بالفعل في السنوات األخيرات من رئاسة مبارك. في الواقع، كانت ثورة 

ت صورة البلد من مصدر استقرار ودعم للوضع  2011
ّ
 قوية ملنزلة مصر إقليمًيا وعاملًيا، بعد أن حول

ً
ضربة

في املمارسة الفعلية،  ( 110) والفوض ى.لة غير موثوق بها، ومصدٍر محتمل لعدم االستقرار الراهن إلى دو 

أظهرت سياسة مرس ي الخارجية استمراًرا كبيًرا لسياسة مبارك، باستثناء حدثين مستجدين، أحدهما كان 

رئيس القصيرة في لكن مّدة ال (111) حماس.انفتاًحا محدوًدا على طهران، واآلخر دفًئا طفيًفا في العالقات مع 

منصبه كانت مع ذلك تحتوي على عدٍد من القيود في السياسة الخارجية املصرية. ومما له أهمية، نظًرا إلى 

الصعوبات االقتصادية واألمنية، وعلى الرغم من رحالته الواسعة للخارج، لكن لم يكن لدى مرس ي سوى 

هذا بسبب االستقاللية املؤسسية النسبية مساحة محدودة ملتابعة سياسٍة خارجية مهمة ونشطة. ُعزز 

للجيش املصري، وأجهزة االستخبارات، وحتى بيروقراطية وزارة الخارجية، وبمن ثم مما قّوَض مساعي 

 (112) للبالد.الرئيس لوضع بصمته في السياسة الخارجية 

". لكن هذه مع سقوط مرس ي، أظهرت السياسة الخارجية املصرية شعوًرا بـ "املباركية من دون مبارك

ترجم إلى نجاحاٍت سياسية، أو لألمر نفسه، لم تعزز قوة مصر وموقعها ضمن التسلسل الهرمي 
ُ
الّردة لم ت

بعد تولي السيس ي للسلطة، بدأت اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة،  ( 113) اإلقليمي.

ار. وفي الوقت نفسه، اتخذ امللك سلمان، ملك والكويت في تمويل االقتصاد املصري من أجل منعه من االنهي

اململكة العربية السعودية، ومحمد بن زايد، ولي عهد اإلمارات، موقًفا أكثر حزًما تجاه مصر. وقد جاء ذلك 

حّرك، على سبيل املثال، بمنزلة بيدٍق من هذه الدول 
ُ
بثمٍن سياس ي ثقيل، إذ سمحت مصر "لنفسها بأن ت

  (114) ".يةعلى رقعة الشطرنج الدول

                                                           
( 110 )- Abdel Monem Said Aly, “Post-Revolution Egyptian Foreign Policy,” Middle East Brief, Brandies 

University Crown Center, No. 84, (November 2014)، pp. 4-5. 
(111)- Azzurra Meringolo, “From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy,” Insight 

Egypt, No. 8, (March 2015)، p. 3. 
(112)- Said Aly, “Post-Revolution Egyptian Foreign Policy,” p. 2. 
(113)- Raymond Hinnebusch and Nael Shama, “The Foreign Policy of Egypt,” in Foreign Policies of Middle 

East States, 2nd ed. Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, eds. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 

2014)، p. 101. 
(114)- Meringolo, “From Morsi to Al-Sisi,” p. 4. 
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 خارجية مستقلة، بعد أن تنازلت 
ً
اليوم، في الشؤون اإلقليمية ال يمكن القول إن مصر تملك سياسة

بذاتها لتكون تابًعا مطيًعا للمواقف السعودية واإلماراتية عندما يتعلق األمر بقضايا مثل النزاعات مع قطر، 

 وإيران، وتركيا.

رئيس السيس ي على القضايا االقتصادية واألمنية املحلية، ويمكن تفسير ذلك جزئًيا من خالل تركيز ال

وإنزاله املتعّمد للسياسة الخارجية إلى الدرك األسفل. وكما الحظ أحد املراقبين، فإن السيس ي "لم يفعل 

 ".أي ش يٍء إلحياء دور مصر على جبهة السياسة الخارجية، وإخضاعها باستمرار لقضايا السياسة الداخلية

 ا حاول الدفاع عن مصالح مصر، كان نجاحه محدوًدا في أفضل األحوال. لكن عندم (115)

ا في مجموعة 2013-2012في عام  قَبل رسميًّ
ُ
، على سبيل املثال، حاولت مصر، ولكنها فشلت في أن ت

وفشلت مصر في إحراز تقدٍم كبير في نزاعها مع إثيوبيا حول بناء أديس أبابا لسد النهضة الكبير  (116)بريكس.

نهر النيل الذي سوف يقلّل من تدفق املياه إلى مصر عند االنتهاء منه. على الرغم من إصرار مصر على على 

احترام "حقوقها التاريخية" في ثلثي مياه النيل، إال أن إثيوبيا التي انضم إليها عدٌد من الدول األفريقية 

 على أن مصر تحصل على "نصيبه
ً
ا العادل" من مياه النيل. على وأكثرهم أهمية، السودان، تبقى مصّرة

وفي ليبيا، حيث دفعت  (117) السد.الرغم من احتجاجات القاهرة املتكررة، فإن إثيوبيا مضت قدًما في بناء 

وانتشار الدولة اإلسالمية )داعش( والجماعات الجهادية األخرى إلى مخاوفها بشأن تدهور الوضع األمني 

 (118) األدنى.املتحقق في حّده  إشراكها عسكرًيا، بينما كان نجاح مصر

مصر، التي كانت ذات يوم "قائًدا" للعالم العربي، إن لم يكن الشرق األوسط بأسره، تراجعت اليوم إلى 

 موقٍع ثانوي متوسط القوة في املنطقة. 

 لم تترك التبعية االقتصادية العميقة والشاملة للمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة،

 كبيًرا للقاهرة لتناور بحرية. ربما كانت القاهرة تشتري الوقت 
ً

إضافة إلى الصدمات الداخلية املتكررة، مجاال

فقط حتى تتمكن إعادة تأكيد ما كانت تعّده دائًما قيادتها التاريخية الشرعية ملنطقتها. إلى أن يأتي ذلك 

 مية.اليوم، ستبقى مصر في أفضل األحوال محض قوٍة متوسطة إقلي

 

                                                           
(115)- Ibid., p. 12. 
(116)- Said Aly, “Post-Revolution Egyptian Foreign Policy,” p. 4 
(117)- Fred H. Lawson, “Egypt versus Ethiopia: The Conflict over the Nile Metastasizes,” The International 

Spectator, (2017)، DOI: 10.1080/03932729.2017.1333272, p. 8. 
(118)- Mulberger, “Egypt’s Foreign and Security Policy in Post-R2P Libya,” p. 101. 
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 الجزائر

 إقليمية، ولكن على األقل في الوقت 
ً
على غرار مصر، قد تمتلك الجزائر القدرة واإلمكان ألن تكون قوة

 
ً

الحالي، ال تمتلك اإلرادة وربما املوارد الالزمة ألداء مثل هذا الدور. شهدت العقود القليلة املاضية تحوال

 ومتزايًدا ومدروًسا إلى حٍدّ بعيد في 
ً

مساعي السياسة الخارجية الجزائرية، وموضعة ذاتها في القضايا متواصال

 نحو قيادة قضايا 
ً
اإلقليمية. في الستينيات والسبعينيات، كانت السياسة الخارجية الجزائرية متأهبة

العالم الثالث، وحركة عدم االنحياز. كانت مرحلة النزعة القتالية هذه "العصر الذهبي للسياسة الخارجية 

ة على أساس املثل العليا للثورة الجزائرية"، مثل مكافحة االستعمار، ومناهضة اإلمبريالية، الجزائري

في ثمانينيات القرن العشرين، بدأ الرئيس بن  (119) والجنوب.واإلصالحات البنيوية في العالقات بين الشمال 

ه الدعامة األساسية جديد بتحويل الجزائر ببطٍء نحو النزعة اإلقليمية، مع االتحاد املغاربي بوصف

للسياسة. ُضييق هذا التركيز أكثر في تسعينيات القرن املاض ي، مع التركيز أكثر على املصالح الوطنية واألكثر 

براغماتية. منذ تسعينيات القرن املاض ي، وحتى يومنا هذا، كانت مكافحة اإلرهاب تشكل بنًدا محورًيا 

  (120) للبالد.للسياسة الخارجية 

السياسة الخارجية الجزائرية "انحياًزا أوثق إلى أهداف السياسة الخارجية الكالسيكية  اليوم، تنحاز

 (121) ".بالدفاع عن سالمتها اإلقليمية

بدأ التركيز على الداخلي في الجزائر في التسعينيات الذي ُيشار إليه في كثيٍر من األحيان باسم "العقد 

 في حرٍب 
ً
أهلية دامية وشريرة. حتى تلك اللحظة، كانت أفريقيا بالفعل األسود"، عندما كانت البالد متورطة

وليس الشرق األوسط من أدى دوًرا محورًيا في السياسة الخارجية الجزائرية. من الستينيات إلى 

التسعينيات، أدت الجزائر دور املقاول والوسيط واملناهض لإلمبريالية في أفريقيا. منذ التسعينيات، صار 

، بدأت الجزائر في بذل جهٍد منسق الستعادة بعض 2013فحة اإلرهاب. بدًءا من عام هذا الدور في مكا

 خصوًصا في االتحاد 
ً
 (122) األفريقي.األساس الدبلوماس ي الذي فقدته في القارة، وأصبحت نشطة

 أخرى يبدو األمر وكأنه خارج نطاق ضبط 
ً
لكن حتى هناك، كان تأثير الجزائر محدوًدا إلى حٍد ما، ومرة

هذه النقطة، بخالف روح السياسة الخارجية  2013و 2012نفس. توضح األزمة في مالي للمدة ما بين ال

 من الطوارق والسلفيين الجزائريين على جزٍء كبير من 
ٌ
الجزائرية في العصور السابقة، عندما سيطر تحالف

                                                           
(119) - Robert A. Mortimer, “Algerian foreign policy: from revolution to national interest,” The Journal of 

North African Studies, Vol. 20, No. 3, (2015)، p. 471. 
(120)- Yahia H. Zoubir, “Algeria’s Role in the OAU/African Union: From National Liberation Promoter to the 

Leader in the Global War on Terrorism,” Mediterranean Quarterly, Vol. 20 , No. 1, (2015)، p. 64. 
(121) - Mortimer, “Algerian foreign policy,” p. 477. 
(122)- Zoubir, “Algeria’s Role in the OAU/African Union,” p. 55. 
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بوتفليقة عدم إرسال قواٍت  ، وهدّد الحدود الجنوبية للجزائر، قّرر الرئيس2012أراض ي مالي الشمالية عام 

 من ذلك تعزيز األمن الحدودي الجزائري في الجنوب، وعوًضا عن أخذ زمام املبادرة في 
ً

إلى مالي، واختار بدال

 من ذلك 
ً

هذا الشأن، مثلما كان من املرجح أن تفعله الجزائر في السنوات السابقات، قرّرت الجزائر بدال

لقوات الفرنسية واألميركية في إطار جهد حلف شمال األطلس ي السماح باستخدام مجالها الجوي من ا

 (123))الناتو( الرامي إلى إنشاء سلطٍة مركزية في مالي.

سواء كان ذلك باختيارها، أم بدافع الضرورة، فإن فرض الجزائر ملوقع قوة متوسطة ثانوية ضمن 

ل الجغرافية السياسية في الشرق التسلسل الهرمي اإلقليمي لم يغّير تغييًرا جذرًيا مواقف السلطة داخ

 خارجية مستقلة 
ً
األوسط. في السنوات السابقات واليوم، فقد اتبعت الجزائر على الدوام سياسة

وبراغماتية. على النقيض من ذلك، فإن البلد اليوم أكثر حزًما في الحرب التي يقودها الغرب ضد اإلرهاب 

ظت بنزعتها البراغماتية واستقاللها، ولم تمتثل ألي خٍط املتطرف. على األقل في الشرق األوسط، فقد احتف

غير الخط الذي ُيقّرر في الجزائر. على غرار ما حدث في ُعمان، وقطر، وإلى حٍد ما تونس، واملغرب، ال يعني 

وضع الجزائر بوصفها قوة متوسطة في الشرق األوسط بالضرورة اصطفافها مع سياسات وأهداف واحدٍة 

 ى اإلقليمية. بل يعكس عجز البلد، أو تردده عن تولّي مركٍز قيادي في القضايا اإلقليمية.أو أكثر من القو 

 

 الدول الضعيفة

في أسفل التسلسل الهرمي للسلطة في الشرق األوسط اليوم، تقع اليمن، وسورية، والعراق، وليبيا، 

قليمية و/ أو حلفائها. ومن ولبنان، وهي دوٌل ضعيفة على الطرف املتلقي للسلطة والنفوذ من القوى اإل

ت من كونها العًبا قوًيا في الشرق العربي إلى ساحة لعب". 
ّ
 (124)األمثلة األساسية على ذلك سورية، التي "تحول

في سورية، وفي أماكن أخرى، أدى انهيار مؤسسات الدولة وخدماتها إلى دفع املجتمعات إلى البحث عن 

منذ الربيع العربي، كانت هناك  (125) اإلقليمية.والجهات الفاعلة الحماية من خالل الجهات شبه الحكومية، 

"عودة إلى الدولة العربية الضعيفة"، إذ كانت إيران، واململكة العربية السعودية، وقطر، واإلمارات العربية 

املتحدة، تتنافس للحصول على الدعم والنفوذ فيها من خالل وكالء محليين. في ذروة نشاطها، كانت طريقة 

 إلى حٍدّ ما، فقد حاولت إبعاد بشار األسد عن السلطة من خالل فتح خطوط إمدادات 
ً
عمل تركيا مختلفة

                                                           
(123)- Mortimer, “Algerian foreign policy,” p. 480. 
(124)- Ulgen, Brown, Ottaway, and Salem, “Emerging Order in the Middle East,” p. 13. 
(125)- Helle Malmvig, “Coming in from the Cold: How we may take sectarian identity politics seriously in the 

Middle East without playing to the tunes of regional power elites,” ,” in International Relations Theory in a 

Changing Middle East, POMEPS Studies 16, (September 17, 2015), p. 35. 
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للجماعات املرتبطة بقطر، واململكة العربية السعودية. وبالطبع، فإن الوكالء املحليين لم يكونوا من دون 

 (126) اإلقليمية.لة في الدولة إرادة، ودعوا أيًضا إلى التعامل مع الرعاة الخارجيين، والجهات الفاع

بالنسبة إلى اليمن، وسورية، وليبيا، كان الضعف في الدولة مترسًبا عندما انحدرت الحركات االجتماعية 

ضعفت السلطة املركزية كثيًرا. في كٍلّ من هذه الحاالت الخمس، أتاحت  2011عام 
ُ
إلى حروٍب أهلية، وأ

للقوى اإلقليمية للدخول في املعركة من أجل تحقيق أهدافها  مؤسسات الدولة الضعيفة أو املنهارة فرًصا

ومن خالل وكالئها. قد تختلف األوضاع والديناميات املحلية بشكٍل كبير من حالٍة إلى أخرى، لكن النتيجة 

 الستخدام القوى اإلقليمية لهذه الدول الضعيفة لتعزيز مصالحها الخاصة، ومنع 
ً
تبقى على حالها، نتيجة

وتقويضهم. في اليمن، على سبيل املثال، املحفزات األساسية للصراع محلية، لكن االفتراضات  منافسيها

املبالغ فيها حول الدور املفترض لالعبين الخارجيين ما تزال تؤثر في حسابات اليمنيين، والجهات الفاعلة 

 (127) املعنية.اإلقليمية األخرى 

، على الرغم من أن اآلثار 2003كزية بشكٍل فاعل منذ عام في العراق، لم تجر  استعادة سلطة الدولة املر 

غير املباشرة لالنتفاضات في أماكن أخرى أدْت إلى تعميق هشاشة أي مؤسساٍت حكومية يملكها البلد. حدث 

. وتأثر 2011الش يء نفسه في لبنان، إذ توترت مؤسسات الدولة الضعيفة بطبيعتها في عقب انتفاضات عام 

 (128) اإليراني.شر بالحرب األهلية السورية، وبسبب التنافس السعودي لبنان بشكٍل مبا

 قط. بعد مرور بعض الوقت، يتوقف الجيران الذين يواجهون بعضهم 
ً
الحروب األهلية ليست دائمة

عن القتال، ويعودون إلى حياتهم، ويستأنفون حياتهم اليومية. لكن تدخل األجانب في الصراع، سواء في 

ة أم غير حكومية، يطيل الحروب األهلية، ويزيد من قدراتها التدميرية. ال يتمتع املقاتلون شكل جهاٍت حكومي

األجانب سوى بالقليل من االرتباط باملشهد الذي يقاتلون فيه، إنهم يهتمون فقط بالربح. ثم إن دولهم 

هي )الدول( أيًضا تريد الراعية تهتم بدرجٍة أقل بالتكاليف التي تتكبدها الشعوب واألماكن املحلية، كذلك 

الفوز فحسب. كان انحدار سورية من العٍب إلى ساحة لعب سريًعا، وصعودها في االتجاه اآلخر، كما هو 

الحال مع الدول الضعيفة األخرى، سيكون على األرجح غير ذلك على اإلطالق. في الوقت الراهن، تعّد الدول 

 لى األقوياء في املنطقة.الضعيفة في الشرق األوسط ساحات معارك بالنسبة إ

                                                           
(126)- Bassel Salloukh, “Overlapping Contests and Middle East International Relations: The Return of the 

Weak Arab State,” PS, (July 2017)، pp. 661. 
(127) - Peter Salisbury, “Yemen and the Saudi-Iranian ‘Cold War,’” Chatham House Research Paper, (February 

2015)، p. 1. While the Houthis enjoy some degree of support from Iran, they are far from being controlled 

by Tehran. 
(128) - Benedetta Berti, “Saudi Brinkmanship in Lebanon,” Sada, Carnegie Endowment for International 

Peace, (March 24, 2016)، http://carnegieendowment.org/sada/63111. 
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 استنتاج

لقد جادل بعض الباحثين بأنه لم يكن هناك نظام إقليمي مهم في الشرق األوسط ال قبل انتفاضات 

وقد عمدْت هذه املقالة إلى تحدّي هذه الحجة من خالل اإلشارة إلى ظهور تسلسٍل (129) بعدها.وال  2011عام 

. على قمة الهرم، تجلس أربع دول، إذ تسعى اثنتان 2011عام  هرمي ثالثي املستويات في الشرق األوسط بعد

للمحافظة على الوضع الراهن اإلقليمي )إسرائيل واململكة العربية السعودية( واألخريان )تركيا وإيران( 

 بشكٍل وثيق 
ٌ
 من القوى املتوسطة، بعضها مصطف

ٌ
تتحديان شرعيته. في الصف الثاني، هناك مجموعة

 ومتحالف مع قوى ال
ً

وضع الراهن )البحرين ومصر واألردن واإلمارات العربية املتحدة(، في حين إن دوال

أخرى )الجزائر واملغرب وعمان وقطر وتونس( تتبع مزيًدا من السياسات واألهداف املستقلة. في األسفل 

ركزية هناك مجموعة من الدول الضعيفة )اليمن وليبيا ولبنان والعراق وسورية( التي فسحت سلطاتها امل

 الضعيفة املجال لتدخل األطراف الخارجية ووكالئها ملحاولة توسيع نفوذهم.

هذا التسلسل الهرمي اإلقليمي هو أحد املصادر الرئيسة لعدم االستقرار في الشرق األوسط. وبشكٍل 

افس في ما السياق العاملي، وأولويات القوى اإلقليمية والتن-أكثر تحديًدا، يشير املقال إلى أربعة تطورات 

التي  -بينها، وموقف السلطات/ القوى الثانوية ومنزلتها في املنطقة، وانتشار الدول الضعيفة أو املنهارة

 للتوترات وحتى لألزمات.
ً
 تضافرت لجعل النظام اإلقليمي في الشرق األوسط غير مستقٍر بطبيعته، وعرضة

اليقين بشأن ما إذا كان التسلسل الهرمي  وبالتطلع إلى األمام، من الصعب التنبؤ بأي قدٍر معقول من

اإلقليمي الحالي في الشرق األوسط سيستمر، وإلى متى سيدوم. قد تجد الدول التي في القمة أن ثرواتها 

الصاعدة تنقلب بسرعٍة إلى حٍدّ ما، كما كانت الحال أكثر مع سورية، أو بشكل أكثر تدريًجا، مع مصر. إن 

 من عدم القدرة مواقف إيران، واململكة العر 
ً
بية السعودية خصوًصا في القمة غير مستقرة وموقتة، وقلقة

على التنبؤ بالسياسات داخل الدولة، واملعارضين األقوياء خارجها. لقد بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ظهر ، وليس من غير املعقول أن ت2013اآلن تتخطى وزنها بالطريقة نفسها التي طبقتها قطر قبل عام 

بوصفها قوة إقليمية في السنوات املقبالت. وربما، في يوم من األيام، ربما تتحول املآس ي التي أصبحت اليوم 

في ليبيا واليمن وسورية إلى دوٍل قادرة على الحياة مرة أخرى، إذ يمكن للسلطة املركزية أن تصدَّ الغرباء 

القوة إلى األبد، والعالقات القائمة في الشرق الذين يعملون بدافع من مصالحهم الخاصة. لن تدوم عالقة 

. كيف يمكن أن تتطور في املستقبل هو أمٌر يعود إلى تخمين أي 
ً

 أم آجال
ً

األوسط اليوم ستنتهي عاجال

شخص. ما هو مؤكٌد أنه في املستقبل املنظور، فإن النظام اإلقليمي في الشرق األوسط سيبقى متالزًما مع 

 .التوترات وعدم االستقرار

 

                                                           
(129) - Ulgen, Brown, Ottaway, and Salem, “Emerging Order in the Middle East,” p. 10. 
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