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الدوىل عام 2019،  العربى، والرشق األوسط عموًما، األكثر اضطراًبا، واألقل استقراًرا عىل املستوى  العامل  بِقَى 
ولكن  املنطقة.  ىف  الرصاع  جتليات  أبرز  بوصفها  بالوكالة  احلروب  واستمرت  سبقته.  عدة  أعوام  ىف  احلال  كان  مثلام 
التطور األول املهم ىف 2019 هو ازدياد حدة هذا الرصاع ىف بعض اللحظات، حتى بلغ ذروة جديدة ىف هناية العام، 

ومطلع 2020.

وكان تصاعد التوتر بني بعض البلدان العربية وتركيا ثانى أهم تطور محل مالمح جديدة، وإن ال ُيعد جديًدا متاًما 
ىف 2019. وارتبط هذا التصاعد بتنامى أمهية التنقيب عن الغاز ىف منطقة رشق البحر املتوسط، وسعى تركيا إىل إجياد 
موطئ قدم هلا من بوابة التحالف مع حكومة الوفاق الوطنى، التى أعطاها اتفاق الصخريات 2015 مرشوعية قانونية 
دولية، ولكنه مل يوفر هلا رشعية، ىف الوقت الذى دخل الرصاع الداخىل-اإلقليمى عىل ليبيا مرحلة أعىل، عرب إعالن 

عملية »طوفان الكرامة« ىف أبريل 2019.

البحث عن حل سياسى ألزمة  لعقد مؤمتر من أجل جتديد  نذر فشل حتركات دولية جديدة  العام بظهور  وانتهى 
ليبيا، فيام ازدادت األزمة اليمنية تعقيًدا، عرب انفجار رصاع »احلليفني-اخلصمني«، الذى كان كامًنا بني حكومة عدن 
واملجلس اجلنوبى املؤيد لالنفصال عن الشامل، فيام بدا أنه رصاع ثان بالوكالة، لكن ىف اإلطار العربى، بعد أن بقيت 
حرب الوكالة بني أطراف عربية وإيران ىف السنوات السابقة. غري أن هذا التطور مل يغري واقع أن التناقض الرئيسى ىف 

الرصاع عىل اليمن يبقى بني إيران وأطراف عربية ىف األساس.

وإذ راوحت األزمة السورية ىف مكاهنا خالل العام، الذى كان اجلديد األكثر أمهية فيه هو ازدياد حدة الرصاع عىل 
حمافظة إدلب، املعقل الوحيد الباقى لبعض أطراف املعارضة، وبينها تنظيامت ُتصنف بوصفها إرهابية، وتوسع املساحة 
التى يسيطر عليها نظام الرئيس بشار األسد وحلفاؤه إىل نحو 70%، واستمرار تنامى نفوذ موسكو عىل حساب طهران 
وأنقرة إىل حد ربام جييز احلديث عام يمكن أن نسميه »سوريا الروسية«، برغم رشوع تركيا ىف تنفيذ مرشوع ما ُيطلق 
عليه منطقة آمنة أو عازلة عىل امتداد احلدود رشق هنر الفرات حتى احلدود العراقية. وفضاًل عن إمساك روسيا بزمام 
األمور ىف سوريا، أصبح حضورها ىف منطقة الرشق األوسط أقوى ىف 2019، وُيتوقع أن يزداد دورها عام 2020، 
اعتامًدا عىل امتالكها رؤية أكثر وضوًحا وحتديًدا، مقارنة بام لدى الواليات املتحدة، وقدرة عىل اختاذ القرار ىف الوقت 

املناسب، واستعداد لتقديم مبادرات.

وبرغم اختالف نتائج االحتجاجات التى اندلعت ىف أربعة بلدان عربية عام 2019، مل تكن هلا ارتدادات إقليمية 
كان  الذى  األمريكى-اإليرانى،  للرصاع  جديًدا  باًبا  فتحت  ألهنا  العراق،  ىف  الشعبية  التحركات  باستثناء  ملموسة، 
طبيعًيا أن يتناقض موقفا طرفيه جتاهه، وأسهمت بالتاىل ىف تصاعده حتى بدا ىف هناية العام أنه أصبح عىل أعتاب نقلة 

كبرية تنطوى عىل تطور نوعي، وليس كمًيا فقط.
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ولذا، فمن بني كل التطورات املتفاوتة ىف أمهيتها، التى حدثت خالل هذا العام، يبدو أن الرصاع األمريكي-اإليرانى 
سيبقى هو املحدد الرئيسى ملسار التفاعالت ىف منطقة الرشق األوسط عام 2020، بعد أن بلغ ىف األيام األخرية ىف 
2019 مستوى أدى إىل  ازدياد التوقعات املتعلقة بتسببه ىف نشوب حرب إقليمية-دولية، وإثارة السؤال عام إذا كان 

احتامل هذه احلرب أصبح أكرب من ذى قبل.

واحلال، أنه إذا أردنا حتديد القضية التى مُتثل اخلط الرئيسى، الذى يربط التفاعالت الرصاعية األكثر خطًرا ىف الرشق 
األوسط ىف العامني 2019 و2020، فهى قضية الرصاع األمريكى-اإليرانى. كانت نذر انفجار هذا الرصاع، ونشوب 
حرب تلوح ىف سامء املنطقة، عندما ُأسدل الستار عىل عام 2019. ولكن قبل أن حُتجب مشاهد العام متاًما، كانت هذه 
النذر قد اقرتبت، بعد ثالثة أيام فقط عىل انتهائه، عندما نفذت الواليات املتحدة عملية اغتيال الرجل األقوى، فعلًيا، 
ىف إيران، قاسم سليامنى قائد فيلق القدس، ىف حميط مطار بغداد فور وصوله إليه. غري أن هذه العملية، والرد اإليرانى 
املحدود واملحدد بدقة عليها، أظهر أن أحًدا ال يرغب ىف نشوب حرب واسعة ال يربح فيها أحد، إال إذا جاز أن نحسب 

من ُيمنى باخلسارة األقل رابحًا. ولكن هذا ال يعنى جواًبا هنائًيا بالنفى عىل السؤال عن احتامل نشوهبا.

يبقى شبح هذه احلرب هائاًم ىف سامء املنطقة عام 2020، حتى إذا سعت واشنطن وطهران، وحلفاء كل منهام ىف 
املنطقة، إىل جتنبها. فكم من حروب وقعت بدون أن يسعى أى من طرفيها، أو أطرافها، إليها، أو خيطط وحيدد ساعة 

صفر إلطالقها.

 Serendipity اندلعت، وحروًبا حدثت بالصدفة Unwanted Wars نعرف ىف التاريخ حروًبا غري مرغوب فيها
Wars, بعد أن بلغ التوتر بني طرفيها أو أطرافها مبلغه، وأدى إىل حالة تشبه برميل بارود يمكن إشعاله بواسطة عود 
ثقاب ُألقى بطريقة غري مقصودة. ويوجد تداخل، بطبيعة احلال، بني هذين النوعني من احلروب. لكن احلروب غري 
املرغوب فيها نشبت ىف معظم احلاالت، نتيجة تداعيات أفعال متوالية، استهدف فاعلوها ممارسة ضغوط، أو انتزاع 
مكاسب، أو حتقيق ردع، ولكنها خرجت عن نطاق السيطرة، ىف حلظة معينة، عىل نحو حال دون مواصلة جتنب نشوهبا، 

ووضع طرفيها أو أطرافها ىف قلب النار بدون اختاذ قرار.

يقود  أن  من  أصغر  ذاته  يبدو ىف  رًدا عىل حدث  دولة،  تتخذه حكومة  قرار  نتيجة  غالًبا  فتبدأ  الصدفة  أما حروب 
التوتر ذروته، فيصبح جمرد سبب مبارش تسبقه مقدمات  إىل إعالن احلرب، ولكنه حيدث ىف حلظة يبلغ فيها مستوى 

وتراكامت. وُتعد احلرب العاملية األوىل املثال األكثر وضوًحا حلروب الصدفة ىف التاريخ احلديث.

ولكن أهم ما جيمع هذين النوعني من احلروب هو غياب الثقة بني طرف أو أطراف، أزمة ما عىل نحو خيلق اعتقاًدا 
قوًيا ىف وجود هتديد كبري وشيك، األمر الذى يؤدى إىل سلسلة من األفعال وردود األفعال التى قد خترج عن السيطرة، 
أو يقود إىل إساءة تفسري موقف أو فعل، واملىض قدًما ىف مزيد من التصعيد، كام حدث ىف عملية اغتيال سليامنى، األمر 
قائاًم، ولكنه حمدود، عام 2020، ألن كاًل من نظام احلكم اإليرانى  الذى قد يقود إىل نشوب حرب سيبقى احتامهلا 

واإلدارة األمريكية ليسا مستعدين هلا، فضاًل عن عدم رغبتهام فيها.

فقد أصبح ضعف االقتصاد اإليرانى، نتيجة تشديد العقوبات التى فرضتها واشنطن قيًدا عىل صانع القرار ىف طهران 
فيام يتعلق باحتامل املبادرة بتصعيد عسكرى من النوع الذى يؤدى إىل نشوب حرب، ىف الوقت الذى يزداد انشغال 
الرئيس األمريكى بالوضع الداخىل كلام اقرتب موعد انتخابات 3 نوفمرب 2020 الرئاسية التى ينتظرها العامل ىف جممله، 

ويتابعها اجلميع تقريًبا ىف أرجائه.

وال حتظى انتخابات أخرى بمثل هذا االهتامم العاملى، برغم وجود مؤرشات لرتاجع وزن الواليات املتحدة، ألهنا ال 
تزال األكثر قدرة عىل التأثري عندما تتدخل. مل حيل التغري ىف ميزان القوة العاملى، والذى نجد بعض أهم مالحمه ىف ثنايا 
حتليل التفاعالت الدولية ىف هذا التقرير، دون بقاء الواليات املتحدة ىف صدارة القوى األكثر تأثرًيا ىف هذه التفاعالت. 
وبانتظار التغيري، الذى يمكن أن يرتتب عىل إكامل خطة “احلزام-الطريق”، ىف قدرة الصني عىل التأثري ىف التفاعالت 
الدولية، تبقى الواليات املتحدة متفوقة، برغم تراجع األداء املؤسسى، الذى كان أحد أهم عوامل هذا التفوق، ونجاح 

املؤسسات الصينية ىف إثبات كفاءهتا.
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فضاًل عن هذا التفوق، حتظى انتخابات 2020 الرئاسية ىف الواليات املتحدة باهتامم عاملى واسع النطاق هذه املرة، 
فيها،  خسارته  إىل  املتطلعني  وبالتاىل  ترامب،  الرئيس  إدارة  سياسات  من  املترضرين  كثرة  بسبب  سابقاهتا  يفوق  ربام 

اعتقاًدا بأن أى رئيس ينتمى إىل احلزب الديمقراطى سرياجع هذه السياسات.

ومن الصني إىل بعض بلدان أمريكا الوسطى واجلنوبية، التى حتكمها سلطات ذات توجهات يسارية، تتعلق األنظار 
ليست  أوسطية  العربية-الرشق  املنطقة  أن  هنا،  ودرسه،  تأمله  ينبغى  ما  ولكن  نوفمرب.   3 بانتخابات   2020 خالل 
استثناء ىف هذا االهتامم العاملى، برغم تقلص دور الواليات املتحدة فيها، مقارنة بام كان قبل عقد واحد، وتوقع استمرار 
هذا التناقص ىف السنوات املقبلة، نتيجة مراجعة أولويات سياستها اخلارجية، منذ فرتة إدارة أوباما األوىل بعد الفشل 
ىف العراق، فضاًل عن أفغانستان,  والرغبة ىف التخفف من أعباء الوجود ىف املنطقة وحروهبا، وىف االجتاه رشًقا للرتكيز 
عىل التحدى االسرتاتيجى الصينى. كام أن ازدياد موارد النفط والغاز الذاتية جيعل واشنطن أقل اعتامًدا عىل اخلارج ىف 

الطاقة، األمر الذى يقلل أمهية املنطقة العربية، والرشق أوسطية بالنسبة إليها.

وتأتى إيران ىف مقدمة البلدان التى تتطلع إىل أن تأتى انتخابات نوفمرب 2020 برئيس جديد، وكذلك حلفاؤها ىف 
املنطقة، بينام ُيعد الفلسطينيون ىف صدارة الشعوب التى تأمل ىف حدوث هذا التغيري، بخالف عدة بلدان عربية تراهن 
حكوماهتا عىل فوز ترامب، وكذلك إرسائيل، األمر الذى جيعل السؤال عن نتيجة هذه االنتخابات، واآلثار التى يمكن 
أن ترتتب عليها، وإىل أى مدى يمكن مراجعة سياسات أمريكية ىف منطقتنا، ىف حالة فوز مرشح ديمقراطى، ىف مقدمة 

األسئلة املطروحة عام 2020 ىف هذه املنطقة، كام ىف العامل.      




