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سباقًا  املرصى  الدور  كان  التطورات،  هذه  خضم  وىف 
ومتمشيًا مع تاريخ هذا الدور املرشف من حيث التأكيد 
املرصية،  اخلارجية  السياسة  ىف  القضية  هذه  أولوية  عىل 
وأن تكون القضية دائاًم ىف دائرة الضوء، وأن يتم حلها من 
خالل املفاوضات دون أى تنازل عن الثوابت الفلسطينية 
املعروفة. وىف الوقت نفسه، فإن مرص هى الدولة الوحيدة 
التى تتحرك بقوة ىف امللفات املهمة املرتبطة بتأمني الوضع 
قطعت  التى  اإلعامر  إلعادة  بالنسبة  سواء  غزة  قطاع  ىف 
فيها مرص شوطًا كبريًا، أو تثبيت التهدئة وعدم التصعيد 
التحرك  إىل  باإلضافة  وإرسائيل،  محاس  بني  العسكرى 

املحسوب ىف قضيتى املصاحلة وتبادل األرسى.
أما اجلانب املؤسف واخلطري ىف الوقت نفسه، فإنه يرتبط 
بموقف إرسائيل جتاه القضية الفلسطينية؛ حيث الزالت 
الوضع  احلفاظ عىل  منطلق  القضية من  تتعامل مع هذه 
فكرة  من  لالقرتاب  حماوالت  أية  عىل  والقضاء  الراهن 
حل الدولتني، بالتوازى مع تنفيذ سياسة ممنهجة ىف جمال 
الذى  األمر  واالعتقال،  والتهجري  والتهويد  االستيطان 
قد تعتقد معه احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة أهنا سياسة 
الواقع  لكن  مشاكل.  دون  لالستمرار  وقابلة  ناجحة 
مرشحة  الفلسطينية  األراىض  ىف  األوضاع  أن  إىل  يشري 
لالنفجار ىف أى وقت، وهو األمر الذى يبدو أنه مل يدخل 

ىف احلسابات اإلرسائيلية بالشكل املطلوب.
يلتقى مع  بايدن سوف  الرئيس األمريكى جو  وإذا كان 
“أبو مازن” خالل زيارته للضفة  الرئيس حممود عباس 
حل  مبدأ  عىل  وسيؤكد  اجلارى،  يوليو   14 يوم  الغربية 
يظل  سوف  األمريكى  املوقف  هذا  أن  إال  الدولتني، 
يدور ىف دائرة مفرغة ما مل متتلك واشنطن إرادة سياسية 
وآليات حقيقية لوضع مبدأ حل الدولتني موضع التنفيذ. 
ويف احلقيقة، فإن الواقع يشري إىل أن زيارة بايدن للمنطقة 
سوف تصب بطبيعة احلال ىف صالح الواليات املتحدة، 
وكذا ىف صالح إرسائيل، والسيام بالنسبة ملزيد من عملية 
تنازالت  أية  تقدم  أن  ودون  العربية  املنظومة  ىف  دجمها 
لصالح القضية الفلسطينية. كام سيسعى بايدن إىل تكتيل 
دول املنطقة من أجل املسامهة بدور أكرب ملواجهة املخاطر 

اإليرانية. 

بايدن  جو  األمريكي  للرئيس  األوىل  اجلولة  بدء  سبق 
ملنطقة الرشق األوسط، والتي من املقرر أن تستمر خالل 
الفرتة )١٣-١٦( يوليو اجلاري )٢٠٢٢(، يزور خالهلا 
إرسائيل والضفة الغربية واململكة العربية السعودية التي 
مرصية-  خليجية-  أمريكية-  قمة  عقد  أيضًا  ستشهد 
حول  التقديرات  من  العديد  طرح  أردنية،  عراقية- 
هذه  بني  من  اجلولة.  هذه  أجندة  عىل  الرئيسية  القضايا 
يضم  املنطقة،  يف  جديد  أمني”  “ترتيب  بناء  األفكار 
إرسائيل بجانب دول عربية أخرى، يكون هدفه الرئييس 
مواجهة التهديد اإليراين. تبدو الفكرة مطروحة يف ضوء 
إقليمي حتى اآلن مقابل  أمني  ترتيب  إىل  افتقاد اإلقليم 
فإن  ذلك  مع  لكن  الثنائية،  الدفاعية  الرتتيبات  أولوية 
تدركها  ربام  كبرية،  حتديات  تواجه  الزالت  الفكرة  هذه 
املتحدة أكثر من غريها. لكن هذا ال ينفي أن  الواليات 
الثنائي  املستويني  عىل  املتحدة،  الواليات  مع  العالقة 

واإٍلقليمي، باتت تتطلب تأسيسًا جديدًا. 

مركزية القضية الفلسطينية

املركزية  العربية  القضية  هى  الفلسطينية  القضية  تظل 
أدت  التى  والدولية  اإلقليمية  املتغريات  من  بالرغم 
خمتلف  اهتاممات  ىف  القضية  هذه  أولوية  تراجع  إىل 
أوهلام،  رئيسيني:  عاملني  ضوء  ىف  خاصة  األطراف، 
وليبيا  سوريا  من  كل  ىف  املثارة  املشكالت  تصاعد 
اتفاقات  وثانيهام،  والعراق.  ولبنان  والسودان  واليمن 
التطبيع اإلرسائيلية التى تم التوصل إليها خالل العامني 
واملغرب  والبحرين  اإلمارات  من  كل  مع  األخريين 
ىف  حارضة  الفلسطينية  القضية  تكن  مل  والتى  والسودان 

أى منها. 
أن  عندها  الوقوف  جيب  التى  التطورات  أهم  ولعل 
املتحدة،  الواليات  جانب  من  متواصلة  حماوالت  هناك 
سواء اإلدارة اجلمهورية السابقة أو اإلدارة الديمقراطية 
يتواءم  بام  املنطقة  ىف  األوضاع  ترتيب  إلعادة  احلالية، 
املنظومة  ىف  إرسائيل  إدماج  يتم  وبحيث  مصاحلها،  مع 
واألمنية،  والسياسية  والعسكرية  االقتصادية  اإلقليمية 
ودون أن يكون للقضية الفلسطينية أيضًا أى حضور ىف 

هذه الرتتيبات.
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والشك أن احلسابات املرصية إزاء كافة هذه التطورات 
تنبع من رؤية منطقية وقراءة دقيقة ملتطلبات الواقع، وىف 
سوف  مرص  أن  إىل  اإلشارة  الرضورى  من  املجال  هذا 
التى  احلقيقية  للمخاطر  الشاملة  برؤيتها  متمسكة  تظل 
تواجه املنطقة، وأمهية التحالفات االسرتاتيجية العربية/
العربية للتصدى هلذه املخاطر أيًا كان مصدرها، باإلضافة 
أساس  بأن  قناعتها  عىل  السياسية  القيادة  تأكيد  إىل 
العادل  باحلل  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  املنطقة  ىف  االستقرار 
للقضية الفلسطينية. وىف النهاية، فإن أية ترتيبات إقليمية 
ىف املنطقة مهام كانت طبيعتها سوف تظل ترتيبات مؤقتة 
أو قارصة مادامت القضية الفلسطينية مل جتد طريقها إىل 

احلل. 

تصورات إسرائيلية غير واقعية

قبل أيام قليلة من بدء جولة بايدن يف املنطقة، والتي ستبدأ 
)الكنيست(  اإلرسائييل  الربملان  قام  إلرسائيل،  بزيارته 
بحل نفسه، بعد اهنيار االئتالف احلاكم الذي كان يقوده 
املايض.  العام  من  يونيو  يف  تشكل  والذي  بينت،  نفتايل 
حزب  رئيس  يتوىل  االئتاليف،  االتفاق  هذا  وبموجب 
»يش عتيد« )هناك مستقبل( بزعامة يائري البيد، والذي 
كان الرشيك األكرب لبينت، رئاسة احلكومة االنتقالية أو 
حكومة ترصيف األعامل، حلني إجراء االنتخابات العامة 

يف نوفمرب القادم. 
أي  يف  األعامل  ترصيف  حكومة  فإن  معروف،  وكام هو 
نظام سيايس عادًة ما تكون حكومة ضعيفة بحكم صيغة 
تكليفها، التي متنعها عمليًا من اختاذ أية قرارات حاسمة، 
خاصًة يف القضايا احلساسة التي حتتاج لدعم من قاعدة 
ُمنتخبني يف الربملان. وبالتايل، سيلتقي  واسعة من نواب 
الرئيس بايدن برئيس حكومة إرسائيلية ال يمتلك القدرة 
من  الكثري  يتوقع  وقت  يف  مصريية،  قرارات  اختاذ  عىل 
املحادثات  تدور  أن  أبيب  تل  يف  السياسيني  املراقبني 
حول مستقبل ملف التسوية بني الفلسطينيني وإرسائيل، 
وطهران  واشنطن  بني  اجلارية  املحادثات  من  واملوقف 
أنسب  يف  البحث  وكذلك  النووي،  لالتفاق  للعودة 
من  وعدد  إرسائيل  بني  أمني  تعاون  إلطالق  الصيغ 

الدول العربية.

اإلرسائيلية  والتعليقات  الترصحيات  تركيز  من  ويبدو 
عىل  البناء  عن  تبتعد  أهنا  للمنطقة،  بايدن  زيارة  عىل 
حترص  اإلرسائيلية  التعليقات  فمعظم  احلقيقية؛  الوقائع 
إيران،  ملواجهة  أمني«  »حتالف  إقامة  يف  الزيارة  هدف 
دون األخذ يف االعتبار األولويات األمريكية، التي تشري 
الدول  إقناع  كيفية  عىل  أكثر  سرُتكز  بايدن  زيارة  أن  إىل 
العربية، خاصًة دول اخلليج الغنية بالنفط، والدول التي 
للغاز -مثل مرص  إنتاج وتسييل  قدرات يف جمال  متتلك 
يعاين  التي  الطاقة  أزمة  للمسامهة يف معاجلة  وإرسائيل- 
احلرب  تداعيات  جراء  واألوروبيون  األمريكيون  منها 
ظل  يف  منطقيًا  أمرًا  ذلك  ويبدو  الروسية.  األوكرانية– 
حقيقة أن األوضاع الداخلية يف الواليات املتحدة نفسها 
قد تأثرت هبذه األزمة التي باتت هتدد االقتصاد األمريكي 
بالدخول إىل حقبة من الركود من الصعب التنبؤ بموعد 
بأولوية  حيظى  امللف  هذا  أن  فيه  شك  ال  ومما  انتهائها. 
داخل  شعبيته  تدهور  من  يعاين  الذي  بايدن  لدى  كبرية 
الواليات املتحدة، األمر الذي عمق من خماوف احلزب 
يف  الكونجرس  داخل  األغلبية  فقدان  إزاء  الديمقراطي 

انتخابات التجديد النصفي امُلقررة يف نوفمرب القادم. 
زيارة  بأن  إرسائيل  برؤية  التسليم  الصعب  من  أيضًا، 
بايدن للمنطقة ُمكرسة باألساس ملعاجلة اخلطر اإليراين. 
كام من الصعب القبول بمنطقية الرؤية اإلرسائيلية بشأن 
به  تشعر  الذي  القلق  إىل  استنادًا  إقليمي  حتالف  إقامة 
العديد من الدول العربية جراء السياسة اإليرانية اهلادفة 
لتوسيع نفوذها يف املنطقة العربية؛ ذلك أن أغلب الدول 
من  مستوى  لوجود  استعدادها  عنها  ُنقل  التي  العربية 
التنسيق بينها وبني إرسائيل من أجل مواجهة التهديدات 
تسعى  ال  أهنا  نفسه،  الوقت  يف  أيضًا،  أكدت  املشرتكة، 
إلقامة حتالف ُموجه ضد دولة معينة، بل جيب أن يكون 
واستخبارايت  عسكري  وتعاون  أمني،  تنسيق  هناك 
الصواريخ  انتشار  مواجهة  ويف  اإلرهاب،  مواجهة  يف 

الباليستية والطائرات امُلسرية. 
اإلرسائيلية  التناوالت  تتجاهل  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
الفلسطينية  السلطة  برئيس  سيلتقي  بايدن  أن  للزيارة 
إمكانية  اللقاء  سيتناول  شك  دون  ومن  عباس،  حممود 
بني  سنوات،  منذ  املعطلة  السالم  مسرية  استئناف 
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حكومة  أن  من  الرغم  وعىل  وإرسائيل.  الفلسطينيني 
هبذا  قرار  اختاذ  يمكنها  ال  لبيد  حكومة  مثل  انتقالية 
واشنطن  التزام  عىل  التأكيد  سيعيد  بايدن  فإن  الشأن، 
بحل الدولتني املرفوض من جانب معظم أحزاب اليمني 
التي هتيمن عىل املشهد السيايس واحلزيب داخل إرسائيل 
حاليًا. كام أن لبيد الذي يرصح دومًا بدعمه إلقامة سالم 
مع الفلسطينيني، ال يتحدث رصاحة عن حل الدولتني، 
وال يمتلك هو وحزبه »يش عتيد« تصورًا واضحًا حلل 
إرسائيل  ختشاه  ما  أن  غري  الفلسطينيني.  مع  الرصاع 
يف  ببايدن  لقائهم  عند  العرب  القادة  يطرح  أن  بالفعل 
بشأن  مبادرة  تقديم  رضورة  السعودية،  العربية  اململكة 
للتعاون  صيغة  أي  مترير  لتسهيل  الفلسطينية  القضية 
املنطقة  إدماج إرسائيل يف  املتحدة تتضمن  الواليات  مع 

وتطبيع العالقات بينها وبني العامل العريب. 

»احلوار االستراتيجي« في مواجهة »الترتيب األمني«

االنطباع السائد حول الرشق األوسط هو أنه إقليم »غري 
املؤرشات  للتغري ىف ظل  قابل  انطباع غري  مستقر«، وهو 
ف  ُيْفِقد املصطلحات التي ُتوصِّ احلالية لإلقليم، وهو ما 
اآلن  وحتى  الباردة  احلرب  منذ  اإلقليمي  األمن  حالة 
فقد  االسرتاتيجي؛  بريقها  تقريبًا-  عقد  كل  -بمعدل 
األمن  »ترتيبات  بني  ما  املرحلية  التوصيفات  تراوحت 
اإلقليمي«، وإقليم »قيد التشكل«، أو »إعادة التشكل«.. 
إلخ، وال يعتقد بحكم عوامل كثرية، أنه خاضع إلجراء 
عملية ترتيب أو تشكيل حمكمة تغري هذا االنطباع. كام أن 
يراكم، بل ربام مل يعرف، خربة األمن اجلامعي  مل  اإلقليم 
التحالفات  خربة  هشاشة  إىل  باإلضافة  اجلامعي،  شبه  أو 
األمنية العسكرية متعددة األطراف فيام بني الدول العربية. 
قيام  تصور  بمكان  الصعوبة  من  إنه  القول  املنطقي  ومن 

حتالفات أو أحالف إقليمية مستقرة ومستدامة.   
تنامي احلديث عن إدراج عملية  وفقًا هلذه اخللفية، فإن 
الرئيس  زيارة  أجندة  عىل  إقليمي«  أمن  »ترتيبات 
عىل  ينطوي  أمر  هو  املنطقة  إىل  بايدين  جو  األمريكي 
ما  طرحًا  هناك  أن  يعني  ال  بام  ما،  حد  إىل  كبرية  مبالغة 
الدول  بعض  بني  التكتيكي  باملعنى  أمني  تنسيق  نحو 
والتي  األمنية،  التهديدات  من  معينًا  نمطًا  تتقاسم  التي 

ىف  األمريكي«  التموضع  »إعادة  عملية  مع  تتناسب 
التواجد  انتهاء حقبة  الرشق األوسط، ىف مرحلة ما بعد 
عقدين  مدار  عىل  عليه  كان  الذي  بشكله  األمريكي 
وغزو   ٢٠٠١ سبتمرب  من  عرش  احلادي  هجامت  بعد 
الفوضوي  باالنسحاب  وذلك  والعراق،  أفغانستان 
مع  الثانية.  يف  القتالية  العمليات  وانتهاء  األوىل،  من 
تلك  ىف  األمريكي  الدور  طبيعة  أن  االعتبار  ىف  الوضع 
ىف  الفوىض  وحمركات  مسببات  أحد  شكل  الدول، 
الرشق األوسط، وهو ما يعني أن أي صيغة جديدة قد 
حتتمل إعادة إنتاج الفوىض ىف الرشق األوسط، أكثر مما 
يمكن أن تلعب دورًا ىف عملية »إعادة الضبط« كمدخل 

الستعادة االستقرار ىف اإلقليم. 
ىف كل األحوال، ارتبطت صيغ الرتتيبات األمنية بأجندة 
بمساعي  بدأت  فقد  املنطقة؛  يف  األمريكية  املصالح 
الباردة. وعىل  انتهاء احلرب  بعد  األمريكي  النفوذ  بسط 
عىل  التأكيد  إلعادة  جديدة  دورة  بدأت  فقد  األرجح، 
هذه الصيغة خشية تداعيات الفراغ الذي يمكن أن ترتكه 
وروسيا،  الصني  متلئه  أن  ويمكن  املتحدة،  الواليات 
املتحدة  للواليات  االسرتاتيجيان  واخلصامن  املنافسان 
واشنطن  سعت  وبالتايل،  وخارجه.  األوسط  الرشق  يف 
خالل  القوتني  هلاتني  املتسارع  التمدد  من  احلد  إىل 
القيمة  أن  خالهلا  ترى  كانت  والتي  األخرية،  السنوات 
كبري،  بشكل  تراجعت  األوسط  للرشق  االسرتاتيجية 
»الرتتيبات«  لسياق  العام  الفهم  مع  تتشابك  نقطة  وهي 
مساعي  يف  األمر  ختتزل  والتي  عنها،  احلديث  اجلاري 
أن  حني  ىف  األوسط،  الرشق  ىف  أمنيًا  إرسائيل  إدماج 
واشنطن تنظر إىل املنطقة باملنظور األوسع ىف ظل تنامي 

مصالح بكني وموسكو فيها. 
يواجه  حتدي  أول  إن  القول  يمكن  حتديدًا،  أكثر  بشكل 
فكرة الرتتيبات األمنية يتمثل يف الفجوة االسرتاتيجية ما 
بني الواليات املتحدة وإرسائيل بشأن اهلدف الرئييس من 
إىل  فباإلضافة  إيران؛  مع  املواجهة  وهو  »ترتيبات«،  أي 
تباين وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذا امللف، 
وهو ما اتضح منذ اتفاق )5+١( عام ٢٠١5، وصواًل إىل 
مرحلة حماولة إعادة إحياء االتفاق جمددًا اجلارية منذ أكثر 
من عام، فإن هناك فجوة أكرب ىف االسرتاتيجية األمنية. 
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عمليًا هناك معركة بني إرسائيل وإيران، ذات طابع حمدد، 
النمط إىل  الطرفني يسعيان إىل تطوير هذا  وال يعتقد أن 
إىل  احلالية  املعركة  حتول  تعني  التي  التقليدية  املواجهة 
مبكر  إنذار  منظومة  بناء  عملية  فإن  وبالتايل،  حرب. 
)الصواريخ،  اإليرانية  التهديدات  مع  للتعامل  إقليمي 
والطائرات من دون طيار( ستكون ىف نطاق ضيق للغاية 
بمنظور  تتعلق  اسرتاتيجية  ألسباب  ذلك،  أمكن  إن 
حيث  املنظومة،  هذه  إىل  لالنضامم  املحتملني  األعضاء 
كام  األطراف.  لكافة  التهديدات  قائمة  إيران  تتصدر  ال 
الرئيسية،  للقوى  العسكرية«  »العقيدة  بطبيعة  تتعلق 
أن  املتصور  فمن  العسكرية.  األصول  طبيعة  عن  فضاًل 
جانب  من  باألساس(  )أمريكية  منظومات  دمج  عملية 
وىف  أمريكي،  إرشاف  حتت  ستظل  املنطقة،  دول  بعض 
البنية  من  أسايس  وجزء  الوسطى،  القيادة  دور  إطار 
الدفاعية  األصول  ستكون  فربام  األمريكية،  العسكرية 
األوسط،  الرشق  ىف  الوسطى  القيادة  بني  وصل  حلقة 
تشبيك  األوروبية، وأفريكوم، وأيضًا جزء من  والقيادة 

بنية حتالف اإلندو- باسيفيك »أوكوس« ىف املستقبل. 
من األمهية بمكان، اإلشارة ىف هذا السياق أيضًا إىل أن 
وحرب  املتحدة،  الواليات  ىف  ثقة  تراجع  حالة  هناك 
ىف  السياق،  هلذا  نموذجًا  كانت  املثال  سبيل  عىل  اليمن 
إطار الرشاكة االسرتاتيجية األمريكية، حيث كان هناك 
ختاذل واضح من اجلانب األمريكي ىف إسناد رشكائه ىف 
اخلليج، وتقديم الدعم الدفاعي عندما تعرضت أرامكو 
ضامنات  هي  ما  أخرى،  زاوية  ومن  متكررة.  هلجامت 
الثقة املمكنة ىف اجلانب األمريكي إزاء هذا املرشوع مع 
األبيض،  البيت  ىف  املتعاقبة  لإلدارات  املزاجي  التقلب 
ضبط  األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال  أنه  عن  فضاًل 
املوقف اإلرسائييل من االنتقال من حالة الدفاع إىل حالة 

اهلجوم. 
ىف األخري، قد يكون »احلوار االسرتاتيجي« مع الواليات 
املتحدة مهاًم أكثر من أمهية أي مرشوع أمني، أو ترتيبات 
إقليميًا الحتواء  هناك مسارًا  وأن  أمنية مرحلية، خاصة 
»احلوار  هذا  تعزيز  واشنطن  مصلحة  ومن  إيران. 
عىل  البناء  ويمكن  اإلقليمية.  القوى  بني  االسرتاتيجي« 
مسار التهدئة ىف اليمن بام يضمن أمن ومصالح الرشكاء 

تعزيز  اإلقليمية  األطراف  مصلحة  من  كذلك  العرب. 
بغداد  حوار  يف  سابقة  هناك  أن  خاصة  املسار،  هذا 
اإلقليمي يف العام املايض، بداًل من دفع إيران إىل رد فعل 
املقابل  وىف  تستهدفها.  ترتيبات  جراء  وانفعايل  عكيس 
النظرة  تغري  إىل  األخرى  هي  تبادر  أن  إيران  عىل  يتعني 

اإلقليمية إليها من اجلانب العريب يف املقام األول. 

إيران تبادر لكن بشكل تكتيكي !!

وقد بادرت إيران بتوجيه رسائل عديدة إىل بعض دول 
للتقارير  -وفقًا  املرشحة  الدول  سيام  ال  بالفعل،  املنطقة 
والتصورات األمريكية واإلرسائيلية- لالنخراط يف مثل 
سياسة  عن  تعرب  ال  الرسائل  هذه  لكن  الرتتيبات.  هذه 
التي  التحركات  معظم  فإن  النهاية،  ففي  لدهيا.  مستقرة 
إطار  ضمن  تدخل  احلالية،  املرحلة  يف  إيران  هبا  تقوم 
تكتيكي حتاول من خالله تقليص أمهية الرتتيبات األمنية 
والتامهي  وإرسائيليًا،  أمريكيًا  عنها  احلديث  جيري  التي 
الساحة، خاصة  التي جتري عىل  التطورات األخرى  مع 
بسبب  النووي،  االتفاق  حول  املتعثرة  املفاوضات 
املتحدة،  الواليات  مع  العالقة  الرئيسية  اخلالفات 
تكرار  بعدم  إيران  تطلبها  التي  الضامنات  حول  سواء 
العقوبات  رفع  أو  جمددًا،  االتفاق  من  االنسحاب  جتربة 
املفروضة عليها بام فيها تلك التي ختص احلرس الثوري، 

وال سيام شطبه من قائمة التنظيامت اإلرهابية األجنبية.
ربام تدرك إيران، كغريها من الدول، أن هناك إشكاليات 
إىل  وحتويلها  الرتتيبات،  تلك  بلورة  أمام  هينة  تبدو  ال 
نفسه  الوقت  يف  ولكنها  األرض.  عىل  إجرائية  خطوات 
السياق،  هذا  ويف  االحتامالت.  لكل  االستعداد  حتاول 

فإهنا تتحرك عىل أكثر من مسار: 
الدول املرشحة لالنخراط  األول، حماولة »حتييد« بعض 
وجهت  السياق،  هذا  ويف  املحتملة.  الرتتيبات  هذه  يف 
إيران إشارات إجيابية عديدة إزاء استعادة العالقات مع 
السعودية. وحرصت عىل دعم دور الوسيط الذي تقوم 
للمحادثات  األخرية  اجلولة  استضافت  التي  قطر،  به 
الواليات  مع  مبارش  غري  بشكل  جرت  التي  النووية 

املتحدة يومى ٢8 و٢9 يونيو املايض. 
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اطمئناهنا،  وربام  إدراكها،  مع  بالطبع،  ذلك  ويتوازى 
لصعوبة انخراط دول بعينها يف مثل هذه الرتتيبات، عىل 
غرار العراق. ففضاًل عن أن هناك نفوذًا واضحًا ال يمكن 
جتاهله إليران داخل األخرية، فإن العراق اختذت بدورها 
إرسائيل،  مع  بالتطبيع  خاصة  خطوات  اختاذ  بمنع  قرارًا 
وهي تطورات تسري دون شك يف اجتاه معاكس ملثل تلك 

الرتتيبات. 
ال  املنافسة،  القوى  مع  العالقات  نطاق  توسيع  الثاين، 
رئييس  إبراهيم  الرئيس  أن  الفتًا  كان  وقد  روسيا.  سيام 
قزوين  بحر  قمة  اجتامع  يف  مشاركته  خالل  حرص 
اجتامع  عقد  عىل  املايض،  يونيو   ٢9 يف  آباد،  عشق  يف 
هناك  أن  ورغم  بوتني.  فيالديمري  الرويس  الرئيس  مع 
»حساسية« إيرانية ال يمكن إغفاهلا إزاء تطور العالقات 
تؤسسها  التي  القوية  العالقات  مع  حتى  روسيا،  مع 
كانت  الرسالة  فإن  تارخيية،  العتبارات  الدولتان، 
واضحة، ومفادها أنه إذا كان أحد األهداف املبتغاة من 
ملء  من  واشنطن  خصوم  منع  هو  الرتتيبات  تلك  مثل 
فراغ االنسحاب األمريكي من املنطقة، فإن إيران سوف 
تعمل عىل إعاقة هذا اهلدف، عرب السامح بتوسيع نطاق 
العالقات مع هؤالء اخلصوم؛ ومها روسيا عرب التعاون 
التعاون  خالل  من  والصني  والعسكري،  النووي 

االقتصادي. 
جيعلها  بشكل  النووية،  املفاوضات  أمد  إطالة  الثالث، 
بال أفق، فال هى فشلت وأعادت أزمة الربنامج النووي 
وانتهت  نجحت  هى  وال  األول،  مربعها  إىل  اإليراين 
سوف  ما  استرشاف  حني  إىل  األقل  عىل  وذلك  بصفقة، 
املرحلة  خالل  جديدة  معطيات  من  بايدن  زيارة  تفرضه 

القادمة. 
وهنا، فإن إيران تبدو مطمئنة، إىل حد ما، من أن الدول 
الغربية يف حاجة إىل اتفاق نووي معها، أواًل لكي تتجنب 
اندالع أزمة جديدة يف املنطقة بالتوازي مع استمرار أزمة 
احلرب الروسية-األوكرانية. وثانيًا، لكي ختفف من حدة 
أزمة إمدادات الطاقة، التي ترى إيران أهنا أحد العناوين 

الرئيسية لزيارة بايدن. 

نحو توازن جديد في الشرق األوسط

»الربيع  موجة  كرستها  التي  الفوىض  حالة  خلقت  لقد 
فيها  استطاعت  اإلقليم،  يف  جديدة  توازنات  العريب« 
-بتنسيق  الدول  غري  من  والفاعلون  العربية  غري  القوى 
مبارش أو غري مبارش فيام بينها- استغالل حالة الفراغ التي 
أوضاعها  عىل  قليلة  غري  لفرتة  مرص  انكفاء  عن  نتجت 
الداخلية، وخروج دول مثل العراق وسوريا من املعادلة 
ساحة  إىل  أخرى  عربية  دول  وحتول  واألمنية،  السياسية 
توجه  جاء  ثم  الدويل.  أو  واإٍلقليمي،  الداخيل  للرصاع 
ملصلحة  باإلقليم  ارتباطها  لتخفيف  املتحدة  الواليات 
التفرغ ملرسح »اإلندو-باسيفيك« واملواجهة مع الصني، 

ليمثل عاماًل إضافيًا لتكريس هذا الواقع اجلديد. 
اإلقليم اآلن يشهد اجتاهًا معاكسًا هلذه التحوالت، عنوانه 
العربية  القوى  المتالك  كبرية  فرصة  وجود  الرئييس 
هلذا  أسس  باإٍلقليم.  الرئيسية  السياسات  زمام  الرئيسية 
التوجه جمموعة من التحوالت املهمة؛ أبرزها عودة دور 
مرص القوي إىل اإلقليم وخروجها من حالة االنكفاء عىل 
املتحدة إىل مراجعة طبيعة  الواليات  الداخل، واضطرار 
عالقاهتا والتزاماهتا جتاه القوى العربية الرئيسية باإلقليم، 
حتت تأثري عوامل عدة، أبرزها فشل املراهنة عىل العودة 
إىل االتفاق النووي مع إيران )حتى اآلن(، وتزايد األمهية 
والتي  للطاقة،  واملصدرة  املنتجة  العربية  للدول  النسبية 
رشق  غاز  اكتشافات  بفعل  حديثًا  مرص  إليها  انضمت 
املتوسط والبنية التحتية لتسييل الغاز، وحسابات الرصاع 
األمريكي مع روسيا والصني. كام أسس له أيضًا عدد من 
األزمة  انتهاء  أمهها  اإلجيابية،  البينية  العربية  التحوالت 
مقاربة  طرح  إىل  واالجتاه  قطر،  مع  املرصية  اخلليجية/ 
مباحثات  وبدء  اليمنية،  األزمة  بشأن  جديدة  خليجية 
ذلك  إىل  أضف  العراق.  بمساعدة  إيرانية  سعودية- 
تنامي اجتاه داخل العراق بقيادة رئيس الوزراء مصطفى 
اإلقليم  مع  متوازنة  عالقات  بناء  إىل  ينحاز  الكاظمي 

وُيعيد االعتبار لروابطه العروبية التارخيية. 
توازنات  لفرض  كبرية  فرصة  ختلق  التحوالت  هذه 
جديدة يف اإلقليم، جوهرها إعادة االعتبار ألدوار القوى 
اخلليجي،  التعاون  وجملس  مرص،  يف  ممثلة  الرئيسية، 
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من  جديدة  ملرحلة  والتأسيس  واألردن،  والعراق، 
القوى  مع  اإلقليم  وعالقات  اإلقليمية،  العالقات 

الكربى، وعىل رأسها الواليات املتحدة. 
عدة،  رشوطًا  يتطلب  الفرصة  هلذه  األمثل  االستغالل 
القوى  جانب  من  حمدد  تصور  وجود  رضورة  أمهها 
األساسية  والتحديات  القضايا  بشأن  الرئيسية  العربية 
التهديد(،  وأنامط  والرصاع،  التعاون  )قضايا  باإلقليم 
القضايا،  هذه  بني  التفاعل  مسارات  إدارة  وطريقة 
وعىل  الكربى  والقوى  اإلقليم  بني  العالقة  وطبيعة 
رأسها الواليات املتحدة، ونمط توزيع األدوار واألعباء 
االعتبارات  إىل  استنادًا  القوى  هذه  عىل  واملسئوليات 
واحلسابات اجليوسياسية واالقتصادية واألمنية. وستظل 
ومستدامة  موازية  عربية  دبلوماسية  جلهود  حاجة  هناك 
عن  للدفاع  نفسها  املتحدة  الواليات  داخل  ومنسقة 
هذه  وجتنيب  اإلقليم،  بشأن  العربية  والرؤى  املصالح 

املصالح التحول بني اإلدارات األمريكية املختلفة. 
يف  الدخول  بالرضورة  يعني  ال  اجلديد  التوازن  هذا 
باإلقليم  العربية  غري  القوى  مع  رصاعية  عالقات 

أوزاهنا  أو  الدول  هذه  مصالح  جتاهل  أيضًا  يعني  وال 
ضوابط  وضع  أمهية  بالرضورة  يعني  لكنه  اإلقليمية، 
حمددة للعالقة مع هذه القوى، وعالقاهتا باإلقليم، تقوم 
اإلقليم  لوحدات  القومي  األمن  احرتام  عىل  باألساس 
وملصالح كل دوله، واحرتام مبدأ السيادة الوطنية، وعدم 

التدخل يف الشئون الداخلية. 

***

الرشق  إقليم  يف  حقيقيًا  استقرارًا  إن  القول،  خالصة 
الواليات  لعالقات  جديدًا  تأسيسًا  يتطلب  األوسط 
من  جمموعة  اعتباره  يف  يأخذ  اإلقليم،  دول  مع  املتحدة 
األمنية  الرتتيبات  فكرة  تاريخ  أبرزها  املهمة،  املعطيات 
ما  رغم  دوله  بني  االسرتاتيجية  والتباينات  باإلقليم، 
بينها من توافقات يف قضايا عدة، وطبيعة اللحظة الراهنة 
املصالح  تعقد  من  تتضمنه  وما  العاملي  النظام  تطور  يف 
الدولية وتشابكها. كذلك، فإن تأسيسًا جديدًا لعالقات 
القوى اإلقليمية ال يمكن أن يكون تأسيسًا مستدامًا طاملا 
مل يتم التعاطي مع قضايا مركزية مثل القضية الفلسطينية.


