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  متهيد 

، وهو الأول يف سلسة 1984يطلق مركز ادلراسات الاسرتاتيجية تقريره الاسرتاتيجي الأول منذ تأأسيسه عام  

سيمت نرشها س نواي. تمكن أأمهية هذه التقارير يف تقدمي ما يساعد املثقفني وصناع القرار عىل تطوير فهم  تقارير  

حتليال   الاسرتاتيجية  ادلراسات  مركز  قدم  وادلولية.  الإقلميية  الس ياسة  حترك  اليت  للعوامل  وشامل  واسع 

ق مبسائل جيوس ياسة وأأمنية ومسائل  اسرتاتيجيا يف عدد من اجملالت عىل املس تويني الإقلميي وادلويل تتعل

والصحة والتعلمي والأداين وقضااي اجلندر والأقليات والالجئني.    نوعيادلفاع والس ياسة اخلارجية والاقتصاد ال 

  وقد اكن لنتاجئ حتليالتنا ودراساتنا أأمهية تتجاوز الأردن اإىل املنطقة لكها.

ورية اليت من شأأهنا تقدمي سيناريوهات متوقعة للتوهجات  يصدر املركز أأيضا عددا من التقارير والتحليالت ادل

الأمنية والاقتصادية واجليوس ياس ية واجليواسرتاتيجية، وأأحباث "املؤرش العريب" و "مؤرش اجلندر" و"مؤرش  

: 2021التدين" ونبض الشارع  الأردين. وقد نرش املركز مؤخرا تقريره الأول عن الأردن بعنوان: "الأردن يف  

 والسيناريوهات".   التوهجات

يلعب مركز ادلراسات الاسرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية دورا هاما وأأساس يا بصفته مؤسسة تُعىن بتقيمي وتصممي  

س ياسة التدخل القامئة عىل الأدةل. يُعترب املركز خزان تفكري يرتكز اهامتمه حول الس ياسات العامة والتحليل  

الس ياس ية والفكرية. كام حصل مركز ادلراسات الاسرتاتيجية عىل  الاسرتاتيجي واجليواسرتاتيجي والقضااي  

فريقيا عام   وما زال حمتفظا هبذه املرتبة. واس تطاع   2016مرتبة أأفضل مركز للمتزي يف الرشق الأوسط وشامل اإ

  -2020اذلي مت حتديثه يف عام  - جحز ماكن هل مكؤسسة فكرية وحبثية وفقا للمؤرش العاملي للمؤسسات الفكرية

 واذلي يشلك بدوره جزءا من "برانمج مراكز التفكري ومؤسسات اجملمتع املدين" يف جامعة بنسلفانيا.  

 

 الاس تاذ ادلكتور زيد عيادات                                                                         

 مركز ادلراسات الاسرتاتيجية   – مدير                                                                         
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عتداءات   تنويه: مت اعداد هذا التقرير قبل الأحداث و التطورات  يف فلسطني احملتةل ومواهجة الفلسطينني لالإ

 . وامتدت لاكمل الرتاب الفلسطينية   ، و الأقص   ، و الغطرسة الإرسائيلية اليت بدأأت يف القدس 
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 أأول: مقّدمة 

هيدف هذا التقرير املوجز، الأقرب اإىل صيغة الورقة البحثية منه اإىل صيغة التقرير التارخيي أأو الزمين، اإىل  

فيه اليوم، ما يه سامت  التأأمل يف ثالث قضااي رئيس ية: تتعلق الأوىل بتساؤلت عن طبيعة العامل اذلي نعيش  

اإىل أأي مدى ميكننا اعتباره مس تقرا يسهل التنبؤ مبا قد حيدث فيه من تغريات؟ هل ميكل أأحصاب   هذا العامل؟ 

السلطة وُصنّاع القرار البصرية والرؤاي أأم أأننا أأمام سيناريو "أأمعى يقود أأمعى"؟ هل املسؤول عن حريتنا وجعزان  

ة وابئية أأربكت البرشية؟ أأم أأن غياب اليقني يف أأصهل بنيوي ممتد عرب التارخي؟ عن التنبؤ أأزمة فكرية تتعلق بأأزم

أأما القضية الثانية فتمتحور حول الأس ئةل التالية: اإىل أأي مدى ميكننا اعتبار منطقة الرشق الأوسط خطرية  

ة وعدا  وخارجة عن الس يطرة؟ ولنكون أأكرث دقة: هل يه كذكل فعال؟ هل يقّدم "اتفاق أأبراهام" للمنطق

بزبوغ جفر جديد؟ هل أأصبح النعمي املنتَظر قاب قوسني أأو أأدىن أأم هو هدوء ما قبل العاصفة؟ ويف اخلتام  

الفعاليات عىل املس تويني   الثالثة اإىل دور الأردن وموقعه يف ادلوائر الواسعة واملتداخةل من  تتطرق القضية 

لتحدي الاقتصادي اذلي  اب  متخصصةول أأي اعتبارات  الإقلميي والعاملي. جيدر ابذلكر أأن هذا التقرير ل يتنا

براز اجلوانب اجليواسرتاتيجية فامي خيص  فقط  نظرا لكونه معروفا للجميع وبدهييا، ليؤكد    يواهجه الأردن عىل اإ

 الأمن العاملي والإقلميي والأردين. لنلِق أأول نظرة رسيعة عىل العامل.  

 

 اثنيا: عاملٌ يكتنفه الغموض 

عادة  تنظمي التحالفات اجليوس ياس ية عىل مبدأأ القوة ، وهذا يعين أأن أأي حماوةل للمتسك اجلدي واحلريف   تعمتد اإ

 ابلقمي كأساس للتحالفات ل تصب يف صاحل الولايت املتحدة وحتول دون خدمة مساعهيا.   

أأحداث تسرتعي الانتباه. الأوىل: اهتم الرئيس الأمرييك ابيدن الرئيس   ، وقعت ثالثة  2021/اذار  خالل شهر

الرويس بوتني بأأنه "قاتل" لريد الأخري عىل هذا الهتام ابس تدعاء السفري الرويس يف الولايت املتحدة للعودة  

ملتحدة والهند  اإىل موسكو لإجراء املشاورات. الثانية: ُعقد لقاء افرتايض مجع رؤساء ورؤساء وزراء الولايت ا

والياابن وأأسرتاليا )التحالف الرابعي( لوضع اسرتاتيجية هتدف اإىل احتواء الصني. وأأخريًا أأعلنت اململكة املتحدة  

 أأهنا تعزتم رفع سقف ترسانهتا النووية. 

من خالل طرح تساؤلت، قد تثري شيئا من القلق، يف س ياق أأكرث اتساعا    ةميكن توضيح هذه الوقائع الثالث

اذلي  ومش التحدي  اثنيا:  تصاعد الاستبداد.  مع  للتعامل  اتباعه  اذلي ميكن  والهنج  أأول: معضةل روس يا  ول: 

تشّّكه الصني والبحث عن أأجنع الوسائل ملواهجته. ول يقل أأمهية عام س بق ذكره التساؤل عن أأمهية دور حلف 

اء الافرتايض للتحالف الرابعي مل حترضه  شامل الأطليس )الناتو( يف هذا الس ياق مع رضورة الإشارة اإىل أأن اللق
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لزايدة وتطوير    اليت متكل أأسلحة نوويةأأي من دول الاحتاد الأورويب. اثلثا وأأخريا: كيف س يؤثر سعي ادلول 

 وانتشار الأسلحة النووية؟   ترسانهتا عىل امللف الإيراين 

ذلاتية، حيث يتناىم دلى الروس شعور روس يا يف اذلاكرة البعيدة كصورة ضبابية مشوشة نتيجة لعزلهتا ا  تقبع

وابلأخص العامل الغريب. وعىل الرمغ من مغامراهتم الاسرتاتيجية املتفرقة يف سوراي وأأوكرانيا،  ابنفصاهلم عن العامل،

ل أأن اإحساسهم ابلعزةل واحض ومس يطر  .اإ

ل ابلنكفاء اإىل ادلاخل. فالأ  خذ مبنطق الانفتاح اإىل أأقص  يف الواقع، لن تتحقق لروس يا بقيادة بوتني النجاة اإ

أأفضل الأحوال. رمغ    راهحد ممكن، احلد كام ت للصني يف  أأكرث من دور رشيك اثنوي  لها  يقّدم  لن  روس يا، 

العالقات املتينة بني ادلولتني، تبدو روس يا مرتددة يف ادلخول يف حتالف أأمين رمسي مع الصني فهذه اخلطوة  

ىل الاحتاد الأورويب  مبثابة اعرتاف رصحي بتكل املاكنة الثانوية. من هنا ميكن فهم عدم اهامتم روس يا ابلنضامم اإ 

ابت واحضا أأن روس يا ل تترصف مكخِطط اسرتاتيجي .  اذلي لن حتظى حتت مظلته بفرصة لعب دور قيادي

  أأو كدوةل متكل رؤاي اسرتاتيجية، بل كضاٍر جرحي يتقن الكر والفر.

ايه ب "القاتل"  مل يعبأأ الرئيس الأمرييك ابيدن ابس تخدام اللهجة ادلبلوماس ية عندما هامج نظريه الرويس وا صفا اإ

العام   الأمريكية يف  الرئاس ية  تدخهل يف الانتخاابت  مثن  بدفع  السابق    2020وتوعّده  الرئيس  لصاحل خصمه 

ن أأغفلنا غضب الرئيس ابيدن وهتديداته، فاإن سعي روس يا لإحداث الفوىض يف العامل  ترامب.   لكن حىت واإ

دف اإىل فوىض عاملية تقرتب من الانفالت لأن ذكل  جيّل ل ميكن التغايض عنه. ول يُفهم من ذكل أأهنا هت

س يطالها حامت، لكهنا تتبع س ياسة البحث عن "عقب أأخيل" يف املناطق اليت تفتح لها احامتلت الاس تغالل  

والاس تفادة. يف حاةل دول مثل سوراي وليبيا فاإن التدخل الرويس الواحض فهيا ليس سوى دليل دامغ عىل  

معان روس يا يف توظيف ت كل الس ياسة لصاحلها. يعزز هذا املنطق اذلي تتبعه روس يا أأمهيهتا وماكنهتا بني دول  اإ

برازه من خالل تقدمي نفسها كحليف بديل   املنطقة بأأقل مثن ممكن، الأمر اذلي حترص عىل التشديد عليه واإ

انهتىى املطاف ابلتدخل  للولايت املتحدة يف جمالت )الأسلحة والتجارة والأسواق(. ففي احلاةل الأوكرانية مثال  

حلاق جزيرة "القرم" بروس يا. أأما خبلقها للفوىض يف رشق أأوكرانيا فاإهنا تطرح نفسها ل كدوةل هتدد   الرويس ابإ

الأمن الأورويب بل كرشيك ل ميكن الاس تغناء عن هجوده يف مواهجة هذا الهتديد! وبناء عىل ذكل يصبح من  

أأوكرانيا مبعزل عن التدخل الرويس املبين عىل اعتبار روس يا    غري املمكن البحث عن حلول للأزمة يف رشق

 طرفا معنيا هبذا الزناع.  

ل ميكن التغايض عن التدخل الرويس يف انتخاابت عدد من ادلول الغربية كربيطانيا والولايت املتحدة. يشلك  

مثالي "بريكست" حبكًة  الأورويب  بريطانيا من الاحتاد  اإىل جانب خروج  التدخل  تغتمنها روس يا  هذا  قد  ة 

س ياسة  أ خر:  مبعىن  أأو حممتل.  فعيل  هتديد  ابعتبارهام مصدر  الأورويب  بريطانيا والاحتاد  من  لإضعاف لك 
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اإضعاف اخلصم! وينطبق هذا أأيضا عىل التدخل يف انتخاابت عدد من ادلول الرشق أأوروبية، دلمع الأحزاب  

  لتجريده من قدرته عىل حماسبهتا عىل أأفعالها.  املنحازة لس ياسة روس يا وزعزعة متاسك الاحتاد الأورويب

تبقى    2020و    2016عىل الرمغ من أأن مسأأةل التدخل الرويس يف الانتخاابت الرئاس ية الأمريكية يف عايم  

ل أأن املنطق وادلافع ملثل هذا التدخل ابذلات واحض ومفهوم. فتقويض نزاهة املرشوع   مفتوحة عىل التكهنات، اإ

ييك حيقق بال أأدىن شك فائدة عظمية لروس يا. كسلطة س ياس ية ترى يف الانتخاابت احلرة  ادلميقراطي الأمر 

أأن ترى روس يا يف حماولت تقويض   الطبيعي  القانون هتديدا مبارشا دلميومهتا وجناهتا، من  والعادةل وس يادة 

جنازا كبريا لها ل س امي وأأن هذا التقويض ميتد اإىل ال  تشكيك يف معىن وقمية املامرسة  املرشوع ادلميقراطي الأمرييك اإ

ادلميقراطية يف حد ذاهتا وجيرد الولايت املتحدة من قوهتا النامعة. أأما الفائدة الثانية اليت جتنهيا روس يا من مثل 

هذا التدخل فتمكن يف اإضعاف الوحدة الأمريكية الواقعة أأصال حتت هتديد تنايم احلس القويم املتطرف اذلي  

ذا أأخذان بعني الاعتبار اجلانب الإثين لهذا احلس القويم املتطرف،  مثهّل وأ زره الرئيس ا لأمرييك السابق ترامب. اإ

فميكن النظر اإىل روس يا كحليف ل مكصدر هتديد، فهىي يف الهناية دوةل مس يحية ينمتي ساكهنا اإىل الإثنية  

ادلامع  للطرف  الأخري  هذا  ولء  بعينه  مرحش  لصاحل  التدخل  يضمن  وأأخريا،  يسمى ب    البيضاء.  ما  هذا   ،

 "العرفان ابمجليل".  

روس يا لها يتيح للأخرية فرصة التقاط أأنفاسها لكنه يف الوقت    ودمع من املفارقة أأن تنايم الزنعة القومية الأمريكية  

نفسه يزيد من احامتلية املواهجة مع حليفهتا الصني. يف الواقع، لقد اكنت هذه املسأأةل اإحدى القضااي اليت أأاثرها  

ب الصيين يف اجامتع مع وزير اخلارجية الأمرييك بلينكن أأثناء زايرته اإىل الصني )وفقا لصحيفة الغارداين  اجلان

التعاون مع حلفاء تقليديني أأساس يني   19/3/2021 أأجندة القومية املتطرفة اس تحاةل  (. فقد ينجم عن دمع 

زاء تص اعد عصبية البيض القومية يف أأمرياك. وهكذا اكلياابن وكوراي اجلنوبية، كام أأن الهند ستشعر بعدم الراحة اإ

يتبني أأن تغذية روس يا لعصبية البيض القومية يف الولايت املتحدة حتمل الكثري من املفارقات، لكهنا ابلتأأكيد  

قوة الولايت املتحدة. وقد يفرس هذا الطموح  اإضعاف  الوس يةل الأجنع لإشعال فتيل نزاعات داخلية من شأأهنا 

 اللجوء اإىل حرب معلوماتية )حرب الإنرتنت( عندما يتعلق الأمر ابلس ياق الأمرييك، ويفرس اإرصار روس يا عىل

دراكها حلجم اخملاطرة.    أأيضا اإجحام الصني عن حماوةل ثين روس يا عن مثل هذه التدخالت رمغ اإ

القانون والقمي   اليت  تتعارض صيغة احلمك الاستبدادي يف روس يا بشلك مبارش مع مبدأأ س يادة  ادلميقراطية 

الرئيس ابيدن. تشلك روس يا يف هذا الس ياق حتداي مبارشا   دارة  اإ تقّرها وتساندها،  الأقل  أأو عىل  تتبناها، 

حقوق    . ذلكل معلت الولايت املتحدة عىل التعلمل مع ملفللتوجه ادلميقراطي ل ينبغي الاس هتانة خبطورته

أأما  دبلومايس.  واقعي ومنطق  انتقاد  ابلنس ب الإنسان بشلك  به عىل  واملبالغ  املتش نج  فعلها  فاإن رد  للصني  ة 
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الولايت املتحدة لنهتاكها حقوق الإنسان فقد شّدد عىل ذم والتنديد ابملسؤولني الأمريكيني أأمام العامل أأمجع.  

 واكن جليا حرص الصني عىل أأن يكون التنديد علنيا.  

املتحدة يف سعهيا لتنفيذ أأجنداهتا ممتثال حبمةل من    ابت واحضا منذ ال ن جحم الضغط اذلي تتعرض هل الولايت

 ردود الأفعال العنيفة واملنظمة من قبل عدد من الأنظمة الاستبدادية تقودها روس يا والصني. 

وعىل صعيد متصل يكشف الاحتاد الأورويب عن مدى اس تعداده لتبين هذه الأجندة من خالل توقيعه لتفاق  

هذا العام قبل تنصيب الرئيس ابيدن بأأسابيع قليةل. ل بد هنا من التوقف عند    الاستامثر املتبادل مع الصني

اجامتع "التحالف الرابعي" وما محهل من مفارقات.  حيث تُس تدعى اإىل الاجامتع الهند اليت تتجه حتت قيادة  

نسان!  الرئيس "مودي" حنو شلك من أأشاكل احلمك الاستبدادي هبدف التصدي لنهتأاكت الصني حلقوق الإ 

 لكن الهند لها أأولوية خمتلفة ابلنس بة للولايت املتحدة، وهذا ما تدركه الأخرية جيدا.  

ليه  اإ القمي ادلميقراطية كأساس    ما هو املدى اذلي قد تصل  الإنسان وتبين  بأأجندات حقوق  الياابن برتحيهبا 

ى بعيدًا. مؤرشات حقوق  جوهري يف س ياس هتا اخلارجية حىت يف تعاملها مع الصني؟ ابلتأأكيد لن يكون مد

الإنسان وادلميقراطية يف الياابن معروفة وواحضة واثبتة، كام أأن الياابن دوةل تتعامل جبدية وَحرفية شديدة مع  

  تواىن مبدأأ "عدم التدخل" يف هذا الس ياق، ول ختتلف كوراي اجلنوبية كثريا عن الياابن من هذه الناحية. لن ت 

أأي من القوى ال س يوية الرئيس ية يف اتباع أأجندات حقوق الإنسان وتعزيز ادلميقراطية، والصني تفهم ذكل. مما 

يعين أأن ميض الولايت املتحدة قدما بفرض أأجنداهتا قد يقود اإىل نتاجئ عكس ية حتّول هذه الأجندات اإىل  

ماكنية حت ويل أأجندة حقوق الإنسان اإىل أأجندات قومية  فرصة تتلقفها الأنظمة الاستبدادية اليت ستمثن عاليا اإ

مضادة تؤّمن لها الاس مترارية. ابلنس بة للكثري من الأنظمة الاستبدادية، بل وبعض الأنظمة ادلميقراطية أأحياان،  

 يكون التعصب القويم واخلصوصية السبب الوحيد لس مترارية هذه الأنظمة وجناهتا.  

ل    أأمجع، هو وابء عاملي فتك ابلعامل  2021و    2020نترش يف عايم  ، اذلي ا19- عىل الرمغ من أأن وابء كوفيد اإ

أأن الاس تجابة لهذه الأزمة، خاصة برامج تصنيع اللقاح، اكنت ولأس باب ميكن فهمها وطنية وقومية ابدلرجة  

 مفارقة لكهنا يف ذات الوقت حقيقة تشجع وتدمع  الأوىل، ومل حيصل البعض عىل أأكرث من فتات خلّفه الأغنياء..

ناكر تنايم احلس القويم والتقوقع عىل اخلصوصية والعداء لل خر اليت بدأأت   احلس القويم. ل ميكن لأحد اإ

تتضح معاملها يف ادلول املس تقبةل للمهاجرين بعد أأن حتولت اإىل أأرض خصبة تنتعش فهيا مثل هذه التوهجات.  

ل أأن ش بح الأجندات    حصيح أأننا نبدو كأمة واحدة عندما نعرّب عن قلقنا من تدهور احلاةل البيئية لكوكبنا، اإ

 القومية حيوم حولنا ول يبدو أأنه يعزتم الرحيل قريبا.  
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دارة جديدة   دارة ترامب اإىل اإ لن مير وقت طويل قبل أأن تدرك الولايت املتحدة برئاسة ابيدن أأن الانتقال من اإ

ا وتكتفي ابلقيادة ابلقدوة لبناء منوذج  لن يمت بشلك مفايجء وجذري. رمبا سيتعني علهيا أأن ختفف من حدة لهجهت

 تأأمل أأن يغري ال خرين يف اتباعه.  

يمتحور  أأصهل،  املتحدة هو حتٍد جيوس يايس يف  الولايت  يواجه  احلقيقي اذلي  التحدي  أأن  مما س بق  يتضح 

زاء هنوض املارد الصيين وطبيعة وجحم التحالفات العاملية كأداة فعاةل  يف  بشلك أأسايس حول كيفية الترصف اإ

التصدي لهذا التحدي. يف هذا الإطار ميكن اعتبار اجامتع "التحالف الرابعي" انطالقة جيدة جلس النبض  

بدل من التشديد عىل قضااي ادلميقراطية وحقوق الإنسان اذلي لن خيدم الغاية من حتالفات هبذه الأمهية سواء 

ول دون انفراج الضباب. فاملبالغة يف تسليط  اكنت حتالفات فعلية أأو حممتةل، وسيسهم يف تعقيد املوقف وحي

الضوء عىل املسائل اخلالفية مع الأنظمة الاستبدادية قد ينصب خفا للولايت املتحدة حيرهجا ويقلّص من مرونة 

 ردود أأفعالها واس تجابهتا.  

يجية ل أأيديولوجية.  عندما حتتدم احلرب تُنسينا التارخي، والتارخي خيربان أأن احلرب الباردة اكنت حراب جيواسرتات 

الصةل   شديدة  الصني"  "ورقة  اس تخدام  حول  الشهرية  كيس نجر  عبارة  زالت  ما  طويل،  وقت  مرور  رمغ 

ابن احلرب الباردة موقفا معاداي لالحتاد السوفييت وهذا ما جعلها جزءًا من التحالف   حبارضان. اختذت الصني اإ

 ليوم، اكن استبداداي رافضا لتبين أأي مرشوع دميقراطي. الغريب، عىل الرمغ من أأن نظاهما احلامك أ نذاك، كام ا

مل تكن احلرب الباردة رصاعا مع الاستبداد والطغيان بقدر ما اكنت حراب عىل الش يوعية، بدليل أأن عددا من  

ذا ما سلّمنا بأأن   الأنظمة الاستبدادية والقمعية حتالفت مع الغرب ضد الش يوعية. وميكن فهم ذكل بسهوةل اإ

الأخالقية للحرب تصوغها الرغبة العميقة ابلنجاة وحفظ النفس ل الأيديولوجيا. وابلتايل ابت هتديد  املربرات  

 الش يوعية للعديد من ادلول والأنظمة مسوغا لعقد حتالفات غري منسجمة أأيديولوجيًا.  

مه وتعقيداته تتفق معظم التحليالت وال راء عىل أأن الصني اليوم تشلّك هتديدا للولايت املتحدة يفوق حبج

. فعىل الصعيد الاقتصادي، تُعد الصني قوة عاملية ل يس هتان هبا  سابقاً   التحدي اذلي فرضه الاحتاد السوفييت 

وجزءًا أأساس يا من منظومة الاقتصاد العاملي، ابلإضافة اإىل أأهنا عضو يف منظمة التجارة العاملية، وتلعب وفقا  

اكها لهذه القواعد، تبقى عىل اس تعداد لاللزتام بأأحاكم منظمة التجارة  للقواعد ادلولية. أأي أأهنا حىت يف حال انهت

لهيا لفض الزناع بيهنا وبني الولايت املتحدة. ول ميكن التغايض عن املوضع اذلي احتلّته     العاملية اليت قد تلجأأ اإ

دارة الرئيس ترامب. بني اخلطاب والواقع اليت خ الصني كرائدة يف التجارة العاملية احلرة لتسد بذكل الفجوة   لّفهتا اإ

تنادي الصني، ذات التوجه القويم، بس ياسة خارجية تقوم عىل مبدأأ عدم التدخل. وتعمل الش يوعية مبالمح  

برازها للسامت الأممية اليت ل تس تطيع حىت الصني   براز الشخصية القومية للصني أأكرث من اإ صينية عىل تعزيز واإ

ن مل حيمل هذا املسّمى، فالعديد من  فاحلزب ال    نفسها متيزيها وحتديدها. ش يوعي الصيين هو حزب قويم واإ
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أأجنداته الس ياس ية احمللية واخلارجية ليست سوى انعاكس للحس القويم املامثل ذلكل السائد يف هونغ كونغ  

ل أأن الصني مس تعدة للعب وفق   واتيوان والياابن وكوراي الشاملية والهند. رمغ لك ما تروج هل اخلطاابت، اإ

جندة قومية عاملية. ول يقل احلس القويم للرئيس الصيين يش جني بينغ عن احلس القويم دلى نظريه الربازييل  أأ 

 و رئيس وزراء الهند والرئيس الأمرييك السابق ترامب. 

أأن تكون اتيوان   تنايم وامتداد قوميهتا. من املرحج  اإىل  القومية ابلإضافة  املتحدة الصني  الولايت  ذًا تواجه  اإ

قعة الساخنة التالية لش تعال التوجه القويم بعد هونغ كونغ. وهبذا جتد الولايت املتحدة، وبغض النظر عن  الب

تعريفها لنفسها، أأهنا حماطة بقوى كربى يلعب فهيا التوجه القويم ادلور الأبرز يف صياغة خشصياهتا الوطنية، 

العميل، ل بد من التوقف عند السؤال عن ينطبق ذكل عىل الأصدقاء والأعداء عىل حد سواء. عىل الصعيد 

 كيفية معارضة واحتواء وجماهبة هنوض الصني القومية واجلو العاملي املتسم بتصاعد التوهجات القومية.    

وعليه فاإن العامل كام نعرفه، بعيدا عام ميليه احلس الأخاليق ،قامئ عىل أأسس واقعية ونفعية. ذلكل ينبغي عىل  

أأن تُعقد وفقا حلساابت دقيقة ورؤى واحضة تأأخذ بعني الاعتبار الهنج الواقعي والنفعي. يف التحالفات العاملية  

عامل غري مثايل كعاملنا، فاإن أأفضل ما نرجو حتقيقه هو املصلحة اذلاتية املس تنرية اليت تتيح لنا فرصة النظر اإىل  

 الأمام بدل من موطيء القدم. 

املت  للولايت  فهىي دوةل مينحها  تفرض الصني حتداي حقيقيا  الرئيس ية الكربى،  القوى  العديد من  حدة وغريها 

هنوضها شعورا ابلس تثنائية والتفوق ل يضريها وضوحه للعامل. ول ميكن النظر اإىل  منوها العسكري وتوسعها  

ل اكنعاكس لتعاظم قوهتا ورسعة هنوضها. يف ظل أأسوأأ هبوط اقتصادي يواجه العامل ،  يف حبر الصني اجلنويب اإ

بنس بة س تة يف املئة )انظر امللحق(، ويه زايدة ل ترىق اإىل   2021ترفع الصني سقف نفقاهتا العسكرية للعام 

ذا أأخذان الناجت الإجاميل القويم ابحلس بان..  الأمر اذلي جيعلها نس بة  سقف النفقات العسكرية للولايت املتحدة اإ

 ماذا لو قادت الصني العامل اقتصاداي وعسكراي؟   معقوةل. لنطرح سؤالا بس يطا بل وساذجا أأيضا: ماذا لو؟ 

يتضمن تصاعد قوة الصني دون أأي رقابة احامتلت ل يس هتان خبطورهتا ابلنس بة لبعض ادلول وكيفية تناول 

بعض القضااي. فبالنس بة لدلول اليت يشوب عالقاهتا مع الصني توتر بسبب تنازع الس يادة عىل أأراضهيا، اكلياابن  

اجلنوبية واتيوان وعدد من ادلول ال س يوية املطةل عىل حبر الصني اجلنويب، قد جتد نفسها أأمام    والهند وكوراي

حيث س تعكس تسوية هذه الزناعات تباينا   رضورة الانصياع لبعض املطالب اليت قد تفرضها الصني علهيا.

الصني اجلنويب س يطرة    واحضا يف القوى. ومن املرحج أأن يفرز توسع الصني وبناء اجلزر الاصطناعية يف حبر

املساومة  بأأوراق  التحمك  )أأي  النسبية  املزية  و  العاملية  التجارة  ارتداداهتا عىل  البحرية ل حتمد  املمرات  عىل 

املطلوبة ملنح الإذن ابدلخول(. اثلثا، ستسعى الصني اإىل فرض أأجندات صينية يف جوهرها عاملية يف مظهرها،  

لها فروض الولء والطاعة. ميثل جناح هذا السيناريو رضبة  وس تطلب الاعرتاف ابلصني كقوة عاملي تُقَدم   ة 
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موجعة لعدة دول اكلياابن اليت س تعاين من حتطم صورهتا وثقهتا بنفسها. رمبا يلخص لك هذه اخملاوف ما قاهل  

قبل أ لف الس نني عن سبب قيام احلرب البلوبونزية: "ما جعل احلرب حمتية هو   املؤرخ الإغريقي ثيوس يديدز 

 تنايم قوة أأثينا ول عالقة هل ابلأثينيني كعرق".  

س يكون للتحدي الناجت عن تنايم قوة الصني نتاجئ مبارشة عىل حميطها )الياابن والهند وكوراي اجلنوبية...اإخل(  

النار م  بارشة مقارنة ابلولايت املتحدة والاحتاد الأورويب الذلين ميلاكن  ويه ادلول اليت س تكون يف مرىم 

رفاهية التنظري حول خطر تعاظم القوة الصينية. ومع ذكل، فاإن هؤلء مجيعهم جيمعون عىل أأمهية احتواء الصني  

 لضامن اس تغالل قوهتا مكصدر للخري ل للخوف وادلمار.

 اثلثا: الأجندة النووية   

الأسلحة النووية كجزء تاكميل من اسرتاتيجيات ادلفاع للعديد من ادلول سواء تكل املوقّعة عىل  تزتايد أأمهية  

النووي هدف   أأن نزع السالح  الرمغ من  أأو اليت مل توقع. وعىل  النووية  انتشار الأسلحة  معاهدة احلد من 

ل أأن انتشار السالح النووي   حتقيقه يبدو متعذرا يف الأمد القصري واملتوسط، وهذا ما جيعل خطر منشود اإ

 يف تزايد مس متر.  

التخيل عن القيود اليت اكنت قد وضعهتا سابقا عىل ترسانهتا النووية    2021قررت اململكة املتحدة يف شهر أ ذار  

 2020حبلول منتصف العام   180رأأسا حربيا نوواي واليت نصت عىل تقليص ذكل العدد اإىل  225املكونة من 

ن مل يكن اس تحاةل، التنبؤ  (. وي rusi.org)املصدر:   عترب هذا القرار الربيطاين مؤرشا عىل تقلبات وصعوبة، اإ

 ابلبيئة الاسرتاتيجية العاملية مبا يف ذكل الاسرتاتيجيات العسكرية املرتبطة بوضع الأسلحة النووية.

عادة التأأكيد عىل نطاقها النووي، وا سرتاتيجيهتا العسكرية ولعل السبب الأكرث وضوحا لرغبة اململكة املتحدة يف اإ

معوما، يرتبط مبارشة ابلغموض اذلي يكتنف العامل وغياب الطمأأنينة يف س ياق نوااي وأأهداف الصني وروس يا. 

يضاف اإىل ذكل التغري اذلي طرأأ عىل نظرة بريطانيا للعامل بعد خروهجا من الاحتاد الأورويب واملمتثل يف سعهيا 

دها عىل حسن النوااي واتاكلها عىل رشاكهئا الغربيني مبا يف ذكل فرنسا  اإىل الاعامتد عىل النفس بدل من اعامت

والولايت املتحدة. للأسف أأن هذه القرارات تسهم يف زايدة تعقيد وضع ابلغ الصعوبة أأصال وتربك املنظومة  

 النووية ادلولية.  
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ذا ما قورنت بقدرة الولايت املتحدة ور ل أأهنا ل تقل أأمهية،  تعد قدرة بريطانيا النووية صغرية اإ وس يا مثال، اإ

انتشار الأسلحة  املوقعة عىل معاهدة احلد من  املوقعة وغري  بقية ادلول  النووي، عن  للسالح  كدوةل حائزة 

رسائيل.    النووية ويه فرنسا والصني والهند وابكس تان وكوراي الشاملية واإ

                                  

 ة الحربية النوويالرؤوس   البلد 

  6,185-5,800 الواليات المتحدة األمريكية

 6,490-6,372 روسيا 

 215-200 المملكة المتحدة

 290 فرنسا 

 320-300 الصين 

 150 الهند 

 198 – 16 الباكستان 

 40 – 30 كوريا الشمالية

  90 إسرائيل 

 ( Wikipedia .org )المصدر:                                                                                              

 

روس يا والولايت املتحدة عىل متديد معاهدة "نيو س تارت" اليت اكنت قد دخلت حزي التنفيذ بتارخي    وافقت

ضافية لينهتىي العمل هبا يف شهر فرباير    2011فرباير    5 ليشري هذا    2021بدل من    2026ملدة مخس س نوات اإ

ة حتدد عدد الصوارخي النووية  التفاق اإىل تطور اإجيايب يف س ياق احلد من التسلح النووي خاصة وأأن املعاهد

صاروخا نوواي )وفقا لوزارة اخلارجية الأمريكية( فامي جتاوز عدد    1550اليت ميكن للك من ادلولتني نرشها ب  

رأأسا نوواي. أأي أأن الرتسانة النووية    8000الصوارخي اليت نرشهتا لك مهنام يف بعض مراحل  احلرب الباردة  

تني ل تقارن برتسانة الاحتاد السوفيييت السابق اليت وصل سقفها خالل احلرب  لروس يا والولايت املتحدة جممتع 

ل أأن نظرة عىل الأرقام توحض أأن خمزون روس يا والولايت املتحدة من   30000الباردة اإىل  رأأسا حربيا نوواي. اإ

 الأسلحة النووية ل نظري هل بني بقية ادلول. 

مسأأةل الأسلحة النووية أ خذ ابلتصاعد خاصة بعد رفض الولايت    أأما عىل الصعيد الأورويب فاإن الاضطراب يف 

، وهبذا تبقى 2019املتحدة جتديد معاهدة الصوارخي النووية متوسطة املدى اليت انهتىى العمل هبا يف أأغسطس  

 الساحة الأوربية مفتوحة أأمام مجيع الاحامتلت اليت ترخس حاةل من الارتباك وضعف الثقة. 

ن من شأأن تطور كهذا يف مسأأةل الأسلحة النووية أأن يزيد من انتشار السالح النووي اذلي يشكك بدوره   اإ

مبصداقية معاهدة احلد من انتشار الأسلحة النووية اليت لطاملا اكنت الطريق الأقرب اإىل نزع السالح النووي  

انتش انتشاره. عندما خضعت معاهدة احلد من  لتخفيض  النووية عام  والأداة الأساس ية   1995ار الأسلحة 
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ملراجعة عززت دميومهتا، احتدم النقاش بني ادلول النووية وغري النووية حول جدية ادلول النووية امخلس 

والزتاهما بتخفيض ونزع السالح النووي كام تشرتط املعاهدة نفسها. ففي الأصل اكنت معاهدة احلد من انتشار  

خبمسة وعرشين عاما، لتؤكد بذكل عىل أأن احلاجة اإىل امتالك السالح   الأسلحة النووية مؤقتة ُحددت مدهتا 

النووي مؤقتة أأيضا. بقيت النية خلفض ونزع السالح النووي كام اكنت منذ البداية لكن املعاهدة اكتسبت  

ا  لأسلحة النووية، يف سعهيا للتعامل مع هذه املعضةل، احلد من نشاطها اليت متكل . قررت ادلول ميومةصفة ادل

جراء التجارب النووية كام نصت علهيه معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ) (. لكن  1996النووي مبنع اإ

يران والولايت املتحدة   املعاهدة مل تدخل أأبدا حزي التنفيذ حيث رفضت مثاين دول من مضهنا الصني ومرص واإ

 ( Wikipedia.org)املصدر    .الشاملية وابكس تان  املصادقة علهيا، بيامن رفضت التوقيع  ثالث دول يه الهند وكوراي

وهبذا يتبني لنا أأن املنظومة النووية العاملية متضاربة ومتناقضة ومل تعد تمتتع ابلقدرة الالزمة لوضع حد لنتشار  

السالح النووي وحتقيق نزعه. ميكن التدليل عىل ضعف هذه املنظومة ابنعدام منطقية تصنيف ادلول اإىل دول 

لها حسب معاهدة احلد من انتشار السالح النووي، ويزيد    ل متكل أأسلحة نوويةة النووية وأأخرى  أأسلح  متكل

من ضعف املنظومة تكرار ادلول النووية لبعض السلوكيات اليت تشكك يف مدى جديهتا ابللزتام بنصوص  

املنظومة وقدرهتا    املعاهدة. أأما وجود دول حائزة للسالح النووي خارج منظومة املعاهدة فيشكك مبصداقية

عىل الاس مترار، فالتعامل مع ادلول النووية املوجودة خارج منظومة معاهدة احلد من الانتشار خيتلف من  

املقصود. عندما يضعف  لتوضيح الاختالف  مثال جيد  الشاملية  الهند وكوراي  املقارنة بني  أأخرى،  اإىل  دوةل 

وعدم الاتساق يسهل التنبؤ ليس فقط ببقاء السالح  الأساس الأخاليق للمنظومة النووية كنتيجة للتضارب  

 النووي بل حىت بزتايد انتشاره ليصبح نذير شؤم ملنطقة الرشق الأوسط حتديدا كام س نوحض يف القسم الرابع.  

رصارها  بوجود عدة  اتتعقد اخليارات املطروحة أأمام الولايت املتحدة يف مواهجهتا لتحدي تع  ظم قوة الصني واإ

ن مل يكن التعارض. خيلص هذا اجلزء من التقرير اإىل خالصة مفادها  أأجندات عامل  ية حيمك العالقة بيهنا التنافس اإ

أأن أأي حتالف جيواسرتاتيجي تقوده الولايت املتحدة، والقامئ يف جوهره عىل القوة العسكرية، سيتحمت عليه  

ذا ما مت التعامل مع  احتواء والتكيف مع منظومة قميية تمتحور حول ادلميقراطية وقضااي حقوق   الإنسان. أأما اإ

للتحالف، س تظهر احامتلية تقويض   أأو عىل الأقل كهدف أأسايس  مجةل القمي هذه كعقيدة ل بد من فرضها، 

تساق  منطق ومعىن التحالف والغاية اليت ُعقد من أأجلها، وستتعرض الولايت املتحدة اإىل اهتامات بعدم الإ 

 ولن يقترص الرضر عىل الأجندة الأخالقية.   يف حتقيق مساعهيامن شأأهنا اإضعاف مصداقيهتا وجديهتا 

نووية   قيام حرب  املشهد، حيث يشلك خطر  اإىل  تعقيدا جديدا  لتضيف  النووي  السالح  تأأيت مسأأةل  مث 

اإىل حتقيق   السعي  الرمغ من منطقية وعقالنية  لكوكبنا وجناته. عىل  النووي هتديدا حقيقيا  السالح  وانتشار 

ل أأنه من غري املرحج حتقيق هذا  ختفيض ونزع السالح النووي كوس يةل   الهدف يف املس تقبل املنظور تنظميية اإ
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لسالح  ا  يت متكلكننا القول أأن مجيع ادلول الول يبدو أأن ادلول احلائزة للسالح النووي جادة بشأأنه. يف الواقع مي 

النووي، سواء تكل التابعة ملنظومة معاهدة احلد من الانتشار أأو اخلارجة عهنا، تعترب اخليار النووي جزءا  

عادة حتديث  ممكال لسرتاتيجياهتا ادلف برانجمهام النووي، وبريطانيا  عىل  اعية. فروس يا والصني يف طريقهام اإىل اإ

عادة تنظمي التحالف   تعيد النظر يف اخليار النووي والأمر ذاته ينطبق عىل الولايت املتحدة. وابلتايل فاإن اإ

يضم الهند كدوةل حائزة  الاسرتاتيجي تعمتد اإىل حد بعيد عىل السالح النووي. ويقدم التحالف الرابعي اذلي  

للسالح النووي خارج منظومة معاهدة احلد من الانتشار مثال ممتازا عىل دور السالح النووي يف تشكيل  

دراك يصب يف مصلحة ادلول احلائزة للسالح النووي ويضاعف من قلق العامل! ول وجود حىت   التحالفات. اإ

 يب.  ال ن مبا يبرش حبل هذه املفارقة يف املس تقبل القر 

عادة تنظمي التحالف الاسرتاتيجي ادلويل يف ظل تنافس عدد من الأجندات ادلولية كتصاعد التاكفل   ستمت اإ

ن مل نقل الاندماج، والقلق العاملي حول البيئة واخملاطر الصحية املرتبطة ابنتشار وابء كوروان   الاقتصادي، اإ

 حالف اجليواسرتاتيجي. احلايل. س تضاعف لك هذه العوامل من تعقيد طبيعة ونطاق الت 

حلفاهئا   من  وعدد  املتحدة  الولايت  بني  التوتر  من  جو  خلق  يف  وروس يا  الصني  مع  التجارة  تسامه  قد 

اجليواسرتاتيجيني مبا ذكل دول الاحتاد الأورويب. فبيامن تفرض الولايت املتحدة عىل الصني عقوابت أأحادية  

اتفاقا مبدئيا حول الاس  التوتر اذلي يسببه  اجلانب، وقّعت الأخرية  تامثر مع الاحتاد الأورويب، انهيك عن 

اإىل ش بكة العالقات الاقتصادية   أأملانيا وعدد من دول الاحتاد الأورويب. ابلنظر  اإىل  الرويس  الغاز  تصدير 

املعقدة، قد تضطر الولايت املتحدة اإىل الفصل بني التحالف اجليواسرتاتيجي والعالقات الاقتصادية. فاملغالة  

دولية    يف حتالفات  عقد  عند  الاس تفادة  وميكن  هذا  عكس ية،  نتاجئ  تودل  قد  الاقتصادية  العقوابت  فرض 

جيواسرتاتيجية من عدد من ادلول ذات القوى الاقتصادية الصغرية واملتوسطة اليت ل ميكهنا حتمل نتاجئ خوض  

ورة عقد حتالفات جيواسرتاتيجية  حرب اقتصادية مع الصني. تناقش اخليارات التالية ما ميكن أأن يربز يف ظل رض 

من انحية، والتعاون الاقتصادي اذلي ميكن جتنبه واحلاجة اإىل اس تجابة دولية للتحدايت اليت تواجه العامل من  

 :   انحية أأخرى

اس تجاابت فردية تتضمن ترصف دوةل أأو مجموعة من ادلول بويح من الرضورة وما تقتضيه الظروف دون  

ماكنية نشوء تعاون وتنس يق  مراعاة الرابط اذلي تفر  ضه طبيعة التحالف اجليواسرتاتيجي. يشري هذا أأيضا اإىل اإ

 حمدود بني ادلول قد يقود اإىل انقسامات داخل التحالف اجليواسرتاتيجي. 
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أأن يمت تعليق أأو منع أأي تعاون اقتصادي مع ادلول اليت تشلك   - رمغ عدم وضوح الصورة- وأأخريا، من احملمتل

الروس ية. S.400 يا، أأي الصني وروس يا، يف اجملالت العسكرية والأمنية كتسّّل تركيا منظومة حتداي اسرتاتيج 

ويف نطاق أأوسع، هناك اخلالف حول الاعرتاف بتكنولوجيا اجليل اخلامس الصينية ودورها يف بعض مشاريع 

 ت املتحدة علهيا.  الصينية ورد فعل الولاي- البنية التحية، ويظهر ذكل جليا يف العالقات الإرسائيلية

 لك ما ذكر أأعاله وغريه جيعل هممة دراسة ورمس خارطة التحالفات اجليواسرتاتيجية ادلولية صعبة وحمرّية. 

 

 رابعا: الرشق الأوسط: شامل اإىل الشامل الغريب 

مصدر هتديد رئييس لأمن "الطغيان الشخيص عىل املوضوعي والواقعي"  يشلّك تصاعد الشخصنة الس ياس ية  

 الرشق الأوسط، فهو جيهض الأمل ابلس تقرار يف منطقة مضطربة أأصال ويؤجج تقلباهتا.   

يش به فهم ما حيدث يف الرشق الأوسط حماوةل ادلخول اإىل عقل فوضوي، ما زال قادرا اإىل حد ما عىل العمل  

اخهل غري ممكن. حتيط الأزمات مبنطقة الرشق الأوسط من لك جانب: احلرب يف المين،  لكن التنبؤ مبا يدور د

واحلرب الأهلية السورية، والأزمة الليبية والتوتر احلاصل يف العراق وأأزمة ادلول اخلليجية يف مرحةل ما، عدم  

متر منذ عقود. وسط   الفلسطيين املس  - الاس تقرار يف السودان واجلزائر وتونس ول ننىس الرصاع الإرسائييل

لك هذه الفوىض، يرص الرشق الأوسط عىل الظهور مكنطقة طبيعية مس تقرة. يضاف اإىل ذكل لكه قضية  

الرشعية الس ياس ية اليت مل حُتسم يف عدد من دول املنطقة فتكثف الشعور ابلضطراب واحلرية. يف خضم لك 

يتخىل عن حذره، فهو يراهن عىل س باق    هذه الأحداث، ينبغي عىل الباحث عن بشائر مبس تقبل أأفضل أأل

 خيول ل ينهتىي ول وجود فيه حلصان فائز.    

اجلانب الفوضوي يف الرشق الأوسط وليد حاةل من التوتر ادلاخيل يف عدد من دول املنطقة ابلإضافة اإىل  

سار. بدل من  التوتر اذلي يشوب العالقات فامي بيهنا، فهىي دول مل حتظَ بفرصة التطور الطبيعي وتصحيح امل 

أأن حيث الرشق الأوسط خطاه حنو مسرية تطور هيغيل طويل الأمد حيدوه التفاؤل ابملس تقبل، بقي عالقا يف  

صيغة اترخيية تعمل عىل جتريف أأحداث املايض وتراكامت الوعي عىل أأمل البدء من جديد. وكنتيجة ذلكل، 

رسة بلك أأشاكلها بدل من الانضباط  والتدبر والرتوي  فاإن ما حيّرك املنطقة ويوهجها هو الاندفاع التلقايئ والغط

عرب مسريهتا من حمكة ومعرفة بغية حتقيق الأهداف. جند يف لك  دول وشعوب املنطقة  والاس تعانة مبا رامكته  

هذه الفوىض دللٍت واحضة عىل وجود ما يعرقل مساعي الإصالح والانطالق ابملنطقة حنو بداية اترخيية  

   تدخل اخلاريج يف سعيه لبلورة أأهداف اترخيية جديدة. جديدة، وحدود ال 



15       
 

 

كيس نجر   أأشار هيرني  اإرسائيل  تتبعه دوةل  اذلي  الهنج  تعقيب هل عىل  س ياسة يف  أأن"ليس لإرسائيل  اإىل 

منا حملية فقط". ابلنظر اإىل حتمّك الشخصنة ابملشهد الس يايس يف املنطقة س يظهر مدى سوء الأوضاع.   خارجية واإ

بعدما تلقت مرص بقيادة جامل عبد    1967يف عام    . ول اإرسائيل لتصبح دوةل رشق أأوسطيةذلكل فقد مت تأأهي

املسؤولية   حتمهل  اإىل  شارة  اإ يف  اس تقالته  بتقدمي  قرارا  الأخري  اختذ  احلديث،  اترخيها  هزمية يف  أأسوأأ  النارص 

ه اإىل الرتاجع عن  الأخالقية والس ياس ية عن الهزمية، لكن الاحتجاجات واملظاهرات اليت مّعت البالد دعت

دارة قائدها دلفة السفينة. من الصعوبة مباكن الفصل بني اترخي مرص وس ياس هتا  قراره  واطمأأنّت مرص اإىل ثقهتا ابإ

- قبوهل ابنهتاء احلرب العراقية  وصف أ ية هللا امخليين قرار  1988  من هجة والشخصنة من هجة أأخرى. يف عام

هل. ودأأب خليفته أ ية هللا خامنيئ عىل صقل وتلميع الصورة الشخصية    لإيرانية بأأنه أأسوأأ من جترع السم ابلنس بةا

ليعّمق بذكل أأثر الطابع الشخيص عىل لك ما يفرتض أأن يكون س ياس يا. العراق بدل أ خر ل ميكن فهم اترخيه  

صورة    فهيا  الس يايس مبعزل عن خشص صدام حسني وخشصيته، ول ختتلف عنه كثريا سوراي اليت تضّخمت 

رئ  حافظ يسها  وماكنة  القائد،   الراحل  الس ياسة يف خشص  اخزتال  يلعب  ذاهتا.  ادلوةل  عىل حساب  الأسد 

الأوسط  الس ياس ية يف الرشق  العملية  كبريا يف عرقةل  املنطقة، دورا  الشخيص عىل  التنافس  اإىل  ابلإضافة 

س   خارج  فهمها  يتعذر  قد  مثال  الأخرية  اخلليجية  فالأزمة  عهنا.  والعقالنية  املنطق  الصدامات  وغياب  ياق 

 الشخصية.   

عادة ترتيب  تُعترب خشصنة الس ياسة السائدة يف الرشق الأوسط أأحد أأمه الأس باب املسؤوةل عن اس تعصاء   اإ

 أأولوايت املنطقة والتوصل اإىل عقد حتالف فعال ومس تقر. 

ذا ل متكل أأي من   يتضح مما س بق أأن حماوةل التوصل اإىل الهمينة عىل الرشق الأوسط رضٌب من العبث، اإ

يف الهمينة. وعىل الرمغ من عدم عقالنية التناحر عىل    هلية الوجاهة اليت ميكن أأن متنحها الأ دول املنطقة القوة أأو  

ل أأنه يشلك خطرا أأمنيا رئيس يا يواجه املنطقة ويق   لل من فرص اس تقرارها. الهمينة، اإ

من الطبيعي أأن يُنظر اإىل س ياسات املنطقة كرصاع عىل الهمينة بني أأطراف ختضع قامئة أأسامهئا اإىل املراجعة  

رسائيل   يران وتركيا واإ املس مترة. يف هذه الظروف الراهنة تربز أأربع دول كأسامء حيمتل تواجدها عىل القامئة ويه: اإ

ذاهتا متشككة حول رغبهتا يف التواجد عىل القامئة، حصيح أأهنا تترصف    والسعودية. أأما مرص مفا زالت يه

ن   ل أأن انسحاهبا للتدبّر ومراجعة خطواهتا، اإ أأحياان بطريقة تؤكد عىل قوة حضورها يف منطقة رشق املتوسط اإ

الأثيويب   الهنضة  سد  قضية  تفرضه  اذلي  التحدي  س ياق  يف  منه  مفر  ل  أأمر  بقدراهتا،  التشكيك  نقل  مل 

كبريواملمتثل بهتديد تدفق املياه يف هنر النيل والضغط الهائل واملتصاعد عىل الاقتصاد احمليل املرصي واجلوانب  ال 

 الاجامتعية والس ياس ية.  
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الهمينة يف الرشق   اإىل  السعي  التعامل جبدية مع مسأأةل  أأي مدى ميكن  اإىل  السؤال اذلي يطرح نفسه هو: 

ق أأوسطية ترى يف السعي اإىل الهمينة عىل املنطقة معيارا يوّجه  الأوسط  كهدف يوجه س ياساته؟ أأي دوةل رش 

ابإ  منطقيا  يصبح  ولن  بل  الهدف،  لها ذكل  يتحقق  ولن  كبري.  وتعيش ومه  تطارد رسااب  منا  اإ فتعال  س ياس هتا 

ل عن   الضجيج أأو التلوحي ابلعَّل أأو املبالغة يف الاس تعراض. ل يمّن وجود هذا الهدف عىل أأجندة أأي دوةل اإ

لغهتا يف تقدير قوهتا وماكنهتا واس تخفافها بضخامة التحدايت. والأمه من ذكل أأنه ل ميكن لأي نظام همينة  مبا

الاس مترار يف املنطقة وأأن القوة الناظمة لوجوده حتمل داخلها أأس باب هالكه واهنياره، مما جيعهل هدفا همزوما  

فراز أأي ماكسب مادية.   ذاتيا وعاجزا عن اإ

واليت   2019ن مرص ل تسعى خلف الهمينة عىل املنطقة نفقاهتا العسكرية املنخفضة لعام  من املؤرشات عىل أأ 

( . بيامن تقع اإرسائيل والسعودية  Data.worldbank.orgمن انجتها الإجاميل القويم )املصدر:    %1.2تشلك  
 واإلمارات وعمان في فئة الدول ذات اإلنفاق العسكري المرتفع: 

 

 اإلنفاق العسكري البلد 

 %8.0 السعودية 

 %5.3 إسرائيل 

 %6-5 اإلمارات 

 %8.8 ُعمان

بالنسبة المئوية من الناتج اإلجمالي القومي لعام   )المصدر:    2019تعبر هذه األرقام عن النفقات العسكرية ممثلةً 

Sipri-fs-2020-4-milex,data.worldbank.org ) 

 

يران وتركيا يف فئة الإنفاق العسكري املتوسط مبا نسبته   من الناجت الإجاميل القويم الإيراين و     %2.3وتقع اإ

. ويبقى السؤال: كيف ميكن ختصيص هذه الأرقام خلدمة  2019من الناجت الإجاميل القويم الرتيك لعام    2.7%

 أأجندة الهمينة يف املنطقة؟ 

هل تس تطيع لك مهنام الاس مترار يف حتمل مثل     يربز يف حاةل اإرسائيل والسعودية السؤال عن الاس مترارية.

نفاقها العسكري مببلغ  هذه النفقات العسكرية املرتفعة؟ ابلنس ب   3ة لإرسائيل، تسهم الولايت املتحدة يف دمع اإ

مما يشري اإىل حمدودية القدرات العسكرية لإرسائيل. أأما السعودية فال متكل خيارا  تقريبا  مليارات دولر س نواي  

ن جتاوزان السؤال عن الاس مترارية، فهل مبقدور أأي مهنام  حتقيق أأفضل من خفض نفقاهتا العسكرية.  حىت واإ

الهمينة عىل املنطقة؟ تصب السعودية اهامتهما عىل رصاع يف المين يبدو أأنه عيص عىل التسوية يّكفها املال  

قلميي تنطلق منه للعب دور قيادي يف   وفقدان الهيبة. يبدو أأن السعودية ل متكل القدرة عىل عقد حتالف اإ
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يضع  انتباهها، حيث  يشتت  ما  أأيضا دلهيا  اإرسائيل  عدم الاس تقرار والاضطراب  املنطقة.  هتديد  قوهتا  ف 

 املس متر عىل حدودها )لبنان وسوراي والعراق مكصدرهتديد حممتل(.  

يران، سواء اكن ذكل متعمدا أأو بدهييا، منحى التحول اإىل دوةل طائفية تفّضل ادلول السنيّة وشعوهبا   .تتخذ اإ

التكوين الس يايس والأيديولويج لإيران حائال  العودة اإىل العرص احلجري عىل أأن تقع حتت همينة الش يعة. يقف  

دون جناح حماولهتا يف الهمينة عىل املنطقة، ويزيد الأمر سوءًا اللجوء ادلامئ  لقوهتا اخلش نة الصارمة وعدم  

يران مع عدد من دول املنطقة،   الاهامتم بتوظيف القوة النامعة أأي القيادة ابلقدوة احلس نة. ترمس مالمح عالقة اإ

اخلليج، مظاهر القوة والهتديد )طائرات بدون طيار، صوارخي، ختريب...(. وهذا ما قاد عددا من    خاصة دول

عادة النظر يف ما اكن مس تحيال يف السابق: ادلخول يف حتالف مفتوح مع اإرسائيل، وتظهر   دول اخلليج اإىل اإ

النصف املمتيلء من الكأس    بوادر تشلك هذا التحالف يف "اتفاق أأبراهام". رمبا يرى الراغب يف النظرة اإىل

ماكنية وقوع مواهجة يف املس تقبل   بزوغ جفر جديد يف هذا التحالف، لكن الواقع يقول أأن فيه مؤرشا عىل اإ

يران بلعب دور اخملّرب   وترس يخ لعدم الاس تقرار يف املنطقة. تتحرك دول اخلليج بدافع اخلوف، بيامن تس متتع اإ

ل   اإىل خلق مزيد من الكوارث.  ودامع الفوىض ول ميكن أأن يفيض ذكل اإ

من احملمتل أأن يكون تصاعد الهتديد الإيراين للسعودية  قد قادها اإىل مراجعة موقفها من تطبيع عالقاهتا مع  

لكن هذا ل يعين ابلرضورة أأن نشوء حتالف مس تقر ودامئ بني البدلين أأمر ممكن. مفع أأن السعودية   اإرسائيل.

لهيا كرشيك اثنوي لإرسائيل. قد يكون  ل متكل مقومات فرض   ل أأهنا لن تقبل أأن يُنظر اإ الهمينة عىل املنطقة اإ

يؤدي اإىل اس تقرار   وائه، لكنه من غري املرحج أأنالهتديد الإيراين حمفزا عىل قيام حتالف مضاد من أأجل احت

 املنطقة أأو تقوية التحالف املضاد ومتاسكه. 

يف املنطقة، ل بد من التعرجي عىل املساعي الرتكية اإىل فرض همينهتا    قبل الانتقال اإىل دور السالح النووي

 عىل املنطقة أأو عىل الأقل تنافسها مع دول أأخرى عىل حتقيق الهدف ذاته.  

قلميية رئيس ية ميكن مقارنة اقتصادها ظاهراي ابقتصاد السعودية حيث يبلغ اإجاميل انجتها القويم   تُعد تركيا قوة اإ

مليار    680يار دولر( يف حني أأن الناجت الإجاميل القويم للسعودية يف العام نفسه بلغ )مل   649)  2020لعام  

ل أأن الاقتصاد الرتيك حيتل املرت  قلمييا عىل أأساس  دولر(. اإ بذكل حقيقة    القوة الرشائية ليظهر  معيار بة الأوىل اإ

 ويم الإجاميل. الاقتصاد الرتيك أأكرث بكثري مما يبيّنه عىل املس توى الظاهري الناجت الق
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 تعادل القوة الشرائية)د.أ(  الناتج القومي اإلجمالي )د.أ(  البلد 

 تريليون  2.38 مليار  649 تركيا

 تريليون  1.6 مليار  680 السعودية 

 تريليون 1.007 مليار  610 إيران 

 تريليون   334.675 مليار  387.712 إسرائيل 

 تريليون  1.5 مليار  362 مصر

 (Wikipedia .org )المصدر:     

حتتل تركيا موقعا جيعل مهنا بدلا أأوروبيا ووسط أ س يوي ورشق أأوسطي. ويه عضو يف حلف شامل الأطليس 

)انتو( ودلهيا جيش خضم عايل الانضباط. ولكهنا عىل الرمغ من لك هذه اخلصائص املمزية فهىي قوة مشتتة.  

اإجية والبحر الأبيض املتوسط )قضية قربص(، وتعترب حدود العراق  دلهيا نزاع اترخيي طويل مع اليوانن يف حبر  

الشاملية منطقة حرب يف رصاعها الطويل مع حزب العامل الكردس تاين وفرعه السوري )وحدات حامية الشعب(  

اليت تشلك قضية خالفية مع الولايت املتحدة. اكن حزب العداةل والتمنية ، وهو حزب الرئيس رجب طيب  

يدرك أأن تركيا يف غىًن عن ادلخول يف حاةل عداء مع أأي   2003ند وصوهل اإىل السلطة يف عام  أأردوغان، ع 

دوةل وأأن اتباع س ياسة توسعية ل يصب يف مصلحهتا.وابلفعل لقد أ ىت ذكل الإدراك مثاره وحتسنت العالقات  

بف العربية مكرص والسعودية، واكدت تركيا  ضل شعبيهتا وشعبية  مع جارتهيا سوراي والعراق وعدد من ادلول 

الرئيس أأردوغان أأن تصل اإىل مرتبة القيادة ابلقدوة يف املنطقة لول انطالق ما يعرف ب "الربيع العريب" عام  

 اذلي حمّت علهيا وبشلك مفايجء التعامل معه والاس تجابة هل. 2011

لتخفيف من وطء التحدايت  وجدت تركيا نفسها ممزقة بني خيار اس تغالل ما بدا أ نذاك فرصا لهنائية من هجة وا 

املهوةل اليت تواهجها من هجة أأخرى فوجدت ضالهتا يف الالجئني. صبّت بعض ادلول العربية املزتعزعة واملثخنة  

رادة. مل تعد املساحمة خيارا ومل   ابجلراح غضهبا عىل تركيا أأردوغان وأأصبحت احلرب معركة خشصية ورصاع اإ

وامل  التنازل  الأطراف  من  أأي  مزاج  والسعودية  يستسغ  مرص  مع  تركيا  عالقات  اضطراب  وخلّف  ساومة 

 والإمارات مرارة وغضبا.  

ىل املايض واس تعادة أأحداثه، يبدو أأن تركيا أأدركت من خالل جتربهتا يف املنطقة أأن مسأأةل الهمينة عىل   ابلنظراإ

كر أأن تركيا ومرص  املنطقة يه حمض ومه وأأن مثن السعي خلف حتقيقها يفوق أأي فوائد حممتةل. من اجلدير ابذل

اإىل اإصالح عالقاهتا متجاوزة الاستياء والغضب الذلين    - يف وقت حترير هذا التقرير- والسعودية تسعى ال ن

 لّواث تكل العالقات يف الس نوات املاضية.  
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 الرشق الأوسط والعامل النووي 

يران حليازة سالح نووي بيئة خصبة لنتشار الأسلحة النووية يف  املنطقة لتصبح مبثابة براكن  س يخلق طموح اإ

يران رضورة ملّحة للمنطقة والعامل.   هادر. لهذا فاإن حسب اخليار النووي من اإ

يران للسالح النووي قد جيعل مهنا قوة عسكرية ل تُقهر ، فمتتنع ادلول النووية عن همامجهتا خوفا من  امتالك اإ

ظهار أأي  يران   ( مقاومة عسكرية. ردها الانتقايم العنيف وس تخىش ادلول غري النووية اإ وهذا من شأأنه منح اإ

مرباطورية فارس ية، ادلوةل املذهبية، أأقرب   نشاء اإ احلرية لبسط نفوذها وامتدادها، مبعىن أ خر س يكون حّل اإ

 .  (اإىل التحقق من أأي وقت مىض

اثرة قلق بعض ادلول اليت   يبدو هذا السيناريو أأقرب اإىل اخليال منه اإىل الواقع لكن عدم واقعيته ل متنعه من اإ

، تصلب موقف بقية القوى يف املنطقةجتد التفكر فيه وأأخذه بعني الاعتبار رضورة لنجاهتا. وهذا شاهد عىل 

ا حول أأمهية التفاق النووي املعروف ب "خطة  . ويبقى السؤال مفتوحهيا اإرسائيل والسعودية والإماراتمبا ف

ذا ما2015العمل الشامةل املشرتكة" ) دارة الرئيس ابيدن واإ تطرح حلول حقيقية ملشّكة    اكنت  ( اليت وضعهتا اإ

رسائيل بعدم جدوى التفاق، لكن للولايت املتحدة وهجة   الطموح الإيراين النووي. تؤمن لك من السعودية واإ

 نظر خمتلفة.  

ا لو تناولنا مسأأةل اخليار النووي الإيراين من زاوية خمتلفة؟ ما مدى خطورة انتشار السالح النووي يف  ماذ

النووي   السالح  انتشار  منظومة عدم  هناك ضعف  أأول  فعال:  مقلقة  الإجابة  تكون  قد  الأوسط؟  الرشق 

مواقف بعض ادلول النووية وازدايد املسافة بيهنا وبني ما حيدث عىل أأرض الواقع نظرا لترصفات وس ياسات و 

وغري النووية. ول تقل أأمهية مسأأةل تواجد دول نووية غري اتبعة للمنظومة الأمر اذلي من شأأنه تقويض مصداقية 

ضعافها.    املنظومة واإ

اثنيا: ترى بعض ادلول مثل كوراي الشاملية أأن السالح النووي هو اخليار العسكري الوحيد ملعاجلة التباين يف  

عسكرية التقليدية بيهنا وبني الأعداء احملمتلني أأو الافرتاضيني. ويبدو أأن هذا املنطق حارض يف العقلية  القدرة ال 

يران للسالح النووي معضةل حقيقية هو أأهنا لن تكون الأخرية يف املنطقة ،   الإيرانية أأيضا. ما جيعل حيازة اإ

 وي.  عندئذ لن تصمد سلسةل القيود القاضية مبنع انتشار السالح النو 

يعمتد احلل بعيد املدى ملشّكة انتشار السالح النووي عىل حمورين. أأول: أأن تتعاون دول املنطقة والقوى  

نفاذ أأجندات نزع السالح النووي من الرشق الأوسط  لتصبح منطقة مزنوعة السالح   عادة اإ اخلارجية عىل  اإ

ل  والثابتة  املس مترة  املتابعة  عىل  عاملي  اتفاق  والثاين  النووي حىت  النووي.  السالح  انتشار  من  احلد  تحقيق 

 الوصول اإىل نزعه. 



20       
 

 

 ! حارضة ما زالت    القضية الفلسطينية: 

ل ميثل امليل اإىل التقليل من أأمهية القضية الفلسطينية أأو تنحيهتا ابلاكمل خداعا لذلات، مفعاجلهتا يه الأساس  

 احلقيقي اذلي ينبين عليه اس تقرار املنطقة. 

( سؤالا  2020اإرسائيل )مع  الإمارات والبحرين    لك مناذلي قاد اإىل تطبيع العالقات    أأبراهام"يثري "اتفاق  

جوهراي عن أأمهية عالقة القضية الفلسطينية بأأمن واس تقرار املنطقة. تبع هذا التفاق ترصحي لك من السودان  

أأعلن الفلسطينيون عن غضهبم وخسطهم   واملغرب برغبهتام يف فتح صفحة جديدة يف العالقات مع اإرسائيل. 

بأأنه "طع  اإرسائيل  التطبيع مع  الفلسطينية تسّّل حشنة  بشلك واحض واصفني  السلطة  الظهر". رفضت  نة يف 

اإىل حد الإرضار   الفلسطينيني وصل  أأن غضب  أأي  لفريوس كوروان،  بلقاح  ماراتية محمةّل  اإ مساعدات طبية 

 ابلنفس واذلي يربره احلق يف التعبري عن السخط ومعق خيبة الأمل.  

رتحيب هبا. ُطلب من الفلسطينيني هتدئة ردود  وهبدوء وثبات مت قبول املساعدات وال   وجفأأًة حّل مصت غريب

ةل  أأفعاهلم والانتباه اإىل ما يصدر عهنم من تعابري وأأوصاف، فأأدركوا أأنه ل ميكهنم حتمل مثن حرب اس تزناف طوي

ل أأن   مع قامئة مفتوحة من ادلول املس تعدة لالنضامم اإىل "اتفاق أأبراهام". يف هذا الوقت ل يسع الفلسطينيني اإ

قامة دولهتم ل هنائيا، ل وهجة هل ول مالمح. يف  يتساءلوا   اإ الطريق حنو  يبدو  القادمة يف حني  عن اخلطوة 

اتف جتلب  الطبيعية،  فقد  االظروف  للفلسطينيني  ابلنس بة  أأما  ابلسعادة،  حقيقيا  شعورا  معها  السالم  قيات 

غالق قض   حتسسوا يف هذا التفاق الرغبة يف ترويض مقاومهتم واستسالهمم  يهتم.   بغرض اإ

هل يقدم "اتفاق أأبراهام" حال للقضية للفسطينية أأم يعرقل التوصل اإىل حل حقيقي لها؟ من الواحض، وكام  

للقضية بل عىل الرمغ من وجود   مّخن الفلسطينيون وأ منوا، مل يمت توقيع التفاق من أأجل التوصل اإىل حل 

حتليلهم، مل يعد الفلسطينيون )أأي السلطة    القضية. وكام علّق بعض احملللني الإرسائيليني، ومه مصيبون يف 

جاء   وقد  العربية،  وادلول  اإرسائيل  بني  العالقات  تطبيع  "الفيتو" ضد  اس تخدام  ميلكون حق  الفلسطينية( 

نصاف احلقيقة، يرى  "اتفاق أأبراهام" دليال واحضا عىل خسارة الفلسطينيني لهذا احلق.  ومع ذكل، ومن أأجل اإ

يع بني اإرسائيل وعدد من ادلول العربية هو يف الهناية قيد فرضته بعض ادلول الفلسطينيون أأن خيار التطب 

(. مل يكن انضامم أأي من ادلول العربية اإىل  2002العربية عىل نفسها بنفسها كام تنص مبادرة السالم العربية )

أأ  لقد جاء "اتفاق  بعيدا عن املعىن وادلللت،  نتيجة ترهيب ووعيد.  أأو  املبادرة قرساي  نتيجة  هذه  براهام" 

منطقية للتغريات ادليناميكية يف املنطقة وتصاعد الهتديد الإيراين. فأأصبح انتظار التوصل اإىل حل بناء للقضية  

 الفلسطينية يف مثل هذا الس ياق ترفا شعرت العديد من ادلول العربية بعدم قدرهتا عىل دفع مثنه.  



21       
 

 

القضية   مفتاح حل  الإرسائييل  ينشأأ  ميكل اجملمع الانتخايب  أأن  الفلسطينية وحيدد مصريها. مبعىن: هل ميكن 

جياد حلول لوضع حل سلمي ومقبول للقضية الفلسطينية؟ هذا هو سؤال   ائتالف بني أأولئك الراغبني يف اإ

 املليار دولر.  

عىل أأسس أأخالقية وس ياس ية وقانونية. ويه يستند  الإرصار عىل اإجياد حل للقضية الفلسطينية    ل شك أأن

قلميي مس تدام. الأسس اليت   ل بد من توفرها لإنشاء نظام اإ

قلميي مس تقر وفعال. فالشخصنة   رساء نظام نظام اإ يعيق اخزتال الس ياسة يف الأشخاص املساعي الهادفة اإىل اإ

حبمك تعريفها تنتج رؤية قارصة ومتحزية وضيقة، فهىي تشوش اعتبارات مصلحة ادلوةل ابلّزهو والاس تعراض  

يع الاعتبارات املنطقية، تصبح الهمينة عىل منطقة غري فعاةل وعصية عىل التحقق.  الشخيص. ابلنظر اإىل مج 

قلميية وليدة ذهنية مشوشة ترتحن عىل حافة اجلنون،   س يقود أأي حتليل بس يط للفائدة والتّكفة اإىل رفض همينة اإ

عقدة. تواجه املنطقة  وينطبق الأمر ذاته عىل السعي اإىل حيازة السالح النووي يف الرشق الأوسط وس ياقاته امل

حتدايت خطرية تشمل التدهور البييئ، والصعوابت الاقتصادية اليت تش به " العيش يف العرص اجلليدي" كام  

و النظام    يقول تعبري ايابين اس ُتخدم لوصف عقد من الركود الاقتصادي.  ابلإضافة اإىل البىن التحتية املهتالكة

ن جمرد التفكري يف  التعلميي اذلي ل يليب حاجة السوق ول ي  نسجم معها والبطاةل والفقر وغياب املساواة. اإ

اثرة  طص واخزتال مجيع هذه التحدايت اخلاحامتلية تقلي رية اإىل مس توى العقلية الشخصية وغطرس هتا كفيل ابإ

ت  الرعب. ميكن رشح املعضةل اليت تواهجها املنطقة يف اخلطوط العريضة التالية: هناك جفوة معيقة بني التحداي

اليت يبلغ بعضها مس توى التحدي الوجودي للمنطقة بأأمكلها، وغياب للوسائل والأدوات الالزمة ملواهجة هذه  

حيث تعاين املنطقة من غياب اإطار مؤسسايت موثوق ومس تدام وفعال  التحدايت ومعاجلة التدهور الناجت عهنا.

نطقة أأو عىل املس توى الإقلميي. ل تقترص  ملعاجلة هذه القضااي سواء عىل املس توى ادلاخيل لعدد من دول امل 

تأأجيج   اإىل  تتجاوزه  بل  التحدايت،  هذه  وطبيعة  حلجم  فهمنا  تشويش  عىل  الس ياس ية  الشخصنة  خطورة 

 وتضخمي وضع قابل لالنفجار يف أأي حلظة.  
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 خامسا. الأردن: دعوة للتأأمل. 

 الإرسائيلية - العالقات الأردنية   5.1

رسائيل عددا من الاهامتمات املشرتكة. ولكن تبقى عالقاهتام الثنائية عرضًة لنشوء أأزمة نتيجة   ميكل الأردن واإ

والأمهية  الأصول  شأأن  من  التقليل  اإىل  الإرسائيليني  الس ياسة  صناع  يس تدرج  اذلي  القوى  تاكفؤ  لعدم 

  الهتديدات حماوةل اإرسائيل ملعاجلة  الاسرتاتيجية للأردن ليخلق هذا بدوره عند اجلانب الأردين توجسا من  

 عىل حساب الأردن.   ةالاسرتاتيجي

الإرسائيلية حتداي فكراي جيعل حماوةل رمس صورة واحضة لها أأمرا صعبا. وابلتايل يسهل  - تشلك العالقات الأردنية

لغاء زايرة مسو  انزلق العالقة بني ادلولتني اإىل حاةل من سوء الفهم تفجر بني احلني وال خر أأزمات اكن أ خرها   اإ

ويل العهد الأمري حسني بن عبدهللا الثاين اإىل القدس وما تبعها من رد فعل اجلانب الأردين واملمتثل برفض  

منح طائرة رئيس الوزراء الإرسائييل نتنياهو الإذن ابملرور اإىل الإمارات عرب الأجواء الأردنية مما تسبب يف  

لغاء الزايرة املقررة اإىل أأبو ظيب. يف ع  أأدت حماوةل اإرسائيل الفاشةل لغتيال خادل مشعل قائد حركة    1996ام  اإ

رسائيل. ويف عام   أأطلق أأحد حراس أأمن السفارة الإرسائيلية يف    2017حامس اإىل تفجري أأزمة بني الأردن واإ

عامن النار عىل مواطن أأردين لقي مرصعه، واكنت النتيجة استبدال السفري الإرسائييل يف الأردن. مل تزعزع  

املتعلقني بطبيعة العالقات ورشعية تطلعات    لبدلين، لكن الغموض واللبس العالقات بني ا  أأسس تكل الأزمات  

ينبغي   ل  العالقات.  بتكل  ودامئا  جس امي  يلحقان رضرا  قد  الأردين  ابلأردن  لإرسائيل  اجلانب  الاس تخفاف 

 والتعامل معه اكإحدى املسلاّمت. 

زدواجية الس ياسات الإرسائيلية جتاه الأردن واليت تؤدي بني احلني  ميكن تقدمي ثالثة أأس باب ترشح تناقض وا

 وال خر اإىل املغامرات اخلطرة فتكشف عن متالزمة "الأردن أأمر مسّّل به".  

أأول وهو الأمه: تباين وعدم تاكفؤ القوة بني البدلين. مفن الناحية الاقتصادية، يساوي اقتصاد اإرسائيل )واذلي 

مليار دولر(، وتنفق    44ر( حوايل تسعة أأضعاف الاقتصاد الأردين )اذلي يقدر ب  مليار دول  387يقدر ب  

دولر(. ليس  مليار    1.9مليار دولر( أأي ما يعادل عرشة أأضعاف ما ينفقه الأردن )  20اإرسائيل عىل ادلفاع )

التعامل معها.  التعامل مع مسأأةل عدم تاكفؤ القوى، ويف الواقع قد يفشل بعض الس ياس يني يف    من السهل دامئا

مه يف  ال شك أأن اإرسائيل تس تحرض عادًة تفاوت القدرات يف عالقهتا مع الأردن. أأما العامل ال خر اذلي س 

عادة تقيمي قمية الأردن ، لتتسبب  الاسرتاتيجية  تشويش طبيعة العالقات بني البدلين فهو اس مترار اإرسائيل يف اإ

 بذكل يف تذبذب هذه القمية وتأأرحجها. 
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س متر بعض الس ياس يني الإرسائيليني يف الإشارة اإىل الأردن ك خر بدل ميكن أأن حتقق العالقات الثنائية  وأأخريا، ي 

ناكرها.    معه فائدة لأرسائيل يف حني أأن الاس تفادة احلقيقية متبادةل ول ميكن اإ

اليت تسبب اخليبة والإحباط.  مع ارسائيل    من انحية أأخرى، ميكل الأردن فهام ونظرة متناسقة اإىل العالقات  

لكهنا ل تلقى اعرتافا من اجلانب الإرسائييل.     يرى الأردن أأن مسامهته يف هذه العالقات الثنائية هامة وابرزة

لإرهاب(، الفوائد الاقتصادية الفعلية واحملمتةل نظرا  تشمل هذه املسامهة اجلوانب العسكرية والأمنية )احلدود وا

ذا ما نُفذت يف املس تقبل خطط ربط اإرسائيل مبنطقة اخلليج.   لأمهية القمية الاسرتاتيجية للأرايض الأردنية اإ

. ومما ل شك فيه أأن النجاح  يع الوجود الإرسائييل يف املنطقةوأأخريا مسامهة الأردن الس ياس ية يف معلية تطب 

الإرسائييل، رمغ املأ زق والأزمات، ترك تأأثريا عىل دول عربية أأخرى. حصيح أأن الأردن  -  للمنوذج الأردين النس يب

مل رفض رمسيا أأن تثبيط أأو تشجيع ال خرين عىل التواصل والتعاون، لكنه يف الوقت نفسه مل يضع قيودا عىل  

رادته.   من اختار فعل ذكل ابإ

س يكون، كام اكن دوما، متعلقا ابلقضية الفلسطينية. نظراي، يؤيد أأغلب  أأما الاختبار احلقيقي لهذه العالقات ف 

الإرسائيليني حل ادلولتني. ومع ذكل ليس هناك أأي ائتالف بني املهمتني ابلبحث عن حلول للقضية يسعى اإىل 

ع  التأأثري  الأولوايت هبدف  قامئة  ذيل  اإىل  الفلسطينية  القضية  دفع  اإىل  اإضافة  س ياس يا،  اخليار  هذا  ىل  تبين 

السلوك الانتخايب فنتج عن ذكل انزايحا حنو الميني، بل الميني املتطرف لزيدهر ويدمع ويرخس مواقفه. أأصبح 

العامل احلامس يف التأأثري عىل السلوك الانتخايب، بعد جناح حماولت التقليل من أأمهية الرصاع مع الفلسطينيني،  

قلمييا وحمليا عىل صعيد الأيديولوجيا ل اجلغرافيا.  ماكنية اس مترار هذا التوجه دللت وارتدادات سلبية    اإ حتمل اإ

عىل القضية الفلسطينية. لضامن خلق ائتالف ميكل فرص الفوز، تزناح الأحزاب الرئيس ية الكربى اكلليكود  

 حنو الميني املتطرف وقد أأظهرت اس تعدادا لتشكيل ائتالفات مع أأكرث الأحزاب تشددا. 

القلق دلى اجلانب الأردين. فبوجود حكومة ميينية متطرفة يف اإرسائيل تسعى  هذا ابلتحديد ما خيلق حاةل من

ماكنية تأأسيس كيان فلسطيين. ميكل الأردن قناعة   بطبيعة احلال اإىل توس يع الاستيطان، تبتعد أأكرث فأأكرث اإ

رسائيل لقضية هوية الب  دلين وبنيهتام  راخسة بأأمهية اإجياد حل للقضية الفلسطينية كرشط أأسايس ملعاجلة الأردن واإ

ماكنية التعاون بني الأطراف الثالثة، املتطرفة  الس ياس ية. كام يضعف وجود مثل هذه احلكومة   يف اإرسائيل اإ

 وهذا ما حييلنا اإىل قضية الهوية والإصالح الس يايس يف الأردن. 
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 الهوية والإصالح الس يايس    5.2

جراء اإصالح س يايس   ذا مل حيصل الفلسطينيون عىل حقهم يف هوية مصونة.    حقيقيمن الصعب اإ يف الأردن اإ

ما زالت الهويتان الأردنية والفلسطينية يف حاةل تطور ومنو ومعّرضتني لهتديد الهتميش. ل ميكن التعامل مع  

مصونة  والفلسطينية  الأردنية  الهوايت  فيه  تكون  س ياق  خارج  وفعال  حقيقي  بشلك  الأردنية  الهوية  مسأأةل 

 فوظة.وحم

جتعل تعقيدات الوضع يف الأردن تنفيذ كربى مشاريع الإصالح النظرية تلقائيا أأمرا غري ممكن. يف احلقيقة، قد  

ططات حزي التنفيذ بشلك أ يل ودون توظيف اخليال لبتداع  ي اإىل وضع مثل هذه املشاريع واخمليقود السع 

أأول    يف غياب ضامانت جناحه يف   احللول اإىل زعزعة اس تقرار الأردن أأن نبدأأ  اإصالح نفسه بنفسه. ينبغي 

ل فاإن أأي سعي  ابفرتاض رضورة صون الهويتني الأردنية والفلسطينية مبا حيقق لّكهيام الثقة والاطمئنان، واإ

 اإىل الإصالح لن يتجاوز الأوهام اذلاتية. 

ل يس تطيع الأردن ول اإرسائيل جتاهل املكّون الفلسطيين كجزء أأسايس من هويتهيام الوطنيتني. وعليه فاإن  

ذا مل   يمت تأأمني حفظ الهوايت الثالث. ابلنس بة للأردن،  قضية الهوية ستبقى مفتوحة ومصدرا حممتال للخالفات اإ

همام لتحقيق التوازن. ففي    والفلسطيين، عامالً   يشلك استيعابه للمكّونني الرئيس يني لهويته الوطنية،  الأردين 

عّرف املكل الراحل احلسني بن طالل الهوية الأردنية عىل أأهنا هوية وطنية جامعة تشمل مجيع    1996عام  

الأردنيني من ش ىت الأصول واملنابت، واس متر املكل عبدهللا الثاين يف اس تخدام ذات الشعار يف مجيع خطاابته  

ظهرت لحقا شعارات أأخرى تمكهّل وتدمعه مثل شعار: "الأردن أأول" اذلي ظهر للمرة  . مث  2014حىت عام  

. ترتبط احلقوق والواجبات يف الأردن بعالقة وطيدة مع ادلوةل الأردنية حتدد مفهوهما  2002الأوىل يف عام  

ا أأن  ا  لأردنوتعريفها. من اجليل  أأكد عىل مفهوم  الهوية عندما  يتجه حنو املساواة يف  القامئ عىل  اكن  ملواطنة 

(، مث  "لكنا  2007)التساوي يف احلقوق والواجبات( اذلي عرّب عن نفسه يف شعارات "عىل قدر أأهل العزم" )

واليت صاغ فهيا    2017الأردن" يف العام نفسه. برزت أأمهية هذه املسائل يف أأوراق املكل النقاش ية يف عام  

 الهوية واملواطنة. رؤية الأردن لدلوةل املدنية اليت ل تفصل بني 

ميكن لهذه الرؤاي أأن تكون مس تقبلية فقط. الأردن بدل ليس معزول عن حميطه ول ميكنه جتاهل الواقع. والواقع  

يؤكد أأن فكرة "الهوية" ليست قانونية حمضة، مع الاعرتاف بأأن القانون واملرشوعية أأساس أأي كيان منظم،  

رسائيل،  لكّن لها أأيضا أأبعادا نفس ية وتطورية. حقية   الأمر تقول أأن هناك ثالث هوايت مس تقرة يف الأردن واإ

الهوية الهيودية والأردنية والفلسطينية. ول بد من صون وضامن حامية هذه الهوايت لتحقيق اس تقرار راخس  

ومس تدام. اإعالن اإرسائيل عن نفسها دوةل هيودية ل يعين اختفاء الفلسطينيني وذوابهنم، ول يس تطيع الأردن  
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ذا مل تشعر هذه الهوايت ابلراحة لتواجدها يف حميط  الت غايض عن الطموح الفلسطيين والرغبة يف الانامتء. اإ

قامة كيان فلسطيين واثق   واحد، لن تمتكن من التواصل  .ومس تقرمع ال خرين، وليتحقق ذكل ل بد من اإ

 

قلميي   5.3  الإطار الإ

الأردن   وجد  فقد  حميطها،  اختيار  دوةل  أأي  تس تطيع  ابلتناقضات  ل  تعج  أأوسطية  منطقة رشق  يف  نفسه 

 والتحدايت اليت تضع هماراته وقدراته ادلبلوماس ية حتت اجملهر لختبارها.  

لقاء نظرة عىل مقومات املنطقة وخصائصها    جراء تقيمي خليارات الأردن يف املنطقة، من اجلدير ابلهامتم اإ قبل اإ

تبدو الاحامتلت  الراهنة،  الظروف  يف  الشخصنة     املمزية.  أأول:  ييل:  مبا  الأوسط  الرشق  يتصف  مقلقة. 

الس ياس ية. أأي أأن الس ياسة تقودها اندفاعات وغطرسة الأشخاص أأكرث مما تقودها العقالنية والرضورة املنطقية  

أأن ينتج عن ذكل تقلبات وتبدل رسيع يف   اللتان من شأأهنام تسهيل وتوضيح س بل التواصل. من الطبيعي 

 ق ويزعزع الاس تقرار.املواقف يسبب القل

والطائفية   الأيديولوجيا  مس توايت  )عىل  ودوغامئية  قصائية  اإ بيئة  يف  للس ياسة  الشخيص  البعد  تأأثري  يتعمق 

قلميية عىل حتقيق الهمينة   والعشائرية والعصبيات الوطنية(. اثنيا: ومه الهمينة الإقلميية. مل مينع انعدام قدرة أأي قوة اإ

ماكنية حتقيقها ذلكل، الأمر اذلي قاد اإىل حاةل توتر وعدم  أأو احلفاظ علهيا بعض ادلول م ن حماوةل اس تكشاف اإ

اس تقرار وعقد حتالفات وحتالفات مضادة حىت أأصبحت هذه الاضطراابت اإحدى خصائص املنطقة يف املرحةل  

لنووي  احلالية، ول يلوح يف الأفق أأي ابدرة عىل انفراج قريب.أأخريا: تواجه املنطقة هتديد س باق التسلح ا

يران لتبيّن اخليار النووي. توحض لك هذه الاضطراابت جممتعة عدم اس تقرار املنطقة وجتعل   وأأبرز ما فيه سعي اإ

 احامتل خطر التصعيد واردا. 

قلميها. يتحمت عىل الأردن   ما يه خيارات الأردن يف هذا الإطار الإقلميي؟ كام ذكر سابقا ل ختتار ادلول حميطها واإ

سداء النصح.  شيئا جتاه الشخصنة سوى  لقوة واحلنكة. ل يسع الأردن أأن يفعل لتحيل ابلصرب واا  اإ

ابلطبع ليس هناك ما يضمن فعالية هذا املوقف واس تعداد ال خرين لالس تجابة. أأما ابلنس بة للرصاع عىل الهمينة  

مضهنا دول اخلليج    وعالقاته التارخيية مع بقية ادلول ومنيف املنطقة، يس متر الأردن يف اعامتده عىل روابطه  

يران اليت تسبب زعزعة الاس تقرار   رسائيل، خاصة يف ظل الهتديد الإيراين املبارش للمنطقة وحتراكت اإ ومرص واإ

جيابية. أأما   يران فهيا قوة اإ فهيا. ومع ذكل يتعني عىل الأردن أأل يتخىل عن رؤيته للمنطقه اليت ميكن أأن تكون اإ

ردن. ل يشارك الأردن العديد من ادلول نظرهتا وفهمها للهتديد الرتيك  تركيا فتشلك معضةل خمتلفة ابلنس بة للأ 

املبارش خاصة بوجود مؤرشات مزتايدة عىل مراجعة تركيا لس ياساهتا ومواقفها. ترشح هذه الرؤية تردد الأردن  
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هناية ميكن يف الانضامم لأي حتالف مضاد لرتكيا وتركزي هجوده عىل تشجيع تركيا عىل تغيري سلوكياهتا. ففي ال

لرتكيا من حيث املبدأأ أأن تقّدم لصاحل املنطقة واس تقرارها. ابلنس بة للبعد النووي، ميكن للأردن أأن يتبع أأحد  

يران للسالح   قلميية وأأخرى من خارج الإقلمي عىل منع حيازة اإ املسارين التاليني: أأول، العمل ابلتنس يق مع دول اإ

يران للسالح النووي ميلها لتكثيف نشاطاهتا  اليت س تطال عواقهبا املنطقة والع    النووي امل. س يعزز امتالك اإ

القادرة عىل زعزعة الاس تقرار ويزيد من احامتلية تبنهيا لس ياسات ترفع سقف جمازافاهتا. عىل املدى البعيد،  

يران للسالح النووي الطريق الأقرب اإىل الرتوجي لنتشار السالح النووي يف املنطقة وابل  تايل  س يصبح امتالك اإ

 عىل س باق التسلح النووي.

عىل الرمغ مما ذكر أأعاله، وهذا هو س ياق املسار الثاين اذلي ميكن للأردن اتباعه، مفن غري املمكن مواهجة 

عالن الرشق الأوسط منطقة خالية   ل من خالل اإ هتديد انتشار السالح النووي يف املنطقة عىل املدى البعيد اإ

الصدد، سيتعني عىل اإرسائيل أأن تعلن يف مرحةل ما عن نيهتا واس تعدادها لأن  من السالح النووي. يف هذا  

تكون جزءا من هذه املنطقة مزنوعة السالح. ول تقل أأمهية عن ذكل رضورة اس تعادة املنظومة العاملية ملنع  

  انتشار السالح النووي ملصداقيهتا اليت من املؤسف أأن تتعرض للتقويض بسبب س ياسات ومواقف ادلول 

 النووية.

 

 الأردن وماكنته يف العامل   5.4

عادة تنظمي   معروف أأن الأردن من الناحية الاسرتاتيجية صديق للولايت املتحدة والغرب. وعىل الرمغ من اإ

حماولت  أأو  بأأمهيهتا  للتشكيك  الأردن  ماكنة  تتعرض  أأن  املرحج  غري  من  العاملية،  التحالفات الاسرتاتيجية 

ضعافها. يف الواقع، رمب  ا يكون حتالف الأردن مع الغرب ركزيته للتعامل مع الفوىض يف املنطقة وحماوةل معاجلهتا.اإ

عادة تنظمي   أأثران يف القسم اذلي حيمل عنوان "عامل يكتنفه الغموض" قضيتني: تتعلق الأوىل بطبيعة وكيفية اإ

ها يف القسم السابق. سينصب  حتالفات القوى، أأما الثانية مفعنية مبسأأةل انتشار السالح النووي اليت تناولنا

عادة تنظمي التحالفات العاملية.  تركزي هذا القسم عىل الأردن واإ

الأرقام والتفاقيات املشرتكة كفيةل     الغريب الأمين. حملة رسيعة عىل  النظام  يشلك الأردن جزءا تاكمليا يف 

 بتأأكدان من حقيقة وأأمهية هذه العالقة. 

اخلارجية الأمريكية، تعد الولايت املتحدة أأكرب دامع للأردن، حيث قدمت    وفقا ملا هو مذكور يف صفحة وزارة

مليون    425اكن من مضهنا     2020مليار دولر يف عام    1.5من املساعدات الثنائية اخلارجية ما يزيد عىل  

)املصدر:   اخلارجية.  وزارة  يف  الأجنيب  العسكري  المتويل  برانمج  من   مقدمة  دولر 
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with Jordan www.state.gov/USrelationswith  )  وقع الأردن اتفاقية   2021من عام  أ ذار  . يف شهر

دفاع مشرتك مع الولايت املتحدة. ل يندرج الأردن عىل قامئة ادلول الأعضاء يف حلف شامل الأطليس )الناتو(.  

مليار يورو، ول يتضمن   3.2قدم الاحتاد الأورويب للأردن مساعدات بلغت قميهتا    2020-2011بني عايم  

هذا ويتبع الأردن أأيضا   هذا الرمق املساعدات الثنائية اليت يقدهما عدد من دول الاحتاد الأورويب وأأمهها أأملانيا.

 س ياسة اجلوار الأوروبية، ويمتتع بعالقات اترخيية وراخسة مع اململكة املتحدة.  

حليفا   الأردن  بقضااي  يعترب  يتعلق  فامي  للغرب  السالح  مأألوفا  انتشار  الإرهاب ومنع  املشرتكة مكحاربة  اهلموم 

الفلسطيين. ميكل الأردن    - النووي يف املنطقة وقضااي اللجوء وبصفته قوة تدخل اإجيايب يف الرصاع الإرسائييل

نسان وتطبيق مبدأأ س يادة القانون. عىل الرمغ  عقلية مس تعدة ومنفتحة عىل اإرشاك الغرب يف قضااي حقوق الإ 

عادة   من تنايم نزعة الاعامتد عىل النفس عند عدد من ادلول، من غري املرحج أأن تمت يف املس تقبل القريب اإ

 تقيمي جذري لقمية وماكنة الأردن.

الأردن لختاذ  ا، لن تمت دعوة  يوروس    تقوده الولايت املتحدة ضد الصنيحىت مع تصاعد احامتلية قيام حتالف  

موقف. ذكل أأن قمية الأردن متأأتّية من كونه ذخرية اسرتاتيجية تعمل ملا فيه صاحل املنطقة ل من انضاممه اإىل  

 اخلطاابت املعادية لل خرين. 

 

 خالصة وخامتة 

العاملية ملوا التحالفات  الغموض" ويتطرق لإعادة تنظمي  يكتنفه  أأقسام. الأول: "عامل  التقرير يف ثالثة  هجة  يقع 

هنوض الصني والهتديد اذلي تشّكه روس يا للغرب. ويغطي القسم الثاين قضية انتشار الأسلحة النووية اليت 

يربزها الربانمج النووي الإيراين. تمتحور الفكرة الرئيسة فيه حول التحالفات العاملية كرضوة جيواسرتاتيجية 

تشّكه من حتٍد جيواسرتاتيجي  للولايت املتحدة  ترافق هنوض وتصاعد القوى العاملية، تصاعد قوة الصني وما  

وعدد من ادلول ال س يوية اكلياابن والهند وكوراي اجلنوبية ابلإضافة اإىل أأسرتاليا. قد يقود عقد هذه التحالفات  

بدل    - عىل أأساس قميي اإىل نتاجئ عكس ية ومتضاربة وغري مس تدامة. س يقلل أأي حتالف يعمتد الأساس القميي

أأمهية هجود الولايت املتحدة لحتواء الصني وقد يتسبب يف عزلهتا. رمبا تعجز لك حماولت  من    - من القوة

براز مدى أأمهيته وخطورته. ل شك يف أأن   التشديد والتأأكيد عىل مسأأةل هتديد السالح النووي وانتشاره عن اإ

يران من تطوير اخليار النووي. يتطلب    احتواء الربانمج النووي الإيراين رضورة ل خيار، ول بد من منع اإ

وجود منظومة فعاةل وحقيقية للحد من انتشار الأسلحة النووية سعيا جادا وصادقا لزنع السالح النووي من 

قبل ادلول الأعضاء يف منظومة معاهدة احلد من انتشار السالح النووي. ابلنس بة للرشق الأوسط فاإن حتويهل 

 منه.   اإىل منطقة مزنوعة السالح النووي أأمر ل مفر

http://www.state.gov/USrelationswith
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حيدد القسم الثاين ويعّرف خصائص ومالمح منطقة الرشق الأوسط. حتدد مالمَح املنطقة ثالث خصائص ل  

املرتبطة بطبيعهتا ابلإقصاء وادلوغامئية واملذهبية   الس ياسة  أأي مهنا حتقيق الاس تقرار. الأوىل: خشصنة  يدمع 

الس ياسة الاعتيادية والسعي العقالين لتحقيق  واليت تفرز عواقب اكرثية خطرية ل ميكن التنبؤ هبا، وجتعل  

أأهداف بنّاءة أأمورا مس تحيةل. الثانية: ومه الهمينة الإقلميية. عىل الرمغ من عدم امتالك أأي من القوى الإقلميية  

ل أأن ذكل مل مينع  بعض تكل ادلول من حماوةل  الرئيس ية يف  املنطقة للمقومات اليت تؤهلها للعب دور املهمين، اإ

قلميي مفتوح وشامل.  خلق  رساء نظام اإ  وجتذير عدم الاس تقرار يف املنطقة وابلتايل اس تحاةل اإ

اثلثا: انتشار السالح النووي يف املنطقة واذلي يوحضه خري توضيح الطموح الإيراين النووي. س تجعل حيازة  

اجملاز  وترفع سقف  منه،  مفر  ل  أأمرا  املنطقة  السالح يف  انتشار  النووي  للسالح  يران  زعزعة  اإ فات وجتذر 

 الاس تقرار. 

أأول:   للأردن.  اجليواسرتاتيجي  للوضع  أأفضل  فهم  تساعد عىل حتقيق  قد  قضااي  أأربع  التقرير  يناقش  وأأخريا، 

رسائيل حلفاء اعتياديني، لكن وبناء عىل    - العالقات الأردنية الإرسائيلية. نظراي، من املتوقع أأن يكون الأردن واإ

عرضة للأزمات والهتديد النامج عن  اتباع اإرسائيل    - أأي العالقات- لبدلين فاإهنااترخي وطبيعة العالقات بني ا 

التناقض   التقرير رشح  الفلسطينية. حياول  يتعلق ابلقضية  الأردنية خاصة ما  لس ياسات ل تنسجم واملصاحل 

سلط اجلزء الثاين  واملفارقات وأأفضل اخليارات اليت ميكن تبنهيا من أأجل حتقيق املنفعة املتبادةل بني البدلين. ي 

 الضوء عىل قضية الهوية والإصالح الس يايس. ويتناول اجلزء الثالث منه ماكنة الأردن يف املنطقة والعامل.  

 ميهّد هذا التقرير، مكحاوةل مبدئية، ملا نأأمل أأن يتحول اإىل سلسةل تقارير اسرتاتيجية دورية ومفصةل. 

 

 

 


