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من منظار صيين هناك ثالث طبقات هامة من التحوالت 

وشمال  آسيا  غرب  يف  اإلقليمية  البيئة  ُتشّكل  اليت 

أفريقيا(MENA) منذ عام 2015.

التحول األول هو نمط تأثري القوى العظمى يف املنطقة. 

هي  األمريكية  املتحدة  الواليات  كانت   2015 عام  قبل 

املهيمن الرئيس عىل املنطقة، أما روسيا واالحتاد األورويب 

والصني فكان هلم تأثري ثانوي وهاميش. خالل السنوات 

باجتاه  العاملي  تركزيه  توجيه  أوباما  أعاد  املاضية  الثالث 

املنطقة اآلسيوية حماوالً إعادة التوازن مع القوى اآلسيوية 

الصاعدة. 

الواليات  أغلقت  األمريكية  االسرتاتيجية  هذه  سياق  يف 

ويف   .2011 عام  العراق  يف  العسكرية  قواعدها  املتحدة 

واجتهت  أفغانستان  من  قواتها  سحبت  الوقت  نفس 

للمصاحلة مع إيران، ومل تغري موقفها جتاه ”عملية السالم 

يف  التدخل  يف  مرتددة  وبقيت  اإلرسائييل“  الفلسطيين- 

األزمتني السورية واليمنية. ومع تقلص اعتماد الواليات 

املتحدة عىل الطاقة املصدرة من املنطقة، اعتربت الواليات 

املتحدة أن الرشق األوسط حتول إىل عبء بدل أن يكون 

عسكرية  بصمة  عىل  حتافظ  أن  فحاولت  هلا  رصيدًا 

منخفضة يف املنطقة هبدف تقليص إنفاقها العسكري.  

بقوة  السورية  األزمة  يف  روسيا  تدخلت  ذاته  الوقت  يف 

لتدعم  واجلوية  الربية  قواتها  من  كبريًا  عددًا  وأرسلت 

تفعيل  وأعادت  األسد،  بشار  والرئيس  سوريا  حليفتها 

قواعدها العسكرية يف طرطوس والالذقية. ومع روسيا، 

استخدمت الصني حق الفيتو ست مرات يف جملس األمن 

السيايس  نفوذها  يزداد  فيما  السورية  املسألة  بخصوص 

القوى  نمط  حتول  الظروف  هذه  ويف  رسيع.  بشكل 

إىل  األمريكية  اهليمنة  ظل  حتت  أحادي  نمط  من  الكربى 
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نمط متعدد األقطاب يشمل أيضًا الصني وروسيا واالحتاد 

األورويب وبريطانيا.

التحول النمطي الثاين مرتبط بالقوى اإلقليمية يف املنطقة. 

من  كل  أدت  العريب“  ”الربيع  أحداث  اندالع  بداية  مع 

دورًا  سعودية  بقيادة  اخلليجي  التعاون  وجملس  تركيا 

 2015 عام  منذ  ولكن  األحداث.  يف  وفاعالً  هجوميًا 

من  داعش  من  إرهابية  هجمات  عدة  تركيا  شهدت 

واحلركات االنفصالية الكردية، وخارجيًا ساءت عالقاتها 

والعراق  واليونان  روسيا  مع  الدبلوماسية  وروابطها 

ظل  يف  السورية  الدولة  مع  عالقتها  وتأزمت  وأرمينيا، 

فيما  السوري.  الشمال  يف  أمنية  منطقة  إلقامة  حماوالتها 

واجهت اململكة العربية السعودية اليت تعترب األخ األكرب 

لدول اخلليج تراجعًا اقتصاديًا داخليًا وأزمة مالية وتوترًا 

يف  العسكري  تدخلها  يكلفها  فيما  إيران،  مع  دبلوماسيًا 

اليمن وسوريا أثمانًا باهظة بإنجازات حمدودة.

توقيع  بعد  املنطقة  يف  اإليراين  التأثري  يتصاعد  املقابل  يف 

إيران  الدولية وأصبحت  املجموعة  النووية مع  االتفاقية 

الالعب األساس يف سوريا واليمن والعراق ولبنان وحىت 

مقابل  يف  واملرصي  اإليراين  التأثري  يزداد  ولذا  البحرين. 

تراجع أدوار كل من تركيا والسعودية و“إرسائيل“. 

النمط الثالث هو عىل مستوى املايكرو، ويتمثل يف حتّول 

نمط القوة من العلمانية إىل اإلسالم السيايس. إىل وقت 
األنظمة  قبل  من  عليها  مسيطرًا  املنطقة  بقيت  طويل 
العلمانية اليت كانت تشدد عىل العروبة والتضامن العريب، 
وبالتحديد يف جمهوريات مرص والعراق وسوريا وليبيا. 
لكن منذ العام 2015 ظهرت موجات جديدة من اإلحياء 
واإلسالم  والقاعدة  داعش  صعود  يف  كما  اإلسالمي 
السيايس يف تركيا واألحزاب اإلسالمية يف املنطقة. ومع 
سقوط أنظمة ”الرجل القوي“ صعدت القوى اإلسالمية 
نمط  يف  تؤثر  وباتت  االنتخابات  خالل  من  الساحة  إىل 

القوة املحلية عىل صعيد املنطقة كلها.  

يف املستقبل؛ ستكون إعادة التوازن هي املفهوم املفتاحي 
يف الرشق األوسط يف ظل التغري املستمر يف أنماط القوة 
املنطقة  يعّرض  قد  مما  كلها  واملحلية  واإلقليمية  الدولية 
ستختفي  واهليمنة  فاألحادية  االضطرابات،  من  للعديد 
من  الكثري  املنطقة  ستشهد  والتفتت.  التعددية  لصالح 
األزمات  وستشكل   والتوازن“  ”املراقبة  عمليات 
املشتعلة يف سوريا وليبيا واليمن وفلسطني ميدانًا حمتمالً 
املستويني  عىل  الالعبني  بني  النفوذ  ممارسة  عىل  للتنافس 
الداخيل واخلارجي. إن إدارة ترامب يف الواليات املتحدة 
يف  جني  يش  وإدارة  روسيا؛  يف  بوتني  وإدارة  األمريكية؛ 
الصني؛ سوف تشكل املثلث األكرث أمهية يف قضايا الرشق 

األوسط وشمال أفريقيا.


