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وضعيات النزاع يف املستقبل
Tomorrow's Conflict Situations*
ٍ
 وتغريات يف سري،تغريات يتمثل بعضها بربوز تراتبية جديدة للقوى
 يشهد العامل:ملخص
 وتحدي منط، وتشتت يف القوى من خالل تضاعف املنظامت غري الحكومية،النظام الدويل
 فالتحديات التي ينبغي رفعها،وبناء عليه
. واندالع حروب أهلية تتجاوز الحدود،الدولة القومية
ً
خصوصا يف ضوء عدم وجود منوذج قادر عىل فرض
عىل مدى العقود الثالثة املقبلة كبرية؛
ً
نفسه يف الوقت الحارض؛ فصعود تكنولوجيا املعلومات قاد إىل بروز عامل متشابك كل ًيا وعىل
ً
،محتمل للرصاع
 بوصفها مصد ًرا،تام؛ مام يكشف عدم املساواة القامئة يف ربوع العامل
ّ
ّ اطالع
 هل هناك اتجاهات قيد العمل من، يف هذا السياق.معا
ً ويرخّ ص للمحرومني باالتحاد والعمل
شأنها أن متنحنا رؤية استرشافية بشأن كيفية تطور وضعيات النزاع يف العقود املقبلة؟ واإلجابة
 يرصد جون بيري،استنادا إىل خطوط الصدع الحالية وتطورات املشهد الجيوسيايس
:هنا تقريرية
ً
 ويوضح مخاوفها ورهاناتها،مولني تطور مجموعات من العنارص الفاعلة عىل الصعيد العاملي
ويعدد أمناط النزاعات التي من شأنها أن تتطور عىل املدى
،التي من شأنها أن تؤدي إىل الرصاع
ّ
. بالنظر إىل التطورات األخرية والديناميات امللحوظة يف العامل،املتوسط والطويل
. الصني، الواليات املتحدة، النزاعات، العالقات الدولية، االسترشاف:الكلامت املفتاحية
Abstract: A new hierarchy among the world's powers, changes to the operation of the
international system, dispersal of power as a result of an increasing number of non - state
organizations, challenges to the idea of nation - states, civil wars raging across frontiers, etc.
These are some of the characteristics of the world as it is today. The challenges confronting us
over the next three decades are substantial, particularly as no model seems to be emerging
clearly at the moment and the rise of information technologies has produced a world that is
wholly connected and informed, showing up inequalities that are potential sources of conflict
and enabling those excluded from the system to join together. In this context, are there
trends at work that can afford us some insight into how conflict situations might evolve in
the decades to come? The answer comes in the affirmative. Jean - Pierre Maulny demonstrates
this point here, basing his argument on current fault lines and the way the geopolitical scene
is developing, on how actors are operating at the world level, what their concerns are, and the
issues that are likely to lead to conflict. Lastly, he looks at what types of conflict might develop
in the medium - to long term, given recent developments and observable global dynamics.
Keywords: Foresight, Conflicts, International relations, USA, China.
* Jean - Pierre Maulny, "Les conflictualités de demain," Futuribles, no. 415 (novembre-décembre 2016),
pp. 125 - 138.
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مقدمة
قبل النظر يف وضعيات النزاع يف املستقبل ،نالحظ أنّ تو ّقع وضعيات النزاع يف الحارض مل يجر يف
الواقع؛ فالكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن الوطني لعام  2008يف فرنسا((( تص ّور مفهوم "املفاجأة
ثم يف جميع أنحاء العامل
اإلسرتاتيجية" ،بيد أنّه مل يتن ّبأ باألزمة االقتصادية التي ه ّزت الواليات املتحدةّ ،
ابتدا ًء من آب /أغسطس  ،2008كام أنّه مل يتن ّبأ بـ "الربيع العريب" الذي ه ّز املغرب العريب والرشق
األوسط منذ نهاية عام  .2010وباملثل ،ننظر اليوم نظرة حنني وارتياب إىل إسرتاتيجية األمن األورويب لعام
 (((2003التي كانت تؤ ّكد" :مل تكن أوروبا مزدهر ًة وال آمن ًة ،وال ح ّر ًة إىل هذا الح ّد يف املايض".
لذلك ،ر ّكزت "األوراق البيضاء"((( الفرنسية يف مجال الدفاع واألمن القومي يف  2008و (((2013عىل
ثم إعداد حروب
رضورة تطوير تفكري استرشايف بشأن البيئة الدولية ،من أجل استباق التهديدات ،ومن ّ
املستقبل وليس حروب املايض .إنها مقاربة مخ ّلصة ،ولكنها صعبة للغاية .فإضاف ًة إىل تحديد اإلشارات
الضعيفة ،من الرضوري تحديد وضعيات النزاع يف املستقبل ،ومنذجة لظواهر الفعل والفعل املضاد التي
تنطبق عىل معايري مختلفة من شأنها أن تح ّدد وضعيات النزاع املستقبلية ،بوصفها نو ًعا من الصيغة
الرياضية لتطوير العلوم اإلنسانية(((.
وتتض ّمن هذه النمذجة لظواهر الفعل والفعل املضاد بالرضورة جز ًءا كب ًريا من الذاتية؛ فاملقاربة
االسترشافية تقتيض إ ًذا دامئًا بعض التواضع ،ومخاطر ًة مه ّمة ملن يسلك هذا املسلك؛ [وبتعبري آخر]
ينبغي تق ّبل الخطأ؛ فبوصفها الزم ًة لقبول تنبؤ غري دقيق ،تقتيض هذه املامرسة أيضً ا بعضً ا من األمانة.
عدد من األشخاص كان يويص عام  2003بالتدخل [الفرنيس] إىل جانب األمريكيني يف العراق يعتقد
فهناك ٌ
اليوم أنّ هذا التدخل هو أحد أسباب تطور اإلرهاب الجهادي ،وهو خطأ ،دون اإلشارة إىل أنّه دعا إىل
عكس ذلك عام .2003
ويتط ّلب االسترشاف أيضً ا قبول الجرأة يف النتائج .وهو أم ٌر ليس ً
سهل ،مع العلم أنّ طريقة إعامل الفكر
ٌ
متدخل يف إطار مرشوع استرشايف لوزارة الدفاع الفرنسية،
ينبغي أن تكون دقيقة .وكام قال ذلك مؤخ ًرا
صحيحا .ورمبا
بإمكان  80إىل  90يف املئة من لجن ٍة للخرباء أن يتفقوا عىل تنبؤ متطابق من دون أن يكون
ً
1 Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc (Paris: Odile Jacob/La documentation Française, juin 2008).
2 "Une Europe sûre dans un monde meilleur. Stratégie européenne de sécurité," (Décembre 2003), accessed on
3/10/2016, at: https://goo.gl/AcOSxO
" 3الورقة البيضاء" تقرير أو دليل يخرب الق ّراء بإيجاز عن قضية معقدة.
4 Défense et sécurité nationale. Livre blanc (Paris : Direction l'information légale et administrative, 2013).
ٍ
موقف ( ،)Aوالعديد من العوامل التي تنطبق
 5ميكننا منذجة مفهوم "الفعل /الفعل العكيس" بوصفه تحديدًا لحقيقة موضوعية ،أو
عىل هذه الحقيقة املوضوعية لتنتج الوضع (.)B
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يكون الشخص الذي ق ّدم توقعات صحيحة ضمن أقلية نسبتها من  10إىل  20يف املئة .وعمو ًما ،إنّ هذا
ٍ
بحدث كان يبدو من
الشخص رمبا يكون ذا جرأة فحسب عىل التنبؤ يف اللحظة الزمنية املوالية ()t+1
املستحيل التنبؤ به يف اللحظة (.)t
وحني يجري التعبري عن هذه االحتياطات ،فإنّ تقديم وضعيات النزاع يف املستقبل يف هذه املقالة هو
بالرضورة رؤية شخصية ،حتى إذا أخذت وقائع وأحدا ًثا يف الحسبان ،هي من حيث حقيقتها بيانات أو
عوامل موضوعية ،إىل ح ّد ما ميكن ألحد أن يكون موضوع ًيا متا ًما ،مبا يف ذلك عرض الحقائق.

الجهات الفاعلة يف وضعيات النزاع
يتعلق السؤال األول املطروح بالجهات الفاعلة يف وضعية النزاع .ونالحظ ظاهرة أوىل تتمثل باستمرارية
الدول بوصفها جهات فاعلة يف وضعية النزاع ،ال سيام الدول  -القوى الكربى ذات التوجه للقيام
بدور عىل الساحة الدولية من حيث قوتها االقتصادية ،ورغبتها يف النفوذ بالنظر إىل منوذجها السيايس
الشكل ()1
تطور اإلنفاق العسكري يف األعوام ( 2015 - 2000مبليارات الدوالرات األمريكية لعام )2014

املصدر:
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
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واالجتامعي ،ومن حيث قوتها العسكرية الحالية ،أو تلك التي تسعى إىل بلوغها يف املستقبل .وتوجد
اليوم ثالث بلدان ميكن أن يطلق عليها دول  -قوى كربى ،هي :الواليات املتحدة ،والصني ،وروسيا .ومن
يعب عن ّأي
شأن االتحاد األورويب أيضً ا أن ي ّدعي هذا الوضع؛ بيد أنّه ليست له مقومات الدولة وال ّ
إرادة ليكون قوة عسكرية.
من سامت هذه الدول  -القوى الكربى أنّها تنفر من أشكال الرصاع التي ليست عىل مستوى الدولة،
أو تبدو غري مالمئة لها؛ فسياسة الدفاع والتسليح األمريكية تهدف دامئًا لتحقيق التفوق العسكري
والتكنولوجي املطلق مقابل ّأي كيان من شأنه أن يتحدى تلك السلطة؛ وتتمثل [هذه] القوى املنافسة
بالنسبة إىل الواليات املتحدة باالتحاد السوفيايت زمن الحرب الباردة ،والصني اليوم ،أو حتى روسيا التي
أضحى الجميع يدرك عودة قوتها أو توخيها سياسة القوة .ومقابل عقيدة "حرب الشبكة املركزية"
 Network Centric Warfareيف بداية األلفية الثالثة ،ظهرت يف الواليات املتحدة عقيدة "إسرتاتيجية
األوفست الثالثة للجيش األمرييك"  Third Offset Strategyعام  ،2014يح ّركها الهاجس نفسه ،وهو
الحفاظ عىل التفوق التكنولوجي عىل ّأي عد ٍّو محتمل (انظر اإلطار .)1
بيد أنّ هذا التدفق التكنولوجي مل تكن له النتائج املتوقعة يف العراق ثم يف أفغانستان؛ ومنذ هذين
النزاعني ،نالحظ أنّ الواليات املتحدة ترفض االنخراط يف مسارح العمليات التي ال تتوافر فيها مصالح
ثم سورية منذ عام .2013
الدولة  -القوة الكربى :حالة ليبيا عام ّ ،2011
وينطبق األمر عىل الصني وروسيا أيضً ا؛ فالصينيون غائبون عن النزاعات الحالية .أما بالنسبة إىل الروس
يفس
فالتحليل املتضخم لوضعية النزاع مع الدول الغربية أو ببساطة مصالحهم األمنية ميكن أن ّ
مشاركتهم يف مرسح النزاع السوري.
اإلطار ()1
إسرتاتيجية األوفست الثالثة للجيش األمرييك
تتمثّل "إسرتاتيجيات األوفست"  Offset Strategiesبالنسبة إىل الواليات املتحدة بوضع خيار ٍ
ات إسرتاتيجية تسمح لها
بتعويض التأخّ ر عىل عد ٍّو محتملٍ أو فعيل ،وحيازة أفضلية حاسمة .من حيث املبدأ" ،إسرتاتيجية األوفست" هي بالرضورة
مبتكرة ألنها تنطلق من حقيقة أنّ الواليات املتحدة إذا كانت ستستنسخ إسرتاتيجية خصمها ،فإنّها لن تع ّوض تأخّ رها ّإل إذا
أنفقت مبالغ طائلة من شأنها أن تضعف اقتصاد البالد.
خالل خمسينيات القرن املايض ،قام الرئيس أيزنهاور بتطوير "إسرتاتيجية األوفست األوىل للجيش األمرييك" First Offset
 Strategyومتثّلت مبوازنة التفوق العسكري التقليدي لالتحاد السوفيايت بتطوير ترسانة الردع النووي للواليات املتحدة.
وجرى تطوير "إسرتاتيجية األوفست الثانية للجيش األمرييك"  Second Offset Strategyابتدا ًء من سبعينيات القرن املايض،
عندما استعاد السوفيات التكافؤ اإلسرتاتيجي النووي مع الواليات املتحدة .وط ّورت واشنطن حينها إسرتاتيجية تهدف إىل
إضعاف صفوف القوات السوفياتية التي تقع يف العمق ،وذلك بفضل أول األسلحة الدقيقة التي يجري استخدامها من
مسافات طويلة؛ وكان الهدف كسب الحرب دون حاجة إىل استخدام األسلحة النووية .أما "إسرتاتيجية األوفست الثالثة
للجيش األمرييك"  Third Offset Strategyالتي تس ّمى أيضً ا "مبادرة االبتكار الدفاعي" ،Defence Innovation Initiative
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وجرى اإلعالن عنها أواخر عام  ،2014فإنّها تهدف إىل التصدّي لنرش خصوم محتملني أنظمة أسلحة تسمح بحظر الوصول
إىل مناطق النزاع ،إضاف ًة إىل رضوب تقدم تكنولوجي أخرى ملحوظة اليوم .وعىل خالف "إسرتاتيجيتي األوفست" األول َيني ،مل
يجر [يف "إسرتاتيجية األوفست الثالثة"] تعيني عد ٍّو محدّد؛ أو إنه باألحرى متعدّد .إذ تشمل "إسرتاتيجية األوفست الثالثة"
ًّ
ٍ
جهات فاعلة غري حكومية رمبا يكون بإمكانها الحصول عىل التكنولوجيات
كل من الصني وروسيا ،إضاف ًة إىل كوريا الشاملية أو
املتقدمة .وتتمثّل هذه اإلسرتاتيجية باستخدام التكنولوجيات املتقدمة يف القطاع املدين حيث وترية االبتكار هي اليوم
ويخص هذا عىل سبيل املثال
أرسع مام هي عليه يف القطاع العسكري ،مع تكنولوجيات باإلمكان نقلها يف مجال التسلح.
ّ
الروبوتات ،والتكنولوجيا الحيوية ،والبيانات الكبرية  ،big dataوأنظمة العرض .ويف "إسرتاتيجية األوفست الثالثة" ،ميكن أن
تكون رشكة التسليح هي غوغل  Googleوليس الرشكات التقليدية ،مثل رايثيون بوينغ  Raytheon Boeingأو لوكهيد مارتن
خصصت الواليات املتحدة  18مليار دوالر أمرييك يف البحث والتطوير لـ "إسرتاتيجية األوفست
 .Lockheed - Martinوهكذا ّ
الثالثة" هذه يف ميزانيتها للدفاع لعام .2016

عمو ًماّ ،
تحض هذه الدول  -القوى الكربى للحرب؛ ولكن ،تتجاوز الحروب حال ًيا مستوى الدول القومية.
إنّها تجري فوق مستوى هذه الدول أو ضمنها.
ّ
سيظل ساري املفعول يف األعوام املقبلة؛ إذ كان من شأن عوملة
وعالو ًة عىل ذلك ،نشهد اليوم تحد ًيا للعوملة
التبادالت التجارية ،مع انتهاء املواجهة األيديولوجية بني الرشق والغرب ،أن تؤدي إىل تنمية اقتصادية واسعة
ترتبط بظهور أنظمة دميقراطية .لقد تح ّقق هذا ّ
املخطط جزئ ًيا؛ فمنذ  25عا ًما ،بدأت البلدان النامية تلحق
بالركب وتضاعفت التجارة الدولية .فقد برزت دول ،وتط ّورت الطبقات الوسطى يف هذه البلدان الناشئة.
وكان ينبغي أن ُيرتجم ّ
مخطط العوملة السعيدة بـ "نزع عوامل النزاع"  Déconflictualisationيف العالقات
الدولية .بيد أنّ عدم املساواة ال يزال مستم ًرا ،بل يتزايد سواء دول ًيا أم داخل الدول .ومل تستفد دول من
خصوصا ،مع تضاعف الفجوة بني املستفيدين من العوملة وأولئك الذين تُركوا خارجها،
منافع العوملة؛
ً
حتى داخل الدول ،سواء أكانت ً
دول نامية أم صاعد ًة أم حتى متق ّدمة .ويف اآلن ذاته ،سمحت طفرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك يف كث ٍري من األحيان عند املستبعدين عن العوملة السعيدة،
شخص يو ّد معرفة األحداث التي تجري عىل
ألي
ٍ
بالربط بني األفراد عىل نطاقٍ واسع .فاليوم ،تتوافر ّ
علم أو عىل ضالل .لقد فهم ّ
منظرو "الدولة
الجانب اآلخر من الكوكب الوسيلة للقيام بذلك ،فيكون عىل ٍ
اإلسالمية /داعش" هذه الظاهرة جي ًدا ،واستخدموا وسائل املعلومات واالتصاالت هذه إليصال رسالتهم.
ال تجد النزاعات يف عرص العوملة السعيدة ّأي وسيط ،يف سياق العالقات بني الدول ،وداخل الدول األسرية
لعقائد اقتصادية يصعب تح ّديها ،ال سيام أنّها تبدو خالية من ّأي حمولة أيديولوجية :أي إنّها ينبغي أن تسود
لدى الجميع بوصفها حقيق ًة موضوعية .ما يفرس بقاء الدول  -القوى الكربى اليوم خارج املجال الجديد
للمواجهة ،تحرض يف أغلب األحيان الحروب التي ينبغي أن تخوضها فيام بينها ،وفرص حدوثها ضئيلة؛ يف
حني تنفر الصني والواليات املتحدة األمريكية (الرئيس باراك أوباما) من خوض نزاعات حقيقية جارية ،ألنّ
منطق هذه النزاعات يف نهاية املطاف ليست له سوى عالقة محدودة مبصالحها بوصفها ً
دول  -قوى كربى.
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اإلطار ()2
"الجيوبوليتيك" من موشور تقرير "اليقظة "2016

تغريت مالمح العامل؛ يتمثّل بعضها بظهور تراتبية جديدة للقوى ،وبروز تغريات يف سري النظام الدويل،
وتأكيد لعامل غري قطبي ،وتشتت يف القوى من خالل تضاعف املنظامت غري الحكومية ،وتحدي منط الدولة
خصوصا
القومية ،وغريها .وبنا ًء عليه ،فالتحديات التي ينبغي رفعها عىل مدى العقود الثالثة املقبلة كبرية،
ً

يف ضوء عدم وجود منوذج يف الوقت الحارض قادر عىل فرض نفسه .ويق ّدم جزء "الجيوبوليتيك" من تقرير
"اليقظة  "2016الذي تصدره مؤسسة "فوتوريبل الدولية"  ،Futuribles Internationalقامئ ًة باالتجاهات
الكربى ،ووضعيات االنبثاق وعدم اليقني التي يجري تنظيمها وف ًقا للمناطق الرئيسة يف العامل .وال ي ّدعي
هذا التجميع (الذي يجري تفصيله يف التقرير املذكور) أنّه يشمل جميع الرهانات الجيوسياسية ،ولكنه
األهم للمستقبل.
يهدف إىل تسليط الضوء عىل عد ٍد من القضايا من بني تلك ّ
سلّم العامل
وضعيات النزاع عىل ُ
االتجاهات الكربى

التفجر
ö öتضاعف وضعيات النزاع يف الدول الضعيفة أو قيد ّ
ö öغياب رشطي العامل

وضعيات االنبثاق

ö öالتكنولوجيات الجديدة ووضعيات النزاع :نهاية القوة العسكرية ،ووالدة قوة اإلنرتنت
ö öاملجازر بوصفها هد ًفا للحرب

أفريقيا
االتجاهات الكربى

ö öبطء عملية الدمقرطة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
ö öمنو دميوغرايف حامل لفرص اقتصادية ومخاطر بعدم االستقرار السيايس
ö öأفريقيا :بني نهاية الحروب األهلية وصعود األصوليات ،وإعادة تأكيد انعدام األمن
ö öأفريقيا ،مصدر األطامع واملنافسات الدولية

أمريكا الالتينية
درجة كربى من عدم اليقني

ö öأمريكا الالتينية ،قوة اقتصادية ناشئة؟
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االتجاهات الكربى

ö öتوردسيالس جديدة* :أمريكا الالتينية بني الواليات املتحدة والصني
ö öأمريكا الالتينية مج ّزأة عىل نحو متزايد يف إطار شبكات متنافسة

آسيا
االتجاهات الكربى

ö öالصني ،أول قوة اقتصادية يف العامل يف عام 2020
ö öصعود القوميات وتضاعف النزاعات اإلقليمية والبحرية (انظر اإلطار )3
ö öالهند يف مواجهة تحديات متزايدة
درجة كربى من عدم اليقني

ö öنحو إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية؟

وضعيات عدم اليقني

ö öالدميقراطيات واألنظمة االستبدادية :آسيا يف البحث عن منوذج

البحر األبيض املتوسط والرشق األوسط
االتجاهات الكربى (سيجري تقدميها)

ö öصعود اإلسالميني
ö öالفتنة بني الشيعة والس ّنة :عندما تُحيي السياسة الذاكرة الجريحة
ö öإرسائيل /فلسطني :مفارقات رصاع قديم العهد ومركزي
ö öاالضطرابات السياسية يف العامل العريب :تش ّعبات متباينة

االتحاد األورويب
االتجاهات الكربى

ö öاالنبثاق الصعب لنموذج اقتصادي واجتامعي أورويب
صوت أورويب ّ
متقطع
ö öاالتحاد األورويب يف العاملٌ ،
ö öالطاقة ،انعكاس الندماج أورويب غري مكتمل وتبعية جيوسياسية لالتحاد األورويب

وضعيات االنبثاق

ö öاالتحاد األورويب أمام دفع جريانه
ö öالبيئة والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،القوة املعيارية األوروبية قيد السؤال

املصدر:
Chapitre "Géopolitique," in François de Jouvenel (sous la dir. de), Rapport Vigie 2016. Futurs possibles à l'horizon
2030 - 2050 (Paris: Futuribles International, 2016), pp. 241 - 307.
* توردسيالس ( )Tordesillasبلدية إسبانية تقع يف مقاطعة بلد الوليد .شهدت املدينة يف أواخر القرن الخامس عرش ( 7حزيران /يونيو )1494
تقسيم العامل الجديد (األرايض املكتشفة خارج أوروبا) بني الربتغال وتاج قشتالة يف معاهدة ُعرفت تاريخ ًيا بـ "معاهدة توردسيالس".
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أي نوع من النزاعات؟
ّ
يقود تزايد التعارض بني القوى العسكرية الكربى إىل الرغبة يف املبارزة يف رص ٍاع عىل النفوذ عىل األرايض
املجاورة .وستكون وضعية الرصاع بني الدول  -القوى الكربى غري مبارشة يف األعوام املقبلة؛ إذ أضحى االتجاه
نحو انتعاش سباق التسلح بالفعل مستدا ًما ،ويبدو خطاب باراك أوباما يف براغ بشأن نزع السالح النووي يف
نيسان /أبريل  ،2009ماض ًيا بعي ًدا .ويبدو أنّ تحديث األسلحة النووية وتطوير أسلحة تقليدية جديدة ،وبروز
أسلحة سيربانية وأسلحة مستقلة ،أصبح القاعدة ،وليس وار ًدا أن يرى النور ٌ
اتفاق كبري لنزع السالح .من خالل
"حروب الهوية" هذه يف عامل ما بعد العوملة ستتواجه القوى العسكرية ،كام يبني ذلك التحول األخري لطابع
الرصاع السوري ،بحيث بدأت أهمية املعارضة بني الواليات املتحدة وروسيا تتزايد يف هذا الرصاع.
ثم وزن الدعاية ،مؤ ّث ٌر بقدر ما يؤ ّثر وزن األسلحة .ما
يف حروب الهوية هذه ،وزن الكلامت واألفكار ،ومن ّ
يفرس تطور ما يسمى عاد ًة "الحروب الهجينة"؛ مبعنى التوظيف اإلعالمي للتوترات عن طريق استخدام
اإلنرتنت والشبكات االجتامعية ،مقرتنًا بإجراءات عسكرية ضعيفة .وميثّل رصاع دونباس واستيالء روسيا عىل
شبه جزيرة القرم ،يف أوكرانيا ،مناذج من هذه الحروب الهجينة.
يف جنوب رشق آسيا ،تتخذ وضعيات النزاع القامئة عىل الهوية منعط ًفا تقليد ًيا ،ألنّ الهوية ّ
تظل قامئة عىل إطار
الدولة القومية .ما يحفز النزاعات واملطالبات اإلقليمية يف بحر الصني ،ال سيام النزاع بني اليابان والصني عىل جزر
سينكاكو  -دياويو (انظر اإلطار  .)3وترتبط هذه النزاعات واملطالبات اإلقليمية أيضً ا ً
ارتباطا غري مبارش باملوارد
الطبيعية؛ إذ من املرجح يف املستقبل استغالل املناطق االقتصادية خارج  200ميل بحري تحيط بالجزر.
أساس قبيل
ويف ضوء غياب الوساطة املمكنة إزاء غضبهم واستيائهم ،يتجمع املستب َعدون من العوملة عىل ٍ
مبفهوم الجامعة األهلية للتضامن التي تبدو أكرث قدر ًة عىل حاميتهم .ورمبا تكون هذه الجامعة األهلية هي
األرسة أو الحي أو الجامعة العرقية ،أو الدين ...وتتعارض هذه الجامعات األهلية للمصلحة مع الجامعات
األهلية األخرى التي رمبا تكون موجود ًة ألنّها تقوم عىل أساس االنطواء عىل الذات بوصفه ر ّدة فعلٍ
ثم بحكم طبيعتها ،من شأنها أن تكون متنازع ًة مع الخارج.
للحامية .إنّها تقوم إ ًذا عىل إقصاء اآلخر ،ومن ّ
اإلطار ()3
النزعة القومية والنزاعات اإلقليمية والبحرية يف جنوب رشق آسيا

للوزن االقتصادي املتزايد للصني مخاطر عىل الصعيد األمني ،يرتبط أقربها بصعود النزعات
اتجاهات تكون يف كث ٍري
القومية وعودة النزاعات اإلقليمية والبحرية للظهور؛ وهي عىل ذلك
ٌ
من األحيان مرتابطة.
بطموحات متزايدة ولكنها ّ
ٍ
تظل مع ذلك
وينتج أيضً ا من القوة العسكرية املتنامية للصني املرتبطة
غري واضحة ،الزيادة يف القدرات الدفاعية لجريان بكني ،ال سيام بغية تأكيدهم سيادتهم عىل املناطق
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املتنازع عليها .وهكذا تقع جزر سني كاكو  -دياويو التي تتنازع عليها الصني واليابان (وإىل ح ٍّد ّ
أقل
خطاب قومي وعسكرة .ويف بحر الصني
تايوان) يف قلب التوترات بني بكني وطوكيو ،عىل خلفية
ٍ
الجنويب ،فإنّ النزاعات أكرث تعقي ًدا ،ألنها تتع ّلق بعدة فاعلني (الصني ،وتايوان ،والفلبني ،وبروناي،
وماليزيا ،وفيتنام) ،وهي عىل درجة الحساسية نفسها.
حركات قومية مهمة ،من شأنها أن تتع ّزز بحلول عام  ،2020تتزامن مع
وتخرتق بلدان املنطقة
ٌ
املخاوف بخصوص الصني التي جرى التعبري عنها يف بعض املجتمعات (اليابان ،وتايوان ،وفيتنام)،
أو تواكب التع ّرف عىل بعض التحديات الداخلية أو التهديدات املرتبطة باملحيط الجغرايف املبارش
(حاالت كوريا الجنوبية ،وإندونيسيا ،وميامنار ،وتايالند) .ومن شأن هذه النزعات القومية أن ترتجم
إىل مشاكل متواترة ومتزايدة عىل الساحة الدبلوماسية ،مع خلفية الخالفات التاريخية التي ّ
توظفها
األحزاب السياسية .وحالة تنافس الصني واليابان ،املستدام دون شك ،هي األكرث تعب ًريا عن ذلك.
وإذا كانت مخاطر النزاع يف هذه املناطق املختلفة ّ
تظل حقيقي ًة يف أفق عام  ،2020فإنها ال تزال
مع ّلق ًة بإرادة الدول املعنية بالدخول يف رص ٍاع ذي عواقب غري مؤكدة من أجل قضايا ثانوية.
أذرع اقتصادية
ويضاف إىل ذلك ميزان قوى غري متوازنٍ عىل نح ٍو متزايد بني الصني التي تتو ّفر عىل ٍ
ودبلوماسية وعسكرية مه ّمة ،وبلدانٍ  ،عىل غرار الفلبني ،تواجه العديد من التحديات .و ُيضاف أيضً ا
إىل هذا املعطى االعتامد املتزايد ملختلف البلدان عىل االقتصاد الصيني ،وهو األمر الذي يح ّد كث ًريا
من هامشها للمناورة.
وأخ ًرياُ ،يضاف عدم اليقني املحيط بالتدخّ ل املحتمل للواليات املتحدة املنخرطة يف املنطقة ،التي
ّ
وتظل مخاطر النزاع عىل نطاق واسع ،وإن كانت حقيقية،
الح َكم.
مل تعد قادر ًة عىل تأدية دور َ
محدود ًة ج ًّدا يف الواقع.
ٍ
بصامت عميق ًة عىل التوازنات يف رشق آسيا ،وتفتح
وسترتك هذه التوترات املستم ّرة من دون شك،
الطريق أمام تأويالت متع ّددة بشأن موقف الصني يف املحيط اإلسرتاتيجي اإلقليمي.
وأكرث من خطر الرصاع عىل نطاقٍ واسع يف رشق آسيا ،يربز التعزيز التدريجي والرسيع لوزن الصني
يف الحوارات السياسية  -اإلسرتاتيجية (أو عدم وجودها) عىل الصعيد اإلقليمي الذي يبدو يف األفق.
وبحلول عام  ،2020سريجح ميزان القوى من دون شك ملصلحة بكني ،ومن شأنه أن يؤ ّكد نجاحات
هذه اإلسرتاتيجية الهجومية.
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الشكل ()2
إسقاطات اإلنفاق الدفاعي للصني والواليات املتحدة يف أفق عام ( 2050مبليار دوالر أمرييك)،
وف ًقا الفرتاضات متعدّدة

هذه التوقعات هي امتداد لالتجاهات الحالية ،وتتوافق متغريات هذه االفرتاضات :بالنسبة إىل الواليات املتحدة مع التقديرات
املختلفة للميزانية لحكومة الواليات املتحدة عام  2012وعام  ،2013إضاف ًة إىل قانون مراقبة امليزانية  Budget Control Actلعام
 2011الذي يتطلب تخفيض سقف الديون األمريكية عن طريق خفض  1200مليار دوالر من العجز يف الواليات املتحدة عىل مدى
عرش سنوات ()2022-2012؛ وبالنسبة إىل الصني ،مع ثالثة إسقاطات مختلفة لنمو ميزانية الدفاع .وال تأخذ االفرتاضات يف الحسبان
بعض القطيعات املمكنة (التقدم العلمي والتقني ،أو الرصاع الجيوسيايس الرئيس ...وغري ذلك) ،لكنها متنح رؤي ًة للديناميات الحالية.
املصدر:
Giri Rajendran, "Chinese-US Defence Spending Projections," IISS (International Institute for Strategic
Studies) (19 March 2013), accessed 30/9/2016, at: https://goo.gl/LDfsVN

أما اليوم ،فقد ظهر نوعان رئيسان من وضعيات النزاع:
ö öالنوع األول هو املتع ّلق بــ "الدولة اإلسالمية" أو "داعش"؛ فوراء الخطاب األيديولوجي
الديني ،نجد الجوهر ذاته لتكوين املجموعة التي ُبنيت بالتضامن يف مواجهة املحنة عىل
أنقاض الدولة العراقية بعد عام  .2003إنّ األيديولوجية قوية وعامل انقسام ،ألنّ رسال ًة واضحة
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املعامل هي ٌ
رشط ال غنى عنه لنجاح "الدولة اإلسالمية" ،وألنّ اإلزالة املادية لآلخر ،من هو
هروب ٌ
حذق إىل األمام بقدر ما
قسمة .والبقية هي
ٌ
مختلف ،هي ٌ
عنرص مك ّون لهذه الرسالة ا ُمل ِّ
عرفت االستفادة من نزاعات العوملة السعيدة التي ميكن أن توجد داخل املجتمعات الغربية.
ُولد إ ًذا الرصاع الهويايت األول "العابر للدولة" الذي يستفيد استفاد ًة كاملة من التكنولوجيات
الجديدة للمعلومات واالتصاالت بـ "الدولة اإلسالمية" .إنّها وضعية نزاع "فوق مستوى الدولة"
Supraétatique؛ مبعنى أنّها تقع فوق الدول ،ما يجعلها عاجز ًة إىل هذا الح ّد يف مواجهة هذه
موجهة فقط وليس
املوجهة ،فال ينبغي أن ننخدع :إنّه قوة ّ
الظاهرة .وإذا كان الدين هو القوة ّ
السبب يف هذا النوع من الرصاع ،حتى لو كانت السلطة الفلسفية لألديان تؤ ّدي دو ًرا ًّ
مهم يف
"نجاح" وضعية النزاع هذه.
ö öأما النوع الثاين من وضعيات النزاع فهو "داخل مستوى الدولة"  .Intraétatiqueإنّه الرصاع
رحالت
داخل الدول نفسها ،للمستبعدين من العوملة الذين ال يجدون وساطة ،أي يبدو أنّ ا ُمل ِّ
التقليدية لتمرير مطالبهم االجتامعية ،أي األحزاب السياسية التقليدية ،باءت بالفشل .الحديث
يف هذه الحالة عن وضعية نز ٍاع مبالغٌ فيه؛ ألنّه ال يوجد تعميم ألعامل عنيفة ،ولكن يقود هذا
عد ًدا من األحزاب أو الشخصيات السياسية لنقل جميع األفكار القامئة عىل االنطواء عىل الذات
أساسا للعودة إىل حال ٍة من الرفاه بالنسبة إىل ا ُملستب َعدين.
ورفض اآلخر ً
بهذا املعنى ،إنّ رفض العديد من الدول األوروبية قبول املهاجرين يف أوروبا ،مثله مثل "الربيكسيت"
[خروج بريطانيا من االتحاد األورويب]ً ،
فضل عن ظاهرة دونالد ترامب يف الواليات املتحدة ،هي ك ّلها
مظاهر لهذا االنطواء عىل الذات أو رفض اآلخر ،مع مخاطر النزاع التي رمبا متثّلها يف املستقبل .ويف
جواب مالئم عن تجاوزات العوملة ،فإنّ امليل الطبيعي ،وهو امليل األسهل لتلبية غضب األفراد ،هو
غياب ٍ
إيجاد أكباش فدا ٍء وليس البحث عن حلول حقيقية لتزايد عدم املساواة .هذا هو أصل ما يسمى عاد ًة
الشعوبية؛ بيد أنّ املصطلح غري مالئم ألنّه ال مي ّيز االتجاهات العميقة قيد العمل التي تزدهر يف االتحاد
األورويب كام يف الواليات املتحدة ،والتي تنتهي يف آخر املطاف بتقويض الفكرة ذاتها لـ "القيم الغربية".
إنّ هذا امليل الجاذب إىل املركز ميثّل اليوم تهدي ًدا كب ًريا بالنسبة إىل االتحاد األورويب بوصفه كيانًا؛ فخطر
التف ّكك ال ميكن ع ّده ً
باطل ،ولكن بالنسبة إىل الدول التي تش ّكل اليوم االتحاد األورويب أيضً ا.
من الصعب وصف هذا النوع من وضعيات النزاع الداخلية الحقيقية ،أي وضعيات النزاعات املصحوبة
بأعاملٍ عنيفة من شأنها أن تتطور يف حال آلت االتجاهات الحالية إىل التدهور .لقد نجح تنظيم "الدولة
اإلسالمية" يف رصاعه العاملي ،وساهم يف تصاعد وضعيات النزاع الداخلية هذه .إذ يكفي عدد قليل من
أتباع تنظيم "الدولة اإلسالمية" ليك يولد الشعور بالحرب؛ ففي فرنسا ميثّل  10آالف شخص [تقدي ًرا
ملقاتيل داعش] القليل يف مقابل ما يزيد عن  65مليون شخص [ساكنة فرنسا]؛ ومع ذلك ،وحتى اليوم،
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املس بالشعور بالحرب .إنّها حدود املامرسة التي يقوم بها "الدولة اإلسالمية" .إنّ مستوى وضعية
مل يجر ّ
النزاع الذي ُوجد ال ميكنه أن يتزايد حقيق ًة ّإل إذا كان الجواب املق َّدم يساهم يف تفاقم االنقسامات
الهوياتية داخل املجتمعات .وهي إسرتاتيجية اتّبعها تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف فرنسا .وعالو ًة عىل
ذلك ،فمن غري املحتمل أن يك ّلل مرشوع الجهوية ،يف سورية والعراق ،بالنجاح عىل املديني املتوسط
والطويل .فمن جهة ،إنّ رضوب معارضة هذه الحركة كبرية ،وال تنحرص يف القوى الغربية .ومن جه ٍة
أخرى ،إنّ قدرتها عىل التح ّول إىل دولة قومية تقليدية تربطها عالقات دبلوماسية طبيعية بالدول األخرى
منعدمة؛ فخطاب "الدولة اإلسالمية" يقوم عىل رفض اآلخر ورفض االختالف .لدى "الدولة اإلسالمية" إ ًذا
فرص ضئيلة للبقاء عىل املدى الطويل ،عىل األقل بوصف هذا التنظيم كيانًا قامئًا عىل منطقة.
ٌ
اإلطار ()4
الشبكات االجتامعية ،سالح إسرتاتيجي جديد؟

أصبحت الفيسبوك وتويرت وغريها من الشبكات االجتامعية مساحات إسرتاتيجية حقيقية ملنظامت
اتجاها
مختلفة (تنظيم القاعدة ،وحركة الشباب ،وحزب الله ،وغريها) .ويف هذا السياق ،نلمس
ً
تصاعديا يف استخدام املنظامت اإلرهابية اإلنرتنت ألغراض "الجلبة السياسية الدعائية" Agitprop
والتجنيد؛ ففي كانون الثاين /يناير  ،2008قد يكون تنظيم القاعدة تو ّفر عىل  5800موقع إلكرتوين عىل
اإلنرتنت ،مع معدل إنشا ٍء لـ  900موقع إلكرتوين جديد شهر ًيا ،مربزًا عىل هذا النحو التطور املذهل
لتواصل هذه املنظامت عرب الفضاء االفرتايض.
وإن كان رقم الحسابات التابعة لها عىل الشبكات االجتامعية آخ ًذا يف االزدياد ،فإنّ اعتامده بد ّقة ّ
يظل
صع ًبا ،بالنظر إىل موقف أنصارها الذين يستخدمون أسامء هذه املنظامت الحقة لحساباتهم الخاصة أو
أسامء مستعارة ذات طابع عام ،دون الحديث عن "روبوتات الجهاد"*؛ ولنذكر هنا "داعش" ("الدولة
اإلسالمية") ،و"الجيش السوري اإللكرتوين" ،و"القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي" ،و"بوكو حرام" ،وغريها.
وبوصف الفضاء االفرتايض مفي ًدا ج ًّدا بالنسبة إىل اإلرهابيني من أجل نشاطات "الجلبة السياسية
ّ
وتظل سياسات الرقابة
الدعائية" أو التجنيد ،فإنّ هؤالء ال مييلون إطال ًقا إىل الشبكة نفسها مبارش ًة.
التي متارسها الرشكات املالكة لهذه الشبكات االجتامعية تواجه مفارقة "حرية التعبري مقابل تلطيف
ٌ
تلطيف بعدي يبدو غري فعال إزاء املنظامت اإلرهابية.
اآلراء" .وينتج عن ذلك
* "روبوتات الجهاد" ( )Jihadbotsهي روبوتات إعادة تغريد  retweetآيل يستخدمها املعلنون واإلرهابيون أيضً ا.
املصدر:
مؤسسة "فوتوريبل الدولية" :الرشكات واألمن السيرباين يف أفق عام  ،2020انظر:
يستند هذا النص إىل األعامل املنجزة يف إطار دراسة ّ
Futuribles International, Entreprises et cybersécurité à l'horizon 2020 (Paris: Futuribles International, 2015),
accessed on 8/1/2017, at: https://goo.gl/1v41Qm
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يتمثل الخطر الرئيس يف وضعيات النزاع الحالية بأنّ الدول القومية ،مبا يف ذلك الدول  -القوى الكربى،
تبدو غري مالمئة ملعالجة هذا النوع من النزاع ومنح وساطة ذات صدقية لح ّلها؛ ففي أفغانستان التي
منوذجا لهذا النوع من النزاع ،الرصاع هو يف األساس هويايت ،داخل املجتمع
متثّل حالتها يف بعض النواحي
ً
األفغاين الذي يعيش حالة حرب مستمرة تقري ًبا منذ  35عا ًما .وبعد ثالثة أعوام من الرصاع السوري،
خلق التقاطع بني أنواع مختلفة من وضعيات النزاع ،تلك املتعلقة بتنافس القوى اإلقليمية إن مل يكن
العاملية ،إضاف ًة إىل النزاعات الهوياتية واالجتامعية داخل البالد ،خطوط صدع متع ّددة بني األطراف
الفاعلة .لذلك ،ال يظهر ّأي ٍّ
اض رمبا
حل يف األفق باستثناء الضجر االفرتايض ملقاتلني مشتبكني عىل أر ٍ
ف ّر س ّكانها منها.
وحتى الساعةّ ،
تظل هذه النزاعات يف معظمها نزاعات محيط ،إذا اعتمدنا وجهة نظ ٍر محورها الغرب ،ما
عدا االمتدادات ،ال س ّيام يف فرنسا ،للرصاع الذي يقوده "الدولة اإلسالمية" .ومن شأن املستقبل أن يكون
أكرث قتام ًة إذا استمرت الوساطة السياسية للتوترات االجتامعية يف اإلخفاق ،ال س ّيام يف الدميقراطيات
الغربية .ورمبا يكون املنفذ تح ّولها إىل رصاعات هوياتية ،مع مخاطر قوية بقدر ما يوجد اليوم نز ٌاع عابر
للدولة من ذاك النوع الذي من شأنه أن يهيكل وضعيات النزاع الداخلية.
ويف هذا السياق ،تفرض التكنولوجيات الجديدة لالتصاالت واملعلومات مزي ًدا من الشفافية بالنسبة إىل
الح ّكام .وهو تط ّو ٌر إيجايب ،بيد أنّه يرتجم أيضً ا إىل خط ٍر مزدوج من التضليل وزوال تثبيط األحاديث
ً
مساهم يف جعل السلوك غري الطبيعي الذي يدعو إىل
والتبادالت باإلنرتنت وعىل الشبكات االجتامعية،
استبعاد اآلخر ً
شكل من أشكال السلوك الطبيعي .والحاجة إىل التفكري يف تنظيم هذا النوع من الظواهر،
متجد اإلرهاب.
تتجاوز التساؤل البسيط بشأن حظر املواقع التي ّ
وأخ ًريا ،سيصبح الوصول إىل املوارد الطبيعية ،املوارد الطاقية أو موارد املواد ،رهانًا ًّ
مهم يف األعوام
الخمسة عرش املقبلة .ويف السيناريوهات التي وضعها "معهد بحوث أوروبا املستدامة" Sustainable
 ،Europe Research Instituteسيؤدي تواصل النمو العاملي الستهالك املوارد باملعدالت الحالية إىل
زياد ٍة بأكرث من ثلث إجاميل حجم املوارد املادية املستخرجة أو التي يجري حصادها يف العامل يف األعوام
 ،2030 - 2010من  62مليار طن إىل  100مليار طن .يطرح هذا السيناريو بالتأكيد مشكل ًة من حيث
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .ولكن رمبا يؤدي أيضً ا إىل تنافس متزايد يف الحصول عىل املواد .ومن شأن
هذه املنافسات أن تجمع الدول القومية يف ّ
مخططٍ أكرث تقليدية من النزاع .ويأخذ هذا السباق من أجل
الوصول إىل املواد ،كام متارسه عىل سبيل املثال الصني ،بصورة رئيسة ،شكل استثامرات يف البلدان التي
تزخر بهذه املواد ،بوصفه نو ًعا من "القوة الناعمة" العدوانية .فهل سيستمر األمر بعد  15عا ًما؟ ألن
يصبح الوصول إىل املوارد الطبيعية أكرث عرض ًة للرصاع؟ يبدو األمر مؤك ًدا إذا فشلنا يف تنظيم مناذج النمو
االقتصادي ،وإذا مل يفلح التقدم التكنولوجي يف الح ّد من استهالك املوارد الطبيعية.

الكتـاب الثاين 2017 -

236

ترجامت

اإلطار ()5
الرشق األوسط ،عدم يقني كبري

يظل الرشق األوسط ً
ّ
مجال لعدم استقرار كبري .فمنذ ع ّدة عقود ،فلسطني واحدة من بؤر وضعيات
النزاع اإلقليمية والدولية أيضً ا ،ذلك ألنّ احتالل إرسائيل األرايض الفلسطينية يثري صدى قو ًيا يف الدول
اإلسالمية ،بالنظر إىل طابعه االستعامري.
تضاف اليوم إشكاالت إسالمية جسيمة؛ فعىل خلفية التنافس بني السعودية وإيران ،والحرب األهلية
يف اليمن وسورية والعراق ،وصل االنقسام بني الشيعة والسنة إىل ذروته .وتتغ ّذى هذه "الفتنة"
باإلسالم السيايس الراديكايل ،وهو الطرف املتطرف لإلسالم السيايس الس ّني الذي ما فتئ يثبت وجوده
منذ سبعينيات القرن املايض يف سياق خسوف العامل العريب .ه ّيأ االنجراف السلطوي لألنظمة ذات
الطابع القومي وإخفاقاتها االقتصادية (البطالة) واألخالقية (الفساد) ،والجيوسياسية (مل ّ
تحل قضية
فلسطني) ،البساط لهذا اإلسالم السيايس.
وبالنظر إىل هذه التطورات ،هذه هي االتجاهات الكربى الخاصة بالرشق األوسط التي ح ّددها الخرباء
يف تقرير "اليقظة ."2016
صعود اإلسالم السيايس

ستعتمد القدرة عىل مواجهة األشكال املتطرفة لإلسالم السيايس عىل تطور الوضع يف سورية والعراق
واليمن ،وليبيا؛ فالفوىض هناك تسمح بنجاحات الجهادية.
وميكن أن يكون وضع التنمية االقتصادية واالجتامعية ،ومدى إثبات التيارات الحداثية ذاتها ،وهي
معي بني املسجد والدولة ،متغ ًريا ال ينبغي االستهانة بهً ،
فضل عن مدى ظهور مساحة
املتع ّلقة بفصل ّ
ثقافية وعلمية مستقلة عن املجال الديني.
ويبدو تطور العالقات األوروبية  -العربية ،وعىل نطاقٍ أوسع تطور الحوار بني الغرب والعامل العريب،
ً
حاسم؛ ّ
فحل الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني من عدمه ،هو الذي ميثّل حاف ًزا لتعبئة اإلسالم السيايس،
أكرث ً
التغيات يف الريع النفطي يف دول الخليج ،ال س ّيام يف اململكة العربية
حسم .وأخ ًريا ،ميكن أن متثّل ّ
السعودية ،ومدى انزالق "بلدان منوذجية" جديدة يف اإلسالم السيايس ،أو عىل العكس ّ
تخل بعض
الدول عنه ،وهي التي كانت قد اعتمدته (إيران عىل سبيل املثال)ً ،
عامل مح ّف ًزا يف هذا االتجاه أو ذلك.
جج السياسة الذاكرة الجريحة
الفتنة بني الشيعة والس ّنة ،أو عندما تؤ ّ

يف الواقع ،إذا كان تفاقم هذا االنقسام يعود إىل تسييس شيعة العراق وإيران منذ ستينيات القرن
املايض ،فإنّ الثورة اإليرانية التي أصبحت ثور ًة ديني ًة شيعية ،هي التي مثّلت بالخصوص مح ّفز الفتنة؛
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فقد ح ّفزت طهران الحركات السياسية الشيعية ،ال س ّيام مع إنشاء حزب الله يف لبنان عام  .1992ومن
ٍ
سياسات لالحتواء اإلقليمي إليران ،بد ًءا من العراق الذي
جانبها ،قادت البلدان ذات األغلبية السنية
أعلن الحرب عىل طهران عام  .1980وإذا كان هذا الرصاع قد عرف مراحل تخفيف ،فإنّ األحداث
جاءت ل ُتنعشه :مع وصول زعامء شيعة إىل السلطة بعد الحرب األمريكية يف العراق عام  ،2003والحرب
األهلية يف سورية ،والتظاهرات العنيفة املتكررة يف البحرين ويف لبنان ...وغري ذلك.
وبطبيعة الحال ،يعتمد التخفيف من الفتنة أو عدمه عىل تطور العالقات بني طهران والرياض .وعالو ًة
عىل ذلك ،إنّ متوضع إيران يف املجتمع الدويل هو عامل أساس بالنسبة إىل الفتنة .فإذا كان استبعاد
طهران قد ساهم يف زعزعة االستقرار يف املنطقة ،فض ّمها يقلص النزاعاتّ .
وحل عقدة امللف النووي هو
عنرص أسايس يف هذه الدينامية .وأخ ًريا ،من شأن وضع البلدان  -الوعاء لرضوب
من وجهة النظر هذه ٌ
العنف بني  -إسالمي (سورية ،واليمن ،والعراق) أن يكون له أيضً ا تأثري يف الفتنة يف األعوام املقبلة.
وإضاف ًة إىل الخسائر البرشية ،من شأن تكثيف الفتنة أن يؤ ّدي إىل مراجعة الحدود ،ال س ّيام يف
ٍ
ملجاالت كانت
سورية والعراق واليمن ،حيث متيل ديناميات عنيفة إىل "إعادة صفة الجامعة األهلية"
مندمج ًة إىل ح ٍّد ما .وعىل العكس من ذلك ،من شأن التخفيف من الفتنة ،ال س ّيام يف إطار مسلسل
للمصالحة ،أن يتيح منظو ًرا لالستقرار يف املنطقة.
إرسائيل /فلسطني ،مفارقات رصاع قديم العهد ومركزي

ً
فصول عنيفة ،عىل غرار حرب صيف  2014بني حامس
ُينتج الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني بانتظام
والجيش اإلرسائييل .وإىل ح ّد اآلن ،ال يسمح التطور السيايس يف إرسائيل نحو تعبري ٍ
ات أكرث راديكالي ًة
للصهيونية برؤية مالمح بدايات قطيعة إيجابية يف األفق.
وال ميثّل االنقسام الفلسطيني بدوره مح ّف ًزا لسيناريو القطيعة؛ إذ بإمكان القيادة اإلرسائيلية أن
تستحرض هذا االنقسام لتؤ ّكد مدى عدم تأثري اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية يف إسالم ّيي حركة
حامس عىل وجه الخصوص.
وميكن أن ّ
تتأت القطيعة نحو خروج من األزمة من دبلوماسية إلزامية تجاه إرسائيل .ويفرتض أيضً ا
املتوجه نحو عملية سالم عادل ،توحي ًدا للتيارات الفلسطينية ،بوصفه ً
رشطا ال غنى
هذا السيناريو
ّ
عنه التفاق نهايئ.

2017 - الكتـاب الثاين
ترجامت

References

238

املراجع

De Jouvenel, François (sous la dir. de). Rapport Vigie 2016. Futurs possibles à
l'horizon 2030 – 2050. Paris: Futuribles International, 2016.
 Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc. Paris: Odile Jacob/La documentation
Française, 2008.
 Défense et sécurité nationale Livre blanc. Paris : Direction l'information légale et
administrative, 2013.
 "Entreprises et cybersécurité à l'horizon 2020." Futuribles International. (2015).
at: https://goo.gl/1v41Qm
 Rajendran, Giri. "Chinese-US Defence Spending Projections." IISS (International
Institute for Strategic Studies). (19 March 2013). at: https://goo.gl/LDfsVN
 "Une Europe sûre dans un monde meilleur. Stratégie européenne de sécurité."
(Décembre 2003). at: https://goo.gl/AcOSxO


