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ملتقی الشرق األوسط ٢٠١٩
 ٦-٤نوفمبر/تشرین الثاني
من أجل إنهاء الحروب والفوز بالسالم

الجلسة الثانية :الشرق األوسط في كرة بلورية :مسارات وتوقعات
 سید كاظم سجادبور ،نائب وزیر الخارجیة االيراني ورئیس معهد الدراسات السياسية والدولية.
 ماكسیم ماكسیموف ،سفیر روسیا في العراق
 مارتن هوث ،سفیر اإلتحاد األوروبي في العراق
 غالب داالی ،منتدی الشرق ،إسطنبول
 تانیا گلي ،نائب سابق في مجلس النواب العراقي (مدیر الجلسة)
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سلطت تانيا گلي الضوء على أن تاريخ الشرق األوسط يتمیز منذ فترة طويلة باالضطرابات واالنتقال .في حین أن املنطقة ليست
غريبة عن النزاعات املتداخلة والعسیرة ،فإنها تؤكد أن الديناميات األخیرة أدخلت تعقيدات جديدة .أصبح املشهد الجيوسياس ي
ً
للشرق األوسط محفوفا بالعسكرة والتهجیر السكاني الجماعي والتشرذم املجتمعي ،املليء بالكيانات اإلقليمية والعاملية املتنافسة،
واملليئة بالدول الهشة والفاشلة .أوضح گلي أن هذه الجلسة ستركز على التطورات الجيوسياسية األخیرة في العراق وشمال سوريا،
وأن املشاركین في املناقشة يودون أن يروا كيف يواصلون التطور في الشرق األوسط.
قال سيد كاظم سجادبور إن استراتيجيات معالجة الوضع في الشرق األوسط تشمل تعديل العالقات بین الجهات الفاعلة
الرئيسية ،وبناء املؤسسات ،وتغيیر السياق .وأشار إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة في الشرق األوسط على املستويات
الفردية واملحلية والدولة واإلقليمية والعاملية .ويؤكد أن سياسة الواليات املتحدة هي مصدر قلق خاص بسبب طبيعتها "الفوضوية"
و "املشوشة" في عهد الرئيس ترامب .إذا تم تركها بدون تحديد ،فقد تستمر هذه السياسة في "ضخ املزيد من عدم االستقرار" في
ً
ظاهريا مالءة وسيادة الحكومة
املنطقة .وكمثال على ذلك ،أشار سجاد بور إلى أنه في الوقت الذي تدعم فيه الواليات املتحدة
العراقية ،فإن ردودها املتقلبة على املواقف بشأن إيران تهدد استقرار العراق .أكد سجادبور أن "العداوة الخطیرة" للواليات
املتحدة تجاه إيران ،نابعة من حقیقة أن إيران تدافع عن مصالحها الخاصة وتسهم في السالم واألمن في املنطقة .في رأيه ،القدرة
والثقة بالنفس في سیاسة إيران الخارجية تساعد علی تعطیل اجندات خارجیة التی تحاول فرض مشاعر الدونية وانعدام األمن
على الشرق األوسط .ولذلك جادل بأن الشرق األوسط يحتاج إلى تدخل أقل من الجهات الخارجية ،واملزيد من االستثمار وبناء
القدرات في املؤسسات املحلية .وأكد أن العالقات واملؤسسات يجب أن تغیر السياق .عالوة على ذلك ،يجب أن تأتي أي تغيیرات في
السياق من الناحية العضوية ،وأال تفرضها كيانات خارجية .لقد أحبط مفهوم "تغيیر النظام" من الخارج ،وكذلك التدخالت
الخارجية التي تتداخل مع العالقة بین الدولة واألفراد.
جادل سجادبور بأن علم النفس السائد في املنطقة يجب أن ينزع عن العاطفة ويتراجع .وأكد أنه على الرغم من أن الشرق األوسط
ً
مختلفا" ،فلیس هناك ماهو خطأ في املنطقة .املطلوب هو "الثقة بالنفس اإلقليمية" التي يمكن للشرق األوسط تأسيسها
قد "أصبح
بمفرده .وهكذا أكد سجادبور على أهمية اإلحساس بالتظامن الجماعي من أجل تحقيق هذه األهداف .وقال "علينا أن نعيش معا،
وعلينا أن نعمل معا" ،وحث جميع األطراف على التعاون في تطوير بيئة أمنية جماعية في جميع أنحاء املنطقة.

"يجب أن نعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق األمن اإلقليمي - ".سجادبور
يوضح سجادبور أنه يدين تورط العبین "خارج املنطقة اإلقليمية" في الشرق األوسط .وأوضح أن التدخل اإليراني في العراق هو ً
بناء
على طلب السلطات العراقية .وأصر ،عالوة على ذلك ،على أن إيران تعمل فقط مع األفراد على مستوى الدولة .لقد انتقد سجادبور
"املفاهيم الخاطئة" عن بلده ،وحذر من االنخراط في التبسيط والتخفيض ولعبة اللوم ،واملستمعین العاجلین لتفكيك الروايات
التي تم إنشاؤها من أجلهم .وقال إن إيران صديقة للجميع في العراق ،دون استثناء .أجندة إيران هي األمن واالزدهار ليس فقط
ّ
لنفسها ،ولكن لجميع جیرانها .وذكر املستمعین بأن إيران هي األولى في القتال ضد داعش ،وأن األمن اإليراني مرتبط بأمن الجميع
في املنطقة .وعليه ،يجب إدارة العالقة املهمة بین العراق وإيران لصالح الجميع.
الحظ ماكسیم مكسيموف أن التطورات املستقبلية في الشرق األوسط ال تزال صعبة التنبؤ ،حيث يعتمد الكثیر على وجود أو
عدم وجود أدلة كافية في املنطقة .وسلط الضوء على السابقة القائمة من القضايا اإلقليمية التي يتم تناولها من قبل التدخل،
وتأسس على افتراضات خاطئة وعدم كفاية املعرفة األساسية .استشهد بالواليات املتحدة وغزو العراق في عام  2003كمثال واحد.
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"التدخل غیر املسؤول" في ليبيا ،حيث انقسمت البالد إلى مليشيا وظهرت ميليشيات ال تعد وال تحص ى ،وسوريا ،حيث أدت دعم
املقاتلین األجانب في الصراع ضد النظام الی ظهور داعش فی  2011الی  .2014أدان ماكسيموف التدخالت التي تفضل "استخدام
القوة" ،بحجة أنها تثیر ً
مزيدا من الصراع.

"من املهم أن يتصرف الفاعلین العاملیین بمسؤولية تجاه القضايا في املنطقة – ".ماكسيموف
مع وضع ذلك في االعتبار ،أكد ماكسيموف على أهمية إيجاد حل سلمي للنزاعات في سوريا .وأشار إلى أن التدخل غیر الالئق في هذا
السياق يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للهياكل النفطية ،وخلق املزيد من الالجئین ،وتعطيل العالقات العرقية والدينية،
وإخالل التوازن العسكري في املنطقة .لذا حث الفاعلین العامليین على التصرف بمسؤولية .على وجه الخصوص ،حذر من تورط
أولئك الذين ليس لديهم مخاوف مشروعة في املنطقة .يجادل ماكسيموف بأن تركيا لها أمنها الخاص بسبب وضعها كدولة جارة؛
في املقابل ،ليس لدى الواليات املتحدة أي مخاوف صحيحة في املنطقة ألنها تبعد عدة آالف من الكيلومترات .لقد كان القرار
الصائب للواليات املتحدة لسحب قواتها من سوريا ،كما أكد ،ليست هناك حاجة لقوات أجنبية .وأدان النشر الالحق للقوات
ً
األمريكية لتأمین حقول النفط السورية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي .وقال إن هذه املوارد يجب أن تخص الشعب السوري،
ويجب على الحكومة السورية السيطرة على جميع األراض ي بمجرد استقرارها.
عندما سئل ماكسيموف من قبل مدیرة الجلسة عن اللجنة الدستورية السورية لألمم املتحدة الستبعاد املكون الكوردي ،أكد أن
روسيا تريد أن ترى التعايش في الدولة السورية .يجب ضمان حقوق األكراد السوريین .والحظ أن الكيانات الحكومية واألحزاب
السياسية ومنظمات املجتمع املدني مدرجة في اللجنة ،التي صممت لتسريع عملية إحالل السالم في املنطقة .إنه يعتقد أنه ال يوجد
فرق في طريقة تعامل الناس مع عمل هذه اللجنة .الالجئون السوريون ،صرح ماكسيموف بأن روسيا قد شرعت بالفعل في عملية
ً
جهودا الستعادة الظروف املعيشية التي تحفز العودة .هذه ليست
تشجيع الالجئین على العودة إلى سوريا .وأضاف أن روسيا تبذل
عملية سهلة ،ألن أعداد الالجئین مرتفعة للغاية .وأكد أن املجتمع الدولي ،وخاصة األمم املتحدة ،ينبغي أن يساهم في هذه الجهود.
بدأ مارتن هوث تصريحاته عبر التعبیر عن الصدمة والفزع إزاء األحداث األخیرة في بغداد .وأوضح أن أطروحات االحتجاجات هي
دليل على وحدة العراقيون حول نفس املخاوف واملطالب كرد فعل على صمت وشلل الحكومة العراقية .إن الشباب العراقي بشكل
خاص ،بغض النظر عن االنتماء ،يفهمون أن املشكالت الحالية ليست حتمية بل ناتجة عن السیاسة .الحظ هوث أن "بصل"
السياسة في الشرق األوسط يجب أن يشرح من أجل فهم األسباب الجذرية للصراع .في حالة هذه االحتجاجات ،فإن األسباب
ً
مزدهرا ،ال يزال املحتجون يشعرون باإلحباط بسبب استمرار البطالة
اجتماعية واقتصادية إلى حد كبیر .بدل أن يكون العراق
وعدم كفاية الخدمات والفساد املتفش ي .االحتجاجات هي عالمة على عدم الثقة العامة وعدم الرضا عن سوء اإلدارة املزمن
وتدهور العقد االجتماعي؛ أنهم بحاجة الی الالعنف والحوار.
رأى هوث أن السماسرة الحكوميین واإلقليميین ،وليس الشعب ،هم املسؤولون عن الكثیر من الخلل الوظيفي في الشرق األوسط.
لقد تحدى زمالؤه أعضاء الجلسة من إيران وروسيا ،مدعيا أن "موقف القرن التاسع عشر" ال يزال حيا في الحكومات واألوطان
ودول املنطقة .في رأي هوث ،تركة إيران في الشرق األوسط تتمیز بسياسة خارجية انتهازية .وأشار إلى أن إنسحاب الواليات املتحدة
من سوريا أعطت فرصة من هذا النوع .وأوضح أن روسيا متورطة عسكريا في سوريا .من الواضح ،إذن ،أين يكمن موضع املسؤولية.
وضغط على زمالئه من أعضاء الجلسة لتوضيح التفاصيل االجتماعية واالقتصادية والثقافية ألجندة دولهم ،بما يتجاوز مفاهيم
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ّ
القوة والسيطرة ،وإثبات شرعية مواقفهم في السياسة الخارجية .وذكر املستمعین بأن السلطة والسيادة ليسا امتيازات بل واجبات
ومسؤوليات.

"السلطة والسيطرة تستلزم املسؤولية .إنها واجبات وليست مجرد امتيازات "-مارتن هوث
ً
أوص ى هوث بأن تقوم الكيانات اإلقليمية ببناء املؤسسات ،وتشكيل أحزاب سياسية حقيقية بدال من أندية طائفية ،والعمل على
مفهوم املواطنة ،والعمل على االقتصاد ،والتركیز على الجمع بین الناس .عند سؤاله عن إشراك املرأة في عملية بناء السالم ،أوضح
هوث أن "االستقرار" في هذه املنطقة يتم تعريفه في الغالب بتركیز أمني قوي .وانتقد هذا املفهوم لالستقرار كنموذج ثابت ،وجادل
بأنه كان نهج ديناميكي ،والذي يستلزم إجراء حوار مستمر حول الصالح العام على الصعيدين السياس ي واالجتماعي .وأكد أن
ً
الحديث عن الصالح العام يجب أن يكون شامال .وجود املرأة ومشاركتها أمر أساس ي للغاية في هذه العملية.
نفى غالب دالي أن يكون الشرق األوسط في "مرحلة ما بعد األزمة" .وإلثبات وجهة نظره ،ذكر اآلثار الحتمية لتغیر املناخ وندرة
املياه على العالقات بین الدول .وقال ً
أيضا إن أعلى نسبة من إجمالي الناتج املحلي أصبحت شائعة بشكل متزايد في الشرق األوسط.
ً
وفي هذا السياق ،أبرز انتشار التحالفات القائمة على القضايا في اآلونة األخیرة ،واملبنیة على االهتمامات املشتركة بدال من املصالح.
وقال إن األنضمة املحلية واإلقليمية ترسم عقد اجتماعي مشروع .هذا ال يخلق التوتر فقط بین السلطات والناس ،ولكن ً
أيضا
الشكوك بین الكيانات املجاورة التي ال يمكن الوثوق بها إلنشاء عالقات مستدامة .كل هذا هو دورة انتقالية مستمرة ،تسعى فيها
جهات فاعلة متعددة إلى زيادة الوزن النسبي للقوى اإلقليمية من أجل التنافس على السيطرة السياسية .هذا التوازن املتقلب
للجهات الفاعلة الحديثة وغیر الحكومية يمنع الشرق األوسط من الدخول بنجاح في مرحلة ما بعد األزمة.

"معظم القوى هي سجناء نقاط ضعفهم الخاصة بهم وصراعات األمس – ".غالب داالي
وفقا لداالي ،املطلوب هو منظور متعدد املراكز .مشاريع بناء األمة الحالية داخلة في أزمة أيديولوجية ،حيث تفشل الدول الفردية
في تكوين رؤية إقليمية يمكن أن تعمل للجميع .ال يمكن أن يعتمد األمن القابل للتطبيق داخل املنطقة على استبعاد أو تقييد قوة
أو أخرى ،ومن املستحيل وجود أمن مستدام في الخليج دون انضمام إيران والعراق .لذلك ،ينبغي أن تكون فكرة الشمولية في صلب
أي استراتيجية أمنية إقليمية .إلى أن يتم اعتماد منظور متعدد املراكز ،سيستمر البحث عن عقد اجتماعي إقليمي جديد.
وأضاف دالي أن "االستقرار" ،في سياق الشرق األوسط ،يعني تقليديا نجاح الدولة على حساب الشعب .ال يمكن تحقيق االستقرار
الدائم بهذه الطريقة ،ألنه فشل في تأمین الصالح العام ويعمق مظالم السكان .یسوق االن القمع االستبدادي على أنه یولد
اإلستقرار .لقد ظهر علم نفس سياس ي جديد ،يدرك أنه ال يوجد استقرار بدون تغيیر .يجب على القوى اإلقليمية صياغة رؤية
للمستقبل حیث یأخذ الشعب في الحسبان.

"الركود على حساب التحول هو مفهوم خاطئ - ".داالي
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