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(إرشاف) جيناتن  ڤان  وساسكيا  جريڤي  ڤيكتور 
.- استقرار الرشق األوسط املعارص وشامل إفريقيا: 
(لندن:  اجلديدة  واملقاربات  اإلقليميون  الفاعلون 

بالگريف ماكميالن، 2019) ، 336 ص.   
إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  شهدت 
العقدين  خالل  اإليقاع  رسيعة  (MENA)  تغريات 

فرضت  إذ  العريب.  بالربيع  سمي  ما  أحداث  بعد  خاصة  العرشين،  القرن  من  األولني 
تداعيات هذه األخرية إرساء جمموعة من التوازنات الداخلية واخلارجية اجلديدة، عاد 
معها فاعلون تقليديون لرسم معامل املنطقة، مثلام ظهر فاعلون جدد. وقد أتى ذلک بعد 

مرحلة من اهليمنة األمريكية أعقبت تفكک االحتاد السوفيايت إثر احلرب الباردة.  
منطقة  يف  اجليوسياسية  التحوالت  عىل  الضوء  ليسلط  اجلامعي  املؤلف  هذا  يأيت 
 ،(Stabilisation) الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ضمن إطار مساعي حتقيق االستقرار
املقاربة  هو  األسايس  الدراسة  هذه  هدف  متعددين. إن  متدخلني   رؤ فيها  تضاربت 
النقدية لدور الفاعلني اإلقليميني  كطرف مستجد يف هذه العملية، وتعدد اإلشكاالت 
املرتتبة عنه سواء عىل مستو التصور أو املامرسة، وذلک من خالل ثالثة أقسام أساسية 
تصدرهتا مقدمة تضع القارئ ضمن سياق جممل القضايا التي تتناوهلا املقاالت املوجودة 

بني دفتي الكتاب.
وساسكيا   (Victor Gervais) جريڤي  ڤكتور  الكتاب  هذا  مواد  منسقي  توقف 
من  االستقرار  حتقيق  مفهوم  عند  مقدمته  يف    (Saskia van Genugten) جيناتن ڤان 
الناتج  غموضه  إىل  االنتباه  لفت  يفتهام  مل  كام  ظهوره (2).  سياق  عن  ملحة  تقديم  خالل 
عن تضارب األهداف املتوخاة منه، وحتدي االنسجام بني حتقيق هدف األمن والتنمية 
أثناء العمليات املرافقة له. ومما زاد من تعدد وتعقد مقارباته ورشوط حتقيقه، املعطيات 

اجلديدة املرافقة ألحداث الربيع العريب ويف مقدمتها ظهور الفاعلني اإلقليميني (8).
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عرفتها  التي  التحوالت  سياق  يف  تضعنا  مقاالت  أربع  من  األول  القسم  يتكون 
التصور  عىل  بقوة  أثر  مما  اإلقليمية،  ودينامياهتا  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
 (Christian koch) كوش  كريستيان  يركز  الصدد  هذا  ويف  االستقرار.  بتحقيق  املتعلق 
املتدخلني  عىل   2010 منذ  املنطقة  شهدهتا  التي  املتغريات  نتائج  عىل   (39 - 19) مقاله  يف 
مهيمن،  واحد  كقطب  املتحدة  الواليات  دور  تراجع  جهة  فمن  واجلدد.  التقليديني 
ليفسح املجال أمام عودة نوع من التعددية القطبية حاول أحالفها، كل من جهته، إجياد 
موقع له ضمن التوازنات اجلديدة باملنطقة. ومن جهة أخر، أثار تدخل كل من إيران 
وتركيا يف الشؤون العربية حفيظة بعض أعضاء جملس التعاون اخلليجي، ويف هذا اإلطار 

توقف كوش عند الرصاع الدائر يف سوريا كنموذج لذلک.
حتقيق  لعملية   (66 - 41) دراسته  خصص  فقد   ، (Mark sedra) سدرا مارک  أما 
االستقرار التي شهدهتا أفغانستان منذ 2001، فرسم صورة متشائمة عن نتائج سنوات 
فهم  عن  املتحدة  الواليات  عجزت  التعقيد،  شديد  واقع  ظل  يف  البناء  إعادة  جهود  من 
اجلانب  حساب  عىل  العسكري  اجلانب  تضخم  إىل  ذلک  الباحث  ويعزو  خصوصياته. 
املدين. وهذا إىل جانب تعايل كافة املتدخلني عن مراعاة اخلصوصيات الثقافية املحلية. 
ويالحظ هبذا الصدد استمرار تعاظم نفوذ حركة طالبان يف ربوع أفغانستان (49) إىل حد 
دفع باإلدارة األمريكية إىل االستعانة هبا يف عدة عمليات إدارية ومدنية (55). ولذلک، 
الدول  إعطاء  مع  طالبان،  مع  سالم  اتفاق  بعقد  االستقرار  حتقيق  نجاح  الباحث  يربط 
املانحة األولوية لتحقيق األمن الداخيل كإطار أسايس لكل املشاريع األخر، بعيدا عن 

احلسابات والتدخالت العسكرية الضيقة (60 - 61).
خمتلفة  نظر  وجهة   (Bernardino Leon Gross) گروس ليون  برناردينو  ويقدم 
تركز عىل أمهية الدبلوماسية كآلية أساسية لتحقيق االستقرار عرب األمم املتحدة. ويدعو 
إذ  واإلقليمية.  الدولية  املساعي  بني  الدبلوماسية، توازن  من  جديد  إىل نوع  هنا  گروس 
اإلقليمي  املجال  حيثيات  مراعاة  دون  املنطقة  يف  االستقرار  حتقيق  بمكان  الصعوبة  من 
برمته (81). ومثاال عىل ذلک، يستعرض دور األمم املتحدة يف حل الرصاع الدائر يف ليبيا 
الباحث  موقع  من  هنا  گروس  يتحدث  وال  القذايف (83 - 88).  املعمر  نظام  إسقاط  منذ 
األكاديمي فحسب، بل أيضا من موقع املشارک يف صناعة األحداث، بحكم عضويته 
يف البعثة األممية اخلاصة باإلرشاف عىل مفاوضات الصخريات سنة 2015. لقد أسفرت 
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هذه املفاوضات عن اتفاق إطار من شأنه رأب الصدع للتصدي لعوامل أخر حاسمة 
اإلكراهات،  كل  من  الرغم  وعىل  داعش (85).  تنظيم  مقدمتها  ويف  االستقرار  عدم  يف 
تظل اآللية الدبلوماسية، من وجهة نظر الكاتب، هي الوحيدة املؤهلة لضامن االستقرار 

عىل املد املتوسط والبعيد (88 - 89).
 Silvia) رونڤيک  وسيلڤيا   (Edward Marques) ماركس  إدوارد  الكاتبان  ركز 
Rognvik) أيضا عىل النموذج الليبي، لكن يف عالقة مع اجلامعات املسلحة (95 - 119)، 

يف  مهام  عامال  تشكل  أن  يمكن  إذ  األخرية،  هذه  بإرشاک  السالم  مسلسل  نجاح  فربطا 
صعوبة  وتكمن   .(96) احلل  من  جزءا  تصبح  أن  يمكن  مثلام  االستقرار،  عدم  تعميق 
الفهم  يأخذ  براغاميت  إطار  ضمن  للتفاوض  تقليدية  غري  أساليب  هنج  يف  الطرح  هذا 
اجليد لكافة املعطيات املرتبطة هبذه اجلامعات بعني االعتبار. وهذا احلل، من وجهة نظر 
الكاتبني، تفرضه خصوصية بعض املجتمعات القبلية مثل اليمن وليبيا. غري أن اعتامده 
من  النساء  حرمان  عنها  ينتج  أن  يمكن  مثال  بطالبان  فاالستعانة  جمازفات،  من  خيلو  ال 
أبسط حقوقهن اإلنسانية األساسية (114)، لكن ذلک ال يقلل من نجاعة دور اجلامعات 
املسلحة يف تقديم خدمات إدارية وأمنية أثناء تدبري املراحل االنتقالية، خاصة يف جماالت 

تنعدم فيها بنيات الدولة املركزية القادرة عىل إدارة األزمة (115).
عمليات  يف  اإلقليميني  الفاعلني  دور  لتناول  الدراسة  من  الثاين  القسم  وخصص 
 Timo) بري  تيمو  استهله  وقد  إفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  ببلدان  االستقرار  حتقيق 
behr) بمقاربة دول جملس التعاون اخلليجي باعتبارها أطرافا مؤثرة يف املنطقة، خاصة 

بعد أحداث الربيع العريب (121 - 138). ولعل ما يميزها هو السعي نحو تكييف أجندهتا 
ويف  الدوليني.  التقليديني  برشكائها  اخلاصة  تلک  مع  اإلقليمي  الصعيد  عىل  السياسية 
خضم ذلک، تطورت مشاريعها لتحقيق االستقرار يف املنطقة من االقتصار عىل املسامهة 
األدوات  وبني  بينها  املزج  إىل  اإلعامر،  إلعادة  موجهة  ضخمة  منح  تقديم  عرب  الناعمة 
العسكرية كالتدخل لدعم مجاعة مسلحة ضد أخر. ويف هذا الصدد، يشاطر تيمو بري 
التفسري الصادر عن إدوارد ماركس وسيلڤيا رونڤيک، ومفاده أن الطابع القبيل ملنطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا عامل مساهم يف ذلک، األمر الذي ينتج عنه تضارب يف 
رؤ خمتلف الفاعلني حول حتقيق االستقرار وأهدافه. ففي ليبيا مثال دعمت دولة قطر 
احلكومة االنتقالية، يف حني دعمت اإلمارات اجليش الليبي بزعامة خفرت. مما قد يؤدي 

إىل مزيد من الفرقة والتوتر (134).  
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وانتقل نيل كويلامن (Neil Quillman) يف دراسته (139 - 161)، إىل تسليط الضوء 
منطقة  يف  واإلمارات  السعودية  العربية  قبل  من  املتبعة  االستقرار  حتقيق  سياسات  عىل 
القرن  منطقة  يف  السعودي  التدخل  وارتبط  سوريا.  يف  تركيا  قبل  ومن  اإلفريقي،  القرن 
اإلفريقي بتأمني مصاحلها يف اليمن والتصدي للتأثري اإليراين والقطري (142)، يف حني 
ارتبطت حتركات اإلمارات بإدراكها ألمهيتها االسرتاتيجية. ومن هذا املنطلق، مل تكتف 
تبعيتها  إىل  املنطقة  دول  إخضاع  إىل  عمدت  بل  االستقرار،  لتحقيق  اسرتاتيجية  ببلورة 
(146). ولذلک، مزجت بني خمتلف الوسائل الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية، مع 
الرتكيز عىل املساعدات اإلنسانية. وهي األدوات نفسها التي اعتمدهتا تركيا مع دوافع 
دون  واحليلولة  سوريا  مع  حدودها  تأمني  يف  املتمثلة  اخلاصة  هواجسها  حتركها  خمتلفة 
تنفيذ املرشوع الكردي الرامي إىل تكوين دولة مستقلة تشمل أكراد رشق تركيا (150). 

وبخصوص االستقرار يف العراق، كرس ڤكتور جريڤي (Victor Gervais) مقالته 
يف  الوازن  إسهامها  بحكم   ،2018 و   2014 سنتي  بني  حتقيقه  يف  اإلمارات  دور  لدراسة 
احلد  وحتقيق  داعش  عىل  القضاء  هناک  العسكرية  العمليات  واستهدفت  إعامره.  إعادة 
األدنى من األمن، مع توفري اخلدمات املرتبطة بالبنية التحتية. إال أن تدخل اإلمارات يف 
مرحلة ما بعد داعش جاء عىل خلفية احلد من النفوذ اإليراين أكثر من الرغبة يف مساعدة 
الدولية  املساعي  إطار  يف  اختارت،  قد  فإهنا  ولذلک   .(164) البناء  إعادة  عىل  العراق 
تأثريها  تعميق  إىل  هيدف  كتكتيک  االقتصادية  التزاماهتا  عىل  الرتكيز  االستقرار،  إلعادة 

يف العراق (172). 
ويعود نيل كويلامن، وساسكيا ڤان جناتن لتقديم دراسة أخر يف هذا املجموع، 
ملعاجلة أمهية البعد االقتصادي ضمن اسرتاتيجيات حتقيق االستقرار (185 - 204).  ويف 
مستهلها، متت إثارة االنتباه إىل تضارب تصورات خمتلف املتدخلني؛ فإذا كان الفاعلون 
االقتصادي  التدخل  حرص  مع  والسياسية  العسكرية  األدوات  عىل  يركزون  التقليديون 
بشكل  وإن  اجلدد،  الفاعلني  فإن  املادية،  املعونات  وبعض  اإلنسانية  املساعدات  يف 
فيه  تسعى  الذي  الوقت  ويف  األولويات.  مقدمة  يف  االقتصادي  البعد  جعلوا  متفاوت، 
الصني إىل النأي بنفسها عن التدخل يف الرصاعات السياسية والرتكيز عىل عمليات البناء 
االقتصادي، وقفت دول اخلليج منزلة بني املنزلتني؛ إذ يفوق حجم إسهاماهتا االقتصادية 
يف حتقيق االستقرار ما قدمه مجيع املتدخلني الغربيني التقليديني، لكنها توظف أيضا باقي 

.(193) األدوات العسكرية والسياسية األخر
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آثار  عند  بالوقوف  القسم  هذا   (Verginia Comolli) كومويل  ڤرجينيا  وختمت 
احلروب املدمرة عىل املدن (207 - 231). ويف هذا الصدد، تنقلت عرب خريطة العامل، رابطة 
بني بعد الزمان واملكان، حيث املشهد واحد. وسواء تعلق األمر بالرقة وحلب وبغداد 
من  وحولتها  للهشاشة،  فريسة  املدن  بعض  تركت  قد  احلرب  فإن  بجوهانسبورگ،  أو 
أقطاب اقتصادية إىل بؤر ملختلف أنواع الشبكات اإلجرامية، مما خيلق حتديات باجلملة 
أمام املحاوالت الرامية إىل حتقيق االستقرار. ولعل ما يميز هذه الدراسة، هو تقديمها 
عىل  املركزة  االسرتاتيجية  الدراسات  حقل  إىل  ينتمون  لباحثني  أكاديمية  نظر  لوجهات 

مدن احلرب، يف إطار مقاربة متعددة التخصصات. 
أما القسم الثالث واألخري من هذه الدراسة، فقد ركز عىل إشكاالت احلدود واهلوية 
ويتعلق  املستقرة.  غري  املناطق  يف  الثقايف  الرتاث  عىل  احلفاظ  وأمهية  االنتقالية،  والعدالة 
األمر هنا بموضوعات مل حتظ باألمهية الالزمة يف خمتلف الدراسات املخصصة لعمليات 
حتقيق االستقرار. وفيام خيص املشاكل احلدودية املرتتبة عن الرصاعات يف منطقة الرشق 
رسم  يستلزمها  التي  األسئلة  لطرح  مقالة   (Leo Kworten) كورتن ليو  أفرد  األوسط، 
احلدود يف عالقته مع دور األقليات العرقية واحلركات االنفصالية (233 - 257)، بحكم 
أهنا تشكل جمموعات سياسية توظف احلرب األهلية إلعادة رسم اخلريطة وفقا لتطلعاهتا 
الرتابية (236). لقد استغل أكراد سوريا احلرب الداخلية لتقديم أنفسهم كرشكاء ال غنى 
شاكلة  عىل  الذايت  احلكم  من  لنوع  األخرية  هذه  دعم  مقابل  املتحدة،  للواليات  عنهم 
والعسكري  املايل  الدعم  وظفوا  فقد  اليمن،  جنوب  انفصاليو  أما  العراق.  كردستان 
العريب والدويل ضد احلوثيني، إلرساء بنية إدارية مستقلة يف اجلنوب. ويالحظ كورتن يف 
هذا اإلطار غياب اسرتاتيجية ملقاربة هذا اإلشكال ضمن جهود إعادة االستقرار، ألن 

خطر إعادة رسم احلدود من شأنه توسيع جمال الرصاع ليشمل دول اجلوار (251). 
كوک  ستيڤن  له  خصص  فقد  االستقرار،  لعدم  كمصدر  اهلُويَّة  بعد  عن  أما 
والرتكي (259 - 280)،  املرصي  للنموذجني  بدراسته  نقدية  قراءة   (Steven. A. Cook)
هو  يالحظ  ما  أن  غري  املتوسط.  رشق  بمنطقة  السالم  دعم  يف  املتزايد  دورمها  بحكم 
حتوهلام لعنارص تسهم يف عدم االستقرار باملنطقة منذ 2011، مما أربک حسابات الواليات 
املتحدة ودول أوروبا. ولكي يبني دور القضايا املرتبطة باهلوية يف ذلک، يعود بنا كوک 
وانتهاء  ومريس،  بمبارک  مرورا  النارص،  عبد  مجال  إىل  عرايب  ثورة  منذ  مرص  حالة  إىل 
باهلوية  العالقة  يف  واحلارض  املايض  بني  القائمة  التارخيية  االستمرارية  ليربز  بالسييس. 
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املرصية التي كانت وال تزال، موضوعا لالستقطاب السيايس القوي، ومصدرا حللقات 
العنف وعدم االستقرار. كام شهدت تركيا االستقطاب نفسه، إذ انتقلت منذ سبعينات 
تويل  بعد  خاصة  والعلامنية،  الدين  رصاع  إىل  واليسار  اليمني  رصاع  من  العرشين  القرن 
حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة. ويضاف إىل ذلک املسألة الكردية التي مل تنجح 

حماوالت احتوائها ضمن قالب االنتامء الديني املشرتک.
واهتمت زينايدا ميالر (Zinaida miller) بمعاجلة موضوع أمهية العدالة االنتقالية 
مرص  مثل  ثورات  شهدت  التي  فاملجتمعات  االستقرار،  نحو  التحول  طور  يف  بمناطق 
وتونس وليبيا، كان حيركها هاجس التوزيع العادل للموارد والثروة. ولذلک فإن العدالة 
املتغريات  ظل  يف  خاصة  االستقرار،  إلعادة  مرشوع  أي  ضمن  مركزية  مسألة  االنتقالية 
السياسية لعامل اليوم (282). وهذا فضال عن كوهنا آلية لتسهيل عملية االنتقال من حكم 
استبدادي عنيف إىل آخر ديمقراطي (285). ويف هذا الصدد أوردت الكاتبة نامذج جلهود 

بعض املؤسسات لتحقيقها بكل من مرص وتونس وليبيا.
القضايا  باقي  عن  أمهية  يقل  ال  الثقايف  الرتاث  عىل  باحلفاظ  االهتامم  ولعل 
گابريال  جان  الباحثان  له  أفرد  وهلذا  التوتر.  بؤر  ضمن  االستقرار  بتحقيق  املرتبطة 
دراسة   (Jean-Loup Samaan) سمعان  لو  وجان   (Jean-Gbriel Leturq) ليتورک 
التي  الدولية  التدخالت  خمتلف  عىل  فيها  الضوء  فسلطا  الكتاب (307 - 330)،  اختتمت 
األخرية  املوجات  أودت  لقد  احلروب.  زمن  الثقافية  املمتلكات  محاية  هاجس  حركها 
الباحثان  يورد  السياق،  هذا  ويف  األثرية.  املعامل  من  بعدد  باإلرهابية  وصفت  هلجامت 
العراق  يف  والقاعدة  مايل  يف  الدين  أنصار  تنظيم  خلفها  التي  الدمار  أشكال  من  نامذج 
 .(314 - 313) األثرية  القطع  هتريب  عمليات  انتعاش  أمام  املجال  فسح  مما  وسوريا، 
يف  الرتاثية،  للمعامل  آمنة  مناطق  توفري  استهدفت  مبادرات  لعدة  منطلقا  ذلک  وشكل 
انتظار هناية احلروب باملناطق املترضرة. ويشري الباحثان إىل الصعوبات الكثرية املطروحة 
يف هذا السبيل، إذ يظل النجاح فيها مرتبطا بالتواصل الفعال بني القوات املسلحة وكافة 

الفاعلني يف جمال محاية املمتلكات الثقافية. 
األوسط  الرشق  منطقة  شهدهتا  التي  التحوالت  اجلامعي  املؤلف  هذا  تناول  لقد 
وبلدان شامل إفريقيا يف العقدين األخريين من زوايا خمتلفة. وركزت معظم الدراسات 
باآلليات  االهتامم  خالل  من  العريب  الشعوب  ربيع  ثورات  عىل  املوضوع  يف  الصادرة 
يستمد  تم،  ومن  مقارن.  منظور  من  أيضا  تناولتها  التي  تلک  عن  ناهيک  الداخلية، 
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بالنظر  الثورات،  لتلک  اإلقليمية  بالتبعات  فيه  املسهمني  اهتامم  من  مكانته  الكتاب  هذا 
عىل  الدراسات  هذه  وركزت  متضاربة.  ملصالح  وفقا  يعملون  جدد  فاعلني  ظهور  إىل 
االستقرار  حتقيق  عمليات  يف  لإلسهام  مرشحة  مستجدة،  عنارص  باعتبارهم  دورهم، 
باملنطقة. إال أن ما يالحظ بخصوص مقاربتها لتصوراهتم وآلياهتم الكفيلة بذلک، هو 
اجلدد،  اإلقليميني  الفاعلني  وكأن  إطاره؛  يف  يتحركون  الذي  الشمويل  لإلطار  إغفاهلا 
مثل العربية السعودية واإلمارات وقطر وتركيا، مستقلون متاما عن التحالفات الدولية 
ومصاحلها املتضاربة واملعقدة. فهل يملک هؤالء القرار السيايس إىل احلد الذي يدفع إىل 

جتاهل دوافع إدماج الفاعلني التقليديني هلم يف إطار اسرتاتيجيات حتقيق االستقرار؟
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