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مـدخـــل
هــب بيــن دفّتــي أزمــات وقضايــا ـ إقليــم
إقليــم فــي ال َم ّ
ـب مجموع ـ ٌة مــن الدراســات شــاء لهــا كاتبهــا األســتاذ
فــي المهـ ّ
ـض مــا تعيشُ ــه
ـج بعـ َ
والباحــث مح ّمــد غانــم الرميحــي أن تعالـ َ
العــرب
المنطقــة مــن مقالــق ومخاطــر .فبعــد أن َم ْحــ َور
ُ
سياســاتِهم حــول فلســطين «أم القضايــا» بانــت فــي العقديــن
األخيريــن تراجيديّــات ،أ ّدت إلــى دمــار بــا ٍد عزيــزة ،اســتحقّت
بوســم «القض ّيــة».
بدورهــا أن ال يُذكــر اســمها إال مصحوبًــا ْ
فمــن رحــم القض ّيــة األم ،تناســلت قض ّيــة لبنــان (حروبــه
األهليّــة ومــا اســتتبعها مــن احتــاالت وانهيــار مــد ٍّو) ،وقضيّ ـ ُة
األميركــي وإســقاط نظــام صــ ّدام حســين
العــراق (اإلنــزال
ُّ
ـى حثيثــة قض ّيــة ســوريا
وهيمنــة الميليشــيات) ،وتبعتهمــا بخطـ ً
والبحريــن واليمــن.
ِّــا
مــن فلســطين أم القضايــا ،ينطلــق إذًا الدكتــور الرميحــي ُمحل ً
األســباب التــي حالــت ،ومــا زالــت تحـ ُ
ـول دون بلــورة حـ ٍّـل لهــذه
المأســاة.
الكتــاب يتألّــف مــن جز َءيْــن :جــزء يبحــث فــي عالقــة المنطقــة
كل
اطــوري» أي تركيــا وإيــران ومــا تر ّوجــان لــه ّ
بجوارهــا «اإلمبر
ّ
بحســب مذهبهــا مــن إســام قابــل للتصديــر ،وجــزء يبحــث فيمــا
طــرأ علــى العالــم مــن تبــ ّدالت فــي العقديــن األخيريــن ،كمــا
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يحــاول التفكيــر فــي مســتقبل عالقــات دول الخليــج بشــريكتها
األســاس ،الواليــات المتّحــدة ،المنســحبة علــى أطــراف أصابعهــا
مــن المنطقــة الملتهبــة.
يرســم الدكتــور الرميحــي صــورة واقعيّــة متشــائمة لمــا يــدور
النصــح لمــن يريــ ُد
حولنــا ويســدي صفحــة تلــ َو األخــرى
َ
أن ينتصــح .فــا حلــول برأيــه وســط الصراعــات والحــروب
واألنانيّــات؛ بثق ـ ِة وحكمــة َمــن عايــش تاريــخ هــذه المنطقــة
الحــل والربــط إلــى «رأب الصــدوع»،
ّ
ال ُمع ّذ بــة يدعــو أهــل
وإلــى «تبديــل مواقفهــم المتشــ ّنجة» و«اإلصغــاء إلــى لغــة
العقــل».
ســند األمــس ،الواليــات المتّحــدة ،اســتحال ديمقراط ّيــة شــعبويّة
ــق ِمــ ْن
تخلّــت عــن القيــم التــي بنــت عليهــا مجدهــا« :لــم يَبْ َ
كيف
ـي»َ .
َعظَ َمـ ِة الواليَــات ال ُمتَّحــد ِة ســوى ْ
«اسـ ِتبدا ِدها الدي ُمقراطـ ّ
ـعبوي
اوج والدي ُمقراط ّيــة؟ أميــركا اليــوم بل ـ ٌد شـ ّ
لالس ـ ِتبدا ِد أن يت ـز َ
يعبــثُ بالقانــون ال ُّد َولــي وبأبســط القواعــد اإلنســانيّة.
إن كان العالــ ُم ســفين ًة ف َربَا ِب َنتُهــا قَر ِاصنــ ٌة يفرِضــون «كســر لــوح
الشــرائع حيثمــا حلّــوا».
إلــى هــذا االســتنتاج وإلــى مجموعــة مــن األســئلة ال ُم ِمضّ ــة يخلــص
الكتاب.
مرعب
اري
ـاس حـر ّ
أمــا حــان لعالَــم غل َبــه وبــا ٌء شــرس أقعــده واحتبـ ٌ
ٌ
ـول
ـادح بالميــاه أن يعيــد رســم سياســاته كــي يجتــرح حلـ ً
ونقـ ٌ
ـص فـ ٌ
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لقضايــاه النازفــة؟ وهــل ولّــى زمــن البحبوحــة والرخــاء الــذي
شــهده الخليــج إلــى غيــر رجعــة؟
ـاح
ـب كمــا َعنـ ْون الدكتــور الرميحــي ،فعســى الريـ ُ
إقليمنــا فــي المهـ ّ
تــرأف بمــن قُـ ّدر لــه أن يولــد فــي هــذه المنطقــة.
دار الجديد
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عاصفة الحزم واألمن المجتمعي الخليجي
حصــان طــروادة مــا نشــهده فــي الســنوات األخيــرة فــي
الفضــاء السياســي العربــي ،هــو فــي األغلــب ســيولة كبيــرة تشــمل
الســاحة السياســية مــن أقصاهــا إلــى أدناهــا .أفــرزت تلــك الســيولة
مجموعــة مــن الظواهــر االجتماعيــة ـ السياســية ،منهــا «ظاهــرة
الح ـراك الحوثــي فــي اليمــن» ،وهــي ظاهــرة تربــط بيــن «القيــد
المذهبــي واالنتمــاء السياســي» .وهــو تو ُّجــه نُكوصــي ،مرتبــط
بأحــداث ماضويــة انتهــت صالحيتهــا منــذ زمــن بعيــد ،بعــد التطــور
الــذي شــهدته اإلنســانية فــي ترتيــب العالقــات السياســية بيــن
مكونــات المجتمــع الواحــد فــي الدولــة الحديثــة أو فــي عالقــات
الــدول بعضهــا ببعــض .ليــس التعــدد المذهبــي فــي فضائنــا
العربــي اإلســامي بجديــد ،وال االنتمــاء السياســي أيضً ــا .ففــي
القــرن العشــرين شــهدت المجتمعــات العربيــة قبــول التعدديــة
ـكل مــن أشــكال الدولــة
السياســية العابــرة للطوائــف ،بوصفهــا شـ ً
العرب ّيــة الحديثــة ،التــي ظهــرت بعــد االنفــكاك مــن الهيمنــة
العثمان ّيــة ـ الغرب ّيــة.
الجديــد ،هــذا الربــط بيــن المذهــب والسياســة الــذي تب َّنتــه
الدولــة اإلســامية اإليرانيــة ،منــذ أن تحـ َّول الحكــم فيهــا مــن نظام
الشــاه المدنــي إلــى نظــام الماللــي الثيوقراطــي ،فــي توظيــف
سياســي قصــده التوســع القومــي .وقــد أســس هــذا الربــط فــي
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محيطنــا العربــي مــا أس ـ ِّميه «حصــان طــروادة اإليرانــي» ،وقــد
تب َّنتــه إي ـران فــي ثالثــة أماكــن ظاهــرة :األ ّول فــي لبنــان وقــد
أنتــج حــزب اللــه ،والثانــي فــي العــراق بميليشــيات مســلحة،
والثالــث فــي اليمــن ِب ُحوثِ ِّيـ ِه .وقــد حاولَــت بشــكل ُم َم ْنهــج إنتــاج
مثــل هــذه الجيــوش صغيــرة كانــت أو كبيــرة ،فــي أكثــر مــن
مــكان مــن الفضــاء العربــي ،مثــل :مصــر والمغــرب والبحريــن
والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية ،أي إنهــا حاولــت ربــط
«ال ِفرقــة المذهبيــة بإطــار سياســي يخــدم األهــداف القوميــة
اإليرانيــة» .وقــد ســلكت لتحقيــق أهدافهــا السياســيّة خدعــة
«حصــان طــروادة» عبــر اإليديولوجيــا والمــال والســاح .هكــذا،
ظهــر فــي المجتمعــات العربيــة مــا يمكــن تســميته بالجماعــات
التابعــة والعابــرة لألوطــان.
فــي خضــ ِّم هــذا التســارع ،تو َّخــت الدولــة اإليرانيــة مجموعــة
مــن الشــعارات الجاذبــة للجماهيــر العربيــة ،أو التــي يمكــن أن
تغطــي المشــروع األكبــر واألهــم ،وهــو «تســريع النفــوذ القومــي
اإليرانــي وتوســيعه» فتب ّنــت «تحريــر فلســطين» .وهنــا وجــب
لفــت النظــر إلــى أنــه حتــى فــي لبنــان تخلّــى المشــروع اإليرانــي
عــن االســتعانة بالفلســطينيين ،أو حتــى بالحركــة الوطنيــة
اللبنانيــة الجامعــة ،باعتبارهــم رأس حربــة للتحريــر المفتــرض،
تو ّجهــت إلــى تكويــن جماعــة لبنانيــة مذهبيــة ِص ْرفــة ،تابعــة
مباشــرة للولــي الفقيــه «حــزب اللــه اللبنانــي»؛ كمــا اســتخدمت
مفاهيــم مــن مثــل« :الدفــاع عــن المســتض َعفين» أو «محاربــة
الشــيطان األكبــر» أو «الثــورة الدائمــة» .ولــم يغفــل المشــروع
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اإليرانــي أن يتخفــى مــا اســتطاع تحــت ســتار مــن التعميــم
خــارج «الطائفيــة» ،حيــث حــاول أن يمــد يــده إلــى جماعــات
سـ ِّن ّية لهــا عالقــة بالمشــروع اإلســامي السياســي ،كمــا فعــل مــع
حمــاس فــي غــزة مثـ ًـا ،أو كمــا فعــل مــع بعــض أطـراف جماعــة
اإلخــوان المســلمين تحــت غبــار الشــعارات الكبيــرة ،مثــل:
«إقامــة الشــريعة» أو «إنصــاف الفقــراء» أو «إزاحــة االســتكبار
عــن الحكــم فــي بعــض بــاد المســلمين».
حصــان طــروادة اإليرانــي هــذا ،تســلّل إلــى الخواصــر العرب ّيــة
المشــرقيّة ،ولــم يتمكّــن مــن اختــراق الــدول اإلســاميّة شــرق
وشــمال شــرق إي ـران ،مثــل :باكســتان أو أفغانســتان أو إندونيســيا
أو غيرهــا مــن بــاد اإلســام الواســعة .مقصــد المشــروع األكبــر هــو
الوصــول إلــى «المــدن اإلســامية المقدســة» ،وهــذا مــا يفســر جهد
المشــروع الــدؤوب فــي محاصــرة المملكــة العربيــة الســعودية
والخليــج مــن الشــمال والجنــوب.
المشــروع الحوثــي فــي اليمــن ظهــر المشــروع ،أ ّول مــا
ظهــر ،فــي بلــد مثــل لبنــان خــرج مــن حــرب أهليــة ضــروس،
ُمث َخــن بالج ـراح والتفــكك يشــكو مــن ضعــف الدولــة .ففرضــت
عليــه الدولــة الســورية نظا ًمــا أمن ًّيــا ســوريًّا ـ لبنان ًّيــا ،جعــل الفرصــة
ســانحة لظهــور حــزب اللــه وتَمـ ُّدده ،مــع تقليــص القــوى الوطنيــة
األخــرى ومحاربتهــا .ســوريا كانــت ضليعــة فــي المشــروع اإليرانــي
منــذ فتــرة طويلــة ،أي منــذ الحــرب الطويلــة بيــن بغــداد وطهـران
( ،)1988 -1982ولكــن ذلــك الضلــوع كان محســوبًا بدقــة فــي
الســنوات األولــى أيــام حافــظ األســد ،علــى أســاس تبــادل المصالــح
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ـ ربمــا شــبه المتكافئــةـ .إال أنــه فــي ســنوات بشــار األســد الالحقــة
التــي بــدأت مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين ،انزلقــت
ســوريا ،ومعهــا لبنــان ،فــي المشــروع اإليرانــي .وكلمــا ضعفــت
الدولــة الســورية بســبب ســوء إدارة بشــار األســد الكارثيــة ،فقــدت
اســتقاللها لمصلحــة إي ـران ،حتــى غــدت اليــوم شــيئًا يشــبه قليـ ًـا
أو كثيــ ًرا «محافظــة إيرانيــة» .ولمــا دخلــت ســوريا فــي حــرب
أهليــة ،أصبــح الحــل والربــط فــي دمشــق يأتيــان مــن طه ـران ال
مــن غيرهــا .حــدث ذلــك أيضً ــا فــي الع ـراق ،الــذي أدخلــه نظــام
صــدام البعثــي فــي نفــقٍ مظلــم ،مثــل اإلدارة البعثيــة فــي ســوريا،
حتــى جــرى احتاللــه ثــم تســليمه إلــى المشــروع اإليرانــي ،الــذي
جهــد فــي اســتتباع بغــداد إلــى مــداره ،مــن خــال تهميــش واســع
السـ ّنة العــرب ،تحــت ذرائــع مختلفــة،
المــدى لمكــون عراقــي هــم ُّ
حتى أصبح االحتراب الطائفي فرضً ا على الجميع.
المشــروع الحوثــي ليــس بعيـ ًدا عــن ذلــك الســيناريو فــي ســوريا
ولبنــان والعــراق .فاليمــن فيــه أكثــر مــن مكــ ِّون مــن الفــرق
طويــا،
ً
اإلســامية ،والظاهــر علــى الســطح مك ِّونــان تعايشــا
الس ـ ِّني «الشــافعي» والمك ـ ِّون «الزيــدي» .وتميــل
همــا المك ـ ِّون ُّ
الديموغرافيــا والكثافــة الســكانية إلــى األول منهمــا .الزيديــة
السـ ّنة ،الكثيـ ُر مــن حيــث
ـاس مــع أهــل ُّ
فيهــا مــن التوافــق والتَّمـ ِّ
العقيــدة ومــن حيــث العبــادة ،وفــي العقــود التــي أعقبــت مطلــع
القــرن العشــرين تقــارب المذهبــان إلــى حــد بعيــد .ثــم إ ّن
الزيديــة تختلــف مــع الطوائــف الشــيعية األخــرى «مثــل االثنــي
عشــرية واإلســماعلية» فــي بعــض الفــروع .فاالثنــا عشــرية ت ْؤمــن
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تاريخيًّــا بتــرك الســلطة الزمنيــة حتــى ظهــور المهــدي المنتظــر،
وت ُرجــئ الص ـراع مــع الحاكــم الزمنــي نتيجــة تاريــخ طويــل مــن
ـص نُشــر
الصراعــات السياســية ،حتــى إن الخمينــي نفســه لــه نـ ٌّ
فــي عــام  1944فــي كتــاب كشــف األســرار ،يقــول فيــه بتــرك
الســلطة الزمنيــة للحاكــم ،وكذلــك التــراث الشــيعي لــم يقــل،
حــق للفقهــاء .ثــم
حتــى وقــت متأخــر ،إن ال ُملْــك أو الســلطة ٌّ
إن الزيديــة تختلــف فــي وجــوب «عصمــة اإلمــام» ،وأيضً ــا
فــي «زواج المتعــة» ،وتتفــق مــع االجتهــاد االثنــي عشــري فــي
جــواز زكاة ال ُخمــس والركــون إلــى «التقيــة» .وهــي ســلوكيات ال
يستشــعر أحــد منهــا ضي ًقــا أو اســتنكا ًرا ،حيــث تختلــف المذاهــب
اإلســامية فــي الفــروع.
غ َّيــر الخمينــي رأيــه ،ألســباب تاريخيــة وسياســية ،وقــال بواليــة
الفقيــه حتــى يظهــر اإلمــام الغائــب ـ والفقيــه هنــا هــو نائــب
اإلمــام الغائــب ـ .وكان ذلــك بســبب صراعــه وتابعيــه مــع الســلطة
الشاهنشــاهية .فبــدأت مجموعــات مــن الزيديــة بعــد ذلــك
برســم صــورة ذهنيــة مختلفــة للحكــم فــي إيـران ،حيــث ر َّوجــت
فكــرة أن إي ـران بقولهــا بـ«الثــورة الدائمــة» أصبحــت «زيديــة»،
ألنهــا «تحشــد الجماهيــر لمواجهــة القــوى األجنبيــة والحــكام
الظالميــن» .وبصــرف النظــر عــن االختالفــات الثانويــة األخــرى.
ســا َعد علــى انتشــار ذلــك الفكــر بيــن شــريحة فــي اليمــن عامالن:
األول منهمــا فســاد الســلطة فــي اليمــن تحــت حكــم علــي
عبداللــه صالــح ،و ِمــن ث ـ ّم تَف ـكُّك الدولــة اليمنيــة بعــد الثــورة
ـي للدولــة الموروثــة مــن
الشــعبية فــي عــام  ،2011وضُ مــو ٌر َم َر ِضـ ٌّ
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علــي عبداللــه صالــح فــي التعامــل مــع المســتجدات .والعامــل
الثانــي هــو عامــل الدفــع مــن طهـران بالمــال والســاح والتدريــب
والدعــوة الســابقة والتحضيــر األيديولوجــي .وقــد تطـ َّور المشــهد
اليمنــي إلــى تحالــف غيــر مقــدس أو تحالــف الضــرورة ،بيــن
طائفــة مســلحة ومســنودة بقــوة إقليميــة هــي إي ـران ،وحاكـ ٍـم
متشــبث بالســلطة ال ت ـزال لــه والءات فــي قطــاع مــن الجيــش،
الــذي ظــل يرعــاه ثالثة عقــود .وفي غياب مشــروع وطنــي حديث
واضــح المعالــم ،تراخــت الــدول المســاندة لــه عــن متابعتــه
وإنجــازه ،وظهــر «الغــول» الحوثــي أكبــر مــن حجمــه ،واجتــاح
المــدن اليمنيــة التــي حدثــت فيهــا نقلــة نوعيــة فــي الخمســين
ســنة الماضيــة باتجــاه «المدنيــة» والبعــد عــن الســاح ،وتحدثــت
طهـران بفخــر بســقوط أربــع عواصــم عربيــة فــي حضنهــا ،هــي:
دمشــق ،وبغــداد ،وبيــروت ،والرابعــة صنعــاء .اِختطــف الحوثيــون
شــعارات حديثــة جاذبــة للجيــل الجديــد ،منهــا« :بنــاء الدولــة
المدنيــة ،والحريــة ،ومحاربــة األجانــب ،واســتقاللية اليمــن» ،إلــى
آخــر ذلــك مــن تلــك الشــعارات التــي تف َّننــت فيهــا اآللــة اإلعالمية
لحــزب اللــه اللبنانــي ،وهــو اليــد الطُّولَــى إلي ـران القــادرة علــى
صياغــة الشــعارات التــي تُدغــدغ الشــعور العربــي .إضاف ـ ًة إلــى
الحديــث مــن جهــة أخــرى عــن حــرب «الدواعــش والقاعــدة»،
تبخيســا وازدرا ًء
التــي يصفــون بهــا المقاومــة اليمنيــة الوطنيــة
ً
لدورها ،وتروي ًجا لعدم قبولهم في الســاحة الدولية.
فــي هــذا الجــو المشــحون ،لــم يَ ُعـ ْد للــدول الكبيــرة فــي المنطقــة،
وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية ،ص ْبـ ٌر علــى أن تمشــي علــى
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قشــور البيــض .لقــد اســتنفدت طهــران كل الصبــر الــذي فــي
حوزتهــا ،وظهــر المشــروع واض ًحــا جل ًّيــا ،وهــو تطويــق المملكــة
وجاراتهــا الصغيــرة ،ثــم نقــل المعركــة إلــى أرضهــا لتحقيــق الحلــم
الوهمــي ،وهــو أن «المهــدي المنتظــر ســوف يظهــر فــي مكــة فــي
ـدل بعــد أن ُملئــت
عاشــوراء ،وينتقــل إلــى الكوفــة ،ويمــأ األرض عـ ً
جــو ًرا».
وجــاءت عاصفــة الحــزم لــم يكــن مــن المقبــول وال المنطقــي
ألَّ تُتَّخــذ ق ـرارات حاســمة فــي هــذا األمــر .فجــاء الق ـرار الشــجاع
والتاريخــي للملــك ســلمان بــن عبد العزيــز بمجــرد وصولــه إلــى
الحكــم .وبســبب مخزونــه الشــخصي مــن التاريــخ ،وفهمــه العميــق
لتحــوالت األزمنــة وبنــاء الــدول ،اتخــذ ق ـرار عاصفــة الحــزم الــذي
م َّهــد لــه ِ
بح ـذْق ،عبْــر تحالُــف واســع للمتض ِّرريــن مــن المشــروع
اإليرانــي القومــي التوســعي ،مــن المغــرب حتــى الخليــج .فجــاءت
عاصفــة الحــزم لتفصــل بيــن مرحلتيــن :األولــى منهمــا الصبــر علــى
المــكاره ،والثانيــة مالقــاة تلــك المــكاره ومقارعتهــا علــى األرض .لــم
تكــن عاصفــة الحــزم تســعى لتغليــب فريــق يمنــي علــى فريــق
آخــر ،بــل جــاءت أ ّو ًل وأخيـ ًرا لوقــف المشــروع اإليرانــي الزاحــف.
لذلــك ،وجدنــا إي ـران الرســمية قــد فقــدت صوابهــا فــي سلســلة
مــن التصرفــات والتصريحــات ،كشـفَت فيهــا عــن وجههــا السياســي
القبيــح ،فانتقــل الصـراع مــن الظــل إلــى الشــمس.
لقــد قامــت إيـران بعــدد مــن االســتفزازات ضــد المملكــة العربيــة
الســعودية طــوال أكثــر مــن ثالثــة عقــود ،وارتكــب عمالؤهــا عد ًدا
مــن جرائــم قتــل الدبلوماســيين الســعوديين ،أو حاولــوا قتلهــم
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(كالمحاولــة األخيــرة لقتــل ســفير المملكــة فــي واشــنطن) .وربمــا
حاولــوا نســبة ذلــك ـ لــو حصــل ـ إلــى الســلطات األميركيــة ،لـ ِّ
ـدق
إســفين عميــق بيــن الدولتيــن ،مــرو ًرا بتفجيــرات الخبــر (عــام
 .)1996دخلــت إيــران فــي حــرب إلكترونيــة كمــا حــدث فــي
آب (أغســطس)  ،2012حيــث تعرضــت شــركة النفــط الســعودية
(أرامكــو) لهجــوم إلكترونــي ،نس ـ َبته المخاب ـرات األميركيــة إلــى
إي ـران .هــذا وقــد أنشــأت إي ـران فيلــق القــدس ،الوحــدة ،400
لتســتهدف الدبلوماســيين التابعيــن للــدول التــي كانــت تحــاول
تقويــض المشــروع النــووي اإليرانــي ،وســ َّب َبت الكثيــر مــن
صراعــات الظــل التــي عانتهــا دول المنطقــة ،أي المملكــة العربيــة
الســعودية وجيرانهــا فــي الخليــج ،مثــل األحــداث التــي وقعــت
فــي البحريــن والكويــت .فــي اآلونــة األخيــرة ،أُ ِذ َن لوســائل اإلعالم
اإليرانيــة بالهجــوم الشــرس علــى المملكــة وعلــى عــدد مــن دول
الخليــج ،شــارك فيــه عــدد مــن المســؤولين اإليرانييــن ،ومنهــم
علــي خامنئــي.
لقــد اســتقر فــي ذهــن متخــذ القــرار اإليرانــي الفكــرة
الشاهنشــاهية القديمــة ،وهــي فكــرة «قوميــة» تُفيــد أن إي ـران
هــي ال ُمدافــع عــن دول الخليــج .قــال القائــد العــام الســابق
للقــوات المســلحة اإليرانيــة الجنــرال محســن رضائــي لقنــاة
المياديــن التلفزيونيــة (التابعــة إليــران وتبــثُّ مــن بيــروت):
«أســلحتنا هــي للدفــاع عــن الســعودية وقطــر واإلمــارات والعالــم
اإلســامي كلــه»؛ وذلــك فــي إعــادة إنتــاج وتوســيع للمقــوالت
الشاهنشــاهية قبــل الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي .وترغــب
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السياســة اإليرانيــة فــي الخليــج فــي أن تتعامــل مــع دول الخليــج
فـرادى ،طم ًعــا فــي الســيطرة والنفــوذ .إن مــا هــو أمامنــا اليــوم،
ليــس «خالفًــا طائف ًّيــا» كمــا يحلــو للمتعجليــن والمســتفيدين
توصيفــه .فمعــارك الطائفيــة انتهــت تاريخ ًّيــا بضمــور أســبابها،
للــزج بهــم فــي
وإنمــا هــي محاولــة الختطــاف عقــول البشــر
ِّ
توســع قومــي
حــروب «دون كيشــوتية» ،وهــي فــي حقيقتهــا ُّ
إيرانــي .فإيــران هــي الدولــة غيــر المعنيــة بالشــيعة العــرب،
التــي يوجــد علــى أرضهــا عشــرة مالييــن شــيعي عربــي ،لــم يُـ ّ
ـدق
مســمار فــي مدنهــم وقراهــم ،ولــم يُرصــف لهــم طريــق ،بــل
ُعلِّقــت رقــاب كثيــر منهــم علــى المشــانق كمــا تُعلــق النعــاج،
ليــس لشــيء إلّ ألنهــم طالبــوا بحقــوق المواطنــة.
عاصفــة الحــزم واألمــن المجتمعــي الخليجــي «حصــان
طــروادة اإليرانــي» صغيــ ًرا كان أم كبيــ ًرا مه َّيــأ للقفــز علــى دول
الخليــج .هــو ينتظــر الوقــت والفرصــة فقــط ،ال القـرار .لذلــك ،فــإن
عاصفــة الحــزم وضعــت إيـران أمــام خياريــن :إمــا أن تتــرك «حروب
الظــل» وتأتــي إلــى العلــن ،أو تنســحب مــع أوهامهــا اإلمبراطوريــة
مــن المشــهد العربــي .فلــم يعــد المجتمــع العربــي يَقبــل مثــل
هــذه المناوشــات ،التــي خربــت األوطــان مــن ســوريا إلــى لبنــان
إلــى العــراق إلــى اليمــن ،وال محــاوالت اللعــب فــي الحديقــة
الخلفيــة لــدول الخليــج مــن أجــل اســتنزافها ،مثــل إخضــاع اليمــن
لواليــة الفقيــه.
عاصفــة الحــزم هــي حــرب اســتباقية ودفاعيــة ،وفــي نفــس الوقــت
هــي ليســت مــن أجــل إنقــاذ اليمــن فقــط ،ولكــن لدحــر المشــروع
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بكاملــه المتمثــل بتلــك الشــهية اإليرانيــة للتوســع ،وقفــل بــاب
«حصــان طــروادة» قبــل أن يُفتــح علــى مصراعيــه فــي ســاحات
عربيــة أخــرى .أمــ ُن الخليــج هــو أمــن واحــد لعــدد كبيــر مــن
األســباب .فهــي دول مرتبطــة جغراف ًّيــا ،ال حواجــز طبيعيــة أو
اجتماعيــة .فالمملكــة علــى ســبيل المثــال :ترتبــط جغرافيًّــا بــكل
دول الخليــج الخمــس ،وأيضً ــا باليمــن ،ثــم إ ّن شــعوبها تحمــل
ثقافــة متقاربــة ،ومجتمعاتهــا متداخلــة .لــذا ،أ ْمنهــا واحــد ال
وأي تد ُّخــل «إيرانــي» فــي اليمــن ،هــو تد ُّخــل فــي صميــم
يتجــزأُّ ،
أمــن الخليــج .وفــي حــال تــرك ذلــك التدخــل دون تصـ ٍّد لــه ،فــإن
حصــان طــروادة اإليرانــي ســوف يتمــدد بنفــس الطريقــة إلــى
بقيــة بلــدان الخليــج ،المتعـ ّددة ثقاف ًّيــا واجتماع ًّيــا ممــا قــد يغــري
ـي المغامــر.
العقــل اإليرانـ ّ
مــن هنــا ،فــإن الوقــوف الحــازم مــع عاصفــة الحــزم ـ األمــل قضيـ ُة
أمــنٍ وطنــي خليجــي ،مــن الواجــب حشــد كل اإلمكانيــات لهــا
ومعهــا .أيضً ــا العمــل الجــاد للوصــول إلــى وضــع سياســي مســتقر
أي مكــ ِّون سياســي مــن التســوية ،ويمنــع
فــي اليمــن ،ال يُخــرج َّ
أي تد ُّخــل خارجــي فــي نفــس الوقــت .مــن جانــب آخــر ،ال بــد
َّ
مــن التفكيــر خليج ًّيــا فــي المشــروع المضــاد الــذي يســتطيع أن
يقــف أمــام «حصــان طــروادة اإليرانــي» ،وهــو مــن ِشـقَّين :التوجــه
إلــى وحــدة خليجيــة حقيقيــة ومبتكــرة تســتطيع حشْ ـ َد الطاقــات
واإلمكانيــات لمواجهــة األخطــار القائمــة والمحتملــة ،واالعتمــا َد
علــى النفــس؛ وأيضً ــا وض ـ ُع مشــروع للحوكمــة الرشــيدة القائمــة
علــى ســيادة القانــون ،والمســاواة بيــن المواطنيــن ،ودعــم مشــاريع
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التنميــة ،وخلْــق ســوق للعمالــة والعمــل مفتــوح بيــن دول الخليــج.
وتلــك مرحلــة يجــب التفكيــر فيهــا منــذ اليــوم ،حيــث إن التبــدالت
فــي العالقــات الدوليــة ســريعة ،والمنطقــة تمـ ُّر بكاملهــا بحالــة من
الســيولة بحســب مــا أســلفنا ،عنوانهــا العــام أن الحلــول القديمــة
لــم تعــد تَصلــح لعــاج المشــكالت الجديــدة.
 1تموز (يوليو) 2015
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العربي والجوار
السوري واألمن
سوريا :اللهيب
ّ
ّ
األنظمــة الصلبــة فــي ِعلــم الفيزيــاء وهــو ِعلــم متشــعب
وخطيــر يقــول الباحثــون إن األشــياء الصلبــة تتفتــت إلــى قطــع
أصغــر ،بأســرع ممــا تتفتــت األشــياء الرخــوة أو المرنــة .إ ْن نقلْنــا
هــذا القــول إلــى علــم السياســة وإدارة الــدول ،فــإن الــدول التــي
تتخــذ مــن المركزيــة الصلبــة والشــمولية ـ بواســطة القمــع ـ ســا ًحا
لهــا ،للســيطرة والبقــاء فــي الســلطة ،هــي أقــرب إلــى التفتّــت
لحظــة مواجهتهــا صدمــة كبــرى .وفــي تاريــخ اإلنســانية الحديــث
نجــد الكثيــر مــن األمثلــة علــى المســتوى الدولــي وعلــى المســتوى
اإلقليمــي ،فمثـ ًـا :االتحــاد الســوفيتي بوصفــه إمبراطوريــة واســعة،
تنتهــج سياســة مركزيّــة شــمول ّية ،تعتمـ ُد علــى المخابـرات والقمــع،
وفــي أول فرصــة ،تَفتَّتَــت تلــك اإلمبراطوريــة بعوامــل مــن داخلهــا
وخارجهــا.
«صل ًبــا»
لــم يكــن ُحكــم إيــران إبَّــان مرحلــة الشــاه إال ُحك ًمــا ُ
بالمعنــى السياســي ،حيــث اعتَمــد علــى األجهــزة الســرية وكتــم
األصــوات ومالحقــة المختلفيــن ،ليــس فــي إي ـران فقــط ،بــل فــي
العالــم ،أيًّــا كانــت درجــة اختالفهــم ،فنتَــج مــن ذلــك مــا نــراه
اآلن مــن تفتُّــت ،و ِمــن ث َــم ســقوط ذلــك الحكــم .وليــس ُحكــم
مع ّمــر القذافــي فــي ليبيــا بخــارج عــن هــذا الســياق ،وال ُحكــم
صــدام حســين فــي العـراق ،الــذي تهــاوى فــي أيــام قليلــة ،دون أن
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يجــد لــه نصيـ ًرا حتــى مــن داخلــه .تلــك طبيعــة لصيقــة باألنظمــة
رأي
«الصلبــة» ،أي األنظمــة السياســية التــي تعكــف على ســحق أي ٍ
يخالــف توجهاتهــا ،فتضم ّحــل الثقــة بيــن النــاس وتهيمــن الخشــية.
يعتقــد الحاكــم أن شــعبه ر ٍ
اض ،فــي الوقــت الــذي تتفاقــم فيــه
مشــاعر التملمــل لــدى معظــم المبتليــن مــن النــاس .وعندمــا تأتــي
الصدمــة ،ال يجــد النظــام لــه نصي ـ ًرا ،ألن الجميــع يريــد التخلــص
مــن نِي ـرِه وممــن يك ّمــم األفــواه ويــدوس علــى الرقــاب.
ســوريا ليســت بعيــدة عــن تلــك األمثلــة الســابقة ،حيــث بَنــى
أول ثــم االبــن) نظا ًمــا مركزيًّــا شــمول ًّيا،
الحاكــم األســد (األب ً
اعتمــد فيــه علــى عــدد مــن األجهــزةُ ،جلُّهــا مخابراتيــة ،وقائمــة
تترصــد المواطنيــن ليــل
علــى قيــادات مــن طائفتــه (العلويــة)ّ ،
نهــار وتدفعهــم إلــى التحـ ّول إلــى مخبريــن .ولــم يـ ُ
ـأل جهـ ًدا فــي
تهميــش المعارضيــن أينمــا كانــوا ،ومطــاردة كل َمــن ت ُســول لــه
نفســه أن يبــدي رأيًــا ،ولــو بتصفيــة اآلخريــن علــى طريقــة «آل
كابونــي»((( ،حتــى أصبــح الجميــع إمــا «معــه» يســيرون كقطيــع
مــن الخـراف كاتميــن أصواتهــم ،أو أنصــا ًرا مزيَّفيــن للنظــام ،اتِّقــاء
المحاســبة الفظَّــة ،أو االختفــاء القســري خلــف الشــمس .هكــذا
َ
اكتظّــت ســجون النظــام األســدي بالمعارضيــن والمشــكوك فــي
والئهــم ،ثــم تَح ـ َّول األمــر إلــى تفريــغ الســجون مــن «ضيوفهــا»،
أي أث ـ ٍر لهــم يُذْكــر.
عــن طريــق تصفيتهــم أو إخفــاء ِّ
((( طريقــة آل كابونــي :القتــل فــي الشــوارع ،حيــث كانــت تلــك العصابــة المافياويّــة
تعمــل فــي ثالثينيــات القــرن الماضــي فــي مدينــة نيويــورك ،كمــا فعــل نظــام األســد
عندمــا قتــل عبــر وكالئــه رئيــس وزراء لبنــان رفيــق الحريــري.
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بعــد أربــع ســنوات مــن التف ُّتــت بعــد أربــع ســنوات مــن
التظاه ـرات العارمــة تعســك َر ربيــع ســوريا ،واســتحالت المطالــب
المحقّــة حربًــا أهل ّيــة اســتفاد منهــا الديكتاتــور شــاه ًرا شــعاره
المعــروف« :نحكمكــم أو نقتلكــم».
لقــد غــرق المشــهد الســوري فــي الــدم واألســلحة الكيميائ ّيــة ،فقام
النظــام بمواجهــة المطالبــات الشــعبية بقــوة الرصــاص والنــار،
أي نظــام ،يفــرز معارضــة علــى شــاكلته»؛ وهــو ما دفع
مؤكّـ ًدا« :إن َّ
مجموعــات مختلفــة مــن الشــعب الســوري إلــى حمل الســاح ،من
أجــل مواجهــة العنــف بالعنــف .وبســبب ضعــف النظــام العربــي،
وتــر ُّدد النظــام الدولــي ،وتشــابُك المصالــح المختلفــة غرقت ســوريا
فــي حــرب أهليــة ،وانبثقــت جماعــات مســلحة مختلفــة المشــارب،
منهــا مــا رفَــع الشــعار الدينــي ســواء المعتــدل أو المتشــدد ،ومنهــا
مــا رفــع شــعارات الوطن ّيــة ،إال أن كل تلــك الجماعــات لــم تســتطع
أن تحســم .ســاد األراضــي الســوريّة فلَتــا ٌن أتــاح لمجاهديــن مــن
مختلــف المشــارب «غــزو» ســوريا المســتباحة .وفــد مقاتلــون
ـي ،فصائــل
أجانــب ،مــن لنصــرة النظــام ودعمــه (حــزب اللــه اللبنانـ ّ
ـي ،زينبيّــون مــن أفغانســتان) بدعــم ومباركــة
مــن الحشــد العراقـ ّ
إيرانيّــة وروســيّة ،ومــن لنصــرة المعارضــة .مــن جهــة أخــرى،
كل
أصبحــت ســوريا بعــد تفتُّــت القشــرة الصلبــة ،مكانًــا يجــذب َّ
«الغاضبيــن» و«المغامريــن» و«المؤ ْدلَجيــن» مــن خــارج الجغرافيــا
الســورية ـ العراقيــة .فجــاء إلــى ســاحة القتــال خليجيون وتونســيون
ومغاربــة وجزائريــون ،وآخــرون مــن دول غربيــة مثــل :بريطانيــا
ـادي
وفرنســا ،والواليــات المتحــدة األميركيــة .لتتويــج المســار الجهـ ّ
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ظهــرت «داعــش» وأعلنــت قيــام «الدولــة اإلســاميّة» ،وقــد قــام
التنظيــم بأعمــال إجراميــة شــنيعة اســتنكرها العالــم ،مــن قتــل
وحــرق واســتباحة مح َّرمــات .تعــج الســاحة الســورية اليــوم بعــدد
كبيــر مــن التنظيمــات (صغيرهــا وكبيرهــا) ،وال يُعــرف علــى وجــه
الدقــة طريقــة تمويلهــا أو أهدافهــا النهائيــة.
بعــض التحليــات تــرى أن القشــرة الصلبــة للنظــام الســوري،
مــع قــرب تفتُّتهــا ،هــي التــي أفــرزت فــي وقــت مــا بعــض تلــك
الجماعــات التــي س ـ َّمت نفســها فــي البدايــة «قــوات ميليشــيات
النظــام» أي (الشَّ ـ ِّبيحة) بالمعنــى الســوري الــدارج ،ثــم تحولت إلى
قــوى محاربــة ،تميــل إلــى هــذا الطــرف أو ذلــك .فــي فوضــى هــذه
الســاحة اســتيقظ عــدد مــن القــوى ال ِعرقيــة واإلثنيــة والمذهبيــة،
التــي تُشــكل بعــض فسيفســاء المجتمــع الســوري ،مثــل األك ـراد
الذيــن انقســموا بيــن مؤيــد للمعارضــة ومؤيــد للنظــام .وبعضهــم
أراد أن يكــون للمكـ ِّون الكــوردي ـ الســوري اسـ ٌ
ـتقالل فــي مناطقهم،
فحمــل الجميــع الســاح ،وقامــت مجموعــات أخــرى مثــل الــدروز
وال َعلوييــن والمســيحيين ،كل بمــا يســتطيعه ،للدفــاع عمــا يعتقــد
أنــه حقــوق لــه لــم تنصفــه فيهــا دولــة األســد.
مســتقبل االضطــراب األمنــي الســوري فــي اإلقليــم مــع
وجــود كل هــذه القــوى المختلفــة علــى األرض الســورية ،وتفتُّــت
اإلقليــم الســوري إلــى مناطــق نفــوذ ،وأيضً ــا مــع التد ُّخــل الخارجي،
تَشــعر كل دول اإلقليــم فــي الجــوار وجــوار الجــوار بالقلــق مــن
نتائــج «فشــل الدولــة الســورية» .فالجــار التركــي يــرى أن اســتمرار
هــذا الوضــع يؤثــر ســلبًا فــي األمــن الوطنــي التركــي مــن جانبَيــن:
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األول منهمــا انهيــار الدولــة الســورية بكاملهــا ،ومــا سـبَّبه ويسـبِّبه
مــن تدفــق هائــل لِ َّلجئيــن إلــى الحــدود الجنوبيــة لتركيــا .والجانب
الثانــي هــو احتمــال قيــام «كيــان كــوردي» شــمال ســوريا والعـراق،
يؤثــر ســل ًبا فــي موقــف األك ـراد مــن تركيــا نفســها ،التــي خاضــت
وال تـزال صرا ًعــا طويـ ًـا مــع المكــون الكــوردي الداخلــي فــي تركيــا،
اب األمنــي وغيــاب الدولــة فــي الجــوار،
الــذي يعطــي االضطــر َ
فرصــا مواتيــة للتنظيــم والحشــد .مــن جهــة أخــرى ،فــإن تعــداد
ً
ال َعلوييــن فــي تركيــا ال يســتهان بــه ،ولهــم ِصــات ِب َعل ِويِّــي ســوريا.
إ ّن اســتمرار الصـراع قــد يــؤدي إلــى تصفيــات فئويــة ،ت ُشــكل ضربًــا
مــن االضطـراب فــي الداخــل التركــي .فتركيــا الدولــة الجــارة َمعن َّيــة
بمــا يحــدث فــي ســوريا ،وقــد تقــوم بالتدخــل المباشــر ،بعــد
ســنوات مــن التدخــل غيــر المباشــر.
فــي الجــوار اللبنانــي ،ومــع التدخــل الناشــط والعســكري لحــزب
اللــه اللبنانــي ،بتعليمــات مــن طهــران ،فــي الشــأن الســوري
أول خــاف عميــق بيــن المك ـ ِّون الســني اللبنانــي
الداخلــي ،ثــار ً
وبعــض المســيحيين والــدروز .هــذه القــوى تــرى فــي هــذا التدخل،
أ ّولً جـ ّر لبنــان إلــى مــا ال يطيــق باعتبــاره دولــة ،وثان ًيــا أنــه تد ُّخــل
«شــيعي» لمناصــرة «شــيعي آخــر» ،ضــد أغلبيــة ســنية ســورية،
تربطهــا الكثيــر مــن الوشــائج مــع ســنة لبنــان .مــن جهــة أخــرى،
وبعــد تك ُّبــد حــزب اللــه الكثيــر مــن الضحايــا ،بــدأت أصــوات
شــيعية لبنانيــة تَنفــر مــن تد ُّخــل حــزب اللــه وتعلــن خالفهــا معــه.
وذلــك تطــ ُّور آخــر فــي الســاحة اللبنانيــة ،يعنــي أن االضطــراب
الســلم االجتماعــي اللبنانــي ،خاصــة
فــي ســوريا يؤثــر ســل ًبا فــي ِّ
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إ ْن أضفنــا العــدد الضخــم مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تدفقــوا
إلــى لبنــان (وكثيــر منهــم ُسـ ّنة)؛ مــا يــؤرق المكــون المســيحي أ ّو ًل
ثــم الشــيعي ،ويقـ ِّوي احتمــال بقــاء معظــم هــؤالء فــي لبنــان عــدة
ســنوات ،وأيضً ــا ســوف يؤثــر فــي الديموغرافيــا اللبنانيــة لغلبــة
المكــون الســني.
مــع تــو ُّرط إي ـران فــي الحــرب األهليــة الطويلــة ،وضعــف الدولــة
الســورية تحــت ضربــات التمــزق الهائلــة ،فــإن إيـران تجــد نفســها
أكثــر وأكثــر متورطــة فــي «المســتنقع الســوري» .فــي البدايــة،
كانــت تتدخــل بالســاح والمــال ،ثــم اضطُ ـ َّرت ،أمــام تراجــع قــوة
الدولــة الســورية الحربيــة ،إلــى أن تتدخــل بإرســال مقاتليــن .وقــد
جــرى بالفعــل إعــان قتــل قيــادات عســكرية معروفــة فــي الســاحة
الســورية؛ مــا خلــق بلبلــة فــي أوســاط الطبقــة الوســطى اإليرانيــة،
التــي تــرى أن تــورط بالدهــا فــي تلــك الســاحة ال مبــرر لــه وال
ضــرورة ،خاصــة بعــد االســتنزاف المالــي والسياســي الكبيــر ،الــذي
تدفعــه إي ـران فــي أكثــر مــن منطقــة ملتهبــة فــي الجــوار .تتأثــر
الجــارة األردنيــة بهــذا االضط ـراب مــن جهتَيــن ،إحداهمــا التدفُّــق
الضخــم لِ َّلجئيــن الســوريين ،الــذي أثقــل كاهــل الدولــة األردنيــة.
والثانيــة إشــاعة شــيء مــن القلــق فــي النســيج األردنــي ،بــأن
ذلــك الخلــل العظيــم يمكــن أن يُســمع فــي الداخــل األردنــي .فــي
المحصلــة ،يتأثّــر اإلقليــم برمتــه بمــا يجــري فــي ســوريا والع ـراق،
ّ
مــا يُع ـ ّرض األمــن والســلم فــي هــذه المنطقــة للخطــر.
تأثيــر االضطــراب الســوري فــي الخليــج تَتهــم أوســاط
إيرانيــة وســورية َ
دول الخليــج بالتمويــل والدعــم لبعــض الجماعــات
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المحاربــة فــي ســوريا ،وهو ادعــاء تنقصه األدلــة .إال أن دول الخليج
فــي معظمهــا مؤيــدة للمعارضــة الســورية المعتدلــة ،وقــد دع َمتهــا
سياسـيًّا فــي أكثــر مــن وقــت وعلــى أكثــر مــن منبــر ،ألنهــا تــرى أن
القتــل الممنهــج للشــعب الســوري ،وتشــريد مالييــن مــن أبنائــه،
عمـ ٌـل ُمنـ ٍ
ـاف للقيــم اإلنســانية واإلســامية والعربيــة ،وأن الشــعب
الســوري مهضــوم الحقــوق األوليــة ويحتــاج إلــى مســاعدة .هــذا
كل مــن إي ـران ،بمســاعدة عراقيــة وســورية ،إلــى
الموقــف يدفــع ًّ
محاولــة تصديــر االضط ـراب إلــى دول الخليــج ،مــن خــال العمــل
أ ّو ًل علــى خلخلــة الصــف الخليجــي سياس ـيًّا ،وثانيًــا التطلــع إلــى
مســاعدة ِمــن بعــض المكونــات الخليجيــة الطائفيــة علــى خلْــق
ـي ،كمــا يَحــدث بوضــوح فــي البحريــن.
خلــل أمنـ ّ
بعــض الشــباب
مــن جهــة أخــرى ،تَدفَّــق إلــى ســاحات القتــال ُ
الخليجــي ـ علــى عكــس مــا تريــد ُد َولــه ـ  ،مدفو ًعــا بغضــب علــى
مــا يحــدث مــن قتــل فــي ســوريا والعــراق وتصفيــات للمكــون
الســني ،لمناصــرة هــذا الفريــق أو ذلــك مــن المقاوميــن ،خاصــة
أصحــاب «الرايــات اإلســامية» .وقــد أصــدرت بعــض دول الخليــج
تشــريعات تَمنــع مواطنيهــا مــن االنخــراط فــي القتــال ،تحــت
أي شــعار أو فــي أيــة ســاحة ،كمــا فعلــت المملكــة العربيــة
الســعودية .إال أن تلــك التشــريعات لــم يُســت َجب لهــا .فعلــى
المســتوى الشــعبي ،أصبــح هنــاك تعاطُـ ٌـف بيــن بعــض الجماعــات
فــي الداخــل الخليجــي ،كان دافعــه الشــعو َر العميــق برفــض القتــل
العشــوائي ،الــذي تقــوم بــه الســلطة الســورية ومناصروهــا .بعــض
التعاطــف ســببه الكراهيَــة الطائفيّــة ويجــذب المســاعدات العينيّــة
ويحــثّ الشــباب علــى االلتحــاق بجبهــات القتــال .مــن هنــا ،فــإن
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بعــض التبرعــات الشــعبية الخارجــة عــن القانــون تُ ْجمــع لبعــض
تلــك الجماعــات المحاربــة ،وتتســلل عناصــر شــبابية إلــى جبهــات
القتــال ،علــى عكــس مــا تريــد دول هــؤالء «المجاهديــن» ،إذ إنّهــم
سيشــكلّون بعــد حيــن خطـ ًرا داه ًمــا علــى األمــن فــي الخليــج .ثــم
إ ّن االحتقــان الطائفــي قــد أفــرز بعــض المظاهــر واألعمــال الســلبية
المفزعــة لألمــن واالســتقرار الخليجــي ،نتيجــة مــا يَحــدث مباشــرة
فــي الســاحتين الســورية والعراقيــة ،مثــل تفجيــر مســجد فــي
المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي بلــدة
القديــح محافظــة القطيــف ،أو محاولــة تفجيــر مســجد آخــر فــي
حــي العنــود فــي الدمــام مــع ســقوط قتلــى ،أو تفجيــر مســجد
اإلمــام الصــادق في الكويــت (الجمعــة  26حزيران (يونيــو) ،)2015
مــع ســقوط ثمانيــة وعشــرين قتيـ ًـا وجـ ْرح أكثــر مــن مئتيــن مــن
المصليــن مــن الطائفــة الشــيعية فــي الكويــت.
ِمثــل هــذه األعمــال المســتنكَرة ،هــي إفـرازات ســلبية للصـراع فــي
كل مــن ســوريا والعـراق بشــكل مباشــر .و ِمــن اإلفـرازات محــاوالت
إيرانيــة بغطــاء عراقــي ،للقيــام بالتفجيــرات وأعمــال عنــف فــي
البحريــن آخرهــا فــي  ١٨أيّــار (مايــو)  ،٢٠١٥وهــي جــزء من سلســلة
مــن المحــاوالت إلشــاعة االضطــراب .وســوف تســتمر إفــرازات
االضطـراب األمنــي فــي العـراق وســوريا فــي التأثيــر فــي دول الخليج
مــن جانبيــن :األول منهمــا تدفُّــق بعــض الشــباب الخليجــي إلــى
ســاحات القتــال ،مأخوذيــن بحمــاس تحــت غطــاء دينــي ـ مذهبــي
باعتبــارِه ر َّد فعــل ،و ُمط َّعميــن بمقــوالت دينيــة خارجــة عــن ســياقها
مــن جهــة ،وبمحــاوالت مضــادة لتدريــب شــباب خليجييــن مــن
أي مــن حــزب اللــه «العراقــي»
حــزب الطائفــة الشــيعية مــن ِقبــل ٍّ
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أو «اللبنانــي» ،إلشــاعة اضطـراب مشــابه فــي الشــكل ومختلــف فــي
المضمــون فــي بعــض دول الخليــج .ليــس سـ ًّرا أن ماكينــة حــزب الله
اللبنانــي ،قــد بــدأت منــذ مــدة بعمليــات تحشــيد وتعبئــة زادت فــي
الفتــرة األخيــرة ،وخاصــة بعــد تفجيــر مســجد اإلمــام الصــادق فــي
الكويــت ،إلــى درجــة اإلعــان علــى اليوتيــوب عبــر أحــد األبــواق
اإلعالميــة ،أن «علــى الكويــت أن تنحــاز إلــى ســوريا وإيـران»((( ،فــي
تد ُّخــل ســا ِفر فــي شــأنٍ داخلــي كويتــي.
تعص ًبــا مذهب ًّيــا آخــر
التعصــب المذهبــي فــي المنطقــة ،يُطلــق ُّ
وتحويــل
ُ
مســاويًا لــه فــي المقــدار ،ومضــا ًّدا لــه فــي االتجــاه.
الص ـراع السياســي الحقيقــي إلــى ص ـراع مذهبــي ،يســهل الحشــد
والتجنيــد .تلعــب وســائل االتصــال االجتماعــي الحديــث دو ًرا
مس ـ ِّه ًل فــي التجنيــد والتجنيــد المضــاد ،وخلْــق بيئــة تَقبــل تلــك
األفــكار .لــم ت ُعـ ِـد المعركــة فــي ســوريا مجــرد معركــة للمطالَبــة
بالحريــات ،وأيضً ــا ليســت مجــرد حــرب أهليــة .هــي فــي الواقــع
«صـراع اســتراتيجي» ،يُســمع فــي كل المنطقــة مــن العـراق حتــى
اليمــن ،مــرو ًرا بــدول اإلقليــم قاطبــة ،بأنــه صـراع يمكــن توصيفــه
بيــن «دول متوســطة القــوة» لهــا مظاهــر ديمغرافيــة ،وأيضً ــا
اقتصاديــة .نــرى مــن التقاريــر الدوليــة أن بــا ًدا مثــل :العــراق
وإي ـران واليمــن وســوريا ،هــي بــاد وضْ ُعهــا االقتصــادي « ُمتــدنٍّ»،
بــل إن بعــض التقاريــر توصلهــا إلــى حــدود «الفقــر» ،وتُص ِّنفهــا
باعتبارهــا مــن الــدول «الفاشــلة» .مــن جانــب آخــر نــرى ظاهــرة
((( ناصــر قنديــل ،نائــب لبنانــي ســابق مقـ َّرب مــن حركــة أمــل وحــزب اللــه ،يتّهــم الكويــت
بلهجــة مح ّرضــة عبــر التلفزيــون بأنهــا «ســاحة مناصــرة لداعــش».

35

معاكســة ،هــي أن هــذه الــدول ِمــن أكبــر الــدول فــي المنطقــة،
ويشــتمل مك ِّونهــا الديمغرافــي علــى قطــاع الشــباب((( .لذلــك ،فــإن
ظاهــرة اإلرهــاب تجــد لهــا بيئــة حاضنــة ودوافــع إيديولوجيــة،
حتــى ارتفعــت حــوادث اإلرهــاب بيــن العاميــن 2013 -2010
حوالــي ثــاث مـرات((( .ثــم إ ّن أكثــر المناطــق دمويــة هــي العـراق
وســوريا واليمــن ،ومعظــم مــن ارتكــب الفظائــع هــم «مســلمون
يقتلــون مســلمين» ،حتــى غــدت ُمف ـ َردة «المســلم» أو «الســام
القــادم» تعنــي عكســها.
الالفــت أن هــذا االضط ـراب هــو حلقــة محيطــة بــدول الخليــج،
ووجــود بعــض شــباب الخليــج فــي تلــك الســاحات أمــ ٌر ينــذر
بخطــر مقيــم فــي المســتقبلِ ،مثلــه تما ًمــا تجنيــد شــباب مــن
طوائــف أخــرى خليجيــة ألعمــال «إرهابيــة» مضــادة لمجتمعاتهــا.
أصــل المشــكلة فــي السياســة ،وفرعهــا المغــذي فــي الثقافــة،
والحلــول األمنيــة مؤقتــة ومســكِّنة ال غيــر .ولــن نســتطيع حــل
مشــكلة اإلرهــاب (بمعنــاه العميــق) ،إال مــن خــال حــل المشــكلة
السياســية إمــا بالحــرب أو بالدبلوماســية ،ألنهــا تَحمــل معادلــة
صعبــة ورغبــة فــي التوســع «اإليرانــي» مــن جهــة ،و«تــر ُّد ًدا فــي
المواجهــة الثقافيــة وإقامــة الدولــة المدنيــة ،بــكل مــا تتطلبــه تلــك
اإلقامــة مــن رغبــة ورؤيــة وقــدرة» ،مــن جهــة ثانيــة.
 1آب (أغسطس) 2015
((( انظر دراسة أنتوني كرودزمان الموسوع ّية:

The Revolution in Civil -Military Affairs, Burke Chair CSIS, 2nd of July, 2015.

((( ورد اإلحصاء في الدراسة السابقة 1500 :إلى  ٤٦٥٠حادث.
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العربي التركي:
أعطال الحوار
ّ
هل من سبيل إلى رأب الصـدع؟
خرائــط العالقــات الوعــرة لفتــت تركيــا أنظــار العــرب علــى
نحـ ٍو لــم تفعلــه طــوال قــرن منــذ انهيــار الدولــة العثمانيــة .ففــي
وســط العشــرية األولــى مــن القــرن الواحد والعشــرين ،تو َّجــه الرأي
العــام والحكومــات العربيــة إلــى تركيا ،ألســباب عديدة ،على رأســها
توليفــة مــن عامليــن هما :النجــاح االقتصــادي ،والحكــم ذو الخلفية
اإلســامية .لــم تصــل تركيــا فجــأة إلــى هــذا النجــاح االقتصــادي
والسياســي ،الــذي أوصلهــا إلــى أعلــى قمــة فــي العشــرية األولــى
مــن القــرن الواحــد والعشــرين ،بــل ســبق ذلــك تجــار ُِب بعضهــا
مريــر ،وصـرا ٌع أوصــل األتـراك إلــى حــد االنقســام العمــودي الحــاد،
فــي كال المجاليــن :االقتصــادي ،والخلفيــة اإلســامية .فقــد تعثّــرت
تركيــا اقتصاديًّــا ،حتــى وصــل األمــر َّأل يُســمح لمســافر تركــي بأخــذ
أكثــر مــن مائــة دوالر معــه أيًّــا كانــت وجهتــه ،بــل عليــه أن يُعيــد
الباقــي إلــى الدولــة إ ْن بقــي مــن ذلــك المبلــغ شــيء ،وذلــك دليــل
علــى أن الوضــع االقتصــادي التركــي متعثــر ض ّيـ ٌـق ،وأ ّن تجربــة حكم
اإلســام السياســي لــم تنجــح اقتصاديًّــا وذلــك يعــود إلــى راديكال ّيــة
موجــة اإلســام السياســي التركــي األولــى (نجــم الديــن أربــكان)،
الــذي وصــل إلــى الحكــم بوصفــه رئيــس وزراء ســنة  ،1996وكانــت
فتــرة مربكــة ومشوشــة جديــدة ،وكان االنقســام فيهــا واض ًحــا فــي
الجبهــة الداخليــة التركيــة.
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إ ّن النجــاح الــذي وصلــت إليــه تركيــا فــي بدايــة القــرن الميــادي
الحالــي ،قــد م َّهــ َدت لــه منــذ عهــد حكــم تورغــوت أوزال فــي
ـس وزراء
نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات ،حيــث كان رئيـ َ
بيــن األعــوام 1989ـ 1993مــن القــرن الماضــي ،وهــو الــذي
أجــرى التحــول التاريخــي فــي كل مــن االقتصــاد والسياســة ،مــن
جمهوريــة علمانيــة كان قــد أقامهــا مصطفــى كمــال أتاتــورك عــام
 ،1924واســتمرت تقري ًبــا ثمانيــة عقــود جعلــت مــن الصعــب
اســتمرارها كمــا هــي ،واقتصــاد متعثــر تتدخــل الدولــة فــي معظــم
مفاصلــه .فجــاء أوزال ليقــوم بخطوتيــن مهمتيــن فــي مســيرة
تركيــا الحديثــة ،األولــى منهمــا تحريــر االقتصــاد التركــي مــن جهــة،
والثانيــة إتاحــة الفرصــة لحــزب دينــي ،يتجلبــب بمــا يشــبه الحداثة
ـي .أيًّــا تكــن األســباب ،فقــد صعــدت تركيــا فــي أعيــن
للعمــل العلنـ ّ
المراقبيــن إلــى قمــة اإلدارة الحديثــة والنجــاح االقتصــادي ،بســبب
قيــادة أصغــت إلــى مطالــب الشــعب التركــي .وبــدأ العــرب الذيــن
كانــوا يــرون فــي التجربــة التركيــة شــيئًا افتقــدوه ،يتقربــون مــن
التجربــة التــي حملــت دولــة حديثــة ذات مرجعيــة دينيــة ،ولكــن
فــي نفــس الوقــت ديمقراطيــة إلــى حــد بعيــد ،تحفــظ حقــوق
اإلنســان وتعتنــي باإلنتــاج.
علــى هــذه الخلفيــة بــدأ «ال َولَــه» العربــي وخاصــة الخليجــي تجــاه
التجربــة التركيــة ،الــذي كان داف ًعــا إليــه القــو ُة الجديــدة لمــا يُعرف
بـ«اإلســام السياســي» المعتــدل ،خاصــة تلــك القــوى الخليجيــة
التــي تعمــل فــي الســوق والتجــارة والعمــل األكاديمــي والنشــطا َء
«اإلعجــاب» الــذي ســ ّببه البعــد
السياســيينِ .أضــف إلــى ذلــك
َ
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الشــعبي «فنتازيــا المسلســات التركيــة» التــي بهــرت المتلقــي
الخليجــي ،حتــى صــار بعضهــم يســ ِّمي أبنــاءه بأســماء أبطــال
المسلســات(((.
موقــف السياســة الخارجيــة التركيــة فــي تلــك الفتــرة (العشــرية
األولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرين) ،زاد من ذلــك االنبهار ،حيث
بــدأت تحــت شــعار «تصفيــر المشــكالت» خاصــة تجــاه العــرب
تُص ِّفــي المشــكالت العالقــة ،وكان أم ـ ًرا مرح ًبــا بــه مــن قطاعــات
واســعة عربيــة ،وخاصــة خليجيــة .زادت حــدة تصاعــد الخــاف
بيــن تركيــا وإســرائيل((( عمــق تف ُّهــم العــرب للموقــف التركــي،
وخاصــة تجــاه قضيتهــم الكبــرى .فقــد وجــدوا فــي تركيــا نصي ـ ًرا
خالــف كل مــا كان يقــوم بــه ،واهتــم بالقضيــة إلــى درجــة حــدوث
كل تلــك التوت ّـرات التــي
ـي مــع إس ـرائيل .بســبب ّ
ِصــدام دبلوماسـ ّ
ـي
ـي والخليجـ ّ
افتعلهــا حــزب التنميــة والعدالــة زاد التقــارب العربـ ّ
تحدي ـ ًدا مــن األت ـراك.
المؤس ِســي فــي منتصــف العقــد األول مــن القــرن
التقــارب
َّ
الواحــد والعشــرين ،وعلــى خلفيــة النجــاح االقتصــادي ،والخلفيــة
اإلســامية التــي بــدأت تحـ ّدد عالقــات تركيــا الدول ّيــة ،بــدأ الحــوار
الخليجــي ـ التركــي .وكان ذلــك فــي عــام  ،2005وعلــى مســتوى
((( كانــت تلــك األســماء العربيــة مــن نســج خيــال المترجميــن الذيــن دبلجــوا تلــك
المسلســات.
((( ظهــر الخــاف اإلســرائيلي ـ التركــي الحــاد عل ًنــا يــوم غــادر الرئيــس أوردوغــان قاعــة
الحــوار فــي دافــوس ،كانــون الثانــي (ينايــر)  ٢٠٠٩محت ًّجــا علــى مداخلــة الرئيــس
اإلســرائيلي شــيمون بيريــز.
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وزراء الخارجيــة ،والــذي تفرعــت منــه عد ٌد مــن اللجــان «العملية».
بعدهــا ُعقــدت ثالثــة حــوارات علــى مســتوى القمــة كان آخرهــا
عــام  ،2012كانــت علــى التوالــي ســنة  2008فــي الكويــت ،وســنة
 2010فــي جــدة ،وســنة  .2012كان نتيجــة هــذا التقــارب بيــن
الخليــج وتركيــا ،أ ْن قفــز حج ـ ُم التبــادل التجــاري بيــن المنطقتيــن
مــن مليــا َري دوالر عــام  2000إلــى  20مليار دوالر عــام  .2010هذه
القفــزة النوعيّــة الكبيــرة ،تــدل علــى متانــة العالقــة بيــن األت ـراك
والخليجييــن فــي هــذه الفتــرة .تدفقــت مليــارات الــدوالرات
باعتبارهــا اســتثما ًرا فــي تركيــا ،ســوا ٌء اســتثمار ٍ
ات شــخصي ًة (ش ـراء
عقــارات) كانــت ،أو اســتثمار ٍ
ات رأســماليّ ًة وخدميــة مثــل :افتتــاح
فــروع للبنــوك الخليجيــة ،أو مشــاركة فــي مصانــع ،أو ســياحة
خليجيــة إلــى تركيــا أو عبْرهــا إلــى أوروبــا؛ بــل شــهدت تلــك
الفتــرة أعلــى كثافــة زيــارات رســميّة خليجيّــة ألنقــرة ،أو مــن أتـراك
للعواصــم الخليجيــة .فالعقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين
شــهد مــا يمكــن أن يسـ َّمى «شــهر العســل» التركــي ـ الخليجــي .فــي
نفــس الوقــت ،بــدأت بعــض النخــب العربيــة والتركيــة بالتفكيــر
فــي تكويــن تجمــع عربــي تركــي (شــعبي) للحــوار ،فأُ ِ
نشــئَت
مجموعــة الحــوار العربــي ـ التركــي الــذي أُشــهر فــي إســطنبول،
و ُعقــد أربعــة اجتماعــات بيــن إســطنبول والمنامــة فــي البحريــن
علــى التوالــي ،ثــم ُعقــدت مجموعــة مــن الحــوارات بيــن النخــب
التركيــة والعربيــة فــي عــدد مــن العواصــم العربيــة وإســطنبول،
وأيضً ــا فــي العواصــم الخليجيــة.
مــا الــذي عطَّــل الحــوار؟ الربيــع العربــي وأحداثــه وتفاعالتــه
وص ْد َمتــه عطَّــل جزئيًّــا الحــوار ،بــل رفــع مــن وتيــرة الشــكوك .فقــد
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وجــدت السياسـ ُة التركيــة أن «أحــداث الربيــع» هــي فرصــة لهــا مــن
أجــل تســويق مشــروعها السياســي (اإلســام السياســي الحديــث)،
ووجــدت بعــض الــدول العربيــة والخليجيــة بالــذات ،أن الســلوك
السياســي التركــي فــي هــذا الموضــوع هــو ســلوك متعجــل ال يأخــذ
بالحســاب المصالــح الخليجيــة .كان ســف ُر الســيد رجــب طيــب
أردوغــان ،بوصفــه رئيــس الــوزراء ،إلــى كل مــن القاهرة وتونــس إبَّان
الثــورة الربيعيــة فــي عــام  ،2012دليـ ًـا عنــد اآلخريــن علــى أن تركيــا
تؤســس لعالقــات جديــدة ،وتديــر ظهرهــا للعالقــات الســابقة بــدول
الخليــج .أيضً ــا تَصا ُعــد تأييــد تركيــا للقــوى «اإلســامية المتشــددة»
ِ
ولخوضهــا مغامـرات فــي هــذا األمــر ،زاد مــن الريبــة بيــن
العربيــة،
عــدد مــن الــدول الخليجيــة تجــاه تركيــا.
ت َب َّيــن لتركيــا فيمــا بع ـ ُد أن ب ـ ْرق «الربيــع» ،هــو ب ـ ْر ٌق ُخلَّــب .لــم
يتفهــم األتــراك الفــرق المنهجــي بيــن «اإلســام السياســي» فــي
البــاد العربيــة و«التجربــة التركيــة» ،مــع أن تركيــا ـ ال س ـ ّيما بعــد
زيــارة أردوغــان لمصــر واإلدارة اإلخوانيــة فــي القاهــرة ـ ت َب َّيــن لهــا
أن هنــاك فروقًــا ال يمكــن تجســيرها فــي التفكيــر بيــن التيا َريــن .إال
أن الخطــأ اآلخــر الــذي ارتك َبتــه تركيــا هــو اســتمرارها فــي احتضــان
«اإلخــوان» ،علــى الرغــم مــن فشــلهم فــي مصــر ،وإلــى حــد بعيــد
فــي تونــس .ولــم تَفهــم أنقــرة أن مــا حــدث فــي مصــر مــن تغييــر
ضــد اإلخــوان ،يوا ِفــق رغبــة الشــعب المصــري ـ أو أغلبــه ـ فــي
رفــض الحكــم المتشــدد لإلخــوان .هــذا األمــر ،أي اســتمرار تركيــا
فــي دعــم اإلخــوان بتجلياتهــم المختلفــة فــي أكثــر مــن دولــة
عربيــة ،جعــل بعــض دول الخليــج تأخــذ «خطــوة إلــى الخلــف»
تجــاه تركيــا ،التــي هــي نفســها واجهــت صعوبــات سياســية أيضً ــا
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فــي ســوريا .وقــد اختلفــت مــن جديــد بعــض دول الخليــج مــع
تركيــا فــي الثــاث ســنوات األولــى مــن ثــورة الســوريين ،بســبب
االختــاف فــي المنظــور واألولويــات ،الــذي يتطلَّــب األخــذ بهــا
تجــاه تطــورات األحــداث فــي ســوريا .مــن جهــة أخــرى ،لــم تُ ْبـ ِـد
تركيــا «حماســة» متوقَّعــة منهــا فــي الحــرب ضــد الحوثييــن فــي
اليمــن ،عندمــا اندلعــت الحــرب فــي آذار (مــارس) .2015
تلــك كانــت الملفــات التــي أخــرت التفاهــم والتفهــم بيــن تركيــا
ودول الخليــج ،إال أن بعــض الــدول الخليجيــة ،وخاصــة قطــر،
كانــت تــرى فــي الكثيــر مــن الملفــات مــا ت ـراه تركيــا ،وهــو مــا
جعــل التمهــل مــن دو ٍل خليجيــة تجــاه تركيــا يــزداد مــع شــيء مــن
الشــكوك غيــر المســكوت عنهــا ،خاصــة أن تركيــا أصبحــت أرضً ــا
الســتقطاب كبــار «اإلخــوان» العــرب.
فــي السياســة تتبــدل األمــور قــد تتبــدل السياســة بشــكل
ســريع ،خاصــة فــي المراحــل االنتقاليــة ،مثــل مــا تشــهده المنطقــة
العربيــة والشــرق األوســط الكبيــر اليــوم .فقــد أوشــكت الحــرب
فــي ســوريا أن تصيــر حربًــا «عالميــة» يشــارك فيهــا العديــد مــن
الــدول ،بعضهــا عض ـ ٌو أساســي فــي مجلــس األمــن مثــل روســيا،
واألخيــرة تُ ْبــدي عــدا ًء شــدي ًدا ومعلَ ًنــا للدولــة التركيــة ،بعــد
اشــتباك الطي ـران الــذي أوقــع طائــرة روســية فــي شــهر تشــرين
الثانــي (نوفمبــر)  ،2015حيــث «اعتبرتــه روســيا إهانــة لقوتهــا».
وأيضً ــا الــرد الروســي كان يعمــل علــى تقويــة كل أعــداء تركيــا
الدولــة فــي الجــوار ،خاصــة أك ـراد تركيــا وأك ـراد ســوريا ،وهــو مــا
يســبب صدا ًعــا مســتم ًّرا ألنقــرة .أضــف إلــى ذلــك أن «المســتنقع»
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الســوري ،أوقــع تركيــا الرســمية فــي إشــكال كبيــر .فــا يبــدو أن
حلفاءهــا فــي الغــرب يتفهمــون موقفهــا؛ إذ طالبت تركيــا بـ«منطقة
عازلــة» فــوق شــمال ســوريا ،لجعلِهــا مكانًــا يــأوي إليــه الالجئــون،
وربمــا منطلَ ًقــا ألعمــال عســكرية ،لكنهــا لــم تفلــح فــي إقناعهــم.
ثــم تدفقــت هجــرة الالجئيــن الســوريين مــن تركيــا إلــى أوروبــا
بأعــداد كبيــرة؛ مــا أوقــع تركيــا فــي إشــكال جديــد مــع جيرانهــا
أي مــن الملفّــات تبــدأ .فقــد
األوروبييــن ،وجعلتْهــا حائــرة فــي ٍّ
احتاجــت إلــى أصدقــاء ،ومــن هــؤالء األصدقــاء الصــف الخليجــي،
الــذي يــرى أن أُولــى الخطــوات التــي يجــب أن تتخذهــا تركيــا
هــي «مصالحــة تركيــة ـ مصريــة» ،مــن أجــل نــزع شــوك التخــوف
والريبــة الــذي يشــعر بــه المصريــون مــن جهــة ،ومــن أجــل تصلُّــب
«السـ ّنية» فــي المنطقــة مــن جهــة ثانيــة ،فــي وجــه
موقــف الــدول ُّ
هجمــة توظفهــا إيـران تحــت شــعار طائفــي ،لخلخلــة الوضــع فــي
المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ،وفــرض نفوذهــا التوســعي ،ودفــع
مصالحهــا إلــى مــكان يُقلــق العــرب واألت ـراك م ًعــا.
أمــام تركيــا إذًا ملفــات للتفكيــر العميــق ،واتخــاذ خيــارات
اســتراتيجية ،شــاءت أم أبَــت ،لمواجهــة مجموعــة مــن المتغيـرات،
جمي ُعهــا لهــا أثَــر ســلبي فــي أمنهــا القومــي ،بــل ِ
وخطــرة علــى
الدولــة الوطنيــة التركيــة .مــن جهــة أخــرى ،فــإن دول الخليــج
ترغــب فــي أن تتعــاون مــع تركيــا بشــكل إيجابــي ،ألن مــا تملكــه
تركيــا مــن مــوارد اســتراتيجية تحتــاج إليهــا دول الخليــج فــي
مرحلــة الصـراع مــع إيـران ،فــي ظــل تراجــع الرغبــة األميركيــة فــي
التدخــل الناشــط أمــام الهجــوم الروســي ـ اإليرانــي .مــن هنــا ،فــإن
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خطــوات المصالحــة التركيــة ـ المصريــة ،واحــدة مــن أولويــات
العمــل القــادم فــي السياســة التركيــة ـ الخليجيــة ،وهــي سياســة
منســقة فــي كل مــن ســوريا ولبنــان وربمــا اليمــن أيضً ــا ،وت ُ َع ـ ُّد
مــن المتطلبــات ال َع ْجلــى ل ِكلْتــا السياســتين التركيــة والخليجيــة فــي
األشــهر القليلــة المقبلــة.
األمــور السياســية فــي المنطقــة ـ كمــا ذكــرتُ آنفًــا ـ هــي فــي
مرحلــة خطيــرة وصعبــة الضبــط .فليــس مــن المتوقــع أن يكــون
ٌ
اتفــاق يقــود إلــى ســام مــا فــي الربــوع الســورية فــي
هنــاك
وقــت قريــب .فهنــاك فــي تلــك الســاحة ســوف تتصــارع إرادات،
وتتداخــل منــاورات ،ويحــدث تفكيــك وتركيــب جديــد بيــن دول
فاعلــة ،ليــس أقلَّــ ُه مــن وجهــة النظــر التركيــة أن يكــون هنــاك
«كيــان تركــي» فــي كل مــن ســوريا والعـراق ،يُنبــت دولــة جديــدة
هــي فــي طريــق التشــكيل نتيجــة الصـراع الدائــم .ثــم إ ّن النتيجــة
فــي اليمــن قــد ال تكــون محســومة ،وقــد يَنتــج منهــا أيضً ــا شــيء
مــن التقســيم ،إمــا علــى الشــكل القديــم (يمــن شــمالي وجنوبــي)،
أو ربمــا أكثــر مــن ذلــك .وال يوجــد حتــى اآلن رأس جســر لتوافــق
مصــري ـ تركــي ،وهــو حجــر الزاويــة فــي احتمــال قلــب المعادلــة
ضــد الهجمــة اإليرانيــة .هــذا ويزيــد ترا ُجــع أســعار النفــط التــي
تعتمــد عليهــا دول الخليــج ،فــي تهدئــة ســرعة التبــادل التجــاري
ـي .وال بــد أن ننظــر إلــى الداخــل التركــي الــذي
ـي ـ الخليجـ ّ
التركـ ّ
يشــهد صرا ًعــا معلَ ًنــا ،بيــن قــوى رافضــة للسياســات التــي تتبعهــا
اإلدارة الحاليــة وتلــك القــوى التــي ترغــب فــي االســتقالل الكامــل
أو الجزئــي عــن الت ـراب التركــي.
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التركــي ـ
كل تلــك األســباب تجعــل إعــاد َة الحــوار االســتراتيجي
ّ
الخليجــي ،ذات أهميــة قصــوى فــي هــذه المرحلــة الصعبــة ،والتــي
يجــب أن توضــع لهــا أولويــات ،منهــا:
• إعــادة اللحمــة التركيــة ـ المصريــة بأســرع وقــت ممكــن ،مــع
تصعيــد تلــك العالقــة؛ مــن عالقــة عاديــة إلــى عالقــة تعــاون وثيــق
فــي الملفــات اإلقليميــة العاجلــة.
• وضــع خطــة مشــتركة للملــف الســوري ،والعمــل علــى النطــاق
العالمــي بشــكل مشــترك للدعــوة إلــى تلــك الخطــة ،ومــن بينهــا
صــرف بشــار األســد مــن الســلطة في أقــرب وقــت ممكــن ،وتمكين
حكومــة وطنيــة مــن األجهــزة العســكرية واألمنيــة واالقتصاديــة.
• التعــاون فــي الملــف اليمنــي ،الــذي يتطلّــب نشــاطًا ترك ًّيــا يقــوم
ـي.
علــى التعــاون العسـ ّ
ـكري والدبلوماسـ ّ
• مســاعدة تركيــا علــى التغلــب علــى مشــكالتها مــن خــال الدعــم
االقتصادي والدبلوماســي.
• توحيــد المنظــور الخليجــي فــي الملفــات القائمــة والصعبــة
بشــكل أكبــر ممــا هــو عليــه اآلن.
• الســعي الجــاد لوحــدة خليجيــة مبتكــرة وفاعلــة ،تقــف بحــزم
أمــام تطلعــات الــدول اإلقليميــة وخاصــة إيــران فــي الهيمنــة
والســلوك العدوانــي ،عــن طريــق عــدد مــن وكالئهــا المحلييــن.
• العمــل علــى النطــاق العالمــي والتنســيق الدبلوماســي ،لوضــع
العديــد مــن القــوى «المــا ُدون الدولــة» ،فــي كل مــن تركيــا ولبنــان
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وليبيــا وبــاد أخــرى علــى قائمــة «اإلرهــاب الدولــي» ،ومطــاردة
مصادرهــا الماليــة واللوجســتية.
ليــس هنــاك اليــوم أكثــر مــن أهميــة الحــوار التركــي ـ الخليجــي
االســتراتيجي .فهنــاك العديــد مــن الملفــات التــي تجعــل مــن هــذا
الحــوار ذا أهميــة قصــوى ،وهــو ال يتعلــق باالقتصــاد أو التعــاون
فقــط ،بــل يتعلــق باألمــن القومــي لــكل مــن تركيــا ودول الخليــج.
ـعودي ـ تركــي ،لبــدء الحديــث فــي
ولقــد بــدأ بالفعــل تواصــل سـ ّ
«خارطــة طريــق» للتعــاون ،وأيضً ــا هنــاك دول خليجيــة بــدأت
تنظــر إلــى أهميــة التعــاون علــى اعتبــار أنهــا ضــرورة اســتراتيجية.
ثــم إن هنــاك رأيًــا عا ًّمــا خليجيًّــا وتركيًّــا محبِّ ـذًا لهــذا التواصــل،
وتصفيــة المشــكالت العالقــة بأســرع وقــت ممكــن ،حتــى تصــل
رســالة إلــى المعســكر المعــاديُ ،مفا ُدهــا ج ّديــة التو ّجــه الــذي ال
يقتصــر علــى اســتقبل وص ـ َّرح وو َّدع فالســام عليكــم...
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القضيــة الفلســطين ّية فــي ضــوء المتغي ـرات السياســية
العربيــة والدوليــة
أ ّم القضايــا فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) مــن العــام ،2017
يكــون قــد مـ َّر علــى القضيــة الفلســطينية قــرن كامــل ،منــذ إعــان
وعــد بلفــور فــي  2تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  .(((1917ومنــذ ذلــك
الوقــت تَصاعــد مــا ُعــرف فــي تاريــخ األدب السياســي العربــي
ب ُمســ َّمى «القضيــة» ،وهــي التــي ســادت جميــ َع األحــداث بعــد
ذلــك التاريــخ حتــى الســاعة« .القضيــة» وبجانبهــا «اكتشــاف النفط
الســمة الرئيســية
وتســويقه» فــي المنطقــة العربيــة ،ش ـكَّال م ًعــا ِّ
لمجمــل التداعيــات والتطــورات ،فــي هــذا العالــم الممتــد مــن
المحيــط إلــى الخليــج ،منــذ مطلــع القــرن العشــرين حتــى اليــوم.
لقــد ســاهمت تداعيــات «القضيــة» بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
فــي الكثيــر مــن األحــداث والتطــورات فــي هــذه المنطقــة ،مثــل:
الثــورات ،والحــروب األهليــة ،والقمــع ،والدكتاتوريــات ،وتغييــر
أنظمــة وانقالبــات ،واغتيــاالت ،وظهــو ِر أح ـزاب واختفائهــا ،حتــى
اإلرهــاب أيضً ــا .وجــرت التغييــرات فــي حــدود الــدول العربيــة،
((( و ْعــ ُد بلفــور أو رســالة بلفــور ،هــو االســم الشــائع الــذي أطلــق علــى الرســالة
(الوعــد) ،التــي أرســلها أرثــر جيمــس بلفــور إلــى اللــورد ليونيــل والتــر روتشــيلد،
يشــير فيهــا إلــى تأييــد الحكومــة البريطانيــة إنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي
فلســطين.
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خاصــة المجــاورة إلســرائيل «التــي أعلنــت وط ًنــا قوميًّــا تنفيــذًا
لذلــك الوعــد فــي عــام  ،1984مــع عــدد غيــر قليــل مــن األحــداث
الكبــرى المتتابعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط العربيــة ،والتــي
كانــت عبــارة عــن تأثيــر «ميكانيزمــات القضيــة ومالبســاتها» التــي
أثَّــرت فــي حيــاة مالييــن العــرب والمســلمين فــي هــذه المنطقــة.
لقــد أصبحــت «القضيــة الفلســطينية» بمنزلــة «قميــص عثمــان
الحرفــي ال المجــازي .وربمــا تؤثــر
العصــر الحديــث» ،بالمعنــى
ّ
مفاعيــل هــذه القضيــة ب ُر َّمتهــا فــي األجيــال العربيــة القادمــة،
حتــى فــي غيــر العربيــة التــي تعيــش فــي هــذه المنطقــة مــن
العالــم.
القضيــة مــن الجانــب العربــي ،فــإن اإلشــارة إلــى «القضيــة»
فــي اإلعــام وفــي العمــل السياســي ،تعنــي «القضيــة الفلســطينية».
وفــي دراســة تطوراتهــا ،يتبيــن لنــا اليــوم كــم مــن األخطــاء الكبــرى
ـي
ارت ُكبــت وال تـزال تُرت َكــب باســمها وذلــك بســبب الجهــل السياسـ ّ
والشــعبويّة وعوامــل أخــرى .أث َّــرت تلــك األخطــاء فــي المســيرة
التاريخيــة للقضيــة ،وفــي تطــور الــدول العربيــة الناشــئة بعــد
الحــرب العظمــى األولــى ،وخاصــة قُبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة
وبعدهــا .نالحــظ هنــا حزمــة اقتصاديــة ـ اجتماعيــة ـ سياســية ـ
ثقافيــة ،ســاهمت فــي تطــور مســار القضيــة كمــا ســارت حتــى
ِ
المغتصــب» مــن علــوم مختلفــة
اآلن .فقــد اســتفاد «الصهيونــي
تطــورت فــي القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا (التــي صـ َّدرت أولــى
الهج ـرات الصهيونيــة إلــى فلســطين) .فاســتفاد مــن تلــك العلــوم
الحديثــة ،ومنهــا :العلــوم العســكرية والنفســية ،قبيــل إنشــاء
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الدولــة اليهوديــة وبعدهــا ،لكــي يســتخدمها فــي قضــم األراضــي
الفلســطينية ،والتوســع وشــن الحــروب .علــى ســبيل المثــال ،عنــد
مراجعــة «مــا ُعــرف باإلرهــاب» وجــذوره فــي منطقــة الشــرق
األوســط ،نجــد أن «الموســوعة البريطانيــة» فــي طبعاتهــا األولــى
تُقــرر فــي موضــوع «اإلرهــاب فــي الشــرق األوســط» ،أنــه إرهــاب
نابــع مــن عمــل «العصابــات الصهيونيــة» ،التــي انتعشــت إبَّــان
االحتــال البريطانــي لفلســطين (االنتــداب) ،بيــن الحــرب العالميــة
األولــى وخــروج بريطانيــا عــام  .1948وكان ضحيـ ُة ذلــك اإلرهــاب
عــد ًدا مــن ضبــاط االحتــال البريطانــي فــي فلســطين وجنــوده،
والفلســطينيين العــرب الســكان األصلييــن فــي البــاد((( أيضً ــا .مــن
جهــة أخــرى ،لقــد اســتَخدمت تلــك العصابــات «ثقافــة العــار»
المترســخة لــدى المجتمــع الفلســطيني ـ وخاصــة الفالحيــن
فيــه ـ  ،إلشــاعة التخويــف مــن عمليــات «االغتصــاب للفتيــات
والنســاء» .فقامــت بالفعــل بعمليــات «قتــل واغتصــاب» ،وض َّخ َمتها
دعايتُهــا؛ مــا جعــل قطا ًعــا كبيــ ًرا مــن أهــل القــرى الفلســطينية
يهجــرون منازلهــم «خوفًــا» مــن تلــك ال َف ْعلــة .فــكان أن غــادر
بعضهــم منازلَهــم وقراهــم علــى أمــل عودتهــم لهــا فــي القريــب،
بســبب تد ُّخــل «القــوات العســكرية العربيــة»((( الموجــودة آنذاك.
((( الكثيــر مــن أعضــاء تلــك العصابــات اإلسـرائيلية ،خدمــوا بعــد ذلــك فــي مؤسســات الدولــة
فــي مراكــز رفيعــة.

((( هنــاك عــدد مــن الكتــب ناقشــت هــذا الموضــوع ،مــن أه ِّمهــا كتــاب أصدرتــه
«بــي بــي ســي»:
Aharon Bregman and Jihan El-Tahri, The Fifty Years War :Israel and the Arabs, BBC books
Penguin Books, 1998.
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وهكــذا ،تعاملــت العصابــات الصهيونيــة باســتخدام ال ِعلــم
االجتماعــي وال ِعلــم الوضعــي ،لتوســيع ســيطرتها علــى األرض
الفلســطينية فــي مجــاالت شــتى ،وأيضً ــا ال ِعلــم العســكري والعلم
االســتخباراتي ،فــي مقابــل ردود فعــل عربيــة «فلســطينية»،
فــي الغالــب عاطفيــة وقاصــرة عــن فهــم العمــل السياســي أو
أهميــة العلــم الحديــث فــي المقاومــة .لقــد صــادف «ال ِعل ـ ُم»
«الجهــل» فــي عــدد مــن الملفــات فــي مســار القضيــة ،وكان
َ
مــن الطبيعــي أن ينتصــر العلــم .دون التســلح بال ِعلــم الحديــث
«االجتماعــي والبحثــي والتطبيقــي» ،واالعتمــاد عليــه ،فــإن
معركــة «إحقــاق الحــق» ســوف تطــول .إال أنــه ال بــد مــن
القــول :إن «المقاومــة» التــي أبداهــا الشــعب الفلســطيني
طــوال هــذا الزمــن ،وال يــزال يقدمهــا أبنــاؤه ،تعنــي أنــه لــدى
هــذا الشــعب قــوى كامنــة ،علــى نخبتــه توظيفهــا بالطــرق
الصحيحــة والفعالــة والعلميــة.
الثــورات العربيــة مــن أهــم نتائــج «الهجمــة اإلسـرائيلية علــى
فلســطين» ،أن جميــع الثــورات العربيــة أو االنقالبــات التــي قامــت
فــي الــدول العربيــة ،كان شــعارها األكثــر وضو ًحــا هــو «فلســطين»،
مــن زمــن الثــورة المصريــة عــام  ،1952إلــى العراقيــة فــي
الخمســينيات ،وإلــى الســودانية والليبيــة واليمنيــة ،كلهــا كانــت
تبــ ّرر انقالبهــا علــى النظــام الســابق بأنّــه «ســاعد» علــى ضيــاع
فلســطين .لذلــك ،يجــب تغييــره .فــي مصر على ســبيل المثــال :كان
هنــاك مــا ُعــرف بـ«فضيحــة األســلحة الفاســدة» ،حيــث تصاعــدت
احتجاجــات مــن المحاربيــن علــى الجبهــة المصريةالفلســطينية،
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بأنهــم ز َّودوا النظــام «الملكــي» بأســلحة فاســدة .وفــي العــراق،
كان االتهــام المعلــن هــو أن النظــام الســابق «تقا َعــس أو تَآ َمــر»
علــى فلســطين .أمــا فــي ســوريا ،فقــد كان موضــوع فلســطين
هــو مــا دار حولــه الص ـراع بيــن الجماعــات المتنافســة ،للوصــول
واالحتفــاظ بالحكــم فــي دمشــق .أمــا فــي ليبيــا ،فقــد كانــت
«القضيــة الفلســطينية» هــي الخبــز والزبــد لنظــام الســيد معمــر
القذافــي.
ب ِْاســم فلســطين واالســتعداد الســترجاعها ،اختفــت فــي عــدد
مــن الــدول العربيــة الحريــات العامــة ،وتالشــت خطــط التنميــة،
وانتُهكــت حقــوق اإلنســان ،و َعظُــم بنــاء الســجون ،وتف َّننــت
األنظمــة فــي تعذيــب قطاعــات كبيــرة مــن الشــعوب وتهميــش
النخــب ،فــي مقابــل قصــف غيــر منقطــع علــى الــدول التــي لــم
تكــن فــي هذا الــوارد (وارد القمــع) .ف ُعيّــرت بالمحافظــة والرجعيّة.
مــا شــق الصــف العربــي ،وأضعــف مقاومتــه للمتغيـرات ،وخاصــة
«التوســع اإلسـرائيلي» فــي الجــوار .لقــد اعتقـ َدت النخــب العربيــة
أو كثيــر منهــا أن «الثــورات العربيــة» ســوف ت ُ ِعـ ُّد العــدة لتخليــص
فلســطين مــن االحتــال اإلســرائيلي ،وتســامحت مــع االختــال
الداخلــي العميــق ،اإلنســاني واالقتصــادي والثقافــي ،فــي ســبيل
يــوم «التحريــر» الموعــود ،حتــى جــاء عــام ( 1967أي منذ خمســين
عا ًمــا) تقري ًبــا ،لتقتنــع النخبــة العربيــة أو بعــض مســتنيريها علــى
«أس ـ ًدا» لــم يكــن أكثــر مــن «نعجــة» .وأن
األقــل ،بــأن مــا ظ َّنتــه َ
الشــعوب المغلوبــة داخل ًّيــا ال يمكــن أن تنتصــر خارج ًّيــا .وأن مــن
يعتمــد علــى الجهــل غ ْي ـ ُر مــن يعتمــد علــى العلــم .بعــد ذلــك
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العــام  ،1967دخلــت «القضيــة» مرحلــة أخــرى شــبيهة بمــا جــرى
فــي الســابق ،ولكــن بأيديولوجيــات أخــرى ،ت َشــابَه فيهــا ال َم ْخبــر
واختلــف ال َمظْهــر.

ِ
المغتصــب فــي أر ٍ
اض أخــرى بعــد هزيمــة
الحــرب ضــد
 ،1967التــي أحدثــت زلــز ًال فــي المنطقــة ولــدى الشــعوب
العربيــة ،و ُخ ِّففَــت إعالميًّــا باســتخدام مفهــوم غامــض ومضلِّــل
هــو «النكســة» ،وبعــد أن ســميت «الخســارة األولــى» ســنة
 ،1948أو ُعرفــت بمفهــوم «النكبــة» الغامــض ،ت َو َّجــه كثيــر مــن
النشــطاء إلــى البحــث عــن ســاحات أخــرى وأيديولوجيــات تبحــث
عــن مخــرج .فــكان النمــو والتصاعــد لمــا ُعــرف الح ًقــا بـ«اإلســام
السياســي» ،علــى اختــاف ألــوان قَــوس قُـ َزح الــذي اشــتمل عليــه،
مثــل« :إخــوان ،ســلف ،ســلف جهــادي ،واليــة الفقيــه» وغيرهــا
مــن الجماعــات الناشــطة .حضــرت «القضيّــة الفلســطينيّة» ،الشــعا ُر
الرابــح دو ًمــا مــن جديــد.
لقــد كان «اإلخــوان فــي مصــر وخارجهــا» ينظــرون إلــى تجربــة
عبد الناصــر ،علــى اعتبــار أنهــا ُحكــم «قامــع لهــم و ُمعــا ٍد
لإلســام»((( .لذلــك ،عوقــب نظامــه ومــا يدعــو إليــه بـ«الهزيمــة»،
وزادت الدعــوة إلــى الخــروج مــن ذلــك المــأزق بالعــودة إلــى
«اإلســام وح ْمــل رايــة الجهــاد» .وتضافَــر عــدد مــن األحــداث مــن
أجــل إنعــاش مثــل ذلــك التصــور ،خاصــة بعــد احتــال االتحــاد
الســوفيتي وقتهــا ألفغانســتان المســلمة عــام  ،1979وانطــاق
((( فــي عهــد عبــد الناصــر ،مــع أنــه كان معاديًــا للحركــة اإلســامية السياســية ،إال أنــه
بنــى أكبــر عــدد مــن المســاجد فــي مصــر ،ومنــع تجديــد الكنائــس.
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مقاومــة ضــد ذلــك االحتــال ،معظــم حاملــي أعالمهــا المختلفيــن
كان شــعارهم هــو اإلســام .ورأى عــدد مــن العــرب والفلســطينيين
أن العــودة إلــى فلســطين تمـ ّر عبــر تحريــر كابــل(((! ورأى آخــرون
أنهــا مــن خــال تحريــر القاهــرة أو أيــة عاصمــة عربيــة ،وذلــك
يُم ِّهــد الطريــق إلــى فلســطين!
ـي .فكان
هكــذا أصبحــت القضيّــة تحمــل شــعارات اإلســام السياسـ ّ
عبد الرحمــن عــزام والزرقــاوي ،وسلســل ٌة طويلــة مــن الذيــن
قــادوا «الجهــاد» فــي ٍ
أراض بعيــدة ،يــرون أن ذلــك هــو الطريــق
الصحيــح إلــى عــودة فلســطين .دخــل علــى الخــط آخــرون ،منهــم
الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،التــي اســتغلَّت ذلــك الشــعار
«القريــب إلــى القلــب العربــي» ،وهــو تحريــر فلســطين ،لتُنشــئ
مشــرو ًعا مــن الجيــوب التابعــة لهــا (مثــل حــزب اللــه فــي
لبنــان) ،وتُقــدم مســاعدات لفصيــل مــن الفلســطينيين (حمــاس)
مــن أجــل كســب تَعاطُــف بعــض العــرب ،و ِمــن ث َــ َّم التحكــم
فــي مق ـ َّدرات المنطقــة .وقــد انطلــى ذلــك األمــر علــى كثيريــن،
إلــى اليــوم .أمــا بعضهــم اآلخــر ،فقــد اكتشــفوا أن «حــزب اللــه
وأمثالــه» ليــس أكثــر مــن «مخلــب ِق ـ ّط» ،للطموحــات اإليرانيــة
وواليــة الفقيــه ال غيــر.
العــودة إلــى القضيــة مــن جديــد مــن زاويــة الحريــات مــا
إ ْن تتوتّــر األمــور فــي فلســطين ،حتــى تَظهــر القضيــة مــن جديــد.
((( شــعار العــودة إلــى فلســطين« ،بِيـ َع لِلعامــة» أكثــر مــن مــرة ،تــارة مــن بيــروت،
وأخــرى مــن كابــل ،وثالثــة مــن بســمان (قصــر الحكــم فــي ع َّمــان ـ األردن) ،وتــارة
مــن دســمان (مقـ ّر الســكن لل ُحكــم الكويتــي).
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وقــد حــدث ذلــك حيــن انفجــر الصـراع حــول «الصــاة فــي الحــرم
ـي» (تمــوز (يوليــو)  .)2017إال أن القضيّــة «هــي إذًا ُمشــعلة
القدسـ ّ
أبديّــة لســاحة السياســة العربيّــة ،تتو ّهــج برهــة ثـ ّم تخبــو عل ًما أ ّن
«اغتصــاب فلســطين» هــو أصــل الشــرور»((( .القضيــة األ ُّم ،قض ّيتنــا
المركزيّــة ،تختفــي عــن شاشــة ال ـرادار السياســي العربــي ،لتعــود
وتَظهــر مــن جديــد بصــور مختلفــة؛ إمــا بقــوة أو من خلف الســتار،
أي صــورة سياســية فــي شــرقنا
لكنهــا موجــودة هنــاك فــي خلفيــة ّ
المبتلَــى .القض ّيــة موجــودة منــذ «معاهــدة ســايكس بيكــو» التــي
(أي منــذ عــام  ،)1916والتــي
حلَّــت ذكراهــا المئويــة منــذ ســنة ْ
كانــت ثالثيــة ال ثنائ ّيــة ،إذ أَ ْســقَط منهــا التاريــخ الجــزء الخــاص
بالطــرف الروســي ،مــرو ًرا بوعــد بلفــور ،ثــم ُخطَــب المســؤولين
العــرب المعاصريــن ،كخطــاب الرئيــس عبد الفتــاح السيســي فــي
افتتــاح محطــة كهربــاء غــرب أســيوط (أيــار (مايــو)  ،)2016حيــث
ع ـ ّرج علــى الموضــوع الفلســطيني ،وقــدم أفــكا ًرا حــول إمكانيــة
الدفــع بهــذا الملــف إلــى شــيء مــن الحــوار الدولــي الجــاد ،علــى
خلفيــة المبــادرة الفرنســية التــي أُرجئــت وقــت ذاك إلــى وقــت
آخــر ،ثــم ن ُِســ َيت((( .حديــث رئيــس الجمهوريــة المصريــة عــن
فلســطين ،بعــد كل مــا حــدث فــي الشــرق األوســط مــن تغي ـرات
ضخمــة ،لــه داللــة يجــب التوقــف عندهــا ،وهــي صلــب التوتــر
الهائــل الــذي أصــاب منطقتنــا وارتداداتــه .ولكــن التوجــه إليهــا
((( محمد الرميحي ،جريدة الشرق األوسط 21 ،أيار (مايو) .2016
((( تَح َّمــس رئيــس الجمهوريــة الفرنســية الســابق فرانســوا هولنــد فــي آخــر شــهور
ُحكمــه ،ودعــا إلــى مؤتمــر دولــي يُعقــد فــي باريــس لبحــث القضيــة ،إال أن مقاومة
إسـرائيل للفكــرة َوأَ َدتْهــا فــي ِ
مهدهــا.
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يجــب أن يكــون مــن منظــور آخــر ،هــو الحريــات ،والتطــور األخيــر
ذو مداخــل أربعــة علــى األقــل.
ال َمدخــل األول .إن كثيريــن ممــن كتبــوا عــن «الربيــع العربــي»
أشــاروا إلــى ظاهــرة الفتــة فــي نظرهــم ،وهــي أن كل الشــعارات
التــي ظهــرت فــي المياديــن مــن مصــر إلــى تونــس إلــى ليبيــا
إلــى ســوريا إلــى اليمــن ،لــم تــأت مــن قريــب أو بعيــد علــى ذكــر
«القضيــة األم» .فاســتنتج المعلّقــون علــى اختــاف مشــاربهم أ ّن
«القض ّيــة الفلســطين ّية» ،لــم تعــد َمركــز اهتمــام المواطــن العربــي
العــادي ،المشــغول بحريّتــه ولقمــة عيشــه ،التــي ُح ِر َمهــا بســبب
«ذريعــة فلســطين» .كل تلــك التحليــات كانــت بعيــدة عــن
الواقــع ،حتــى وإن لــم تَظهــر كلمــة فلســطين فــي الشــعارات
الميدانيــة ،فقــد كانــت فــي خلفيــة الصــورة هــي الحاكمــة ،وكانــت
الدافــع والمحـ ِّرك ،ولكــن لــم يالحظهــا أحــد .لقــد كانــت المطالَبـ ُة
بالحريــة ،علــى اعتبــار أنهــا أحــد أهــم األســلحة لمحاربــة إسـرائيل.
فالمجتمــع غيــر الحــر ال يســتطيع أن ينــال حقوقــه الوطنيــة أو
القوميــة.
ال َمدخــل الثانــي .إن كل االنقالبــات فــي بــاد العــرب منــذ الحــرب
العالميــة الثانيــة ،بــدأت مــن مصــر إلــى ســوريا إلــى ليبيــا إلــى
الســودان إلــى اليمــن ـ بحســب مــا أســلفنا ـ ،وكل مــن ركــب
الدبابــة العســكرية ،وذهــب إلــى مقــر الحكومــة لالنقضــاض علــى
الســلطة مــن العــرب ،كان شــعاره «تحريــر فلســطين» .لقــد بــدأ
تاريــخ العــرب مــع الثــورات العســكرية فــي فلســطين ،وانتهــى
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بدونهــا .ظــ َّن بعضهــم ،ورا َهــن علــى أن هــؤالء العســكر الذيــن
قــادوا الثــورات ،ســوف يقومــون بتحريــر فلســطين مــن النهــر إلــى
البحــر ،قبــل أن يرت ـ َّد للمواطــن العربــي ط ْرفُ ـ ُه .بــل إن شــخصي ًة
مــن تلــك الشــخصيات الملتبســة ،هــي رئيــس جمهوريــة ســوريا في
وقــت مــا الســيد أميــن الحافــظ ،الــذي و َعــد فــي مبنــى الجامعــة
العربيــة أن يُعطَــى فقــط مهلــة «أســبوعين»((( لتحريــر فلســطين.
ـي فــي كل تلــك البــاد «الثوريــة» فــي قفــص
أُ ْد ِخـ َـل الشـ ُ
ـعب العربـ ُّ
شــبكات المباحــث والســجون المظلمــة و«المقاومــة أخيــ ًرا»،
مــن أجــل تحريــر فلســطين .ف ُحــ ِر َم الحريــة و ُحــرِم الخبــز م ًعــا،
تحــت ذريعــة ذلــك الشــعار الــذي قُـ ِّدم للعامــة معجونًــا بالتســلط
والقمــع ،إنــه الطريــق إلــى فلســطين .فأصبحــت «فلســطين» تحت
تلــك األنظمــة «نقمــة» علــى الشــعوب .لذلــك ،كان مطلــب الحريــة
الــذي نــادى بــه «أهــل الربيــع العربــي» هــو الجســر إلــى التحريــر.
المدخــل الثالــث .اكتشــفت القــوى اإلقليميــة مركزيــة فلســطين
فــي ضميــر المواطــن العربــي ،فاســتخد َمتها بالكثيــر مــن االنتهازيــة
والمزايَــدة السياســية .وقامــت تركيــا باســتدرار عطــف العــرب
المتمســكين بقضيتهــم األم ،فاســتخدمت هــذه البطاقــة فــي القــول
وفــي الفعــل؛ حيــث انســحب الســيد طيــب أردوغــان (رئيــس
وزراء تركيــا) مــن مناظــرة فــي نــدوة دافــوس مــع شــيمون بيريــز،
فــي شــباط (فبرايــر)  ،2009ح َّققَــت لــه شــعبية لــدى العــرب،
فأطلــق غ ّزاويّــون اســمه علــى مواليدهــم الذكــور .بعدهــا ،أرســل
((( كان الحديث في ذلك االجتماع العربي وقتها في «تحويل مياه نهر األردن».
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مســاعدات إلــى شــواطئ غــزة فــي ســفينة «مرمــرة» التــي حملــت
أيضً ــا متط ّوعيــن متح ّمســين فــي أيــار (مايــو)  ،2010حيــث ص َّدتهــا
إسـرائيل بجالفــة .بعــد ذلــك دخلــت اإلدارة التركيــة فــي جفــاء مــع
إس ـرائيل ،التــي كانــت متحالفــة معهــا فتــرة طويلــة إلــى درجــة
التعــاون العســكري .إال أن المصالــح غلبــت المواقــف ،فعــاد مــا
اختُلــف عليــه فــي العلــن إلــى الوفــاق فــي الســر ،ثــم ظهــر إلــى
العلــن.
ال َمدخــل الرابــع .قامــت إي ـران ـ واليــة الفقيــه ،وب ِْاســم فلســطين
بإنشــاء ميليشــيات لهــا فــي كل مــن لبنــان واليمــن ،ظاه ُرهــا
«الحــرب علــى إســرائيل» ،ورفعــت شــعارات «المــوت إلســرائيل
وأميــركا» فــي ضاحيــة بيــروت الجنوب ّيــة ،وفــي ســاحة الســبعين في
صنعــاء ،كمــا فــي ســاحات طهـران .فــي الوقــت الــذي تتعامــل فيــه
إي ـران رســم ًّيا مــع إس ـرائيل فــي أكثــر مــن مجــال ســابقًا والح ًقــا،
حيــث ظهــر أخيــ ًرا بــثُّ قنــوات إيرانيــة برام َجهــا إلــى العالــم
العربــي ع ْبــر القمــر الصناعــي اإلسـرائيلي (أمــوس) ،والــذي كشــفت
مصــادر روســية النقــاب عنــه .وهــو دليــل آ َخــر علــى اســتخدام
اســم فلســطين فــي العلــن للتغريــر بالعامــة والبســطاء ،والظهــور
بمظهــر يجــذب بعــض العــرب إلــى الحلقــة اإليرانيــة ،وفــي نفــس
الوقــت إباحــة التعامــل مــن خلــف الســتار مــع المح ـ َّرم.
معظــم الشــرور التــي ابتُلــي بهــا المواطــن العربــي والوطــن العربــي،
كانــت بســبب االســتخدام االنتهــازي والمبر َمــج للقضية الفلســطينية.
وقــد نتــج مــن ذلــك موجــات مــن اإلرهــاب تحــت غطــاء اســم
فلســطين ،لتفريــغ المظلوميــة فــي السياســية بشــكل عبثــي .صبــري
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الب ّنــا (أبــو نضــال) ،الــذي قَتــل مــن الفلســطينيين والعــرب أكثــر مــن
أي عــدو آ َخــر ،وعبد اللــه عـزام ،وأحمــد الخاليلــة (الزرقــاوي) ،حتــى
ِّ
مجموعــات «المقاومــة فــي الضاحيــة الجنوبيــة» والتــي هي ليســت
أكثــر مــن عصابــات مســلحة مأجــورة ـ كلهــا نتائــج مباشــرة أو غيــر
مباشــرة الختطــاف القضيــة األم.
أن يعــود الرئيــس المصــري ـ علــى الرغــم مــن كل مــا تواجهــه مصــر
اليــوم مــن تحديــات سياســية وتنمويــة ـ إلــى أصــل المشــكلة،
يعنــى أن هنــاك اعترافًــا بــأن أصــل الشــرور ـ ومــن ضمنهــا اإلرهــاب
المنتشــر ـ يعــود إلــى تلــك القضيــة األم ،التــي عانــى شــع ُبها ظُل ًمــا
بيِّ ًنــا واضطهــا ًدا مســتم ًّرا طــوال أكثــر مــن ســبعة عقــود حتــى اليــوم.
ثــم إ ّن الوجــه االنتهــازي فــي اســتخدام تلــك القضيــة ،أصبــح واض ًحــا
للجميــع ومفضو ًحــا ،وحـ َّـل أوان تعريتــه ،ســواء األنظمــة التــي ركِبَــت
الموجــة الضطهــاد شــعوبها وحرمانهــم الحري ـ َة ،ووض ِعهــم جمي ًعــا
فــي ســجون مفتوحــة ،أو الــدول اإلقليميــة المزايــدة التــي تريــد أن
تمـ ِّرر طموحاتهــا التوســعية تحــت مظلَّــة الخيمــة الفلســطينية.
العلــة الداخليــة أكبـ ُر األخطــاء المرتكَبــة فــي مســيرة القضيــة،
ارتكبهــا يــا لألســف أبنــاء القضيــة .فالتشــرذم الــذي أصــاب
الحــركات السياســية الفلســطينية ،جعــل مــن المناســب للقــوى
ِ
المناصــرة إلســرائيل ـ وأيضً ــا للدولــة اإلســرائيلية ـ أن
الدوليــة
تســتفيد مــن هــذا التشــرذم .ولــم يســتطع أحــد ب ْعـ ُد مــن العــرب
أو مــن غيرهــم ،إقنــا َع القــوى الفلســطينية بــأن خالفهــم الحــا َّد
فيمــا بينهــم هــو خــاف علــى «طريــدة لــم ت ُصطَــد بعــد» ،وبــأن
المتغيــرات العالميــة علــى الســاحة الدوليــة تضــع «القضيــة»
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بشــكلها الحالــي واالنقســام بيــن أهلهــا ،فــي زاويــة حرجــة .فيواجه
ـطيني اليــوم خالفًــا حــا ًّدا بيــن «الســلطة الفلســطينية وفتــح»
الفلسـ ُّ
و«حمــاس» .فــي بعــض األوقــات يكــون التناقــض بينهمــا ،أكبــر
وأوســع حتــى مــن التناقــض بيــن أحدهــم وإسـرائيل ـ هكــذا يبــدو
للمراقــب ـ فليــس هنــاك مبــ ِّرر عقلــي أو سياســي أو ثقافــي أو
مصلحــي يســوق هــذا الخــاف ،إال إ ْن حســبنا «الخــاف علــى
الكراســي واالمتيــازات وصــراع الشــخصيات» ،وهــو علــة ثقافيــة
الفلســطيني المواطــن
عربيــة .فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه
ُّ
صلَـ َـف االحتــال وتَبِعاتــه الكارثيــة ،نــرى أن القيــادات فــي وا ٍد آخــر
تما ًمــا ،وغيــر َمعن َّيــة إال بالشــعارات ،وكل مــا مـ َّر يــو ٌم بــدا أن هــذا
الشــقاق يَكبــر ،وتتدخــل فــي مســاره قــوى إقليميــة ودوليــة ،مــن
أجــل توســعة الشُّ ـقَّة وإبعــاد الوفــاق.
لقــد قامــت دول عربيــة عديــدة بمحــاوالت ُمضْ ِنية ،لجلــب الفريقين
إلــى مــكان مــن التوافــق ،كمــا فعلــت المملكــة العربيــة الســعودية،
إلــى درجــة قيــام الفريقيــن بحلــف أغلــظ األيمــان أمــام الكعبــة
المشــرفة((( فــي  8شــباط (فبرايــر)  .2007ومــع ذلــك فشــلت تلــك
الجهــود ،كمــا فشــلت غيرهــا .ف ِب ـ ُدون توحيــد الجهــد الفلســطيني،
ســوف تظــل القضيــة عائمــة فــي وســط صــراع ثقيــل ،وســوف
يبقــى الشــعب الفلســطيني يعانــي أكثــر أنــواع االضطهــاد عن ًفــا فــي
القــرن الواحــد والعشــرين .ويَأســف المطَّلــع أ َّن قرنًــا جدي ـ ًدا مــن
((( مــا ُعــرف باتفــاق مكــة ،وكان راعيـ ِه المرحــوم الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز،
وس ـ ِّمي فــي الصحــف وقتهــا « َوأْد الفتنــة» ،وكان بيــن حركتــي فتــح وحمــاس
ُ
الفلســطينيتين .انظــر جريــدة الريــاض  9شــباط (فبرايــر) .2007
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اآلالم أمــام شــعب عربــي هــو الشــعب الفلســطيني ،س ـبَبُه جزئيًّــا
الجهـ ُـل العميــق بطبيعــة الظــروف الدوليــة والنضاليــة المتســارعة
حولنــا ،مــن ِقبــل قيــادات الجماعــات الفلســطينية ،والجهـ ُـل بتاريــخ
أي حركــ ِة
حــركات التحريــر الوطنــي فــي العالــم .فلــم تســتطع ُّ
تحريـ ٍر وطنيــة فــي العالــم الحديـ ِ
ـث الحصـ َ
ـول علــى نتائــج إيجابيــة،
وهــي تَدخــل فــي الصـراع مــع مناوئيها برأســين .وســوف تبقــى ُردود
الفعــل اللحظيــة علــى هــذا أو ذاك مــن أعمــال اإلس ـرائيليين فــي
األرض وعلــى البشــر ،وتَظهــر ثــم تختفــي كمــا حــدث أخي ًرا فــي أزمة
«الصــاة فــي المســجد األقصــى» .إ َّن عــدم قـراءة المتغيـرات الدولية
الحادثــة ســوف يؤخــر النضــال الفلســطيني ،ومــا االســتجابة ـ علــى
حيــاء ـ ( ((1لمتطلبــات العصــر ،إال دليــل علــى أن الخطــوات المهمــة
المطلوبــة تُتَّخــذ مــن ِقبــل بعــض القــوى الفلســطينية فــي الســاعة
الخامســة والعشــرين.
 27أيلول (سبتمبر) 2017

( ((1مث��ل إع�لان حم��اس أخي�� ًرا برنامجه��ا ال��ذي ت َقب��ل في��ه بع��ض ما ق ِبلَت��ه فتح قب��ل ربع قرن.

60

5

عنــد انفجــار صـراع مســلح تكــون ســاحة المعــارك هــي
الســاحة الخليجيــة
إيـران النوويّــة والخليــج اتفــق الباحثــون فــي علــم االجتمــاع
السياســي ،أ ّن مــا تأخــذه الواليــات المتحــدة مــن قـرارات يُحـ ِـدثُ
ارتــدادات تَصغــر أو تَكبــر لــدى طائفــة مــن الــدول ،صغيرهــا
وكبيرهــا ،بعيدهــا وقريبهــا.
ل َّمــا كانــت القضيــة الســاخنة هــي القضيــة اإليرانيــة ،وحيــث إن
الصــدام بيــن القــوة الكبــرى (أميــركا) والقــوة اإلقليميــة (إي ـران)
يجــري قري ًبــا مــن الفضــاء الجغرافــي الخليجــي والعربــي،
وأيضً ــا لمــا كان شــكل الصــدام لــه احتمــاالت متعــددة ،فمــن
الطبيعــي أن تتأثــر هــذه المنظومــة «الخليجيــة» والعربيــة ،ت َب ًعــا
لمجريــات هــذا الص ـراع وتداعياتــه السياســية واالقتصاديــة ،بــل
حتــى االجتماعيــة ،وربمــا العســكرية.
لقــد نشــأ مــن ج ـ َّراء الص ـراع مجموعــة مــن الشــروط والمطالــب
المســبقة بيــن كال الطرفيــن ،منهــا الشــروط التــي طال َبت بهــا أميركا
مــن أجــل إعــادة التفــاوض ،واالشــتراطات اإليرانيــة المضــادة.
فكمــا جــاءت الشــروط األولــى علــى مرحلتيــن :الرئاســة ،ووزيــر
الخارجيــة ،قابلَتهــا االســتجابة االيرانيــة أيضً ــا علــى مرحلتيــن .ومــن
أجــل اإلحاطــة بالصــورة ،نَعــرض هنــا شــروط الطرفيــن لبســط
الفكــرة علــى «ســاحة المعركــة».
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شــروط الواليــات المتحــدة لــم يكــن خف ًّيــا أن الســيد دونالــد
ترامــب كان قــد أعلــن أثنــاء الحملــة الرئاســية االنتخابيــة عــام
 ،2016أن مــن بيــن أولوياتــه إعــادة النظــر فــي االتفــاق النــووي
الــذي وقَّعــت عليــه فــي  15تمــوز (يوليــو)  ،2015الــدول الســت
(خمــس زائــد واحــد وإي ـران)((( ،وأن ذلــك االتفــاق ُمعيــب مــن
وجهــة نظــره((( ،وســوف تجــري مراجعتــه فــي حــال فــوز المرشــح
ـروج
ترامــب .ســارت التخمينــات بيــن المراقبِيــن بيــن احتماليــن :خـ ُ
الواليــات والمتحــدة مــن االتفــاق ،أو بقاؤهــا مــع تعديــات طفيفــة
علــى االتفــاق .وكانــت بعــض التحليــات قــد ذهبــت إلــى عــدم
جديــة اإلدارة األميركيــة فــي االنســحاب مــن ذلــك االتفــاق الدولــي،
خاصــة مــع وجــود معارضــة شــديدة مــن شــركائها األساســيين،
وهــم دول أوروبــا الغربيــة (ألمانيــا ،وفرنســا ،وبريطانيــا) ،حتــى إ ّن
بعــض المحلِّليــن خــارج تلــك المنظومــة الغربيــة وجــدوا أن هنــاك
صعوبــات تكتنــف االنســحاب ،بســبب أن الخيــارات األخــرى غيــر
واضحــة ،أو غيــر متاحــة .إال أن األمــر أخــذ وجهــة أخــرى ،ففــي 8
أيــار (مايــو)  2018أعلــن الرئيــس األميركــي انســحاب بــاده مــن
االتفــاق ،والتشــدد فــي إعــادة المقاطعــة االقتصاديــة مــع إي ـران
خــال أشــهر ،حيــث تبــدأ المرحلــة األولــى فــي  6آب (أغســطس)،
والمرحلــة الثانيــة فــي  4تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  .2018أيضً ــا
شــدد اإلعــان علــى فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى أي دولــة أو
((( الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن هــي :الواليــات المتحــدة،
والصيــن ،وروســيا االتحاديــة ،وبريطانيــا ،وفرنســا؛ ومعهــم ألمانيــا االتحاديــة.
((( يشاركه في هذا التوجه عدد من أعضاء الكونغرس األميركي.
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شــركة تتعامــل مــع إيــران بعــد ذلــك التاريــخ .وعلــى الرغــم
مــن الزيــارات التــي قــام بهــا عــدد مــن رؤســاء الــدول الغربيــة
قبــل اإلعــان مباشــرة بالبيــت األبيــض((( ،مــن أجــل إقنــاع اإلدارة
األميركيــة باتخــاذ تدابيــر مخففــة ،وعلــى الرغــم مــن الزيــارات
الســابقة لــوزراء الخارجيــة الغربييــن((( إلي ـران مــن أجــل البحــث
فــي مخــارج إلبقــاء الواليــات المتحــدة فــي صلــب االتفــاق مــع
تعديــات ترضــى بهــا إي ـران ،فــإ َّن ق ـراءة إي ـران للتوجــه األميركــي
لــم تكــن أكثــر مــن «منــاورة» .راهنــت طهـران علــى تد ُّخــل الــدول
الغربيــة لمنــع الواليــات المتحــدة من الخــروج من االتفــاق ،وكانت
المراهنــة خاســرة .عقــب أيــام مــن إعــان الخــروج مــن االتفــاق
(تقريبًــا ثالثــة عشــر يو ًمــا) ،جــاءت التفاصيــل ،حيــث ظهـ َرت فــي
 21أيــار (مايــو) شــروط اإلدارة األميركيــة لمعــاودة التفــاوض مــع
إيـران علــى قاعدتهــا ،والتــي أعلنهــا مايــك بومبيــو وزيــر الخارجيــة
األميركــي ،فــي كلمــة ألقاهــا فــي معهــد هيرتيــغ فــي العاصمــة
مــدروس .أ ّمــا
األميركيــة واشــنطن ،تؤكّــد أ ّن الموقــف األميركــي
ٌ
الشــروط االثنــا عشــر فهــي كاآلتــي:
1ـ الكشــف عــن كل التفاصيــل المرتبطــة ببرنامــج طهـران النــووي،
والســماح لوكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة بالتفتيــش المســتمر.
2ـ التوقــف عــن تخصيــب اليورانيــوم ،وغلــق ُمفاعــل أراك النــووي
الــذي يعمــل بالمــاء الثقيــل.
((( مثّل السيد ماكرون فرنسا ،والسيدة ميركل ألمانيا.
((( كان أهمهــم وزيــر خارجيــة فرنســا قبــل أشــهر مــن إعــان الخــروج مــن االتفــاق،
وقــد قوبــل فــي طه ـران بعــدم اهتمــام لمــا يقولــه أو يُح ـذّر منــه.
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3ـ منــح الوكالــة الدوليــة نفــاذًا شــامالً لــكل المحطــات النوويــة
اإليرانيــة.
4ـ وضــع حــد النتشــار الصواريــخ البالســتية والصواريــخ التــي
رؤوســا نوويــة.
يمكــن أن تحمــل ً
5ـ إطــاق سـراح األميركييــن ،وكل المواطنيــن الحامليــن لجنســيات
مــن دول حليفــة لواشــنطن المحت َجزيــن فــي إيـران.
6ـ وضــع حــد لدعــم «المجموعــات اإلرهابيــة فــي الشــرق
األوســط».
7ـ وضــع حــد لدعم حركــة طالبــان والقاعــدة والجماعــات اإلرهابية
األخرى.
8ـ وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري.
9ـ وضــع حــد لتصرفــات طه ـران تجــاه إس ـرائيل والــدول الحليفــة
لواشــنطن فــي الشــرق األوســط.
10ـ نزع سالح الميليشيات الشيعية في العراق.
11ـ وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن.
12ـ االنســحاب مــن ســوريا وســحب ميليشــيات الحــرس الثــوري
اإليرانــي هنــاك.
تلــك الشــروط الواســعة تشــير إلــى كل مــا تــراه واشــنطن مــن
أض ـرار ،نتيجــة السياســات التــي تتبعهــا طه ـران منــذ مــدة ،ولــم
يتعامــل معهــا المفاوضــون فــي الــدول الســت ( .)1+5وقــد ت َفاعــل
اإلعــام العالمــي والعربــي مــع تلــك الشــروط ،بعضهــم مــن
المناصريــن إلي ـران رأى أنهــا «تعجيزيــة» ،وبعضهــم اآلخــر وجــد
أنهــا موضوعيــة ،وهــي ـ إن لــم تُس ـتَ َ
وف فــي معظمهــا ـ مقدمــة
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«لتغييــر النظــام اإليرانــي» بعــد تصعيــد مبر َمــج للص ـراع .أضــاف
الوزيــر بومبيــو فــي خطابــه« :إن الواليــات المتحــدة ســوف ترســل
مجموعــات متخصصــة إلــى دول العالــم لشــرح سياســة اإلدارة
األميركيــة تجــاه إيــران ،والكشــف عــن الــدور التخريبــي الــذي
تقــوم بــه فــي المنطقــة» .وأردف« :إذا لــم تُغيــر إي ـران مســارها،
فســوف تــزداد العقوبــات» .والجملــة األخيــرة هــي صــ ًدى لمــا
صـ َّرح بــه الرئيــس ترامــب فــي وقــت ســابق ،بمــا معنــاه أن إيـران
ســوف تشــهد حصــا ًرا اقتصاديًّــا لــم يُعهــد مــن قبــل .أيضً ــا َوضــع
ـاب اللــوم علــى النظــام فــي تــر ِّدي األوضــاع المعيشــية فــي
الخطـ ُ
إيــران .بعــد اإلعالنيــن فــي  8و 21أيــار (مايــو) ،بــدأت مباشَ ــر ًة
تحس ـبًا أليــة مخاطــر ـ تنســحب مــن
الشــركات الكبــرى الغربيــة ـ ُّ
الســوق اإليرانــي ،ثــم إ ّن الــدول الغربيــة التــي حاولــت إيجــاد
حلــول وســطى بيــن الموق َفيْــن األميركــي واإليرانــي ،وجـ َدت نفســها
تميــل إلــى االصطفــاف مــع الواليــات المتحــدة ،إمــا بســبب تف ُّهمها
للمخاطــر التــي تُسـ ِّببها إيـران تجــاه مصالحهــا فــي المــدى البعيــد،
وإ ّمــا ألنهــا ال تســتطيع أن تض ِّحــي بالمصالــح االقتصادية والسياســية
التــي تربطهــا بالواليــات المتحــدة ،خاصــة فــي ظــروف تَصا ُعــد
«الشــد والجــذب» فــي القطــاع االقتصــادي الــذي يُنــذر بـ«حــرب
اقتصاديــة دوليــة» ،وأيضً ــا تَو ُّجــه الواليــات المتحــدة إلــى فــرض
ضرائــب علــى االســتيراد مــن الغــرب .ذلــك الميــل يمكــن قراءتــه
فــي تصريــح الســيدة أنجيــا ميــركل (المستشــارة األلمانيــة) ،الــذي
نُشــر علــى لســانها وهــي فــي زيــارة لــأردن((( ،حيــث قالــت :إنهــا
((( الشرق األوسط في  22حزيران (يونيو) .2018
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«قلِقــة حــول سياســة الصواريــخ اإليرانيــة البالســتية ،ووجــود إيـران
فــي ســوريا ودورهــا فــي اليمــن».
شــروط إيــران ال ُمضــادة فــي  24أيــار (مايــو) ،أي بعــد
ثالثــة أيــام مــن إعــان شــروط الواليــات المتحــدة التفصيليــة،
طَــرح المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي عــد ًدا مــن الشــروط علــى
الــدول األوروبيــة لبقــاء إيــران ِضمــن االتفــاق النــووي ،لعلهــا
تضغــط علــى تلــك الــدول .وهــي مــن جديــد ق ـراءة غيــر دقيقــة
لمــا يَجمــع الــدول األوروبيــة بالواليــات المتحــدة .وطالَــب علــي
خامنئــي الــدول األوروبيــة بتقديــم ضمانــات لمواصلــة االتفــاق
النــووي ،وحمايــة مبيعــات النفــط اإليرانيــة مــن الضغوطــات
ـأل تســعى للتفــاوض
األميركيــة ،ومواصلــة شـراء النفــط اإليرانــي ،وبـ َّ
حــول برنامــج إي ـران للصواريــخ البالســتية ،أو نشــاط إي ـران فــي
منطقــة الشــرق األوســط .أيضً ــا طالَــب البنــوك األوروبيــة بحمايــة
التعامــات التجاريــة مــع إي ـران ،مشــي ًرا إلــى أن طه ـران ال تريــد
الدخــول فــي ن ـزاع مــع الــدول األوروبيــة (األط ـراف الثالثــة فــي
االتفــاق النــووي) ،وهــي :بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا ،مــع أنهــا ال
ـح مــن هــذه الشــروط أنهــا ر ٌّد اســتعالئي .ثــم إ ّن
تثــق بهــا .واضـ ٌ
المرشــد لــم يذكــر موضــوع اليمــن ،وربمــا تجا َهلــه عــن قصــد.
أمــا الــرد اإليرانــي الموســع ،فقــد جــاء فــي مقالــة مطولــة للســيد
جــواد ظريــف وزيــر الخارجيــة اإليرانــي ،نُشــرت يــوم الخميــس 21
حزي ـران (يونيــو) ،وكانــت ُمزايــدة علــى الشــروط االثنــي عشــر،
حيــث جــاءت فــي خمســة عشــر بن ـ ًدا ،هــي:
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1ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تحتــرم اســتقالل إي ـران وســيادتها
الوطنيــة ،وتعطــي ضمانًــا بأنهــا ســتُنهي تدخالتهــا فــي إيــران
بموجِــب مــا تع َّهــدت بــه عبــر معاهــدة الجزائــر لعــام .1980
2ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تتخلــى رســم ًّيا عن أســلوب التهديد،
واســتخدام القــوة كأداة للسياســة الخارجيــة ضــد الجمهوريــة
اإلســامية اإليرانيــة وغيرهــا مــن الــدول ،ممــا يتناقــض مــع المبــادئ
اآلمــرة فــي القانــون الدولــي وميثــاق األمــم المتحــدة ،وقــد أل َحــق
خســائر جمــة بشــعوب العالــم ،وشــعوب منطقتنــا والشــعب
األميركــي.
3ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تحتــرم حصانــة حكومــة الجمهورية
اإلســامية اإليرانيــة ،األمــر الــذي يُعتبــر مــن المبــادئ األساســية
للقانــون الدولــي ،وأن تُلغــي مــا أصد َرتــه مــن أحــكام تعســفية غيــر
قانونيــة ،وتَكـ ّـف عــن تطبيقهــا ســواء داخــل الواليــات المتحــدة أو
فــي ســائر الــدول.
4ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تعتــرف باألعمــال غيــر القانونيــة
التاليــة التــي قامــت بهــا طــوال العقــود المنصرمــة ضــد الشــعب
اإليرانــي ،كمــا عليهــا أن تقــوم بالتعويــض عــن الخســائر التــي
لحقــت بالشــعب اإليرانــي مــن جـراء ذلــك ،وتُقــدم ضمانًــا يمكــن
اختبــار مصداقيتــه بأنهــا ســتكف عــن االســتمرار فيهــا والعــودة
إليهــا:
• دورهــا فــي االنقالب العســكري الذي أ َّدى في  19آب (أغســطس)
 1953إلــى إســقاط الحكومــة الوطنيــة الشــرعية فــي إيـران ،وألحق
خســائر وأضــرا ًرا كبيــرة بالشــعب اإليرانــي مــن جــراء اســتمرار
الحكومــة االنقالبيــة المســتبدة فــي إيـران طــوال  25ســنة.
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• قيامهــا بحجــز ومصــادرة عشـرات المليــارات مــن الــدوالرات مــن
أمــوال وممتلــكات الشــعب اإليرانــي بــا وجــه قانونــي ،ســواء مــا
تــم تجميــده منهــا فــي أميــركا بعــد انتصــار الثــورة اإلســامية عــام
 ،1979أو مــا تمــت مصادرتــه خــال األعــوام الماضيــة تحــت ذرائــع
واهيــة وعلــى غيــر وجــه قانونــي.
• اعتداؤهــا العســكري علــى األراضــي اإليرانيــة عــام ،1980
وانتهاكهــا الصــارخ والســافر لســيادة إيــران ووحــدة أراضيهــا.
• مســاعداتها العســكرية والتســليحية واالســتخباراتية الســخية
للدكتاتــور العراقــي المقبــور صــدام حســين خــال فتــرة  8ســنوات
مــن الحــرب المفروضــة علــى الشــعب اإليرانــي.
• دورهــا المباشــر فــي معانــاة جمــع غفيــر مــن اإليرانييــن
المصابيــن باألســلحة الكيمياويــة العراقيــة التــي تــم تزويــد صــدام
بمك ّوناتهــا مــن ِقبــل أميــركا وحلفائهــا الغربييــن.
• إســقاط طائــرة ركاب مدنيــة إيرانيــة بواســطة فرقاطــة وينســنس
األميركيــة فــي  3حزيـران (يوليــو)  ،1988ممــا أودى بحيــاة مــا يزيد
علــى  290مدن ًّيــا بريئًــا مــن الــركاب والطاقــم ،ثــم منــح الوســام
لقائــد تلــك الفرقاطــة.
• قيامهــا بضــرب المنصــات النفطيــة اإليرانيــة عبــر هجمــات
متكــررة خــال ربيــع عــام .1988
• توجيــه تهــم وإســاءات واهيــة إلــى الشــعب اإليرانــي الشــريف
باســتمرار؛ كتســميتها الشــعب اإليرانــي بـ«الشــعب المتمــرد
المجــرم» أو «الشــعب اإلرهابــي» أو «محــور الشــر».
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• إدراج المســلمين بمــن فيهــم المواطنــون اإليرانيــون فــي قائمــة
الممنوعيــن مــن دخــول األراضــي األميركيــة ،وذلــك بأســلوب غيــر
قانونــي وعنصــري وغيــر مبــ َّرر .إن اإليرانييــن فــي أميــركا هــم
مــن أكثــر الجاليــات نجا ًحــا وثقافــة والتزا ًمــا بالقانــون ،كمــا أنهــم
ق َّدمــوا خدمــات كبيــرة لمجتمعهــم .وهــا هــم اليــوم محرومــون
مــن اللقــاء بأقربائهــم حتــى الج ـ ّد والجــدة.
• قيامهــا بإيــواء أشــخاص مــن دعــاة ممارســة العنــف ضــد إي ـران
فــي أميــركا ،وحمايــة الجماعــات الشــريرة مــن الميليشــيات
والمنظمــات اإلرهابيــة التــي كانــت بعضهــا طــوال ســنوات ضمــن
قائمــة الجماعــات اإلرهابيــة لــدى الحكومــة األميركيــة نفســها ،ثــم
تــم شــطبها مــن هــذه القائمــة قبــل عــدة ســنوات بفعــل محــاوالت
لوبــي مؤ ِّججــي الحــروب ،ومــن يتقاضــون الرواتــب مــن هــذه
المنظمــات ممــن أصبــح بعضهــم اليــوم فــي عــداد المســؤولين
مــن الطــراز األول فــي اإلدارة األميركيــة الحاليــة.
• دعمهــا للمنظمــة االســتخباراتية التابعــة للكيــان الصهيونــي
(موســاد) لغــرض القيــام بأعمــال إرهابيــة أســفرت عــن استشــهاد
علمــاء نووييــن إيرانييــن.
• قيامهــا بعمليــات التخريــب فــي المشــروع النــووي اإليرانــي مــن
خــال الحــروب الســايبرية.
• العمــل علــى تزويــر المســتندات وخــداع المجتمــع الدولــي
والترويــج لألزمــة المفتعلــة.
5ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تتخلــى عــن سياســاتها العدوانيــة
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وعدوانهــا االقتصــادي المســتمر طــوال أربعــة عقــود ماضيــة ضــد
الشــعب اإليرانــي ،وأن تلغــي العقوبــات الظالمــة الواســعة النطــاق
ِ
والمباشــرة والتــي تتعــدى حــدود أميــركا ،وتُو ِقــف فــو ًرا مئــات
مــن اللوائــح واألوامــر التنفيذيــة الصــادرة بهــدف عرقلــة المســار
الطبيعــي للتنميــة فــي إيـران ،ممــا يشــكل انتهــاكًا ســاف ًرا للقانــون
الدولــي والمعاهــدات النافــذة ،وتــم إدانتــه مــن قبــل الجميــع،
وتقــوم بالتعويــض عــن الخســائر الجســيمة التــي لحقــت بشــعب
إي ـران واقتصادهــا مــن ج ـراء ذلــك.
6ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تُوقــف فــو ًرا أســلوبها فــي الغــدر،
ونقــض العهــد ونقضهــا الســافر لالتفــاق النــووي ،ممــا ألحــق
بإيــران خســائر مباشــرة وغيــر مباشــرة ت َبلــغ مئــات المليــارات
مــن الــدوالرات بســبب فــرض الحظــر علــى التجــارة مــع إيــران
واالســتثمار فيهــا ،وأن تُعـ ّوض عــن الخســائر التــي أُلحقت بالشــعب
اإليرانــي ،وتتعهــد بطريقــة يمكــن اختبــار مصداقيتهــا بأنهــا ت ُن ِّفــذ
دون قيــد أو شــرط كل مــا تعهــدت بــه فــي االتفــاق النــووي ،وأنهــا
بموجــب مــا نــص عليــه االتفــاق النــووي ســتمتنع عــن أي عمــل
يُعرقــل طريــق تطبيــع العالقــات االقتصاديــة اإليرانيــة.
7ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تبــادر فــو ًرا إلــى إطــاق ســراح
جميــع المواطنيــن اإليرانييــن وغيــر اإليرانييــن ممــن ُو ّجهــت
إليهــم تهــم مفتعلــة بخــرق العقوبــات المفروضــة علــي إيــران،
فأُودعــوا الســجون األميركيــة أو تــم اعتقالهــم فــي ســائر الــدول
بفعــل الضغــوط الالقانونيــة مــن ِقبــل الحكومــة األميركيــة لغــرض
تســليمهم إلــى أميــركا ،وهــم يعانــون أقســى الظــروف تحــت
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االعتقــال الالقانونــي ،كمــا يجــب أن تقــوم بالتعويــض عــن الخســائر
التــي لحقــت بهــؤالء وذويهــم ،حيــث يوجــد بينهــم نســاء حوامــل
وشــيوخ طاعنــون فــي الســن و َم ْرضــى ،وقــد لقــي البعــض منهــم
حتفــه فــي الســجن.
8ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تعتــرف بتداعيات غزوهــا العدواني
التد ُّخلِــي لهــذه المنطقــة ،بمــا فيهــا الع ـراق وأفغانســتان وكذلــك
الخليــج الفارســي ،وتســحب قواتهــا مــن المنطقــة وتضــع نهايــة
لتد ُّخلهــا فــي شــؤون المنطقــة.
9ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تضــع نهايــة للسياســات واإلجراءات
التــي أدت إلــى إيجــاد جماعــة داعــش اإلرهابيــة الالإنســانية
وغيرهــا مــن الجماعــات المتطرفــة ،وت ُرغــم حلفاءهــا فــي المنطقــة
علــى إيقــاف الدعــم المالــي والتســليحي والسياســي للجماعــات
المتطرفــة فــي هــذه المنطقــة وفــي العالــم ،وذلــك بطريقــة يمكــن
اختبــار مــدى مصداقيتهــا.
10ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تتخلــى عــن توفيــر الســاح
للطــرف المعتــدي فــي اليمــن والمشــاركة فــي الهجمــات المتكــررة
علــى الشــعب اليمنــي المظلــوم وقتــل اآلالف مــن أبنائــه وتدميــر
بلــده ،وأن تُرغــم حلفاءهــا علــى إنهــاء العــدوان علــى الشــعب
اليمنــي والتعويــض عــن الخســائر الناجمــة عنــه.
11ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تحتــرم القوانيــن واألنظمــة
الدوليــة وتُبــادر إلــى وقــف دعمهــا الالمحــدود للكيــان الصهيوني،
وتديــن سياســة األبارتهايــد واالنتهــاك المســتمر لحقــوق اإلنســان
مــن ِقبــل هــذا الكيــان ،وتدعــم بشــكل فعلــي حقــوق الشــعب
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الفلســطيني وبوجــه خــاص حقــه فــي تقريــر المصيــر وإقامــة
دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس الشــريف.
12ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تُبــادر إلــى وقــف بيــع األســلحة
الفتاكــة بقيمــة مئــات المليــارات مــن الــدوالرات إلــى المناطــق
المتأزمــة فــي العالــم وبخاصــة منطقــة غــرب آســيا .فبــدلً مــن
أن تُحــول المناطــق المتأزمــة إلــى مخــزن بــارود ،يجــب أن ت ـ َدع
هــذه المبالــغ الباهظــة تُوظّــف لتنميــة الــدول ومكافحــة الفقــر
فــي العالــم ،حيــث إن جــز ًءا مــن نفقــات شـراء األســلحة مــن قبــل
زبائــن أميــركا مــن شــأنه أن يكــون عامـ ًـا إلزالــة الجــوع والفقــر
المدقــع ،وتوفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب ،ومكافحــة األمـراض فــي
كل أرجــاء العالــم.
13ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تتخلــى عــن معارضتهــا لموقــف
المجتمــع الدولــي ال ُمطالِــب منــذ خمســة عقــود بإيجــاد منطقــة
خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق األوســط ،وأن
ترغــم الكيــان الصهيونــي المحتــل المعتــدي علــى نــزع ســاحه
فعــا الســام
النــووي ،وتعمــل علــى إزالــة أكبــر خطــر يهــدد ً
أي وجــود أفتــك أنــواع األســلحة
واألمــن اإلقليم َّييــن والعالم َّييــنْ ،
بيــد كيــان هــو أكبــر معتـ ٍـد ومؤجــج للحــروب علــى مــر التأريــخ
المعاصــر.
14ـ علــى الحكومــة األميركيــة التخلــي عــن اعتمادهــا المتزايــد
علــى األســلحة النوويــة ومنهــج التهديــد ،باســتخدام هذه األســلحة
الالإنســانية أمــام األخطــار غيــر النوويــة ،ممــا يُعتبــر انتهــاكًا
ســاف ًرا لمــا تعهــدت بــه تلــك الحكومــة بموجــب المــادة  6مــن
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معاهــدة حظــر انتشــار األســلحة النوويــة ،والقــرار االستشــاري
الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة ،والبيــان الصــادر عــن
اجتمــاع مراجعــة وتجديــد معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة
عــام  ،1995وقـرار مجلــس األمــن رقــم 984؛ وأن تعمــل بواجبهــا
األخالقــي والقانونــي واألمنــي فــي نــزع الســاح النــووي بشــكل
كامــل ،األمــر الــذي يشــكل مطلــب األغلبيــة الســاحقة مــن
أعضــاء األمــم المتحــدة وحتــى وزراء خارجيــة أميــركا الســابقين،
كمــا أنــه مطلــب كل أبنــاء البشــر الموجوديــن علــى وجــه األرض
بالتأكيــد .فــإن الحكومــة األميركيــة ـ باعتبارهــا الدولــة الوحيــدة
التــي ســجلت فــي التاريــخ باســمها عــا َر اســتخدام الســاح النــووي
ـ عليهــا أن تُخل ّـــص البشــرية مــن كابــوس ال َمحرقــة النوويــة
العالميــة المشــؤوم واألمــن الوهمــي الــذي أُرســي بنيانــه علــى
أســاس الــزوال الحتمــي للطرفيــن.
15ـ علــى الحكومــة األميركيــة أن تتعهــد لجميع األطـراف المتعاقدة
معهــا وللمجتمــع الدولــي بأنهــا تحتــرم مبــدأ الوفــاء بالعهــد الــذي
أساســا للعالقــات
يُع ـ ّد أهــم قاعــدة فــي القانــون الدولــي ويمثــل ً
اإلنســانية المتحضــرة ،وأن تتخلــى رســم ًّيا ،بــل وأهــم مــن ذلــك
عمل ًّيــا ،عــن المنهــج الخطــر المتمثــل فــي اســتغالل القانــون
الدولــي والمنظمــات الدوليــة كـــإحدى األدوات المتواجــدة فــي
جعبــة أدوات الواليــات المتحــدة»(((.
((( احتفَــظ الكاتــب بالترجمــة األصليــة مــن الفارســية إلــى العربيــة ،ويالحــظ أن
النــص يســتخدم كلمــة األميركيــة وهــي اللفظــة المتبعــة لــدى اهــل الشــام.
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إن مــا ســبقَت اإلشــارة إليــه مــن سياســات حكومــة الواليــات
المتحــدة ،يُعـ ّد نموذ ًجــا مــن أســباب عــدم ثقــة الشــعب اإليرانــي
بحكومــة الواليــات المتحــدة .ليــس هــذا فحســب ،وإنمــا هــو
أحــد األســباب المهمــة الرئيســية لفقــدان العدالــة وانتشــار العنــف
واإلرهــاب والحــرب وفقــدان األمــن فــي العالــم ،وعلــى وجــه
الخصــوص فــي منطقــة غــرب آســيا .ولــم تُـ ِ
ـؤت هــذه السياســات
ثمــا ًرا للشــعب األميركــي الشــريف المتحضــر ،ســوى العــبء الثقيل
المالــي والروحــي ،والعزلــة الحقيقيــة لدى الــرأي العام فــي األغلبية
الســاحقة لــدول العالــم .فلــم يَجــنِ ثمارهــا إال عــدد محــدود مــن
ُمنتجــي األســلحة الفتاكــة .وإنِ امتلكــت حكومــة الواليــات المتحدة
شــجاع ًة تُمكِّنهــا مــن التخلــي عــن هــذه السياســات رســم ًّيا وفعل ًّيــا
مــن أجــل أمــن شــعبها ورفاهيتــه ،فــإ َّن عزلــة أميــركا الدوليــة فــي
هــذه الحالــة تنتهــي ،وتَبــرز صــورة جديــدة عــن أميــركا فــي إيـران
والعالــم ،وتتهيــأ الظــروف المالئمــة لحركــة مشــتركة باتجــاه األمــن
واالســتقرار والتنميــة الشــاملة والمســتدامة.
علينــا أن نعتــرف بــأن التطلــع إلــى تغييــر ســلوك الواليــات
المتحــدة ،ال يبــدو ،يــا لألســف ،واقع ًّيــا فــي ضــوء الظــروف
الراهنــة .ولذلــك ،بذلــت الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة جهودهــا
دو ًمــا علــى المســتوى العالمــي ،فــي ســبيل الترويــج للشــمولية
والتعدديــة والحــوار واحتــرام ســيادة القانــون ونــزع الســاح
النــووي ،وذلــك مــن خــال تقديــم مبــادرات مــن قبيــل «حــوار
الحضــارات» ،و«العالــم ضــد العنــف والتطــرف» ،والمشــاركة
الفعالــة فــي المســاعي العالميــة الراميــة إلــى تحقيــق نــزع ســاح
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ـول
نــووي ،ونظــام دولــي مبنــي علــى القانــون .ثــم إننــا ق َّدمنــا حلـ ً
عمليــة لحــل األزمــة فــي كل مــن ســوريا واليمــن ســلميًّا؛ وذلــك
منــذ أوائــل أيــام هاتيــن األزمتيــن ،حيــث شَ ــا َركْنا بفعاليــة فــي
المبــادرات السياســية الجــادة .إال أنــه فــي كل هــذه األزمــات
قامــت الواليــات المتحــدة بحمايــة المعتديــن واإلرهابييــن .وأيضً ــا
علــى أثــر انســحاب أميــركا مــن االتفــاق النــووي بذلنــا جهــو ًدا
صادقــة مــع ســائر أعضــاء االتفاقيــة المتبقِّيــن ،مــن أجــل الحفــاظ
علــى هــذا اإلنجــاز الدبلوماســي العالمــي المهــم ،وال نـزال نواصــل
هــذا المســار(((.
تلــك هــي الســاحة الواســعة لِـ«مســرح العمليــات» الجديــد
فــي الشــرق األوســط .والشــهور المقبلــة ســوف تُبيــن لنــا مــا
الســيناريوهات التــي ســوف تُخــاض فيهــا عمليــات الص ـراع علــى
هــذا المســرح ،الممتــد مــن أفغانســتان شــرقًا حتــى ضفــاف البحــر
األبيــض غربًــا ،علــى أقــل تقديــر .ثــم إن الشــروط والشــروط
واضــح أنهــا تَحمــل مســاحة واســعة مــن المبتغيــات،
المضــادة
ٌ
وعلــى هــذه الســاحة الواســعة ســوف تصطــدم اإلرادات واإلدارات.

الســيناريوهات المحت َملــة التــي يمكــن أن يط ِّورهــا الصـراع
فــي العالقــة األميركيــة ـ اإليرانيــة واضــح مــن الشــروط
والشــروط المضــادة أن المســا َرين فــي تصــا ُدم ،وأن الشــروط
اإليرانيــة نابعــة مــن «فخــر وطنــي» غيــر مبـ َّرر .فهــي ت ُقـ ِّدم تلــك
الشــرو َط التعجيزيــة مــن أجــل كســب رأي عــام محلــي ،وإظهــار
((( جرى نقل الشروط اإليرانية بكليتها ألهميتها في إطار هذه الدراسة.
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القضيــة وكأنهــا ثــأ ٌر تاريخــي ،يعــود تاريخــه منــذ منتصــف القــرن
الماضــي («أحــداث مصــ ّدق»)((( .أيضً ــا لــم يبــ ِّرر الــرد اإليرانــي
دعــم
وجــود قــوات إيرانيــة فــي كل مــن العــراق وســوريا ،أو
ٍ
لقــوى عميلــة لــه فــي كل مــن لبنــان واليمــن ،أو عبـ ٍ
ـث بمقـ َّدرات
بــاد أخــرى فــي الخليــج((( .إال أن حــدود التصــادم ال ت ـزال ت ُرســم
فــي الخلفيــة ،فيبــدو أ ّول وهلــة أن «الحــرب الســاخنة المباشــرة»
مســتب َعدة ،علــى األقــل فــي األشــهر القليلــة المقبلــة ،ولكــن،
حــروب مــن أصنــاف أخــرى تتفاعــل؛ حــرب اقتصاديّــة معلنــة،
ٌ
خطوطهــا معروفــة ،وهــي أولً علــى الصناعــات النفطيــة والقطــاع
المالــي ،فــا بيــع أو ش ـراء مــن المنتَــج النفطــي اإليرانــي .ثــم إ ّن
المنظومــة المصرفيــة العالميــة ســوف تتشــدد فــي التعامــل مــع
أي ال تحويــل مــن العملــة اإليرانيــة وإليهــا .فــأول
إيـران تدريجيًّــاْ ،
الضحايــا ســوف يكــون الريــال اإليرانــي الــذي ســوف يشــهد تراج ًعــا
فــي قيمتــه ،مــا ســيترجم تضخ ًمــا وعــوزًا اقتصاديًّــا .أيضً ــا ســوف
تُســتهدف القــوى العســكرية اإليرانيــة ،خاصــة الحــرس الثــوري
اإليرانــي بتفرعاتــه المختلفــة .ومــن المحت َمــل شــن حــرب أعصــاب
((( مــع العلــم أن أحــداث عــام  1953فــي إيــران كانــت قصــة فشــل للمخابــرات
األميركيــة ـ البريطانيــة ،ولكــن الــذي حــدث أن الماللــي حشــدوا الجمهــور ضــد
مــا أشــاعوه مــن أ َّن مصـ ّدق ســوف يحـ ِّول إيـران إلــى بلــد شــيوعي .فثــار العامــة
وفشــلت حكومــة مصـ ّدق ،وعــاد الشــاه محمــد رضــا مــن منفــاه ،وحكــم  25عا ًمــا،
وهــي نفــس المــدة التــي وقَّــع فيهــا اتفاقيــة مــع كونســورتيوم الســتغالل النفــط
اإليرانــي .ويَعجــب المؤرخــون مــن أن ســقوط حكــم الشــاه عــام  1979تَزامــن مــع
إنهــاء االمتيــاز.
((( منهــا مملكــة البحريــن والمنطقــة الشــرقية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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علــى النظــام ،وخلخلتــه مــن الداخــل ،كمــا حــدث أخي ـ ًرا ( ((1فــي
نشــر وجــود أمــوال ضخمــة ألبنــاء مســؤولين فــي النظــام اإليرانــي
الحالــي؛ مــا أثــار لغطًــا واس ـ ًعا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
بيــن الفرقــاء فــي إيـران .وربمــا تتصاعــد هــذه الضغــوط مــن خالل
المعلومــات الســرية ،التــي تحتفــظ بهــا اإلدارة األميركيــة حــول
شــؤون إيــران المختلفــة .مــن جهــة أخــرى ،تتصاعــد الضغــوط
علــى وجــود قــوات عســكرية إيرانيــة فــي ســوريا ،ويبــدو أن هنــاك
تفاه ًمــا إســرائيل ًّيا ـ روســ ًّيا ـ أميرك ًّيــا ،علــى دفــع تلــك القــوات
بعي ـ ًدا عــن الحــدود اإلس ـرائيلية واألردنيــة.

ســيناريو العالقــات اإليرانيــة العربيــة والعالقــة بالجــوار

ـض
«ســرقت الدعايـ ُة اإليرانيــة» فيهــا بعـ َ
مــن القضايــا التــي طالمــا َ
العقــول العربيــة ،قضيـ ُة فلســطين ،وهــي القضيــة الحساســة لــدى
العــرب .اســتطاعت إيــران ألســباب مختلفــة ـ منهــا قصــور فــي
تســتغل القضيــة مــن طريقيــن:
ّ
الوعــي الجماعــي العربــي ـ أن
نشــر دعايــة أنهــا تُقــاوم إس ـرائيل ،وتقديــم بعــض المســاعدات
لبعــض القــوى السياســية الفلســطينية .وقــد صـ َّدق كثيــرون تلــك
األطروحــات( .((1مــن النتائــج غيــر المباشــرة النســحاب الواليــات
( ((1نشــرت جريــدة الجريــدة الكويتيــة عنوانًــا عريضً ــا علــى صفحتهــا األولــى يــوم
الســبت  23حزي ـران (يونيــو) ،يقــول« :فضائــح ماليــة ته ـ ّز أركان نظــام طه ـران».
وفــي التفاصيــل أنــه اســتنا ًدا إلــى وزيــر الخزانــة األميركيــة ،هنــاك عــدد مــن أبنــاء
مســؤولين فــي النظــام اإليرانــي يملكــون  148مليــار دوالر أميركــي فــي الواليــات
المتحــدة ،وهــي مبالــغ مه ّربــة تعــود بالطبــع إلــى الشــعب اإليرانــي.
( ((1كالقوــل :إن الــدول العربيــة لــم تهــزم إســرائيل ،بــل هزمهــا حــزب اللــه اللبنانــي
بمســاعدة إيــران ،وهــو قــول ملتبــس.
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المتحــدة مــن االتفــاق النــووي ،انكشــاف الموقــف اإليرانــي
تجــاه «المقاومــة وتحريــر فلســطين» .فبعــد ضربــات الطيــران
اإلســرائيلي الموجعــة علــى تجمعــات إيرانيــة عســكرية فــي
ســوريا ،ردت تلــك القــوات بعــدد مــن الصواريــخ لــم تتجــاوز
هضبــة الجــوالن ،وكثيــر منهــا ســقط فــي العــراء .فــي نفــس
الوقــت لــم يتحــرك حــزب اللــه فــي لبنــان «للثــأر» مــن إسـرائيل،
ـح مــن ســير األحــداث أن إي ـران
رغــم تهديــد زعمائــه( .((1واضـ ٌ
فــي ســوريا لــن تلجــأ إلــى إثــارة إســرائيل ،ولــن تســمح لهــا
روســيا «المهيمنــة اليــوم علــى القـرار الســوري» بــأن تفعــل ذلــك،
فــإذا بِنــا أمــام نهايــة «ادعــاءات» ُخــدع بهــا كثيــرون .وليــس مــن
المحت َمــل أن تَدخــل إي ـران فــي ص ـراع مباشــر مــع إس ـرائيل ،ثــم
إ ّن إسـرائيل ال يُحتمــل أن تُضحــي باســتهداف تــل أبيــب أو حيفــا
بســبب دمشــق أو حمــاة.
هنــاك إذًا توافُــق غ ْيــر معلَــن يرعــاه الــروس ،وأميــركا ليســت
بعيــدة عنــه .ذلــك يفضــي فــي التحليــل األخيــر ،إلــى أن «الحجــة
الفلســطينية» قَـ ُر َب انتهــاء صالحيــة اســتخدام بطاقتهــا .دول الجــوار
مثــا تربطهــا
تلعــب أدوارهــا علــى مســرح االشــتباك :تركيــا (ً ((1
عالقــات وثيقــة بإيــران ،وتربطهــا مواثيــق دوليــة مــع الواليــات
المتحــدة .وقــد تواصلــت العالقــات االقتصاديــة الترك ّيــة ـ اإليران ّيــة.
( ((1فــي تصريــح لألميــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصــر اللــه ،بعــد ضــرب
التجمع��ات العسكــرية اإليراني��ة فيــ سوــريا ،ورد في��ه« :إن ذل��ك العم��ل ل��ه م��ا بع��ده».

( ((1تجــري فــي تركيــا انتخابــات مفصليــة فــي  24حزيـران (يونيــو)  ،2018وبحســب
نتائجهــا يمكــن أن تســتمر أو تتغيــر السياســية التركيــة فــي الجــوار.

78

لــذا ،فالعقوبــات علــى إيــران ســوف تــؤدي إلــى ارتفــاع فاتــورة
الــواردات التركيــة مــن الطاقــة ،والتســبّب بترا ُجــع قيمــة الليــرة
التركيــة( .((1ففــي عــام  ،2012بلــغ حجــم التجــارة البَينيــة فــي تركيــا
رق ًمــا غيــر مســبوق (حوالــي  14مليــار دوالر) ،ثــم تَرا َجــع بعــد
ذلــك .وبســبب العقوبــات الســابقة ،كانــت إيـران تَســتبدل أموالهــا
فــي تركيــا بالذهــب ،وتبيعــه فــي أســواق قريبــة منهــا الســتبداله
بعمــات أجنبيــة( .((1وقــد صــرح وزيــر االقتصــاد التركــي بــأ ّن «بالده
ألي
ســوف تُواصــل التجــارة مــع إيـران قــدر اإلمــكان ،ولن تســتجيب ٍّ
كان بهــذا الخصــوص»( .((1إلــى جانــب المصالــح االقتصاديــة التركيــة
اإليرانيــة ،هنــاك توافقــات حــول ســوريا ،مشــتركة أيضً ــا مــع روســيا.
ومــن الممكــن أن تســتجيب تركيــا نســبيًّا لمنظومــة العقوبــات
األميركيــة ،إال أن ذلــك يعتمــد بشــكل كبيــر علــى اإلغ ـراءات التــي
يمكــن أن تُقدمهــا الواليــات المتحــدة لتركيــا(.((1
دول الخليــج فــي الغالــب ،ســوف تســتجيب دول مجلــس التعاون
الخليجــي بشــكل كلــي وتطبّــق العقوبــات األميركيــة ،لســببين :األول
منهمــا هــو العالقــات التاريخيــة بالواليــات المتحــدة ،والثانــي أنهــا
ال تَقــدر علــى خــرق العقوبــات تحــت طائلــة السياســة األميركيــة،
( ((1علــي باكيــر ،مركــز كارنيغــي 20 ،حزيــران (يونيــو) ( 2018متوافــر باللغتَيــن
العربيــة واإلنجليزيــة).
( ((1المرجــع الســابق «إن إيــران تَســتبدل الذهــب الــذي ت ُقايــض بــه بضاعتهــا
النفطيــة فــي تركيــا ،فــي أســواق اإلمــارات». .
( ((1تصريح وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي في  11أيار (مايو) .2018
( ((1وافقــت الواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة علــى بيــع طائ ـرات ّ
«أف ـ  »٣٥الحرب ّيــة
الحديثــة لتركيــا ،كمــا أطلقــت يدهــا فــي شــمال ســوريا.
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التــي تَفــرض المقاطعــة علــى «أي دولــة أو شــركة» تتعامــل مــع
إيـران بعــد ســريان العقوبــات .ومــن دول الخليــج التــي لهــا عالقــة
اقتصاديــة واســعة دولـ ُة اإلمــارات ،وخاصــة دبــي ،التــي تبلــغ تجارتها
مــع إيــران حوالــي أحــد عشــر مليــار دوالر (عــام  ،)2017وهــو
مبلــغ ضخــم يشــمل إعــادة التصديــر .وهنــا ت َبــرز المعادلــة بيــن
«الشــراكة االقتصاديــة والخصومــة السياســية» ،التــي يجــب حلُّهــا
قبــل حلــول مواعيــد مراحــل المقاطعــة (آب (أغســطس) ـ تشــرين
الثانــي (نوفمبــر)  .)2018مــن وجــه آخــر ،تنامــت العالقــة التجاريــة
بيــن إيـران وقطــر فــي الســنة األخيــرة ،ال سـ ّيما فــي المــواد الغذائية
والمحاصيــل الزراعيــة ،واســتخدام قطــر للمجــال الجــوي اإليرانــي
فــي بعــض رحــات شــركتها الوطنيــة للطيـران .ثــم إن إيـران وقطــر
تتقاســمان أكبــر حقــل للغــاز الطبيعــي فــي العالــم ،والــذي ت ُشـغِّله
شــركات عالميــة .أ ّمــا عــن بقيّــة دول الخليــج ،فالتبــادل التجــاري فيها
متواضــع نســب ًّيا ،وفــي ضــوء قطــع العالقــات بيــن الريــاض وطهـران
الــذي أُعلــن فــي كانــون الثانــي (ينايــر)  ،((1( 2016تدنَّــت العالقــات
ـكل مــن الكويــت
االقتصاديــة بالســعودية والبحريــن ،وتراجعــت بـ ٍّ
وعمــان.
مــن هنــا إلــى أيــن؟ بعــد إكمــال فتــرة اإلنــذار ،أي بعــد بدايــة
( ((1إعــان قطــع العالقــات صــدر عــن عــادل الجبيــر وزيــر الخارجيــة الســعودي فــي
بدايــة كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2016بعــد حــرق الســفارة الســعودية مــن ِقبــل
مؤ ِّججيــن إيرانييــن ،وأيضً ــا القنصليــة فــي مشــهد فــي  2كانــون الثانــي (ينايــر)
 .2016وقــد تبــع ذلــك إمــا ســحب ســفراء خليجييــن أو تخفيــض العالقــات
الدبلوماســية.
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تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  ،2018ســوف يتطــور الصــراع،
وربمــا فــي البدايــة يأخــذ شــكل ضغــوط أميركيــة ،وربمــا
غربيــة ،علــى الداخــل اإليرانــي ،فــي تصــور محاولــة لخلخلــة
النظــام عبــر تســريب معلومــات عــن فســاد النخبــة اإليران ّيــة
الحاكمــة ،ودعــم أكثــر لقــوى المعارضــة اإليرانيــة فــي
الداخــل والخــارج .وقــد تتصاعــد تجليــات الصــراع لتصــل «مــا
دون الحــرب المعلنــة الســاخنة» .ثــم إن إيــران ســوف تحــاول
«تحييــد» أكبــر عــدد مــن الــدول المهمــة عــن العقوبــات،
خاصــة روســيا والصيــن ،وبعــض الــدول األخــرى .أيضً ــا ســوف
تَرفــع الشــوكة مــن خــال التابعيــن لهــا فــي بعــض الــدول
العربيــة ،مثــل حــزب اللــه فــي لبنــان والحوثــي فــي اليمــن،
وترفــع درجــة التدخــل فــي كل مــن العــراق وســوريا ،مــن
أجــل اســتخدام تلــك األوراق للتفــاوض .ولكــن ،لــن تذهــب
إلــى مــكان مــا يثيــر العالــم عليهــا ،مثــل إعــادة التخصيــب كمــا
هــددت ،أو التحــرش بالحــدود اإلســرائيلية .فهاتــان الورقتــان
ســوف تُعجــان ـ إ ْن حصلتــا ـ بالصــدام ربمــا الســاخن .ســيبقى
الحــال فــي إطــار المنــاورة ،ويعتمــد الســيناريو بكاملــه
علــى قــدرة الواليــات المتحــدة علــى إقنــاع أكبــر عــدد مــن
الــدول ـ وربمــا علــى إغرائهــا ـ بإحــكام العقوبــات المختلفــة،
أي ثغــرة أو اخت ـراق مــن أيــة دولــة أو دول( ،((1يقلــل مــن
ألن َّ
( ((1فــي أحــد االجتماعــات فــي الخارجيــة الكويتيــة ،قــال الســيد بــان كيمــون ،األميــن
العــام الســابق لألمــم المتحــدة« :إن أيــة عقوبــات يمكــن أن يَح ـ ُدث فيهــا ثقــب
أســود ،إ ْن قــر َرت دول أن تخترقهــا».
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فعاليــة العقوبــات عندمــا تبــدأ .مــن جهــة أخــرى ،ســوف يَعتمــد،
جزئيًّــا ،سـيْ ُر مســار الصـراع علــى االتفــاق بيــن الواليــات المتحــدة
وكوريــا الشــمالية .فــإن نجــح ،فســوف يشــكل ضغطًــا علــى إيـران،
وإغـرا ًء للــدول الغربيــة «المتــرددة» بالســير مــع سياســة الواليــات
المتحــدة .أمــا إنِ انفجــر صـراع مســلح ومــا يشــبهه ،فــإن الســاحة
التــي ســوف تــدور فيهــا المعــارك هــي الســاحة الخليجيــة بح ـ ًرا
وجــ ًّوا وأرضً ــا .وال يُســتبعد أن تقــوم إيــران ـ فــي حــال فشــل
األدوات األخــرى ـ بالتحــرش بــدول الخليــج .تلــك خيــارات وجــب
التفكيــر فيهــا.
 26تموز (يوليو) 2018
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إيـران وتركيــا فــي الخليــج :اإلســام السياســي الممــزوج
بالقوميــة واألطمــاع فــي المــوارد
تركيــا ـ إيـران ال ينطلــق الموقــف النقــدي للكثيــر مــن النخــب
فــي الخليــج تجــاه الجارتيــن إيــران وتركيــا ،مــن موقــف ُمعــا ٍد
للشــعوب اإليرانيــة أو التركيــة .كثيــرون يعترفــون بمــا قدمتــه
هــذه الشــعوب للحضــارة اإلنســانية واإلســامية فــي الســابق ،ومــا
أضافــت مــن ثقافــة ثريــة نفعــت البشــرية ،إال أن الموقــف النقــدي
«المعتــرض» ،ينطلــق ممــا ت ـراه هــذه النخــب مــن سياســات فــي
العقــود الخمســة األخيــرة لــإدارات السياســية لهاتيــن الدولتيــن
تجــاه المنطقــة ودول الخليــج .وهــي سياســات ـ رغــم اختالفهمــا
الظاهــري فــي التنظيــم السياســي ـ تنطلــق مــن مــكان واحــد
تقري ًبــا ،قاعدتُــه «اإلســام السياســي» الممــزوج بفكــر قومــي ورغب ٍة
فــي االســتيالء علــى المــوارد والتموضــع السياســي فــي الجــوار.
ِمــن هــذا المنطلَــق ،تقــف النخــب فــي دول الخليــج وفــي دول
عربيــة أخــرى معارِضــة لهــذا التموضــع بالمعنــى «االســتعماري
العــرب ســنوات
الجديــد» .فليــس مــن المنطــق أن يحــارب
ُ
ـكال مــن
طويلــة «معظــم ِسـ ِني القــرن العشــرين ومــا بعــده» ،أشـ ً
االســتعمار اإليطالــي ـ البريطانــي ـ الفرنســي ،ثــم ي َق ُعــوا تحــت
«االســتعمار الجديــد» اإليرانــي أو التركــي أو كليهمــا م ًعــا فــي
بعــض المناطــق ،بســبب ا ِّدعــاء أن مشــرو ًعا سياســ ًّيا يجــب أن
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يســود .هــذا التموضــع «الــذي مصيــره إلــى احتــال» يــؤدي إلــى
انهيــار المنظومــة االقتصاديــة فــي الــدول ،التــي يطُولهــا ـ كمــا فــي
ســوريا والعـراق واليمــن ولبنــان وليبيــا ـ ،ويُحضِّ ــر مجموعـ ًة مــن
السياســيين الفاســدين «تحــت شــعارات مختلفــة» ،لحكــم البلــدان
وإلهــاء الشــعوب بقضايــا جانبيــة مــن الحــرب إلــى الخبــز ،حتــى
يظلــوا فــي عــوز .ذلــك المشــروع الثنائــي وتداعياتــه ،هــو ما ســوف
تَعــرض لــه هــذه الدارســة.
المشــروع اإليرانــي ليــس جديــ ًدا علــى السياســة الخارجيــة
اإليرانيــة حتــى قبــل النظــام الحالــي «الجمهورية اإلســامية ،»1979
التطل ـ ُع إلــى توســيع النفــوذ اإليرانــي تجــاه منطقــة الخليــج .إ َّن
ذلــك الشــعور «القومــي» اإليرانــي ،والمدفــوع ربمــا بالجيــرة
والقــرب الجغرافــي ،وبفهــم مع َّيــن للتاريــخ القديــم مــن جهــة،
أو بظهــور ثــروات ضخمــة «منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي»
فــي دول الخليــج مــن جهــة أخــرى ،بســبب اكتشــاف النفــط
وتســويقه والشــروع فــي بنــاء اقتصــاد حديــث ،جعــل النظــام
اإليرانــي يُفصــح عــن رغباتــه الرســمية ،وفــي بعــض األحيــان تبــدو
شــعبية ،مــن أجــل مــ ِّد النفــوذ والهيمنــة علــى المنطقــة .فقــد
كان هنــاك فــي البرلمــان اإليرانــي قبــل الثــورة «ممثِّــل للبحريــن»
ـ وإن كان صوريًّــا ـ علــى اعتبــار أن البحريــن تابعــة إلي ـران .ومــع
قــرب خــروج النفــوذ البريطانــي مــن الخليــج (ســبعينيات القــرن
الماضــي) ،بــدأت مفاوضــات دوليــة وإقليميــة مــع النظــام اإليرانــي
تسـ ِويَة مــن أجــل
«الملكــي» حــول قضيــة البحريــن ،اســتقرت فــي ْ
الخــروج مــن مــأزق «الشــعبوية المطالِبــة بالبحريــن» .فتَقــ َّرر
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أن يكــون هنــاك «اســتطالع رأي» أو اســتفتاء ،تقــوم بــه األمــم
المتحــدة الســتطالع موقــف شــعب البحريــن ،حــول كونــه يفضِّ ــل
االســتقالل أم االنضمــام إلــى إيـران .فــي تقريــر الممثــل الشــخصي
لألميــن العــام المع َّيــن للمهمــة ،ذكــر فيــه أن «األغلبيــة الســاحقة
مــن شــعب البحريــن ترغــب فــي االعتــراف بهويتهــا فــي دولــة
مســتقلة ذات ســيادة كاملــة حــرة ،وفــي أن ت ُقــرر بنفســها عالقتهــا
بالــدول األخــرى» .وافقــت حكومــة الشــاه محمــد رضــا علــى قـرار
بعثــة األميــن العــام ،وق ـرار مجلــس األمــن الالحــق ،وجــرى تبــا ُدل
الســفراء فــي وقــت الحــق بيــن طهــران والمنامــة ،وكان الدافــع
فــي الســابق إلــى مــد النفــوذ قوم ًّيــا ،أو مــا اعتَقــد محمــد رضــا
شــاه أنــه «شــ ْرط خليجــي» بديــل عــن النفــوذ الغربــي ،خاصــة
البريطانــي .ولــم يكــن ذلــك ســ ًّرا ،حيــث صــدرت تصريحــات
رســمية بذلــك ونُشــر فــي جرائــد خليجيــة .وقتهــا لــم يكــن هنــاك
كثيــرون (مواطنــون) فــي دول الخليــج« ،يناصــرون» أفــكار الشــاه
أو الحكومــة اإليرانيــة ،واألخيــرة أيضً ــا كانــت مشــغولة بملــف شــط
العــرب «المتنــازع عليــه بيــن إي ـران والع ـراق» ،وأمــور أخــرى.
البُعــد االجتماعــي بيــن إي ـران والعــرب تاريخــي وقديــم ،والهجــرة
مــن ضفــة الخليــج «الغربيــة إلــى الشــرقية» بســبب «الدفــع/
الجلــب» االقتصــادي ،كان قدي ًمــا .فقــد هاجــرت قبائــل عربيــة إلــى
الضفــة الشــرقية (ســواحل إيـران) ،واســتقرت فــي الســاحل الغربــي
اإليرانــي مــدة طويلــة بســبب الوفــرة االقتصاديــة النســبية .وبعــد
إصالحــات رضــا بهلــوي االجتماعيــة ( ،)1941-1925المتزامنــة مــع
اســتخراج النفــط فــي الضفــة العربيــة ،هاجــرت بعــض عائــات
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وقبائــل ُمحا ِفظــة مــن إيــران ـ بعضهــا مــن المذهــب الشــيعي
وأخــرى ُس ـ ِّن ّية ـ إلــى الســاحل العربــي ،وتعاظمــت الهجــرة (مــن
عمــال أو ســكان) بعــد ظهــور النفــط فــي مناطــق غــرب الخليــج.
فاالشــتباك الســكاني تاريخــي ،بــل إ َّن كثيـ ًرا مــن مناطــق إيـران على
ـرب وال يزالــون ،وكان بعضهــم
الســاحل الغربــي سـكَنها وحكمهــا عـ ٌ
قــد فقــد العالقــة جزئ ًّيــا باللغــة العربيــةُ .ســ ُّموا فــي وقــت مــا
«الهولــة» أو «الحولــة» ،وفــي تســمية أخــرى «عــرب إي ـران» بعــد
هجرتهــم إلــى الســاحل العربــي .وتَعلَّــم المهاجــرون بســرعة اللغـ َة
العربيــة ،وأبناؤهــم وأحفادهــم اليــوم مندمجــون فــي مجتمعــات
الخليــج.
الحقيقــة البــارزة ،أن النظــام الملكــي اإليرانــي كان يداعــب مــن
جهــة رغب ـ ًة عامــة إيرانيــة فــي التوســع ،ومــن جهــة ثانيــة وقــع
فــي معضلــة أنــه قـ َّدم برنام ًجــا طام ًحــا إلــى التغييــر مــن الجانــب
االقتصــادي واالجتماعــي ،لكنــه لــم يُ ِ
ــرض قطاعــات واســعة مــن
المحافظيــن ورجــال الديــن اإليرانييــن ،وأيضً ــا لــم يكــن برنام ًجــا
سياســ ًّيا يُرضــي الحداثييــن مــن جهــة أخــرى .فأصبــح الفريقــان
«المحافظــون والحداثيــون» علــى اتفــاق فــي معارضــة نظــام الشــاه
أي كان التغييــر االجتماعــي قــد حــدث فــي معادلــة:
ومخاصمتــهْ ،
To quick social reforms which provokes the more conservative elements, and to
little political reforms which provokes the progressive elements, both of them come
together to oppose the Shah.

بعــد ســقوط الملكيــة  ،1979تجــددت تدريجيًّــا شــهية النظــام
الجديــد «المحا ِفــظ» نحــو التمــدد إلى الجــوار .وهذه المــرة «جرى
اإلدغــام بيــن المذهبيــن «الدينــي» و«القومــي» فــي األيديولوجيــا
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نــص عليــه
الجديــدة .فافتَــرض النظــام الجديــد ـ بحســب مــا َّ
دســتور الجمهوريــة اإلســامية ـ أنــه مــوكَّل أن يدافــع عــن الشــيعة
أي مــكان ،وأيضً ــا عــن «المســتض َعفين» .أمــام تلــك الشــعارات،
فــي ِّ
التحقــت بالمشــروع مجموعــات مــن الشــيعة العــرب فــي عــدد
مــن البلــدان العربيــة ،ومنهــا دول الخليــج ،وأصبــح لرجــال الديــن
«المع َّم ِميــن» ســلطة سياســية إلــى جانــب ســلطتهم المذهبيــة.
أيــن تكمــن األزمــة اإليرانيــة الحقيقيــة؟ إن األزمــة اإليرانيــة
تكمــن فــي الصــراع بيــن النخبــة الحاكمــة فــي إيــران والنظــام
العالمــي الحديــث ،وخاصــة الغربــي منــه .وبحســب بعضهــم ،تكمن
األزمــة فــي الفشــل الــذي تُ ْمنــى بــه اإلدارة اإليرانيــة ،في تهيئــة حياة
كريمــة وعادلــة لقطــاع واســع مــن الشــعوب اإليرانيــة التــي تــزداد
فق ـ ًرا .وبحســب آخريــن ،تكمــن األزمــة فــي أن أمــوالً طائلــة مــن
ثــروة الشــعوب اإليرانيــة تُهــدر فيمــا ال طائــل فيــه ،فــي صراعــات ال
يمكــن حســمها .حقيقــة األمــر ،أن كل تلك االقتراحــات حول توصيف
األزمــة اإليرانيــة ،هــي نتائــج نابعــة فقــط مــن األزمــة الكبــرى التــي
تُسـ َّمى حكــم «واليــة الفقيــه» ،وهــي اختـراع غيــر واقعــي جــاء بــه
عاكســا تما ًمــا لتاريــخ مــن االجتهــادات الشــيعية
الســيد الخمينــيُ ،م ً
ومعاكســا لمســايرة تاريخيــة مــن نفــور رجــال
االثنــي عشــرية،
ً
الديــن الشــيعة مــن التدخــل فــي الشــؤون السياســية علــى مــ ِّر
عصور.
األصــل فــي االجتهــاد الشــيعي االثنــي عشــري ،هــو النــأي برجــال
الديــن والقائميــن علــى التثقيــف الدينــي اإليمانــي عــن السياســة،
فيمــا يعــرف بفقــه االنتظــار .وفق ـ ُه االنتظــار جــاء نتيجــة تجــارب
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مريــرة فــي الص ـراع السياســي ،انتهــت إلــى ضــرورة انتظــار ظهــور
اإلمــام الغائــب لقيــادة األ َّمــة ،والنــأي بالنفــس حتــى ذلــك الوقــت
عــن العمــل السياســي المباشــر أو غيــر المباشــر باعتبــار ذلــك
منجــاة مــن الفشــل ،علــى أســاس أن الشــخص العــادي ـ ملـكًا كان أو
حاك ًمــا ـ يمكــن أن يفشــل .أما الفقيه ،فإن فشــله السياســي ينســحب
علــى المذهــب كلــه وعلــى الحــوزة ،وهمــا إذًا ســيحمالن وزر هــذا
الفشــل .فــي المســيرة التاريخيــة للمذهــب االثنــي عشــري اإليرانــي،
كانــت هنــاك بعــض ال ُّر َخــص التــي يقــول بهــا بعــض الفقهــاء فــي
العمــل السياســي غيــر المباشــر .ويَذكــر لنــا التاريــخ تجربــة الحكــم
الصفــوي ،عندمــا ق ـ َّرر إســماعيل األول فــي بدايــة القــرن الســادس
عشــر الميــادي أن يُحــ ِّول إيــران إلــى المذهــب الشــيعي االثنــي
عشــري ،وهــدف مــن ذلــك إلــى إعطــاء الشــعوب اإليرانيــة هويــة
السـ ِّني ،و ُم ِ
السـ ّنة العــداء .كانت
ناصبـ ًة للعثمانييــن ُّ
مخالِفـ ًة لل ِجــوار ُّ
إمبراطوريتهــم العثمانيــة فــي ذلــك الوقــت ،هــي القطــب المنافــس
أو الطامــح لبســط ســيطرته .وقتهــا ظهــر مــا يمكــن أن يُســ َّمى
«ثنائيــة الفقيــه والســلطان» ،أي اســتعانة الســلطان الصفــوي علــى
امتــداد حكمــه ـ وبدرجــات مختلفــة ـ بالفقيــه الشــيعي ،مــن أجــل
ترســيخ ســلطانه لــدى الشــعوب التــي ســيطرت عليهــا اإلمبراطوريــة
الفارســية .ولكــن الفقيــه الصفــوي لم يجــرؤ على أن يكون ذا ســلطان
سياســي مطلــق ،بــل إن بعــض الفقهــاء الذيــن اســتعانت بهــم الدولة
الصفويــة ،اختلفــت معهــم هــذه الدولــة وه َّمشــتهم فــي وقــت مــا.
ـكل آخــر مــن انخ ـراط الفقيــه
بدايــة القــرن العشــرين ،ظهــر شـ ٌ
االثنــي عشــري فــي السياســة .هــذه المــرة مــن خــال الفقيــه
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ـي فــي حركــة المشــروطية أي
الليبرالــي الــذي حــثَّ علــى المضـ ِّ
الديمقراطيــة ،وهــي مطالِبــة بالتمثيــل الشــعبي بيــن عامــي 1905
–  ،1907وتُعــرف بالثــورة الدســتورية التــي أدت إلــى قيــام برلمــان
شــا َرك فيــه بعــض الفقهــاء ،ولكنهــم لــم يَقْربــوا الحكــم المباشــر.
كان دورهــم تحريض ًّيــا ،وتَب َّنــى عــد ٌد ليــس بالقليــل منهــم أفــكا ًرا
ليبراليــة مماثلــة لتلــك األفــكار الســائدة فــي غــرب القــارة األوروبية
فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــنُ ،سـ ِّميت تجربتهــم تاريخ ًّيــا «الليبراليــة
المؤمنــة» .عــاد مــن جديــد النظــام الحاكــم الســتخدام الفقيــه
االثنــي عشــري فــي ســتينيات القــرن العشــرين ،فيمــا ُعــرف بثــورة
محمــد مصــ ّدق الوطنيــة ،ولكنــه كان اســتخدا ًما ســلب ًّيا ،حيــث
حــ َّرض الفقهــا ُء العامــة وقتــذاك علــى حكومــة محمــد مصــ ّدق
بذريعــة أنهــا «تَحمــل األفــكار الشــيوعية» .وعلــى هــذا األســاس ـ
وليــس مــن دون دعــم غربــي ـ أُ ِطيــح بثــورة مصــدق التحديثيــة.
«الســنيد»
فــي كل المراحــل الســابقة ،كان الفقيــه يقــوم بــدور َّ
للعمــل السياســي اإليجابــي أو الســلبي ،ويُســتخدم لتعبئــة تعاطف
العامــة عنــد الضــرورة ،مــن أجــل نصــرة هــذا أو ذاك مــن االجتهــاد
السياســي .وكان ذلــك منســج ًما مــع الفكــر التقليــدي االثنــي
عشــري مــن ناحيــة عــدم التــورط فــي حمــل العــبء السياســي
المباشــر ،وانتظــار عــودة المعصــوم ،حيــث إن إقامــة الدولــة فــي
زمــن الغيبــة افتئــات علــى المعصــوم ،ألنــه وحــده فقط المنــوط به
إقامــة الدولــة ،وألن أحــد شــروط إقامــة الدولــة فــي الفقــه االثنــي
عشــري هــو جلــوس المعصــوم علــى رأســها .والفقيــه االثنا عشــري
المتقــدم (المرجــع) ،هــو إمــام الدعــوة علــى أكثــر تقديــر ال إمــام
الدولة.
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جــاء اإلمــام الخمينــي وأقــام «ثورتــه» علــى فقــه «واليــة الفقيــه»،
التــي ســار بهــا بعضهــم نتيجــة ظــروف تاريخيــة معقــدة ،ولكنهــا
ترســخ
مشــروطة بمــا ع َّرفــه بعضهــم بـ«شــورى الفقهــاء» .ومــع ُّ
ســلطة الخمينــي ،وعــدد مــن األحــداث العســكرية والسياســية،
تَح ـ َّول األمــر فــي واليــة الفقيــه مــن شــورى الفقهــاء إلــى واليــة
الفقيــه المطلقــة ،واإلمســاك بزمــام الســلطة الماديــة (المــال
والعســكر) والروحيــة .فتراجعــت ،ثــم تن ّحــت فكــرة «واليــة
األمــة علــى نفســها» ،و ُغ ِّيــرتْ بعــض نصــوص الدســتور األول إلــى
ُحكــم مطلــق ،و ُه ِّمــش كِال االجتهاديــن :المشــاركة والمشــروطية،
وتَحـ َّول النظــام اإليرانــي ـ كمــا يظهــر ويُمــا َرس اليــوم ـ إلــى نظــام
اســتبدادي وشــخصاني مطلــق ،اس ـتَخدم ســلطان الترهيــب الــذي
يقــود إلــى الخــوف ثــم الصمــت ،للســيطرة الكليــة والشــاملة؛ مــا
نتــج منــه تعــ ٍّد فــادح علــى الحقــوق .يقــول بعــض المنشــقِّين
بســخرية :إن النظــام بأعمالــه تلــك مم ِّه ـ ٌد جيــد لقــدوم الغائــب،
لكونــه يزي ـ ُد مــن تأزيــم الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي وتأ ُّجــج
الصــراع الكونــي .هــذا النظــام ُخلِــق لــه تُ ّبــ ٌع فــي بعــض البــاد
هــم عبــار ٌة عــن «جيـ ٍ
ـوش صغيــرة» ،تَتَّخــذ مــن هــذا الشــعار أو
ذلــك ذريعــة لهــا .وقــد صــرح حيــدر مصلحــي وزيــر االســتخبارات
اإليرانــي الســابق فــي نيســان (أبريــل)  2015أنّ« :إي ـران تســيطر
اليــوم علــى أربــع عواصــم عربيــة».
لننظــر اآلن فــي األوضــاع االقتصاديــة وأســعار العمــات واألوضــاع
االجتماعيــة لهــذه العواصــم .منظمــة أوكــس فــام الدوليــة ،ت ُعلــن
قــرب «المجاعــة الشــاملة» فــي كل مــن ســوريا واليمــن .لبنــان
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يتدهــور اقتصــاده إلــى درجــة دفــع المواطنيــن إلــى االنتحــار.
يكفــي تلــك الجملــة المع َّبــأة بالم ـرارة واأللــم اإلنســاني العميــق
التــي كتبهــا محمــد علــي الهــق قبــل أن ينتحــر فــي شــارع الحمـراء:
«أنــا مــش كافــر ،الجــوع كافــر» .أمــا في العـراق ،فــإن الميليشــيات
التابعــة إليــران ال تعــرف غيــر لغــة واحــدة ،هــي الرصــاص فــي
ـادي أُطلِــق ،أو مــن كاتـ ٍـم
رأس مــن يعارضهــا ،ســوا ٌء مــن ســاح عـ ٍّ
للصــوت .وتحــاول تلــك الميليشــيات بإص ـرار تحويــل الع ـراق مــن
دولــة إلــى عصابــات .وأيضً ــا يكفــي النظــر إلــى مجمــل االقتصــاد
اإليرانــي المتدهــور ،لنتعــرف إلــى َخــواء هــذا المشــروع وإفالســه،
والــذي بــدوره يجلــب التعاســة والجــوع إلــى البلــدان التــي َوضــع
نفــوذه فيهــا.
ـي
المشــروع التركــي الموقــف التركــي قريــن الموقــف اإليرانـ ّ
بالنســبة إلــى لمنطقــة العربيّــة ،وإ ْن مــن زاويــة مختلفــة .لقــد
ـزب العدالــة والتنميــة فــي بدايــة القــرن الحالــي اقتصــا ًدا
ورث حـ ُ
ناج ًحــا ،كان ســببه الرئيســي مــا ورثــه الحــزب منــذ ثالثيــن عا ًمــا
مــن اإلصالحــات االقتصاديــة والسياســية .فــي خطــاب الرئيــس
األميركــي الســيد جــورج بــوش االبــن بعــد انتهــاء اجتمــاع قمــة
حلــف األطلســي فــي إســطنبول فــي نهايــة عــام  ،2004قــال مخاط ًبا
النخبــة التركيــة ،وعلــى رأســهم الســيد رجــب طيــب أردوغــان:
«بالدكــم مــع  150ســنة مــن الديمقراطيــة واإلصالحــات االجتماعية،
ـال
تؤ ِّهلكــم لقيــادة المســتقبل فــي الشــرق األوســط ،بوصفهــا مثـ ً
للتــاؤم بيــن الشــرق والغــرب ،ألنكــم جــزء مــن االثنيــن ...دخولُكــم
إلــى أوروبــا ســيكون ها ًّمــا للتجســير بيــن العالَـ ِـم المســلم والغــرب،
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وســوف يُعــزز الديمقراطيــ َة والحريــات الشــخصية» .كان خطابًــا
تاريخ ًّيــا وقتهــا ،حيــث «النمــوذج التركــي» هــو المثــال الــذي تُــر ِّوج
لــه الليبراليــة الغربيــة ،وكانــت تــرى فيــه الموقــف الصحيــح ضــد
التشــدد اإليرانــي .فنجاحــات تركيــا وقتهــا َمضــرب األمثــال ومحـ ُّط
اآلمــال .فهــي مــن جهــة ديمقراطيــ ٌة وتعدديــة وحريــات علــى
ونجــاح
خلفيــة إســامية ،ومــن جهــة أخــرى ســا ٌم مــع الجــوار
ٌ
اقتصــادي.
فــي عــام  ،2004لــم يكــن قــد مضــى علــى حــزب العدالــة والتنميــة
فــي الحكــم غيــر ســنتين ،وقــد اســتطاع أن يحصــد نتائــج ثالثيــن
عا ًمــا مــن العمــل الجــا ِّد أنجزتــه حكومــات ســابقة ،بــدأت بال ُم ْصلِح
تورغــوت أوزال (رئيــس الجمهوريــة التركيــة الثامــن ،)1993-1989
ذي الخلفيــة العرقيــة الكوردية .إصالحــات أُوزال في كل من المجال
االقتصــادي (تطويــر التشــريعات التركيــة لتتــاءم مــع التشــريعات
األوروبيــة) ،وفــي المجــال السياســي (الســماح لــكل االجتهــادات
السياســية بتنظيــم نفســها) ،ومنهــا األح ـزاب ذات البعــد الدينــي،
هــي التــي أقلعــت باالقتصــاد التركــي ووضعــت تركيــا فــي حالــة
مــن األمــل .وبــدأ حــزب العدالــة والتنميــة يحصــد النتائــجَّ ،إل أن
األمــر ســرعان مــا تَبـ َّدل .فقــد أخــذ الســيد أردوغــان على نفســه أن
يســير وراء اإلصالحــات الكثيــرة بممحــاة قلــم ،بــل حتــى اإلصالحات
التــي هــي أكثــر قد ًمــا ،ومنهــا إصالحــات كمــال أتاتــورك .فمثـ ًـا
كان ممنو ًعــا بقانــونٍ الجمـ ُع بيــن رئاســة الحــزب ورئاســة الحكومــة
والرئاســة األولــى ،فج َمــع بيــن األُولَ َي ْيــن ،ثــم أضــاف إليهمــا الثالثــة
فــي مســيرة تُسـ ِّميها المعارضــة التركيــة التــي تَنامــت :الطريــق إلى
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«تركيــز الســلطة» .بعدهــا هجــر ســفينة أردوغــان علــى مراحــل،
عــد ٌد مــن كبــار رجــال الدولــة واح ـ ًدا تلــو آخــر ،وال ي ـزال الحبــل
علــى الجـ ّرار .وســار أردوغــان فــي شــبه سياســة ثأريــة مــن كل مــا
اعتقــد أنــه عطَّــل تو ُّجــه تركيــا إلــى أوروبــا ،وهــي عــدم اعت ـراف
بقوتــه ،وتحويــل مضاميــن خطــاب بــوش إلــى برنامــج تنفيــذي.
تَح ـ َّول إلــى الجنــوب واكتشــف أ ّو ًل القضيــة الفلســطينية ،ودخــل
تالســن وحــرب إعالميــة مــع إسـرائيل ،دون أن يقطــع العالقــة
فــي ُ
االقتصاديــة والعســكرية الوثيقــة بهــا ،ولكــن موقفــه التالســني
أكســبَه الكثيــر مــن الجماهيريــة عربيًّــا ،فــي أجــواء عاطفيــة
شــديدة البعــد عــن الحســابات السياســية الواقعيــة.
لــم تكــن تركيــا تســير اقتصاديًّــا بشــكل تصاعــدي ،إذ بلغــت ق ّمــة
صعودهــا عــام  ٢٠٠٤وبــدأت باالنحــدار عــام  .٢٠١٥عندمــا تنا َمــى
الشــعور بخيبــة األمــل لــدى ِقطــاع تركــي واســع ،كانــت محاولــة
االنقــاب فــي  15تمــوز (يوليــو)  .2016وقتهــا تفجــرت األزمــة،
كأي أزمــة تبــدو غيــر متوقَّعــة و ُمربِكــة وكارثيــة لمــن تحـ ُّـل
وهــي ِّ
بــه ،إال أنهــا فــي الغالــب تراكُمــات تتصاعــد علــى مــر الســنين،
وأساســها فقْــ ُد العالقــة الواقعيــة بيــن مــا يجــري علــى األرض
والوهــم السياســي الــذي تَحملــه نخبــة حاكمــة صغيــرة .هــذا
بالضبــط مــا حــدث ،حيــث تحولــت تركيــا مــن ِصفــر مشــكالت
مــع غيرهــا إلــى «مشــكالت مــع الــكل» فــي الداخــل والخــارج.
المصالحــة مــع الكــورد فشــلت ،والوضــع االقتصــادي تــأزَّم ،وزاد
التضخــم وتراجعــت الليــرة وضمــرت الصــادرات .ذهــب أردوغــان
إلــى أماكــن كثيــرة بحثًــا عــن تعويــض؛ مــن ســواكن فــي الســودان
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إلــى الخليــج إلــى ليبيــا .وتُرجــم االمتعــاض الداخلــي مــن تلــك
السياســات بعــد ذلــك فــي صناديــق انتخابــات بلديــة إســطنبول
حــزب العدالــة .فأُعيــ َد
الكبــرى ،التــي رفــض نتائجهــا األولــى
ُ
االنتخــاب فــي حزيــران (يونيــو)  ،2019وفــاز بشــريحة واســعة
ال ُمعــارض أكــرم إمــام أوغلــو ،الــذي نافــس علــي بــن علــي يلــدرم
القريــب مــن أردوغــان ورئيــس حكومتــه الســابق .بــل خســر
الحــزب بلديــة أنقــرة الكبــرى وعــد ًدا مــن البلديــات األخــرى .مــن
جانــب آخــرُ ،ســجن و ُحوكِــم ونُفــي مئــات المعارضيــن .فغــاب
ذلــك البريــق للنمــوذج التركــي ،وظهــر أن تركيــز الســلطة فــي يــد
شــخص واحــد هــو قتـ ٌـل لــروح الديمقراطيــة والتنميــة م ًعــا.
كانــت النخــب التركيــة قبــل ذلــك ت ُفاخــر بــأ ّن األتــراك فــي
المســيرة الطويلــة منــذ أتاتــورك ،يعــودون دائ ًمــا إلــى صناديــق
االنتخــاب ألنهــا القــول الفصــل .ومــع االبتعــاد عــن الواقــع ،تح ّولَــت
تلــك الفكــرة «الديمقراطيــة» فــي مجتمــع الخــوف الــذي أشــاعه
« ُحكــم الشــخص الواحــد» إلــى أمــل بعيــد ،وأصبحــت القوانيــن
التركيــة التــي يسـ ُّنها حــزب العدالــة بقيــادة أردوغــان أكثــر تضيي ًقــا
علــى الحريــات .المؤســف أن الســيد رجــب أردوغــان ال يَعــرف
مــن اللغــات إال التركيــة ،ولــو كان يُجيــد اإلنجليزيــة ،لــكان أفضــل
هديــة يُق ّد ُمهــا لــه بقيــة المخلصيــن حولــه هــو فيلــم المبــدع
مصطفــى العقــاد :عمــر المختــار ،الرجــل الليبــي الصلــب الــذي
قــاوم االحتــال اإليطالــي فــي مطلــع القــرن الماضــي (منــذ قــرن
تقري ًبــا) مــدة عشــرين عا ًمــا ،وكانــت المقاومــة بالبنــادق والخيــول،
أمــام الرشاشــات وحامــات الجنــد والطائـرات .وقتهــا ســوف يعــرف
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أردوغــان عجينــة الشــعب الليبــي الــذي أرســل جنــوده وبعضً ا ممن
ج َّندهــم للحــرب ضــده .المفا َرقــة أن جناحــي ليبيــا فــي الشــرق
والغــرب (وهمــا تونــس والجزائــر) ،يطالبــان اليــوم فرنســا باالعتــذار
عــن المآســي التــي ارتكبتهــا إبّــان اســتعمار البلديــن .يأتــي الســيد
أردوغــان إلــى الحــج والنــاس راجعــون ،فيقــرر اســتعما ًرا تركيًّــا
لِلِيبيــا ،ركونًــا إلــى أن اإلمبراطوريــة العثمانيــة كانــت هنــاك فــي
وقــت غابــر مــن الزمــن .إن االنقطــاع عــن الواقــع بَ ِّيــن ال لبــس
فيــه ،وتَم ـ ُّدد ال ِق َبــل لألت ـراك بحملــه.
المؤســف أن الوضــع ســوف يســوء قبــل أن يتحســن .فالوضــع
الداخلــي التركــي يشــهد تذ ُّم ـ ًرا يتســع بيــن النخــب التركيــة ،مــن
جــ َّراء الوضــع االقتصــادي والحــروب الخارجيــة ،وأيضً ــا يســوء
بســبب تعقُّــد القضيــة الكورديــة فــي الداخــل ،بجانــب القبضــة
البوليســية التــي تُتابــع وتُســكت المعترضيــن .ومــن جانــب آخــر
يعــادي أردوغــان ليــس الجــوار األوروبــي فقــط ،بــل حتــى الحليــف
األميركــي .فــاألول يعاديــه عــن طريــق الســماح للمهاجريــن بالعبور
إلــى أراضيــه ،والثانــي يعاديــه بش ـراء أســلحة حديثــة مــن دولــة
ص َّممــت فلســفة الحلــف األطلســي علــى مناوأتهــا؛ بــل هــو فــي
الطريــق إلــى تناقُــض تكتيكــي مــع حليــف موقّــت فــي ســوريا،
وهــي روســيا التــي يتصــادم بهــا فــي الصحـراء الليبيــة .اليــوم ليــس
ببعيــد مــن فشــل سياســة التوســع التركــي فــي مناطــق قريبــة
وبعيــدة مــن تركيــا .فحقائــق االقتصــاد والسياســة حتــى الجغرافيــا،
مقرونــة بالتضييــق علــى الحريــات ،ولــن تســمح للســيد أردوغــان
بالبقــاء خــارج الواقــع السياســي ـ االجتماعــي.
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الموقــف الدولــي مــن المشــرو َعين اإليرانــي والتركــي فــي
المنطقــة فــي ســنوات القــرن الحــادي والعشــرين ،وبعــد تفــاؤ ٍل

أ َّولــي بــأن هنــاك «قيــادة دوليــة» رشــيدة بــدأت تظهــر فــي أقــوى
دولــة فــي العالــم (الواليــات المتحــدة) ،بعــد ســقوط االتحــاد
الســوفيتي فــي تســعينيات القــرن الماضــي ،دخلَــت اإلدارات
األميركيــة المتعاقبــة فــي مرحلــة ترا ُجــع ،ســواء اإلدارة األوباميــة ،أو
بعدهــا اإلدارة الترامبيــة  2009ـ  .2020فمنــذ عقــد كامــل ،لــم يعــد
العالــم ذا قيــادة دوليــة يُعتـ ُّد بهــا .الســيد بــاراك أوبامــا اعت َقــد مــن
زاويــة ربمــا ِمثاليــة أ َّن «اســترضاء» إي ـران وع ْق ـ َد اتفــاقٍ معهــا فــي
الملــف النــووي ،قــد يُرجعهــا إلــى صــواب الــدول العاديــة .وأيضً ــا
اعتقــد الســيد ترامــب أ َّن «المقاطعــة» االقتصاديــة والدبلوماســية قد
تُعيــد إيـران إلــى المســار الدولــي .أ ّمــا عالقتــه بتركيــا ،فكانــت غيــر
مســتقرة علــى الرغــم مــن مجمــوع الخطــوات التــي اتخذهــا الســيد
ـب فــي خانــة الخــاف مــع الواليــات المتحــدة،
أردوغــان ،والتــي تصـ ُّ
مــن شـراء معــدات حربيــة متقدمة من روســيا ،إلــى ترا ُجــع الحريات
فــي الداخــل التركــي ،حتــى اســتفزاز النظــام المصرفــي األميركــي ،من
خــال تعامــلِ أكبـ ِر بنـ ٍ
ـي حكومــي مــع إيـران ُمخترقًــا الحصار،
ـك تركـ ٍّ
وأخي ـ ًرا تبــادل إلقــاء القبــض علــى ِ
مواطنيــن أميركييــن فــي تركيــا،
ِ
ومواطنيــن أت ـراك فــي أميــركا.

إ ّن موقــف أميــركا مــن تركيــا ال ي ـزال فــي مــكان «االســترضاء» ،ال
المتوســطي (ليبيــا وشــمال
العــداء .و ِمــن ث َـ َّم فــإ َّن مشــروع تركيــا
ّ
االهتمــام فــي الدوائــر األميركيــة .الــدول
لبنــان) ال يثيــر كثيــر
ِ
األخــرى الكبــرى كالصيــن أو روســيا لهــا مصالــح اقتصاديــة فــي
المنطقــة ،تُحــاول الحفــاظ عليهــا دون «إزعــاج» للق َّوت َيــن اإليرانيــة
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والتركيــة .هنــاك احتمــال أن تتغيــر األمــور فــي الواليــات المتحــدة
فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) المقبــل.
مــا العمــل؟ ال ِم َحـ ّـك فــي إثــارة اهتمــام القــوى الكبــرى ـ وخاصة
الغــرب ـ بمصالــح المنطقــة العربيــة ،هــو القيــام بإصالحــات فــي
اإلدارة ،ال ســيما فــي ملــف اجتثــاث الفســاد ،ووضــع المــرأة،
والتنميــة االقتصاديــة المتوازنــة ،مــع إصالحــات تؤكــد اللحمــة
الوطنيــة فــي الجبهــات الداخليــة ،ودخــول المنطقــة الملعــب
الدولــي ،مــع تصفي ـ ٍة إ ْن أمكــن للملفــات العالقــة إقليم ًّيــا «بيــن
العــرب» .وهــي ملفــات شــائكة ،تحتــاج إلــى جهــود دبلوماســية
كثيفــة.
وقتهــا ســوف تــرى القــوى الكبــرى ،أن هنــاك مصالــح لهــا فــي
النظــر بشــكل متعاطــف إلــى القضايــا العربيــة ،ألنهــا تشــترك معهــا
فــي القيــم العالميــة مــن جهــة ،وفــي المصالــح االقتصاديــة مــن
جهــة أخــرى.
 28تموز (يوليو) 2020
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1

التينــي
أميركي
تعارف خليجيّ ـ
ٌ
ّ
ّ
بحثًــــا عن جـوامــع مشـتـركـة
يهيمــن علــى العالــم اليــوم ثــاث قـ ًوى رئيســية ،متوازنــة فــي
قــوة الــردع الكبــرى ،هــي :الواليــات المتحــدة وروســيا والصيــن،
مــع تفــاوت القــوة التقليديــة بينهــا ،وتاريــخ عالقــات كل منهــا
بــدول الشــرق األوســط ودول الخليــج .إال أن تــوازن القــوى
ثالثــي األركان ،أي ذا
غيــر التقليديــة جعــل مــن العالــم اليــوم
َّ
ثالثــة رؤوس بــدلً مــن كونــه أُحاديًّــا ـ مــدة قصيــرة بعــد ســقوط
االتحــاد الســوفيتي ،وثنائيًّــا مــدة طويلــة بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة حتــى ســقوط االتحــاد الســوفيتي أوائــل تســعينيات القــرن
الماضــي ـ .لقــد ســارع األخيــر فــي االنتعــاش علــى المســتوى
الدولــي باســم روســيا االتحاديــة ،ووجــد أن هنــاك قــوة شــرقية
قَبِلهــا الغــرب نكايــ ًة فــي البدايــة باالتحــاد الســوفيتي القديــم،
إال أنهــا أصبحــت ذات تأثيــر بســبب قوتهــا االقتصاديــة وهــي
الصيــن.
ليــس مــن بيــن هــذه القــوى الثالثيــة ،واحــدة قــادرة علــى االنفـراد
أو الســيطرة علــى العالــم ،أو إجبــار القــوى األخــرى علــى الص ـ ْدع
(ال َميــل) إلــى مشــروعاتها فــي الســام وتنظيــم االقتصــاد الدولــي.
فلدينــا اآلن شــبه تــوازن ثالثــي القــوة يقــود العالــم الــذي نعيــش
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فيــه ،وليــس أمامــه إال التوافــق الحـ ِـذر والوصـ ُ
ـول إلــى تفاهمــات
فــي بعــض المواقــع ،ألن الخيــارات األخــرى غيــر مطروحــة ،وهــي
الص ـراع النهائــي.
مــن جانــب آخــر ،فــإن انســحاب الواليــات المتحــدة وعودتهــا إلــى
«العزلــة» أصبــح ظاهـ ًرا للعيــان .فقد وجدت واشــنطن أن االشــتباك
ـال ،فــي
اإليجابــي مــع مشــكالت الشــرق األوســط ُمكلــف د ًمــا ومـ ً
نفــس الوقــت الــذي تعانــي فيــه فــي الداخــل عقبـ ٍ
ـات اقتصادي ـ ًة
كبيــرة ،منهــا نــزوح رأس المــال األميركــي إلــى الخــارج ،و ِمــن ث ـ ّم
زيــادة البطالــة فــي الداخــل ،ومنهــا التكلفــة الباهظــة لالشــتباك
اإليجابــي مــع مشــكالت الــدول الخارجيــة ،خاصــة فــي مســرح
الشــرق األوســط .لذلــك ،هــي المــرة األولــى ـ بعــد الحــرب العالمية
الثانيــة ـ التــي يتــآكل فيهــا نفــوذ الواليــات المتحــدة فــي الخــارج
ويَظهــر عليهــا اإلعيــاء ،وتَرتفــع فيهــا أصــوات للعزلــة عــن العالــم
الخارجــي المملــوء باالضط ـراب ،والتخلــي عــن المهمــة األخالقيــة
التــي نــادت بهــا الواليــات المتحــدة علــى الصعيــد الدولــي مــدة
طويلــة ،لتفســح المجــال لصعــود المصالــح االقتصاديــة البحتــة فــي
السياســة الخارجيــة ،ألن كل السياســاتAll politics are local politics ،
ـس علــى السياســات الخارج ّيــة.
هــي «سياســات داخليــة» ،تنعكـ ُ
لقــد أغفلــت الواليــات المتحــدة أهميــة «الموقــف األخالقــي»
جا ِعل ـ ًة إيــاه فــي الصفــوف الخلفيــة .وبــدأت وأل ّول م ـ ّرة تتعــرض
فيهــا عالقــات دول الخليــج بالواليــات المتحــدة لتصــ ُّدع واضــح،
وخـ ٍ
ـاف حــول األولويــات والوســائل وخريطــة التحالفــات .وال يـزال
بعضهــم فــي دول الخليــج وفــي الواليــات المتحــدة علــى حــد
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ســواء ،يأمــل أن يلتئــم هــذا الصــدع بيــن الحليفيــن التاريخيَّيــن،
عــن طريــق تغ ُّيــر فــي اإلدارة ،إال أن المأمــول هــذا لــن يتحــول
إلــى مــا كان عليــه فــي الســابق مــن تحالــف وثيــق ،بــل إن الدولــة
العميقــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،قــد عزمــت منــذ
فتــرة علــى صــرف النظــر عــن االســتثمار المالــي واإلنســاني فــي
قضايــا الشــرق األوســط المتشــابكة والمعقــدة ،ألنهــا ُمكلفــة مال ًّيــا
وإنســان ًّيا ،ال ســيما أنهــا اآلن ليســت فــي حاجــة إلــى مــوارد الطاقــة
النفطيــة لســببين :األول منهمــا توافُــر البدائــل للطاقــة بعــد التطــور
التقنــي الهائــل ،واالســتغناء عــن معظمهــا فــي الصناعــة الثقيلــة
والمتوســطة .والســبب الثانــي ظهــور مناطــق أخــرى منتجــة
للطاقــة أو الطاقــة البديلــة .فلــم يعــد الشــرق األوســط يســتقطب
موافقــة واســعة مــن النخــب السياســية األميركيــة لالنشــغال بأمنــه
أو حمايــة مــوارده .وهــي المــرة األولــى ،بعــد العصــر النفطــي
الذهبــي ،التــي تفتــر فيهــا العالقــات بيــن دول الخليــج والواليــات
المتحــدة ،وتفتــرق وجهــات النظــر فــي العديــد مــن القضايــا ،بــل
وتَســمح فيهــا الواليــات المتحــدة لقــوة عظمــى بمشــاركتها فــي
منطقــة الشــرق األوســط (روســيا فــي ســوريا) ،ولقــوة محليــة
(إي ـران) بمشــاركتها فــي الع ـراق وفــي الخليــج أيضً ــا.
عنصــ َرا روســيا وإيــران اللــذان يَدخــان بقــوة فــي المنظومــة
ُ
الخليجيــة (فــي ســوريا والع ـراق ولبنــان واليمــن) ،يُ ْح ِدثــان خلـ ًـا
فــي المنظومــة األمنيــة والسياســية فــي دول الخليــج .وتتطلــع
إي ـران إلــى دول خليجيــة أخــرى مــن أجــل الهيمنــة والتوســع؛ مــا
يَدفــع دول الخليــج إلــى ضــرورة اســتراتيجية تُحتّ ـ ُم عليهــا النظــر
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إلــى أماكــن أخــرى خــارج الثالثيــة المهيمنــة ،وبعــض حلفائهــا فــي
المنطقــة.
هــذا ال َخطــب المتالطــم مــن تضــارب المصالــح وتالقيهــا ،يفــرض
علــى دول الخليــج البحــث عــن تحالفــات جديــدة ،منهــا النظــر
إلــى الهنــد البلــد الجــار ،الصاعــد اقتصاديًّــا وعســكريًّا ،ومنهــا تركيــا
الســ ِّني والمصالــح االقتصاديــة
التــي تتشــارك معهــا فــي اإلســام ُّ
واالســتراتيجية القريبــة المــدى ،ومنهــا بالطبــع النظــر بعيـ ًدا خــارج
المنظومــات التقليديــة وهــي دول أميــركا الالتينيــة ،التــي بــدأت
معهــا دول الخليــج ومنــذ مــدة حــوا ًرا اســتراتيج ًّيا بالــغ األهميــة،
ولكنــه لــم يَطْـ ُـف علــى ســطح وســائل اإلعــام أو الدبلوماســية ،وآ َن
مؤسس ـيًّا وذا أولويــة.
لــه أن يُع َّمــق ويصبــح َّ
لمــاذا دول أميــركا الالتينيــة؟ ذلــك ألنهــا تتشــارك مــع دول
أول بالد بعضهــا ينتــج النفط،
الخليــج فــي عــدد مــن الدوائــر .فهــي ً
مثــل دول الخليــج .وكانــت هنــاك شـراكة قديمــة مــع فنزويــا التــي
بــدأ معهــا إنشــاء األوبــك ،أي تحالــف المنتجيــن للنفــط منــذ أكثــر
مــن نصــف قــرن((( .ثــم إ ّن اقتصاديــات دول الخليــج ودول أميــركا
كل منهــا لديــه شــيء يعطيــه لآلخــر ،وســار
الالتينيــة تتكامــلٌّ ،
التعــاون فــي هــذه المنظمــة وخارجهــا مــع بعــض دول أميــركا
الالتينيــة ب ُيســر ،ولكــن ببــطء ،حتــى فــي األزمــات التــي واجهتهــا
دول الخليــج ،ومنهــا بالطبــع األزمــة الكبــرى وهــي احتــال العـراق
((( فــي  14أيلــول (ســبتمبر)  ،1960أنشــأت مجموعــة مــن المؤسســين مــن أميــركا
الالتينيــة وفنزويــا واإلكــوادور منظّمــة أوبيــك ،وقــد كان عددهــم أيّامــذاك ١٣
عض ـ ًوا ،ومــن دول الخليــج الســعودية والكويــت وقطــر واإلمــارات.
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للكويــت عــام  ،1990التــي وقفــت فيهــا بعــض تلــك الــدول َموق ًفــا
شــجا ًعا علــى األقــل علــى الصعيــد الدبلوماســي.
فــي السياســة واالقتصــاد فــي  11-10تشــرين الثانــي (نوفمبــر)
 ،2015اســتضافت الريــاض القمــة الرابعــة للــدول العربيــة ودول
أميــركا الالتينيــة .كان هنــاك ثــاث قمــم ســبقتها :األولــى فــي
البرازيــل  10أيــار (مايــو)  ،(((2005والثانيــة فــي الدوحة/قطــر آذار
(مــارس)  ،2009والثالثــة فــي مدينــة ليمــا فــي بيــرو فــي تشــرين
ِتسلســل هــذه القمــم ِ
ُّ
وشــبه
األول (أكتوبــر) .2003
نســتدل ب ُ
انتظامهــا ،علــى حــرص الجان َبيــن العربــي والالتينــي علــى توثيــق
العالقــة بيــن الطرفيــن ،إال أن مــا يَلفــت ،هــو أن القمــم التــي
ُعقــدت مــن الجانــب العربــي كانــت فــي عاصمتَيــن خليج َّيتَيــن
(الريــاض والدوحــة) ،وحضَ ــ َرت فــي جميعهــا دول الخليــج(((.
أيضً ــا الالفــت أنهــا غيــر منتظمــة وشــبه موســمية ،وبعــض القضايــا
التــي ناقشــتها القمــم األربــع أصبحــت ثابتــة ،منهــا :التعــاون
االقتصــادي ،والتعاضــد الدبلوماســي علــى المســتوى الدولــي،
وتنميــة قــدرات الــدول المحتاجــة فــي القــارة األميركيــة الجنوبيــة.
وفــي القمــم األخيــرة ،دخــل بالطبــع موضــو ُع محاربــة اإلرهــاب
وتجفيـ ُـف جــذوره االقتصاديــة واالجتماعيــة .أيضً ــا كانــت القضيــة
الفلســطينية أحــد محــاور تلــك االجتماعــات ،التــي أكَّــدت بياناتُهــا
((( صــدر عــن القمــة فــي البرازيــل إعــان أيــار (مايــو)  ،2015الــذي كان عبــارة عــن
وثيقــة تاريخيــة َّأس َســت لألعمــال المســتقبلية بيــن الــدول العربيــة ودول أميــركا
الالتينيــة ،مــن أجــل الســعي لتحقيــق التنميــة المســتدامة والتنســيق فــي
المحافــل اإلقليميــة والدوليــة.
((( انظر جريدة الرياض  9تشرين الثاني (نوفمبر) .2015
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المتعاقبــة علــى ضــرورة الوصــول «إلــى ســام عــادل ودائــم فــي
الشــرق األوســط»(((.
االتفاقــات االقتصاديــة بيــن بعــض الــدول العربيــة وبعــض الــدول
الالتينيــة أيضً ــا ،وجــ َدت لهــا مكانًــا فــي هــذه القمــم .ف ُوقِّــع
علــى اتفاقــات للتجــارة الحــرة بيــن دول التينيــة ودول عربيــة.
ومــن القضايــا المشــتركة كان «نــزع الســاح النــووي» ،الــذي
هــو لمصلحــة الــدول العربيــة والالتينيــة علــى الســواء .مــن
الممكــن القــول إن هنــاك مســاحات مــن المصالــح المشــتركة
بيــن الــدول العربيــة بشــكل عــام والــدول فــي أميــركا الالتينيــة،
إال أن هنــاك بشــكل خــاص مصالــح مشــتركة بيــن دول الخليــج
والــدول الواقعــة جنــوب الواليــات المتحــدة ،يمكــن تطويرهــا
واســتثمارها اســتراتيجيًّا.
لــم تقتصــر العالقــات بيــن دول أميــركا الالتينيــة ودول الخليــج على
الشــكل الرســمي ،إذ نشــط القطــاع الخاص فــي إقامة اللقــاءات بين
الطرفيــن الخليجــي والالتينــي ،لكــون كلتــا المنطقتيــن تســير نحــو
تشــجيع القطــاع الخــاص ومبادراتــه الذاتيــة ،لإلســهام فــي التنميــة.
كل مــن دول أميــركا الالتينية ودول الخليــج المالكة للطاقة
وتتحــول ٌّ
األحفوريــة «الغــاز والنفــط» ،إلــى فتــح البــاب للقطــاع الخــاص
فــي تلــك البــاد ،للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع ،والتــي كانــت
حكـ ًرا للحكومــات .ومــن هنــا جــاءت اللقــاءات المتكــررة للقطــاع
الخــاص فــي كال اإلقليميــن ،و ُعقــد حتــى اآلن أربعــة اجتماعــات
((( انظر بيان ليما تشرين األول (أكتوبر) .2013
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لممثلــي القطــاع الخــاص فــي الــدول الالتينيــة والعربيــة ،احتضَ ــن
عــد ٌد منهــا عواصــ َم الخليــج .وبالنظــر إلــى حجــم الصــادرات
والــواردات بيــن الــدول العربيــة ودول أميــركا الالتينيــة ،فإننــا نجــد
نمـ ًّوا مضطــر ًدا فــي الســنوات األخيــرة ،حيــث بلــغ متوســط النمــو
الســنوي للصــادرات العربيــة إلــى دول أميــركا الالتينيــة ( %17بيــن
العا َميــن  2006و ،)2016فــي حيــن بلــغ متوســط النمــو الســنوي
للــواردات العربيــة مــن دول أميــركا الالتينيــة  .%20إال أن الغــوص
فــي تفاصيــل األرقــام يُظهــر لنــا أن أكثــر الصــادرات إلــى أميــركا
الالتينيــة هــي النفــط (مــن دول الخليــج) ،ثــم األســمدة (أيضً ــا
مــن دول الخليــج) ،ثــم الحديــد والصلــب .أمــا أهــم الــواردات مــن
دول أميــركا الالتينيــة ،فهــي اللحــوم (معظمهــا إلــى دول الخليــج)،
وخامــات المعــادن والمــواد الغذائيــة(((.

محاربــة اإلرهــاب بيــن أميــركا الجنوب ّيــة والــدول العرب ّيــة

ل َكــون دول أميــركا الالتينيــة بعيــدة نســبيًّا عــن عيــون األجهــزة
بعــض
ومتابعتهــا ،التــي تتعقــب اإلرهــاب ،فقــد َو َجــدت
ُ
المنظمــات اإلرهابيــة الســاح َة شــبه مفتوحــة لهــا فــي تلــك
األصقــاع ،خاصــة فــي الســنوات األخيــرة ،حيــث ن َِشــط حزب اللــه
اإلرهابــي فــي تلــك المناطــق التــي يعتبرهــا بعيــدة عــن التركيــز
والمتابعــة ،وذلــك مــن الناحيــة االقتصاديــة (اســتثمار األمــوال)،
ومــن الناحيــة العمليــة فــي تنفيــذ بعــض المهمــات أو التدريــب.
لقــد كشــفت أجهــزة االســتخبارات المكســيكية بالتعــاون مــع
((( جريدة الشرق األوسط  9تشرين الثاني (نوفمبر) .2015
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نظيرتهــا الكنديــة تحــركات حزب اللــه ،وبدعــم مــن إي ـران فــي
منطقــة أميــركا الالتينيــة ،وحــددت أماكــن تَغلغُلــه التــي شــملت
فنزويــا والمكســيك ونيكاراغــوا وتشــيلي وكولومبيــا ،وعظمــت
هــذه التحــركات بعــد التدخــل الروســي فــي ســوريا .هــذا
واســتنا ًدا إلــى مــا أوردتــه وكاالت األنبــاء خــال الســنوات القليلــة
الماضيــة ،بالقبــض علــى عناصــر تابعــة لحزب اللــه فــي بعــض
العواصــم ألميــركا الالتينيــة ،وهــي إمــا متورطــة فــي اإلرهــاب،
أو تُ ِع ـ ُّد لعمليــات إرهابيــة فــي عواصــم أميــركا الالتينيــة و ُمدنهــا
أو فــي جوارهــا ،أو حتــى تُنظِّــم َمــاذات اســتثمارية مــع المافيــا
المنتجــة للمخــدرات هنــاك(((.
يســتفيد حــزب اللــه مــن وجــود جاليــة عربيــة مســلمة واســعة فــي
دول أميــركا الالتينيــة ،وبســبب بُ ْعدهــا الجغرافــي النســبي ،يســعى
حــزب اللــه إلــى إغـراء شـرائح مــن مواطنيهــا وض ِّمهم إلــى منظمته
األيديولوجيــة ،مسـ ِ
ـتخد ًما فــي ذلــك ال َجـ َزرة اإليرانيــة ،التــي ت ُقــدم
تســهيالت فــي بيــع النفــط لبعــض تلــك البلــدان بأســعار خــارج
نطــاق الســوق العالمــي((( .نشــاط حــزب اللــه فــي دول أميــركا
الالتينيــة قديــم ،و ُردود الفعــل علــى ذلــك النشــاط ،قــد ظ َهـرا فــي
أكثــر مــن عاصمــة ،منهــا إطــاق النــار علــى دبلوماســي إيرانــي ـ
ربمــا مــن ِقبــل المعارضــة اإليرانيــة ـ فــي األرجنتيــن عــام .(((1995
((( الشرق األوسط  25كانون الثاني (يناير) .2016
((( جــزء مــن تصريــح وزيــر الخارجيــة البرازيلــي فرانسســكو رزق بعد زيارتــه إليران،
(جريــدة الخليــج اإلماراتيــة  8تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  ،)1991بــأن البرازيــل
صــارت أكبــر مســتورد للنفــط اإليرانــي.
((( جريدة المدينة  24تشرين األول (أكتوبر) .1995
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فنقلــت الصحــف اإليرانيــة أن ذلــك ر ُّد فعــل علــى تفجيــر مركــز
يهــودي يقــع فــي بوينــس آيــرس (العاصمــة األرجنتينيــة) ،قبــل
أي عــام .1994
عــام مــن ذلــكْ ،
مــا يمكــن اإلشــارة إليــه هنــا ،أن النشــاط اإليرانــي الدبلوماســي
والسياســي واالســتخباراتي واالقتصــادي ـ باســتخدام األذرع
المتوافــرة ،وبينهــا حــزب اللــه ـ ،والــذي يســتفيد مــن كــون
جــزء مــن المهاجريــن العــرب هنــاك ُه ـ ْم مــن الشــيعة ـ هــو
ســاحة لالســتقطاب السياســي واالقتصــادي والدبلوماســي
والتجــاري .إال أن العالقــة بيــن عــدد مــن العواصــم فــي أميــركا
الالتينيــة وإيــران ،م ـ َّرت بعــدد مــن التطــورات غيــر المســتقرة.
ففــي الوقــت الــذي رفَضَ ــت فيــه مثـ ًـا األرجنتيــن قبــول الشــاه
محمــد رضــا بهلــوي الجئًــا سياس ـيًّا لديهــا بعــد الثــورة اإليرانيــة
عــام  ،(((1979ق ِبلَــت البرازيــل ق ْبلهــا لجــوء خمســين عائلــة
إيرانيــة مناوئــة للثــورة جــاءت مــن باكســتان ودول أخــرى(.((1
يحمــل النظــام اإليرانــي همو ًمــا مــن جــ َّراء نشــاط الجاليــة
اإليرانيــة التــي هاجــرت بعــد الثــورة ،ووجــدت لهــا مــاذًا فــي
بعــض عواصــم الــدول الالتينيــة.
علــى المقلــب اآل َخــر ،تســعى بعــض دول أميــركا الالتينيــة إلــى
تســويق منتجاتهــا الحربيــة والمدنيــة إلــى دول الخليــج ،بســبب
وجــود الســيولة الماليــة لديهــا .فهنــاك بعــض الصناعــات المتطــورة،
((( جريدة الرأي العام الكويتية  11نيسان (أبريل) .1979
( ((1جريدة الرأي العام الكويتية  2تشرين الثاني (نوفمبر) .1968
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مثــل :طائـرات الــركَّاب ،وطائـرات حربيــة ـ خاصــة التــي تُســتخدم
للتدريــب ـ ،وســيارات ركَّاب جماعيــة ،وغيرهــا ،التــي ت ُنتجهــا
البرازيــل وتَجــد لهــا ســوقًا فــي دول الخليــج( .((1فــدول أميــركا
الالتينيــة هــي ســاحة للصـراع السياســي واالســتخباراتي والتجــاري،
وتحــاول إيــران أن تســتفيد منهــا باعتبارهــا بابًــا خلف ًّيــا لدخــول
الســوق األميركــي والســوق الكنــدي الزاخــر باإلمكانيــات( .((1مــن
هنــا ،تأتــي أهميــة الفضــاء األميركــي الالتينــي للــدول العربيــة
علــى وجــه العمــوم ،ولــدول الخليــج علــى وجــه الخصــوص ،الــذي
يجــب أن يبــذل جهــو ًدا جــادة للدخــول المنظــم فــي تلــك البلــدان،
وتطويــر اســتراتيجية متوســطة وبعيــدة المــدى نحــو ذلــك الهــدف.
وهــو أمــر ليــس ببعيــد عــن الفكــر السياســي الخليجــي .و ْح ـ َد ُه
وزيــر الخارجيــة الســعودي ال َحــظ أخيـ ًرا أن «البعــد الجغرافــي فــي
الماضــي ش ـكَّل عائ ًقــا أمــام تطويــر العالقــات بيــن المجموعتيــن
(العربيــة والالتينيــة) ،إال أن ثــورة المعلومــات مكَّنــت شــعوبنا مــن
فهــم ومعرفــة ثقافــة بعضنــا البعــض ...إ ّن طفــرة المواصــات ق َّربت
المســافات وسـ َّهلت التنقــل فيمــا بيننــا ،يضــاف إلــى ذلك القواســم
المشــتركة والهجــرة العربية(((1التاريخيــة إلــى تلــك البــاد».
( ((1جريدة الرأي العام الكويتية  7أيلول (سبتمبر) .2002
( ((1وقَّعت إيران أخي ًرا بشــكل مباشــر مع شــركة بوينغ األميركية عق ًدا بِن ّية شـراء 100
طائــرة ،كمــا وقَّعــت قبــل أشــهر مــع شــركة إيربــاص لشـراء  120طائــرة (الجديــر
بالذكــر أ ّن بعــض قطــع هــذه الطائــرة تُص ّنــع فــي الواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة).
( ((1مــن كلمــة وزيــر الخارجيــة الســعودي فــي لقــاء القمــة الرابــع بيــن الــدول
العربيــة ودول أميــركا الالتينيــة ،الــذي ُعقــد فــي الريــاض تشــرين الثانــي
(نوفمبــر) ( 2015ســبق ِذكــره) ،جريــدة الريــاض  10تشــرين الثانــي (نوفمبــر)
.2015
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مســتقبل العالقــات الخليجيــة بــدول أميــركا الالتينيــة

منــذ إعــان برازيليــا ســنة  ،2005والتوج ـ ُه الخليجــي نحــو تلــك
القــارة الجنوبيــة ودولهــا ينمــو باســتمرار ،إال أن ذلــك النمــو لــم
يكــن مــن الجانــب الخليجــي مو َّح ـ ًدا أو ناش ـطًا أو متزام ًنــا بمــا
فيــه الكفايــة .ومــع تَح ـ ُّول القــوى الدوليــة الــذي الحظنــاه فــي
صــدر هــذه المطالعــة ،يبقــى تمتيــن العالقــات بيــن دول مجلــس
التعــاون والــدول فــي أميــركا الالتينيــة أقــل مــن المســتوى
المأمــول .وهنــاك عــدد مــن المعوقــات التــي يمكــن مالحظتهــا،
منهــا معوقــات اقتصاديــة ،وأخــرى سياســية ودبلوماســية .علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر هنــاك غيــاب لتشــجيع القــدرات
الســوقَين الخليجــي والالتينــي؛ مــا
التصديريــة األساســية لــكال ُّ
أدى إلــى ضعــف الروابــط التجاريــة .وهــذه المعرفـ ُة المحــدودة
لألســواق مــن كال الجانبيــن ،وضعــف االســتثمار المتبــادل ،أ َّديَــا
إلــى ضعــف فــي التنســيق لدعــم التجــارة بيــن اإلقليميــن،
وضعـ ٍ
ـف عربــي فــي االســتفادة مــن الجاليــة العربيــة الكبيــرة فــي
مــدن أميــركا الالتينيــة ودولهــا ،وقطــف ثمــار التعدديــة هنــاك،
ال ســيما أن كبــار المســؤولين فــي عــدد مــن الــدول هــم مــن
أصــل عربــي ،ثــم إ ّن دول أميــركا الالتينيــة جــرى إهمالهــا فتــرة
طويلــة(.((1
كاتــب هــذه المطالعــة ،لــم يَلحــظ أي نشــاط مشــترك بيــن األمانــة
العامــة لــدول مجلــس التعــاون واألمانــة العامــة لِـ«مجموعــة الدول
( ((1علــى ســبيل المثــال :هنــاك فــي مراحــل ســابقة بعــض الســفراء الخليجيِّيــن
الذين جرى «نسيانهم» ،وبعضهم قضى أكثر من عقدين في منصبه.
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الالتينيــة ودول الكاريبــي» ســيالك( .CELAC ((1وهــو قصــور عــن
كل منهمــا مــن تجــارِب اآلخــر.
التواصــل بيــن المنظمتيــن الســتفادة ٍّ
أمــا العالقــات الثقافيــة ،فهــي ِشــبه معدومــة .وال يوجــد عــدد كبيــر
مــن الطــاب يــدرس فــي المعاهــد الالتينيــة ،وال العكــس ،بــل حتــى
إن ترجمــات الكتــب مــن اللغــات األصليــة نشــطت فــي الســنوات
األخيــرة ،بيــد أنّهــا غيــر كافيــة .علــى المقلــب آخــر ،فــإن العالقــات
المســتقبلية بيــن دول مجلــس التعــاون ودول أميــركا الالتينيــة،
يمكــن أن تتطــور مــن خــال بــذل الجهــد فــي اإلطــار االقتصــادي،
خاصــة مــن خــال «األمــن الغذائــي» الــذي ت ُوفــره الطاقــة اإلنتاجية
الغذائيــة الوافــرة لــدول أميــركا الالتينيــة ،ومــن خــال تبــادل
الخبــرات فــي مجــاالت مختلفــة تنمويــة وسياســية واقتصاديــة
وعســكرية .أيضً ــا يمكــن تعظيــم القــدرات التفاوضيــة الجماعيــة
مــن خــال التنســيق فــي المحافــل الدوليــة علــى أســاس المصالــح
المشــتركة ،ال ســ ّيما أن بعــض دول أميــركا الالتينيــة وبعــض دول
الخليــج لهــا مكانــة فــي المحافــل الدوليــة ،وعلــى رأســها المملكــة
العربيــة الســعودية والبرازيــل واألرجنتيــن والمكســيك ،وجميعهــا
فــي عضويــة مجموعــة العشــرين الدوليــة ذات التأثيــر االقتصــادي
الضخــم.
العالقــات الخليجيــة الالتينيــة مــا زالــت فــي بدايــة الطريــق ولــم
( ((1ســيالك هــي منظمــة إقليميــة تض ـ ُّم دول أميــركا الالتينيــة والكاريبــي ،أُنشــئت
فــي  22شــباط (فبرايــر)  .2010وقــد ُعقــد مؤتمــر مجموعــة ريــو ومجموعــة
الكاريبــي علــى منــوال إنشــاء التجمعــات اإلقليميــة للتجــارة ،ونُظــر إليهــا علــى
اعتبــار أنهــا البديــل لمنظمــة واس التــي أنشــأتها الواليــات المتحــدة عــام ،1948
للحــد مــن تأثيــر االتحــاد الســوفيتي فــي المنطقــة.
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يتمكــن الط َرفــان مــن االســتفادة الفضلــى مــن اإلمكانيــات والفــرص
التــي يُتيحهــا التعــاون بيــن اإلقلي َميــن .ثــم إ َّن المأمــول أن ت َنشــط
الدراســات لتيســير التعــارف بشــكل أعمــق بيــن الجانبيــن ،ويَدخــل
فــي ذلــك عقــد النــدوات والتواصــل البشــري ،مــن أجــل معرف ـ ٍة
تُوظَّــف لمصلحــة شــع َبي اإلقلي َميــن والســام العالمــي.
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دول ما بعد الحربَين العالم َّي َتين:
التدخل اإليراني وضعف التصدي اإلقليمي
علــى قلــق وإرهــاب األســئلة الكبــرى فــي منطقتنــا اليــوم
تــدور حــول قضايــا «اإلرهــاب» ،وقــد غــدا هــذا المفهــوم كقميــص
عثمــان ،الــذي يتعلــل بــه صاحــب الــدم الحقيقــي وال ُم َّد ِعــي ،علــى
وكأي ظاهــرة «اجتماعية/سياســية/اقتصادية» ،فــإ َّن لهــا
حـ ٍّد ســواءِّ .
عــد ًدا مــن األســباب ،وتتغيــر تلــك األســباب بتغ ُّيــر المــكان والزمان،
والظــروف التــي تنشــأ فيهــا .كانــت «المقاومــة» الفلســطينية ـ فــي
الســلمي ـ ،هــي إرهــاب فــي نظــر
وقــت مــا حتــى فــي شــكلها ِّ
«الدولــة اإلسـرائيلية» .ومــن جهة أخــرى ،فإن أول تعريــف لإلرهاب
ظَهــر فــي الشــرق األوســط فــي الموســوعة البريطانيــة ،كان حــول
إرهــاب «العصابــات الصهيونيــة فــي فلســطين» .وقــد حــارت األمــم
المتحــدة ســنوات فــي تعريــف اإلرهــاب ،ولــم يحصــل توافــق
كامــل حــول ذلــك المفهــوم .ظ َهــر أيضً ــا فــي مفاهيــم السياســة مــا
أي أن تقــوم الدولــة باســتخدام القــوة
ُعــرف بـ«إرهــاب الدولــة»ْ ،
المفرطــة تجــاه شــريحة مــن شـرائح المجتمــع ،خــارج القانــون أو
المتعــا َرف فــي إدارة الــدول.
فــي وقــت مــا ،اســتخدمت المؤسســات التــي لهــا عالقــة
بالمخابــرات شــيئًا مــن أعمــال اإلرهــاب ،ضــد جماعــات أخــرى
تــرى أنهــا مه ـ ِّددة لمصالــح بلدهــا .أيضً ــا ظهــر أخي ـ ًرا اإلرهــاب
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«الســيبيري» ،أي اإلرهــاب مــن خــال اســتخدام اإلنترنــت
ووســائل التواصــل االجتماعــي .وهكــذا ،فــإن مفهــوم «اإلرهــاب»
كان وال يــزال مفهو ًمــا نســبيًّا إلــى حــد بعيــدُ ،مسيّ ًســا أيضً ــا.
ويمكــن التالعــب بــه لالســتخدام السياســي المرحلــي أو الدائــم،
بــل أصبــح «اإلرهــاب» مب ـ ِّر ًرا الرتــكاب «اإلرهــاب».
واقــع اإلرهــاب اليــوم يُجمــع كثيــر مــن المراقبيــن علــى أن
«اإلرهــاب» فــي معنــاه الشــامل ،هــو «االســتخدام المفــرط للقــوة،
ضــد مدن ِّييــن وأهــداف غيــر عســكرية وأنــاس آ ِمنيــن» ،الغــرض منه
ـرض الهلــع علــى النــاس مــن أجــل خلــق واقــع جديــد وتحقيــق
«فـ ُ
مصالــح سياســية» ،عــن طريــق إدخــال الرعــب فــي قلــوب عــدد
واســع مــن المواطنيــن .وهــو بهــذا المعنــى إجبــا ٌر لآلخر باســتخدام
أدوات ووســائل غيــر مشــروعة «فــي الحــروب» ،مــن أجــل الخضوع
والتســليم أو إبقــاء الخصــوم فــي قلــق دائــم ،وتعطيــل مصالحهــم
االقتصاديــة .ومــع غمــوض المعنــى العــام ،أصبــح اإلرهــاب اليــوم
لكثيريــن هــو تنفيــذ أفعــال مر ِّوعــة تطـ ُ
ـول مدنيِّيــن آمنيــن .وتلــك
األفعــال فــي ســياق حــرب معلَنــة ،مــن أجــل تحقيــق صـ ًدى هائــل
يُجبــر اآلخــر علــى التراجــع أو الخضــوع .وســيظل «اإلرهــاب»
مــكان نقــاش ،وتهمــة تُلصــق بالحـ ِّـق أو بالباطــل ،ولــه بُعــد سياســي
ال تُخطئــه العيــن.
إال أن حديــث اإلرهــاب اليــوم ،ولغــرض هــذا البحــث ،يشــير إلــى
«أعمــال مــا ُعــرف بداعــش» ،أو «الدولــة اإلســامية فــي الع ـراق
والشــام» أو «القاعــدة» ،وهمــا تنظيمــان َولَّــدا تنظيمــات أخــرى،
لهــا عالقــة بقيــادة مركزيــة ،أو ال تنتمــي فعليًّــا إلــى تلــك القيــادة،
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فســميّت بـ«الذئــاب المنفــردة» .وقــد اقترفــت هــذه الجماعــات
األهــوال بإرهــاب المدنييــن وإلحــاق األذى بالــدول ،داخــل منطقــة
الشــرق األوســط وخارجهــا.
حص ْرنــا
لمــاذا اإلرهــاب «الداعشــي القاعــدي»(((؟ إ ْن َ
نقاشــنا فــي إرهــاب «داعــش» ،وقَبْلهــا «القاعــدة» أو معهــا،
وهمــا موضــوع هــذه الورقــة ،فســوف نالحــظ أن «داعــش»
أصبــح لهــا ح ِّيــز مــن المــكان الجغرافــي((( .أمــا القاعــدة(((،
فقــد ن َمــت فــي جبــال أفغانســتان .وأيضً ــا ســوف نالحــظ
أن هنــاك العديــد مــن ال ُم ْد َخــات اإلقليميــة والدوليــة
التــي أدت إلــى ظهــور هــذه الجماعــات .وقــد وصــل األمــر
ــل المجتمعــات
إلــى مــا نحــن فيــه مــن واقــع إرهابــي ،أد َخ َ
أهلــي ،وبعضهــا
حــروب ،بعضُ هــا
فــي الشــرق األوســط فــي
ٍ
ٌّ
أي تلــك ال ُم ْد َخــات التــي
ينــي ،وبعضهــا
دولــي .وهــي ْ
ّ
بَ ّ
ســوف نَعرضهــا ،قــد أطلقــت ديناميكيــات ،ســاهمت
علــى مــدى ســنوات وبشــكل تراكمــي فــي تهيئــة الفضــاء
السياســي/االجتماعي لظهــور تلــك التنظيمــات .ثــم إ َّن تلــك
ال ُم ْد َخــات كان لبعضهــا قــوة أكبــر مــن بعضهــا اآلخــر فــي
((( هنـ�اك أشــكال م��ن النشاــطات اإلرهابي��ة مث��ل إرهـ�اب «بوكــو ح�رـام» فـ�ي إفريقيـ�ا
جنوب الصحراء ،أو إرهاب «نمور التاميل» في سيريالنكا.
كل مـ�ن الموصـ�ل (ثانـ�ي مدينـ�ة عراقيـ�ة) ،وال َّرقَّـ�ة (مــن
((( أصبــح لداع��ش ح ِّي��ز فـ�ي ٍّ
مــدن س�وـريا الكبــرى) ،وأيضً ـ�ا لهـ�ا فرــوع فـ�ي ليبيــا ،وربمـ�ا اليمـ�ن ،حتـ�ى فـ�ي
س�يـناء المصريـ�ة.
((( تنظي��م القاعــدة بقـ�ي بعضـ�ه فـ�ي الجبــال بيـ�ن أفغانستــان وباكس�تـان ،وتبعـ�ه
عدد من الجماعات في اليمن وبعض البالد األخرى.
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الدفــع إلــى ظهــور تلــك التنظيمــات .ولعلِّــي هنــا أضــع بعــض
تلــك ال ُمد َخــات فــي عــدد مــن المؤشــرات.
أي مجتمــع فــي العالــم ت َظهـ ْر
المدْ خــل األول :الصراعــات وحلُّهــا ُّ
فيــه عوامـ ُـل صراعيــة ،يَ ُقـ ْم هــذا المجتمــع بحـ ِّـل تلــك الصراعــات
بحــروب تختلــف وتيــرة عنفهــا ،أو مــن خــال توافــق علــى آليــات
لحــل الص ـراع .وخارطــة الصراعــات الجاريــة اليــوم فــي الفضــاء
العربــي ،فيهــا عــدد مــن المكونــات المنفــردة أو المتداخلــة التــي
تُفــرز عــد ًدا مــن الصراعــات ،هــي علــى التوالــي :إقليميــة وقُطْرية
ـكال
واقتصاديــة و ِعرقيــة ومذهبيــة وإداريــة وثقافيــة ،تُفــرز أشـ ً
متعــددة مــن الصراعــات الســاخنة أو البــاردة .إال أن المال َحــظ
ُحــل ب ْعــ ُد ،إذ ال يــزال
الصراعــي تلــك لــم ت ّ
أن أســباب اإلفــراز ِّ
الص ـراع الفلسطيني/اإلس ـرائيلي علــى أشُ ـ ِّده ،وهــو يرفــد الجســم
أي ُســموم المزايَــدة عليــه أو
اإلقليمــي بالكثيــر مــن الســمومْ ،
االتهــام بالتخلــي عنــه .أيضً ــا يُرفَــد هــذا الجســم ببــذور ص ـراع،
فشــل علــى نطــاق واســع فــي إقامــة الدولــة الحديثــة
ٌ
أساســه
ُ
العادلــة بالمعنــى العــام والحديــث للعــدل والمســاواة ،ويُغ ـذَّى
كل ذلــك بأفــكار ثقافيــة ســلبية لهــا عالقــة بالماضــي أكثــر بكثيــر
ممــا لهــا بالحاضــر أو المســتقبل .وتســا ِعد العولمــ ُة بهجمتهــا
علــى هــذه المجتمعــات علــى التقوقــع والخــوف وظهــور
الكرا ِه َيــة لآلخــر المختلــف .وتفتقــد ال ُّنخب ـ ُة العربيــة المســيطرة
علــى األمــور الخيـ َ
ـال السياســي االبتــكاري ،لوضــع آليــات لضبــط
تلــك الصراعــات .فهــي تَغــرق فــي المحليــة وتشــجيع االنع ـزال،
متجاهل ـ ًة التيــارات الحديثــة فــي العالــم ،مــن قبــول للتعدديــة
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والمشــاركة وإقامــة المؤسســات الحديثــة ،التــي ت َخــدم الشــعوب
بجميــع فئاتهــا.
ِمــن هنــا ،فــإ َّن أســباب الصــراع متعــدد ُة المصــادر ومتداخلــ ُة
المراحــل والطبقــات فــي فضائنــا العربــي ،تتـراوح بيــن الشــدة التي
تصــل إلــى الحــرب ،والليونــة التــي تصــل إلــى نفــي اآلخــر وعــدم
االعت ـراف بــه .ســوف تظـ ُّـل هــذه العوامــل تَعمــل فــي منطقتنــا،
وتُفــرز نتائــج ســلبية فــي محيــط سياســي ِشــبه انتهــازي ،وغ ْي ـ ِر
كل ذلــك
قابــل للتعــرف إلــى موجبــات العصــر .ســوف يَنتــج مــن ِّ
أن الــدول العربيــة التــي نشــأت فــي حــدود جغرافيــة معروفــة
بعــد الحــرب العالميــة األولى/الثانيــة ،لــن تســتمر كمــا هــي نتيجــة
لهــذا الصـراع المحتــدم .فبعضُ هــا ســوف ينقســم علــى نفســه ِعرق ًّيــا
دارســا للمجتمــع،
أو مذهب ًّيــا أو اقتصاديًّــا أو جغراف ًّيــا .وبوصفــي ً
ـي وبديهــي بســبب كل تلــك العوامــل الفاعلــة
أرى أن ذلــك طبيعـ ٌّ
الداخلية/الخارجيــة .فهــي تَخلــق ديناميك ّيتهــا المســتقلة ،التــي
تَبقــى تعمــل إلــى أن يحقــق الصـرا ُع نهايـ ٍ
ـات مع َّينــة ،هــي بطبعهــا
نهايــاتٌ موقتــة نســب ًّيا ،تَحمــل فــي جذورهــا صرا ًعــا آخــر ،ولهــا
ميكانيزمــات جديــدة ،وذلــك فــي حــال لــم تقــم ال ُّنخــب العربيــة
بإيجــاد آل َّيــات ِســلمية تُحقــق التحكــم فــي الصراعــات.
المدْ خــل الثانــي :القضيــة الفلســطينية فــي عالمنــا العربــي الــذي
يســير فــي طريــق الحداثــة ،ولــم يَبلــغ بعـ ُد غايتَهــا ،ظ َهــر الصـرا ُع
الخشــن مــدة طويلــة ،وال يــزال بســبب عاملَيــن أساســ َّيين ـ أو
الصراعــي ،أو يتأثــر بــه الصـراع
علــى األقــل أحدهمــا ـ يفعــل فعلــه ِّ
القائــم .العامــل األول هــو االســتعمار الغربــي ،والثانــي قيــام دولــة
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العامــل األول ســببًا للعامــل الثانــي .االســتعمار
ُ
إســرائيل .ويُ َعــ ُّد
انحســر مــن بالدنــا ،ولكــ َّن ُوجــود إســرائيل ،وشــعور غالبيــة
المجتمعــات العربيــة بالغبــن الــذي يقــع علــى بنــي ِجلْدتهــم
(الفلســطين ِّيين) ،ف َّجـ َرا أنوا ًعــا مــن الصراعــات ال تـزال تَفعــل ِفعلهــا
فــي مجتمعاتنــا .فقــد كان االســتعمار وأفعالــه داف ًعــا لقطــاع مــن
المجتمــع إلــى القيــام بالتخلــص منــه .فخاضــت الــدول العربيــة
ومجتمعاتُهــا صرا ًعــا مــع االســتعمار ،بعضــه ِ
خشــن (كمــا فــي
الجزائــر) ،وبعضــه ِشــبه خشــن (كمــا فــي مصــر وســوريا) ،وبعضــه
ناعــم (كمــا فــي الخليــج) .وتراوحــت النعومــة والخشــونة فــي هــذا
الص ـراع ،حتــى أصبحــت الدول/المجتمعــات العربيــة مح ـ َّررة مــن
االســتعمار المباشــر .وقــد لعبــت الصراعــاتُ الداخليــة لــدى الــدول
ال ُمســتع ِمرة دو ًرا فــي تفشِّ ــي الصــراع فــي الــدول ال ُمســتع َمرة،
وخلَّ َفــت هــذه المــدة االســتعمارية أنظمــة محا ِفظــة.
و ِمــن جديــد ،وجــد بعــض ض ّبــاط الجيــش والنخــب أ ّن تلــك
الشـرائح الحاكمــة لــم تقــم بواجبهــا فــي «إنصــاف» الفلســطينيين،
وتحريــر فلســطين مــن االســتعمار االســتيطاني .فتَطـ َّور إلــى صـراع
داخلــي فــي الــدول العربيــة ،حتــى وصلَــت جماعــاتٌ حاكمــة
جديــدة معظمهــا ضبــاط جيــش بالتحالــف مــع بعــض النخــب إلــى
الحكــم ،إال أن هــذه الفئــة تَب َّيــن لكثيريــن ،بعــد مــدة ،أنهــا لــم
تُحقــق «تحريــر فلســطين» ،ولــم تقــم بإنصــاف مجتمعهــا ،فظ َهــر
التوزيــع غيــر العــادل للثــروة ،والفشــل فــي التنميــة ،وقامــت
ضدهــا فئــات جديــدة أطاحــت بهــا .فــي هــذا الخضـ ِّم ،ظهــر صراع
آخــر ،هــو احتــال دولــة «غيــر مؤمنــة» شــيوعية لدولــة إســامية
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(أفغانســتان) ،وتَد ُّخــل عــدد مــن الظــروف الدوليــة واإلقليميــة أ َّدى
إلــى صـراع «أيديولوجيــات» ،ســرعان مــا تَحـ َّول إلــى صراع ســاخن.
فشــا َرك عــد ٌد مــن أبنــاء العــرب فــي ذلــك الصـراع ،وهنــاك ظهـ َرت
مــن جديــد القضيــة الفلســطينية ،و«كثيــر مــن قــادة الصــراع
العــرب هنــاك كانــوا مــن أصــل فلســطيني» ،ثـ ّم اندلــع صـراع آخــر
لــم تكــن فلســطين بعيــدة عنــه .هــذا التراكــم أفــ َرز مــا ُعــرف
الح ًقــا بـ«القاعــدة» ،التــي تَطـ َّور نشــاطها مــن محاربة «الشــيوعية»
إلــى حــروب أهل ّيــة ،بعــد أن مــ َّرت أو مــ َّر قادت ُهــا بالكثيــر مــن
الصراعــات .لــم تكــن أيضً ــا القــوى الكبــرى مــن جهــة ،وحركــة
اإلخــوان المســلمين مــن جهــة ثانيــة ،بعيدت َيــن عــن األرضيــة التــي
م َّه ـ َدت لظهــور القاعــدة.
المدخــل الثالــث :الثــورة اإليرانيــة لقــد ف َّج ـ َرت الثــورة اإليرانيــة
صرا ًعــا أيديولوجيًّــا وسياس ـيًّا ،منــذ ت َس ـلُّم رجــال الديــن الشــيعة
الحكــم فــي إيـران ،عندمــا طَر َحت الدولـ ُة اإليرانيــة ثنائيــة «الصراع
مــع إس ـرائيل والص ـراع مــع المســتكبِرين» فــي آن واحــد ،وعلــى
رأس «االســتكبار العالمــي» الواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا مــن
المحيطيــن بهــا .الواليــات المتحــدة التــي ناصــرت إسـرائيل ،وكانــت
قــد تدخلــت إلفشــال ثــورة وطنيــة فــي إي ـران عــام ( 1953ثــورة
ـهل فــي أواســاط الجماهيــر اإليرانية.
ُمصـ ّدق) ،خل َقــت اســتقطابًا سـ ً
إال أن نشــاط الثــورة اإليرانيــة تحــت الشــعار المــزدوج ،وخاصــة
«االســتكبار» كمــا تُفســره طهـران ،ســرعان مــا أدخــل المنطقــة فــي
كل مــن العـراق ولبنــان
«تناطُــح أصولي/مذهبــي» ،عانــا ُه وال يـزال ٌّ
وســوريا ،واليمــن أخيــ ًرا .وأث َّــر ذلــك فــي ديناميكيــات التغييــر
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والثبــات فــي دول أخــرى فــي المنطقــة .التدخــل اإليرانــي الــذي
لــم يكــن إال «نُصــرة طائفــة» وتمـ ُّدد نفــوذ ،أطلَــق ر ّد فعــل مضــا ًّدا
الس ـ َّنة العــرب ،الذيــن جــرى تهميشــهم
لــدى قطــا ٍع واســع مــن ُّ
فــي وطنهــم بســبب التدخــل اإليرانــي ،ولــم يجــدوا ُمتنف ًَّســا ســويًّا
لهــم ضــد ذلــك التدخــل ،إال الذهــاب إلــى أيديولوجيــة مماثلــة فــي
المعنــى (االرتــكاز علــى تفســيرات دينيــة) ومضــادة فــي الهــدف.
نظ ـ َرت تلــك األيديولوجيــة إلــى الجميــع باعتبارهــم أعــداء .ف َمــن
ليــس معنــا ،فهــو ضدنــا.
قــام تدريجيًّا بســب ذلك وألســباب أخرى ،مــا ُعرف الح ًقــا بـ«الدولة
اإلســامية فــي العـراق وســوريا (داعــش)» ،التــي دخلــت فــي صراع
خشــن مــع الجــوار الــذي رأت أنــه ُمعــا ٍد لهــا ،واســتخدمت وســائل
غايــ ًة فــي الفظاظــة أثــارت العالــم ضدهــا ،ليــس فــي العــراق
وســوريا فقــط ،ولكــن علــى مســت ًوى عالمــي واســع .لقــد أثــار
التشــدد اإليرانــي تش ـ ُّد ًدا مضــا ًّدا لــه ،أراد أن يماثلــه فــي العنــف،
والوقــوف أمــام طموحــات دول إقليميــة تحــاول االســتفادة مــن
معادلــة «مقاتلــة إسـرائيل وأميركا/إنصــاف المســتض َعفين» .ول َكــون
ـب ُسـ ِّني
هــذا الطــرح اعتمــد علــى مذهبيــة «شــيعية» ،قابَلــه ّ
تعصـ ٌ
ـي أيضً ــا ،كانــت جذوتــه فــي أفغانســتان ثــم انتقــل
مضــاد وصراعـ ٌّ
إلــى العــراق والشــام ،ثــم انتهــى بمجموعــات ُســ ِّن ّية تَكبــر أو
تصغــر فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،تــرى أن مشــروعها «إقامــة
العــدل فــي دولــة إســامية» علــى نمــط الدولــة اإلســامية األولــى،
كل المختلفيــن.
ومحاربــة ِّ
المدخــل الرابــع :الص ـراع الدولــي ت َكمــن المحــن ســابقًا فــي أن
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الصـراع الدولــي ،خاصــة فــي فتــرة الحــرب البــاردة ،أفــرز صراعات
بالوكالــة فــي عــدد مــن مناطــق العالــم .ومــا يهمنــا هنــا الصـراع
الــذي انطلــق فــي أوديــة أفغانســتان وجبالهــا ،والتدخــات
ِ
المصاحبــة لــه بعــد غــزو اإلمبراطوريــة الســوفيتية
اإلقليميــة
لذلــك البلــد واحتاللــه .فتنــادت أط ـراف كثيــرة رســمية وشــعبية
منظَّمــة وغيــر منظمــة لِـ«الجهــاد» فــي أفغانســتان ،وهنــاك
تطــورت األمــور مــن جهــاد موضعــي كان برِضً ــا مــن الــدول ،إلــى
جهــاد عالمــي مضــا ٍّد للــدول ،وظــن بعــض قادتــه أن فــي إمكانهــم
أن يع ِّممــوه فــي العالــم .هكــذا ،تطــورت األمــور وكانــت ِق َّمتهــا
أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول (ســبتمبر)  2000فــي الواليــات
المتحــدة ،التــي أطلقــت بذاتهــا ديناميكيــات مضــادة لإلرهــاب،
ال تــزال تعمــل بأشــكال مختلفــة ،بــدأت باإلطاحــة بنظاميــن:
النظــام األفغانــي (طالبــان) ،والنظــام البعثــي فــي العــراق .وال
ت ـزال ُردود الفعــل العالميــة واإلقليميــة تتفاعــل بســبب سلســلة
تلــك األحــداث.
المدخــل الخامــس :فشـ ُـل الدولــة العربيــة فــي إقامــة دولــة مدنيــة
عادلــة ل ّمــا فشــلت أغلــب الــدول العرب ّيــة فــي بســط ســيادة
القانــون والمســاواة والرعايــة وإقامــة العــدل واحتـرام حـ ّـق النــاس
فــي تقريــر مســتقبلهم (االنتخابــات الحــ ّرة والشــفّافة والحكــم
العــادل) ،صــارت حاضنــة لإلرهــاب .أضــف إلــى مــا تقـ ّدم الفســاد
وفشَ ـ َـل إقامــة إدارة حديثــة ،جعـ َـا شـرائح وجماعــات فــي المجتمع
تَنشــط وتُقــاوم تلــك الدولــة القمعيــة ،منهــا مــا لــه خلفيــة دينيــة،
ومنهــا مــا لــه خلفيــة سياســية .فقــاد كل ذلــك إلــى مــا ُعــرف
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بـ«ثــورة الربيــع العربــي» ،التــي أوصلــت بعــض الــدول إلــى حــرب
أهليــة (فــي اليمن/ســوريا) ،أو إلــى إنعــاش «الدولــة العميقــة»؛ مــا
ـكال مــن اإلرهــاب ،كمــا يحــدث
جعــل القــوى المنظمــة تقــود أشـ ً
اليــوم فــي ســيناء المصريــة.
الخالصــة تلــك ال ُم ْد َخــات الخمســة تَفاعــل بعضُ هــا مــع بعــض
وبدرجــات مختلفــة ،فأنت َجــت فــي النهايــة ديناميكيــات أدت إلــى
ظهــور تلــك الحــركات المتشــددة .وإن كان للمتابــع أن يضــع
أولويــات لألســباب ،فــإن التدخــل اإليرانــي الســلبي فــي المنطقــة
يَظهــر فــي قمــة تلــك األولويــات ،وتســاعده العناصــر األخــرى،
وخاصــة ذات العوامــل الداخليــة ،التــي يمكــن تلخيصهــا فــي فشــل
الدولــة اإلقليميــة فــي التصــدي الحقيقــي لمها ِّمهــا.
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األمم المتحدة ودول الخليج:
نموذج من العالقات الدولية المتعثرة
ال جــدال فــي أن العالــم يعيــش اليــوم فــي حالــة التَــوازُن ِشــبه
مفرطــة ،وربمــا يمكــن تشــبيهها بحالــة مــن الحــاالت التــي مــ َّر
بهــا العالــم خــال الحــرب البــاردة ،أو بإرهاصــات مــا قبــل الحــرب
العالميــة األولــى أو الثانيــة .هــي تشــبه ذلــك ،وأيضً ــا ال تشــبهه.
هــي حالــة فريــدة تتكــون اليــوم فــي العالقــات الدوليــة .بعــض
الدراســات المتشــائمة تخبرنــا أن الوضــع العالمــي الحالــي قــد
يقــود إلــى حــرب نوويــة .نعــم ،إلــى هــذا الحــد مــن التشــاؤم .إ َّن
«موضــوع العالقــات الدوليــة» مع َّقــد فــي حــد ذاتــه؛ إذ يختلف عن
موضــوع «العالقــات السياســية» .وكثي ـ ًرا مــا نجــد فــي الجامعــات
المختلفــة أن هنــاك قسـ َمين للتدريــس فــي هــذا المجــال الواســع،
أحدهمــا يهتــم بالعالقــات الدوليــة ،واآلخــر بالعالقــات السياســية.
ـي أو عملــي .ف َمــن
لكــن ذلــك التقســيم هــو نظـ ٌّ
ـري أكثــر منــه ِعلمـ ّ
يُوا ِجـ ِه المشــكالت علــى األرض يجـ ْد أن الكثيــر مــن الموضوعــات
التــي يهتــم بهــا هــذان القســمان متداخلــة .ثــم إ َّن دارســي
«العالقــات الدوليــة» يرجعــون فــي دراســة الموضــوع إلــى القــرن
الســابع عشــر يــوم نشــأت «الدولــة القوميّــة» فــي أوروبــا.
إال أنــه منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر ،وظهــور
الدولــة القوميــة تدريج ًّيــا ،بــدا فــي األفــق إرهاصــات مــا يمكــن
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أي أن الدولــة أصبــح لهــا حــدود
أن يســمى «العالقــات الدوليــة»ْ ،
جغرافيــة ،وفيهــا ســكان لهــم ثقافــة متقاربــة ومصالــح مشــتركة،
وتتعامــل مــع دول أخــرى قــد تختلــف أو تتناقــض مصالحهــا معهــا.
وتَطـ َّور الوضــع تبا ًعــا فــي القــرون التــي تبعــت ذلــك ،منــذ القــرن
الســابع عشــر حتــى الثامــن عشــر والتاســع عشــر والعشــرين .ومــع
ذلــك التطــور ،نضح ونضــج مفهــوم «العالقــات الدوليــة» ومجاالتها،
التــي أصبحــت مع َّقــدة مــن خــال ظهــور الــدول المســتقلة تبا ًعــا
عــن المســتعمرات القديمــة ،والتــي يتفاعــل بعضهــا مــع بعــض في
إطــار التواصــل الدولــي .فتختلــف أو تتفــق ،بحســب مــا تـراه قري ًبــا
أو بعي ـ ًدا مــن مصالحهــا القوميــة .أمــا العالقــات السياســية ،فقــد
تكــون داخــل الدولــة أو بيــن الــدول ،وتتضمــن تنظيــم المصالــح
البَينيــة.
يثيــر الوضــع الدولــي اليــوم جملــة مــن الهواجــس؛ لــم يَعقــد
مجلــس األمــن((( فــي تاريخــه الطويــل مثــل مــا شــهدناه فــي القرن
الحالــي الواحــد والعشــرين ،مــن حيــث كثافــة عــدد الجلســات،
وكثــرة الموضوعــات المطروحــة علــى أعضائــه للنقــاش .ففــي
معظــم ِسـ ِني مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،كان مجلــس األمــن
يَعقــد جلســاته فــي األوقــات الحرجــة والمتباعــدة .اليــوم نَشــهد أن
االنعقــاد يــكاد يكــون أســبوع ًّيا ،ومعظــم جلســات المجلــس ،إمــا
ألي
ال يُتَّخــذ فيهــا قـرار ملــزم بســبب رفــض هــذه الدولــة أو تلــك ِّ
((( أُ ِ
نش ـئَت األمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي  24تشــرين األول
(أكتوبــر)  1945فــي مدينــة ســان فرنسيســكو فــي غــرب الواليــات المتحــدة
األميركيــة.
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قــرار ُملــزم((( ،وألنــه يخالــف مصالحهــا ،وإ ّمــا يكتفــي المجلــس
مجلــس األمــن
بإعــانٍ غ ْيــ ِر ُملــزم .وفــي بعــض الحــاالت يَتخــذ
ُ
ق ـرا ًرا وال يُن َّفــذ ،كمــا جــرى فــي األســبوع األول مــن آذار (مــارس)
 ،2018حــول وقــف إطــاق النــار فــي الغوطــة الشــرقية مــن
دمشــق .وقــد كانــت الموافَقــة علــى الق ـرار مــن الجميــع ،ولكــن
لــم تُنفــذه إحــدى دول «الفيتــو» (روســيا االتحاديــة) ،التــي ت ُشــارك
فــي الحــرب الســوريّة .الموقــف مــن آل َّيــات مجلــس األمــن ،وأيضً ــا
مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،خاصــة فــي الثلــث األخيــر
مــن القــرن العشــرين واألول مــن القــرن الواحــد والعشــرين ،هــو
فــي الغالــب موقــف المشــكوك فــي قدراتــه علــى الوفــاء بمــا نــذر
الســلم العالمــي».
نفســه لــه فــي البدايــة ،وهــو «الحفــاظ علــى ِّ
وقــد تَب َّيــن هشاشــة قــدرة مجلــس األمــن عندمــا اتخــذت المملكــة
العربيــة الســعودية موقــف االعتــذار بق ـرار تاريخــي فــي تشــرين
األول (أكتوبــر)  ،2013عــن قبــول مقعــد غيــر دائــم فــي مجلــس
األمــن مــدة عاميــن ،بســبب مــا ص ـ َّرح بــه رســم ًّيا الناطــق ب ِْاســم
المملكــة ،وهــو «ازدواجيــة المعاييــر ،وفشـ ُـل األمــم المتحــدة فــي
اتخــاذ موقــف مــن كل مــن القضيــة الفلســطينية والوضــع فــي
ســوريا ،وأن يكــون الشــرق األوســط خاليًــا مــن أســلحة الدمــار
الشــامل»(((.
الح��ق ف��ي رف��ض الق��رارات ه��ي ال��دول الخم��س الكب��رى:
((( ال��دول صاحبِ��ة
ِّ
الواليات المتحدة ،وروسيا االتحادية ،والصين ،وفرنسا ،والمملكة المتحدة.
((( بعــد جهــد ،انتُ ِخبــت المملكــة العربيــة الســعودية أول مــرة لشــغل مقعــد غيــر
دائــم فــي مجلــس األمــن ،ولكــن الدبلوماســية الســعودية وقتهــا أرادت أن
تســجل موق ًفــا تاريخيًّــا وعلنيًّــا ،تشــير فيــه إلــى الضعــف الــذي انتــاب المؤسســة
الدوليــة فــي معالجــة مشــكالت العالــم ال ُملِ َّحــة.
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لعـ َّـل تلــك القضايــا «غيْــر المتعا َمــل معهــا بجديــة» ،ومــا اســتج َّد
بعدهــا مــن موضوعــات ،هــي التــي تضــع لنــا مؤشــر البوصلــة
لدراســة الموقــف ،بيــن مــا تتوقعــه دول مجلــس التعــاون والــدول
الصغيــرة فــي العالــم ،ومــا تســتطيع (أو مــا ال تســتطيع) أن تقــوم
بــه األمــم المتحــدة ومؤسســاتها المختلفــة ـ وعلــى رأســها مجلــس
األمــن ـ فــي التعامــل الناجــح مــع مشــكالت دول المنطقــة ال ُملِ َّحــة
وهواجســها .وال يمكــن دراســة العالقــات الدوليــة دون الحديــث
فــي أهميــة «العالقــات الشــخصية» بيــن زعمــاء الــدول ،في تســيير
تلــك اآللــة الدوليــة أو تعطيلهــا .وم ْهمــا كان تصنيــف الشــكل
السياســي للدولــة ـ ديمقراطيــ ًة كانــت أو ِشــبه ديمقراطيــة أو
شــمولية ـ ،فــإن العالقــات الشــخصية والمواقــف الخاصــة للزعمــاء
ال بــد مــن حســابها ،بوصفهــا عامـ ًـا مه ًّمــا فــي تنظيــم العالقــات
الدوليــة أو عــدم تنظيمهــا.
مراحــل العمــل فــي األمــم المتحــدة تاريخ ًّيــا لعلَّ ـ ُه مــن
نافلــة القــول إن الفكــرة فــي األســاس لقيــام األمــم المتحــدة بعــد
الحــرب العظمــى الثانيــة ،هــي أن يكــون هنــاك «مؤسســة» دوليــة
مرجعيــة ،لهــا قواعــد واضحــة محــددة ،تســتطيع أن ت ُخفــف أو
تمنــع الصراعــات علــى مســتوى العالــم ،بعــد أن ذاق ذلــك العالــم
ـ خاصــة األوروبــي ـ الويــات والدمــار ،مــن ج ـ َّراء الحــروب التــي
أكلــت الحــرث والنســل فــي معظــم مــدن أوروبــا وفــي العالــم
أيضً ــا .ثــم إنهــا كانــت البديــل لمؤسســة أخــرى ظُ ـ َّن أنهــا يمكــن
أن تمنــع الصراعــات ،نشــأت بعــد الحــرب العظمــى األولــى ،وهــي
128

عصبــة األمــم((( .ولكــن األخيــرة فشــلت فــي منــع الحــرب العالميــة
الثانيــة أو إيقافهــا.
فــي ســنواتها األولــى ،حققــت مؤسســة األمــم المتحــدة بعــض
النجاحــات ،حيــث كانــت مكانًــا للتشــاور الدولــي ،إال أنهــا ســرعان
مــا دخلــت فــي مرحلــة «الحــرب البــاردة» ،التــي شــقت العالــم بيــن
عالَــم رأســمالي ،وعالَــم اشــتراكي .والمال َحــظ أن ذانِـ َـك العالَ َم ْيــن،
كان بينهمــا ِشــبه اتفــاق غيــر مص ـ َّرح بــه علــى مواقــع النفــوذ فــي
العالــم بشــكل عــام ،وأُطلقــت يــد كل منهمــا فــي «مراكــز نفــوذه
المفترضــة» .فــإ ْن تَقــ َّدم إلــى أماكــن أخــرى ،ن َِشــط الطــرف األول
فــي إزاحتــه ،مــن خــال مــا كان يُعــرف بـ«الحــرب بالوكالــة» ،ســواء
الســاخنة أو البــاردة .كان المثــال في الشــرق األوســط واض ًحــا ،إذ كان
بحســب التقســيم المفتـ َرض «منطقــة نفــوذ غربــي» ،إال أن التحوالت
السياســية فــي بعــض مناطقــه (مثــل مصــر وســوريا والجزائــر)،
دفعــت القــوى الجديــدة فــي الســلطة إلــى الدخــول فــي صـراع مــع
تلــك القــوى الغربيــة ،ومالــت إلــى حـ ٍّد مــا إلــى المعســكر الشــرقي.
ثــم إ ّن القــوى «الغربيــة» أرادت أن تجنــد المتعاونيــن معهــا (مثــل
(أي خمســينيات
العـراق وإيـران واألردن ولبنــان) فــي ذلــك الوقــت ْ
القــرن الماضــي وســتينياته) ،إلقامــة محــور صـ ٍّد لِمــا اعتب َرتــه تد ُّخـ ًـا
غيــر مرغــوب فيــه مــن المعســكر الشــرقي .ولذلــك ،ظهــر تحالــف
ســمي «حلــف بغــداد» مدعــوم مــن بريطانيــا والواليــات المتحــدة،
إال أن تط ـ ُّور األحــداث ســرعان مــا أفش ـلَه.
((( عصبة األمم كان مق ُّرها مدينة جنيف (سويسرا).
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فــي هــذه المرحلــة «الحــرب البــاردة» ،ســواء في الشــرق األوســط أو
فــي غيــره مــن بلــدان آســيا وإفريقيــا وأميــركا الالتينيــة ،اشــتد الصراع
بالوكالــة بيــن القوتيــن الكبيرتيــن (الواليــات المتحــدة واالتحــاد
ـرب
الســوفيتي) ،ووصــل العالــم نتيجــة ذلــك الصـراع إلــى شَ ـفَا الحـ ِ
النوويــة ،كمــا حــدث فــي أزمــة كوبــا عــام  .1962واســتمر ذلــك
الصـراع بالوكالــة بيــن عامــي  1981و 1989حتــى عهــد الســيد رونالد
ريغــان ،رئيــس الواليــات المتحــدة .فــي هــذا العقــد ق ـ َّرر الرئيــس
ريغــان سياســة أمن ّيــة جديــدة تجــاه االتحــاد الســوفيتي ،وهــي ت َب ِّنــي
أي إنشــاء نظــام صاروخي
سياســة ُعرفــت بمبــادرة «حــرب النجــوم»ْ ،
أي اعتــداء علــى الواليــات المتحــدة .ويشــجع مــن جانــب آخر
يمنــع َّ
صرا ًعــا مســل ًحا فــي أفغانســتان ضــد وجــود االتحــاد الســوفيتي ،وهو
مــا يَ ْعـ ُزوه بعــض المحلِّليــن إلــى تعجيــل ســقوط االتحاد الســوفيتي.
الدبلوماســية الدوليــة مــن الــدوالر حتــى تويتــر العالقــات
الدوليــة فــي عصرنــا الحالــي هــي «حــرب التوازنــات» بيــن
القــوى الكبــرى فــي العالــم ،وخاصــة بيــن الواليــات المتحــدة
واالتحــاد الروســي (االتحــاد الســوفيتي ســابقًا) .وهــذا ال يعنــي
أن بعــض الــدول الصغــرى ال تَدخــل فــي حــرب التوازنــات تلــك،
علــى ســبيل المثــال :تَحــرص األقطــاب الكبــرى علــى خلــق
 Satellite Statesتوابــع لهــا ،مثلمــا فعــل االتحــاد الســوفيتي فــي
دول مثــل أوكرانيــا ،أو كمــا تفعــل الصيــن اليــوم لتشــجيع دولــة
مثــل كوريــا الشــمالية ،أو كمــا تفعــل روســيا االتحاديــة مــع
إي ـران .فبــدلً مــن المواجهــة التــي قــد تكــون ِج ـ َّد ُمكلف ـ ٍة بيــن
القــوى الكبــرى ،نجــد أن هــذه القــوى تَخلــق لهــا «دولً » تــدور
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فــي فلكهــا ،وتقــوم بـ«األعمــال القــذرة» إن صــح التعبيــر فــي
المجــال الدولــي نيابــة عنهــا.
أصبحــت العالقــات الدوليــة ذات طابــع معق ٍ
ّــد جــ ًّدا ،بســبب
االختــال فتــر ًة مــا بيــن القــوى الكبــرى ،وبســبب االســتخدام
المختلــف للوســائل .فقــد مـ َّرت وســائل تطبيــق العالقــات الدوليــة
مــن اســتخدام الــدوالر إلــى اســتخدام المدفــع إلــى اســتخدام
تويتــر ،أو الفضــاء اإللكترونــي ،كمــا نشــاهد اليــوم .وهــي وســائل
متغيــرة إلدارة الصــراع الدولــي ،ظهــرت عنــد اختــال موازيــن
القــوى بيــن الــدول الكبــرى ،تما ًمــا كمــا حــدث فــي العشــريّة
الســابقة للقــرن الواحــد والعشــرين والعشــريّة األولــى مــن القــرن
الواحــد والعشــرين .ففــي تَيْ ِنــك ال َعشــريَّتَين شــهد العالــم ســقوط
االتحــاد الســوفيتي ،نتيجــة الضغــوط االقتصاديــة السياســية
واإلعالميــة علــى منهجــه وطريقتــه فــي إدارة الدولــة ،وتفــردت
الواليــات المتحــدة تقري ًبــا مــع حلفائهــا فــي الســاحة الدوليــة .فــي
تلــك الفتــرة شــهد العالــم «يـ ًدا ُمطْلقــة تقري ًبــا» لتنفيــذ السياســات
األميركيــة ،كمــا شــهد تواف ًقــا كبيـ ًرا فــي عــدد مــن القضايــا الدوليــة
فــي األمــم المتحــدة((( ،ثــم بــدأ األمــر بالتــوازن منــذ أن اســتق َّر
الحكــم ســنة  2010فــي روســيا االتحاديــة((( ،و َوض َعــت اإلدارة
الروســية فــي مخطَّطهــا «إعــادة التــوازن» بيــن القــوى ـ إن أمكــن
((( مثــال علــى التوافــق :مــا حــدث فــي مجموعــة القــرارات التــي صــدرت مــن
مجلس األمن لتحرير الكويت من االحتالل العراقي.
((( فــي ســنة  2010وصــل الســيد فالديميــر بوتــن إلــى الســلطة فــي روســيا
االتحادية.
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ـ إلــى مــا كان عليــه أيّــام االتحــاد الســوفيتي .وقــد بــدأت روســيا
االتحاديــة تســتغل كل ثغ ـرات السياســة فــي الغــرب ،االقتصاديــة
منهــا والسياســية واللوجســتية ،مــن أجــل إ َّما وضــع العوائــق أمامها،
أو تَح ِّديهــا فــي بعــض المناطــق الجغرافيــة مــن خــال «وكالء» ،أو
حتــى القيــام بالتوســع الجغرافــي كمــا حــدث فــي أوكرانيــا.
دول الخليــج واألمــم المتحــدة فــي هــذه البيئــة الصراعيــة
الدوليــة ،بيــن «اختــال التــوازن الدولــي» ومحــاوالت «إعــادة
التــوازن» ،يختفــي االهتمــام بالقضايــا التــي تهــم دول الخليــج،
وهــي أكثــر وضو ًحــا ،ومل َّخصــة بتقديــري فــي األســباب التــي
جعلــت المملكــة العربيــة الســعودية ترفــض دخــول مجلــس
األمــن علــى اعتبــار أنهــا عضــو غيــر دائــم عــام  .2013وتتلخــص
فــي ثالثــة عناويــن رئيســية هــي :القضيــة الفلســطينية ،والقضيــة
الســورية (ومــا جاورهــا مــن تد ُّخــل إيرانــي فــي الجــوار العربــي،
ويشــمل التدخــل فــي اليمــن) ،وأن يكــون الشــرق األوســط خاليًــا
مــن األســلحة النوويــة.
القضيــة الفلســطينية :هــي أم المشــكالت التــي شــهدتها دول
أي منــذ إطــاق
الشــرق األوســط مــن أكثــر مــن قــرن حتــى اليــومْ ،
وعــد بلفــور عــام  .1917وقــد مـ َّرت بعــدد مــن التطــورات .فاألمــم
المتحــدة بوصفهــا جهــازًا دول ًّيــا كانــت طرفًــا فــي ذلــك التطــور.
والقضيــة الفلســطينية هــي فــي الغالــب التــي أنتجــت الكثيــر مــن
الصراعــات فــي الشــرق األوســط وأثَّــرت فــي ُد َولــه ،مــن بينهــا دول
الخليــج .ومــن نتائجهــا االنقالبــات العســكرية فــي عــدد مــن الدول
العربيــة ،التــي عطَّلــت التنميــة فــي الداخــل ،وأولجــت عــد ًدا مــن
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الــدول العربيــة فــي متاهــات أيديولوجيــة ال يـزال تأثيرهــا ملحوظًــا
حتــى اليــوم ،وســوف يبقــى ذلــك التأثيــر بتجليــات مختلفــة .ثــم
إنهــا عطَّلــت التنميــة بمعناهــا الواســع فــي معظــم دول المنطقــة،
ـكال مــن اإلرهــاب المتعــدد الوجــوه ،وال
بــل هــي التــي أفــرزَت أشـ ً
تـزال مفاعيــل هــذه القضيــة تنفــث الكثيــر مــن األزمــات الحــادة،
ويحــاول بعضهــم أن يســتفيد منهــا « ِدعائ ًّيــا» ،كمــا تفعــل اليــوم
الجمهوريــة اإليرانيــة وبعــض القــوى مــن أتباعهــا فــي دول عربيــة،
علــى أســاس «المقاومــة».
ـص مجلــس األمــن ف َعــا القليــل مــن أجــل
األمــم المتحــدة وأخـ ّ
هــذه القضيــة ،وهــي تجــد تف ُّه ًمــا مــن الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة ،ولكــن مجلــس األمــن ،وبســبب المواقــف السياســية
المؤيــدة إلســرائيل مــن بعــض القــوى صاحبــة القــول الفصــل
أي عمــل ِج ـ ّدي باتجــاه وضــع القضيــة علــى
«الفيتــو» ،يُعطــل َّ
مســار معقــول مــن التســوية ،بــل إن الــدول الكبــرى ســاندت
فــي وقــت مــا الدولــة اإلسـرائيلية ،وتجاهلــت فــي نفــس الوقــت
معانــاة الفلســطينيين ،ســوا ٌء الواليــات المتحــدة ،أو االتحــاد
الســوفيتي (ســابقًا) أو روســيا االتحاديــة اليــوم ،أو حتــى فرنســا
وبريطانيــا فــي وقــت أو آخــر .تأثيــر ذلــك فــي دول الخليــج
أي صـ ْرف طاقــة سياســية
كبيــر مــن حيــث المســاندة السياســيةْ ،
لنصــرة القضيــة ،أو بــذل المســاعدات الماديــة ،حتــى إ َّن قطاعــات
« ُمزايِــدة» عربيــة وأيضً ــا إيرانيــة تُح ِّمــل الــدول الخليجيــة
«مقصــرة»
المســؤولية ،وتضــع عليهــا اللــوم الكبيــر باعتبارهــا
ِّ
فــي نصــرة القضيــة كمــا تَ َّدعــي.
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القضيــة الســورية :هــي قضيــة أصبحــت معقــدة ،وقــد أوفــدت
إليهــا األمــم المتحــدة حتــى اآلن علــى األقــل ثــاث شــخصيات
دوليــة ،عملــت بوصفهــا مبعوثــة مــن ِقبــل األمــم المتحــدة ،وهــي:
كوفــي عنــان ،واألخضــر اإلبراهيمــي ،وســتيفان ديمســتورا .فق ـ َّدم
كل اجتهــاده لحــل القضيــة الســورية دون نتيجــة تُذْكــر ،و ُعقــدت
ٌّ
االجتماعــات واللقــاءات ،إال أن الحــرب اســتمرت ،بتد ُّخــل مــن
إي ـران وروســيا االتحاديــة ،حيــث عطَّلــت األخيــرة أكثــر مــن ق ـرار
دولــي تجــاه تلــك القضيــة .وال ت ـزال القضيــة الســورية تســتنزف
الشــعب الســوري ،وجهــود العــرب أيضً ــا ،وخاصــة دول الخليــج
التــي تربطهــا بالشــعب الســوري وشــائج األخ ـ َّوة.
القضيــة اليمنيــة :تتدخــل فيهــا مباشــرة دولــة إيـران ،لنصــرة فريــق
صغيــر ضــد إرادة شــعب كامــل .وقــد تدخلــت األمــم المتحــدة
أيضً ــا حتــى اآلن علــى األقــل بثالثــة مبعوثيــن مــن ِقبــل األميــن
العــام ســنة  ،2018دون نتائــج ملموســة تُذْكــر ،هــم :جمــال بــن
عمــر ،وإســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد ،وأخيــ ًرا مارتــن غريفيــث
البريطانــي الــذي ُعيِّــن فــي شــباط (فبرايــر)  .2018وقــد حــاول
الجميــع الوصــول إلــى رأس جســر لبــدء التفــاوض ،لحــل تلــك
المشــكلة التــي انقلــب فيهــا علــى الشــرعية ِ
فصيـ ٌـل يمني يَ ْســتقوِي
بإيـران .إال أن تلــك الجهــود ،ومنهــا مشــروع قـرارات مجلــس األمــن
التــي لهــا عالقــة باليمــن ،عطّلهــا مــرة أخــرى االتحــا ُد الروســي،
الــذي يدعــم مشــروع إي ـران فــي اليمــن.
الســاح النــووي فــي المنطقــة :بــؤرة االهتمــام هنــا هــي االتفــاق
الــذي وصلــت إليــه الــدول الخمــس العالميــة ذات العضويــة
الدائمــة فــي مجلــس األمــن (الواليــات المتحــدة ،واالتحاد الروســي،
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وبريطانيــا ،وفرنســا ،والصيــن)((( .ومــن خــارج المجلــس :ألمانيــا
االتحاديــة ،والجمهوريــة اإليرانيــة؛ و ُوقِّــع عليــه فــي  14تمــوز
(يوليــو)  ،2015وكان عـ َّراب ذلــك االتفــاق الرئيس األميركي الســابق
بــاراك أوبامــا ووزيــر خارجيتــه جــون كيــري .إال أن بنــود االتفــاق
يعــاد النظــر فيهــا حال ًّيــا ســنة ( ،)2018بنشــاط بيــن الواليــات
المتحــدة واالتحــاد األوروبــي .يقــود تلــك المراجعــة الســيد دونالــد
ترامــب رئيــس الواليــات المتحــدة ،حيــث إن ذلــك االتفــاق ال يمنــع
إيـران مــن صنــع أســلحة دمــار شــامل «نــووي» ،لكنــه يؤ ِّخــر ذلــك
زمن ًّيــا فقــط .وهــو مــا اعتُبــر غ ْيــر مقبــول لــدى دول الخليــج ،وأيضً ا
لــدى اإلدارة األميركيــة الحاليــة (دونالــد ترامــب) ،إال أن األمــم
المتحــدة تقــف عاجــزة مــن جديــد عــن المســاهمة فــي تغييــر
ذلــك االتفــاق ،بســبب الرفــض الروســي.

فضــا عــن فتــرة انحســار القــوة الروســية «االتحــاد
ً
الخالصــة
الســوفيتي» فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي ،والتــي
كان فيهــا احتــال العــراق للكويــت عــام  ،1990وصــدرت فيهــا
ق ـرارات مــن مجلــس األمــن عديــدة و ُملزمــة ،فــإ َّن مســيرة أعمــال
مجلــس األمــن لــم تكــن مواتيــة للكثيــر مــن القضايــا العربيــة
والخليجيــة وهــي مترابطــة .ونشــهد اليــوم صرا ًعــا دوليًّــا ِ
محتد ًمــا
فــي أكثــر مــن منطقــة علــى األرض العربيــة والجــوار الخليجــي،
تقــف فيــه األمــم المتحــدة ومؤسســات ُها المختلفــة عاجــزة عــن
تقديــم حلــول لتلــك البــؤر الملتهبــة ،منهــا ســوريا واليمــن ،وأيضً ــا
((( اصطلَــح اإلعــام الدولــي علــى تســمية ذلــك االتفــاق  ،1+5وهــو فــي الحقيقــة
.1+6
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الع ـراق ولبنــان وليبيــا وفلســطين ،علــى الرغــم مــن دخــول دول
ـس األمــن مثــل الكويــت(((؛ وذلــك بســبب «ص ـراع
خليجيــة مجلـ َ
األفيــال» المحتــدم بيــن االتحــاد الروســي فــي األســاس والواليــات
المتحــدة ،التــي تعضدهــا بدرجــات مختلفــة دول أوروبــا الغربيــة.
ومــن الواضــح أن ذلــك الص ـراع الــذي يأخــذ أشــكالً مــن التلــون
ـح للســخونة أكثــر
فــي أماكــن متعــددة علــى الكــرة األرضيــة ،مرشَّ ـ ٌ
فــي األشــهر واألعــوام المقبلــة .فــكل فريــق اليــوم يســتعرض قوتــه
المعنويــة والماديــة ،إللحــاق الضــرر بمصالــح الطــرف اآلخــر.
فــي السياســة ،التوقــع ضــرب مــن المغامــرة غيــر مضمونــة النتائــج.
فقــد تتطــور األمــور إلــى األســوأ ،أو قــد تتحســن فجــأة .واألمــر
المؤكــد أن دول الخليــج ألســباب مختلفــة ،ال تســتطيع أن ت َجمــع
األطـر َاف المختلفــة علــى أهميـ ِة القضايــا التــي لهــا أولويــة عندهــا،
بســبب التناقــض األساســي والكبيــر بيــن القطبيــن العالم َّييــن .فهــي
تخســر ،ألن القطبيــن لهمــا وجهــات نظــر مختلفــة ،وأولويــات
مختلفــة .فالقصــور هنــا ليــس ذات ًّيــا ،ولكــن موضوع ًّيــا يخــص
صــف خليجــي
اآلخريــن .إال أن لفــت النظــر إلــى أهميــة بنــاء ٍّ
متماســك واضــح األهــداف ،مثــل بنــاء جبهــة عربيــة «للراغبيــن»،
يُسـ ِّهل إقنــاع األطـراف الدوليــة بأهميــة ت َف ُّهــم الهواجــس الخليجية،
ألن الخليــج هــو مصــدر الطاقــة الدوليــة ،وســوق للمنتجــات ،ومم ٌّر
حيــوي لتجــارة العالــم.
 2نيسان (أبريل) 2018
((( الكويــت أصبحــت عضـ ًوا غيــر دائــم فــي مجلــس األمــن مــدة ســنتين ،بــد ًءا مــن
عام .2018
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تفعيل العمل العربي المشترك:
بناء تحالف الراغبين وتجديد شباب الجامعة
ـي فــي هــذه المرحلــة
تحالــف الراغبيــن يشــهد اإلقليــم العربـ ّ
التاريخ ّيــة مجموعــة مــن الظواهــر ال تشــهدها أقاليــم العالــم
األخــرى .واإلقليــم العربــي لــه ثقافــة وتاريــخ وتـراث وآمال مشــتركة.
ولكــن فــي الوقــت نفســه ،هــو إقليــم متعــدد الكيانــات ،أفــرزت
خيــارات وسياســات مختلفــة ،وفــي بعضهــا مصالــح متضاربــة إلــى
درجــة الصــراع المباشــر وغيــر المباشــر .مــن جهــة أخــرى ،هــو
اإلقليــم الوحيــد تقري ًبــا اليــوم الــذي تتدخــل فــي شــؤونه العديــد
مرســل أو دبلوماســي ،ولكــن مــن
مــن القــوى ،ليــس مــن خــال كالم َ
خــال واقــع ملمــوس علــى األرض .فالجــوار الجغرافــي يتدخــل ،مثــل
تد ُّخــل إي ـران ،وهــو النمــوذج الظاهــر علــى الســطح فــي كل مــن
الع ـراق وســوريا ولبنــان واليمــن ،وفــي مناطــق أخــرى بشــكل غيــر
ظاهــرِ ،مثــل تد ُّخــل تركيــا فــي كل مــن العراق وســوريا ،ومـ ِّد نفوذها
إلــى أماكــن أبعــد فــي اإلقليــم العربــي ،كتد ُّخلهــا غيــر المباشــر فــي
كل مــن مصــر وقطــر .أيضً ــا تشــترك دول عظمــى فــي التدخــل فــي
شــؤون اإلقليــم ،مثــل تد ُّخــل روســيا االتحاديــة فــي ســوريا ،حيــث
امتــد نفوذهــا إلــى مناطــق أخــرى ،وتد ُّخــل الواليــات المتحــدة علــى
األرض فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة .أيضً ــا يجــري صـراع ســاخن مــن
جانــب آخــر بيــن «مكونــات عربيــة» علــى أرض عربيــة ،كمــا يحــدث
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فــي ليبيــا علــى وجــه العمــوم ال الحصــر .وت َبــرز الحساســيات لكــي
يُشــتَّت المشــهد العربــي ،كمــا فــي الصــراع علــى الصحــراء فــي
المغــرب ،أو الص ـراع علــى ميــاه النيــل ،بــل حتــى الخــاف المعلَــن
علــى مسلســات تلفزيونيــة((( .أمــام هــذا المشــهد المعقــد ،تواجــه
فرضي ـ ُة العمــل العربــي المشــترك فــي هــذا المنعطــف التاريخــي
الكثي ـ َر مــن الصعــاب ،وهــي حزمــة معقــدة فــي هــذه المرحلــة
العمــل العربــي المشــترك مثلهــا قبــل
ُ
التاريخيــة ،إذ لــم يواجــه
اســتقالل كثيــر مــن ُد َولِــه بعــد الحربَيــن العالم َّيتَيــن األولــى والثانيــة
مــن االســتعمار المباشــر ،وال بعدهــا.
بــدأ العــرب يَ ُعــو َن أهميــة تنظيــم أنفســهم ،فأنشَ ــ ُؤوا الجامعــة
العربيــة ،التــي شــهدت فــي مســيرتها الطويلــة((( تَغيُّـ ًرا فــي دورهــا
و ُمه َّماتهــا .فأصبــح الــدور والمهمــة مــن أحاجــي السياســة العربيــة
المعاصــرة .لقــد ُولــدت الجامعــة العربيــة قبــل خمســة وســبعين
عا ًمــا ،حيــث أعلَنــت فــي قصــر الزعف ـران بالقاهــرة فــي  22آذار
(مــارس)  ،1945بعــد تمهيــد ومفاوضــات اســتمرت قبــل ذلــك
بضــع ســنين ،ميثاقَهــا الــذي اتَّفــق عليــه الموقِّعــون ،المكـ َّون مــن
عشــرين مــادة ،وثالثــة مالحــق ،غيــر الديباجــة .و ُعقــدت « ِق ّمــة
الد َّمــام» (القمــة العربيــة التاســعة والعشــرون) ـ وهــي إحــدى
مؤسســات الجامعــة وأهمهــا ـ فــي جــ ٍّو سياســي غيــر مســبوق،

((( كما حدث بين مصر والسودان ،أو بين اإلمارات و ُعمان.
((( جــزء مــن مقــال للكاتــب نُشــر فــي جريــدة الشــرق األوســط فــي  14نيســان
(أبريــل) .2018
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فــي نيســان (أبريــل)  .((( 2018أمــا رقــم القمــة ،فهــو ِمثــل معظــم
أعمــال الجامعــة ،التــي ليــس هنــاك توثيــق دقيــق لهــا .إ َّن َمــن
يقــرأ اليــوم ميثــاق الجامعــة ،يَشــعر بأنهــا «نظــام يريــد وال
يريــد» ،حيــث إن تفســير مــواد ذلــك الميثــاق مطَّاطــي وقريــب
ـص أحــد مــوا ِّده« :إقامــة وطــن
إلــى الغمــوض ،مثلمــا ورد فــي نـ ِّ
عربــي مــع احت ـرام ســيادة األعضــاء» ،وأيضً ــا« :ال يجــوز اســتخدام
ـض المنازَعــات ال َبينيــة» ،وأيضً ــا« :ال يجــوز اتِّبــاع سياســة
القــوة لفـ ِّ
خارجيــة تض ـ ُّر بسياســة الجامعــة العربيــة».
مــن المهــم أن نَلحــظ أن البروتوكــوالت التــي ُســميت بروتوكــوالت
اإلســكندرية ،وم َّهــدت للميثــاق العتيــد ،أي القواعــد العامــة التــي
خاصيــن ،أحدهمــا
نبــع منهــا ميثــاق الجامعــة ـ أفــردت قرا َريــن َّ
لفلســطين ،واآل َخــر لِلُبنــان .و ُهمــا البلــدان اللــذان ـ بعــد أكثــر مــن
ثالثــة أربــاع القــرن ـ ال ي ـزاالن يشــكالن «مشــكلة» عربيــة حتــى
اليــوم .ففلســطين فــي نضــال مســتمر دون نجــا ٍح كبيــر ،أو اختـراقٍ
سياســي لــه مع ًنــى علــى األرض يقــود إلــى إنصــاف الفلســطينيين،
علــى الرغــم مــن مالحظــة حضاريــة تَض َّمنهــا الميثــاق تجــاه اليهود،
حيــث جــاء فــي الميثــاق« :نتألــم لِ َمــا أصــاب اليهــود فــي أوروبــا
مــن الويــات واآلالم» ،فــي إشــارة واضحــة إلــى إدانــة التصفيــات
والمالحقــات والتطهيــر ال ِعرقــي ،التــي حدثــت ِلُنــاس فــي أوروبــا
بســبب ديانتهــم .أمــا القــرار المل َحــق حــول لبنــان ،فهــو يؤكــد
األهميــة القصــوى الســتقالل لبنــان .ويــا لألســف ،اليــوم قـرار لبنــان
الســيادي ،هــو ق ـرار مختطَــف ،ويُس ـيَّر فــي الغالــب مــن طه ـران.
((( رقــم القمــة  29هــو الرقــم الرســمي ل ِقمــة الد َّمــام ،إال أن عــدد القمــم ـ إ ْن حســبنا
القمــم غ ْيــر العاديــة ـ هــي أكثــر مــن ذلــك.
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كان مــن المفــروض أن تكــون «الجامعــة العربيــة» نظا ًمــا إقليميًّــا
متماس ـكًا ،فيــه منافــع لــكل أعضائــه ،عســي ًرا اختراقُــه ،ويُ ِ
خضــع
األنظمــة لــه ،إال أن الواقــع اليــوم وبعــد مســيرة ثالثــة أربــاع
القــرن ،نــرى فيــه أن هــذا التنظيــم اإلقليمــي لــم يســتطع أن يحقق
الحــد األدنــى مــن «عمــلٍ عربــي مشــترك وف ّعــال» .واآلن أمامنــا
ِخيــاران ،إ َّمــا أن ن َِســير ســيرتَنا األولــى فــي عقــد االجتماعــات فــي
إطــار هــذا المنتــدى ،وإصــدار الق ـرارات ،ثــم ينســى الجميــع أن
ينفِّــذوا مــا اتُّ ِفــق عليــه ،وإ َّمــا أن نعتــرف بــأن الوضــع العربــي
الحالــي ال يمكــن لــه أن يَ ِســير ســيرت َه األولــى .فهــو أكثــر مــن
َحـرِج ،بــل َخ ِطــر .وعلينــا أن نُغ ِّيــر جذريًّــا مــن المســيرة الســابقة،
ف َنبنــي تحالفــات يمكــن أن تُسـ َّمى «تحالــف الراغبيــن» لمواجهــة
األخطــار الرئيســية المحــددة ،أي يكــون هنــاك محــور عربــي
يواجــه مشــكالت «األمــة التــي فــي خطــر» ،بجديــة يســتحقها
الوضــع المخيــف الــذي نعيشــه ،وبطريقــة مدروســة و ُم َمنهجــة.
وقــد حــدث فــي الســنوات األخيــرة (أكثــر مــن ربــع قــرن حتــى
اآلن) قيــام تجمعــات حاولــت أن تس ـ َّد القصــور الــذي نشــأ مــن
الخالفــات العربيــة ـ العربيــة ،فــي إطــار التجمــع األكبــر (الجامعــة
العربيــة) ،مثــل «مجلــس التعــاون الخليجــي» ،الــذي يصــادف
اليــوم عقبــات بعــد مســيرة ناجحــة فــي فتــرة ســابقة ،أو مثــل
«مجلــس التعــاون العربــي» الــذي ســرعان مــا أفــل((( ،أو «التجمــع
المغاربــي» القليــل الفعاليــة.
((( مجلــس التعــاون العربــي كان يشــمل :مصــر ،والعـراق ،واألردن ،واليمــن .ولكــن
سرعان ما انهار.
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أســباب القصــور العربــي عــن تفعيــل العمــل المشــترك

أي فــي العق َديــن أو الثالثــة التــي ِ
لحقــت
معظــم ســنوات التكويــنْ ،
بإنشــاء الجامعــة العربيــة ،كانــت دولهــا المســتقلة تواجــه «اآل َخــر
المســتع ِمر» الــذي يهيمــن علــى بقيــة أجــزاء الوطــن العربــي
(مثــل :بريطانيــا فــي الشــرق ،وفرنســا فــي الغــرب) .وكانــت الــدول
المســتقلة عــام  1945هــي ســبع دول ،تســاند تلــك الــدول أو
بعضهــا ،بشــكل أو بآخــر ،فيمــا ُســمي بعصــر التحــرر العربــي(((.
ُ
الــدول الحاصلــة علــى اســتقاللها تلــك الخاضعــ َة
فســاندت
لالســتعمار للتخلــص منــه ،حتــى ترا َجــع ال ُمهي ِمــن الغربــي
وانحســر نفــوذه ،ونمــا عــدد أعضــاء الجامعــة ليصبــح أكثــر ـ ثــاث
م ـرات ـ مــن عــدد المؤسســين .اليــوم األمــة فــي خطــر ،ال ألنهــا
تواجــه «هجمــة غربيــة اســتعمارية» كمــا كانــت فــي معظــم
ســنوات التكويــن؛ إذ كانــت تلــك المواجهــة «أســهل» نســب ًّيا رغــم
مــا شــابَها مــن دم وتضحيــات كبــرى .أيضً ــا اســتمرت المواجهــة
مــع إس ـرائيل عقــو ًدا طويلــة ،حتــى قــررت بعــض الــدول العربيــة
أن تنهــي تلــك المواجهــة الســاخنة ،ووقَّ َعــت علــى اتفاقــات مــع
إسـرائيل (مثــل مصــر واألردن) .فأصبــح العمــل مــن أجــل القضيــة
الفلســطينية هــو عمــل دبلوماســي وسياســي.
أ ّمــا فــي عصرنــا هــذا ،فالمواجهــة اختلفــت ،ألنهــا فــي األســاس
مــع دول إقليميــة تريــد الهيمنــة علــى أمــة العــرب البالــغ عددهــم
اليــوم ثالثمائــة وخمســين مليــون نســمة ،وتتميــز أراضيهــم
((( دراســة ســاهم فيهــا عــدد مــن ال ُكتّــاب (وبينهــم كاتــب هــذه المطالعــة) ،نُشــرت
في األهرام القاهرة ،في  24حزيران (يونيو) .2016
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بثــروات طبيعيــة .ثــم إ ّن جغرافيَّتهــم تتوســط الغــرب والشــرق.
وفــي نفــس الوقــت ،فــإ َّن عــد ًدا مــن الــدول العربيــة إمــا يمكــن
تصنيفهــا بأنهــا «فاشــلة» ،أو «مه ـ َّددة بالفشــل» ،وتخــوض حروبًــا
أهليــة .وال يتأخــر فيهــا ِ
متخ ـ ُذ الق ـرار عــن تجا ُهــل رغبــة أغلبيــة
شــعبه ،أو اســتدعاء «الخارجــي» ،بــل وإبــادة شــعبه مســتخد ًما
الســاح الكيمــاوي المحــ َّرم علــى النطــاق العالمــي .ت َظهــر لنــا
الــدول الفاشــلة أو المهـ َّددة بالفشــل فــي لبنــان وســوريا واليمــن،
حتــى فــي العـراق وليبيــا ،علــى درجــات مختلفــة ،ويهيــم الالجئــون
العــرب علــى وجوههــم فــي أقاصــي األرض .كل ذلــك يحتــاج إلــى
خطــة إنقــاذ مــن جان َبيــن ،األول منهمــا هــو اتخــاذ كل مــا يلــزم
للمحافظــة علــى الــدول العربيــة التــي لــم يَطُلْهــا الخلــل ،حتــى
تبقــى ســالمة ،وتُشــكل رأس الجســر لإلنقــاذ .وهنــا يتركّــز العمــل
علــى بنــاء تحالــف جــدي وحقيقــي مح ـ َّدد األهــداف .والجانــب
اآلخــر هــو وضـ ُع حــد أدنــى لقبــول األنظمــة الفاشــلة فــي محيــط
الجامعــة ،حتــى ال تُســمم أجــواء العمــل العربــي وتُعطلــه مــن
مهماتــه التاريخيــة التــي يتطلــع إليهــا الشــعب العربــي فــي كل
مــكان ،وهــي :الحريــات والتنميــة واالســتقرار.
إيــران ،التــي هــي مصــدر تهديــد حقيقــي للنظــام العربــي
ـي واقتصــادي ،علــى عكــس
ب ُر َّمتــه ،وهــو تهديــد اســتراتيجي وقَومـ ّ
مــا يصــ ِّوره اإلعــام المزيَّــف الــذي يريــد الترويــج لصــراع ُســ ِّني
شــيعي((( .وهــو أبعــ ُد مــن الحقيقــة بفراســخ ،ألن الطموحــات
((( تلــك الفكــرة تجــد قبــولً واســ ًعا مــن طهــران ،وتُســتخدم تكتيكيًّــا مــن أجــل
الحشد والتجنيد.
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اإليرانيــة هــي فــي ُصلبهــا قوميــة فارســية واقتصاديــة ،ال ت َســتخدم
السـذَّج .واألمــة فــي خطــر ،ألن هنــاك
الشــيعية إال غطــا ًء لتضليــل ُّ
قـ ًوى إقليميــة أخــرى تريــد التمــدد تحــت غطــاء اإلســام السياســي
السـ ِّني .هــذه المــرة هــي تركيــا ،التــي تــرى أن مشــروعها هــو الذي
ُّ
يســود .وهــو مشــروع مــن جديــد ليــس مذهب ًّيــا ،لكــن
يجــب أن ُ
قوم ًّيــا طوران ًّيــا واقتصاديًّــا أيضً ــا .لهــذا فهــي تتدخــل فــي أكثــر مــن
مــكان فــي الشــأن العربــي بصــورة مباشــرة ،أو مــن خــال الدعــم
الســلم األهلــي فــي
اإلعالمــي واللوجســتي لقـ ًوى ترغــب فــي هــدم ِّ
عــدد مــن الــدول العربيــة .ولعــل الصــورة القاتمــة التــي جمعــت
الرئيــس الروســي باإليرانــي والتركــي ،لكــي يبحثــوا فــي الشــأن
الســوري «العربــي» ،خيْ ـ ُر دليــل علــى ذلــك التدخــل الســافر(((.
هــذان المشــروعان (اإليرانــي والتركــي) ،كالهمــا يُســتخدمان
أداتَيــن :األولــى مذهبيــة ،والثانيــة َمظهــر ال ُمدافــع عــن فلســطين.
أمــام هذيــن المشــروعين اإليرانــي والتركــي ،وأمــام حقيقــة
ســقوط عــدد مــن دول اإلقليــم فــي حــروب أهليــة ،وتدخــات
إقليميــة وعالميــة ،أو تحــت ســيطرة أحــد أقطــاب المشــروعين ـ
يبــدو أن المخــرج هــو بنــاء تحالــف عربــي سياســي مك ـ َّون مــن
الراغبيــن فــي ذلــك ،وتجديــد شــباب الجامعــة العتيــدة ـ إن أمكــن
ذلــك ـ ،وتطويــر ميثاقهــا .هــدف االئتــاف الجديــد يجــب أن يكون
إبعــاد المنطقــة عــن هــوة التمــزق ،وتفعيــل عمــل عربــي مشــترك
يســتطيع وقْــف تمــدد المشــروعين اإلقليميَّيــن ،ووقْــف األطمــاع
((( ُعقدت ال ِقمة في نيسان (أبريل) .2018
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األخــرى التــي تهــ ِّدد بعــض الــدول العربيــة((( ،وأيضً ــا يســتطيع
أن يقــدم البديــل الحضــاري واإلنســاني .ذاك مــا يُفت ـ َرض فيــه أن
أي تكتُّــل عربــي .و ِمــن
يكــون هــدف الجامعــة الجديــد ،أو هــدف ِّ
مصلحــة الــدول العربيــة ،خاصــة التــي لــم تَســقط فــي مرحلــة
الخطــر واالضطـراب ،أن تتمســك بالنظــام اإلقليمــي العربــي ،علــى
أن يج ـ َّدد علــى أســاس أكثــر وضو ًحــا وموضوعيــة ممــا ســبق ،وأن
تحافــظ علــى جذوتــه مشــتعلة ،وقــادرة علــى المقاومــة .بعدهــا
يمكــن إقامــة تحالــف دولــي ،يســاعد علــى رفــد هــذا التحالــف
الســلم واألمــن فــي ربــوع المنطقــة.
اإلقليمــي وإشــاعة ِّ
بيئــة مضطربــة يعيــش العالــم الــذي نحــن فيــه زم ًنــا أقـ ّـل مــا
يقــال عنــه إنّــه زمــن الاليقيــن .بعــض األقــوال تذهــب إلــى أن
المرحلــة العالميــة الحاليــة المشــبعة باالضطــراب ،ت ُشــبه كثيــ ًرا
مرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة بمــا فيهــا مــن خلــل
فــي األمــن العالمــي ،وانشــطار حــا ّد فــي المواقــف تجــاه القضايــا
الكبــرى ،وض ْعــف فــي المؤسســات الدوليــة بــل وتفككهــا ،وص ـراع
علــى المــوارد ،وأزمــات ماليــة مســتمرة .والبيئــ ُة العربيــة ليســت
اســتثنا ًء مــن ذلــك الاليقيــن ،بــل إنهــا تــكاد تصبــح بــؤرة الص ـراع
فــي عالــم مــا بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيتي .فــي هــذه البيئــة
الاليقينيــة تعمــل مؤسســاتُ العامــل المشــترك كالجامعــة العرب ّيــة و
مؤسســات كمجلــس التعــاون الخليجــي .وهنــاك الكثيــر مــن اللــوم ـ
برأيــي كثيـ ٌر منــه غيــر موضوعــي ـ ،يو َّجــه إلــى «الجامعــة العربيــة»
((( ِمــن تلــك األطمــاع :مشــكلة ميــاه النيــل المحتـ ِـدم َحولهــا النقــاش ،بيــن مصــر
والسودان وإثيوبيا.
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باعتبارهــا مؤسســة فــي حــد ذاتهــا .وهــو تو ُّجــه إلــى «لَـ ْوم ال ُمبلِّــغ
عــن الحريــق ،بــدلً مــن ُمشْ ـ ِعل الحريــق» بحســب المثــل الســائر.
مدخــا إلــى
ً
فــي الجامعــة هنــاك مســاران يمكــن وصفهمــا
اإلصــاح :األول منهمــا هــو «هيكليــة الجامعــة وإدارتهــا» ،والمســار
الثانــي مــا تســتطيع الجامعــ ُة (باعتبارهــا مجمو ًعــا) أن تق ِّدمــه
للمســار السياســي ،أو االقتصــادي العربي المشــترك .كال المســارين:
حصل
مؤسســة ،و«تأثيرها السياســي» ،همــا « ُم ِّ
«الجامعــة» بوصفهــا َّ
قــوة» نتيجــة مكوناتهــا ،وهــي الــدول العربيــة ،وليســت قــوة فــي
حــد ذاتهــا .فمــدى قــوة الجامعــة أو ضعفهــا يكــون بحســب قــوة
مكوناتهــا واإلرادة السياســية لــدى تلــك الــدول .وأيضً ــا المشــروع
الــذي يمكــن أن يقــال عنــه إنــه «الرافعــة» للعمــل العربــي
المشــترك ،يُ ْمكــن أن يُصلَــح القليــل منــه فــي هيــكل الجامعــة ،وهو
غيــر مطــروح اليــوم علــى المســتوى اإلداري ،وهــو فــي حــد ذاتــه
قليــل ،بمعنــى أن ذلــك اإلصــاح الــذي تح ـ َّدث عنــه بعضهــم فــي
زمــن ســابق ،لــم يعــد حتــى مطرو ًحــا للنقــاش ،فهــو يحتــاج إلــى
توافُــق بيــن أعضــاء الجامعــة أنفســهم ،كمــا يحتــاج إلــى تمويــل،
ـب المنــال.
وكالهمــا متعـذِّر فــي هــذه البيئــة التــي حولنــا ،أو صعـ ُ
أمــا المســار الثانــي وهــو الفعــل السياســي ،فهــو أيضً ــا متعــذر
بشــكل أكبــر ،ألن الــدول المشــاركة فــي معظمهــا اليــوم ،هــي
إمــا فــي وســط ص ـراع دمــوي فــي داخلهــا ،أو مرت َهنــة إلــى قــوة
خارجيــة «إقليميــة» ،وغيــر قــادرة علــى الفعــل بســبب مــا تمـ ُّر بــه
مــن ظــروف سياســية واقتصاديــة صعبــة.
ِمــن التعجــل لَــوم الجامعــة بوصفهــا «مؤسســة» علــى الوضــع
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العربــي المتدهــور ،فهــي قويــة بقــوة أعضائهــا ،وضعيفــة أيضً ــا
بضعفهــم .فالعــرب ليــس لديهــم ممــا يمكن أن يُسـ َّمى «المشــروع
الرافعــة» كمــا اتضــح لنــا فــي الســابق .فلم يعــد مشــروع «النهضة»
مطرو ًحــا ،ولــم يعــد محاربــة «المســتعمر» لــه قيمــة كمــا كان،
حتــى إن مشــروع «مناصــرة فلســطين» بمــا يعنيــه مــن حشــد
وتحضيــر لــم يعــد مشــرو ًعا مت َف ًقــا عليــه .فــي الجانــب اآلخــر ،فــإن
«مجلــس التعــاون» الــذي حقــق نجاحــات فــي العقــود الثالثــة مــن
إنشــائه ،دخــل أيضً ــا مرحلــة «البيــات» النســبي بســبب الخــاف
بيــن بعــض مكوناتــه ،وهــي مكونــات علــى أرض الواقــع أكثــر
قُربًــا مــن غيرهــا فــي النســيج العربــي ،ولكنهــا أيضً ــا لــم تســتطع
تجنــب عطــب التغيــرات اإلقليميــة واالجتهــادات السياســية لِ َمــا
بعــد مرحلــة مــا ُس ـ ِّمي بالربيــع العربــي.
فــي المنظــور القريــب ،ال بــد أن يكــون هنــاك مــا يســمى «تعــاون
القادريــن» مــن العــرب .وليــس أمامنــا هنــا للتفكيــر فــي هــذا
التوجــه إال النظــر إلــى الــدول القــادرة .و ِمــن القادريــن فــي الــدول
العربيــة ال يوجــد اليــوم غيــر مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية،
مــع بعــض دول الخليــج ،وهــذا المحــور يمكــن أن تنضــم إليــه
كل مــن األردن والمغــرب ،وهــي األجــزاء التــي لــم تعطــب فــي
منظومــة الجامعــة العربيــة بعــد تســونامي مــا ُعــرف بـ«الربيــع
العربــي» .باقــي الــدول بحســب مــا ســلف ،إ َّمــا فــي حالــة حــرب
أهليــة ـ بشــكل أو بآخــر ـ قادتهــا إلــى أن تصبــح «دولً فاشــلة»،
وإ ّمــا يعتريهــا عجــز سياســي بســبب تأثيــر البيئــة المحيطــة ،أو
عجــز داخلــي اقتصــادي .المطلــوب اليــوم ،هــو مــا يمكــن أن
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أي أن يكــون هنــاك محــور عربــي فــي
يُسـ َّمى «توافُـ َـق القادريــن»ْ ،
داخــل الجامعــة ،يشــكل رافعــة ويو ِّحــد نظرتــه إلــى التحديــات
القائمــة ،وهــي كثيــرة ،ويحــدد العمــل المشــترك بمشــروع واضــح
وحداثــي لمواجهــة تلــك التحديــات ،أو العامــل علــى تخفيــف
آثارهــا الســلبية فــي العمــل العربــي المشــترك ،وخلْــق أمــل جديــد
للجماهيــر العربيــة التــي أصيبــت اليــوم باإلحبــاط واإلعيــاء م ًعــا.
القــوى الغربيــة الكبــرى بشــكل عــام ،تنســحب مــن المشــاركة فــي
دفــع أثمــان للحلــول المطلوبــة إقليم ًّيــا .فقــد تَحـ َّول الغرب بشــكل
عــام مــن مرحلــة «االشــتباك اإليجابــي» فــي قضايا الشــرق األوســط،
إلــى مجــرد «اإلحســان إلــى الالجئيــن» القادميــن مــن الشــرق
األوســط ،بــل وفــي بعــض األوقــات مطاردتهــم .وقــد أصبحــت
معظــم المجتمعــات الغربيــة منقســمة علــى نفســها ،وحكوماتهــا
متــرددة .فــا أمــل فــي «تعــاون عربــي ـ غربــي» إلعــادة األمــور
إلــى مســارها الســابق ،أو لالنتقــال بهــا إلــى مــكان أفضــل.

هــل يمكــن إيجــاد تحالفــات جديــدة عربيــة دوليــة؟

أحــد الحلــول التــي يمكــن التفكيــر فيهــا لتفعيــل العمــل العربــي
المشــترك أو بعضــه ،هــو إيجــاد تحالفــات دوليــة لوضــع حلــول
للمشــكالت العالقــة مــن حــروب أهليــة أو بينيــة فــي المنطقــة.
هنــا أيضً ــا تُثــار الشــكوك ،فاالتحــاد الروســي ال يمكــن االعتمــاد
عليــه لســببين :األول منهمــا قصــوره الذاتــي ،والثانــي الثمــن الــذي
يرغــب فــي الحصــول عليــه مــن العــرب .أ ّمــا الصيــن ،فــا ت ـزال
واقفــة علــى بعــد فــي األفــق ،وبعيــدة عــن االشــتباك اإليجابــي،
والقــوى الجديــدة كالهنــد وتركيــا واقعــة فــي مشــكالتها ،وبعضهــا
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يتدحــرج نحــو الخــوار .وأمــا الغــرب ،فهــو يســير إلــى انقســام بيــن
طرفَــي األطلســي ،إذ سياســة اإلدارة األميركيــة الجديــدة علــى األقــل
«غيــر قابلــة للتنبُّــؤ» ،وسياســة أوروبــا عاجــزة فــي نهايــة األمــر عــن
الفعــل ،وتبحــث األخيــرة عــن وســائل ترميــم المشــهد ،ليــس حــل
المشــكالت جذريًّــا.
محــور «الســعودية/الخليج ومصــر وبعــض الــدول العربيــة القليلة»،
الــذي نجــا جزئ ًّيــا مــن ســلبيات «الربيــع» إن صــح التعبيــر ،قــادر
علــى أخــذ المبــادرة ،إال أن تلــك المبــادرة تحتــاج إلــى «مشــروع»
أقــرب مــا يمكــن أن
واضــح .وأعتقــد أن هــذا المشــروع هــو
ُ
يكــون إلــى «إقامــة الدولــة العربيــة الحديثــة والعادلــة» ،والتعمــق
فــي األهــداف التــي ي ـراد تحقيقهــا .فهــل هــي ص ـ ُّد المشــكالت
والتقليــل مــن الخســائر ،أم هــي مبــادرة إيجابيــة إلنقــاذ األمــة
مــن هــذا التدهــور الحاصــل ،حتــى نصــل إلــى ذلــك المــكان؟ إ َّن
«تحديــد أهــداف النهــوض» يحتــاج إلــى خطوتيــن :األولــى منهمــا
هــي اإلقــرار بــأن العمــل «باإلجمــاع» فــي محــراب الجامعــة
العربيــة قــد ولَّــى زمانــه ،والثانيــة أن يتوافــق القــادرون علــى فهــم
مشــترك لِ َمــا يجــب أن يكــون فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن
ولبنــان والعــراق ،أي يكــون هنــاك موقــف محــدد وواضــح مــن
المشــكالت التــي تعانيهــا تلــك البلــدان ،ورســم خارطــة الحلــول،
وطريــق مشــتركة إلــى الخــروج مــن تلــك المعضــات.
فــي الجانــب اآلخــر ،يجــب التوصــل إلــى اتفــاق علــى موقــف
مو َّحــد مــن «الطمــوح اإليرانــي» فــي األرض العربيــة ،ألن ذلــك
الطمــوح هــو أحــد ـ وال أقــول كل ـ أســباب االضط ـراب الحاصــل.
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فالتدخــل اإليرانــي فــي كل مــن ســوريا والع ـراق واليمــن ولبنــان
واضــح المعالــم ،ثــم إ َّن تد ُّخــل روســيا فــي ســوريا أمـ ٌر ال بــد مــن
التوافــق علــى تقييمــه جماعيًّــا ،والتوقــف أمــام تحدياتــه.
الجامعــة العربيــة بوصفهــا فكــرة أو مؤسســة ،أمــ ٌر يحتــاج إليــه
العــرب اليــوم أكثــر مــن أي وقــت آخــر .كانــت الجامعــة إ َّمــا مكانًــا
للصـراع ،أو ممـ ًّرا لتمريــر خطــوات دوليــة الحقــة .فلــم يعــد الوقت
وال البيئــة المحيطــة بالعــرب ،يَســمحان اليــوم بهــذا االمتيــاز الــذي
كان ممك ًنــا فــي األيــام الســهلة .تحـ ِّدي الجامعــة العربيــة يأتــي من
داخــل دولهــا .فهنــاك شــعور بفشــل «أهــداف الربيــع العربــي»،
وأيضً ــا هنــاك ضغــوط حقيقيــة علــى االقتصــاد العربــي ،أوصلــت
عــد ًدا مــن الــدول العربيــة إلــى العجــز المالــي واالســتدانة مــن
الخــارج.
لقــد فقـ َدت الــدول العربيــة المنتجــة للنفــط فــي الثــاث ســنوات
الماضيــة نِصــف دخلهــا ،بــل إن بعضهــا بــدأ باالســتدانة الخارجيــة
أو الداخليــة ،وهــو أمــ ٌر ســوف يســتمر فــي المنظــور القريــب
والمتوســط .فلــن يعــود المــال «النفطــي» متوافـ ًرا بنفــس الســهولة
الســابقة ،وذلــك يوقــع ضغوطًــا ضخمــة علــى النســيج الداخلــي
ٍ
محــددات
نقــص التمويــل
فــي دول النفــط وخارجهــا ،ويضــع
ُ
لإلق ـراض أو المســاعدات للــدول األُخــرى .فبعــض الــدول العربيــة
كل شــهر فــي كيفيــة تدبيــر أمــوال لموظفيهــا،
اليــوم يَحــا ُر آخ ـ َر ِّ
وهــذا األمــر ســوف يُســمع أيضً ــا فــي العالقــات ال َبينيــة العربيــة
بشــكل ســلبي .الصــورة قاتمــة ،ومــا تســتطيع مؤسس ـ ُة الجامعــة
العربيــة اليــوم أن تُقدمــه للــدول والقــادة ،هــو أن ت َبســط أمامهــم
149

الحقائــق ،والكثيــر منهــا ُمعتــم .لذلــك ،فــإن البحــث عــن عــزم لدى
«تعــاون القادريــن» أصبــح ضــرورة اســتراتيجية عربية ،إلنقــاذ األمة
مــن التدهــور المشــا َهد ،ووضْ ـعِ العمــل العربــي ولــو فــي عــدد
محــدود مــن الــدول علــى ســكة الخــاص ،والتــي ســوف تعمــل
رافع ـ ًة للعمــل المســتقبلي.
 7حزيران (يونيو) 2018
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دول الخليــج وعــام األزمــات الكبــرى :الفــرص المتاحــة
هــي إعــادة دراســة عوامــل القــوة
عــن امتـزاج الداخــل بالخــارج لــم يشــهد عــام « 2019أحداثًــا
كبــرى جديــدة» ،بــل شــهد اســتمرار تلــك األزمــات الكبــرى .وبعضها
كان صغيـ ًرا وكبــر ،وبعضهــا ُولــد كبيـ ًرا ثــم صغــر .عــاش العالــم عام
 2019وهــو يُســاير تلــك األزمــات ،علــى الصعيــد الدولــي واإلقليمي
والمحلــي ،إال أ َّن مــا شــهده هــذا العــام أو أصبــح أكثــر ُوضو ًحــا
ِمــن قَبــل ،هــو «ظا ِه ـ َرة التأثيــر والتأثــر المتبا َدلــة بيــن الداخــل
والخــارج» .فلــم تَ ُعــد السياســة الخارجيــة فقــط «خارجيــة» فقــط،
ولــم تَ ُعــد السياســة الداخليــة «داخليــة» .والمراقــب أينمــا اتجــه
بــه الــرأي لتحليــل ظاهــرة اجتماعيــة أو سياســية ،يُقابَــل بتلــك
العالقــة الوثيقــة بيــن الداخــل والخــارج ،بيــن ظاهــرة هنــا وأخــرى
هنــاك تُش ـكِّل ر َّد ِفعــل لهــا ،وذلــك ربمــا بســبب تع ُّقــد العالقــات
الدوليــة ،وربمــا بســبب ثــورة االتصــاالت التــي لــم تُ ْبــقِ برز ًخــا َّإل
وب َنــت عليــه جس ـ ًرا .علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــإن «أزمــة
شــمال ســوريا» بيــن األت ـراك واألك ـراد الســوريين (التــي انفجــرت
فــي الثلــث األخيــر مــن هــذا العــام)ُ ،سـ ِم َعت بقــوة فــي هيكليــة
المؤسســات األميركيــة السياســية الكبــرى ،وهــي أكبــر دولــة فــي
عالمنــا اليــوم مــن حيــث االقتصــاد والتأثيــر ،وذلــك مثــل أزمــة
«البريكســت» (خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي) ،التــي
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قــد تكــون مدخـ ًـا إلــى تفكيــك المملكــة المتحــدة كمــا ُعرفــت
تاريخيًّــا ،وألهميتهــا فــي مســتقبل االتحــاد األوروبــي أيضً ــا.
وهكــذا هــي الظواهــر السياســية التــي تحيــط بنــا .فنحــن اليــوم
أمــام عــدد مــن «األزمــات» التــي يمكــن أن تؤثــر فــي مســار
دولنــا فــي الخليــج ،وتؤثــر فــي واقعنــا السياســي واالقتصــادي بــل
واالســتراتيجي .بعضهــا تأثيــره مباشــر ،وبعضهــا تأثيــره غيــر مباشــر.
أي مــن
ألي متابــع أن يحــدد علــى وجــه الدقــة أهميــة ٍّ
ال يمكــن ِّ
األزمــات حولنــا وتأثيرهــا فــي مســيرتنا السياســية أو التنمويــة .فقــد
تكــون «أزمــة» نظنهــا صغيــرة ،وتكبــر خــال أيــام قالئل ،وقــد تكون
«كبيــرة» ثــم نراهــا تتالشــى فــي أيــام أيضً ــا .ولكــن ،مــا ســوف
يُتنــاول فــي هــذه المطالعــة ،هــو عبــارة عــن ســرد وانتقــاء لتلــك
األزمــات التــي يراهــا الكاتــب مؤثِّــرة ،أو قــد تؤثــر فــي مســيرة دول
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام أو أعــوام قادمــة .وإ ْن كان قــد
«ســن ًة فــي
قيــل إن «أســبو ًعا فــي السياســة» هــو زمــن طويــل ،فــإن َ
السياســة» هــي زمــن أطــول بكثيــر ،ألن المتغيـرات الحادثــة علــى
الســاحة السياســية وعلــى الســاحة «التقنيــة» فــي عالمنــا ســريعة،
بــل ُم ْج ِهـ ٌد تت ُّب ُعهــا ،وهــي تتغيــر بيــن يــوم وآخــر.
أكبــر األزمــات أرى أن أكبــر األزمــات التــي تواجههــا دول
الخليــج ،هــي أزمــ ٌة مركَّبــ ٌة يمكــن أن نُطلــق عليهــا بالمجمــل
«أزمــة الديمقراطيــة الغربيــة» ،أو «أزمــ ُة الخلــلِ الفــاد ِح فــي
النظــام السياســي الغربــي علــى اختالفــه» .هــذا الخلــل يؤثّــر فــي
الســلم العالمــي ،ال ســيما دول الخليــج لكونهــا «مخزنًــا
اســتتباب ِّ
للطاقــة» .فترابُــط العالــم واعتمــاده المتبــادل علــى الســلع
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جعــا منــه شــريطًا واحــ ًدا منتظ ًمــا .لذلــك ،فــإن
َ
والخدمــات،
احتيــاج العالــم إلــى الطاقــة يتركــز نظــره علــى الخليــج ،المصــد ِر
األكبــر للطاقــة األحفوريــة (النفــط والغــاز) ،علــى اعتبــار أنــه مــكان
لالهتمــام االســتراتيجي ،ثــم إن الخليــج يعتمــد مــن جهــة أخــرى
فــي «أ ْم ِنــه اإلقليمــي» علــى تلــك الــدول الغربيــة .فالخلــل هنــاك
ـلفت،
يؤثــر هنــا .اليــوم تلــك الــدول تم ـ ُّر بأزمــة ،بحســب مــا أسـ ُ
يمكــن تســميتها أزمــة «ديمقراطيــة» إن صحــت التســمية ،تجعــل
حكوماتهــا الغربيــة تَفقــد النظــرة الطويلــة إلــى األمــور والمصالــح،
وتتحــول سياســاتها إلــى النظــرة اآلنيــة الســريعة .أكبــ ُر تلــك
الــدول هــي الواليــات المتحــدة ،وهــي أكثــر التصاقًــا «فــي التاريــخ
(أي فــي الواليــات المتحــدة)
المعاصــر» بأحــداث الخليــج .هنــاك ْ
يَشــعر المراقــب بأنهــا تمـ ُّر فــي الســنوات األخيــرة بـ«أزمــة ثقــة»
بآليَّــة العمــل الديمقراطــي .فنحــن أمــام رئيــس هــو دونالــد ترامب،
جــاء مــن خــارج رحــم «المؤسســة السياســية التقليديــة» .فهــو
رجــل ُم ْحـ ِـدث فــي السياســة الدوليــة ،وتاريــخ الرجــل كلــه عبــارة
كل خبرتــه هنــاك .ومــا
عــن صفقــات فــي «ســوق العقــار» ،وب َنــى َّ
عملُــه السياســي كمــا يَظهــر إال إكمـ ٌ
ـال لتلــك المســيرة «التجاريــة»
ـح الخاصــة علــى
التــي تُعلــي الصفقــات علــى المبــادئ ،والمصالـ َ
العامــة .وقــد نقــل خبــرة «العمــل مــع سماســرة العقــار» وبنفــس
آل َّيتهــا إلــى العمــل السياســي والدبلوماســي ،مــع الكثيــر مــن
رئيســا ال يتــورع عــن
«الثأريَّــة» تجــاه اإلدارة الســابقة .فوجدنــا ً
بنــاء المواقــف فــي السياســة ،وخاصــة الخارجيــة التــي ت َعنينــا،
علــى معادلــة «الربــح والخســارة» الماديــةَ :مــن دفَــع؟ وكــم دفــع؟
ف ُيؤطِّــر ذلــك بمصالــح الواليــات المتحــدة كمــا يفهمهــا.
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لــذا ،أصبحنــا أمــام معضلــة االبتعــاد عــن اتخــاذ القــرار بدافــع
سياســي أو اســتراتيجي أو حتــى أيديولوجــي ،إلــى دافــع مصلحــي
مــادي مباشــر وض ِّيــق .تلــك الظاهــرة لــم يألفهــا العالــم فــي
مســيرته السياســية ،وبالتأكيــد لــم يألفهــا فــي القــرن العشــرين ومــا
بعــده ،حيــث إن صـراع «األيديولوجيــات» ومــا يتبعهــا مــن حريــات
اإلنســان وحقوقــه واســتقالل دول ،كانــت البوصلــة التــي تقــود
السياســات الدوليــة حتــى وقــت قريــب ،طب ًعــا دون نفــي للمصالــح
الســلم العالمــي .فلــم ي ُع ْد
الماديــة ،ولكــن بعيــن «مفتوحــة» علــى ِّ
ذلــك مركزيًّــا فــي السياســة الخارجيــة األميركيــة القائمــة .وإلــى
جانــب األزمــة األميركيــة فــي السياســة الخارجيــة وتأثيرهــا فينــا،
فــإن األزمــة السياســية فــي بريطانيــا هــي أيضً ــا الفتــة .فمعركــة
خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي المســماة بريكســت ،قــد
اســتهلَكت المؤسســة السياســية البريطانيــة وال تـزال تفعــل ،حتــى
إن االتفاقــات مــع االتحــاد األوروبــي التــي جــرى التوصــل إلــى
أكثــر مــن صيغــة لهــا ،ســوف تَضــع المملكــة المتحــدة فــي طريــق
التفكيــك الجغرافــي ،وهــو احتمــال يجعــل بريطانيــا مشــغولة
بنفســها ســنوات قــد تَطُــول .كِ َل البلديــن (الواليــات المتحــدة
فاعــا وأكثــر تأثيــ ًرا فــي شــؤون دول الخليــج
ً
وبريطانيــا) كان
«األمنيــة واالســتراتيجية» علــى امتــداد المائــة عــام الماضيــة .فنحن
أمــام تغ ُّيــر أساســي فــي مواقــف واســتراتيجيات ألهـ ِّم ال ِع َب ْيــن على
مســتوى العالــم ،وعلــى مســتوى منطقــة الخليــج.
األزمــة الديمقراطيــة أيضً ــا تصــل إلــى بــاد غربيــة أخــرى ،مــن
خــال التوجــه إلــى إفــراز حكومــات «شــعبوية» منغلقــة علــى
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كل مــن
نفســها كمــا فــي إيطاليــا وإســبانيا ،وربمــا ت َلحــق بهــا ٌّ
ألمانيــا وفرنســا فــي القريــب؛ مــا يجعــل دول الخليــج تنظــر إلــى
تلــك األزمــة الديمقراطيــة الممتــدة فــي دول الغــرب الصناعــي،
علــى اعتبــار أنهــا معطِّلــة لمــا اســتقرت عليــه السياســات مــن
الســلم العالمــي ،وتجــاه
جانــب تلــك الــدول فتــرة طويلــة تجــاه ِّ
اســتقرار المنطقــة الخليجيــة .فنحــن هنــا فــي مرحلــة الاليقيــن،
التــي تُفرزهــا «األزمنــة السياســية» فــي الغــرب.
االتحــاد الروســي والصيــن تنطبــق علــى روســيا والصيــن
بشــكل عــام مقولــة« :إن الشــيوعية هــي الطريــق الطويــل إلــى
الوصــول إلــى الرأســمالية» .فلــم يعــد الخــاف فــي بدايــة القــرن
الحــادي والعشــرين كمــا كان فــي معظــم القــرن العشــرين خالفًــا
أيديولوج ًّيــا ،تُقــ ِّدم فيــه الــدول والمجتمعــات األخــرى «المنافــع
والمضــار» ألنظمتهــا السياســية ،مــن أجــل إغ ـراء الــدول األخــرى
لاللتحــاق بهــذا المعســكر أو ذاك ،بــل أصبــح الص ـراع «مصلحيًّــا»
ال يهتــم باأليديولوجيــا .فيُقــ ِّدم االتحــاد الروســي مــن جهتــه مــا
يمكــن أن يسـ َّمى «الحفــاظ علــى الوضــع القائــم» للــدول الفاشــلة،
بصــرف النظــر عــن مصالــح الشــعوب .فهــي اليــوم تعضــد الحكــم
الســوءات التــي
«الشــمولي» فــي ســوريا ،بعيــ ًدا عــن كل تلــك َّ
يرتكبهــا النظــام ضــد شــعبه ،وعــن المجــازر والترحيــل الفئــوي
القبيــح .وأيضً ــا تعضــد النظــام اإليرانــي الــذي ليــس بأقــل قباحــة
فــي نظامــه الداخلــي تجــاه النــاس مــن الســوري .وتَرغــب روســيا
فــي التمــدد فــي اإلقليــم العربــي غربًــا إلــى شــمال إفريقيــا ،وكل
ذلــك مــن أجــل مصالــح اقتصاديــة روســية ،وأيضً ــا للتعويــض عــن
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«انكســار» تَشــعر بــه بســبب ســقوط االتحــاد الســوفيتي القديــم
وتَف ُّك ِكــه .فتأخــذ طريقهــا فــي التمــدد السياســي مــن خــال
الوجــود الموضوعــي عســكريًّا ودبلوماســيًّا ،فــي ضــوء انســحاب
المعســكر الغربــي ،وعلــى رأســه الواليــات المتحــدة ،حيــث تجــد
وســع نفوذهــا.
روســيا األرض ســهلة أمامهــا لتُ ِّ
أيضً ــا لــم تعــد روســيا «مخيفــة» للنظــام الغربــي كمــا كانــت ،ألن
«الرأســمالية» هــي الطريقــة المعتمــدة فــي االقتصــاد الروســي ،كما
فــي االقتصــاد الغربــي .أمــا الصيــن ،فإنهــا تُمثــل بالفعــل «الطريــق
الطويلــة إلــى الشــيوعية باتجــاه الرأســمالية» ،وتَبنــي قُ َّوتهــا
حســنة مــن الرأســمالية،
االقتصاديــة بشــكل ســريع علــى آليــات ُم َّ
وتحتــاج بالضــرورة إلــى أســواق ،منهــا الســوق الخليجيــة .وأيضً ــا
تقــوم بتطويــر آلــة عســكرية ضخمــة .وقــد قامــت بعــض دول
الخليــج بفتــح بابَــي التجارة «والسياســة» مــع الصيــن ،إال أن األخيرة
ليســت علــى عجلــة مــن أمرهــا فــي التدخــل المباشــر .فهــي تلتقط
الفــرص أينمــا ظهــرت ،وتقــوم بالتوســع االقتصــادي مــع إيــران،
وتتعامــل مــع دول الخليــج ،وهــي ،حتــى اآلن علــى األقــل ،ليــس
لهــا «أظفــار عســكرية» فــي المنطقــة ،و ُجـ ُّـل أظفارهــا تســتخدمها
فــي محيطهــا المباشــر ،ولكنهــا فاعلــة علــى المســتوى الدولــي،
خاصــة فــي المجــال االقتصــادي وفــي مجلــس األمــن .وأيضً ا تتوســع
فــي أســواق إفريقيــا وأميــركا الالتينيــة ،وتُزاحــم المنتجــات الغربية،
إلــى درجــة أننــا نشــهد «حربًــا تجاريــة» اليــوم بينهــا وبيــن أميــركا،
وهــي حــرب تؤثــر قط ًعــا فــي دول الخليــج.
إيــران أزمــة مســتمرة لقــد آن األوان لِ َننظــر نحــن عــرب
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الخليــج إلــى التمــدد اإليرانــي ،ليــس تحــت عنــوان «تصديــر
الثــورة» ،بــل تحــت عنــوان «رغبــة الســيطرة» .فحقيقــة التمــدد
اإليرانــي فــي الجــوار ،هــي مـ ُّد النفــوذ الفارســي القومــي التاريخــي
تحــت شــعارات مختلفــة ،منهــا إعــاء «المذهبيــة» .ويتصاعــد
رفــض ذلــك التمــدد بيــن القطا َع ْيــن الشــيعي والعربــي فــي كل مــن
لبنــان وســوريا والعـراق واليمــن .األماكــن التــي يظهــر فيهــا النفــوذ
أشــكال مــن المقاومــة لذلــك النفــوذ .فتهــدف
ً
اإليرانــي ،تُطــ ِّور
السياســة اإليرانيــة فــي الجــوار إلــى «خلْــق دويــات» داخــل
الدولــة العربيــة «الفاشــلة» ،تكــون فيهــا هــي المتحكمــة فــي تلــك
«الدويــات» ســواء عــن طريــق تمويلهــا أو تســليحها ،وتضغــط
علــى هيــكل الدولــة الظاهــري ،كمــا هــو بيِّـ ٌن فــي كل مــن العـراق
(الحشــد) ،ولبنــان (حــزب اللــه) ،واليمــن جماعــة (الحوثــي) .وأيضً ا
تُش ـكِّل السياســة اإليرانيــة لهــا «أنصــا ًرا» وت ُ َم ْذ ِهبُهــم فــي كل مــن
ســوريا وبــاد عربيــة أخــرى ،وتقــوم بالتدريــب والتمويــل لجماعات
أخــرى فــي البحريــن وشــرق المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر
والســودان والمغــرب وتونــس .تحــت الحكــم المذهبــي القابــع فــي
العصــور الوســطى ،المصــاب ب َوســواس الفشــل والســقوط ،ال يــرى
أي انفـراج فــي الموقــف اإليرانــي تجاه «التمـ ُّدد المزمن»
المراقــب َّ
للمصالــح اإليرانيــة فــي دول الجــوار العربــي .فهنــاك ِمــن القــوى
المســتفيدة مــن جماعــات أو حــكام «فــي الســاحة العربيــة» ،مـ َن
يَ ُروقُهــم ويعضــد مصالحهــم هــذا التمــد ُد اإليرانــي ،ويحقــق مــن
جهــة أخــرى «حالــة مــن الرضــا النفســي» للجماهيــر اإليرانيــة أو
لبعضهــا ،علــى اعتبــار أن دولتهــم لهــا كل ذلــك النفــوذ وتقــف
أمــام القــوى العظمــى.
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علــى الرغــم مــن العقوبــات التــي تفرضهــا الواليــات المتحــدة
أي عقوبــات
علــى إي ـران ،فإنهــا عقوبــات مــن طــرف واحــد ،ألن َّ
ال تُشــارك فيهــا كثي ـ ٌر مــن الــدول ،مع َّرضــة لالخت ـراق ،كمــا ظهــر
أخي ـ ًرا فــي تعا ُمــل بنــوك فــي الخفــاء مــع المصالــح اإليرانيــة ،أو
االتفــاق الصينــي اإليرانــي االقتصــادي الضخــم .وال يبــدو فــي األفــق
أي طريــق توافُقــي بيــن دول الخليــج وإيـران ،ألن النظــام اإليرانــي
ُّ
يــرى أنــه ِ
منتصــر ،وأن الســماء تُناصــر مشــروعه التوســعي .ال يَ ْخفى
أن هنــاك « َح ْبـ ًـا ُس ـ ِّريًّا» بيــن تركيــا وإي ـران .فتجمعهمــا المصالــح
المشــتركة مــن جهــة ،وأيضً ــا «اإلســام السياســي» مــن جهــة أخــرى.
لذلــك ،فــإن «التناغــم» بيــن سياســات تركيــا وإيــران يُعــ ِّزز مــن
مصالــح االثنيــن علــى حســاب الــدول العربيــة فــي الجــوار ،ومنهــا
دول الخليــج.
الموقــف الخليجــي اليــوم ،الموقــف الخليجــي ليس في أحســن
أحوالــه ،وقضيــة قطــر تُضا ِعــف االنقســام تقري ًبــا فــي كل المجاالت
أمــام تهديــد إيــران .فتتراجــع دول عــن ملفــات اســتراتيجية
مشــتركة مــع الســعودية (فــي اليمــن خــاف صامــت) ،وتتحالــف
قطــر مــع «اإلخــوان وتركيــا» لتُشــكل شــر ًخا أمــام أي مشــروع
«توحيــدي» فــي السياســات العامــة المعلَنــة لــدول الخليــج .وقــد
ـي» مــدة طويلــة ،نتيجــة الص ـراع
يخســر الخليــج «الع ـر َاق العربـ َّ
بيــن مكوناتــه وعــوار التركيبــة السياســية التــي خلَّفهــا االحتــال
األميركــي ،بــل قــد تُوصــل العـراق إلــى الحالــة اللبنانيــة ،مــن خــال
تح ُّكــم ميليشــيات مدعومــة مــن إيـران ومســت ِندة إلــى المرجعيــة؛
مــا يضاعــف الخطــر علــى دول الخليــج سياسـ ًّيا واجتماع ًّيــا بشــكل
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كبيــر .فتقــوم إيــران بخلخلــة المؤسســات العراقيــة ،ومضاعفــة
عــدم الرضــا بيــن قطاعــات واســعة مــن الشــعب العراقــي؛ مــا قــد
يَنتــج منــه ســقوط الع ـراق فــي فوضــى تفيــض بإشــكاليتها علــى
جيرانهــا فــي الخليــج.
أمــا علــى الصعيــد اليمنــي ،فــإن الصــورة هنــاك صعبــة أيضً ــا.
فالحــرب ضــد الحوثــي يُعطلهــا نســب ًّيا الخــاف بيــن الفرقــاء
اليمنييــن مــن جهــة ،والخــاف «الظاهــر أو الصامــت» بيــن دول
التحالــف العربــي مــن جهــة أخــرى ،فضـ ًـا عــن اســتنزاف الحــرب
فــي اليمــن للمــال والجهــد الدبلوماســي ،وأيضً ــا فتــح البــاب ألولئك
الناقديــن علــى مصراعيــه للنيــل مــن دول التحالــف ،وخاصــة
الخليجيــة منهــا.
الموقــف االقتصــادي الدولــي مــن المؤشــرات المتوافــرة
اقتصاديًّــا ،أن العالــم يتجــه إلــى «مرحلــة انكمــاش قصــوى»
ســوف تؤثــر فــي العمــات ،وفــي الطلــب العالمــي علــى الســلع
والخدمــات ،والتــي ســوف ينــزاح تأثيرهــا إلــى «أســعار النفــط»
(عمــود االقتصــاد فــي الخليــج)؛ مــا يعنــي ضغوطًــا علــى الميزانيات
تُنتــج ضغوطًــا اجتماعيــة علــى الســلطات القائمــة ،وتوفِّــر أرضً ــا
خصبــة لطالبــي التأجيــج السياســي علــى المســتوى اإلقليمــي
والمحلــي تحــت شــعارات مختلفــة .ثــم إن صيحــات التحذيــر مــن
«الخطــر علــى المنــاخ العالمــي» ،التــي تتصاعــد دول ًّيــا ويصبــح لهــا
ضجيــج إعالمــي عالمــي ،تشــير إلــى مســاهمة النفــط والغــاز فــي
تلــوث البيئــة علــى المســتوى العالمــي ،علــى اعتبــار أنــه خطــر
داهــم .وتتصاعــد المطالبــات بقــوة علــى إيجــاد بدائــل للنفــط.
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فــإن ع َرفْنــا أن النفــط اليــوم تذهــب نســبة كبيــرة منــه إلــى
«االحتـراق الداخلــي» فــي االســتهالك (أي الســيارات) ،فــإ َّن العالــم
يتجــه إلــى االســتغناء عــن ذلــك بتشــجيع التوســع فــي صناعــة
الســيارات الكهربائيــة ،وابتــكار الطاقــة البديلــة؛ مــا يشــكل ضغوطًــا
هائلــة علــى أســعار النفــط فــي المســتقبل ،وهــي المصــدر األكبــر
لميزانيــات دول الخليــج اليــوم.
ال بــد مــن ربــط الموقــف هنــا باحتمــال تطــور «الصناعــة النوويــة
وهاجســا سياس ـ ًّيا .ولذلــك
هاجســا بيئ ًّيــا،
اإليرانيــة» ،التــي تُشــكل
ً
ً
األمــر تداعيــات خطيــرة علــى حيــاة الناس فــي الخليج ومســتقبلهم،
حيــث إن نتيجــة هشاشــة هــذه الصناعــة فــي البيئــة اإليرانيــة
الحاليــة ،والســرعة التــي تريــد بهــا الدولــة اإليرانيــة «فَـ ْرد عضالتهــا
النوويــة» ،قــد تُك ـ ِّرر حادثــة تشــيرنوبل (نيســان (أبريــل) ،)1986
التــي وقعــت فــي أوكرانيــا وتضــررت منهــا بــاد بعيــدة ،أو كارثــة
فوكوشــيما فــي اليابــان (آذار (مــارس)  ،)2011أو مــا حــدث أخيـ ًرا
فــي روســيا (نيســان (أبريــل)  .)2019ومــن المؤكــد أن إج ـراءات
الســامة فــي المنشــآت النوويــة اإليرانيــة ،أقـ ُّـل بكثيــر مــن تلــك
اليابانيــة أو الروســية .فــإ ْن أضفنــا إلــى كل تلــك العوامــل «عامــل
الحــرب التجاريــة» ،ليــس بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة فقــط،
بــل بيــن األخيــرة وحلفائهــا مثــل ألمانيــا وفرنســا ،فــإ َّن احتمــال
تباطــؤ االقتصــاد العالمــي يصبــح حقيقــة قريبــة إلــى التحقــق ،مــع
مــا يُفــرزه كل ذلــك مــن مخاطــر.
ال َمخاطــر أمــام كل هــذه المخاطــر أو «األزمــات» ،نجــد أن
مجلــس التعــاون اليــوم ،بســبب األزمــة الداخليــة التــي يواجههــا،
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ليــس فــي أقــوى حاالتــه ،مــع وجــود القــوة التــي تحملهــا بعــض
ُد َولــه (المملكــة العربيــة الســعودية) .إ ّن «العــزم الكلــي» للمجلــس
علــى الفعــل «قــد وهــن» كثي ـ ًرا فــي الســنوات األخيــرة ،بســبب
ـي ناتــج مــن عــدم االتفــاق علــى السياســات
تشـتُّت ظاهــري أو خ ِفـ ّ
المشــتركة ،والتــي يجــب أن تُتبــع فــي العديــد مــن تلــك الملفــات
المؤثــرة مــن ِقبــل الــدول المكونــة لــه .ثــم إن اليــد الخليجيــة غيــر
قــادرة علــى التعامــل مــع «عــدم اليقيــن» القــادم مــن تذبــذب
كل يــوم هــي فــي حــال ،وال
السياســات األميركيــة .فاألخيــرة َّ
يمكــن الركــون إلــى مســار متوقَّــع لهــا فــي المســتقبل القريــب أو
المتوســط .أمــا التصريحــات القادمــة مــن رأس الســلطة األميركيــة،
فهــي ليســت مســتغ َربة فقــط ،ولكنهــا تفتــح البــاب واس ـ ًعا لنقــد
ـكل َمــن وجــد نفســه ُمعارضً ــا لدولــة أو
سياســة االرتبــاط بهــا ،لـ ِّ
ألخــرى مــن دول الخليــج ،ســواء لــدول تعلــن العــداء مثــل إيـران،
أو لق ـ ًوى سياســية مثــل جماعــة اإلخــوان المســلمين.
أوروبــا ليســت خيــا ًرا ممك ًنــا أيضً ــا ،ألنهــا غيــر قــادرة وغيــر راغبــة
فــي االنخ ـراط الجــاد فــي ش ـراكة اســتراتيجية مــع دول الخليــج.
تبقــى روســيا والصيــن ،إال أن االثنتَيْــن تبحثــان عن مصالــح وتضعان
رِجـ ًـا فــي الخليــج العربــي ،وأخــرى فــي الجانــب اإليرانــي ،وهمــا
تعلمــان أن مصالــح االث َن ْيــن (العربــي واإليرانــي) متصادمــة .الوضــع
العربــي خــارج مجلــس التعــاون يمــر بمرحلــة ســائلة ،وتــكاد
تكــون ســائبة ،فــي ســوريا ولبنــان واليمــن وليبيــا ،حتــى فــي مصــر
وتونــس والســودان .تلــك بلــدان تم ـ ُّر بأزمــات مختلفــة ومتنوعــة،
مــن داخليــة إلــى خارجيــة إلــى أزمــة اقتصاديــة ،وأيضً ــا أزمــة
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ُحكــم .شــهد عــام  2019االســتقرا َر فــي مــكان واحــد فــي المنطقــة
العربيــة ،وهــي «دول الخليــج العربــي» ،إال أن هــذا االســتقرار قــد
يكــون مهـ َّد ًدا ،نتيجــة التطــورات الخارجيــة والداخليــة التــي تعمــل
علــى تقويــض ذلــك االســتقرار .أمــا المخاطــر االقتصاديــة ،فهــي
حتــى اآلن لــم تتوقَّــع مــاذا ســوف يحــدث فــي «اليــوم التالــي».
الفــرص الفــرص المتاحــة هــي دراســة عوامــل القــوة فــي الخليــج
(مــا هــي تلــك العوامــل؟ وكيــف يمكــن تفعيلهــا؟) .وربمــا ِمــن
الفــرص أيضً ــا الذهــاب إلــى اســتراتيجية تــكاد تكــون متكاملــة مــا
أول مصفوفـ ُة مــا يُتَّفــق عليــه خليج ًّيــا وبشــكل
أمكــن ،تُوضَ ــع فيهــا ً
محــل نقــاش موضوعــي فــي
َّ
نهائــي ،ثــم مــا يمكــن أن يكــون
المســتقبل ،مثــل العمــل علــى تخفيــض التوتــر بيــن دول المنظومــة
الخليجيــة.
ُ
أول مــا يجــب العمــل عليــه ،هــو وقــف الحــرب اإلعالميــة
واالســتنزاف لعــدد مــن األطــراف ،ثــم البنــاء علــى قواعــد ثقــة
جديــدة .وذلــك كلــه يحتــاج إلــى مؤسســات ،ربمــا خــارج اإلطــار
الرســمي ،لتفعيــل ذلــك التوجــه ،إال أن َح ِم َّيــة االصطفــاف اليــوم ال
ـرأي ثالــث أن يَظهــر ،علــى الرغــم مــن قناعتــي الشــخصية
تُتيــح لـ ٍ
بــأن هنــاك خســارة للجميــع فــي هــذا اإلقليــم مــن اســتمرار التوتر.
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ثــاث قضايــا تُشــكِّل مشــهد المنطقــة خــال العقــد
الجديــد :فلســطين وإيـران وجماعــات اإلســام السياســي
األحــداث وصيرورتهــا تمـ ُّر منطقــة الشــرق األوســط في الوقت
الحالــي بمــا يمكــن أن يس ـ َّمى بـ«منخفضــات شــديدة» ،سياس ـيًّا
واقتصاديًّــا واجتماعيًّــا .وقــد بــدأت تلــك المنخفضــات منــذ نهايــة
العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،واســتمرت طــوال
ٍ
عقــد تؤثــر فــي األحــداث ،واســتغرقت معظــم ســنوات العقــد
الثانــي أو كلَّــه .ونحــن اآلن علــى مشــارف العقــد الثالــث ،الــذي
ال يمكــن علــى وجــه الدقــة بيــان علــى أي وجــه ســوف يكــون
«سياسـ ًّيا واجتماع ًّيــا واقتصاديًّــا» .وهــو مــا نحــاول ســبر غــوره فــي
هــذه المطالعــة ،وقــد يخضــع لعــدد مــن الســيناريوهات ،بعضهــا
معتــم وبعضهــا واضــح نســب ًّيا .إال أن هنــاك مؤثــرات ومؤشــرات
قديمــة وجديــدة تفعــل ِفعلهــا فــي صيــرورة األحــداث ،وأيضً ــا
هنــاك خطــوات تحديثيــة تُســابق الزمــن لتقتلــع أســباب التذكــر.
ومــن جانــب آخــر ،هنــاك ُخطــط «تخريــب» ممهــورة بشــعارات
«ثوريــة» قائمــة فــي المنطقــة ،تُقــاوم مصالــح الشــعوب .أيضً ــا
هنــاك خطــط «تجبيــر» مــا هــو قائــم وإصالحــه.
بيــن ال ُخطــط البانيــة والخطــط ال ُمخ ِّربــة المختلفــة ،ســباق ســوف
يربحــه مــن يســتطيع أن يقــرأ األحــداث بشــكل منطقــي ،ويضــع
اإلجابــات الصحيحــة عــن األســئلة الكبــرى القائمــة ،ويفهــم مســيرة
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التاريــخ ،ويــدرس عــن قــرب تحــوالت النســيج االجتماعي/الثقافــي
فــي هــذه المنطقــة ،ويحــدد المخاطــر ،ويســتفيد مــن الفــرص.

األحــداث الكبــرى فــي العقدَ يــن ِ
الماض َي ْيــن هنــاك عــدد مــن
األحــداث الكبــرى التــي أثــرت فــي إحــداث المنخفضــات السياســية
المشــا َه َدة اليــوم ،بعضهــا قديــم وال ي ـزال مؤث ِّـ ًرا ،وبعضهــا جديــد
«نســبيًّا» ،واآل َخــر «مســتَ ِج ّد» .وجميــع األحــداث لهــا مســا َهمة
بدرجــة أو أخــرى فــي تشــكيل المشــهد القــادم فــي المنطقــة.
فمــن القديــم المؤثــر والجديــد الفاعــل مــن األحــداث ،نَذكــر:
األول ـ مــا اتفقنــا علــى تســميته بـ«القضيــة» ،وأقصــد القضيــة
الفلســطينية ،التــي أ ْر َســت العديــد مــن المظاهــر السياســية وال
تـزال تفعــل ،علــى رأســها وصــول العســكر العربــي إلــى ال ُحكم(((،
تحــت شــعار «تحريــر فلســطين» .وقــد تــرك ذلــك التطــو ُر
« ُحكــم العســكر» نُدوبًــا علــى وجــه التطــور الطبيعــي المرجــو
فــي المنطقــة ككُل .فكانــت أُ َّم الثــورات فــي مصــر مــن خــال
الس ـ ْبحة» فــي معظــم
حركــة الضبــاط األح ـرار ،ومــن ثــم «كَ ـ َّرت ُّ
بــاد العــرب المشــرقية حتــى المغربيــة ،وجــاء إلــى الســلطة
«عســكر» ليــس لــه مشــروع واضــح المعالــم قائــم علــى نمــوذج
حديــث .ومــن هنــا ،دخلــت المنطقــة فــي صـراع بيــن معســكرين
مســتقطَ َبين .ف ـزاد ذلــك االســتقطاب مــن الخــاف الدولــي بيــن
المعســكر االشــتراكي والمعســكر الرأســمالي .ونتيجــة مجموعــة
مــن المزايــدات ،هــي أنــه ال شــيء مــن فلســطين ت َحــ َّرر
((( منــذ ثــورة العـراق عــام  ،1936إلــى ثــورة الســودان وليبيــا وتونــس ،مــرو ًرا بثــورة
مصر عام  1952على اختالف تع ُّدد «االنقالبات العسكرية».
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(بــل علــى العكــس تمــددت دولــة إســرائيل) ،وتَعثَّــر مشــروع
حريــات الشــعوب العربيــة .ومــع الزمــن ،لــم ت َ ُعــد الشــعوب تهتـ ُّم
كثيـ ًرا بـ«القضيــة» حســب اســتطالعات الــرأي((( ،وأصبحــت شــعا ًرا
فقــط .وفــي أحــداث مــا ُعــرف بالربيــع العربــي لــم تُذْكــر تلــك
القضيــة إال لِما ًمــا ،بــل إن اســتطالعات الــرأي األخيــرة تُ ْجمــع علــى
أن «القضيــة» لــم تَ ُعــد تَحظــى باهتمــام الجمهــور العربــي ،وقــد
تراجعــت فــي األولويــات(((.
الثانــي ـ التدخــل فــي التأثيــر فــي المشــهد السياســي العربــي ،عــن
طريــق «الثــورة اإليرانيــة» منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي،
والتــي تمــددت فعـ ًـا مــن الجانــب الملمــوس فــي العديــد مــن
الــدول العربيــة تحــت ذرائــع مختلفــة ،وأيضً ــا تمــددت بمقوالتهــا
فــي مجتمعــات أخــرى ،وهــي ال ت ـزال تفعــل .تداعيــاتُ النســخة
اإليرانيــة علــى الحكــم ،وهــي نســخة ال تنشـ ُد إقامــة دولــة حديثــة،
بــل إقامــة ســلطة متوحشــة ب ِْاســم الديــن تج ـ ُّر المجتمعــات إلــى
الخلــف .فقــد أثَّــرت فــي الوضــع اللبنانــي حتــى أفشــلت الدولــة،
وســاندت أيضً ــا ُحك ًمــا قمعيًّــا فــي ســوريا .وتحــاول التمــدد فــي
اليمــن عــن طريــق ذراعهــا «الحوثــي» ،الذي يحمــل أفــكا ًرا نُكوصيَّة
غيــر قابلــة للتطبيــق فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين ،الــذي
((( انظر دراسة جيمس وإليزابت وسارة ـ هوب الزغبي:

Looking to the Next Decade Arab,Turkish & Iranian Opinion,

بيــن  25آب (أغســطس) و 26أيلــول (ســبتمبر)  ،2019قــام فريــق الزغبــي
للبحــوث بإج ـراء هــذا االســتطالع ،والــذي نشــر فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر)
 .2019الكتــاب متوافــر عبــر الشــبكة.
(((  -المصدر السابق.
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يَتُــوق أهلــه إلــى الحريــة والدولــة المدنيــة العادلــة .التمــدد
اإليرانــي مغمــوس فــي الرغبــات القوميــة اإليرانيــة ،و ُملبَّــس بأفــكار
مذهبيــة ،ويخلــط خلطًــا غيــر منطقــي بيــن « ُحكــم إســامي»
بحســب مــا يـراه ،وق ْمـعٍ ُم َجــدول باإلنابــة عــن «المعصــوم» .أصبــح
نائــب المعصــوم معصو ًمــا ،ليــس لــه عالقــة بالتفاعــات السياســية
واالجتماعيــة علــى األرض ،وهــو كمــا يدعي «مفـ َّو ٌض من الســماء»؛
مــا أد َخــل المنطقــة فــي إشــكالية قــد يطــول حســمها.
الس ـ ِّني» ،وهــو
الثالــث ـ المك ـ ِّون الثالــث هــو «اإلســام السياســي ُّ
قديــم جديــد .لقــد نشــأت حركــة اإلخــوان بعــد الحــرب العالميــة
بعــض المحافظيــن فيهــا آنــذاك
األولــى فــي مصــر ،التــي ســا َء َ
ســقو ُط الخالف ـ ِة العثمانيــة فــي األَ ِســتانة .فق ـ َّرر منظِّــرو اإلخــوان
األوائــل الســعي إلقامــة ِ
«خالفــة» ،باعتبــار ذلــك ر َّد ِفعــل ـ كمــا
يقــال ـ علــى ســقوط الخالفــة العثمانيــة .ولكــن مشــروعهم بســبب
فقــدان النمــوذج المعرفــي الحديــث أصبحــت فيــه قوتهــم ك َقـ ْوس
قــزح ،ليــس فقــط مل َّونًــا ،بــل ومتلونًــا أيضً ــا في بيئــات مختلفــة .إال
أنــه فــي الغالــب يفتقــدِ ،مثـ َـل اإلســام الشــيعي« ،أجنــدة حديثــة
إلدارة المجتمعــات» .هــذه الكتلــة المتنوعــة متكئــة علــى اإلســام،
ومســتفيدة مــن خلــو الســاحة مــن منافســين سياســيين حداث ِّييــن،
ـح أنهــا فشــلت فــي
هــي كتلــة يجــب عــدم االســتهانة بهــا .صحيـ ٌ
مصــر ســري ًعا إبَّــان حكــم محمــد مرســي ،وفشــلت فــي الســودان
قســمته إلــى
بعــد مــدة طويلــة نســب ًّيا مــن الحكــم((( ،حيــث َّ
((( لقــد أورثــت مجموعــ ًة مــن الحــروب أيضً ــا ،مثــل فصــل الســودان الجنوبــي،
وإشعال عد ٍد من الحروب في الشمال.
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قســمين ،وأشــعلت شــمالَه وجنوبَــه عــد ٌد مــن الحــروب األهليــة.
إال أ َّن جــز ًءا مــن ذلــك المك ـ ِّون يشــارك فــي ال ُحكــم فــي تونــس،
والمغــرب أيضً ــا ،ولــه امتــدادات تنظيميــة فــي كل مــن ليبيــا
والكويــت والبحريــن ،ومجموعــات نائمــة فــي دول أخــرى .هــذه
الكتلــة «علــى تن ُّوعهــا» فــي قــوس قــزح كبيــر ســوف تظـ ُّـل فاعلــة
فــي العقــد القــادم فــي المشــهد السياســي العربي ،بســبب فقر في
نوعيــة التعليــم مــن جهــة ،وفقــر فــي المناعــة المعرفيــة مــن جهــة
أخــرى؛ مــا جعــل قطاعــات واســعة فــي النســيج العربــي تتبعهــا،
تكســ ًبا سياســ ًّيا .ولكــن الجميــع يتغــذى بمســت ًوى
إ َّمــا ً
جهــا أو ُّ
ـي ضعيــف ،لــم تكــن بعــض اإلدارات السياســية بعيــدة عنــه.
علمـ ٍّ
لذلــك ،ســوف تظــل تلــك المجاميــع قائمــة دون فاعليــة ،وتعمــل
علــى تعويــق التحديــث ،وال تُقـ ِّدم بديـ ًـا عنــه ،بســبب قصــور فــي
المفاهيــم والنمــاذج المعرفيــة لــدى الجماعــة.
هــذه الثالثيــة (فلســطين ،والنمــوذج اإليراني ،والنمــوذج اإلخواني)،
علــى مــا بينهــا وفيهــا مــن تضــا ُرب فــي المفاهيــم واختــاف فــي
األهــداف ،ســوف تظــل فاعلــة فــي المشــهد السياســي العربــي فــي
العقــد القــادم ،مــن خــال جماعــات وتجمعــات ودول تــرى فــي
اســتمرار تلــك الشــعارات تحقيـ َـق أهـ ٍ
ـداف لهــا.
الموقــف األميركــي ســوف تبقــى الواليــات المتحــدة مؤثِّــرة فــي
تشــكيل األحــداث بشــكل كلــي أو جزئــي فــي الشــرق األوســط،
فهــي أكث ـ ُر ُوجــو ًدا علــى األرض ،وهــي صاحبــة المصلحــة الكبــرى
والســلم ،ثــم إنهــا مفتــاح الســام أو الحــرب
فــي الدفــاع عــن األمــن ِّ
فــي المنطقــة ،إال أنهــا تعانــي «أمراضً ــا سياســية» خطيــرة قــد تؤثِّــر
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فــي فعاليتهــا .مــن هنــا ،تَظهــر أهميــة تشــريح الموقــف السياســي
األميركــي ،وتأثيــره فــي العقــد القــادم علــى الخليــج.
ترامــب :جعجعــة بــا ِط ْحــن انفجــرت فــي الواليــات المتحــدة
مجموعــة مــن القضايــا السياســية ،منهــا قضيــة الســفير البريطانــي
فــي واشــنطن منــذ أشــهر ،وهــي غيــر مســبوقة فــي الدبلوماســية
العالميــة ،ثــم قضيــة النائبــات األربــع مــن الحــزب الديمقراطــي
ذوات األصــول المشــرقية فــي مجلــس النــواب األميركــي ،الالتــي
ات َّهم ُهــ َّن ترامــب تقري ًبــا بـ«الخيانــة» ،واألخيــرة قضيــة تقديــم
الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى محاكمــة سياســية حــول أحــداث
أوكرانيــا((( .والطــرف المقابــل فــي كل تلــك القضايــا هــو الســيد
دونالــد ترامــب ،وهــي جــزء مــن سلســلة األزمــات المتجــددة التــي
واجههــا الرئيــس األميركــي .األزمــة األولــى دوليــة ،ومــع أقــرب
حليــف للواليــات المتحــدة تاريخ ًّيــا؛ والثانيــة داخليــة تجــاه صلــب
التكويــن الشــعبي األميركــي المكـ َّون مــن مهاجريــن ،وهــو مــا دفَــع
ـس النــواب إلــى إدانــة الرئيــس بالعنصريــة؛ واألخيــرة هــي مــا
مجلـ َ
جعــل مجلــس النــواب يفتــح تحقي ًقــا قــد يــؤدي إلــى عــزل الرئيــس
أو التأثيــر فــي إعــادة انتخابــه عــام .((( 2020
ذلــك غيــض مــن فيــض مــن األحــداث التــي ارتكبهــا الرئيــس
األميركــي ،لِمــا يمكــن أن يال َحــظ فــي حــده األدنــى مــن عــدم
((( س��بب المحاكم��ة اتِّهــا ُم الرئي��س باس��تخدام الس��لطة لمصلح��ة انتخابي��ة.
((( الرئي��س األميرك��ي فـ�ي تصرفات��ه ُمحيِّ��ر للحلفــاء واألعــداء علــى الســواء ،فهــو فــي
بعــض تل��ك التصرف��ات يبــدو «متن ِّمـ ًرا» ،خاص��ة علـ�ى الحلفـ�اء التاريخيي��ن للواليــات
المتح��دة ،وعل��ى األخـ�ص دول الخليـ�ج العربـ�ي.
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انتظــام سياســي ُمعيــق ومقلــق .الســيد ترامــب لــه معــارك أخــرى
خارجيــة مــع الحلفــاء واألعــداء ،وربمــا يســير علــى عكــس القــول
الشــعبي األميركــي الذائــع« :قبْــل أن تَدخــل معركــة عليــك حســاب
التكاليــف» .يبــدو أن التكاليــف السياســية البعيــدة المــدى هــي
آخــر مــا يفكــر فيــه ســاكن البيــت األبيــض ،وقــد أثَّــرت تصريحاتــه
تجــاه المنطقــة ســلب ًّيا ،حيــث َّ
«زل لســان الرئيــس بعبــارات غيــر
الئقــة» ســ ّببت خدوشً ــا نفســية ووت ّــرت العالقــات بيــن اإلقليــم
واإلدارة الحاليــة.
ألي ُمتابع لتغريدات الســيد ترامــب وقراراته ،أن
ليــس مــن الســهل ِّ
«الســمة» الترامبيّــة التــي يســير عليهــا الرئيــس.
ي َّدعــي أنــه يعــرف ِّ
فهــي ِســمة سياســية وشــخصية غيــر قابلــة للتفســير أو المعرفــة أو
حتــى التوقــع ،قبْــل ســبر عــدد مــن الوقائــع الحاليــة والتاريخيــة.
تَس ـ َّرع بعضهــم وقــال :إنهــا ِ
«ســمة» َر ُجــل األعمــال ،ولكــن ذلــك
ُفســر تصرفاتــه بعقالنيــة ،وال يمكــن التنبــؤ
الرجــل ال يمكــن أن ت َّ
بالكثيــر منهــا .األكثــر قربًــا إلــى التفســير المعقــول قَــوالن :األول
منهمــا إن القــوة األميركيــة تَفقــد «زخمهــا» فــي العالــم ،وتتخلــى
تدريج ًّيــا وبشــكل غامــض عــن القيــم الديمقراطيــة العميقــة التــي
نشــأت عليهــا واســتطاعت تســويقها علــى مــدى قــرن وأكثــر.
والقــول «الثانــي» إن القــوة األميركيــة تتخلــى عــن الدفــاع عــن
منظومــة االســتقرار العالمــي.
الســمة الترامبيــة مــن التبصــر فــي معادلــة
يمكــن معرفــة ِّ
«عــدم الكفــاءة فــي اســتخدام القــوة الخشــنة فــي العقــود
األخيــرة ،والنقــص الفاضــح فــي اســتخدام القــوة الناعمــة».
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ترامــب هــو التجســيد األكثــر إيضا ًحــا لهــا ،ولكنــه لــم يصنعهــا
وحــده ،إذ تكونــت خــال أكثــر مــن عقــد نتيجــة التحديــات
العالميــة التــي تواجههــا الواليــات المتحــدة ،وهــي اليــوم
تتفــوق علــى مــا ســبقها مــن تحديــات .أمــام الواليــات المتحــدة
أربعــة علــى األقــل مــن التحديــات الكبــرى :أ َّولهــا اضطــراد
نمــ ِّو الصيــن بوصفهــا قــوة عظمــى اقتصاديــة ،وســرعان مــا
ســوف تتحــول إلــى قــوة سياســية وتُزاحــم المصالــح األميركيــة،
وهــي اآلن قريبــة إلــى التفــوق حتــى التقنــي .التح ـ ِّدي الثانــي
حــركاتُ العنــف ذات المتَّ ـكَأ اإلســامي ،مــن بوكــو حــرام إلــى
داعــش ،مــرو ًرا بإيــران وأفغانســتان ومــا يشــبههما ،وهــي
حــركات ش ـ َّج َعت الواليــات المتحــدة بعضً ــا منهــا عندمــا كانــت
فــي صــراع مــع االتحــاد الســوفيتي ،و ُدون كثيــر مــن الحســاب
للعواقــب ،وهــي اليــوم تسـ َّمى «إرهابًــا» دوليًّــا بالــغ الخطــورة.
التح ـ ِّدي الثالــث هــو الســباق فــي الفضــاء الخارجــي المتنامــي
والمكلــف .والتحــدي الرابــع معــارك الفضــاء اإللكترونــي
شــاغل للــدول فــي
ً
المتزايــد الخطــورة ،والــذي ســوف يصبــح
العقــد القــادم ،ألنــه يمكــن أن يكــون بديـ ًـا لــكل آالت الحــرب
المعروفــة منــذ بــدء التاريــخ .ال يبــدو أن إدارة ترامــب لديهــا
وضــوح فــي كيفيــة مواجهــة التحديــات الكبــرى ،فهــي فــي
صــراع مــع الصديــق والعــدو علــى حــد ســواء .واألســاس أن
الواليــات المتحــدة ،منــذ مــدة ليســت قصيــرة ،غيْــ ُر قــادرة
أو ربمــا غيْــ ُر راغبــة فــي اســتخدام «القــوة الخشــنة» .تلــك
الحقيقــة ليســت خاصــة بــاإلدارة الحاليــة ،ولكــن أيضً ــا بمــا
ق ْبلهــا ،بســبب «متالزمــة حــرب أفغانســتان والعــراق» ،التــي
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أثَّــرت ســلبًا فــي الــرأي العــام األميركــي ،وأيضً ــا بســبب التــراث
السياســي األميركــي القائــم فــي الغالــب علــى النــأي بالنفــس.
المشــكلة ليســت هنــا ،ولكن المشــكلة الكبــرى أنها لم تَ ُعد تُ ْحســن
اســتخدام «القــوة الناعمــة» أو إدارتهــا ،والتــي كانــت تســمى فــي
وقــت مــا «القيــم األميركيــة العميقــة» .فحــادث الســفير مــن جهــة،
والنائبــات مــن جهــة أخــرى ،والقضيــة النابعــة مــن « ُمالبَســات
أوكرانيــا» ،تُنبــئ جمي ُعهــا بعــدم تســا ُمح ،وعــدم قبــول اآلخــر
فــي الثقافــة السياســية لــإدارة الحاليــة ،وهمــا عنص ـران مهمــان
فــي القــوة الناعمــة األميركيــة .منــذ أن تح ـ َّدث ثيــودور روزفلــت
(نائــب الرئيــس وقتهــا فــي أيلــول (ســبتمبر)  )1901فــي مطلــع
القــرن العشــرين ،إلــى حشــد مــن مؤيِّديــه قائـ ًـا« :ت َح ـ َّدثْ ِبلِيــن
وا ْح ِمـ ْـل َع ًصــا غليظــة» ،بعــد ذلــك الخطــاب بأيــام ،قُتــل الرئيــس
رئيســا للواليــات المتحــدة ،وبــدأ
وليــام ماكينلــي ،وأصبــح روزفلــت ً
بتحقيــق ذلــك الشــعار علــى األرض ،وبتكويــن القــوة العســكرية
األميركيــة ،حامـ ًـا شــعار «أميــركا أُ َّمــة عظيمــة» .فالشــعار الــذي
يتبنــاه ترامــب اليــوم ليــس جديـ ًدا .الفــرق بيــن ترامــب وروزفلــت
أن شــعار األخيــر تَح ـ َّول إلــى منهــاج عمــل سياســي فــي الداخــل
والخــارج ،أدى باختصــار إلــى أن يكــون القــرن العشــرون «ق ْرنًــا
أميرك ًّيــا» .وفــي بدايتــه تد َّخلــت أميــركا عســكريًّا فــي أميــركا
الجنوبيــة ،ثــم خاضــت حروبًــا كبــرى .فــكان قرنًــا ُمكلفًــا فــي
األرواح والمــال ،وقـ ْر َن الهيمنـ ِة الــذي كلَّــف أميــركا ســبعمائة ألــف
قتيــل ومليــون جريــح تقري ًبــا فــي حــروب عديــدة ،منهــا حربــان
عالميتــان ،واثنتــان ُمنهِكتــان فــي فيتنــام وأفغانســتان .تَم َّخــض عــن
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كل ذلــك فكــر ٌة سياســية تبلــورت فــي عهــد الســيد رونالــد ريغــان،
وهــيَ « :عظِّـ ْم مــن القــوة العســكرية والتقنيــة بشــكل طــاغٍ ،حتــى
تصــل إلــى درجــة تعــدم عندهــا الحاجــة إلــى اســتخدام القــوة».
العصــا الغليظــة أو حــرب النجــوم ،بحســب مــا ُعرفــت شــعب ًّيا فــي
ـت أُكُلَهــا بانهيــار االتحــاد الســوفيتي ،ولكنهــا لــم
تلــك الحقبــة ،آتَـ ْ
تُ ْنـ ِه الحــروب ،خاصــة فــي فضــاء عالمــي تنمــو فيــه قـ ًوى اقتصادية
هائلــة (مثــل الصيــن والهنــد) ،وأخــرى غيــر منضبطــة .علــى األقــل
فــي العقــد األخيــر (فــي َع ْهـ َدي أوبامــا وترامــب) ،واجهــت أميــركا
نفــس المعضلــة التــي واجهتهــا عنــد البــدء ،حيــث هاجــر أسـ ُ
ـاف
األميركييــن مــن أوروبــا المشــتعلة بالظلــم والحــروب ،هربًــا مــن
االســتبداد والمذابــح ،ولكنهــم تعلَّمــوا بســرعة أن النــأي بالنفــس
ال يَعنــي عالَ ًمــا مســتق ًّرا ،فاشــتركوا مــن جديــد فــي حــروب أوروبــا
أو فــي حــروب لحســابهمّ ،إل أن بعضهــا ،خاصــة فــي فيتنــام
وأفغانســتان وأخيـ ًرا العـراق ،أحــرق أصابــع ال َّدا ِعيــن إلــى الحــرب،
فتَكـ َّون مــا سـ َّمته بعــض الدراســات األميركيــة «ســندروم الحــرب»،
أي االبتعــاد مــا أمكــن عــن خــوض الحــروب.
إ ّن عــدم اســتخدام القــوة الخشــنة يعنــي تَرا ُجــع هيبــة الواليــات
المتحــدة .فقــد أســقطت إي ـران طيــارة ُم َس ـ َّيرة ثمينــة((( دون ر ِّد
ِفعــلٍ أميركــي((( .ثــم إن تراجعهــا عــن «القيــم العظيمــة» أفقدهــا
القــوة الناعمــة ،ومــا بقــي هــو شــيء ممــا يمكــن أن يســمى
((( أُسقطت الطائرة في  20حزيران (يونيو) .2019
ِ
((( مــن أق��وال الرئي��س ترام��ب آن��ذاك إنــه كان يُ ِعـ ُّد ضربـ ًة انتقاميــة ،ولكنــه َعلــم أن
ذلك سوف يُسقط ضحايا ،فترا َجع.
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صحيــح أنــه تناقُــض فــي المفهــوم،
«االســتبداد الديمقراطــي».
ٌ
ولكنــه ُمعبِّــر مــن خــال تلــك الشَّ ــعبوية التــي تريــد أن تعيــد
أميــركا عظيمـ ًة مــن جديــد ،إال أن ثمــن العظَمــة هــذه المــرة هــي
الشــعبوية ،ال االنتصــار فــي حــرب ،وال الدفــاع عــن قيــم إنســانية
نبيلــة .جــزء مــن المعضلــة التــي يواجههــا عالَ ُمنــا وبقيـ ُة العالــم ،أن
الصيــرورة ال تتوقــف هنــا ،أي إ ّمــا حــرب وإ ّمــا ِسـلْم ،وإ َّمــا أن يكون
هنــاك نظــام عالمــي قــادر علــى بســط الســام ،وتعظيــم احت ـرام
قواعــد اللعبــة األُم ِم ّيــة المتمثلــة بالقانــون الدولــي ،وإ ّمــا الفوضــى.
ذلــك مــا يُقلــق فــي «جعجعــة» الســيد ترامــب .فالقيــادة تأخــذ
أشــكال مختلفــة ،ولــكل قيــادة خصوصيتهــا ،والقيــادة األميركيــة
ً
ليســت اســتثنا ًء ،ولكنهــا دائمــا تحتــاج إلــى «القــوة العســكرية»
رئيســا منهــا.
لت ُكــون مك ِّونًــا ً
تَــر ُّد ُد ترامــب وإدارتِــه ،وتَ َوهانُهمــا المشــهودان ،دليــان مــن أدلــة
«الســمة» .إ َّن إعــان االنســحاب مــن شــمال
أخــرى علــى غيــاب ِّ
ســوريا ثــم العــودة عنــه جزئ ًّيــا ،وتناقُــض الموقــف مــع كوريــا
الشــمالية ،والــذي كلَّــف اإلدارة ربمــا خســارة أفضــل وزيــر دفــاع
فــي التاريــخ المعاصــر((( ،كُلُّــه يُفصــح عــن وجــود خلـ ٍ
ـط ضبابــي
لــدى اإلدارة ،يُفــرق بيــن «الحفــاظ علــى المصالــح األميركيــة»
الســلم العالمــي»
بحســب مــا تفهمهــا اإلدارة ،و«الحفــاظ علــى ِّ
بحســب مــا يرجــوه العالــم .وحينمــا يتبيَّن لــإدارة أن الحفــاظ على
الســلم العالمــي جــزء ال يتج ـ ّزأ مــن المصالــح األميركيــة ،وأنهمــا
ِّ
((( المقصود :جيمس ماتيس وزير دفاع أميركا.
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متشــابكان ،فعنــد ذلــك فقــط تُثمــر الجعجعــة ِط ْح ًنــا .ولكــن ،ذلــك
ال يبــدو قريبًــا .لــذا ،فــإن االعتمــاد علــى الواليــات المتحــدة لبســط
الســلم فــي الخليــج أصبــح اعتمــا ًدا مشــكوكًا فيــه .و ِمــن ثَـ ّم ،يجــب
أ ّولً رأب الصــدع الخليجــي فــي العقــد القــادم ،ث ُ ـ َّم التحــول إلــى
بنــاء مشــروع متكامــل للحفــاظ علــى الســلم واألمــن فــي الخليــج،
نابـعٍ أولً مــن شــعوبه ،مــع االحتفــاظ بعالقــات إيجابيــة بأكثــر مــا
يمكــن مــن القــوى فــي العالــم.
الرؤيــة االستشـرافية للعقــد القــادم علــى الرغــم مــن الحرائق
مســا
المشــتعلة حــول الخليــج ،وبعضهــا
يمــس دولَــ ُه أو أغل َبهــا ًّ
ُّ
الســلم
مجــاو ًرا ومكل ًفــا ،فــإ َّن دول الخليــج حتــى اآلن حافظــت على ِّ
والتنميــة فــي فضائهــا المباشــر .إال أن ذلــك ال يمنــع مــن التفكيــر
بالســلم» فــي الخليــج ليــس مضمونًــا ،ألن
فــي أن «عــدم اإلخــال ِّ
هنــاك عوامــل أخــرى قــد تُحــدد ذلــك ،منهــا الصــراع المحتــدم
بيــن الواليــات المتحــدة وإي ـران .وقــد يتط ـ َّور ذلــك الص ـراع إلــى
حــرب ســاخنة فــي العقــد القــادم ،وذلــك يعنــي اإلض ـرار الكبيــر
فــي تصديــر النفــط الــذي تَعتمــد عليــه ميزانيــات دول الخليــج .ثــم
إن هنــاك احتمــالً «ولــو ضئيـ ًـا» وهــو نشــوء مطالَبــات مــن تأثيــر
الضغــط االجتماعــي ،أو مــن تأثيــر عــدم التحــرك بالســرعة الكافيــة
فــي اإلصالحــات المطلوبــة.
إذًا هنــاك عــدد االســتحقاقات مطلــوب مــن دول الخليــج معالجتها.
فهنــاك إصالحــات واجــب التفكيــر فيهــا فــي الدولــة الخليجيــة،
وقــد جــرى بعضهــا بنجــاح ،مثــل إصالحــات المملكــة العربيــة
الســعودية فــي القطاعيــن :االجتماعــي (وخاصــة مــا يتعلــق منــه
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بتحريــر إمكانيــات المــرأة الســعودية) ،والقطــاع االقتصــادي
الــذي يُــدار بكفــاءة .إال أن هنــاك اســتحقاقًا سياســيًّا فــي بقيــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،تجــب العنايــة بــه فــي القريــب
العاجــل أو المتوســط مــن أجــل إكمــال مســيرة اإلصــاح .فــي
بقيــة دول الخليــج ،تشــتكي مجتمعاتهــا مــن «تفشِّ ــي» ظاهــرة
«الفســاد» ،وهــي ظاهــرة تســتهلك مــن رأس المــال السياســي
لل ُّنخــب .والحديــث فــي اســتئصال الفســاد دون خطــط تُن َّفــذ علــى
األرض يزيدهــا ســو ًءا ،ويزيــد الشــار َع توتُّـ ًرا .فهــي أحــد المنقِّصــات
للتنميــة المســتحقة.
اإلدارة الرشــيدة عا ِمــل ُمهــم أيضً ــا فــي اإلصــاح العــام ،ويصاحبهــا
قوانيــن حديثــة عادلــة فــي التســاوي ،وتتوجــه إلــى المأسســة.
بذلــك ،تُســحب الذرائــع مــن القــوى التــي ترغــب فــي أن ت ُ ْحــدث
شــر ًخا اجتماع ًّيــا فــي الدولــة الخليجيــة المعاصــرة ،مســتفيد ًة مــن
بعــض المثالــب .مــن جانــب آخــر ،نحتــاج إلــى معالجــة شــجاعة
للخالفــات الخليجيــة «المعلَنــة والصامتــة» ،حيــث نَقلــع أســباب
التوتــر مــن الفضــاء السياســي الخليجــي ،ونمضــي ســري ًعا إلــى
«ســوق خليجيــة مو َّحــدة» ،مــن أجــل أن يشــعر المواطــن بــأن
انتمــاءه إلــى اإلقليــم فيــه فائــدة مباشــرة لــه .لقــد عمــل مجلــس
التعــاون علــى الكثيــر مــن المؤسســات الجماعيــة ،وهــي اآلن
تحتــاج إلــى أن تتحــول مــن «كـ ْم» إلــى «كيــف» ،مــن خــال ترقيــة
عمــل األمانــة العامــة مــن ســكرتارية إلــى مف َّوض َّيــة ،ت ُطبــخ فيهــا
«بالتعــاون مــع أهــل الخبــرة في الخليــج» الخطـ ُط المك ِّملــة لِلُّحمة
المنشــودة .مــن نافلــة القــول إن التهديــدات التــي يواجههــا أ ْمــن
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الخليــج ســوف تبقــى ،وربمــا تتعاظــم فــي العقــد القــادم ،وهــي
تهديــدات جــادة قادمــة مــن نتــاج الحرائــق فــي اإلقليــم المحيــط.
لذلــك ،فــإ َّن «ش ـ َّد العصــب» الخليجــي فــي العقــد القــادم ،هــو
أكثــر مــا نحتــاج إليــه الســتقرار دول الخليــج ونم ِّوهــا وت َق ُّد ِمهــا.
فــي الداخــل الخليجــي هنــاك شــعور لــدى كثيريــن ،بــأن إعــادة
النظــر الجــادة فــي التعليــم «ك ًّمــا وكي ًفــا» ،هــي أحــد العناصــر التي
ال ت َنتظــر .فنظــام التعليــم القائــم بشــكل عــام قــد فقَــد قدرتــه
علــى إخـراج جيــل يمكــن أن يتعامــل مــع المســتقبل .وتقــول لنــا
الدراســات العالميــة :إن  %65علــى األقــل مــن الداخلين فــي التعليم
فــي العقــد القــادم ،ســوف يعملــون فــي وظائــف ليســت موجــودة
اليــوم .وتلــك حقيقــة موضوعيــة مــن الواجــب وضعهــا فــي قمــة
األولويــات ،تتطلَّــب منــا إعــادة الزيــارة لمؤسســة المدرســة ،التــي
كانــت فــي الجيــل الســابق مكانًــا لإلشــعاع .أمــا اليــوم ،فهــي مــكان
الســتقبال الضغــوط ،وخاصــة الفكريــة .المطلــوب هــو الحــث علــى
التفكيــر النقــدي واالبتــكار ،ومتابعــة التكنولوجيــا التــي أصبحــت
تَ ُفــوق كثي ـ ًرا التعليــم والتدريــب المتا َحيــن فــي منطقــة الخليــج
اليــوم .ف ُيتوقــع مــن الع َّمــال ذوي المهــارات المنخفضــة اســتخدام
التكنولوجيــا ،لتحقيــق قــدر أكبــر مــن اإلنتاجيــة؛ إذ إ َّن توظيــف
العمــال ذوي المهــارات العاليــة فــي مجــاالت اختــراع منتجــات
ومزاولــة خدمــات جديــدة ،ســيكُون قيم ـ ًة مضافــة إلــى االقتصــاد.
الخالصــات يتجــه اإلقليــم إلــى مرحلــة غمــوض كبيــر ،نتيجــة:
الصـراع «اإليرانــي ـ األميركــي» ،والتدخــل الروســي ـ التركــي ،وصراع
األضــداد فــي العـراق ،وضعــف القـرار األميركــي أو ارتباكــه ،وغيــاب
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القــرار األوروبــي ،وحيــاد الموقــف الصينــي ،وتفــكُّك الموقــف
الخليجــي البطــيء اإلصالحــات؛ مــا يشــكل الكثيــر مــن التحديــات
فــي العقــد القــادم لــدول الخليــج.
وقــد تَجِــد الدبلوماســية اإليرانيــة نفســها «مرتاحــة» جزئ ًّيــا أو
مضطــرة ،فتقــوم بعــدد مــن المنــاورات الدبلوماســية ،منهــا اإلعــان
المكـ َّرر لرغبتهــا فــي «التفــاوض مــع دول الخليــج بشــرط االتفــاق
علــى إخــراج القــوات الدوليــة منــه»( .((1وفــي نفــس الوقــت
تقــوم بتهديــد بعــض دول الخليــج (كمــا فــي توصيــف اإلمــارات
بأنهــا ُمـ ُدن مــن زجــاج)( ،((1أو تحــاول تحييــد بعــض دول الخليــج
األخــرى لالســتفراد بالمملكــة العربيــة الســعودية.
تحــاول بعــض الــدول التوســط بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران
حيــث فشــلت محاولــة ماكــرون الرئيــس الفرنســي األخيــرة ،فــي
مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك ،لِ َج ْمع ترامــب مع روحانــي(،((1
مــع قبــول األول وترحيبــه .أ ّمــا المبــادرة العمانيــة فغ ْيــر واضحــة،
وغيــر ناجحــة حتــى اآلن .وســوف تقــوم بعــض القــوى اإلقليميــة
بعمليــات «شــبه إرهابيــة» ،ثــم ت َّدعــي أ َّن طرفًــا ثان ًيــا قــد قــام
بهــذه العمليــة (مثــل عمليــة بقيــق شــرق الســعودية ،وعمليــة
الباخــرة اإليرانيــة فــي البحــر األحمــر) .وال يُســتبعد أن تقــوم
«حــرب الصدفــة» بيــن طرفَيــن أو أطــراف دون أ ْن يُخطَّــط لهــا،
(ِ ((1مثل :مبادرة هرمز األخيرة من إيران.
( ((1بحس�بـ م��ا يُ�رـ ِّدد زعي��م ح��زب الل��ه اللبنان��ي ،وه��و الــذراع «العربـ�ي» األهـ� ّم
في تنظيم الهجمة اإليرانية على الجوار.
( ((1في أيلول (سبتمبر) .2019
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ولكــن تقودهــا األحــداث الصغيــرة إلــى تلــك الحــرب .إ َّن أحــداث
العـراق واليمــن وســوريا ســوف تبقــى جرو ًحــا نازفــة علــى المــدى
المنظــور ،والتطــورات األميركيــة الداخليــة قــد تأتــي بنتائــج غيــر
متوقعــة فــي أشــهر تقــود إلــى انتخابــات عامــة ،قــد ال يكــون فيهــا
الرئيــس الحالــي طرفًــا فيهــا .ذلــك احتمــال ال بــد مــن التفكيــر فيــه.
أمــام كل تلــك التحديــات ،يحتــاج الخليــج إلــى ديناميكيــة مختلفــة
عــن الماضــي ،تنظــر إلــى التحديــات ،وتُق ِّيــم الفُــرص ،وتضــع
الخطــط ،مــن أجــل مواجهــة متغي ـرات فــي العقــد القــادم ،غ ْيــر
محســوب ٍة اليــوم.
 2كانون الثاني (يناير) 2020
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سياسة ترامب الخارجية شخصانية وشعوبية
يصعب التن ُّبؤ بمستقبلها
بريطانيــا أميــركا الخليــج خمســة وســبعون عا ًما تم ُّر هــذا العام
علــى بــدء انطــاق العالقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية
والواليــات المتحــدة ،وهــي عالقــات امتــدت بعــد ذلــك إلــى دول
الخليــج بشــكل تدريجــي ،حتــى وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة فــي
الربــع األخيــر مــن القــرن العشــرين ومــا بعــده .وعلــى الرغــم مــن
أن العالقــات الخليجيــة ببريطانيــا العظمــى فــي الســابق كانــت
أطــول زم ًنــا ،إال أن العالقــة بيــن دول الخليــج وأميــركا رغــم قصرهــا
النســبي كانــت أكثــر عم ًقــا .بريطانيــا كان أكبــر ه ِّمهــا فــي معظــم
ســنوات القــرن التاســع عشــر والنصــف األول مــن القــرن العشــرين
حتــى مــدة طويلــة ،حمايــة خطــوط االتصــال مــع مســتعمراتها فــي
الهنــد ،ثــم تدخلــت فــي الشــؤون الداخليــة الخليجيــة بحســب
مــا تَفرضــه مصالحهــا ،خاصــة فــي دول ُمطلَّــة علــى الخليــج عنــد
الضــرورة فقــط .كانــت فكــرة «الســام فــي البحــر» هــي هاجســها
األول منــذ ســنوات القــرن التاســع عشــر ،والتــي أنتجــت مجموعــة
مــن المعاهــدات بيــن «حكومــة الهنــد» ومشــيخة «دول» الخليــج،
منــذ الربــع األول مــن القــرن التاســع عشــر حتــى نهايتــه((( .أمــا
((( ِ
آخــر معاهــدة وقَّعــت عليهــا بريطانيــا مــع شــيوخ الخليــج ،كانــت فــي عــام
 1999م��ع الش��يخ مب��ارك الصباح في الكويت ،وكانت ِس�� ِّريّة ث��م أُعلِنت بعد ذلك.
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الداخــل ،فلــم يكــن يُشــكل اهتما ًمــا كبيــ ًرا لــدى اإلمبراطوريــة
البريطانيــة وحكومــة الهنــد المســؤولة عــن العالقــات فــي الخليــج،
مــا دامــت األحــداث الداخليــة ال تهــدد الســامة واألمــن فــي بحــر
الخليــج.
وســعت تد ُّخــل
الحــرب العالميــة العظمــى األولــى (َّ ،)1918-1914
بريطانيــا فــي شــؤون المنطقــة بشــكل أكبــر بســبب هزيمــة
اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،فأصبــح لهــا وجــود سياســي فــي الع ـراق
وشــرق األردن ،وجنوبًــا فــي عــدن ،وامت ـ ّد نفوذهــا إلــى إمــارات
ســاحل اليمــن الجنوبــي .أيضً ــا تعاملَــت بشــكل أكثــر نشــاطًا مــع
شــؤون الجزيــرة العربيــة فــي نفــس الوقــت ،وأصبــح للمصالــح
البريطانيــة أهـ ٌ
ـداف اقتصاديــة إلــى جانــب الحفــاظ علــى الســام
والبحــث عــن النفــط واســتخراجه ،الــذي أصبــح مه ًّمــا لألســطول
البريطانــي ،ال سـ ّيما بعــد اكتشــافه فــي شــمال غــرب إيران وشــمال
العـراق والبحريــن .فــكان لشــركائها النصيــب األوفــر فــي نفــط كل
مــن العـراق وإيـران ،حتــى البحريــن والكويــت فــي وقــت الحــق.
أمــا المملكــة العربيــة الســعودية ،فلــم تنجــح فيهــا المحــاوالت
البريطانيــة الستكشــاف النفــط ،مــا دفَعهــا إلــى الســماح للشــركات
األميركيــة بالعمــل فــي أراضيهــا ،والتــي اكتشــفت تبا ًعــا النفــط فــي
شــرق الجزيــرة ،ثــم َّأسســت شــركة أرامكــو((( .ومــن هنــا ،نمــت
العالقــات بيــن المملكــة والواليــات المتحــدة .بعــد إعــان بريطانيــا
االنســحاب مــن «شــرق الســويس» فــي ســتينيات القــرن العشــرين،
(((  Arabian-American Oil Companyشــركة الزيــت العربيــة ـ األميركيــة ،التــي
أصبحت سعودية بالكامل في وقت الحق.
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تَزايــد الوجــود األميركــي فــي منطقــة الخليــج سياس ـيًّا واقتصاديًّــا
حتــى عســكريًّا ،وهــذا األخيــر كان فــي البدايــة Beyond the Horizon
«خلْــف األفــق» ،وبعــد ذلــك ونتيجــة للظــروف المســتجدة أصبــح
وجــو ًدا فعل ًّيــا علــى األرض(((.
العالقــات الدبلوماســية المراقــب للعالقــات الدبلوماســية بيــن
الواليــات المتحــدة ودول الخليــج ،وعلــى رأســها المملكــة العربيــة
الســعوديةِ ،
يالحــظ أنهــا لــم تكــن تســير فــي اتجــاه واحــد وإن
حافظــت فــي كل الظــروف علــى الحــد األدنــى ،إذ كانــت المصالــح
واالجتهــادات الدوليــة واإلقليميــة تَقــرب مــن تلــك السياســات فــي
وقــت ،وتبتعــد عنهــا فــي وقــت آخــر .كان الخــاف الــذي اتُّفــق
علــى أن يبقــى خالفًــا ال يضــر بالمصالــح األخــرى ،هــو النظــرة إلــى
الوجــود اإلسـرائيلي وقيــام دولــة إسـرائيل وهضــم الحقــوق الوطنية
مؤســس الدولــة الســعوديّة الثالثــة الملــك
الفلســطينية .لقــد كان ّ
عبد العزيــز بــن عبد الرحمــن رحمــه اللــه ،لــه موقــف واضــح مــن
ذلــك ،وعلــى طريقــه فــي هــذا الملــف ســار كل ملــوك المملكــة.
فــي بعــض األوقــات كان يحــدث «صــدام مصالــح» فــي هــذا الملف
بالــذات ،كمــا حصــل عندمــا قـ ّرر المغفــور لــه الملــك فيصــل منــع
بيــع النفــط لــدول عديــدة إبَّــان الصــدام العربــي ـ اإلس ـرائيلي فــي
حــرب عــام  ،1973واســتمر نشــاط المملكــة فــي هــذا الملــف
علــى ســيرته ،رغــم إغضــاب بعــض القــوى األميركيــة فــي الداخــل
األميركــي .أمــا فــي الملفــات االقتصاديــة والسياســية األخــرى ،فقــد
خصوصا بعد االحتالل العراقي للكويت عام .1990
(((
ً
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انســجمت السياســات «األميركيــة والخليجيــة ،وأيضً ــا الســعودية»
إلــى حــد بعيــد ،مثــل محاربــة «المــد والتوســع الشــيوعي» فــي
ثمانينيــات القــرن العشــرين .وقــد ظهــر ذلــك التوافــق فــي الملــف
األفغانــي إبَّــان االحتــال الســوفيتي لذلــك البلــد.
فــي الغـــالب ،فــي العقــود األولــى مــن العـالقــــات األميركيــة ـ
الخليجيــة ،كانــت مســاحة «االتســاق» فــي السياســات الخارجيــة
أكبــر مــن مســاحة «االفتـراق» ،ولكــن فــي العقــود األخيرة اتســعت
مســاحات االفتــراق بســبب الملفــات السياســية واالقتصاديــة
المســتجدة .أ ّمــا االتســاق الكامــل ،فحــدث فــي ملــف أفغانســتان،
وفــي ملــف تحريــر الكويــت عــام  .1991ومــا إن بــزغ القــرن
الواحــد والعشــرون حتــى ضَ ربــت تلــك العالقــات مجموع ـ ٌة مــن
العقبــات ،ســببها زلـزال تَمثَّــل باعتــداءات أيلــول (ســبتمبر) ،2001
التــي شــارك فيهــا العديــد مــن أبنــاء الخليــج .طب ًعــا ذلــك أثَّــر قليـ ًـا
فــي العالقــات ،ولكنــه أثَّــر أكثــر فــي النظــرة األميركيــة الشــعبية
إلــى منطقــة الخليــج وتركيبتهــا السياســية .إ ّن ملــف  11أيلــول
(ســبتمبر) مملــوء بالثغــرات ،ويحتــاج إلــى مــن يعيــد البحــث
والتنقيــب فيــه؛ إذ أث َّــر فــي وقتــه وفــي وقــت الحــق (خاصــة
إبــان حكــم بــاراك أوبامــا ( )2016- 2008فــي متانــة العالقــات،
حيــث انتقلــت السياســات فــي البيــت األبيــض تجــاه رؤســاء
الخليــج مــن حلفــاء إلــى أصدقــاء ،وو َّجهــت لهــم انتقــادات بعضُ هــا
مبالَــغ فيــه .فبعــد أن كان مبــدأ الرئيــس ريتشــارد نيكســون رئيــس
الواليــات المتحــدة ( ،)1974 -1969والــذي اكتــوى بنتائــج حــرب
فيتنــام التــي امتــدت عشــرين عا ًمــا ( ،)1975 -1955وأَطلَقــت
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تغي ـرات كبيــرة فــي النســيج السياســي واالجتماعــي فــي الواليــات
ومحصلتُهــا مقاومــة التدخــل األميركــي العســكري فــي
المتحــدة،
َّ
الخــارج ،عندهــا خــرج نيكســون بمــا ُســمي الح ًقــا بمبــدأ نيكســون
فــي الخليــج ،أي الحفــاظ علــى أمــن هــذه المنطقــة الحيويّــة
واســتقرارها .فوجــب االعتمــاد علــى «العمو َديــن» إيــران الشــاه
والمملكــة العربيــة الســعودية .ولك ـ َّن هذَيــن «العموديــن» رغــم
محــاوالت إحــداث انســجام بينهمــا ،كانــا مختلفيــن فــي الــرؤى فــي
مل ّفــات كثيــرة .ففــي عــام  1975جــرت محاولــة مــا ُسـ ِّمي بـ«مؤتمر
مســقط» لترتيــب أمــر أمــن الخليــج ،الذي حض َرتــه إيـران والمملكة
ودول الخليــج والعـراق ،لكـ َّن ع ْقــد المؤتمــر انفــرط لخــاف كبيــر
بيــن منظــور إي ـران ومنظــور الع ـراق إلــى أمــن الخليــج.
التغيـرات الرئيســية حصلــت مجموعــة مــن التغيرات فــي الربع
األخيــر مــن القــرن العشــرين ،أث َّــرت فــي اســتراتيجية العالقــات
بالواليــات المتحــدة ،أ َّولُهــا حــدوث انقــاب ضخــم وكبيــر فــي
إيـران عــام  ،1979غ َّيــر الكثيــر مــن التفاهمــات التــي حدثــت بيــن
دول المنطقــة والواليــات المتحــدة ،حيــث اعتَبــر النظــا ُم اإليرانــي
الجديــد أ َّن أ ْع ـ َدى أعدائِــه هــو الواليــات المتحــدة «وحلفاؤهــا»
(كمــا تسـ ِّميهم األدبيــات السياســية اإليرانيــة) ،أي دول الخليج .بعد
ذلــك نشــبت حــرب ضــروس بيــن العـراق وإيـران (.)1988 -1981
وبســبب اعتقــال النظــام اإليرانــي لمجموعــة مــن الدبلوماس ـيِّين
والعامليــن فــي ســفارة الواليــات المتحــدة بطهــران ،وألســباب
ظهــرت بعــد ذلــك ،مثــل الخالفــات بيــن الحــزب الديمقراطــي
الحاكــم (جيمــي كارتــر) وغريمــه الجمهــوري ،تعاملــت الواليــات
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المتحــدة مــن خلــف األبــواب مــع النظــام اإليرانــي فيمــا ُعــرف
بفضيحــة كونتــرا ݞيــت .وفــي نفــس الوقــت تعاملــت الواليــات
المتحــدة مــع النظــام العراقــي ِ
الداخــل فــي حــرب مــع طه ـران،
وظهــر ذلــك علــى ســطح تحليــات المراقبيــن ،وهــو أن الواليــات
المتحــدة «مســتفيدة» مــن الحــرب أو علــى األقــل «تكيــل
بمكيالَيــن»؛ مــا أضعـ َـف مصداقيتهــا لــدى الحلفــاء.
ومــع دخــول القــرن الواحــد والعشــرين زاد اضطــراب العالقــات
تواتُــ ًرا وســرعة؛ إذ كانــت اعتــداءات  11أيلــول (ســبتمبر) ،2001
كارثيــة علــى العالقــات الخليجيــة والواليــات المتحــدة ،ثــم جــاء
النــداء المتصاعــد لــدى النخــب األميركيــة بـ«االســتغناء عــن النفــط،
الــذي كان مــن أولويــات أجنــدة بــاراك أوبامــا فــي انتخابــه أول
ُ
االحتــال األميركــي
مــرة عــام  .»2007وقــد ســبق ذلــك النــداء
للعـراق عــام  ،2003الــذي عارضتــه دول الخليــج ،ووجــدت أنــه قــد
يكــون كارث ًّيــا علــى المنطقــة ،حيــث جعــل إدارة بــوش االبــن تفتــح
بابًــا خلف ًّيــا مــع إيـران قبــل إجـراء العمليــات العســكرية ،وت َخضــع
جزئ ًّيــا للشــروط اإليرانيــة ،مــن أجــل أن تصــرف نظرهــا عــن عمليــة
كل ذلــك س ـ َّهل فــي وقــت الحــق ،عــن قصــد أو غيــر
االحتــالُّ .
قصــد ،تَغلغُــل النفــوذ اإليرانــي فــي ذلــك البلــد العربــي .ومــا
لبثــت العشــرية الثانيــة مــن القــرن الحــادي والعشــرين أن جــاءت
بمتغيراتهــا العميقــة ،أي انــدالع واســع لمجموعــة مــن المتغيـرات
الجذريــة فــي المنطقــة فيمــا ُســميت إعالميًّــا بربيــع العــرب.
الواليــات المتحــدة األميركيــة تحــت إدارة بــاراك أوبامــا أخــذت
موقفًــا متعاطفًــا مــع تلــك ال َحــ َر ِ
اكات الشــعبية الواســعة ،علــى
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اعتبــار أنهــا اســتحقاق تَأ َّخــر مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة.
فوقفــت اإلدارة مــع الحــكام الجــدد ،وهــم فــي الغالــب
المجموعــات المنظمــة التــي قفــزت إلــى الحكــم فــي مرحلــة
الفـراغ فــي بلــدان الثقــل العربــي ،كمصــر التــي نجــح فيهــا اإلســام
السياســي فــي اســتالم الســلطة فــي الســنوات التــي أعقبــت الحراك
( .)2003 -2001لقــد كان ربيــع العــرب فــي الواقــع «ثــورة بــا
قيــادة» ،فقفــزت الجماعــات المنظمــة لتقــود .وكان وصــول اإلخوان
المســلمين فــي مصــر .هــذا وقــد ع ّمــت فوضــى فــي كل مــن ليبيــا
وســوريا ،وبــرزت ق ـ ًوى رجعيــة فــي اليمــن.
الموقــف مــن إيـران إدارة أوبامــا فــي تحليلهــا للموقــف العــام
مناصــرة القــوى الجديــدة (معظمهــا
فــي الخليــج ،أخــذت جانــب َ
دينــي) ،وفــي نفــس الوقــت أرادت أن تصــل إلــى «ترتيبــات» مــع
إي ـران .وبعــد جهــود دبلوماســية طويلــة نســب ًّيا توصلــت الــدول
المفاوضــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة مــع إيــران ،إلــى
اتفــاق ُوقِّــع فــي  15تمــوز (يوليــو)  ،2015لتجميــد األبحــاث
النوويــة عشــر ســنوات((( .هــذا الملــف ف َّجــر خالفًــا ظـ ّـل أخطــره
مكتو ًمــا وخرجــت ســطح ّياته إلــى العلــن ،بيــن الواليــات المتحــدة
ودول الخليــج ،إضافــة إلــى المالحظــات التــي كانــت دول الخليــج
تُو ِّجههــا إلــى إدارة أوبامــا فــي موقفــه مــن «الربيــع العربــي» ،إلــى
أي من دول الخليج (مجت ِمع ًة أو عبر ممثّل عنها) تلك االجتماعات،
((( هذا ولم تَحضر ٌّ
ولــم تتطــرق المفاوضــات إلــى التدخــات اإليرانيــة فــي الجــوار العربي التــي ت ُزعزع
األم��ن فيــ المنطق�ةـ ،وت ُِطي��ل الصراعات ف��ي كل من العراق وس��وريا واليم��ن ولبنان،
وتتدخ��ل أيضً ـ�ا فيــ ش��ؤون الطائف�ةـ الش��يعية ف��ي البحري��ن والمملكـ�ة واإلمـ�ارات.
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جانــب الموقــف مــن إي ـران .طب ًعــا ر َّدت اإلدارة مــن جانــب آخــر
فــي تصريحــات رســميةُ ،معلِن ـ ًة رغبتهــا فــي أن تــرى ســقفًا أعلــى
لــدى دول الخليــج فــي الحريــات ،خاصــة تجــاه المــرأة وحقــوق
اإلنســان والمشــاركة ،ورؤيتهــا لتد ُّخــل دول الخليــج فــي مفاوضــات
مــع إي ـران.
تلــك ملفــات شــكلت عقبــات دبلوماســية بيــن إدارة أوبامــا ودول
الخليــج العربيــة ،وخاصــة فــي موقفهــا تجــاه قــدرات إيــران
النوويــة ،وتد ُّخــات األخيــرة فــي الجــوار العربــي ،فــي ســوريا
ولبنــان والعـراق ،وعلــى األخــص فــي اليمــن والبحريــن والســعودية
والكويــت .إ ّن الخطــر اإليرانــي غيْــ ُر ُم ْعطًــى حقَّــه لــدى اإلدارة
األوباميــة ،التــي تُغامــر بأمــن الخليــج وحلفائهــا التقليدييــن فــي
ســبيل اســترضاء إي ـران.
إدارة دونالــد ترامــب والعالقــة بالخليــج هنــاك نقــاش
بيــن المتابعيــن لمحاولــة اإلجابــة عــن ســؤال مركــزي ،وهــو :هــل
«مؤس ِســية» ،أم خاضعــة
إدارة العالقــات الخارجيــة األميركيــة
َّ
لـ«لشــخصانية»؟ ذلــك ســؤال مركــزي ،ولكــن يــا لألســف ال توجــد
مؤس ِســي ،وفــي مــكان
إجابــة قطعيــة عنــه .فهــو فــي مــكانٍ مــا َّ
آخــر شــخصاني ،ويعتمــد علــى دعــم ســاكن البيــت األبيــض للقـرار
المؤس ِســي .في وضْ ع الســيد ترامــب وإدارته،
الشــخصاني أو للقـرار َّ
يبــدو أن «الشــخصانية» هــي أكبــر مــن المؤسســية ،ومؤشــراتها
واضحــة ،حيــث اســتخدم الرئيــس األميركــي «ترامــب» تعبيــرات
و ُجمـ ًـا تجــاه رئيــس الدولــة فــي كوريــا الشــمالية ،تت ـراوح بيــن
الــذم القبيــح والمديــح المبالَــغ فيــه ،وأيضً ــا اســتخدم عبــارات تجاه
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دول الخليــج خارجــة تما ًمــا عــن الســياق الدبلوماســي ،خاصــة فــي
ملفــات تمويــل القــوات األميركيــة والوجــود العســكري األميركــي.
مــن ناحيــة ،يبــدو موقــف ترامــب العــام مــن السياســات اإليرانيــة
منســج ًما مــع تقديــر دول الخليــج للتهديــدات اإليرانيــة .فعنــد
إســقاط الطائــرة ال ُم َســ َّيرة األميركيــة فــي  20حزيــران (يونيــو)
ـرس الثــوري فيديــو لعمليــة اإلســقاط إمعانًــا فــي
 ،2019نشَ ــر الحـ ُ
ـص القــوات األميركيــة
التحــدي .ومــن ناحيــة أخــرى ،يَظهــر تقليـ ُ
ومحدوديــة قدرتهــا علــى المســاهمة فــي ضبــط الحــرب في شــمال
ســوريا .وأخيـ ًرا جــاء سـ ْحب القــوات األميركيــة مــن أفغانســتان ،بــل
التصريــح العلنــي مــن رأس الدولــة األميركيــة بــأ ّن «طالبــان يمكــن
أن تَحكــم أفغانســتان» ،دون اعتبــار للحلفــاء الذيــن حاربــوا مــع
الواليــات المتحــدة هنــاك .كل ذلــك إلــى جانــب مؤشـرات أخــرى،
يجعــل المراقــب يتفــق مــع القــول إن السياســة الخارجيــة األميركية
فــي هــذا العهــد تميــل إلــى الشــخصانية ،وأيضً ــا ت َحمــل شــيئًا مــن
الشــعوبية للداخــل األميركــي .وهــذا مــا يثيــر القلــق لــدى الحلفــاء.
الجلــي اآلن ،أن
االنتخابــات األميركيــة المقبلــة مــن
ِّ
االنتخابــات األميركيــة فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  ،2020ســوف
ـخصان :دونالــد ترامــب عــن الجمهورييــن ،وجــو بايــدن
يخوضهــا شـ َ
عــن الديمقراطييــن .أح ُدهمــا ســوف يصبــح فــي كانــون الثانــي
أي
(ينايــر)  2021فــي البيــت األبيــض .فمــاذا يمكــن أن نتوقــع مــن ٍّ
أول
منهمــا تجــاه دول الخليــج والسياســات التــي يمكــن أن تُتَّبــع؟ ً
ُوصــول ترامــب لــن يكــون مفاجــأة ،ولكــن خســارته أيضً ــا ممكنــة
فــي ضــوء التغي ـرات االقتصاديــة الحادثــة ،وباألخــص تط ـ ُّور وبــاء
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كورونــا فــي الواليــات المتحــدة((( ،الــذي ســوف يؤثِّــر فــي االقتصاد
ب ُعمــق ،وت ُكــون كل جهــود الســيد ترامــب فــي هــذا المجــال قــد
ذهبــت ســدى .وأيضً ــا نــرى موقفــه تجــاه الجائحــة ،والتــي قلَّــل
مــن تأثيرهــا فــي البدايــة ،ولــم يكــن مســتع ًّدا لنتائجهــا ،إضافــة إلى
اعتقــاد بعــض الخب ـراء أن تلــك الجائحــة أح ـ ُد أســبابها التغي ـرات
المناخيــة ،والتــي نظــر إليهــا الســيد ترامــب بخفــة شــديدة ،إلــى
درجــة انســحاب الواليــات المتحــدة مــن مقــررات مؤتمــر باريــس
للمنــاخ (أيلــول (ســبتمبر) .)2018
كل تلــك العقبــات،
فــي حــال تخطــي الســيد دونالــد ترامــب َّ
فــإن المتوقَّــع أن تَســير سياســته كمــا ســارت فــي الســابق تجــاه
الخليــج ،وتجــاه العالقــات األميركيــة الدوليــة (ال َمـ ْـأَى بالمفاجــآت).
و ِمــن ثــم يص ُعــب التنبــؤ .فــاآلنِ ،مثــل الحالــة العراقيــة والحالــة
الســورية وأيضً ــا اليمنيــة ،ســوف تبقــى هاجــس اإلدارة القادمــة .أما
فــي حــال فــوز جــو بايــدن بالرئاســة وعــودة الديمقراطييــن ،فــإ َّن
بَ ْنــدول ســاعة السياســة األميركيــة ســوف يتحــول من أقصــى اليمين
(ترامــب) ،إلــى الوســط أو إلــى يســار الوســط .فهنــاك تـراث ســابق
للســيد جــو بايــدن لِكونــه نائــب الرئيــس أوبامــا ثمانــي ســنوات،
ويفاخــر بأنــه كان شــريكًا فــي كل القــرارات أو معظمهــا ،التــي
اتخذتهــا (إدارتهمــا) تجــاه العالــم وتجــاه الشــرق األوســط .أمــا
((( بحســب قــول أميــر طاهــري فــي الشــرق األوســط ( 13آذار (مــارس) « :)2020قــد
تَج ـ َّرد الرئيــس ترامــب مــن أكبــر قصــة نجــاح يفخــر بهــا» .ولكــن فــي المقابــل
(تعليــق كاتــب النــص)« :قــد ت ُقــ ِّدم لــه خدمــة إضافيــة إنِ اســتطاع أن يُقنــع
الجمهــور األميركــي بأنــه هــو وسياســاته الذيــن أوقفــوا الوبــاء ،وربمــا قضَ ــوا عليــه»
(كُتــب هــذا النــص فــي النصــف األول مــن شــهر آذار (مــارس) .)2020
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أه ـ ُّم وثيقــة تَشــرح موقــف بايــدن مــن قضايــا الشــرق األوســط،
فقــد نُشــرت فــي مقــال ُمطــ َّول فــي عــدد فــورن أفيــرز (آذار
(مــارس)  ،((()2020حيــث شــرح بايــدن أجندتــه المقبلــة .ويــرى
المراقــب أنهــا «أجنــدة» تُع ِّبــر عــن «مانيفســتو» للديمقراطييــن.
يــرى بايــدن أن ترامــب قــد فــرط فــي موقــع أميــركا العالمــي
والقيــادي ،وأض ـ َّر بمصالــح األصدقــاء فــي العالــم ،وح ـ َّول بعضهــم
إلــى خصــوم .وأيضً ــا أضــ َّر بمصالــح الطبقــة الوســطى األميركيــة
العريضــة .وأكثــر مــن ذلــك ،أنــه ابتعــد عــن القيــم الديمقراطيــة
التــي كانــت مصــدر القــوة األميركيــة .ولقــد حــ َّط مــن أهميــة
التغيُّــر المناخــي ،وهــو أحــد أهــم منج ـزات اإلدارة الســابقة ،ولــه
تأثيــر عالمــي فــي األجيــال .ويــرى بايــدن أن العالــم أصبــح أكثــر
تعقي ـ ًدا فــي مواجهــة الســلطوية والدكتاتوريــة وتفشِّ ــي األوبئــة،
فانتشــر الفســاد وغابــت المســاواة .لذلــك ،فــإن أجندتــه (وهــي
طويلــة) ســوف تعتمــد علــى اتخــاذ قــرارات ســريعة ،إلعــادة
أهميــة الديمقراطيــة علــى المســتوى العالمــي ،حيــث ســ َيعقد
مؤتمـ ًرا ســري ًعا للــدول الديمقراطيــة بعــد تسـلُّمه الســلطة .ويــرى
أنــه بـ ْد ًءا مــن كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2021ســوف يعمــل الرئيــس
القــادم علــى إنقــاذ ســمعة أميــركا الديمقراطيــة ،ويعيــد الثقــة
إلــى مؤسســاتها ،ويعيــد ترميــم العالقــات باألصدقــاء والحلفــاء.
يضيــف بايــدن« :هــذا ليــس وقــت الخــوف ،هــذا وقــت االســتفادة
مــن قدراتنــا التــي أخذَتنــا إلــى انتصاريــن فــي حربيــن عالم َّيتَيــن،
((( Joseph R. Biden «Why America must lead Again» Foreign Affairs, March, 2020.
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وكانــت أيضً ــا انتصــا ًرا لِلِّيبراليــة والديمقراطيــة علــى الفاشــيَّة.
ســوف نســمح فــي حــاالت خاصــة للمهاجريــن بدخــول أميــركا،
وســوف نتابــع ونكشــف األمــوال الســوداء المتصلــة بالمخــدرات
والزعامــات التــي َســرقت أوطانهــا ،ونتابــع اقتــاع الفســاد فــي كل
مــكان ،مــن هونــج كونــج إلــى الســودان ومــن شــيلي إلــى لبنــان».
وكَتــب أيضً ــا« :ســوف نُعيــد األمــوال المســروقة مــن الشــعوب
إلــى مســتحقِّيها ،ونُع ـ ِّزز قيــادات المجتمــع المدنــي حــول العالــم
ونحفــظ حريــة القــول والمســاءلة للشــعوب ،وســوف أعيــد دخــول
الواليــات المتحــدة فــي اتفاقيــة المنــاخ فــي اليــوم التالــي لتَسـلُّمي
المســؤولية ،ونعيــد التفــاوض مــع إيـران حــول اتفاقيــة عــام ،2015
التــي وقَّعــت عليهــا اإلدارة الســابقة.
المقــال طويــل ،فيــه معظــم مالمــح مــا ســوف تقــوم بــه اإلدارة
الديمقراطيــة الجديــدة مــن أعمــال ،وهــي مناقضــة لكثيــر مــن
السياســات التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب .والســؤال« :هــل يصــل
بايــدن إلــى الســلطة فــي آخــر العــام؟» .أمــا أكثــر األســئلة إلحا ًحــا
فهــي« :هــل يســتطيع بايــدن أن يُنجــز كل تلــك الوعــود فــي
ســاحات مختلفــة لهــا أولوياتهــا هــي األخــرى؟ وهــل يســتخدم
القــوة األميركيــة الناعمــة (الدبلوماســية والضغــوط) فقــط ،أم أنــه
علــى اســتعداد ألن يســتخدم قــوة أميــركا الخشــنة؟» .والســؤال
األخيــر أمــ ٌر مختلــف فيــه فــي الداخــل األميركــي ،وفيمــا بيــن
الديمقراطييــن أنفســهم.
الخالصــة أمــام العالقــات بيــن دول الخليــج وأميــركا مجموعة من
190

الملفــات الســاخنة ،منهــا :ملــف الطاقــة ،وملــف العالقــة بإي ـران
وخططهــا التوســعية ،ومنهــا تحديــد مــا يناســب مــن إصالحــات
«ديمقراطيــة» تراهــا أميــركا ،وخاصــة الديمقراطييــن فيهــا ،عل ًمــا
أن بعضهــا قــد ت ـراه معظــم الــدول الخليجيــة غ ْيــر مناســب فــي
الوقــت الحالــي لمســتوى التطــور والوعــي االجتماعــي ،ومنهــا
الوجــود العســكري فــي أر ٍ
اض فــي الخليــج وحجــم هــذا الوجــود،
فضــا عــن ملفــات ســاخنة أخــرى مثــل التــي تخــص اليمــن
ً
والمصالــح االقتصاديــة المتبادلــة .وبالتأكيــد ،ينبغــي لــدول الخليــج
ـ أو إلدارات مختصــة فــي وزارات الخارجيــة الخليجيــة ـ أن تبحــث
فــي المتغيـرات واالحتمــاالت منــذ اآلن ،وأن ترســم التوقعــات ،وأن
تقــوم أيضً ــا مؤسســات ومراكــز بحــث خليجيــة بعقــد النــدوات،
وإش ـراك األشــخاص المحت َمليــن لتَولِّــي المســؤوليات فــي اإلدارات
األميركيــة ،مــن أجــل شــرح القضايــا الخليجيــة المشــتركة .واألهــم
هــو رأب الصــدع الخليجــي الــذي أصبــح اليــوم يشــكل الكثيــر مــن
العقبــات ،بســبب ذلــك التنافــر فــي النظــر إلــى األزمــات القائمــة
والمحت َملــة ،والتــي يجــب علــى جميــع المختصيــن النظــر فيهــا
وتوقُّــع األحــداث المقبلــة.
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واملجــات العربيّــة،
ّ
• ُمســاهم منتظــم كتابــ ًة وبحثًــا يف كربيــات الصحــف والدوريــات
منهــا :الــرق األوســط (لنــدن) .النهــار (بــروت) .األهــرام (القاهــرة) .غولــف ـ نيــوز (ديب)
املؤسســة
•  1998ـ  :٢٠٠٢األمــن العــام للـــمجلس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب .هــذه ّ
كل طالبــي العلــم يف الوطــن
الرائــدة ســاهمت يف نــر كتــب قيّمــة اســتفاد منهــا ّ
العــر ّيب .مــن أشــهر هــذه السالســل :عــامل الفكــر •عــامل املعرفــة •إبداعــات عامل ّيــة.
•  1990ـ  :1992رئيــس تحريــر جريــدة صــوت الكويــت التــي صــدرت مــن لنــدن يــوم ١
اقي .
ترشين الثاين (نوفمرب)  ١٩٩٠والكويت تحت االحتالل العر ّ
•  1982ـ  :١٩٩٨رئيــس تحريــر مجلّــة العــريب الشــهرية ،وهــي أشــهر الدوريــات العربيــة
وأعرقهــا وأكرثهــا شــعبية .تتلمــذ عليهــا وانتظــر وصولهــا إىل دســاكرهم البعيــدة مئــاتٌ مــن
الشابّات والشباب العرب من بغداد إىل الخرطوم .
السيايس يف جامعة الكويت.
•  1973ـ  :1982أستاذ علم االجتامع
ّ
• حائ ٌز مجموعة من األوسمة التقديريّة منها:
وسام الرشف الفرنيس من درجة فارس ( ،)٢٠٠٣جائزة الكويت التقدير ّية (.)٢٠١٠

مؤلفاتـــه

ت ُد ّرس كتبــه يف جامعــات الخليج ويُعــاد نرشها بوترية منتظمة .منهــا:
منزل لعب ال َّزمان بأهله ،دار الجديد.
 :٢٠٢١مجلس التعاون الخليجي ـ يا ً
 :٢٠٢١رسائل إىل مح ّمد القايض ١٩٦٩ .ـ  ،١٩٧٢دار الجديد.
 :٢٠١٢أولويّات العرب .القراءة يف املعكوس ،دار الســـاقي.
 :٢٠١١اضطراب قرب آبار النفط ،دار الساقـي.
 :١٩٩٩عرص التط ّرف ،دار الساقي.
والتغي االجتامعيّ ،دار الجديد.
 :١٩٩٥البتـرول
ّ
ـ الجــذور االجتمــاع ّية للديـمقـراط ّية يف مجتمعــات الخليج العريب الــمعارصة ،دار الجديد.
ـ معوقــات التنميــة االجتامع ّية واالقتصاديّة ،يف مجتمعات الخليج العريب املعارصة ،دار الجديد.
ـ النفط والعالقات الدول ّية ـ وجهة نظر عرب ّية ،دار الجديد.
ـ الخليج ليس نفطًا ـ دراسة يف إشكاليّة التنمية والوحدة ،دار الجديد.
 :١٩٩١هموم البيت العريب ،الرشكة الكويتيّة لألبحاث.
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