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ال يوجــد مفهــوم فــي العالقــات الدوليــة، حتــى اآلن، اســمه 
ــن المجــردة  ــه بالعي ــن رؤيت ــن الممك ــح م ــن أصب "التبجــح"، لك
التــي تجــري فــي الشــرق األوســط، فهنــاك  التفاعــالت  فــي 
موجــات ال تتوقــف مــن "الســلوكيات الســيئة" غيــر المبــررة وغير 
ــاً،  ــى منطق ــح أو حت ــد أو مصال ــي قواع ــي ال تراع ــة الت المنطقي
تتمثــل فــي توجهــات وسياســات و"تصريحــات" القــوى اإلقليميــة 
الرئيســية المحيطــة بالمنطقــة العربيــة، كإيــران وتركيــا وإثيوبيــا، 
العربيــة  الحالــة  إلــى  فيهــا كإســرائيل، إضافــة  الموجــودة  أو 
المســتعصية قطــر، والفاعليــن التابعيــن لهــم داخــل الــدول العربية، 
بدعــم أو بتجاهــل عــدد ال بــأس بــه مــن العواصــم الرئيســية فــي 
ــدول  ــن ال ــص م ــرروا التخل ــم ق ــع وكأنه ــدا الجمي ــد ب ــم، فق العال

ــة. العربي

حالة الطبيعة
ــاً، يصعــب تفســير مــا يجــرى إال  أكاديمي
بالعــودة إلــى مــا كتبــه "تومــاس هوبــز" 
 )Leviathan( فــي   1651 عــام 
"حالــة  فــي  والذئــاب  الوحــوش  عــن 
الطبيعــة"، وأســباب النــزاع بيــن البشــر 
فلــو  التعقــل"،  "انعــدام  عصــر  فــي 
كان مــن الممكــن االســتناد حتــى إلــى 

مفاهيــم المصلحــة والقــوة، فــي أكثــر نظريــات العالقــات الدوليــة 
واقعيــة، لمــا ظلــت األســئلة نفســها تطــرح مــن دون إجابــات 
مقنعــة لســنوات، فمــاذا تريــد قطــر بالضبــط؟ ومــاذا تفعــل تركيــا؟ 
ومــن يتخــذ القــرار فــي إيــران؟، يضــاف إليهــا حاليــاً أســئلة عمــا 
تدفــع إليــه إســرائيل فــي المنطقــة الكرديــة، ومــا تقــوم بــه إثيوبيــا 
ــإن  ــوة" ف ــبة لـــ "الق ــا بالنس ــة. أم ــد النهض ــكلة س ــي إدارة مش ف
اإلجابــة بســيطة، وقــد ســمعت مــراراً، فهــم يفعلــون ذلــك "ألنهــم 

يســتطيعون"، أو يتصــورون ذلــك.

علــى الجانــب اآلخــر، تتــم إقامــة ســيرك للــدول العربيــة 
"المتبقيــة"، فــي ملتقيــات دوليــة يفتــرض أنهــا شــديدة الجديــة، 
بأســئلة ال يوجــد ملــل مــن تكرارهــا، فلمــاذا قامــت مصــر بإزاحــة 
اإلخــوان مــن الحكــم؟ ولمــاذا ترســل الســعودية قواتها إلــى اليمن؟، 
ــة؟، وال  ــر اإلقليمي ــارات نحــو مناطــق التوت ــاذا تتحــرك اإلم ولم
يتــم ســماع اإلجابــات عنهــا، فــال يفتــرض أن تقــوم دولــة بالحفــاظ 
ــوم  ــور أن تق ــاً، وال يتص ــالالً داخلي ــبه احت ــا يش ــا مم ــى بقائه عل
ــاع عــن أمنهــا تجــاه خطــر وشــيك، أو أن عليهــا أن  ــدول بالدف ال
تنتظــر وصــول التهديــدات أراضيهــا. لكــن كل ذلــك ال يمثــل شــيئاً 

قياســاً علــى مــا يقــال حاليــاً فــي إطــار أزمــة قطــر.

ــدور حــول  ــاش ي ــد مؤخــراً، كان النق ــاء أكاديمــي عق ــي لق ف
ــا  ــي تدفعه ــباب الت ــر، واألس ــة قط ــن أزم ــي م ــف األمريك الموق
التخــاذ موقــف غيــر محــدد، وكان المتحــدث دبلوماســي أمريكــي 

ــن تقــف  ــالً "إن واشــنطن ل ــة، قائ ــدم مــا يشــبه التوصي ســابق، ق
ــبب  ــة تس ــون إن الدوح ــم يقول ــكر، ألنه ــذا المعس ــب ه ــى جان إل
ــاع واشــنطن  ــك، فعليهــم إقن ــو اقتنعــت بذل لهــم مشــكلة، حتــى ل
بأنهــا تســبب لهــا أيضــاً المشــكلة نفســها، إمــا دون ذلــك، ســيكون 
موقفهــا هــو )Turning a blind eye(". فلــن يتدخــل أحــد 
بجديــة فــي " مســألة" ال تمســه مباشــرة، ويرتبــط الباقــي بتحليلــه 
ــه  ــر علي ــى التأثي ــدرة كل طــرف عل ــن، وق لمصالحــه مــع الطرفي

ــاً، وتحــّول التوجهــات مــن إدارة ألخــرى. داخلي

المســألة، أن ذلك مقبول بمنطق السياســة العملية، أي أنه إذا 
لــم تكــن عواصــم عالميــة مؤثــرة معنيــة بمــا إذا كانــت أطــراف أو 
جماعــات فــي اإلقليــم تشــكل تهديــداً للــدول العربيــة، فإنــه بالمنطق 
نفســه ليــس عليهــا أن تتدخــل فــي الطريقــة 
التــي تديــر بهــا هــذه الــدول توجهاتهــا إزاء 
مــا تعتبــره هــي مصــدر تهديــد لهــا، لكــن مــا 
يحــدث فــي "عالــم األكاديميــا" علــى األقــل، 
ــة  ــدول العربي أن المشــاركين مــن بعــض ال
فــي مؤتمــرات دوليــة حاليــاً، يتعرضــون 
ــع سياســات  ــاً لمحاكمــات، فدولهــم تتب حرفي
ــوار، أو  ــى الح ــن عل ــوا قادري ــادة، وليس ح
أن المســألة كلهــا "تنافــس إقليمــي" أو "قــادة 
ــي  ــك تأت ــى كل ذل ــرد عل ــم ال جــدد"، وإذا ت

"الديمقراطيــة الليبراليــة" وقيــادة الســيارات.

ــن  ــم م ــى الرغ ــدار، عل ــل، أو ي ــن أن يحتم ــك يمك إن كل ذل
تعقيداتــه، لكــن مــا يقلــق فــي واقع األمــر هو "الصــورة الكبرى"، 
التــي تعتــم عليهــا أحيانــاً أصــوات المعــارك اإللكترونيــة اليوميــة، 
ــم  ــي العال ــدث ف ــي تح ــات الت ــم التصدع ــق بحج ــي تتعل ــي الت وه
العربــي، بفعــل سلســلة لــم تتوقــف مــن التفجيــرات علــى أراضيــه، 
المتتاليــة،  بالثــورات  مــروراً   ،2003 العــراق  احتــالل  منــذ 
ــكلة قطــر،  ــم مش ــة، ث ــن، والتدخــالت اإلقليمي وتوحــش المتطرفي
والمنطقــة الكرديــة، وإذا كان هنــاك مــن يتصــور أننــا نواجــه 
ــه أن ينتظــر مــا ســيحدث إذا  ــاً "ســيناريو الكابــوس"، فعلي حالي

ــة. ــات" العربي ــم تقســيم "دول االضطراب ت

اجلوار اخلطر
هنــا تأتــي دالالت "التبجــح" فيمــا يثــار حاليــاً من جانــب األطراف 
ــي  ــون أنفســهم ف ــى ال يرهق ــم حت ــة، فه ــي البداي ــا ف المشــار إليه
تقديــم مبــررات تناقــش، لدرجــة يضطــر معهــا بعــض المشــاركين 
العــرب لترديــد العبــارة الشــهيرة "نحــن لســنا أطفــاالً". وال تتعلــق 
ــى ذلــك، إذ إن المقلــق هــو  ــرد عل ــى ال ــدرة عل ــا بالق المســألة هن
أن تلــك األطــراف تتعامــل مــع المنطقــة العربيــة وكأنهــا انتهــت، 
ــم  ــه ل ــو "الخســوف"، وأن ــه نح ــا تتج ــدول الرئيســية به وأن ال
يبــق ســوى تقســيمها أو تحجيمهــا، وعليهــا أن تقبــل مصيرهــا 

ذئاب اإلقليم:
االشتباك مع حماوالت السيطرة على “عرب” الشرق األوسط

االفــتــتـــــــاحــيــة
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االفتتاحية

ــة  ــرات الدولي ــي المؤتم ــال ف ــا ُيق ــي، فبعــض م كأي طــرف واقع
كالتالــي:

1- إن كل مــا تقــوم بــه إيــران فــي المنطقــة يرتبــط بالطريقــة التــي 
تفهــم بهــا أمنهــا، فهــي تريــد "تجميــع أوراق" للــردع والتفــاوض 
ــلء  ــراق "م ــي الع ــا ف ــتهدفها، فتواجده ــي تس ــراف الت ــع األط م
فــراغ" حتــى ال يتــم اســتهدافها، وعنصــر مســاومة مــع واشــنطن، 
ــا  ــرائيل، كم ــع إس ــة م ــن المواجه ــزء م ــزب هللا ج ــا بح وعالقته
أنهــا أصــالً– ويمكــن تخيــل أن ذلــك يقــال– ال يوجــد لهــا وجــود 
ــى مــن  ــي ليــس فــي حاجــة إل ــر فــي اليمــن، و"الشــعب اليمن مؤث

يســلحه أو يعلمــه القتــال".

أكثــر مــن ذلــك، فــإن أغــرب مــا يقــال أن إيــران دولــة تعمــل 
حاليــاً علــى الحفــاظ علــى األمــر الواقــع )الــذي هــو وجودهــا في 4 
دول عربيــة علــى األقــل(، أمــا الــدول العربيــة، وأولهــا الســعودية، 
فهــي التــي تريــد تغييــر األمــر الواقــع، من خــالل "سياســات حادة" 
تســبب عــدم االســتقرار، وعليهــا )كمــا كان الجميــع يضغطــون من 
ــاة حــوار  أمريــكا الشــمالية إلــى الــدول اإلســكندنافية( أن تفتــح قن

مــع إيــران.

أكثــر  تكــون  أن  األربــع"  "الــدول  علــى  يجــب  كان  إنــه   -2
ــم  ــم، إن ل ــن دول العال ــر م ــع قطــر، فكثي ــل م ــي التعام ــة ف واقعي
ــات مــع  ــظ بعالق ــة ويحتف ــا، يدعــم جماعــات إرهابي يكــن معظمه
متطرفيــن، بشــكل أو بآخــر، ألســباب عمليــة خاصــة بتجنــب 
المخاطــر أو التوظيــف أو الصفقــات أو المعلومــات، واألهــم– وقــد 
قيــل ذلــك مباشــرة علــى مســتويات قياديــة– "إن كل الــدول تتدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى" بصــورة مــا، فلمــاذا تــم 
اتخــاذ تلــك القــرارات الحــادة ضــد الدوحــة؟، ولمــاذا ال يتــم الحوار 
معهــا مــن دون شــروط مســبقة، علــى أســاس مبــدأ ســيادة الــدول؟ 
هــذا علــى أســاس أن قطــر كانــت تحتــرم ســيادة الــدول، وكفــى.

ــدود  ــة ح ــها دول المنطق ــى أساس ــت عل ــي قام ــدود الت 3- إن الح
ــي تســببت  مصطنعــة، وهــذه مقــوالت إســرائيلية، وأنهــا هــي الت
ــن الداخــل  ــدول م ــا انفجــرت ال ــة، عندم ــاكل الحالي ــي كل المش ف
ــم  ــى اســتقرار اإلقلي ــاظ عل ــم الحف ــي يت ــه لك ــورات، وأن ــل الث بفع
فــي الفتــرة القادمــة، يجــب رســم الفواصــل علــى أســاس الحــدود 
الطبيعيــة والديموجرافيــة التــي ســتكون "حــدوداً آمنــة"، وال يهــم 
عــدد الكيانــات التــي ســتتكون منهــا دول، مثــل ســوريا والعــراق 
وليبيــا، أو غيرهــا، وأنــه مهمــا قيــل بشــأن المشــاكل التــي قــد تنتــج 
عــن اســتقالل المنطقــة الكرديــة فــي العــراق مثــالً، فــإن الوضــع 
ســيكون أفضــل مــع الوقــت "فإســرائيل ذاتهــا قامــت بينمــا كانــت 
ــت  ــرائيل ليس ــإن إس ــاً "ف ــكرياً". وعموم ــا عس ــدة دول تهاجمه ع
فــي حاجــة إلــى هــذه المنطقــة كلهــا"، فإطارهــا الطبيعــي يقــع فــي 

ــى أيضــاً. "وادي الســيليكون"، وكف

الوقت  في  تجاهها  حالة غضب غربي  هناك  فإن  تركيا،  أما 
الحالي، وتثير سياساتها الحالية متاعب في الداخل ومشاكل في 
الخارج، ولم يعد لها أصدقاء كثيرون، وبدأت في التحرك بعيداً 
عن دوائر اهتماماتها التقليدية، وتتمثل مشكلتها مع الجميع، في 
قوية  أصبحت  "أنها  بـ  أردوجان  تصورات  في  والعالم،  المنطقة 

لدرجة تمكنها من القيام بما تريده، من دون االلتفات ألحد".

الرد يف امليدان
مــرة أخــرى، فــإن المســألة ليســت الــرد كالميــاً علــى مــا ســبق، 
أو مــا هــو أكثــر تماديــاً منــه، ولــن يفيــد ذلــك كثيــراً، فالمنطقــة 
حاليــاً ليســت ســاحة جــدال، وإنمــا "ســاحة معــارك" تشــنها 
 Eat or be( ــي تعتقــد "أنهــا تســتطيع" بمنطــق األطــراف الت
eaten(، وبالتالــي فــإن أي دولــة عربيــة تبدو عليهــا أي عالمات 
ضعــف ســوف تســحق، ولــن يتــورع أحــد عــن االســتيالء علــى مــا 
يمكنــه االســتيالء عليــه مــن مواردهــا أو أراضيهــا أو "ســيادتها"، 

وإســقاطها إن أمكــن.

ــي عواصــم  ــال ف ــا يق ــة م ــه إذا تمــت متابع ــاه، أن ــت لالنتب والملف
اإلقليــم األخــرى، كطهــران وأنقــرة وتــل أبيــب مثــالً، عــن بعضهــا 
ــم  ــر، تتس ــوع آخ ــن ن ــة م ــة عملي ــاف سياس ــيتم اكتش البعــض، س
ــش  ــادئ منســية كالتعاي ــى مب ــي تســتند إل ــة الت ــوع مــن العقالني بن
الســلمي مــع "جــار خطــر" أو عــدم المغامــرة فــي التعامــل معــه 

علــى األقــل.

إن هنــاك تقديــراً ذائعــاً يتشــكل حاليــاً بــأن شــيئاً لــن يعــود إلــى مــا 
كان عليــه، وهــو دقيــق إلــى حــد مــا، فســوف تتغير مالمــح اإلقليم 
ــم تتــم المحافظــة  بالفعــل، لكــن لكــى ال يتــم "البــكاء علــى ملــك ل
عليــه" مــن جانــب الــدول العربيــة، فــإن مــا تقــوم بــه الــدول 
األربعــة حاليــاً يجــب أن يســتمر، وأن يتطــور باتجــاه التأكيــد علــى 
مــا اســماه "ليــدل هــارت" قديمــاً "اســتراتيجية العمــل"، فلــم يعــد 
ــم،  ــاً وبشــكل مؤل أحــد يرتــدع مــن دون أن يتــم المســاس بــه فعلي
بعكــس مفاهيــم اســتخدام القــوة فــي "زمــن الحســابات العقالنيــة"، 
التــي تتــرك مجــاالً لمصالــح مشــتركة، والمشــكلة هنــا واضحــة، 
ــة  ــات طويل ــتكون المواجه ــة س ــوة القائم ــن الق ــل موازي ــي ظ فف
ومكلفــة، وتتضمــن ألمــاً أيضــاً، وربمــا مفاجــآت مــن نوعيــة 
ــس،  ــى النف ــاد عل ــو االعتم ــة ه ــر أهمي ــود"، واألكث ــع األس "البج

فلــن يمــد أحــد يــداً لمســاعدة الــدول العربيــة، علــى األرجــح.

وفــي النهايــة، فــإن "التحالــف الرباعــي" الحالــي بيــن الــدول 
العربيــة، يجــب أن يتــم توســيعه بصــورة مــا، ليــس المتــالك 
قــدرات أكبــر، ولكــن للتوافــق حــول تصــور عــام، فقــد أظهــرت 
"لديهــا  عربيــة  المرحلــة األخيــرة أن هنــاك أطرافــاً  أزمــات 
توجهــات معاكســة"، أو تفضــل أن تنــأى بنفســها عمــا يــدور، لكــن 
تفاهمــاً مــع "مــن يبــدو راغبــاً"، علــى أســس للدفــاع عــن منطقــة 
تمثــل فيهــا الدولــة– مــع مرونــة بشــأن شــكلها – الوحــدة األساســية 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــم المدني ــرة، والقي ــات الصغي ــة الكيان ــي مواجه ف
التيــارات المتطرفــة، والهويــة العربيــة المســتندة إلــى إســالم 
معتــدل فــي مواجهــة الطغيــان اإلقليمــي، مــع إعــادة تعريــف كل 
مــا يحتــاج ذلــك، يمكــن أن يشــكل تصــوراً مشــتركاً، يمثــل بديــالً 
للفــراغ العربــي والتبجــح اإلقليمــي، فــي أصعــب مرحلــة تواجههــا 

المنطقــة فــي تاريخهــا الحديــث.

د. حممد عبدالسالم
مدير املركز
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