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من  الثاين  العقد  يف  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  تواجه 
القرن احلايل سلسلة استحقاقات سياسية يرجح أن تؤدي 
املنظومة  عليها  تأسست  اليت  التقليدية  البىن  ختلخل  إىل 

اإلقليمية يف ثمانينيات القرن املايض.

بني الثمانينيات والعقد الثاين من القرن احلايل هناك أكرث 
شهدتها  اليت  اإلسرتاتيجية  املتغريات  من  سنة   30 من 
تأثريات  من  هلا  كان  وما  واإلقليمية  الدولية  العالقات 
لن  اخلليجية  فاملنطقة  املحلية.  اهلياكل  عىل  جيوسياسية 
لو  حىت  وحتوالته،  التاريخ  خارج  الصمود  تستطيع 
اجلارية  االنقالبات  عن  بالنفس  النأي  يف  نسبيًا  نجحت 
االنقالبات  فهذه  السيايس.  واملحيط  اجلغرايف  اجلوار  يف 
الباردة أحيانًا والساخنة أحيانًا أخرى لن متر بسهولة ومن 

دون أن حتدث تفاعالت وارتدادات.

التعقيد  وشديدة  حساسة  ستكون  املقبلة  املرحلة 
والتداخل، ويمكن أن نطلق عليها اسم املوجة السادسة 
من التحوالت اليت شهدتها منطقة اخلليج خالل العقود 

األربعة املاضية.

الموجة األولى
املايض،  القرن  سبعينيات  هناية  يف  األوىل  املوجة  بدأت 
سقوط  حلظة  يف  والقريبة  البعيدة  إشاراتها  أرسلت  وقد 
اجلمهورية  وإعالن   1979 فرباير  شباط/  يف  إيران  شاه 

اإلسالمية يف نيسان/ أبريل 1979.
شّكل هذا احلدث نقطة حتّول يف تاريخ املنطقة حني فرض 
رشوطه اجليوسياسية عىل دول اجلوار وأعاد إنتاج منظومة 
تعديل هياكلها  باجتاه  األقاليم  دولية أخذت تضغط عىل 
ملواجهة استحقاقات املتغري الكبري الذي حصل يف إيران.

تعتمد  إقليمية  ركزية  تشكل  الشاه  فرتة  يف  إيران  كانت   
االسرتاتيجي  أمنها  لضمان  املتحدة  الواليات  عليها 
بالنفط.  إمدادها  وتسهيل  وقواعدها  مواقعها  وتأمني 
بعد  إقليمية  خصوصية  املّدة  تلك  يف  إيران  واكتسبت 
والوس  وكمبوديا  فيتنام  يف  املتحدة  الواليات  هزيمة 
جنوب  من  العسكري  لالنسحاب  أمريكا  واضطرار 
رشق آسيا باجتاه التموضع يف اخلليج بقصد املحافظة عىل 
يف  واألعمال  املال  عصب  تشكل  اليت  النفطية  مصاحلها 

أنشطتها الدولية.

وليد نوهيض
دول  ــؤون  ش يف  وباحث  كاتب 

اخلليج.

دول الخليج العربية
وتداعيات الموجة السادسة
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أدى هذا التحول الكبري يف هناية سبعينيات القرن املايض 
إىل إعادة واشنطن النظر يف حساباتها وحتالفاتها، فأخذت 
يف  حصوهلا  توقعت  اليت  االرتدادات  ملواجهة  ختطط 
دائرة إيران اجليوسياسية. كذلك ازدادت خماوف االحتاد 
السوفيايت الذي كان يتقاسم النفوذ بالرشاكة أو التنافس 

الثنايئ عىل العامل.
دعمت  رسيعًا.  اإليراين  احلدث  عىل  الدويل  الرد  كان 
العربية  اخلليج  دول  مع  بالتعاون  املتحدة  الواليات 
متوز/  يف  رئيسًا  فأعلن  العراق  يف  حسني  صدام  انقالب 
يوليو 1979 بعد إبعاد أحمد حسن البكر عن السلطة يف 
شاشة  عىل  صدام  بظهور  تتوجت  احتفالية  أجواء  ظل 
التلفاز ومتزيقه اتفاق اجلزائر الذي عقد أيام الشاه يف العام 

.1975
العراقية-  احلدود  ينظم  الذي  اجلزائر  اتفاق  إلغاء  كان 
وشط  اخلليج  يف  الطرفني  مصالح  ويضبط  اإليرانية 
العرب إشارة واضحة عىل بدء حرب سياسية ضد املتغري 

االسرتاتيجي الذي حصل يف طهران.
جاءت  وخليجيًا  أمريكيًا  املدعومة  صدام  خطوة  بعد 
اخلطوة الثانية من االحتاد السوفيايت حني اختذت موسكو 
حدودها  أمن  حماية  بذريعة  أفغانستان  يف  التدخل  قرار 

اجلنوبية ودعم ما أسمته بالنظام التقدمي يف كابول.
األوراق  خلط   1979 هناية  يف  أفغانستان  احتالل  أعاد 
املتحدة  الواليات  اعتربت  دوليًا  والدولية.  اإلقليمية 
للخطوط  خرقًا  تشكل  اخلطوة  أن 
لتعبئة  الكرملني  من  وحماولة  احلمر 
فيتنام  الناجم عن هزيمتها يف  الفراغ 
وسقوط حليفها يف طهران. وإقليميًا 
املوقف  مع  اخلليج  دول  تضامنت 
التنسيق  سياسة  وبدأت  األمريكي 
لتمويل املواجهة مع االحتالل السوفيايت، بينما رأت قيادة 
اسرتاتيجيًا  خطرًا  يشكل  أفغانستان  اجتياح  أن  طهران 

الرشقية  الشمالية  املناطق  يف  اجلمهورية  حدود  أمن  عىل 
لذلك رفضت االحتالل وقررت دعم املقاومة للحد من 

املخاطر السلبية الناجمة عن تداعيات االحتالل.

اختلفت رؤية صّدام حسني بحكم موقعه اجلغرايف البعيد 
املسألة  مع  يتعامل  فأخذ  األفغاين،  احلدث  عن  نسبيًا 
وكأهنا فرصة سياسية ال تفّوت وعليه استثمارها وإعادة 
توظيفها بذريعة أن القوى الدولية باتت منشغلة يف األزمة 
يف  فأمريكا  إيران.  إلضعاف  إليه  بحاجة  وهي  األفغانية 
عهد جيمي كارتر كانت تطلب منه الضغط ملعاقبة الثورة 
السفارة يف  الدبلومايس يف  الطاقم  احتجاز  عىل موضوع 
يريد  كان  برجينيف  ليونيد  عهد  يف  والكرملني  طهران. 
من صدام االقتصاص من الثورة حىت ال تترسب رياحها 
إىل اجلوار األفغاين الذي بدأ يشهد حملة مقاومة مضادة 

لالحتالل.

الموجة الثانية
يف  اإلقليمي  املشهد  تفاعالت  انتهت  احلد  هذا  عند 
وإعالن  الشاه  سقوط  اآلتية:  الصورة  عىل  األوىل  املوجة 
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، سقوط أحمد حسن البكر 
احتالل  اجلزائر،  اتفاق  حسني  صدام  ومتزيق  العراق  يف 
االحتاد السوفيايت أفغانستان وبدء انطالق عمليات اجلهاد 
السفارة  طاقم  احتجاز  الشيوعي،  الغزو  ضد  اإلسالمي 
األمريكية يف طهران وبدء استعداد واشنطن لتوجيه رضبة 

عسكرية إليران.

استقر  الذي  اإلقليمي  املشهد  صورة  لتحطم  بّد  ال  كان 
دوليًا عىل امتداد عقود من أن يعيد إنتاج قواه وتشكيالته 
بدت  اآلن  فاملنطقة  للمألوف.  مغايرة  دفاعية  منظومة  يف 
التقليدية  األعراف  تتخطى  دولية  لتدخالت  جاهزة 
وجودها  بتعزيز  أمريكا  بدأت  خمتلفة.  عناوين  حتت 
العسكري حتت مظلة حماية مصاحلها من اخلطر األمين 

الثورة اإلسالمية 

في إيران نقطة 

تحّول استراتيجي 

في المنطقة.
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االسرتاتيجي الزاحف إليها من الشمال السوفيايت إىل مياه 
اجلنوب الدافئة.

لتأكيد  لنظامه  فرصة  األمريكية  احلاجة  يف  صدام  وجد 
غىن  ال  حمورية  قوة  اخلليج  يف  وظهوره  اإلقليمي  دوره 
أما  التحوالت.  من  األوىل  املوجة  ارتدادات  ملنع  عنها 
ودفاعاتها  التقليدية  منظومتها  يف  الضعيفة  اخلليج  دول 
البدائية فقد وجدت نفسها غري قادرة عىل القيام باملهمات 
الثقيلة من دون مساعدات دولية وحماية إقليمية تشكل 
األمين  االستقرار  العام مظلة مشرتكة تضمن  عنواهنا  يف 

وتسهل مرور أنابيب وناقالت النفط.
كل هذه االرتدادات اجليوسياسية وضعت منطقة اخلليج 
باجتاه  داخليًا  تضغط  أخذت  إقليمية  استحقاقات  أمام 
إعادة هندسة منظومة العالقات بني اإلمارات واملحميات 
واملشيخات الغنية بالنفط. وأدت التداعيات اجلوارية إىل 
التفكري  إىل  العربية  اخلليج  بدول  دفعت  منطقية  نتيجة 
بأمهية التنسيق حلماية مصاحلها املهددة باملزيد من التناثر. 
التعاون  فكرة جملس  املتوتر طرحت  السقف  هذا  وحتت 
عّمان  قمة  يف  رسمي  بشكل  األوىل  للمرة  اخلليجي 
ليست  الفكرة  وهذه   .1980 العام  يف  العربية  )األردن( 
جديدة لكنها كانت حتتاج إىل مربرات إلدراجها يف سياق 

برنامج سيايس يعطيها قوة دفع للوالدة والتنفيذ.
للهجوم  استعداداته  أهنى  قد  حسني  صدام  كان  آنذاك 
استيالئه  عىل  قصرية  فرتة  متر  ومل  إيران.  عىل  العسكري 
اجلمهورية  حدود  اجتياح  قرار  أعلن  حىت  السلطة  عىل 
عىل  والعالمات  احلواجز  كل  بذلك  خمرتقًا  اإلسالمية 

اخلطوط املمتدة من الشمال إىل البرصة.
بدأت حرب اخلليج األوىل يف أيلول/ سبتمرب1980 بغطاء 
أمريكي دبلومايس وتسليح فرنيس ومتويل خليجي، حتت 
وحماية  اجلزائر  اتفاق  بنود  تعديل  منها  خمتلفة  عناوين 
الثورة  فضاءات  ومنع  الثورة  تداعيات  من  احلدود  أمن 
التمدد اإلقليمي إىل دول اجلوار  إيران من  اإلسالمية يف 
لكن  الفوىض.  خماطر  من  النفط  إمداد  خطوط  وتأمني 

اهلدف الرئيس غري املعلن متثل يف إسقاط اجلمهورية من 
الداخل وتسهيل عودة الواليات املتحدة إىل إيران ملواجهة 

عن  الناجمة  اجليوسياسسة  املتغريات 
إىل  جنوبًا  السوفيايت  النفوذ  توسع 

حقول النفط واملياه الدافئة.
األوىل  اخلليج  حرب  حسابات  تكن  مل 
اليت  الرسيعة،  النتائج  وكذلك  دقيقة، 
اجلوية  رضباتها  من  متوقعة  كانت 
جاءت  فالرضبات  والبحرية،  والربية 

الذي رسم هلا.  املستوى االسرتاتيجي  متأخرة وأقل من 
تتحرك  أن  اخلليج  لدول  بد  ال  كان  الفجوة  هذه  وأمام 

وتضع فكرة االحتاد يف موضع االختبار.
عقد  اجتماع  يف  رسميًا  أعلن  إذ  كثريًا  اخلطوة  تتأخر  مل 
جملس  تأسيس  عن   1981 مايو  أيار/   25 يف  الرياض  يف 
اإلقليمية  املنظومة  لتداعيات  حتسبًا  اخلليجي  التعاون 
يف  اإلسالمية  اجلمهورية  نجاح  بعد  تتعدل  أخذت  اليت 

استيعاب ارتدادات الرضبات األوىل من هجوم صدام.
كانت مظلة املجلس حاجة خليجية دولية لضمان استقرار 
عواصم  إليها  حتتاج  نفطية  مالية-  مضخة  تشكل  منطقة 
استحقاقات  مواجهة  يف  اجلغرايف  موقعها  لتأمني  القرار 
قد تنجم عن احتالل أفغانستان وفشل صدام يف إسقاط 
إىل  بحاجة  اخلليج  دول  كانت  كذلك  اجلمهورية.  نظام 
حماية دولية متنع تعرضها للتغيري بعد أن قررت مرص يف 
عهد أنور السادات اخلروج عىل اإلجماع العريب ومغادرة 
متثلت  انفرادية  خطوات  واختاذ  العربية  الدول  جامعة 
بالصلح مع ”إرسائيل” واالعرتاف هبا مقابل االنسحاب 

من شبه جزيرة سيناء.
ساهم خروج مرص من املشهد العريب يف تكسري إطارات 
التوازن االسرتاتيجي وعزل دول اخلليج عن مظلة احلماية 
اإلقليمية وعّرض أمنها الداخيل لالنكشاف، لذلك جلأت 
بداية إىل عراق صدام بوصفه قوة صاعدة يمكن االعتماد 

الواليات المتحدة 

دعمت انقالب 

صدام حسين 

بالتعاون مع 

دول الخليج.
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يف  الكربى  املتغريات  عن  الناجم  التصدع  لرتميم  عليها 
املحيط اجلغرايف ودول اجلوار.

إىل  العسكرية  خروقاته  ترجمة  يف  صدام  فشل  لكن 
أن  هلا  يراد  كان  -اليت  احلرب  أمد  أطال  سيايس  انتصار 
تكون خاطفة- وأضعف الرهان عىل البديل العراقي عن 
مظلة مرص، وفتح أبواب املنطقة عىل مزيد من التدخالت 
الدولية ما أفسح املجال التساع الفجوات األمنية بسبب 
انكشاف اخلليج وحتول مياهه ومساحاته إىل أرض رصاع 

مفتوحة عىل احتماالت متخالفة.

استحقاق  أمام  اخلليج  دول  وضع  املتفجر  الوضع  هذا 
إسرتاتيجية  دائرة  يف  اجليوسيايس  موقعها  هيدد  أمين 
تتدحرج  أن  يمكن  لتقلبات  ومعرضة  االشتعال  رسيعة 
جملس  إعالن  جاء  لذلك  الداخلية،  األرسية  قالعها  إىل 
احلد  لضمان  منها  بد  ال  كان  احرتازية  خطوة  التعاون 
األدىن من عدم االستقرار الناجم عن اهزتازات التوازن 
إىل  أقرب  وهي  بسيطة  املجلس  فكرة  وكانت  اإلقليمي. 
جتمع عائالت حاكمة وأبعد ما تكون عن مرشوع احتاد، 
التشاور  عىل  وظيفتها  تقترص  مشرتكة  هبيئة  أشبه  فهي 
دولة من  برئاسة  تعقد كل سنة  والتنسيق يف دورة عادية 

الدول الست.

ومداولة  عالقاته  ومرونة  املجلس  فكرة  بساطة  أن  غري 
رئاسته ال تقلل من أمهية اخلطوة وخصوصًا أهنا جاءت يف 
حلظة انعطافية أخذت تضغط عىل املنطقة من أفغانستان/ 
طموحات  إىل  وصوالً  غربًا  والعراق  رشقًا  باكستان 
من  مرص  خروج  يف  وجدت  اليت  التوسعية  ”إرسائيل” 
سيناء  من  انسحاهبا  لتعويض  فرصة  العربية  املعادلة 
املقاومة  وطرد  احتالله  بقصد  لبنان  إىل  شماالً  باهلجوم 

الفلسطينية من أرضه.

آنذاك كان لبنان يشكل حلقة ضعيفة بسبب حربه األهلية 
وما يشبه األرض املكشوفة لالنتقام وتفريغ القوة الفائضة 
بعد خروج مرص من  تعرّب عنها  اليت أخذت ”إرسائيل” 
ضد  مفتوحة  حرب  يف  العراق  ودخول  املواجهة  ساحة 

إيران.
فجاءت  الطاولة،  لقلب  مناسبة  حلظة  من  بد  ال  كان 
أنور  باغتيال  أوالً  بدأت  مراحل.  عىل  طردًا  اخلطوات 
مرص  ودخول   1981 أكتوبر  األول/  ترشين  يف  السادات 
يف مرحلة فوىض انتقالية، وظهرت ثانيًا معاملها يف احلرب 
استيعاب  يف  طهران  نجحت  حني  اإليرانية  العراقية- 
طرد  عن  أسفر  معاكس  هجوم  وشن  وجتاوزها  الصدمة 
الداخل اإليراين واخرتاق حدوده يف خارصة  صدام من 
يف  واشنطن  تتقبل  أن  الصعب  من  كان  لذلك  البرصة. 
عهد رونالد ريغان مثل هذا التغري اجليوسيايس يف وقت 
يف  سيناء  جزيرة  شبه  من  انسحاهبا  ”إرسائيل”  أهنت 
نيسان/ أبريل 1982 كما نصت عليها مواد معاهدة كامب 

ديفيد اليت عقدت يف عهد كارتر.
عواصم  يف  واإلقليمية  الدولية  العوامل  كل  اجتمعت 
األمنية من  املنظومات  الرد وحماية  القرار الختاذ خطوة 
لبنان  عىل  اإلرسائييل  العدوان  فجاء  واالهنيار،  التساقط 
اليت  التحوالت  متدد  ملنع  غطاء   1982 حزيران/يونيو  يف 
قرار  واشنطن  اختاذ  خالل  من  املنطقة  تشهدها  أخذت 
الردع  قوات  وإخراج  املقاومة  وطرد  بريوت  احتالل 
أو  موالية  حكومة  وتشكيل  رئيس  وانتخاب  السورية 
متصاحلة مع تل أبيب. كل هذه املهمات حاولت واشنطن 
استثمارها يف ”بنك” من األهداف املتوالية فهي نجحت 
منظمة  خرجت  حني  الغزو  من  أرادته  ما  بعض  بتحقيق 
الفلسطينية برًا وبحرًا يف أيلول/ سبتمرب 1982،  التحرير 
اغتيال  وال  عفوية  شعبية  مقاومات  ظهور  متنع  مل  لكنها 
عىل  الرد  جاء  لو  حىت  اجلميل،  بشري  املنتخب  الرئيس 
احلادث باجتياح بريوت وارتكاب جمزرة صربا وشاتيال .
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الموجة الثالثة
دولية  طرق  مفرتق  عىل  الفاصل  احلد   1982 العام  شكل 
وإقليمية وخليجية. يف السعودية تويف امللك خالد وأخذ 
وإقليميًا  للراحل.  خلفًا  املوقع  فهد  امللك  العهد  ويل 
بعد  أفغانستان  عىل  السيايس  القبض  يف  موسكو  فشلت 
تظهر  بدأت  كذلك  العسكري.  االحتالل  يف  نجاحها 
تصدعات يف بنية العراق نتيجة ضعف قوته يف التصدي 
الصورة  بدأت  لبنان  ويف  املعاكس.  اإليراين  للهجوم 
والفرنسية  األمريكية  املعسكرات  تعرضت  حني  تتبدل 
هلجمات سامهت يف تضعضع مواقعها ومراكزها األمنية 
ما أعطى قوة ضغط سياسية وشعبية منعت  واملخابراتية 
مع  صداقة  معاهدة  توقيع  من  اجلميل  أمني  الرئيس 

”إرسائيل”.

كل هذه العوامل مل تكن كافية إلظهار خماطر التصدعات 
يف منظومة اجلغرافيا السياسية يف دائرة ”الرشق األوسط 
املرشق  إىل  اهلند  غرب  من  يتمدد  أخذ  الذي  الكبري” 
تعيد  قوة مضافة  إىل  بحاجة  املنطقة  آنذاك كانت  العريب. 
هندسة منظومة العالقات الدولية اليت استقرت ثنائيًا بني 
ونجم   1945 العام  يف  يالطا  قمة  بعد  وواشنطن  موسكو 
عنها تقسيم أوروبا وأملانيا إىل رشقية وغربية والتوافق عىل 

ضمان تأسيس دولة ”إرسائيل” يف فلسطني.

من  املتوارث  الباردة(  )احلرب  الدويل  التوازن  هذا  أخذ 
ساخنة  لعاصفة  يتعرض  الثانية  العاملية  احلرب  نتائج 
أنتجها التحالف األمريكي- الربيطاين ما ساهم يف إطالق 
هناية  وشكلت  والعامل.  أوروبا  يف  كاسحة  رجعية  موجة 
إسرتاتيجية  حتول  نقطة  املايض  القرن  من  الثمانينيات 
ريغان  رونالد  حتالف  يف  متثلت  الدولية  املنظومة  يف 
ومارغريت تاترش يف وحدة إيديولوجية مضادة للشيوعية 
بإمرباطورية  رسميًا  وصف  الذي  السوفيايت  واالحتاد 
الشيخوخة  آفة  من  يعاين  كان  الذي  والكرملني،  الرش. 

أفغانستان  يف  اجلنوبية  خارصته  وانكشاف  البريوقراطية 
الرشق  يف  لنفوذه  مضاد  معسكر  إىل  الصني  وانتقال 
املعسكر  يف  سياسية  لتصدعات  يتعرض  بدأ  اآلسيوي، 
االقتصادي-  تعرثه  وازداد  األوروبية.  القارة  الرشقي يف 
”حرب  برنامج  عن  ريغان  أعلن  حني  التكنولوجي 
السماء  إىل  األرض  من  الرصاع  رفع  وقرر  النجوم” 
وعدم  السوفياتية  القيادة  عجز  عىل  ذلك  يف  معتمدًا 
الباليني  وإنفاق  التنافس  معركة  الدخول يف  قدرتها عىل 
ل يف تشدده ورشوطه.  ملواجهة التحدي الغريب الذي تغوَّ
رحيل  بعد  القرص  يف  انقالبات  شهد  الذي  فالكرملني 
عودة  بعد  انتظارية  حلظة  يف  دخل  وأندروبوف  برجينيف 
قيادة تقليدية عاجزة عن التصدي لالستحقاقات الكونية 
اليت عصفت بجدران االحتاد السوفيايت ومعسكره من كل 

اجلهات واجلوانب.

نتيجة للضعف االقتصادي وعدم القدرة عىل دخول حلبة 
التنافس التكنولوجي وعجز القيادة السوفياتية عن إدراك 
الربيطانية،   - األمريكية  الضغوط  إىل  التحوالت، إضافة 
خرجت األزمة السوفياتية من وراء الستار احلديدي حني 
ظهرت قيادة برئاسة ميخائيل غورباتشوف أخذت تطرح 
شعارات  وهي  واإلصالح،  باملراجعة  تطالب  شعارات 
بالربوسرتويكا  إعالميًا  واشتهرت  الرواج  القت 
والغالسنوست ما دفع عواصم القرار يف الغرب إىل تأييده 
وحثه عىل املتابعة. وكانت دول األطليس تدرك أن سياسة 
االنفتاح لن تؤدي إىل نتيجة وستصل إىل طريق مسدود، 
ألن مرشوع اإلصالح يف دولة سوفياتية مرتهلة سينجم 

عنه تصدعات يف هيكل احتاد دخل مرحلة الشيخوخة.

مستمرة  اإليرانية  العراقية-  احلرب  كانت  املدة  تلك  يف 
لتالعب  املجال  فتح  ما  والفر  الكر  طور  دخلت  أن  بعد 
القوى الدولية واإلقليمية. وجدت مرص يف احلرب فرصة 
للعودة إىل الصف العريب من خالل البوابة العراقية فأخذ 
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وبرشيًا  لوجستيًا  صدام  يدعم  مبارك  حسين  الرئيس 
تعهدت  اخلليج  ودول  الداخيل.  اهنياره  عدم  لضمان 
صدام  موازنة  وتعزيز  احلرب  بتمويل 
العسكرية.  آلته  تنكرس  ال  حىت  باملال 
وفرنسا وضعت ثقلها التكنولوجي يف 
عهدة صدام وزودته بأحدث األسلحة 
اتصال  من طريان وصواريخ وأجهزة 
العراق  جمال  اخرتاق  من  إيران  ملنع 
معنية  كانت  اليت  والكويت  اجلوي. 
جوار  يف  اجلغرايف  موقعها  بحكم  العسكرية،  باملتغريات 
واملادي  واملعنوي  اإلعالمي  ثقلها  استخدمت  البرصة، 

لتعويض خسائر صدام وديونه املرتاكمة.

اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  بني  األدوار  توزيع  أنتج 
والرعاية  واألردن،  مرص  مع  اإلقليمي  والتنسيق 
عسكرية  معادلة  صدام  لنظام  األمريكية  األوروبية- 
وعطل  السليب  التوازن  من  نوع  إىل  التوصل  يف  نجحت 
ترتيبها  جرى  اليت  احلربية  اآللة  كرس  إمكان  إيران  عىل 
باملال  ومتويلها  واملعدات  باخلرباء  وتعزيزها  وصقلها 

اخلليجي والدعم اللوجسيت املرصي.

يف  التوقف  طالت،  اليت  احلرب،  شارفت  احلد  هذا  عند 
يزتعزع  أوروبا  رشق  يف  االشرتاكي  املعسكر  أخذ  حلظة 
أن  بعد  أفغانستان  الكرملني خيطط لالنسحاب من  وبدأ 

تصاعدت قوة اجلهاد ضد االحتالل.

توقفت احلرب العراقية- اإليرانية يف آب/ أغسطس 1988 
انتهى بصيغة ال غالب وال مغلوب،  قرار دويل  بناء عىل 
يف  والبدء  الداخل  إىل  للعودة  لطهران  املجال  أعطى  ما 
تدشني مرحلة إعادة إعمار ما دمرته احلرب.  قرر صدام 
االنرصاف إىل تأسيس زعامة مركزية تطمح إىل جرجرة 
ليلعب دور  العراق  قيادة  دول اخلليج وضمها إىل عباءة 

القائد يف جواره اإلقليمي ودائرة املنطقة العربية.

أراد صدام استثمار حاجة دول اخلليج إىل قوته العسكرية 
بفرض نوع من اخلوة املالية معززة بانرشاح سيايس أخذ 
يبسط أجنحته حتت مظلة جملس التعاون العريب الذي ضم 
بحاجة  مرص  وكانت  ومرص.  واليمن  واألردن  العراق 
واليمن  العاملة،  قوتها  من  السوق  فائض  لترصيف  إليه 
مرشوع  من  مستفيدًا  املحوري  دوره  ليؤدي  يستعد  أخذ 
كسب  يف  نجح  أنه  رأى  واألردن  اجلنوب،  مع  الوحدة 
مظلة أمنية حني اتفق مع صدام عىل تشكيل رسب جوي 
املجاورة  أراضيه  فوق  بالتحليق  احلريب  للطريان  يسمح 

إلرسائيل.

كل هذه الطموحات كانت ملغومة باملتفجرات. فاحلرب 
اليت توقفت أنتجت قوة إقليمية يف اخلليج )العراق( حتتاج 
ال  حىت  إعالمية  وتغطية  ومساعدات  متويل  إىل  دائمًا 
تنكشف عنارص ضعفها عىل أرض الواقع. وبسبب كرثة 
اخلليج  زعماء  عىل  اليومي  وتشاوفه  الصدامية  الطلبات 
وأهله وتهديداته املتواصلة برفع الغطاء األمين عنها، كان 

ال بد أن تصل األمور املحتقنة إىل هناية انفجارية.

منظمتها  تأسست  اليت  اخلليجي  التعاون  أما دول جملس 
الثورة  تداعيات  من  خوفًا   1981 العام  يف  اإلقليمية 
إىل  األوىل  اخلليج  حرب  انجرار  من  وحتسبًا  اإليرانية 
ديارها، فبدأت خماوفها باالتساع حني أخذ صدام جيربها 
اليت  السياسية  والنتائج  احلرب  تكاليف  ثمن  دفع  عىل 
ترتبت عنها. وهكذا أخذت دول اخلليج تتسابق باالبتعاد 
من  احلماية  طلب  جتديد  إىل  وتسارع  صدام  بطلها  عن 
بروتوكوالت عسكرية تعطي  الغرب وفق  أمريكا ودول 
األساطيل البحرية واجلوية حق التوطن يف مهابط الطريان 

ومستودعات املوانئ.

حكامها  أن  رغم  عىل  قلقًا  األكرث  آنذاك  الكويت  كانت 
امتدت  اليت  صدام  حرب  متويل  يف  سخاء  األوفر  كانوا 
ثماين سنوات وانتهت بمراكمة ديون هائلة عىل بغداد ال 

تاسس مجلس 

التعاون الخليجي 

في العام 81 

خشية تداعيات 

الثورة االيرانية.
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وتدفق  النفط  أسعار  ارتفاع  بعد  حىت  تسديدها  تستطيع 
مردوده املايل بأضعاف مضاعفة عن العقود السابقة.

االحتاد  يف  سيحصل  ملا  انتظار  حلظة  يف  العامل  كان 
الرشقي  معسكره  يطال  التشقق  بدأ  أن  بعد  السوفيايت، 
وحيطم جدرانه، حني وقعت مفاجأة هزت املنطقة العربية 
أغسطس  آب/   2 يف  اخلليج  دول  استقرار  وزعزعت 
الطاولة واالنتقام  اليوم قرر صدام قلب  1990. يف ذلك 
لضم  العسكرية  قوته  عىل  معتمدًا  اخلليجي  حليفه  من 

الكويت عنوة حتت جناح دولته.
قرر  حني  كانت  كما  ساذجة،  صدام  حسابات  كانت   
بعد  شهدت  اليت  إيران  مع  عسكري  اختبار  يف  الدخول 
ثورتها عىل الشاه مرحلة انتقالية فوضوية. فصدام اعتقد 
بقواه  يستطيع  وهو  ضعيفة  وأصبحت  اهنارت  إيران  أن 
املرسح  من  إخراجها  الغرب-  مع  متحالفًا  الذاتية- 
إىل  فاضطر  خطأ  عىل  أنه  متأخرًا  فاكتشف  اإلقليمي، 
إلنقاذ  العراق  ثروات  ورهن  املساعدات  عىل  االعتماد 
نفسه من الورطة فنجح نسبيًا يف حماية نظامه من االهنيار.
أن  اعتقد  فصدام  الكويت،  مع  نفسه  السيناريو  تكرر 
الواليات املتحدة منشغلة بالتحوالت املتسارعة واجلارية 
يف أوروبا الرشقية، وأهنا حتتاج إىل وقت الستيعاب غنيمة 
احلرب  مرحلة  واضمحالل  السوفيايت  املعسكر  اهنيار 
وذلك  دقيقة  صدام  حسابات  تكن  مل  أيضًا  هنا  الباردة. 
ألسباب كثرية منها ضعف االحتاد السوفيايت وعدم قدرته 
أفغانستان  معركة  خسارته  بعد  التدخل  أو  التحرك  عىل 
كانت  وأيضًا  األورويب.  احليوي  جماله  يف  نفوذه  وتاليش 
للتصدي  وجاهزة  للحرب  متفرغة  املتحدة  الواليات 
فوز  بسبب  الغرب  يف  التفاؤل  موجة  ارتفاع  نتيجة 
كذلك  وارسو.  حلف  ضد  الباردة  معركته  يف  األطليس 
عن  للكشف  مفتوحة  ساحة  إىل  بحاجة  واشنطن  كانت 
قوتها بعد أن انفردت بقيادة العامل. وجاءت أزمة الكويت 
لتعطي فرصة للظهور عىل املرسح الدويل ولتشكل مناسبة 

املراجعة  يف  جديته  ومدى  غورباتشوف  نوايا  الختبار 
واإلصالحات اليت وعد االحتاد السوفيايت بتنفيذها.

خط  يف  تتجه  واإلقليمية  الدولية  اإلشارات  كل  كانت 
برسعة  تبني  اليت  وحساباته  صدام  لطموحات  معاكس 
بدأت  وهكذا  وساذجة.  وسطحية  بسيطة  كانت  أهنا 
حرب اخلليج الثانية يف 17 كانون الثاين/ يناير 1991 وسط 
كافية  تكن  مل  وإقليمية  وعربية  دولية  شعبية  احتجاجات 
حتالفت  عسكرية  قوات  تقود  عظمى  قوة  خروج  ملنع 
العسكرية  صدام  فرق  لرضب  دولة   34 من  وتألفت 
جيشه  إخراج  عىل  إلجباره  العراق  يف  ومواقعه  ومراكزه 

من الكويت يف 28 شباط/ فرباير 1991.

الموجة الرابعة
أسفرت حرب اخلليج الثانية )-1990 1991( عن متغريات 
منظومة  تشكيل  إعادة  يف  سامهت  خطرية  جيوسياسية 
العالقات الدولية واإلقليمية واخلليجية. خليجيًا اهنارت 

الكويت  يف  هزيمته  بعد  صدام  قوة 
ما  العراق  يف  التحتية  بنيته  وتدمري 
ضد  شعبية  انتفاضة  إشعال  إىل  أدى 
بعد  عليها  السيطرة  يف  نجح  نظامه 
خيمة  يف  االستسالم  صك  توقيع 
قىض  االستسالم  فاتفاق  صفوان. 

قواته  ومنع  احلرب  تكاليف  وتغريمه  العراق  بمحارصة 
التحليق يف الشمال واجلنوب وعزله يف دائرة  اجلوية من 
كذلك  عليها.  املطلقة  وصالحياته  نفوذه  يمارس  ضيقة 
غاب دور الكويت عن املرسح اخلليجي بعد أن تدمرت 
وظيفتها التقليدية اليت متثلت بقدرتها املالية عىل االستثمار 
العربية  للدول  املساعدات  العاملية وتقديم  املؤسسات  يف 
املحتاجة. فالكويت بعد احلرب مل تعد واحة اخلليج وال 
إىل  اضطرت  أن  بعد  والصحافة  اإلعالم  يف  دوله  مرآة 
إنفاق أمواهلا املودعة يف صناديق التأمني وتسييل أسهمها 

في ظل حرب 

الخليج برزت وسائل 

اإلعالم قّوة مؤثرة 

في القرار.
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فرضت  معركة  نفقات  لتغطية  األوروبية  الرشكات  يف 
موقعها  بحكم  الكوييت  الدور  تراجع  وبسبب  عليها. 
حماية  إىل  الدائمة  وحاجتها  العراق  جوار  إىل  اجلغرايف 
من  بد  ال  كان  مباغتة  هجمة  أي  لصد  مبارشة  أمريكية 
البحث عن بديل خليجي )قطر( يقوم بتلك املهمات اليت 
تؤدي  أن  تعد تستطيع  مل  السعودية  اشتهرت هبا. كذلك 
كشفت  أن  بعد  اخلليج  ملنظومة  اإلقليمي  الراعي  دور 
احلرب عن نقاط ضعف يف بنيتها العسكرية ما اضطرها 
لالستغناء عن حلفاء املايض واالستنجاد بالقوة األمريكية 
من  قبل طرده  توغل صدام،  بعد  النفطية  حلماية حقوهلا 
الكويت، يف اجلغجة الواقعة يف املنطقة الرشقية من أرايض 

اململكة.
الستار  بالتمدد علنًا ومن خلف  املظلة األمريكية  أخذت 
الفرص اليت وفرتها بوابة  يف منطقة اخلليج مستفيدة من 
الكويت لتعزيز االنتشار العسكري والتمركز يف القواعد 
البحرية واجلوية املوزعة عىل الشاطىء 
هرمز.  مضيق  إىل  البرصة  ثغرة  من 
اجليوسرتاتيجي  املتغري  هذا  وجاء 
عصفت  دولية  انقالبات  ظل  يف 
بعد  نسبيًا  استقرت  اليت  بالتوازنات 
اليت  واملراجعات  فاإلصالحات  الثانية.  العاملية  احلرب 
اهلرم  ألن  سلبيًا  مردودًا  أعطت  غورباتشوف  هبا  وعد 
واهنار  اهليكل  فتداعى  نتائجها  يتحمل  مل  السوفيايت 
أخذت  دولة   15 عىل  وتفرق  وتفكك  االحتاد  وتقوض 
تنترش وتتشكل تباعًا من 19 آب/ أغسطس 1991 إىل 25 

كانون األول/ ديسمرب 1991.
وتقهقر  وانفالشها،  السوفياتية  اخلريطة  توزع  أعاد 
إنتاج  األوروبية  القارة  رشق  يف  اإليديولوجية  منظومتها 
قمة  أعىل  عىل  املتحدة  الواليات  وضعت  دولية  منظومة 
عاملية ما عزز نفوذها وقيادتها منفردة للسفينة وسط أنواء 
اليت  واالرتدادات  واالستحقاقات  باملتحوالت  عاصفة 

حاولت أمريكا استثمارها وتوظيفها باإلعالن عن انتصار 
الباردة من  احلرب  إهناء  التارخيي ونجاحها يف  نموذجها 

دون التورط يف حرب ساخنة.
دفعت فضاءات البهجة بالفوز قيادة واشنطن إىل اإلعالن 
وإنما  قطبية  ثنائية  عىل  يقوم  ال  جديد  دويل  نظام  عن 
يستظل رفاهية ظالل القطب الواحد. وكان اإلعالن عن 
تكن  مل  الظروف  ألن  نظرًا  ألوانه  سابقًا  بالسباق  الفوز 
يتشكل  النهاية لرصاع دويل أخذ  لتقبل مثل هذه  جاهزة 
إقليمية أخذت تؤسس لدوهلا  ثنايا ثغرات منظومات  يف 

مواقع نفوذ يف حميطها اجلغرايف وجمال جوارها السيايس.
تشكيل  عن  باإلعالن  املتحدة  الواليات  استعجال  جاء 
حمطتني.  بني  ضائعة  انتقالية  حلظة  يف  جديد  دويل  نظام 
فهو من جانب أظهر رغبة أمريكية يف القيادة املنفردة عربَّ 
من  وهو  الوردية.  خطاباته  يف  األب  بوش  جورج  عنها 
منه  تعاين  أخذت  بنيوي  ضعف  عن  كشف  آخر  جانب 
اإلدارة األمريكية اليت أصبحت عاجزة عن تغطية نفقاتها 
سندات  وبيع  الديون  يف  التورط  دون  من  العسكرية 
الصادرات  بني  متوازنة  غري  موازنة  عجز  لسد  اخلزينة 

والواردات.
شّكل انتصار أمريكا يف حرب اخلليج الثانية، وفوزها عىل 
اخلصم التقليدي يف احلرب الباردة، وانتشار قواتها بحرًا 
وجوًا يف منطقة اخلليج الغنية بالنفط مناسبة لرفع إشارة 
النرص، لكنه كان قارصًا عن التقاط حلظة التحول التارخيية 
من الثنائية إىل تعدد األقطاب الدولية. هذه اللحظة الزمنية 
تأخذ وقتها ومتر ظروفها  أن  هلا من  بد  االنتقالية كان ال 
امللبدة حىت تنقشع األجواء الدولية وتنكشف أمام حقائق 
ميدانية أخذت حتفر خطوطها عىل أرض الواقع وما بدأ 
ينتجه من مراكز قوى جاذبة ومنافسة للصعود األمريكي.
عاشت الواليات املتحدة بعد العام 1991 حلظات انتصار مل 
تكن كلها ومهية. فاحلرب عىل العراق كشفت عن قدرات 
تفوًقا  أظهرت  أهنا  كما  دمارها،  قوة  يف  هائلة  عسكرية 

ظهرت تركيا 

بقيادة أربكان في 

ظل فوضى دولية.
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تقنيًا يف نقل املعلومات وأجهزة املواصالت واالتصاالت 
ومدى تأثريها املعنوي عىل صناعة الرأي العام.

يف ظل حرب اخلليج الثانية آنذاك برزت إىل جانب ساحة 
والنقل  النشاط  عىل  قادرة  كقوة  اإلعالم  وسائل  القتال 
وحتولت  امليدان.  من  واملعلومات  األخبار  وبث  والتنقل 
حمطة يس. أن.إن إىل نموذج حيتذى يف العام 1991 ما شجع 
دول اخلليج العربية عىل استلهامه واألخذ بمدى تأثرياته يف 
فرتة حرجة وحساسة تدهور فيها موقع الكويت وانتقاهلا 
من حديقة اخلليج األمامية إىل حديقة اخلليج اخللفية، تاركة 
واجهة  الصدارة يف  قطر ألخذ  دولة  لتقدم  الفارغ  مكاهنا 
خط  عىل  اإلمارات  دولة  لتقدم  مواز  خط  عىل  اإلعالم 

الرفاهية االستهالكية )واحة الصحراء(.
أعاد تراجع الكويت وتقدم قطر واإلمارات إىل الواجهة 
خريطة  تشكيل  والعقارية  واالستهالكية  اإلعالمية 
توازنات سياسية يف منطقة اخلليج، وهو ما أدى إىل تبلور 
كسب  عىل  وتتنافس  تتجاذب  أخذت  حملية  قوى  مراكز 
مفتوحة  باتت  ساحة  يف  اجلديدة  العاملية  القوة  تعاطف 
عىل احتماالت جيوسرتاتيجية كان من الصعب التحكم 

بمفاصلها يف ذروة فوىض املرحلة االنتقالية.
وضع  عىل  وتقوقعت  االحتادية  روسيا  انكفأت  دوليًا 
اقتصادي منهار زاد من فساده ظهور قيادة مافيوية أخذت 
تبيع املؤسسات لرشكات متعددة اجلنسية. وأوروبيًا أخذ 
فوق  ما  سياسية  منظومة  إىل  يتحول  القارة  سوق  احتاد 
يتجاوز  جاذب  شغل  مركز  تشكيل  إىل  تطمح  اقتصادية 
غري  توسع  إىل  أدى  ما  الدول  لسيادة  القومية  احلدود 

مدروس باجتاه أوروبا الرشقية وحوض املتوسط.
أعاد  األوروبية  القارة  وسط  يف  السيايس  التمدد  هذا 
لكنه  املوحدة،  أملانيا  اقتصاد  بقيادة  االحتاد  فكرة  إنعاش 
أيضًا أظهر عدم حاجة أوروبا إىل مظلة احللف األطليس- 
السابقة  السوفياتية  املخاطر  تقلصت  أن  بعد  األمريكي 
اجلغرايف  جماهلا  يف  طموحاتها  عن  روسيا  وتراجعت 

احليوي. وساهم هذا التشكيل الدويل الغامض يف هويته 
أمريكا  ودفع  القوى  موازين  ترتيب  إعادة  يف  السياسية 
إىل التفكري جمددًا يف خريطة طريق تعزز مكانتها الدولية 
أفغانستان  يف  األمنية  الفراغات  استثمار  خالل  من 
السياسية  القوى  والشيشان وجورجيا وقزوين وتطويع 

شهدت  اليت  اإلسالمية  واحلزبية 
وتونس  السودان  يف  الصعود  بعض 
واجلزائر وتركيا وغريها من البلدان.
هويته  يف  الغامض  الفضاء  هذا  يف 
يف  املعاكس  اهلجوم  بدأ  السياسية 
وحليفها  طالبان  ضد  أفغانستان 

السودان  إىل  وامتد  اهلجوم  ارحتل  كذلك  الباكستاين، 
نتائج  عىل  السلطة  انقلبت  حني  واجلزائر  وتونس 
اإلسالميني.  ملصلحة  جاءت  اليت  اجلزائرية  االنتخابات 
وبدعم من واشنطن جاء تثبيت مواقع احللفاء ومطاردة 
عىل  اجليش  شجعت  حني  تركيا  إىل  وصوالً  اإلسالميني 
بانتخابات  الفائزة  أربكان  الدين  نجم  حكومة  إسقاط 

ديمقراطية.
ظل  يف   )1997  1996-( سنة  من  أقل  أربكان  حكم  دام 
فوىض دولية، لكنه وجه إشارة واضحة تدل عىل نمو قوى 
املعسكرين  بني  إيديولوجيًا  تصنيفها  يمكن  ال  سياسية 
السابقني )رأسمايل واشرتاكي( كذلك يصعب ضبطها يف 

إطار ممنهج يضعها يف موقع التابع للواليات املتحدة.
فهي  لالختبار،  مفتوحة  ساحة  إىل  آنذاك  تركيا  حتولت 
القارة  ودول  األورويب،  االحتاد  يف  للدخول  تطمح 
باهلوية  تتعلق  العتبارات  قبوهلا  يف  وترتدد  منها  تتخوف 
بحثًا  وجنوبًا  رشقًا  التوجه  إىل  أربكان  دفع  ما  الدينية، 
العثمانية بعد  عن مكان مفقود انزتع عنوة من اسطنبول 

احلرب العاملية األوىل.
وّجه إسقاط حكومة أربكان رسالة قوية إىل املنطقة العربية 
ووضع دول اخلليج أمام خيار صعب بعد أن أخذ الغرب 

صعود قطر 

واإلمارات أعاد 

خلط االوراق في 

مجلس التعاون.
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عن  واالبتعاد  باالنفتاح  ويطالبهم  حكامها  عىل  يضغط 
الذي  بالشكل  السيايس  هيكلها  ترتيب  وإعادة  التقاليد 
العقارات  قطاع  ونمو  االقتصادية  الفورة  مع  يتناسب 
يف  اإلعالم  دور  وتصاعد  االستهالكية  احلياة  وازدهار 

التأثري عىل نمط سلوك الناس يف معاشهم اليومي.
قطر  تقدم  مع  املتوافق  واهلبوط  الصعود  سيناريو  إن  ثم 
إىل  السعودية  وتراجع  الصورة  واجهة  إىل  واإلمارات 
خلفها أعاد خلط أوراق دول جملس 
أعراف  بكرس  بدأت  اليت  التعاون 
حمايتها  رضورة  عىل  متفق  تقليدية 
تصاب  ال  حىت  االخرتاقات  من 
وغريها  الديمقراطية  بعدوى  املنطقة 
من شعارات أخذت واشنطن برفعها 
التوازنات  دراسة  دون  من  عشوائيًا 
املحلية وعدم قدرة السلطات الوراثية 
عىل حتمل نتائجها السياسية. وخوفًا 
الواليات  أخذت  اخلليجية  الدفاع  منظومة  اهنيار  من 
املتحدة تتبع سياسة ملتوية بسبب حاجتها إىل قوة إقليمية 
يف  نجحت  اليت  إيران  قدرات  نمو  من  حتد  أن  تستطيع 

ترميم خسائرها الناجمة عن حرب اخلليج األوىل.
دول  واشنطن  أعطت  اإلقليمية  املخاوف  هذه  بسبب 
مرص  باجتاه  عربيًا  للتحرك  اهلامش  ذاك  العربية  اخلليج 
الحقًا  أنتجت  حيث  ولبنان  وسورية  واألردن  واليمن 
)اتفاق  اللبنانية  األهلية  للحرب  حدًا  وضعت  اتفاقات 
االحتالل  لطرد  السيايس  املجال  أفسح  ما  الطائف( 

اإلرسائييل الذي تتوج هبزيمة يف العام 2000.
دوليًا  سائرة  الضبابية  املرحلة  تلك  يف  األمور  كانت 
باجتاهات متخالفة. فالواليات املتحدة اكتشفت بعد اهنيار 
االحتاد السوفيايت أهنا قوية للغاية لكنها أيضًا أضعف من 
اليت  وأوروبا  منها.  اكرب  فالعامل  منفردة،  العامل  تقود  أن 
دخلت يف مرحلة االحتاد القاري أخذت تتعرض لعقبات 

الدور  ذاك  أداء  من  متنعها  حتديدًا(  )بريطانية  داخلية 
الدويل الذي كانت تتوقعه بعد متددها يف حوض أوروبا 
الرشقي. والصني اليت خرجت من عزلتها اإلقليمية بعد 
اهنيار اقتصادات النمور اآلسيوية أخذت تستعد لتأسيس 
منظومة دفاعية تساعدها عىل حماية سورها التارخيي من 
االخرتاق األمريكي. واليابان اليت صعدت عىل درجات 
االقتصاد الدويل لتحتل موقع الدولة الثانية بدأت تشهد 
وعدم  القومية  سوقها  إشباع  بسبب  مكانتها  يف  تراجعًا 
عىل  شجع  ما  جانبها  إىل  احللفاء  استقطاب  يف  نجاحها 

انكفاء قوتها إىل الداخل.
بدأ العامل يتغري ولكن ليس بالرضورة عىل صورة النموذج 
اخرتاقات  حققت  املتحدة  فالواليات  ومثاله.  األمريكي 
يف  ونجحت  السوفيايت  االحتاد  تفكك  بعد  إسرتاتيجية 
التموضع يف أمكنة كان يصعب الوصول إليها يف السابق. 
كذلك استطاعت جذب منظمة التحرير الفلسطينية اليت 
خارت قواها بسبب وقوفها مع صدام يف أزمة الكويت، 
إىل  اللجوء  إىل  ودفعها  للتهجمات  عرضة  جعلها  ما 
أوسلو وتوقيع اتفاق مع ”إرسائيل” نص عىل قيام سلطة 
من دون صالحيات، وحكومة حمارصة يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

القوة  تعزيز  ملصلحة  تكثفت  اليت  النجاحات  هذه  كل 
لكرس  كافية  غري  كانت   2000 و   1990 بني  األمريكية 
واشنطن  نفوذ  عن  بعيدًا  تتشكل  أخذت  دولية  معادلة 
ورقابتها. فالنمو الذي أخذت تشهده أسواق قارات العامل 
الثالث بدأ يفرض وجوده االقتصادي عىل رغم العرثات 
التكنولوجيا  أن  والسقطات واالهنيارات. من ذلك مثالً 
مل تعد رسًا حتتكره دول الشمال، والتنافس عىل األسواق 
أصبح مفتوحًا عىل االستثمار والتوظيف من دون هيمنة 
تديرها قوة واحدة، واستقطاب الرساميل وتوسيع رقعة 
باتت  والتصدير  واالتصال  النقل  عىل  والقدرة  اإلنتاج 

احتاجت واشنطن 

لتوظيف 

األموال العربية 

في الصناديق 

السيادية وسندات 

الخزينة.
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متويل  إىل  حتتاج  واشنطن  بدأت  أن  بعد  للزتاحم  عرضة 
لرشاء سندات خزينة تسد حاجتها لإلنفاق وتغطية فوائد 

الديون املرتاكمة.
 تغريت الصورة فعالً يف عهد الرئيس بيل كلنتون الذي 
حلظة  يف  سنوات(   8( فرتتني  عىل  األبيض  البيت  أدار 
لكنها  العامل  زعيمة  بأهنا  خالهلا  أمريكا  اعرتفت  زمنية 
أوروبا  مع  بالتعاون  قيادته  يف  لالستمرار  إليه  بحاجة 
اليت  الرباكس(  االقتصادية )دول  اإلقليمية  واملنظومات 
يف  للعمل  فرص  إعطاء  يف  وجدارتها  وجودها  أثبتت 

النامية واملزدهرة. قطاعاتها 
يف هذا الفضاء املتغري والغامض يف معامله السياسية وقعت 
االبن،  بوش  جورج  عهد  مطلع  يف  منتظرة  غري  مفاجأة 
حني جاءت رضبة من مكان غري متوقع ومن دولة تصنف 
أهنا األكرث عزلة وختلفًا يف العامل. كانت أفغانستان )حركة 
اجلدار  يف  كوة  فتحت  اليت  الرضبة  هذه  مصدر  طالبان( 
األمريكي واخرتقت سيادة الواليات املتحدة للمرة األوىل 
يف تارخيها. فأمريكا البعيدة جغرافيًا عن أحزمة النار كانت 
حتارب دائمًا عىل أرض غريها وتوجه قواتها إىل اخلارج 
وقد  االخرتاق.  من  وحتصينه  الداخل  استقرار  لضمان 
تعديل  مفاجأة كربى سامهت يف  حصل االخرتاق حمدثًا 
أمريكا  عاصمة  تعرضت  أن  بعد  الدولية  الصورة  زوايا 

ومركزها املايل هلجمات 11 أيلول/سبتمرب 2001.

الموجة الخامسة
ودفعت  األوراق  كل  سبتمرب  أيلول/  هجمات  خلطت 
قوى العامل إىل الرتاص واالنقسام بني املعسكر األمريكي 
أو خارجه. فاالستقطاب كان حادًا ومل يعد يتقبل موقف 
احلياد )مع أو ضد(. فالرضبة يف عقر الدار كانت قوية يف 
فعلها وحادة يف رد فعلها ما أعاد تشكيل خريطة سياسية 
عليها  املتعارف  التقليدية  التقسيمات  للعامل جتاوزت كل 

يف العهود السابقة.

عقاب.  دون  من  اهلجمات  متر  أال  املنطقي  من  كان 
فاإلهانة القومية اليت تلقتها الواليات املتحدة من جانب 
االحتالل  أنقاض  حتت  من  خرجت  سياسية  حركة 

مع  مصاحلها  وتعارضت  السوفيايت 
يف  أمريكا  تشدد  بسبب  واشنطن 
كل  ومطاردة  وتطويقها  حصارها 
املجاهدين )العائدين من أفغانستان( 
من  أفغانستان  لتحرير  حاربوا  الذين 
عىل  التعارض  هذا  الشيوعي.  الغزو 
بعد  حتّول  الدويل  الرصاع  هامش 
إىل  وتفككه  السوفيايت  االحتاد  اهنيار 
وهيدد  أمنها  يؤرق  ألمريكا  هاجس 

حقول  من  القريبة  احليوية  جماالتها  يف  مصاحلها  استقرار 
النفط وخطوط األنابيب وسفن النقل وحمطات الطاقة.

لكنها  القريب،  إطارها  يف  األمريكية  الفعل  ردة  كانت 
مداها  يف  تتدحرج  أخذت  حني  األقىص  حدها  جتاوزت 
بالغاية  هلا  أهدافًا ال صلة  لتطاول  تتوسع  وبدأت  البعيد 
جلأت  الذي  اإلعالمي  فالتحشيد  املضاد.  اهلجوم  من 
إىل األديان  السياسة وانتقل  إدارة بوش االبن جتاوز  إليه 
ضد  حتّرض  احلملة  وأخذت  واحلضارات.  والثقافات 
ثقافات  حرب  إىل  وتدعو  اإلسالمي  والعامل  اإلسالم 
ورصاع حضارات وإسقاط أنظمة وتعديل مناهج الرتبية 
املبالغة  من  درجة  التحريض  حملة  وبلغت  والتعليم. 
والتقاليد  والعادات  والرشاب  اللباس  إىل  تطرقت  حني 
وأسلوب املعاش وغريها من مسائل متس اخلصوصيات 

واهلويات وطرق التعامل مع اآلخر.
حتشد  االبن  بوش  إدارة  أخذت  التهوييل  الفضاء  هذا  يف 
حروب  وحكايات  وذكريات  أجواء  مستعيدة  القوات 
وقت  يمض  ومل  املقدس.  بيت  اسرتداد  بذريعة  الفرنجة 
حرب  وبدأت  هدفها،  واشنطن  حددت  حىت  طويل 
 2001 ديسمرب  األول/  كانون  يف  أفغانستان  احتالل 

انتصار المقاومة 

أحبط حماس 

واشنطن في 

ترويج مشروع 

»الشرق األوسط 

الكبير«.
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رسعة  يف  طالبان  ودحرت  حلمها  حتقيق  يف  ونجحت 
قياسية.

اليت وجدت يف  أفغانستان فزع دول اجلوار  أثار احتالل 
يربط  طرقات  تقاطع  عىل  اهليمنة  لفرض  حماولة  اخلطوة 
رشق آسيا بالدول الواقعة عىل حوض بحر قزوين الغين 
بالنفط. وأخذت روسيا االحتادية تتخوف من احتمال أن 
تتمدد القوات األمريكية شماالً وتبدأ بالتموضع عسكريًا 
يف اجلمهوريات اإلسالمية اليت خرجت حديثًا من إطار 

االحتاد السوفيايت.
األمريكي  االحتالل  من  األكرب  املترضر  باكستان  كانت 
املبارش ألهنا اكتشفت أن وظيفتها اإلقليمية تراجعت بعد 
أن أخذ األصيل ينفذ املهمات اليت كان الوكيل يقوم هبا. 
تعديل  إىل  باكستان  من  اإلقليمية  الوكالة  سحب  وأدى 
الرويس-  التنافس  إطار  يف  موقعها 
أضعف  كذلك  اهلند.  عىل  األمريكي 
كان  الذي  الصيين  النفوذ  االحتالل 
ويكلفها  آباد  إسالم  عىل  يراهن 
التنافس  سياق  يف  املهمات  ببعض 

اهلندي- الصيين عىل منطقة التيبت.
صعب،  وضع  يف  اخلليج  دول  كانت  اللحظة  تلك  يف 
املركز  لتدمري  الطائرات  بقيادة  اتهمت  اليت  فالعنارص 
تبنّي  البنتاغون يف واشنطن،  التجاري يف نيويورك ومبىن 
أن معظمها من جنسيات عربية خليجية خمتلفة وتنتمي إىل 
أرس وعائالت وقبائل مشهورة أو حتظى بمعاملة خاصة 

من السلطات املحلية.
لكنها  اخلليج،  دول  قادة  إىل  مبارشة  االتهامات  توجه  مل 
أشارت مداورة إىل مسؤولية تلك األنظمة يف تربية أجيال 
اآلخر  تقليدية غري معارصة وتكره  ثقافة  الطلبة عىل  من 
الدول  تلك  قادة  واشنطن  إدارة  وطالبت  )األجنيب(. 
بالعمل عىل تغيري أنظمة الرتبية والتعليم وتعديل مناهج 
احلقد  تنرش  اليت  الظالمية”  ”القوى  ومطاردة  التدريس 

وحترض عىل اخلطف والقتل باسم الدين.
إال  سلبية  توفر  مل  وهي  وشاملة.  قوية  احلملة  كانت 
اليت  العربية  اخلليج  دول  عىل  للضغط  واستخدمتها 
ضمن  التحرك  بإمكاهنا  يعد  ومل  حادة  زاوية  يف  وضعت 
خالل  األب  بوش  إدارة  رسمته  الذي  املحدود  اهلامش 

أزمة الكويت.
بني العام 1991 و2001 اختلف املشهد اخلليجي. فاملعركة 
األوىل جرت بناء عىل طلب قادة دول جملس التعاون بينما 
الثانية فرضت عنوة وكان عىل األنظمة أن تقبل رشوطها 

من دون مواربة ومسايرة.
إيران أيضًا اكتشفت أهنا من الدول املترضرة من احتالل 
باتت متموضعة  القوات األمريكية  أن  باعتبار  أفغانستان 
لدى  أثار  ما  الرشقية،  الشمالية  حدودها  عىل  ومنترشة 
منطقة  يف  اإلسرتاتيجية  واشنطن  نوايا  يف  الشك  طهران 
اقتصاديًا  الصاعدة  الصني  بني  الفاصل  اخلط  تشكل 
عىل  بكني  نفوذ  لتمدد  حد  وضع  إىل  الطاحمة  وأمريكا 
طريق احلرير الذي يمر يف جنوب اجلمهوريات اإلسالمية 

)السوفياتية سابقًا( وصوالً إىل بحر قزوين.
اإلسرتاتيجية  معىن  عن  املتخالفة  القراءات  هذه  وسط 
إىل  تؤرش  واشنطن  بدأت  أهدافها،  و”بنك”  األمريكية 
للحدود.  العابرة  والصواريخ  النووية  والقنبلة  العراق 
معركة  قادت  فرنسا  أن  حد  إىل  قوية  اإلشارات  كانت 
الرافدين.  لبالد  احتالهلا  وخطة  املتحدة  الواليات  ضد 
وروسيا  أملانيا  مع  حتالف  تشكيل  يف  باريس  ونجحت 
والصني ملواجهة احتمال عرض امللف العراقي عىل جملس 
إذن دخول من  إىل  األمن. لكن واشنطن مل تكن بحاجة 
أهنا تصد هجمة عدوانية خارجية  بذريعة  املتحدة  األمم 
عىل أرضها وتدافع عن مصاحلها ضد نظام هيدد جريانه 

وحميطه اجلغرايف.
خمتلفة  الثالثة(  اخلليج  )حرب  العراق  عىل  احلرب  كانت 
عن  ومربراتها  وأسباهبا  وظروفها  رشوطها  يف  أيضًا  هي 

انتخاب أوباما 

جرى في سياق 

تغيير جزئي للقوة 

األميركية.
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الثانية، لذلك جلأ بعض دول اخلليج إىل سياسة احلد من 
اخلسائر من خالل النأي بالنفس وعدم املشاركة يف املعارك 
وتسهيل  اجلوي  املجال  وفتح  العون  بتقديم  واالكتفاء 
املوانئ  استخدام  عىل  االعرتاض  وعدم  القوات  مرور 
واملطارات واملهابط يف خطة االحتالل. آنذاك كانت اخلطة 
أن يبدأ اهلجوم من الشمال انطالقًا من األرايض الرتكية 
نزوالً إىل بغداد وصوالً إىل اجلنوب )البرصة(. لكن عودة 
اإلسالميني اجلدد إىل السلطة )رجب طيب أردوغان( يف 
العام 2003 عطلت اخلطة، فاضطرت واشنطن إىل تعديل 
إىل  القوات  فانتقلت  اجلنوب  من  اهلجوم  إسرتاتيجية 

الكويت، وبدأ االحتالل من البرصة صعودًا إىل بغداد.
وجه احتالل العراق يف عام 2003 رضبة عنيفة إىل معظم 
الضعيف  موقع  يف  وضعها  حني  التعاون  جملس  دول 
أن  يستطيع  وال  القوة  أو  احليلة  يمتلك  ال  الذي  التابع 
يدافع عن مصاحله وأمنه االسرتاتيجي. لذلك بدأت دول 
اخلليج تكتشف أهنا أخذت تدفع فاتورة سياسية متأخرة 
من خملفات معركة سابقة جرت بناء عىل طلب قادة جملس 

التعاون.
الدولة  تقويض  سياسة  واشنطن  بدأت  االحتالل  بعد 
باعتبار  اخلليج  قادة  خماوف  درجة  من  رفع  ما  العراقية، 
إىل  يؤدي  قد  للمجتمع  العضوية”  ”الوحدة  تفكيك  أن 
فرز أقوامي- مذهيب يشتت اجلماعات األهلية إىل مناطق 
متنافرة يف تكوينها وتركيبها ما يمنع الحقا إمكان إعادة 

دمج مناطق احلكم الذايت يف إطار مشرتك.
خلط  أمريكيًا  واملمنهج  املربمج  العراق  تقويض  أعاد 
إيران  عارضت  املخاوف.  نسبة  من  ورفع  األوراق 
االحتالل ألنه أخذ هيدد أمنها االسرتاتيجي من البوابتني 
الغريب(  )اجلنوب  والعراقية  الرشقي(  )الشمال  األفغانية 
)معامل  الطاقة  إلنتاج  النووي  مرشوعها  وأصبح 
وسيناريو  والصواريخ.  املدفعية  من  مقربة  عىل  بوشهر( 
إيران هدد أيضًا أمن  ”األوكورديون” الذي ختوفت منه 

البوابة  من  للضغط  يتعرض  بات  الذي  القومي  سورية 
تواجه  الوسط  يف  قواتها  فأصبحت  العراقية  اخللفية 

الضغط من جبهتني أمريكية وإرسائيلية.

زاوية  من  االحتالل  مع  العربية  اخلليج  دول  تعاملت 
خمتلفة، فقرأت تقويض العراق من منظار قومي- مذهيب، 
حني رأت يف السياسة األمريكية خطوة باجتاه تغيري هياكل 
دول  اعرتضت  لذلك  طائفيًا.  تشكيلها  وإعادة  األنظمة 
جملس التعاون عىل تعديل هوية العراق السياسية بوصفها 
اخلليج  استقرار  زعزعة  تستهدف  خطة  تؤكد  إشارة 

ملصلحة النفوذ اإليراين.

يف  متخالفة  سياسات  إنتاج  املتباينة  القراءات  أعادت 
فالدول  والعراق.  ألفغانستان  االحتاللني  مع  التعامل 
املبارش  العسكري  الوجود  من  ختوفت  اليت  اخلليجية 
الذي  السيايس  املتغري  أقل من  وضعت خماطره يف درجة 
لون  ذات  فئات  ورفع  القوى  موازين  تعديل  إىل  أدى 
إىل  مذهيب  لون  ذات  فئات  وأسقط  األعىل  إىل  مذهيب 
دعوة  إىل  وتركيا  وسورية  إيران  اجتهت  بينما  األدىن. 
أمريكا للخروج من العراق واخلليج باعتبار أن وجودها 
العسكري سيهدد أمن دول املنطقة ويعزز دور ”إرسائيل” 

ويشجعها عىل العدوان عىل املحيط اجلغرايف.

اختالف التصورات عكس يف النهاية تعارض اهلواجس 
االبن  بوش  فإدارة  االحتاللني.  مع  التعامل  وأسلوب 
اليت استخدمت هجمات أيلول/ سبتمرب واسطة سياسية 
مع  بفوقية  تتعامل  بداية  أخذت  االسرتاتيجي  للهجوم 
وقف  منها  طالبة  إيران  بتهديد  وبدأت  املنطقة  دول 
عليها  وطرحت  سورية  هددت  كذلك  النووي  برناجمها 

جمموعة رشوط لالستسالم.

يف  املقاومة  ظهرت  حىت  الطويل  الوقت  يمض  ومل 
اخلشنة”  ”اإلسرتاتيجية  وبدأت  والعراق  أفغانستان 
تواجه صعوبات يف التكيف والسيطرة ميدانيًا عىل املناطق 
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قواعد  يف  التموضع  سياسة  اعتماد  إىل  دفعها  ما  املحتلة 
ومهابط وثكنات حمارصة يف األحياء واملدن واملحافظات.
أهلية  اضطرابات  عىل  املعطوف  املقاومة،  اشتداد  أّدى 
إعادة  إىل  ومذهبية،  وطائفية  وأقوامية  وقبلية  ومناطقية 
حني  والعراق  ألفغانستان  السياسية  الصورة  تشكيل 
التقليدية تشد األوتار إىل عصبيات  بدأت االستقطابات 
موتورة ومصالح ضيقة. كذلك مل تكن املقاومة موحدة يف 
مشارهبا وأهدافها، فهي أحيانًا تستهدف قوات االحتالل، 
واملدارس  الشوارع  يف  األبرياء  تستهدف  أخرى  وأحيانًا 

واملقاهي أو املصلني يف اجلوامع واملساجد واحلسينيات.
االقتتال  عىل  شجع  املقاومة  صورة  يف  االضطراب  هذا 
والطوائف  واألقوام  القبائل  بني  املدين  والفرز  األهيل 
واملذاهب واملناطق لعراق مثالً يف )2005 - 2006( ودفع 
باجتاه إعادة تشكيل خريطة التوزع السكاين، ما رفع من 
درجة املخاوف السياسية واحتمال وجود مرشوع أمريكي 

لرشق أوسط جديد يقسم الدول إىل دويالت متنافرة.
اليت ظهرت من  بدأت فكرة ”الرشق األوسط اجلديد”، 
حتت أنقاض أفغانستان والعراق، تطرح جدياً يف العام 1991 
بعد سقوط االحتاد السوفيايت واهنيار املعسكر االشرتاكي. 
وسيناريوهات  خمتلفة  بوجوه  إنتاجها  أعيد  اليت  والفكرة 
غري  أو  عربية  ودولة  خليجية  دولة  بني  متزي  ال  متضاربة 
عربية، فهي عموماً تشمل كل الشعوب الواقعة عىل خط 
إىل  وباكستان(  )أفغانستان  الرشق  من  السياسية  الزالزل 
الغرب )تركيا والعراق واملرشق العريب( إىل الوسط )إيران( 

واجلنوب )دول اخلليج واليمن( وصوالً إىل السودان.
هذه الفكرة ليست جديدة ومل تعد خطة رسية ُتتداول يف 
مرارًا  أعلنت  فهي  البحث.  ومؤسسات  األجهزة  غرف 
يشفي  دواء  أو  سحرية  ”وصفة”  سياق  يف  وطرحت 
أرشفت  عاملية  منظومة  وفق  تأسست  دول  عوارض  من 
بريطانيا وفرنسا عىل رسم خريطتها اجليوسياسية يف إطار 
العثمانية  يليب مصالح لندن وباريس بعد اهنيار السلطنة 

يف هناية احلرب العاملية األوىل.

عرفت فكرة حتديث خريطة ”الرشق األوسط” القديمة 
ثم   )1991( الثانية  اخلليج  حرب  يف  الرتويج  من  الكثري 
حرب  بعد  البحث  طاولة  إىل  وأعيدت  لفرتة  جمدت 
أصبحت  الظروف  أن  باعتبار   )2003( الثالثة  اخلليج 
هذا  مثل  لتقبل  استعدادًا  أكرث  املنطقة  وباتت  ناضجة 

السيناريو املدمر.
احلدث  قبل  لالستخدام  دائمًا  جاهزة  الفكرة  كانت   
وبعده. وهذا ما تكرر خالل عدوان ”إرسائيل” يف العام 
اهلجوم  بداية  يف  واشنطن  أعلنت  إذ  لبنان  عىل   2006
عن خماض ”الرشق األوسط اجلديد”، ثم تراجعت عن 
أهدافه  حتقيق  يف  وفشل  العدوان  انتكس  حني  املوضوع 
الطرفني.  بني  السليب  التوازن  يشبه  ما  ميدانيًا  ل  وتشكَّ
عىل  الرهان  كان  وأيضًا  اهلدف  كانت  لبنان  يف  فاملقاومة 
التقويض  مرشوع  تنفيذ  يف  البدء  باجتاه  خطوة  هزيمتها 
الشامل )املخاض( من املرشق العريب إىل جنوب البرصة.

 أحبط فشل العدوان )وانتصار املقاومة( املخاض وخفف 
من حماس واشنطن يف الرتويج للمرشوع يف حلظة بدأت 
ماليًا  اخلطة  تكلفة  فداحة  تكتشف  االبن  بوش  إدارة 

وبرشيًا.
تدوير  إىل  متيل  واشنطن  سياسة  بدأت   2006 العام  بعد 
زوايا الصورة وأخذت تفكر بتجميع قواتها يف أفغانستان 
والعراق متهيدًا إلعادة موضعتها ومن ثم االنسحاب من 
التفكري  بدء  وكان  وتفامهات.  اتفاقات  سياق  يف  املنطقة 
بوضع خطة لالنسحاب إشارة واضحة عىل فشل املرشوع 
ميدانيًا ولكنه مل يكن يعين أن الفكرة ُسحبت من التداول 
 4( لالحتالل  الغالية  والكلفة  امليداين  فالفشل  سياسيًا. 
املقاومة  حجم  وتعاظم  الدوالرات(  من  تريليونات 
الفشل  إىل  تؤرش  كّلها  واتساعها،  والفوىض(  )العنف 
امليداين لكنها ال تؤكد بالرضورة سقوط املرشوع سياسيًا، 
األهلية  تداعياته  يف  خطورة  يقل  ال  أحيانًا  فاالنسحاب 
عن اهلجوم. اهلجوم يقّوض ما هو موجود واالنسحاب 
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جيذب القوى إىل اهلوة، ويدفعها إىل التصادم والتقاتل يف 
مناطق الفراغ.

بني 2006 و 2008 بدأت ”القوة اخلشنة” تدخل مرحلة 
الضعف والتهلهل واالهرتاء وأخذت إدارة بوش االبن 
طاولة  عىل  والتسليم  والتسلم  االنسحاب  خطط  تضع 
القواعد  يف  التموضع  سياسة  مع  مرتافقة  التفاوض 
واملواىنء واملهابط املنترشة يف دول اخلليج العربية. وبعد 
مفاوضات مع كابول وبغداد توصلت واشنطن إىل وضع 
سيناريو تقرر بموجبه أن يكون موعد االنسحاب املتدرج 
 .2014 يف  أفغانستان  ومن   2010 هناية  يف  العراق  من 
البورصة  اهنارت  املدى  الطويل  التنفيذ  مرحلة  وخالل 
االنتخابات  عشية  املتحدة  الواليات  يف  املال(  )أسواق 
الرئاسية يف العام 2008. هذا االهنيار املايل، املعطوف عىل 
الديمقراطي يف  امليداين، أعطى قوة دفع للخصم  الفشل 
حسني  باراك  انتخاب  املفاجأة:  وكانت  االختيار  معركة 

أوباما رئيسًا للواليات املتحدة.

الموجة السادسة
النمطية  الصورة  يف  حتّول  نقطة  أوباما  انتخاب  شّكل   
للرئيس األمريكي، وأظهر أن فرضية التغيري من الداخل 

ليست واهية إذا أحسن اختيار اللحظة.
ال شك يف أن هناك عوامل عدة اجتمعت لتأسيس احتمال 
تعديل صورة الرئيس. فأمريكا تغريت ومل تعد كما كانت 
إعمار  إعادة  قررت  حني  املايض  القرن  خمسينيات  يف 
أوروبا اخلارجة حمطمة من احلرب العاملية الثانية )مرشوع 
مارشال(. آنذاك كان املزيان التجاري ملصلحتها ما أعطى 
العسكرية  نفقاتها  لتغطية  املطلوب  املايل  الفائض  اخلزينة 

وضخ املساعدات لألصدقاء واحللفاء.
السنوية  اآلن تعدلت الصورة. فاخلزينة فارغة واملوازنة 
يتم تغطيتها بالديون )سندات اخلزينة( اليت قاربت شفري 
 13( رسميًا  به  املسموح  األقىص  احلد  وبلغت  اإلفالس 

لالهنيار.  االقتصاد  يتعرض  ال  حىت  دوالر(  تريليون 
كما  منفردة  العامل  تقود  وحدها  أمريكا  تعد  مل  كذلك 

فاملنظومة   .1991 العام  يف  حصل 
إنتاج  طبيعيًا  أعادت  الدولية 
لذاك  مغايرة  آليات  وفق  توازناتها 
العام  يف  ثنائيًا  تبلور  الذي  املشهد 
سياسيًا  انقسم  الذي  والعامل   .1945

شمال  بني  واقتصاديًا  وغريب،  رشقي  معسكرين  بني 
الصعب  من  بات  درجة  إىل  أوراقه  اختلطت  وجنوب، 

ترسيم احلدود وإعادة الفرز بني العوامل.
قوى  بني  وتداخلت  والرتتيب  التصنيف  شبكة  تعوملت 
بالرتاجع،  وبدأت  األقىص  حدها  إىل  ووصلت  تطورت 
الرتاجع  من  األدىن  الطور  وبلغت  ختلفت  قوى  وبني 
فأخذت بالتقدم ودخول حلبة التنافس. وبسبب تداخل 
الشبكة ظهرت يف خطوطها املتقاطعة مراكز قوى بدأت 
ما  والتوظيفات  االستثمارات  جتذب  وأخذت  بالصعود 
طريق  خريطة  ترسيم  وإعادة  االحتكار  كرس  يف  ساهم 

لتوزع مواقع القوى رشقًا وغربًا، شماالً وجنوبًا.
جتاوز  مهمة  تسهيل  يف  دورها  الدولية  املتغريات  أدت 
الصورة النمطية للرئيس األمريكي. فهذا التعديل الداخيل 
حصل وفق آليات ديموغرافية ذاتية )نمو القوة امللونة يف 
أمريكا( لكنه أيضًا تأثر نسبيًا بمقدار تلك التحوالت اليت 
والتعديالت  الكربى  القوى  بني  التوازنات  عىل  طرأت 
وجنوب  الالتينية  أمريكا  يف  بالظهور  بدأت  اليت  املضافة 

أفريقيا ورشق آسيا والصني واهلند وروسيا.
متغرية  وداخلية  دولية  سياقات  يف  أوباما  انتخاب  جرى 
جزيئ  تغيري  حصول  احتمال  إىل  واضحة  إشارة  وأعطى 
الديمقراطي  فالرئيس  اخلشنة”.  ”القوة  سياسة  يف 
العراق  من  االنسحاب  بخطة  الزتامه  عن  بداية  أعرب 
التقوييض  سلفه  هنج  يتبع  لن  أنه  وأكد  وأفغانستان، 
الرضائب  نظام  وإصالح  الداخل  عىل  اهتمامه  وسريكز 

عالجت دول الخليج 

ضعفها باالستنجاد 

لتأمين الحماية.
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بالرعاية الصحية  وخفض اإلنفاق العسكري واالهتمام 
والرتبوية والضمانات االجتماعية.

خطوطها  أوباما  أوضح  اليت  الناعمة«  »القوة  وكشفت 
القرار  عواصم  عىل  جوالته  خالل  خطاباته،  يف  العامة 
ودول ”الرشق األوسط” عن توجهات سياسية ال تتعارض 
لكنها  املتحدة  للواليات  الثوابت اإلسرتاتيجية  كثريًا مع 
التكتيكات وأسلوب تعاملها مع مراكز  ختتلف جزئياً يف 
القوى الصاعدة يف العامل. فالتعاطي لن يكون خشناً لكنه 
اخلزينة  بأسلوب هادىء ال يكلف  سيعيد خلط األوراق 
املال الطائل ويعطيها املردود السيايس املعقول الذي يساعد 
عىل ترتيب أولويات املرحلة االنتقالية يف عامل بدأ يتشكل 

يف خريطة اقتصادية خمتلفة عن السابق.
واالنتفاضات  االحتجاجات  تكون  أن  بالرضورة  ليس 
اليت وصفها أوباما بالربيع العريب من نتاج سياسة ”القوة 
نسبية  بحدود  تأثرت  شك  دون  من  لكنها  الناعمة”، 
بمرشوع االنسحاب من العراق الذي بدأ يف هناية 2010 
وربما تتأثر أيضًا بخطة االنسحاب من أفغانستان يف العام 
وجوهها  خمتلف  يف  ضعفًا  ليست  الناعمة  فالقوة   .2014
عن  للتخيل  واشنطن  استعداد  تعكس  رسالة  هي  وإنما 
األصدقاء واحللفاء يف إطار إعادة ترتيب أولويات تنسجم 

إىل حد معقول مع توزع خريطة القوى يف العامل.
دخل العامل مرحلة تعدد األقطاب الغامضة سياسيًا، وثقل 
اهلادىء من األطليس إىل  باالنحياز  بدأ  الدويل  االقتصاد 
الباسيفيكي. وحاجة أمريكا إىل أوروبا تراجعت درجاتها 
عن املستوى الذي كانت عليه خالل فرتة احلرب الباردة.
جتاذباتها  العامل  سيشهد  رمادية  انتقالية  مرحلة  إذًا  هناك 
تقرص،  أو  تطول  قد  زمنية  فرتة  يف  الدولية  وتفاعالتها 
وستضطر واشنطن خالهلا إىل تفكيك مواقعها يف األطليس 
والرتكيب  فالتفكيك  الباسيفيكي.  يف  تركيبها  وإعادة 
سينجم عنهما فوىض انتقالية يرجح أن تتمظهر يف صور 
الضعيفة يف  بدأت معاملها خترج علنًا يف اخلارصة  رمادية 

أوروبا )اليونان، قربص، إسبانيا، الربتغال(.
قد  وهي  األوىل،  أشواطها  يف  تزال  ال  السادسة  املوجة 
هنائية.  صيغة  يف  تستقر  أن  قبل  الوقت  بعض  تستغرق 
اليت  واالضطرابات  االحتجاجات  إىل  النظر  ويمكن 
رضبت معظم دول املنطقة العربية يف وقت متقارب عىل 
أهنا صورة مصغرة عن بداية مرحلة فوىض انتقالية أخذت 

ترتسم معاملها السياسية يف أكرث من مكان.
سياسية  بتنازالت  تطويقها  جرى  االحتجاجات  بعض 
انتفاضات  إىل  تطور  اآلخر  وبعضها  باملال.  إغراقها  أو 
العابدين  زين  رئيسها  تونس وإسقاط  سامهت يف جرف 
مبارك.  حسين  رئيسها  وإسقاط  مرص  وجرف  عيل  بن 
بينما تطلبت بعض االحتجاجات تدخالت عسكرية كما 
جرى يف ليبيا إلسقاط العقيد معمر القذايف، أو تدخالت 
سياسية كما حصل يف اليمن إلخراج عيل عبد اهلل صالح 
من موقعه إلعادة هيكلة السلطة، أو إرسال قوات تدخل 
رسيع كما كان حال البحرين لضبط التوازن األهيل عنوة 
املراوحة  ما يشبه  أما يف سورية فهناك  يف داخل اجلزيرة. 
بني كر وفر قد تأخذ مهلة زمنية يتم خالهلا تعليق القضايا 
عودة  تشهد  اليت  الدولية  الصورة  تتبلور  حىت  الساخنة، 
موسكو  جمال  يف  بوتني(  )فالديمري  الرويس  للدور  قوية 
توجيه  منعت  اليت  الكيميائية  التسوية  )أكدتها  احليوي. 
األسلحة  باستعمال  اتهامات  خلفية  عىل  لسورية  رضبة 
الكيميائية يف 21 آب/ أغسطس 2013 يف الغوطة الرشقية 

املتاخمة لدمشق(.
ربما كان من قبيل املصادفة أن تبدأ االحتجاجات العربية 
أهنى  اليت  الفرتة  يف   2010 ديسمرب  األول/  كانون  يف 
خالهلا االحتالل األمريكي وجوده العسكري يف العراق. 
احتمال  إىل  قريبة  إشارات  تعطي  لكنها  بعيدة  فالعالقة 
وجود رابط غري مريئ بني الفراغ الناجم عن االنسحاب 
انتهى  سابقة  تفامهات  يف  التفكري  بإعادة  واشنطن  وبدء 

مفعوهلا بفعل التقادم الزمين.
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كيف ستواجه دول جملس التعاون االستحقاقات السياسية 
املقبلة يف فرتة انتقالية سيشهد العامل خالهلا فوىض ناجمة 
عن الفراغ من جانب ونمو قوى صاعدة تريد أخذ مكاهنا 

الطبيعي يف السباق الدويل من جانب آخر؟
تقليديًا كانت دول اخلليج العربية تعالج ضعفها الداخيل 
عرب االستنجاد باخلارج أو استئجار قوات لتأمني احلماية. 
يف السبعينيات أدت باكستان دور الوكيل اإلقليمي حني 
املحلية  السلطات  عليها  واعتمدت  قواتها  استعارت 
استخدمت  الثمانينيات  ويف  الداخيل.  التوازن  لضبط 
دول اخلليج الفائض املايل )ارتفاع أسعار النفط( لتوظيف 
مئات من اجلنود والضباط املتقاعدين من سورية واألردن 
واليمن لتنظيم شبكة أمان ملنع انفالت الوضع وانزالقه 
العراق  ساهم  التسعينيات  مطلع  ويف  الفوىض.  نحو 
إقليمية حتمي دول اخلليج  )صدام حسني( يف نرش مظلة 
دائرة  من  إليها  االضطرابات  انتقال  خماطر  من  العربية 
حميطها. وحني انقلب صدام عىل القوى الداعمة لسلطته 
األمريكية  بالقوات  واستنجدت  اخلليج  دول  سارعت 

لردعه وطرده من الكويت.
العراق وبعده  املتدرج من  بعد االنسحاب األمريكي  أما 
)رمادية(.  غامضة  بعيد  من  الصورة  فتبدو  أفغانستان 
وعدم الوضوح ال يعين أن واشنطن ستغادر املنطقة قريبًا، 
االحتمال  هذا  حصول  إمكان  إىل  إشارة  عده  يمكن  بل 
إىل  األطليس  من  االنتقال  مرحلة  ترتيب  قررت  حال  يف 

الباسيفيكي خالل العقدين اجلاري واملقبل.
لن تكون األمور سهلة عىل مشيخات وإمارات وحمميات 
عىل  تقوى  ال  سكانية  بنيوية-  معضلة  من  أساسًا  تعاين 
منع  أو  اخلارجي  الدفاع  عىل  قادرة  داخلية  قوة  تأمني 
حتركات أهلية تطالب باحلد املعقول من العدالة واحلرية 
االنشطار  طور  إىل  وصلت  السكانية  فالبىن  واملساواة. 
العمودي بني أهل املنطقة والقوى العاملة يف مؤسساتها 
ورشكاتها وهيئاتها.وتشري التقارير إىل معادلة رقمية تيش 

بوجود تصدعات يف هيكلية التوازن السكاين ما سيكون 
واملشيخات  اإلمارات  هوية  عىل  التأثري  يف  وقعه  له 

واملحميات.

التعاون  جملس  دول  يف  السكان  تعداد  جمموع  بلغ  مثالً، 
يف العام 2009 أكرث من 44 مليونًا توزع عىل فئتني األوىل 
أكرث من 23 مليونًا )مواطنون( والثانية أكرث من 21 مليونًا 
)غري مواطنني(. ووصل عدم التوازن يف اإلمارات العربية 
املتحدة إىل طور جتاوز اخلط األحمر إذ بلغ عدد املواطنني 

أقل من مليون نسمة مقابل أكرث من 
سبعة ماليني من غري املواطنني.

إىل  السلطة  حاجة  األرقام  تؤكد   
اإلقليمي  والغطاء  الدويل  الدعم 
لضمان  الدائمة  األمنية  والرعاية 

االستقرار وعدم انجرار املنطقة إىل الفوىض. واحلاجة ال 
يمكن أن تكون جمانية ومن دون كلفة أمنية- سياسية قد 
القرار  عواصم  قررت  حال  يف  الثقافية  تبعاتها  هلا  يكون 
إعادة النظر يف أولوياتها بسبب اضطرارها لالنسحاب أو 
االنتقال أو التفاوض مع قوى إقليمية صاعدة يف املنطقة.

يفرتض هذا االنكسار يف معدل التوازن السكاين سياسة 
العصبية  تغليب  عن  املتوارث  االنغالق  تتجاوز  حكيمة 
الضيقة. فالتطور احلاصل يف بعض القطاعات االقتصادية 
)نفط، عقارات، خدمات، استهالك( ال يمكن أن يواصل 
السائد  السياسية  العالقات  نمط  تعديل  دون  من  نموه 
تقليديًا منذ عقود. والتعديل يبدأ انطالقًا من كرس احتكار  
السلطة باجتاه االنفتاح عىل الشبكة األهلية وتوسيع دائرة 
نفوذها لتستوعب قوى صاعدة )منتجة ومتعلمة( حتتاج 
ضبط  يف  دورها  تؤدي  حىت  ومواقع  دخل  مصادر  إىل 
السلوك  أهليًا من خالل حتديث  السكاين ودجمه  التوازن 

املتبع يف التعامل مع أبناء الوطن الواحد واملشرتك.

االنتفاضات العربية 

ضربت تداعياتها 

دول الخليج.
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إن سياسة النعامة ودفن الرأس يف الرمال وتأجيل احللول 
وعدم االعرتاف بوجود أزمة كلها عنارص سلبية ستساهم 
أن  يمكن  ال  فاحللول  مستقبالً.  السلطات  إضعاف  يف 
تقترص عىل بناء ناطحات سحاب يف وقت ال تزال القيم 
واإلمارات  واملشيخات  املحميات  تقود  قبليًا  املتوارثة 
تارخيية  رؤية  إىل  حيتاج  النمطني  بني  فالتعارض  سياسيًا. 
)الرعايا(  التعايش  مرحلة  جتاوز  أمهية  إدراك  عىل  قادرة 
مواطنني  بني  الدمج  ملرحلة  تعامل  قواعد  وتأسيس 

يعيشون يف بيئة مشرتكة ومصري واحد.

االنتفاضات  قبل  املتبعة  التعاون  جملس  دول  سياسة  إن 
قنوات  الدخول يف  من  هلا  بد  العربية ال  واالحتجاجات 
التغيري اليت طرأت أو رضبت املحيط واخلليج منذ هناية 
ألن  األصعب،  ستكون  املقبلة  املرحلة   .2010 العام 
التغيري،  يف  الدخول  طور  بدأت  السياسية  العامل  خريطة 
تداعيات  الستيعاب  بالتخطيط  القرار  عواصم  وأخذت 
موجات ”تسونامي” لن تقترص تفاعالتها عىل اخللجان 
وإنما ستمتد إىل املحيطات من األطليس إىل الباسيفيكي.

الباسيفيكي.  إىل  األطليس  من  الكبري  االنتقال  حلظة  هي 
لكن الوقت يداهم املنطقة العربية وامتدادها اجليوسيايس  
تتجمع  اليت  اخلليج  بدائرة  مرورًا  املغرب  إىل  اهلند  من 
قابلة  صواعق  جمموعة  الطبيعي  وإطارها  وسطها  يف 
التوقيت  الوقت ليست بعيدة عن موعد  للتفجري. ولعبة 
الذي يتصادف مع خطوة بدء االنسحاب األمريكي من 

أفغانستان املقرر يف العامل 2014.

الصورة مضطربة يف ألواهنا، فهي تتشكل من احتماالت 
عن  الناجمة  واالرتدادات  الفوىض  عىل  مفتوحة 
املنطقة  اليت رضبت  )اهلزات(  املوجات  تلك  مضاعفات 
حني  فاهلزات  املايض.  القرن  سبعينيات  هناية  منذ  تباعًا 
كلها  املنطقة  تصبح  حمددة  جغرافية  دائرة  يف  تتجمع 
معرضة لذاك الزلزال الغامض يف متوجاته وما يفيض عنه 
املنطقة  دول  معها خريطة  قد جترف  تداعيات برشية  من 
األزرق  فيها  خيتلط  وأقالم  بألوان  املرسومة  وحدودها 

باألحمر واألصفر باألخرض واألبيض باألسود.




