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إن البيئة العربية واإلقليمية الرشق أوسطية قد تدهورت 

إىل حّد بعيد يف عامي 2016/2015. عىل الصعيد العريب 

اليت  الذايت  التدمري  اجتاهات  من  مزيدًا  الساحة  شهدت 

أصابت  قد  كانت  اليت  الفشل  ديناميكية  مرحلة  تلت 

 1973 األول/أكتوبر  ترشين  حرب  بعد  العربية  الدول 

ضّد العدو الصهيوين واليت أّدت إىل السالم املنفصل بني 

كذلك  وأّدت  ديفيد  كامب  بمعاهدة  و«إرسائيل«  مرص 

إىل مزيد من الرصاعات بني الدول العربية بشأن القضية 

 1975 بني  لبنان  متزيق  إىل  ذلك  أدى  وقد  الفلسطينية. 

اجلنوب  يف  واسعة  ملناطق  إرسائييل  واحتالل  و1990 

اللبناين عام 1978، ومن ثم اجتياح نصف لبنان عام 1982 

واحتالل بريوت.

وداخل  العرب  بني  ما  يف  الفنت  ذلك  بعد  تتالت  وقد   

بعض األقطار العربية، من غزو الكويت من قبل العراق 

بعد انتهاء احلرب العراقية-اإليرانية، ومن ثم االنتفاضة 

عامي  بني  اجلزائر  يف  املسلح  اإلسالمي  الطابع  ذات 

عىل   2003 عام  العراق  غزو  ذلك  وبعد  و2000،   1992

يّد حتالف عسكري غريب- عريب، باإلضافة إىل مزيد من 

التدخالت الغربية يف الشؤون العربية. 

التدمري  ديناميكية  إىل  هذه  الفشل  ديناميكية  حتوّلت  وقد 

بداية  يف  العربية  االنتفاضات  أثر  عىل  جرى  ما  يف  الذايت 

هلا  مثيل  ال  العرب  بني  ما  الفنت  موجة  من   ،2011 عام 

والصومال  وسوريا  ليبيا  من  كل  يف  املعارص  تارخينا  يف 

دول  وجمموعة  اخلارجية  القوى  أصبحت  حيث  واليمن 

الدول  شؤون  يف  سافر  بشكل  تتدخل  العريب  اخلليج  يف 

الطائفي  االقتتال  عىل  التحريض  تصاعد  كما  األخرى؛ 

يف  األمور  كل  وأصبحت  والشيعة،  السّنة  بني  الطابع 

بني  املذهيب  االنقسام  هذا  أساس  عىل  ُتحّلل  املنطقة 

املسلمني املرتافق واملتجسد يف الرصاع املزعوم بني إيران 

ذلك  رافق  وقد  املنطقة.  يف  السياسية  للريادة  والسعودية 

جورج قرم
أكاديمي وخبري اقتصادي دويل 

ووزير مالية لبناين سابق 
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تزرع  اليت  الطابع  التكفريية  املسلحة  احلركات  صعود 
املجال  فتح  مما  خمتلفة  وإسالمية  عربية  أقطار  يف  الرعب 
ملزيد من التدخالت الغربية يف شؤون العامل العريب الذي 
يظهر اليوم مظهر املنطقة املفككة واملستسلمة لعنف فّتاك 

متعدد اجلوانب واملصادر.

أهم  فإن  األخريتني  السنتني  يف  للمشهد  بالنسبة  أما   - 
وكان  األوسط،  الرشق  ومنطقة  العريب  العامل  يف  حدث 
سوريا  يف  الرويس  التدخل  فهو  عاملي،  صدى  أيضًا  له 
لنرصة الدولة السورية وجيشها أمام املحاوالت املتعددة 
لزعزعة  وحلفائها  املتحدة  الواليات  قبل  من  األطراف 
الكيان السوري وإزاحة الرئيس األسد عن احلكم. وقد 
اهلل  وحزب  إيران  قبل  من  الرويس  بالدور  الرتحيب  تم 
اللبناين اللذْين تدخال منذ عام 2013 يف الوضع السوري 
أيدي  يف  املوقع  االسرتاتيجي  البلد  هذا  سقوط  ملنع 
عربيًا  هلا  املساندة  اخلارجية  والقوى  املسلحة  اجلماعات 

وتركيًا وأمريكيا وأوروبيًا. 

ومن الالفت للنظر أن تدخل حزب اهلل يف معركة القصري 
التوغل  من  احلّد  إىل  هدف  القلمون  يف  أخرى  ومعارك 
لبنان الذي جتّسد يف عدة عمليات دموية يف  اإلرهايب يف 
بريوت وطرابلس والبقاع والقيام بخطف ثالثني عنرصًا 

لبنانيًا من اجليش وقوى األمن يف بلدة عرسال.

احتالل  من  الرشقية  حلب  حترير  فإّن  احلال  وبطبيعة   -
املسلحني املعادين للنظام كان من أبرز التطورات، إذ أّدى 
هذا احلدث إىل تغيري املوقف الرتكي املساند للجماعات 
صعود  من  التخوف  اعتبار:  من  أكرث  حتت  اإلرهابية 
وسوريا  تركيا  بني  احلدود  عىل  املسلحة  الكردية  القوى 
وهي حتظى بدعم واضح من الواليات املتحدة وحلفائها 

من دول احللف األطليس، وكذلك ما حصل من حماولة 

تركيا،  يف   2016 متوز/يوليو  يف  فاشل  عسكري  انقالب 

وقد اتهم الرئيس الرتكي الواليات املتحدة بالتعاون مع 

اإلسالم  حلركة  التارخيي  املؤسس  وهو  غولن،  اهلل  فتح 

هي  بأهنا  الصويف،  العمل  غطاء  حتت  تركيا  يف  السيايس 

املحّرض عىل االنقالب. 

الرويس  املوقف  لتقوية  أيضًا  أتت  االنعطافة  هذه  إن   -

من األحداث يف سوريا، ذلك أّن الرئيس بوتني يتعرض 

حلملة انتقادات الذعة من دوائر احللف األطليس، كانت 

قد بدأت واشتدت عىل إثر أحداث أوكرانيا اليت أدت إىل 

انفصال منطقة الِقرم، بعد استفتاء شعيب طالب باالنضمام 

إىل االحتاد الرويس؛ كما أّدت إىل توتر عسكري دائم يف 

الروسية  اليت جتاور األرايض  الرشقية األوكرانية  املناطق 

من  املزيد  بمنحها  األوكرانية  املركزية  احلكومة  وتطالب 

ثالثية  جمموعة  تكوين  إىل  باإلضافة  هذا  الذايت.  احلكم 

تضّم إيران وتركيا وروسيا أصبحت تهتّم باملسار السلمي 

يف سوريا. 

الثالث  الدول  هذه  بني  التقارب  هذا  نتيجة  كانت  وقد 

املهمة يف مصري املنطقة النجاح يف ترتيب اجتماع األستانة 

املسلحة  احلركات  وممثيل  السورية  الدولة  ممثيل  بني 

وطأة  تراجع  يعين  وهذا  والنرصة).  داعش  (باستثناء 

العربية  الدول  من  وحلفائها  األطليس  احللف  دول 

إىل  الُلحمة  إعادة  وإمكانية  العربية  املنطقة  يف  بنفوذها 

املجتمع السوري وإبقاء سوريا جزءًا من حمور الدول اليت 

من  مزيد  فرض  يف  األطليس  احللف  مشاريع  ضد  تقف 

املحور  وهذا  العريب.  املرشق  عىل  الطابع  العاملية  اهليمنة 

االقتصادي  العمالق  الصني ولو كان هلذا  أيضًا  يتضمن 
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من  أقل  األوسط  الرشق  يف  وجود  الصاعد  والعسكري 

املمانعة“  ”حمور  أن  واحلقيقة  العامل.  يف  أخرى  مناطق 

أصبح  إيران،  فيه  أدخلنا  إذا  أوسطية،  والرشق  العربية 

اآلن أكرث وجودًا وقوة.

الديكتاتورية  ظل  يف  الرتكية  املواقف  أن  يبقى  إنما   

أردوغان  رجب  الطيب  لرئيسها  يوم  بعد  يومًا  الصاعدة 

يمكن أن تكون متذبذبة وانتهازية الطابع إذ جيب أال ننىس 

أن الدولة الرتكية ما زالت عضوًا يف احللف األطليس وان 

لرئيسها مطامع كبرية يف سورية وربما العمل عىل جتزئة 

الرغبة  مع  تلتقي  مطامع  وهي  املهم،  العريب  البلد  هذا 

الصهيونية القديمة يف تفتيت الكيانات العربية القائمة يف 

جوارها إىل دويالت طائفية وعرقية هزيلة.

الذي  العراقي  الوضع  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  كذلك   -

واحلشد  العراقي  اجليش  بإنجازات  ما  حد  إىل  حتّسن 

الشعيب يف طرد داعش من جزء كبري من األرايض واملدن 

أن  غري   .2014 منذ  التكفريي  التنظيم  هذا  احتلها  اليت 

املجتمع العراقي ما زال جمّزءًا ومشتتًا وخاضعًا ملؤثرات 

خارجية متناقضة بني إيران واململكة السعودية، باإلضافة 

إىل حالة الفساد الكبري وفشل حماوالت إعادة بناء الدولة 

بّد  ال  كما  الغاشم.  األمريكي  الغزو  إثر  عىل  واالقتصاد 

من اإلشارة إىل تواصل اهلجوم العنيف املدّمر عىل اليمن 

وشعبها من قبل ”حتالف“ عريب بقيادة اململكة السعودية 

وكذلك اإلشارة إىل استمرار قمع جزء كبري من الشعب 

البحريين املطالب بحقوقه السياسية واالجتماعية.

اليمنية  للمأساة  حّل  أي  املنظور  املدى  يف  نرى  وال   -

خاصة وأن هذه احلملة العسكرية حتظى  بغطاء أمريكي 

ليبيا يف حالة من  بقاء  نسيان  وأورويب واضح. هذا دون 

التفكك والعنف.

 - وال بّد أيضًا من اإلشارة إىل صعوبة األوضاع يف مرص، 

سيناء  منطقة  يف  خاصة  ناشطَا  زال  ما  اإلرهاب  حيث 

وحيث السياسة االقتصادية واملالية تزيد من معاناة الشعب 

العربية  الشعوب  معاناة  أن  ذلك  عىل  أضف  املرصي. 

االقتصادية واالجتماعية ما تزال يف معظم األقطار صعبة 

للغاية النعدام تغيري السياسات االقتصادية واالجتماعية 

االعتبار  بعني  تأخذ  مل  ألهنا  عقود،  منذ  هبا  املعمول 

املهّمشة  الريفية  الفئات  لدى  الكريم  العيش  متطلبات 

يف  املطبقة  السياسات  أن  ذلك  الفقرية؛  املدينية  والفئات 

هذه الدول ما تزال هي ذاتها، خاضعة لوصفات صندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل. والربهان عىل حّدة أوضاع 

الفقر والتهميش هو استمرار سيل العرب الفقراء من كل 

اجلنسيات الذين يرتكون بالدهم بحثًا عن العيش الكريم 

عائلتهم  وحياة  بحياتهم  باملغامرة  منهم  كبري  عدد  وقيام 

بعبور املتوسط يف ظروف قامتة ومعيبة.

 - إن هذه األوضاع املأساوية اليت نعيشها يف عاملنا العريب 

تعود إىل اإلرصار الالمنطقي من بعض اجلهات العربية، 

الواليات  سياسات  أعمى  بشكل  تنّفذ  أصبحت  اليت 

املتحدة ودول احللف األطليس، يف معاداة إيران وذلك منذ 

التارخيي  الثقل  البلد ذي  الثورة اإلسالمية يف هذا  نجاح 

باعتماد  الرتحيب  من  فبدالً  واالقتصادي.  والسكاين 

الشعب  عن  الدفاع  قضية  إيران  يف  اإلسالمية  احلكومة 

الفلسطيين ومساعدة لبنان يف حترير أراضيه من االحتالل 

الصهيوين، قام العراق يف ظل حكم الرئيس صّدام حسني 

عىل  عليها  رضوسًا  حربًا  وشّن  إليران  غزو  بمحاولة 
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مدى 8 سنوات. وبعد فشل هذا اهلجوم بدأ احلديث عن 

”اهلالل الشيعي“ وحتميل الدولة اإليرانية كل املسؤولية 

يف احلروب الناشئة يف املنطقة العربية وزعزعة استقرارها. 

الرئاسة  سدة  إىل  ترامب  دونالد  الرئيس  جميء  أدى  وقد 

األمريكية يف الواليات املتحدة ليشجع احلكومات العربية 

واليت  التدمريية  سياستها  يف  امليض  عىل  إليران  املعادية 

واتباع  السّنة  أهل  النفساين بني  الرشخ  تعميق  إىل  تهدف 

املذهب الشيعي يف الدول العربية. 

 2017 عام  يف  حتدث  أن  نتوقع  ال  األسباب  هذه  لكل   -

قفزة نوعية يف وضع الشعوب العربية وإن كان التحسن 

الذي حيصل يف سوريا قد يمّهد إىل إحالل السالم يف هذا 

عىل  السورية  الدولة  سيطرة  بسط  وإعادة  تدرجييًا  البلد 

أراضيها. لكّن دول احللف األطليس وحلفاءها من  كل 

تأكيد  بكل  جاهدة  ستعمل  و“إرسائيل“  العربية  الدول 

لعرقلة جهود السالم. وال بّد هنا من اإلشارة إىل السياسة 

دونالد  اجلديد  األمريكي  للرئيس  اهلوجاء  العدوانية 

ترامب جتاه إيران باإلضافة إىل سياسته املوالية كليًا للكيان 

الصهيوين.

-  إننا ما زلنا بعيدين عن استقرار منطقة الرشق األوسط 

وإعادة الُلحمة إىل املجتمعات العربية داخل القطر الواحد 

كما بني األقطار، نظرًا للعوامل العديدة املؤثرة يف مصري 

التفاؤل حىت  لنا بأن نسرتسل يف  املنطقة واليت ال تسمح 

لو كان حمور املمانعة قد استعاد املبادرة يف سورية وحقق 

انتصارات هامة فيها.




