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�آفاق العالقات الإيرانية ـ التركية
} حميدي العبدالله
هل تنهي الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان إلى طهران الخالف بين تركيا وإيران ،وتخلق أساسا ً
سياسيا ً متينا ً لتوطيد العالقات بين البلدين؟
ج��واب هذا السؤال سلبي ،ألنّ تركيا دول��ة عضو في حلف
الناتو ،وهي ال تخرج عن السياسات التي يعتمدها الناتو في
المنطقة ،سواء في مواجهة إيران ،أو في مواجهة قضايا أخرى
ف��ي المنطقة ،ف��ي حين أنّ سياسة إي��ران تنبع م��ن استقاللية
ق��راره��ا الوطني ،وتتعارض سياستها مع السياسة التركية
وسياسات الحكومات الغربية في المنطقة.
ألي زيارات متبادلة
وهذا االختالف في السياسات ال يمكن ّ
أن تنهيه ،ألنه يعبّر عن مصالح متعارضة إذا لم تكن متباينة
ومتصادمة.
كما أنّ الحكومة التركية تقيم تحالفات مع دول وجماعات
تناهض إي��ران وتناصبها العداء ،في حين أنّ حلفاء إي��ران في
المنطقة مناهضون للسياسات التركية وي�ن�ظ��رون إل��ى هذه
السياسات بعين الريبة ،على األق ّل هذا هو حال سورية وغالبية
أعضاء الحكومة العراقية .وبديهي أن يستم ّر التصادم في
المواقف بين إي��ران وتركيا إزاء العديد من قضايا المنطقة،
وتحديدا ً في ال�ع��راق وس��وري��ة ولبنان واليمن ،وه��ذا تناقض
يصعب إيجاد ح ّل له في ظ ّل حكم حزب العدالة والتنمية في
وأي زيارات متبادلة ،وتبادل وجهات النظر حول هذه
تركياّ ،
القضايا لن يؤثر على هذا التناقض.
لكن مقابل تلك القضايا التي تحول دون توطيد العالقات
الثنائية بين إيران وتركيا والتي تجعل الخالف وحتى التأزم
بين فترة وأخرى أمرا ً حتمياً ،هناك قضايا أخرى تحول دون
وص��ول العالقات بين البلدين إلى ح ّد القطيعة الكاملة .أولى
ه��ذه القضايا المصالح االقتصادية المشتركة ،حيث أنّ هذه
المصالح تخلق نوعا ً من أنواع التبعية المتبادلة التي يصعب
أي ط��رف من
االستغناء عنها ،ألنّ االستغناء عنها م��ن قبل ّ
أذى كبيرا ً به.
الطرفين سوف يلحق ً
كما أنّ إي��ران الحريصة ،على عكس تركيا ،على وأد الفتنة
المذهبية التي تسعى أط��راف كثيرة إل��ى إشعال ن��اره��ا ،ليس
لديها حوافز تدفعها إلى تصعيد المواجهة مع تركيا التي تتبنّى
نهجا ً مذهبيا ً واضحاً ،ومثلما أنّ ك ّل استفزازات السعودية لم
تحل دون دعوة المسؤولين اإليرانيين إلى استمرار التعاون
مع األسرة السعودية الحاكمة حتى لو لم تستجب السعودية
ل �ل��دع��وات اإلي��ران��ي��ة ل �ل �ح��ؤول دون ت �ف��اق��م االن �ش �ق��اق «بين
المسلمين» ،فإنّ مثل هذه السياسات تحكم مواقف إيران من
تركيا.
يمكن االستنتاج أنّ العالقات التركية  -اإليرانية ستبقى في
إط��ار الصراع والتعاون في آن واح��د طالما استم ّر النظامان
الحاليان في طهران وأنقرة.

حرب �آل �سعود الت�أديبية...
} سعدالله الخليل
تمضي مملكة آل سعود في حربها على اليمن ،وبك ّل صراحة يعلن سفيرها
في واشنطن عادل الجبير «استمرار العمليات العسكرية في اليمن حتى تحقيق
النصر» ،وبك ّل ديبلوماسية يحاول اصطناعها ببدلة رسمية وربطة عنق أجبرته
ظروف اإلقامة في واشنطن على ارتدائها وخلع دشداشته الفضفافة كطموحات
مملكته ،ليعلن إصرار المملكة على «تدمير الحوثيين إذا رفضوا العودة إلى
صوابهم والسير في طريق الهداية».
من واشنطن تخرج صيحات النصر السعودية في حرب مملكة الرمال التي
لطالما مثل زعماؤها دور الشقيق األكبر الحريص على مصالح أشقائه حرص
أخوة يوسف عليه ،فما كان إال أن قادت ضدّه حربا َ لتعيده إلى صوابه بمساعدة
عشرة أخوة ال سبعة ،وبالقذائف األميركية بدل الحصى ،فيما كالم التحريض
والحقد حاضر في معادلة آل سعود وبياناتهم.
هي ليست حرباً ،هكذا تقول الرياض ،هي معركة تأديبية للعودة إلى جادّة
الحق والصواب ،ونصرة الحق تستحق الجهد والتعب واألمر بالمعروف والنهي
عن المنكر في أرض اليمن ،ما يتطلب ركوب الطائرات ،ومن قال إنّ دور المطاوع
يقتصر على األرض فقط ،فجزاؤه عند الله أضعافا ً مضاعفة إنْ ه ّذب نفوس أهل
يقتص لعدالة السماء ،وال
اليمن وأعادهم إلى رشدهم ،وإال فح ّد السيف البتار
ّ
مشكلة في أن يسقط بضع ألوف في سبيل نصرة الشرعية ،والشرع والشرعية
صنوان ال فرق بينهما ،هذا ما أجمع عليه عرعور واشنطن أشتون كارتر ونظيره
السعودي محمد بن سلمان ،بضرورة الح ّد من الخسائر بين المدنيّين ،وحين
تقع فال حول وال قوة.
هي ليست حربا ً أميركية بالوكالة تقولها الرياض ،ولكن واشنطن تهت ّم
لتوبة اليمانيين ،وتعهّدت بتقديم المعلومات عن األهداف المطلوب ضربها
والدعم اللوجستي على األرض وتعويض أثمان ك ّل ما تتقبّله أرض اليمن من
رسائل الفتح السعودية زكاة في سبيل الله عن أموال واشنطن التي ال تملك تمرا ً
وال رطبا ً ترسله ،فليعذروها وليتقبّل أهل اليمن ،كما تقبّل أهل الشام والعراق
من قبلهم ،قليالً من عناقيد قنابل ذكية تصيب تج ّمعات الكافرين بالفكر الوهابي
فقط ،وما عاذ الله أن تقرب األطفال والنساء والمساجد والمشافي فقد تتلمذت
في حضرة أبو حسين باراك أوباما.
ال مشكلة لدى آل سعود في اإلعالن صراحة عن نيتهم تدمير الحوثيين ،فمن
د ّمر أضرحة الصحابة ومنزل الرسول ال يجد حرجا ً في االفصاح عن نهجه
التدميري ،ومن م ّول تفجير األوابد اإلنسانية حول العالم من أفغانستان إلى
مالي مرورا ً بسورية والعراق ال يستوعب عقله أيّ فكر مغاير لفكره التكفيري.
يوما ً بعد يوم تكشف مملكة آل سعود عن وجهها الحقيقي ،ومع اقتراب
عاصفة حزمها من إتمام أسبوعين من الجرائم تثبت فشلها في الحرب التي
تخوضها بقرار وتسهيل أميركي لتأديب وقتل الشقيق ،بما يرسخ مقولة
الذئب أرحم من أخوتي ،فأيّ مستقبل لمشروع آل سعود في العالمين العربي
واإلسالمي؟ وهل تكتب حرب اليمن السعيد بداية النهاية آلل سعود؟
«توب نيوز»

�أوباما وال�سعودية و«�إ�سرائيل»
 األمر ليس خاصا ً بأوباما بقدر ما هو تعبير عن التح ّوالت الكبرى التيتعيشها السياسة األميركية مع عناصر الفشل في الحروب وصعود قوى آسيا
الجديدة.
 ليس في يد أميركا بعد الفشل في حروبها وآخرها حرب سورية ،إال التسليمبالقوى الصاعدة التي تض ّم في آسيا روسيا والصين وإيران.
 إيران هي الدولة الصاعدة في الشرق األوسط ،وهو المنطقة األش ّد حيويةفي العالم للمصالح األميركية.
 السعودية و»إسرائيل» تخسران ،أو على أميركا أن تخسر ه��ذه هيالمعادلة.
 كانت أميركا مستعدّة أن تصمد وتقاتل لو كان ثمة ح ّل يسمح بأن تربحويربحا معها ،ولذلك كانت حرب سورية لتوزيع العائدات على الحلف ،وأما
الفشل فعليهما تح ّمله وحدهما.
 التفاهم مع إيران بشرط إدماج السعودية في الح ّل كعراب للبالد العربيةيعني الحرب ،كما قال أوباما.
 عدم طرح التزام إيران ببقاء «إسرائيل» وما يس ّميه نتنياهو «حق إسرائيلفي الوجود» عائد إلى كونه يعني حربا ً من البداية.
 ال قدرة على الحرب ،هذا أمر نهائي. السعودية و»إسرائيل» إلعادة التوضيب أميركياً. سعودية غير وهابية و»إسرائيل» قادرة على السالم.التعليق السياسي

�آراء
من عبور ال�سوي�س الى عبور باب المندب...
} نارام سرجون
القلم في الحرب ليس ريشة للرسم وليس رحما ً
لوالدة ذراري الكالم ،بل هو ب ّناء يبني قالعاً ،ك ّل كلمة
يشيّدها تنهض مثل القلعة ،تبقى والتزول ،من دخلها
فهو آمن ،كمن دخل الكعبة ،ومن خرج منها وقع في
الحفر ،وك ّل قلم يكتب دون أن يبني قالعا ً إنما يحفر
حفرا ً وأوكارا ً لكلمات تعوي وجمل تنبح ،فادخلوا قالع
الكالم لتكونوا آمنين واهجروا الحفر وسكان الحفر
وكالب الحفر ،هذا زمن نجوب فيه أرضا ً مليئة باألوكار
والعواء ألنّ مثقفي العواء ال يجيدون بناء القالع بل
حفر الوجار والمغاور واألوكار ،وفي هذا الزمن الصعب
ال مجال إال لبناء القالع ،ومن يتهيّب بناء القالع يعش
أبدا ً بين حفر الكالم ليسمع نباح الكالب التي تحاول
نهشه ،كالب «نوبل» التي تنبح وكالب «تويتر» التي
تعوي وتنتشر على طرفي البحر األح��م��ر ،ويسمع
عواءها ونباحها من قناة السويس إلى باب المندب،
ليس ما يفصل بين ب��اب المندب وقناة السويس
انهدام البحر األحمر الذي يشبه خندقا ً عظيما ً يفصل
بين الجزيرة العربية وأفريقيا ،بل انّ ه��ذا الجسد
الطويل الممشوق للبحر األحمر الذي يبلغ عمره ماليين
السنين ليس اليوم هو ما يفصل بين المضيق والقناة ،ما
يفصل بين المضيق والقناة هو زمن عمره خمسون سنة
فقط ،هو زمن يفصل بين عبورين ،عبور قناة السويس،
وعبور مضيق باب المندب من قبل نفس الجيش ،القناة
تش ّرفت بالعبور العظيم في حرب أكتوبر  1973الذي
حققه الجيش المصري وتحدّى بالعبور إرادة الطبيعة
وإرادة البشر معاً ،فيما لم يحظ المضيق يوما ً إال بعبور
القراصنة.
ال يقدر عقل أن يتخ ّيل كيف أنّ جيشا ً عبر قناة
السويس وحقق معجزة عسكرية ض ّد خط بارليف ،يفكر
في أن يدخل في مغامرة عبور ال بطولة فيها وال فروسية
ض ّد خط «الحوثيين» الفقراء ،ليبدّل البطولة واألبطال
ويقف مع القراصنة ليباهي بفتوحات القراصنة ،شتان
ما بين البحرين بحر السويس وبحر المندب ،وشتان
ما بين الجيشين ،جيش عبور السويس وجيش عبور
باب المندب ،وشتان ما بين خط بارليف األمس وخط
بارليف اليوم! وشتان ما بين مسافة السكة باألمس
ومسافة السكة اليوم!
في العبور األول كان الخصم «إسرائيل» والغرب،
وكان الحليف هو سورية ،والهدف تحرير أرض مصرية،
وأما عبور اليوم فالخصم فيه فقراء اليمن وبسطاؤه،
والحليف فيه عائلة آل سعود ،وبنيامين نتنياهو،
ومضارب آل نهيان ،والهدف هو حماية أمراء فاسدين

وأس��رة فاسدة ،وليس ال� ّ
�ذل في هذا النزوح لخطوط
العبور من الشمال الى الجنوب آالف الكيلومترات ،بل
ّ
الذل أن يستعين اإلعالم المصري بفتاوى وتحريض
ض ّد الفقراء في اليمن ليجعلهم يهدّدون أمن العالم
وأم��ن (أم��راء النفط) وبحجة حماية سنة النبي من
شيعته ،لكن أكثر ّ
ذل هو أن يستعين اإلعالم المصري
والجيش المصري بفتاوى مراهقة مسطحة فيها بالهة
اسمها توكل كرمان التي تهدّد الحوثيين وتستأسد
عليهم بالجيش المصري ال��ذي عبر السويس يوما ً
وقهر بارليف؟ بل وتهدّد كرمان السيد حسن نصرالله
بالجيش المصري ال��ذي سيضيع ال��ي��وم بين نوبل
توكل كرمان وبورصة ريم العنزي التي تنقل لنا أخبار
بورصة الموت وأسعار الجنود المصريين البخسة
كأسعار األسهم ،والتي تقول بك ّل نذالة بأنّ الجيش
المصري جيش من المرتزقة ،وثمنه بخس جداً.
ف��ي ك�لام ك��رم��ان تختلط المهانة بالفكاهة ،وفي
أسعار الجنود المصريين الذين هم أبناء جيل العبور
ّ
الذل بالقهر والسخرية بالملهاة ،فهل
وأحفادهم يمتزج
يحتاج جيش العبور العظيم الى مساندة توكل كرمان
وريم العنزي وانتحاريّي دحام العنزي وتوفيق عكاشة
صاحب الشبشب؟ هل هذا العبور يجعل مصريا ً واحدا ً
أو جنديا ً مصريا ً
يحس بالفخر؟ هل يقبل من يعبر خط
ّ
بارليف أن ينشغل باقتحام خط عبد المالك الحوثي
وشعب اليمن البائس ال��ذي ليس لديه من تقنيات
بارليف وتعقيداته س��وى أكياس الطحين وأجساد
األطفال الفقراء الذين اليشبههم ش��يء س��وى أطفال
لبنان وغزة وليبيا والعراق،
نفس القاتل ونفس المجرم ونفس الطائرات ونفس
العدو ونفس الحلفاء الذين كانوا ناتو أطلسي علني
وناتو عربي سري و»إسرائيل» علناً ،وجامعة عربية
سرا ً وعلناً ،واليوم تتبدّل األدوار الى ،ناتو عربي علني،
وناتو أطلسي سري ،و»إسرائيل» علنا ،وجامعة عربية
سرا ً وعلنا.
الشعب المصري والجيش المصري يتع ّرضان
لضغط نفسي كبير وضغط ديني ومذهبي خطر جدا ً
تقوده السعودية ،ولكن السعودية ال تعبأ وال تكترث
طالما أنها ستجد أن ذل��ك سيدفع بالمصريين إلى
تغيير جهة العبور من قناة السويس إلى باب المندب
نحو الحوثيين ،ومن ثم إلى العبور نحو إيران الحقاً،
إال أنّ الحماقة السعودية لم تعد لها حدود ،فالمزاج
المصري الشعبي ومزاج الجيش المصري ليسا بنفس
الحماس لتنفيذ العبور ،والقيادة المصرية تمشي بحذر
شديد رغم البيانات الصاخبة ،فالتحالف السعودي
مع مصر هو تحالف ليس منطقيا ً ألنه ال يصح فيه إال

وصف ارنولد توينبي ل��والدة دول��ة «إسرائيل» بأنه
«ض ّد التاريخ وض ّد الجغرافيا وض ّد المنطق ،وسيزول
ً
آج�لا» ،وه��ذه بالضبط طبيعة العالقة
إنْ عاجالً أو
والتحالف المصري السعودي ،أي ض ّد التاريخ وض ّد
الجغرافيا وض ّد المنطق ،وكثير من المثقفين المصريين
فهموا الوضع اليمني وص��اروا يجاهرون بالصوت
العالي ،بأنّ هذه الحرب عبثية وجريمة ال تش ّرف اال
القراصنة:
https://www.youtube.com/
watch?t=616&v=jS9t0inPj8g
حتى هذه اللحظة ال يبدو السعوديون قادرين على
معرفة الورطة التي تو ّرطوا فيها والتي لن ينقذهم منها
منقذ ،ويريدون ان يج ّروا الجيش المصري تحديدا ً لدفع
ضريبة الته ّور دماً ،ولكن ما يلفت األنظار هذه األيام
هو أنّ السعودية صارت تضرب في ك ّل االتجاهات،
فهي تتحرك في اليمن وتتحرك في الشمال السوري
وتتحالف مع تركيا وتتحرك في الجنوب السوري
متحالفة مع «إسرائيل» واألردن ،وتبدو كأنها تتقدّم
وتنتصر بأذرعها اإلرهابية في الساحات السورية
والعراقية واليمنية ،إال أنّ هذه أول مرة تخرج فيها
المملكة عن الصمت الخبيث الذي التزمته منذ وجودها،
والبعض يعتقد انّ ذلك م��ردّه إلى ثقة بالنفس بعد
سقوط األعداء واحدا ً بعد اآلخر ،وتف ّردها في الساحة
بعد انهيار القوى التي كانت تخيفها وتردعها أو على
األق ّل أصابتها بجراح مثخنة ،ولكن المنطق يقول بأنّ
خروج المملكة عن سياسة اللعب خلف الكواليس الى
اللعب على المنصة يشير الى أنّ المملكة تجد أنها لم
تعد في مأمن ،وأنها بدأت تتحرك خوفا ً على نفسها
من شيء تستشعره وتقارير مخيفة استخباراتية عن
شيء ما قادم ،وإال فإنها بقيت ملتزمة الهدوء وبقيت من
سكان الكواليس.
التحركات السعودية متخبّطة ج��دا ً وتقول بأنها
متوترة جداً ،فتحركاتها تضطرها الى صناعة تحالفات
غير منطقية أخ��رى ومتنافرة وتحمل خطورة كبيرة
عليها ،فمثالً رغم أنّ التحالف التركي السعودي يبدو
متناغما ً ظاهريا ً لكنه ال يمكن أن يكون طبيعيا ً على
اإلطالق ،فصحيح أنّ الدولتين يجمعهما العداء للقومية
العربية وللكتلة العربية المهمة الرئيسية الفاعلة بين
بغداد ودمشق والقاهرة التي تشكل محرك الشرق
العربي ،وهما تلتقيان في التحالف المصيري مع الناتو
والغرب ض ّد أعداء مشتركين في روسيا وإيران وسورية،
ولكن بينهما حاجز الثقة المتبادل العميق التاريخي ألنّ
العثمانية أرادت دوما ً الحاق الشرق كله وك ّل مك ّوناته

يا �سعودية ...هذه الجزائر!

الزلزال القادم من �أميركا!...

} سعد بوعقبة

} سومر منير صالح

العربية السعودية تجاوزت حدودها في التعامل غير الالئق مع محيطها العربي ...فخلقت
لنفسها مشكلة مع إيران وأخرى مع العراق وثالثة مع سورية ورابعة مع قطر ...وخامسة
مع اليمن ...وهي اليوم تريد خلق مشكلة مع الجزائر ...ألنّ الجزائر رفضت أن تشارك في
القوة العربية تحت عنوان الدفاع المشترك لضرب اليمن ِباسم الجامعة العربية المقبورة...
هذه الجامعة التي أصبحت كالمومس تعلن حبّها لمن يدفع أكثر من البلطجية السياسية
والعسكرية في المنطقة!
نحن ال نث ّمن فقط موقف الجزائر من هذه المهزلة السعودية المصرية الخليجية ِباسم
الجامعة العربية ،والتي تحشد جيوش العرب للهجوم على اليمن ،البلد العضو في الجامعة
العربية ،بل ندعو الحكومة الجزائرية إلى االنسحاب من هذه الجامعة البائسة التي أصبحت
للحس عفونة «صرم مشايخ» الخليج!
تجتمع في «شرم الشيخ» ْ
االتفاقية الخاصة بالدفاع العربي المشترك التي ت ّمت سنة  ،1950والجزائر لم تستق ّل بعد...
كانت موجهة أساسا ً للدفاع العربي المشترك ض ّد «إسرائيل» ،وليس ض ّد اليمن أو سورية
أو العراق ،كما يحاول السعوديون اليوم تسويقه! وينبغي أال تكون الجزائر ملزمة بمجاراة
السعودية في تحريف االتفاقية.
تص ُّرف السعودية بمنع الطائرة الجزائرية المدنية من عبور أجواء السعودية في طريقها إلى
صنعاء ،إلجالء الرعايا الجزائريين ،ال ينبغي أن يم ّر هكذا ،بل يجب أن تفهم الرياض بأنّ الجزائر
تعرف معنى الحرب ،ولذلك ال تريد أن تشنّ الحرب على أحد ،فكيف إذا كان اليمن الشقيق!
النظام الجزائري بك ّل عيوبه له خاصية ذات قيمة عالية جداً ،وهي أنه لم يحصل وال مرة أن
قام بعمل عسكري ض ّد جار من الجيران السبعة الذين يحيطون بنا ،وهذه قيمة ديبلوماسية
وحضارية وعسكرية ال تعرفها السعودية التي أشعلت حروبا ً عديدة في محيطها ...في لبنان
وسورية واألردن والعراق واليمن ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
نحن ال نكره السعودية ،ولكن نكره أفعالها باسم العروبة واإلسالم ،فقد أصبحت عائلة آل
سعود عامالً أساسيا ً في عدم استقرار المنطقة باسم المال الذي تريد أن تسود به المنطقة.
ويعز علينا أن نرى السعودية تصرف لصالح أميركا و»إسرائيل» األلف مليار دوالر التي
تكتنزها في البنوك الغربية ،في تمويل حرب ض ّد اليمن ،عوض صرف بعض هذه األموال في
تنمية اليمن؟!
السعودية فعالً اآلن تك ّرر نفس أخطاء مصر في البحث عن زعامة العرب ،وهي ال تملك
مقومات هذه المهمة على مستوى المشروع االستراتيجي الذي تريد أن تتزعّ م به العرب...

إ ّن��ه ح��ال الخليج ،فوضى في السياسة
وتأخر في التاريخ ،وقصر بص ٍر في رؤية
المستقبل ،حيث يقوم االستقرار الخليجي
بشك ٍل عام على االلتزام األميركي بأمنه عبر
القواعد العسكرية األميركية على أراضيه،
مكرس باتفاقياتٍ أمني ٍة بدأت باالتفاقية
وهو
ٌ
األميركية الكويتية العام  1990للتوسع الحقا ً
لتشمل ك ّل دول مجلس التعاون الخليجي.
وإذا ما عدنا إلى التاريخ قليالً فقد ش ّكل
الخروج الفرنسي البريطاني اإليطالي من
«ال��ش��رق األوس����ط» م��ح��ور االستراتيجية
األميركية في عقد الخمسينيات من القرن
الماضي من خالل استراتيجية ملء الفراغ
في «الشرق األوسط» ،خوفا ً من تمدّد النفوذ
السوفياتي إليه آن��ذاك ،وش ّكل ذلك المدخل
الفعلي إلى الهيمنة على «الشرق األوسط»،
وبمباركة ح��ك��ام الخليج ال��ذي��ن أرعبتهم
أيديولوجيا العدالة االجتماعية وتقسيم
الثروات بشكل عادل على الشعوب...
تغيّرت أول��وي��ات ال��والي��ات المتحدة وبدأ
المحور المركزي للسياسة الخارجية يتغيّر
لصالح إع��ادة التوازن في الشرق األسيوي،
تتعجل الخروج اآلمن
وبدأت الواليات المتحدة
ّ
من «الشرق األوسط» من دون تقديم تنازالتٍ
تاريخي ٍة كبيرةٍ ،وكان آخرها توقيع «اتفاق
اإلطار» حول البرنامج النووي اإليراني الذي
اعترف بالجمهورية اإلسالمية في إيران قو ًة
نووي ًة في مجال التكنولوجيا السلمية.
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باستانبول ،فيما ال تجد الوهابية السعودية نفسها في
مزاج الذوبان مع العثمانية التي إنْ انتصرت صارت
زعيمة العالم اإلسالمي السني متكئة على تاريخها
العثماني الذي يمنحها دوم�ا ً الحجة القوية أمام ايّ
مشروع إسالمي لتزعّ مه ،وستنافسها شاءت أم أبت
على صناعة القرار اإلسالمي إذا ذابت كتلة الثقل بين
دمشق وبغداد والقاهرة.
تقصر في محاولة
وبالرغم من أنّ السعودية لم
ّ
إسقاط الدولة السورية وإلحاقها بفلكها وزرع ظاهرة
الحريرية السياسية عبر طائف سوري استماتت من
أجله إال أنّ هذا الهيجان والسعار السياسي والميداني
يطرح أسئلة قوية لتفسيره ،وفي بعض التفاصيل يبدو
أنّ السعوديين توفرت لهم منذ فترة معلومات يقينية أنّ
إيران قد أنجزت االتفاق النووي مع الغرب ،وأنّ اإلعالن
عنه صار مسألة وقت ،ولكن ما أثار السعوديين جدا ً
هو أنّ الصفقة لم تتط ّرق الى أثمان إقليمية وملحقات
لالتفاق في سورية والعراق واليمن ،اإليرانيون رفضوا
ذلك وفق ك ّل المعلومات المتاحة ،وال نعرف إنْ كان
اإليرانيون قد نحجوا في عقد اتفاق تاريخي تخلّت
أميركا بموجبه عن العائلة السعودية ،تجلّى بقول
أوباما إنّ ما يجب أن يخشاه الحكام الخليجيون هو
شعوبهم نفسها ،كتحذير من التطاول على االتفاق
ال��ن��ووي ،بل ق��ال أحدهم ب��أنّ الصفقة قد تكون فيها
تطمينات إلي��ران بتفكيك منظومة األس��رة السعودية
دون تغيير مصالح وت��واج��د أميركا في السعودية
مقابل تفكيك المنظومة النووية العسكرية (المحتملة)
اإليرانية ،فج ّنت السعودية ،وتريد إطالق الجنون في
ك ّل المنطقة وهدم المعبد.
ً
ما يمكن استنتاجه أنّ هناك عبورا آخر يت ّم هذه
األيام ،عبورا ً نحو مرحلة جديدة ستتغيّر فيها موازين
وتتح ّرك فيها رمال ،وك ّل عبور يتلوه نصر.
منذ خمسين عاما ً عبر المصريون قناة السويس وعبر
السوريون خط آلون في الجوالن ،وعبرت المنطقة كلها
مع الجيشين الى مرحلة جديدة ،واليوم تعبر المنطقة
كلها عبر مضيق باب المندب نحو عهد جديد ،العابرون
الجدد ليسوا مصريين هذه المرة ،بل هم الحوثيون
الثوار ،وفقراء اليمن وشبابه ،وربما تنتهي األسرة
السعودية التي لعبت بالملك وال��ش��رق قرنا ً كامالً
وتخرج من ثقب باب المندب ،الثقب الذي عبثت به ولن
تقدر على رتقه ،فسبحان من رتق ما بين البحر األحمر
والبحر األبيض في سيناء ليكون التحام الشام ومصر،
وفتق مضيق باب المندب ،لتخرج منه الخبائث...

ما يه ّمنا هو حال الفوبيا الخليجية من
هذا االتفاق التاريخي ،وكما هو واض��ح من
بنود االتفاق أ ّنه ال يشكل حدا ً أدنى من الخطر
االستراتيجي على المنطقة وال على األمن
الدولي ،لكن على ما يبدو أنّ الخشية الخليجية
هي نقل النموذج اإليراني إلى دول الخليج،
نموذج الدولة المتقدّمة الحديثة العقالنية
ول��و ك��ان طابعها إس�لام��ي �اً ،ول��ي��س ممالك
الرمال الهشة ،بمعنى دول إسالمية خليجية
معاصرة ول��و موالية للغرب ،تكون أولى
مهامها تجفيف منابع التطرف التي أوجدتها
ممالك وس��ي��اس��ات مشيخات ال��ن��ف��ط ،عبر
إيجاد بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية
خليجية مستقرة بعيدا ً عن سياسات الفتاوى
وال��رش��اوى ومحاباة رج��ال ال��دي��ن لتأمين
استقرار تلك الممالك ،وبسيناريو «ربيعي»
على شاكلة ما حدث في بعض بلدان العرب،
بذلك تحاول الواليات المتحدة توجيه ضربة
استباقية لمشروع التطرف الخليجي الذي قد
ينقلب على الواليات المتحدة في أماكن أخرى
مثل آسيا الوسطى واندونيسيا وماليزيا
وغيرها...
هذا المشروع األميركي إذا ما تق ّرر تنفيذه
سيحظى بدعم روس��ي ،ألنّ سياسة األذرع
المتطرفة المتبعة خليجية أره��ق��ت األم��ن
�ي في الشيشان وأوكرانيا
القومي ال��روس� ّ
ّ
وغيرها ...طبعا ً المؤشرات قد بدأت لصالح
تنفيذ هذا السيناريو األميركي ،بداي ًة عبر
توريط ممالك الخليج بجملة من الحروب
ال��خ��ارج��ي��ة ب���دأت بليبيا وح��ال��ي �ا ً اليمن،

للتخلص من مخزون السالح الهائل لديها،
ثانيا ً خطاب حقوق اإلن��س��ان ف��ي الخليج
العربي وال��ذي بدأ يعلو في اإلع�لام الغربي
وخصوصا ً حقوق المرأة الخليجية...
خليجي يسقط أنظمة
ربيع
إذا ً هو سيناريو
ٍ
ٍّ
ً
الطغيان والتطرف في ممالكه ،طبعا االنقالب
األميركي على حكام الخليج حاضر في ذهنية
هؤالء الحكام وأربك سياساتهم الخارجية،
ه��ذا اإلرب��اك يدفعهم إل��ى البحث عن بدائل
خارجية تؤ ّمن استمرارهم كحكا ٍم للنفط،
فتار ًة تتحالف مع «إسرائيل» لضرب لبنان
وغزة بشك ٍل سريٍّ وأحيانا ً
علني ،وتار ًة إلى
ّ
التحالف مع العثماني والفرنسي لضرب
س��وري��ة ال��ع��روب��ة ول��ض��رب اليمن وتمزيق
ليبيا ،وت���ارة م��ع اإلي��ط��ال��ي ل��ض��رب ليبيا،
التاريخي ،فهؤالء المستعمرون
إ ّنه الغباء
ّ
ي��ح��اول��ون م��ج��ددا ً ال��ع��ودة إل��ى مواقعهم
االستعمارية في «الشرق األوسط» مستغلين
الفوبيا الخليجية من إيران النووية من جهة،
والرغبة األميركية في التخلص من عبء
أزم��ات «الشرق األوس��ط» من جهة أخ��رى...
فيعمدون إلى تزكية النزعات الطائفية ودعم
التنظيمات اإلرهابية ...وإذا كانت الخطيئة
الخليجية السابقة أنتجت هيمن ًة أميركية
على «الشرق األوس��ط» ،فالخطيئة الحالية
تعيد رسم سايكس ـ بيكو جديد في بالدنا
العربية! لكن هذه المرة سينطلق من شبه
جزيرة العرب...

 باحث بدرجة الدكتوراه

�إيران :من ّ
فن التفاو�ض النووي �إلى التقليدي ...والقطاف
} حسن شقير



مباشرة ،وما أن ُتلي بيان التفاهم النووي في لوزان،
حتى خ��رج الرئيس ب��اراك أوب��ام��ا من البيت األبيض
تاليا ً بيان التعليل النووي له ،مف ّندا ً بأنّ السبيل لوقف
االن��دف��اع��ة اإلي��ران��ي��ة نحو االق��ت��راب م��ن صنع القنبلة
النووية ،لم يكن إال ّعبر الطريق الذي سلكته أميركا في
التفاوض ،وال��ذي أفضى إلى هذه النتيجة ،مبيّنا ً أنّ
الخيار الثاني ،كان خيار الحرب ،التي لن توقف تلك
االندفاعة ،إنما قد تؤخرها فقط ،أما الخيار الثالث ،فكان
خيار التجاهل لتلك االندفاعة ،والتي كانت ستعيد أميركا
مجدّدا ً إلى الخيار الثاني  -أيّ الحرب  -وبالتالي ستكون
النتيجة هي ذاتها.
إذاً ،باختصار وبشكل مباشر ،وباعتراف العدو بعد
الصديق ،فقد أتقنت إي��ران كيفية إدارة ملفها النووي
بميزانٍ من ذه��ب ،وعلى امتداد سنوات عديدة خلت،
فكانت النتائج في بُعدها النووي ،مطابقة لما كانت
تطالب به ،ومنذ اليوم األول للتفاوض ،وكذا بما دون
ال��ن��ووي ،وذل��ك بانتزاع اإلق��رار الدولي بضرورة رفع
العقوبات الدولية عنها ،وذلك بشكل متزامن مع التوقيع
العتيد لالتفاق قبل نهاية حزيران المقبل.
لقد أصاب بحق من قال «إنّ إيران باعت أميركا قنبل ًة
حصلت ،إضافة إل��ى ثمنها
نووية وهمية ،ال بل أنها
ّ
النووي السلمي ،ورفع العقوبات عنها ...بأنها ركزت -
وبفعل حذاقتها التفاوضية  -قواعد اشتباك جديدة مع
أميركا ،لتم ّثل انتصارا ً عظيما ً للسياسة اإليرانية ،ال يق ّل
أهمية عن التفاهم النووي بح ّد ذاته ،والذي كان باإلقرار
األميركي في فصل السلة النووية عن السلة المتكاملة
للحلول في المنطقة بر ّمتها ،والتي كنا  -منذ سنوات
خلت  -نعتقد إثمارها إنجازا ً عظيما ً إليران  -إنْ سارت
أميركا في ذلك  -وها هي قد فعلتها باألمس ،بأن رضخت
للمبدأ والنتائج على ح ّد سواء.
لمن يعتقد ،بأنّ هذا التوصيف أعاله ،فيه شيء من
المغاالة ،وأنّ رضوخ أميركا لمبدأ الفصل في الملفات ،ال
يمكن أن نعدّه إنجازا ً إيرانياً ...نحيله إلى كالم لنتنياهو
في اليوم التالي إلعالن التفاهم ،بأنّ «أيّ اتفاق نهائي
يجب أن يتض ّمن اعترافا ً إيرانيا ً صريحا ً بحق إسرائيل

ف��ي ال��وج��ود» ،وذل��ك ف��ي اع��ت��راف وتأكيد لك ّل م��ا كنا
نقوله ونكتبه في ما مضى ،بأنّ القضية لدى الصهاينة
مع إي��ران ،ليست نووية مع أهميتها ،إنما تتخطى ذلك
لموضوعي عدم االعتراف اإليراني بما يُس ّميه الصهاينة
«حقهم في إقامة دولتهم اليهودية» على أرض فلسطين،
فضالً عن ضمان أمنها المنشود ...وكنا أشرنا في العام
 ،2010ضمن ورقة بحثية ،إلى أنّ رئيس االستخبارات
الصهيونية السابق ،عاموس يادلين ،كان قد أق� ّر في
محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب بتاريخ -12-15
 ،2009بأنّ «الساعة التكنولوجية للبرنامج النووي
اإليراني قد اقتربت من إكمال دورتها» والعمل يجب أن
يكون على «تبطيء الساعة الديبلوماسية» مع مزيد
من العقوبات على إي��ران ،إلى أن تحين «ساعة اهتزاز
استقرار النظام»! ليأتي ال��ر ّد سريعا ً من أوباما على
مطلب نتنياهو األخير ،بأنه ال يمكن إدراجه ضمن االتفاق
العتيد ،وذلك في رضوخ أميركي جلي لفصل سالل الح ّل،
وتجزئتها.
يمكن الجزم من خالل ما استعرضناه ،بأنه من أول
نتائج المفاوضات النووية الحالية ،كان  -وبكل تأكيد -
تعطيل القنبلة النووية الصهيونية ،ونزع صاعقها ،وذلك
بمج ّرد نزع صاعق القنبلة النووية الوهمية في إيران...
وبالتالي فإنّ السالح النووي قد ُن ّح َي جانبا ً في إطار
المعركة المفتوحة ما بين الجمهورية اإلسالمية والكيان
يصب في خدمة
الصهيوني ...وهذا أيضا ً انتصار إضافي
ّ
اإلستراتيجية اإليرانية التقليدية أساسا ً في إزالة الكيان
الصهيوني من الخريطة الدولية.
إذاً ،كان المفاوض اإليراني النووي ،حاذقا ً في تثبيت
قواعد اشتباك جديدة  -ما دون نووية  -مع الكيان
الصهيوني ،يقوم على اعتراف دولي بدور إيراني مفتوح
في المنطقة ،غير مقيّد بعقوبات دولية ،ويقوم على
مبدأ التنافس التقليدي المقبل بين طرفي الصراع في
المنطقة ...فإنّ التساؤل الذي يطرح نفسه في اليوم الذي
سيلي توقيع االتفاق النووي :
إذا كانت إي��ران بحذاقتها النووية السياسية ،قد
أعادت التوازن إلى الصراع مع الكيان الصهيوني ،وذلك
بحلته التقليدية ،وضيّقت الخيارات أم��ام أميركا في
كيفية التعامل مع إيران ذي الصبغة النووية ...وذلك

بتج ّنب المواجهة العسكرية معها ...فهل يمكن لها تكرار
السيناريو النووي ذاته مع أميركا ،وذلك في تضييق
الخيارات أمامها في التقليدي أيضاً ،وبالتالي تحقيقها
لنتائج وأهداف إيرانية آنية ،وبدون االضطرار إلى حرب
عسكرية معها ،أو حتى مع الكيان الصهيوني؟
لكي نحاول اإلجابة على هذا التساؤل المحوري ،ال ب ّد
من التأكيد على أنّ األفخاخ التي نصبت ،وستنصب في
مسار الديبلوماسية اإليرانية ،ال يمكن لها أن تتوقف،
وكان آخرها الفخ اليمني ،وال��ذي اعتقد ناصبوه ،بأنّ
إيران ستقع في شركه ...مع علم هؤالء بأنّ إيران لم تقع
سابقا ً في شرك السلة المتكاملة للح ّل ،وال شرك الدخول
في الحلف األميركي لمحاربة الدواعش ،وال في فخ إقامة
الحلف الموازي له مع بعض شركائها في العالم.
بالعودة إل��ى ذل��ك التساؤل ،ومحاولة استشراف
اإلجابة عليه ،يجدر القول إنّ الحذاقة السياسية إليران
ستشتغل مجددا ً على خط فكفكة ما تب ّقى من السلة
المطلوب حلها في المنطقة ،والتي تتمثل في دور إيران
في المنطقة ،وكيفية مواجهة األحالف المقابلة ،والتي
تعمل أميركا على قيامها فيها ،هذا فضالً عن استراتيجية
إعادة بوصلة الصراع في المنطقة إلى عنوانها الصحيح،
والذي يتمثل بالقضية الفلسطينية ،والصراع الوجودي
مع الكيان الصهيوني.
إذاً ،ضمن الخط البياني أعاله ،ستسير الديبلوماسية
اإليرانية في المنطقة ،وهي متأبّطة اليوم أوراق قوة
جوهرية فيها ،والتي عملت في ك ّل هذه السنوات على
تجميعها ،وذل��ك م��ن خ�لال اللعب ف��ي نفس الملعب
األميركي ،وفي فن القيادة من الخلف ...فعلى صعيد
ال��دور اإلقليمي في المنطقة ،ف��إنّ ه��ذا األخير  -ووفقا ً
لتلك االستراتيجية الخلفية  -ستعمل على تجييره إلى
شركائها وحلفائها في المنطقة ،وذلك في ك ّل من اليمن
والعراق وسورية ولبنان ،وصوال ً حتى فلسطين ...وهذا
التجيير يرفع عن إيران عبء الدخول المباشر في اإلقليم،
ويُحرج اآلخرين ألنه يفرض عليهم اتباع السلوك ذاته،
وبالتالي ستصبح المعادلة ،إما البقاء لألقوى ،ومن يقف
خلفه ،وإما الوصول بمحركي ومالكي مفاتيح اإلرهابيين
في المنطقة ،ومعهم أولئك م ّمن يس ّمونهم بالمعتدلين،
بأن يُذعنوا  -وبفعل هزائم من يتكلون عليهم على األرض

 لمنطق التفاوض الجدي والحقيقي ،والذي يبحث فعالًفي مرحلته األولى  -على األق ّل  -في توحيد النظرة ما
بين إيران ومحور الممانعة من جهة وتحالف أميركا من
جهة ثانية في كيفية محاربة اإلرهاب واجتثاثه ،وبشكل
جدي ومفروض عليهم هذه الم ّرة.
عند الوصول إلى هذه المرحلة ،والتي بانت تباشيرها
ف��ي ال��ع��راق وال��ي��م��ن ،والح��ق �ا ً عند ال��ح��دود اللبنانية
ـ ال��س��وري��ة ،وت��ال��ي�ا ً ف��ي س��وري��ة ،وم��ن على جبهتيها
الشمالية والجنوبية على ح ّد سواء ...األمر الذي سيم ّكن
إيران من تحقيق انتصار تقليدي أولي ،يتمثل في فكفكة
ما تب ّقى من السلة التفاوضية في المنطقة ،لتعود معها
تلقائيا ً بوصلة الصراع نحو فلسطين مجدّداً ،وذلك أيضا ً
من دون أن تغرق في أية معركة مباشرة لم يحن أوانها
بعد.
ضمن ه��ذه االستراتيجية التالية لالتفاق النووي
 والتي بدأت بها إيران بالفعل ،وقبل توقيع االتفاق -ستسير الديبلوماسية اإليرانية في تضييق الخيارات
األميركية وبعض الصهيوعربية وإسالمية في كيفية
التعامل معها ،بحيث ستعمل إي��ران  -ومن خالل تلك
االستراتيجية – على حشر أولئك مجددا ً في خيارات
أوباما الثالثة أع�لاه ...فإما سيلجأون إلى إطالق اليد
العسكرية في مقابل إيران مباشرة ،وبالتالي ستكون
فاقدة للحجة والعواقب على ح ّد س��واء ،وإم��ا سينأى
هؤالء بأنفسهم عن االستراتيجية اإليرانية للقيادة من
الخلف في المنطقة ،وبالتالي ستأتي النتائج وخيم ًة
على مشاريع هؤالء فيها ...مما سيعيدهم مجدّدا ً إلى
الخيار األول مع نتائجه ...وإم��ا سيرضخون للخيار
األحادي الثالث في التفاوض القسري معها على إعادة
ترتيب مواقع النفوذ في المنطقة ،والتي سيكون على
رأسها ،وفي مقدّمة شروطها اإليرانية ،يتمثل في تهشيم
البوصلة نحو اإلرهاب المستحدث فيها.
بكلمات معدودة ،وإذا ما سارت الجمهورية اإلسالمية
في هذا المسار أع�لاه ،فإنّ موسم القطاف اإليراني في
التقليدي ،لن يكون  -وبك ّل تأكيد  -أق � ّل دسام ًة مما
حصلته من القطاف النووي...
ّ

 باحث وكاتب سياسي

