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 محور حرب أم سالم؟
 

باإلنسحاب من اتفاق خمسة + واحد ونالد ترامب دنتظر قرار الرئيس األمريكي نأمام التلفاز  ناجلس
فرغم  نتظر خطابا متزنا أو عقالنيا،أحد يكن يعامين. لم  قرابة المتعلق بالنووي اإليراني، والموّقع قبل

 تّذكر شخصية الرئيس األمريكي حالته النفسية التي تحول دون توقع سياسات مدروسة أو بعيدة النظر،
بناء توقع درسا في ي كانوال نظن أن أحدا المرء دوما باآلية الكريمة "والذي خبث، ال ُيخرج إال نكدا". 

كم من الحماقات واألكاذيب ة كان: ولعل السؤال األكثر منطقي... وحقوق اإلنسان وحماية البيئة السالم
سيلجأ لها هذا الشخص، لتبرير موقفه من أهم مفاوضات متعددة األطراف أعطت اتفاقا، مهما كانت وجهة 

ال ألن الدبلوماسية تعطي ما ال يعطيه العنف، وأن التفاوض هو الوسيلة المثلى لحل االنظر منه، يعتبر مث
 الصراعات بين البشر. 

مداخلته بالقول: "النظام اإليراني هو الدولة الرائدة في رعاية اإلرهاب، فهي تصدر  مريكيبدأ الرئيس األ
الصواريخ الخطيرة، وتلهب الصراعات في الشرق األوسط، وتدعم الوكالء والميليشيات اإلرهابية مثل حزب 

 هللا وحماس وطالبان والقاعدة"... 

تقم منذ تأسيسها بعملية واحدة ضد األشخاص عم يتحدث السيد ترامب؟ عن حركة حماس التي لم 
.. وهل يجهل أو يتجاهل أن تدخلها الوحيد في شأن غير فلسطيني كان والمصالح األمريكية أو الغربية؟

وكانت النتيجة إبعاد  .في سوريا ،رعاية أمريكيةبمعرفة، حتى ال نقول ، جناح خالد مشعل من الدوحةعبر 
 ؟عن قيادة حماسهذا اإلتجاه 

حدث عن حزب هللا، المشارك في حكومة حليفه السيد سعد الحريري، والذي يحتفظ جناحه السياسي يت
بعالقات شبه منتظمة مع معظم الدول األوربية؟ والذي حقق قبل يومين من خطابه نتائج جيدة في 

 اإلنتخابات اللبنانية؟
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المملكة العربية السعودية واإلمارات عن إمارة طالبان، التي اعترفت بها دولتان فقط من دول العالم، هما 
المجندين  آالفمن الهازار الشيعة إلى إيران، لنرى  ألف 950وكانت سببا في تهجير العربية المتحدة؟ 

 لواء الفاطميين ضمن )القوات الحليفة في محور الممانعة؟(...منهم في 

حول  ا والسيدة هيالري كلينتون نائب الرئيس أوبام جو بايدن عن تنظيم القاعدة، وكلنا يذكر تصريحات
 لتنظيم؟ا هذا حول الغموض األمريكي

، صدر عن مجلس األمن الدولي، 2015تموز/يوليو  20بأيام، وبالتحديد في  النووي  بعد توقيع اإلتفاق
. وقد قدم موقع مجلس األمن للقرار بالقول: "توجت الجهود الدبلوماسية (2015) 2231باإلجماع، القرار 

المبذولة للتوصل إلى حل شامل طويل األجل مناسب للمسألة النووية اإليرانية، بخطة العمل الشاملة التي 
كل من االتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة  2015تموز/يوليو  14أبرمها يوم 

ممثل السامي لإلتحاد األوربي وجمهورية إيران اإلسالمية... وقد نص القرار على إنهاء العمل بأحكام وال
الدول األعضاء ملزمة قرارات مجلس األمن السابقة بشأن المسألة النووية اإليرانية... ثم يضيف الموقع: 

يقها". من ميثاق األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتطب 25بموجب المادة 
(www.un.org/ar/sc/2231(    

وقتئذ، وكان ثمة  كصانع قرار لم يكن اسم السيد ترامب قد دخل القاموس السياسي األمريكي أو الدولي
موقفين معارضين ومنتقدين لإلتفاق: األول موقف رئيس وزراء الحكومة اإلسرائيلية نتن ياهو، والثاني 

 موقف المملكة العربية السعودية. 

 من الضروري التذكير بهذه المعطيات، إلدراك حجم وفداحة الحماقة الترامبية باإلنسحاب من هذا القرار. 

دة، برغم أزماتها الداخلية ومشاكلها المتكاثرة ما زالت القوة االقتصادية والعسكرية األولى لكن الواليات المتح
في العالم. وما زالت وزارة الخزانة والكونغرس الشرطي الدولي االقتصادي األهم. وبالتالي ال يمكن للمرء 

ث قرار للرئيس األمريكي هذا القرار هو ثالإال أن يتوقف عند نتائج أي قرار من هذا النوع، خاصة وأن 
يقف فيه في مواجهة العالم وليس فقط اإليراني أو العربي أو األوربي: قراره اإلنسحاب من اتفاقية 

، قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وقرار اإلنسحاب من اإلتفاق النووي المناخباريس حول 
 اإليراني.

http://www.un.org/ar/sc/2231
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فترات اإلنحدار زعامات مختلة وناخب مستلب البصر  الرثة شبه إيديولوجيات رثة، وتعطي تعطي الحقب
من أكبر اختبارات دولة ومجتمع على البقاء الجيو سياسي  نهاية حقبةوالبصيرة... وتعتبر إدارة 

شارل ديغول إلدارة شخصية حضور حظ فرنسا قيام الجمهورية الخامسة و حسن كان من واالستراتيجي... 
ختٍل مثل سوء حظ روسيا أن نهاية الحقبة السوفيتية أديرت من قبل مُ نهاية الحقبة االستعمارية، ومن 

 بوريس يلتسن. 

ولن  اإلمبراطورية المالية والعسكرية األمريكية. هيمنةالنصف األول من القرن الواحد والعشرين نهاية يشهد 
نما بالخاليا السرطانية  تكون عملية سقوط المنظومة العالمية التي قادتها بجلطة دماغية أو نوبة قلبية، وا 

لإلعتقاد بأن ما يسميه   هي، األمر الذي دفع المفكر األمريكي إيمانويل والرستين صنعتهاالتي 
System-World  .سيغيب قبل النصف الثاني لهذا القرن  

سيطرة ما سمي بالمحافظين الجدد والليبراليين الجدد. وكانت مغامرات جورج دبليو  ،األولالعقد شهدنا في 
واالعتقاد بأن األمريكي قادر على فعل ما  في أفغانستان والعراق ترجمة حية لعدم جدوى المكابرة بوش
في حروب مباشرة في دولتين أنهكتهما الحروب  ،ومن يقبل التحالف معه ،عبر زج الجيش األمريكي يريد،

ولعل من أهم أسباب نجاح الرئيس أوباما لدورتين انتخابيتين، الحاجة الفعلية إلى  لثالثة عقود من الزمن.
 سنوات ترميم للجروح والقروح الناجمة عن سياسات اإلدارة التي سبقته. 

إال أن المجتمعات األمريكية الحالية تنتج ثقافة أفقية خفيفة الوزن وقصيرة الذاكرة، وقد استغرب أحد 
عندما حدثته عن نجاح ترامب قبل نتائج اإلنتخابات األمريكية. واستاء ألنني ذكرت  السفراء األمريكيين

سطحية المحاكمة السياسية عند األمريكي المتوسط، فيما يجعل عملية الخداع يكمن في أن السبب  ،له
امب ونالد تر دلم يكن السياسي والتضليل واالحتواء ممكنة باستمرار من قبل مجموعات الضغط المتمرسة. 

فيلسوفا أو باحثا، وجاء بإطروحات أكثر سخافة وتفاهة من تلك التي حكم بها معمر القذافي، لكنه لعب 
على ورقة الجرح النرجسي إلمبراطورية في حالة انكماش وتراجع، فاختصر مشروعه السياسي في فكرة 

   واحدة:

“Nothing matters, but the States and its power” 

 سوى الواليات المتحدة وسلطانها".ا "ال شيء يهمن

 ستراتيجي على صعيد العالم... وكان ذلك كافيا لكي يتبوأ أخطر موقع جيو  
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ال يمكن ألكثر حلفاء أمريكا من األوربيين مجاراة هذا المشروع الديماغوجي األهوج، ولم يجد على سطح 
رئيس وزراء حكومة يمينية متطرفة،  البسيطة من حليف أكيد في قراءته السياسية ألمريكا "العظيمة"، سوى 

لى جانب اإلسرائيلي، مملكة هرمة  ،له بالبقاء سمحتوحدها سياساته المتهورة  رغم الفساد والوضاعة. وا 
مسك في أقل من عامين، برقبة أ محدود الخبرة والتجربة،  شابتمي لحقب سالفة، وطموحات تن

 والغربي لتثبيت سلطته الداخلية ودور إقليمي.  المؤسستين العسكرية واالقتصادية، ويحتاج لألمريكي

، أضالعه الدولة األقوى في العالم )الواليات لم يعلن قيامه رسميا حتى اليوم محور ثالثي مضطرب
المتحدة(، والدولة النووية الوحيدة في الشرق األوسط )إسرائيل( والمملكة األغنى ماليا في اإلقليم )المملكة 

هذا المحور يعتبر إيران الشيطان األكبر، وأن مهمته ليست فقط ضرب المشروع  العربية السعودية(.
نما القضاء على النظام قبل احتفاله بالذكرى  النووي اإليراني وتحجيم الدور اإليراني في المنطقة، وا 

 األربعين إلزاحة الشاه. 

وال عسكرية وبشرية كبيرة...  تفوقه العسكري، فقد تحولت المنطقة إلى ترسانةمهما تحدث اإلسرائيلي في 
نهاء القضية الفلسطينية ولو وقفت دول العالم كلها معه. ف لم ما يمكن لنتن ياهو إقامة إسرائيل الكبرى وا 

ا أو حصرها يفهمه اليمين اإلسرائيلي هو أن الشعب الفلسطيني ليس تجمعات للهنود الحمر يمكن تصفيته
وأن نضاله الحضاري والمدني يشكل منارة للتحرر والحرية  ،في جزر محاطة باألسالك الشائكة والجدران

من المعتوهين، كأحد مؤسسي جبهة  ةقليل قلة بالعدوان اإلسرائيلي ويمدح في العالم، لذا نجد من يقرظ
بعض أو  "، دين الفسادب  "  النصرة، وحثالة اإلرتزاق شرقي المتوسط، وزير خارجية يسميه أهل البحرين

ممن يعتقدون أن الرضا اإلسرائيلي شرط واجب الوجوب للبقاء في  والثروة في الخليجحديثي السلطة 
 هم باألساس محط احتقار وازدراء من شعوبهم. و ، أو المشهد السلطة

أن تخوض حربا جديدة في منطقة لم تنته الصراعات العسكرية فيها في  ،محورهكذا هل يمكن لدول 
وسوريا والعراق(، في وقت تقول المؤشرات الحسية أن أول الخارجين  )الصومال وليبيا واليمن خمسة بلدان

من محرقة العنف سيكون العراق، الذي تلظى بحرب طويلة مع إيران تبعها احتالل صدام حسين للكويت 
في  ،األخيرربما بريطاني هو األسوأ و -وعقوبات هي األقسى في تاريخ األمم المتحدة ثم احتالل أمريكي

وأخيرا وليس آخرا، مشروع داعش الذي انغمست فيه كل األيادي  .ف باالستعمار المباشرتاريخ ما يعر 
األوربي واألمريكي والخليجي الذي لفظه  المتعدد الجنسيات اإلقليمية والدولية، وامتزج فيه الدم األسود

واآلسيوي إلى أرض الرافدين وسوريا، وانتهى أمره بتحقق نبوءة فرج فوده: "سوف يدفعون الثمن والمغاربي 
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في وقت يتقدم فيه تحالف األستانة  غاليا، حين يحتقرهم الجميع، ويرفضهم الجميع، ويطاردهم الجميع". 
. الشعب السوري" ، وتفكك فيه ما عرف بتجمع "أصدقاء)التركي الروسي اإليراني( في المعادلة السورية

 فوضى العنف تدفع في فاتورة وتبحث فيه أوربا عن استقرار ليبي بعد أن أصبحت، بعد الشعب الليبي، 
 ؟ بعد القذافي

في اليمن، فهو ال ينسى أن المناطق التي يحاربها لم تنجح  مهما تحدث الجانب السعودي عن انتصارات
أو ألن اإليراني يمدها  معها... ليس ألنها ال تقهر،العثمانية والناصرية ورقاص األفاعي في حروبها 

نما ألن العنف في صلب عقليتها السياسية والمجتمعية بصواريخ أو خبراء تطوير أسلحة، يمكن  .وا 
يصعب لكن ، و وحلول سياسية لمخارج تفاوضية جاد والحازموالسعي ال إلدارة التسوياتاستعمال العنف 

عندما يصبح العنف وسيلة وغاية، يتساوى القامع والمقموع، و  باإلبادة.العنف بالعنف اللهم إال تحييد 
وفي هذا خسران البالد  والمؤمن والكافر، والديمقراطي والدكتاتوري،والموت ألمريكا مع الموت إليران، 

 . والعباد

ال يمكن اعتبار منطقة الخليج جبهة عسكرية وشعبية جدية لخوض حرب شاملة مع إيران. فالتصور 
لسعودي الراهن لألمن القومي الخليجي والعربي، يعتمد على فرضية ضحلة طرحها بعض صحفيي ا

نما اإليراني. 2011اإلخوان المسلمين منذ  هذه ، تقول بأن العدو الرئيسي للعرب ليس اإلسرائيلي وا 
 le bonالفرضية تعني بالضرورة حالة فصام بين خطاب األنظمة السياسية والحس الشعبي العفوي 

sens  الذي يبصر اإلبادة البطيئة للوجود الفلسطيني، ويرى بأنه الضحية القادمة، شاء أم أبى، للمشروع
وأن الدعم األمريكي األعمى وغير المشروط لهذا الكيان الوظيفي، هو الذي الصهيوني في المنطقة. 

يدفع الناس الستجداء يسمح بعنجهية الخطبة والممارسة ويخلق حالة تفوق على شعوبها وبلدانها، بل و 
وكل من يقف مع الفلسطيني في وجه مشروع إبادته كشعب  ...اإليراني والروسي والصينيالتركي و  نجدة

  ودولة.

عندما  ،واإلنساني حجم اإلهانة التي يتعرض لها الوجدان الفلسطيني والعربي هل يدرك األمير الخليجي
حامل الجنسيتين األمريكية  كوشنرجاريد )التي اعتنقت اليهودية بعد زواجها من  إيفانكا ابنة ترامبتقف 

يتحدثان عن الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان التي تجمع األمريكي  ،( مع زوجهاواإلسرائيلية
لمجرد مشاركتهم في  بفتح السفارة األمريكية، شهيدا سقطوا أثناء احتفاليتها ستينواإلسرائيلي وأكثر من 
  احتجاج شعبي سلمي؟ 
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 يالوضع الخليجي الداخل

حاولت دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد سياسة التنسيق والتعاون في ما هو ممكن، دون شعارات وال 
قد  2001سبتمبر  11وكانت نتائج هذه السياسة نافعة لمختلف الدول. ويمكن القول أن أحداث مزاودات. 

ساهمت بشكل غير مباشر في بقاء الحاجة لهكذا تعاون رغم كل الخالفات الذاتية بين بعض حكام دول 
 لهزات مزقت أشالء كل ما تحقق.  2011المجلس. إال أن هذا المسار، تعرض منذ 

في البحرين، البلد الخليجي األكثر تفاعال مع حراك شعبي مدني وسلمي، بحكم حالة بدأت المشكلة 
النضج السياسية الشعبية، وتراجع السلطة عن العديد من مؤشرات اإلنفتاح السياسي في العقد األول من 

دخلت القوات السعودية المنامة، وتم ضرب الحركة المدنية السلمية، وتعرض النشطاء هذا القرن. 
الجمعيات السياسية والحقوقية ألكبر حمالت اإلعتقال والمالحقة والحظر. واتهمت المعارضة البحرينية و 

قول أن تقطيع أوصال بما حاربته دائما: التدخل الخارجي "اإليراني"، المذهبية، وأعمال العنف. ويمكن ال
 ن القمع الممنهج.قد تم بأقل من عامين م ،من انفتاح على المجتمع البحرين ملككل ما قدمه 

تونس، فرصة ألن  كانت قراءة الحمدين في قطر، قائمة على اعتبار الحراك الشعبي الذي انطلق من
إدارة الحمدين للغطاء العربي لتدخل الناتو في ليبيا،  .في المنطقة العربية تلعب اإلمارة دور العراب األول

 ، عبر تحالفها مع ساركوزي وأردوغان،في سورياأعطتهما ثقة الغربيين بإمكان تكرار السيناريو الليبي 
. إال أن غرور السلطة بالضرورة أعمى.. ومع وعبر شبكة عالقاتها مع الجماعات اإلخوانية والجهادية

تراكم الحماقات القطرية، قرر األمريكي نقل الملف السوري إلى سفير السعودية السابق في واشنطن بندر 
الذي لعب أيضا بورقة الجهاد إلى سوريا، ومن جهز غازيا فقد غزا، وكرر بأسماء وطرق بن سلطان. 

أخرى ما بدأه الحمدان... ورغم أن الدول الغربية كانت تشرف مباشرة عبر غرف العمليات في الشمال 
قوة التركي والجنوب األردني على قضايا التسليح والعمل العسكري، فقد فشلت مجتمعة في أن يكون لها 

عسكرية مشتركة وقيادة سياسية ذات مصداقية وانتهى األمر بهيمنة الفصائل الجهادية وانتقال خطرها من 
 "الحرب على اإلرهاب". طاحونةفي استراتيجية التغيير بالعسكرة،  قبرلتسوريا والعراق لدول الجوار. 

وعملية التفتت التي تعرض ي من الضروري التذكير بهذه المعطيات لفهم خلفيات الخالف القطري السعود
لها مجلس التعاون الخليجي والتي انتهت بقرارات فرض العقوبات من أربعة دول عربية )مصر والبحرين 
واإلمارات والسعودية( على قطر، ومن المضحكات المبكيات أن نفس هذه العقوبات تقريبا قد فرضها حمد 

 قاهرة ؟؟؟ بن جاسم على سوريا من مبنى الجامعة العربية في ال
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السعودية تحّمل أية "هرطقة" قطرية أثناء عملية إعادة بناء مراكز القوى في  العربية ليس بإمكان المملكة
الرياض، كذلك ليس بإمكانها السماح ألي طرف من أهل البيت الخليجي بعزف منفرد سواء كان ذلك في 

وليس من المبالغ فيه، استعمال كلمة الحرب الحرب اليمنية أو التغييرات الداخلية أو المواجهة مع إيران. 
عائالت مختلطة وطالب علم ورجال أعمال وعشائر بين طرفي الخالف، فقد ذهب ضحية لهذه المواجهة 

 وضعتها الجغرافيا في المكان الخطأ في الزمن الخطأ إلخ... 

النتساب الشبيبة في المملكة، عن اإلصالح ومشاريع المستقبل عقارا ناجحا  ولي العهد حديث ال يشكل
قطوعة بين المجتمع والسلطة. ية تنطلق من إعادة الحبال المخاصة في غياب خارطة طريق إصالحية جد

 ،ولعل الحمالت القمعية بحق الناشطين الحقوقيين والخوف المزمن من إحياء مجتمع مدني جدير بالتسمية
تذكير في هذه تجرف بقسوتها بعض القرارات "اإلنفتاحية" على الحداثة والعصر. ولعل من الضروري ال

جمعية حماية "وفق  ،العربية السعودية المناسبة، أن عدد المعتقلين من نشطاء حقوق اإلنسان في المملكة
وليس ، (1)العدد في أي بلد عربييفوق هذا  ،"PADDH" المدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم العربي
 بالصدفة أن تأتي البحرين في الدرجة الثانية.

فهل تتحمل الدول  نحن نشهد اليوم حربا عسكرية مباشرة في اليمن، وأخرى غير مباشرة مع دولة قطر،
 ؟  ، ولماذاالخليجية الثالث تبعات حرب ثالثة على الجبهة اإليرانية ؟ ومن أجل من

 إيران ؟؟؟

ن كانت الدول "اإلسالمية" تضع في دساتيرها، عندما يكون لديها  ليس النظام اإليراني مالكا، وال قدوة... وا 
وطائفة.. وأن في اإلسالم والية فقيه... ورغم دستور، دين الدولة اإلسالم، فهو يعتبر أن للدولة مذهب 

اقتباسه لمبدأ اإلنتخابات، فقد قّطع أوصال هذا المبدأ بهيئات حفظ النظام وصالحيات المرشد والحرس 
ن كان لنا الحديث عن نظام شمولي )توتاليتاري(، بالمعنى العلمي للكلمة، فلعله مع كوريا  الثوري. وا 

ظان على السمة الشمولية. بالمعنى الستاليني كما بالمعنى الذي طمح له الشمالية، آخر أنموذجين يحاف
منظر الجماعة اإلسالمية الباكستاني أبو األعلى المودودي. وبهذه المعطيات، ال شك بأن أي تصدير أو 

 ترويج لهذا األنموذج، يشكل خطرا على الديمقراطيين في عموم المنطقة.

قة، في التاريخ والتكوين، ومن المعروف أن من أسباب نجاح الخالفة إال أن الدولة اإليرانية دولة عمي
لم تبتعد السياسة  مبراطورية الساسانية المتداعية...العباسية، اعتمادها على "الدهاقنة"، أي كوادر اإل
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في اإليرانية في العقود األربعة األخيرة عن مفهوم المصلحة اإليرانية العليا، ومثلها مثل حكومات أردوغان 
 وقد اعتمدت في السياسة الخارجية، تركيا، لم تحمل لواء اإليديولوجيا عندما تعارضت مع هذه المصلحة. 

على طاقات متقدمة في معرفتها بالوضعين الدولي واإلقليمي. وهؤالء هم  منذ رئاسة رفسنجاني وخاتمي،
الحي/ظريف، من قذف الذين خاضوا معركة اإلتفاق النووي. وكل متابع يذكر ما تعرض له فريق ص

 واتهامات من المتشددين اإليرانيين. 

 كذلك، من الضروري استيعاب حقيقة أن الشعوب اإليرانية شعوب عريقة. ومنذ الحركة الدستورية
سقاط الشاه قبل قرابة  )المشروطية( قبل أكثر من قرن، وحكومة مصدق قبل أكثر من ستين عاما، وا 

 عتقدون أن التغيير الجدي ال يمكن أن يكون صناعة خارجية... األربعين عاما، وأغلبية أبنائه ي

إن أية مقاربة تعتبر إيران كتلة متجانسة ومجتمع منصهر في بوتقة الحرس الثوري وقاسم سليماني هي 
مقاربة غبية وال عالقة لها بالوقائع. وكل من يظن أن بإمكان مراكز القرار اإليراني اختزال الشعب بالجهاز 

اللغة الصينية. وبالتالي، ال يمكن الركون الديني واختزال الدولة بقم، ال تزيد معرفته بهذا البلد عن معرفتنا ب
بل لعل هذا إلى بعض معارضة "الحقد السياسي" التي تبحث عن أي شيطان يخلصها من هذا النظام، 

الحقد السياسي  أحد األسباب الرئيسية في دخول مراكز القوى المختلفة والتيارات المتباينة في تحالف ضد 
لن يكون التغيير في إيران ضمن المعطيات الفوضى والخراب. لبالد من تحت شعار إنقاذ ا الطبيعة

 عمرا أطول.  status quoالمنظورة إال داخليا، وأي تدخل خارجي، إنما سيعطي األمر الواقع 

لم تخض الواليات المتحدة حربا واحدة ضد بلد قوي. وكل حروبها كانت بعد منذ هزيمتها في فييتنام، 
إلى الوهن والتفكك. ولعل أنموذج الجزيرة الكوبية الصغيرة في خاصرتها وصول األوضاع في بلد التدخل 

كذلك لم نعد في زمن حرب األيام الستة أو العشرين، فحتى المواجهة في غزة أو أفضل مثال على ذلك؟ 
 جنوب لبنان تعني معرفة تاريخ بدء الحرب وحسب... فكيف بها مع الدولة اإليرانية؟ 

أما دول الخليج، فقد تعرضت العتداء عسكري من حكومة صدام حسين، الذي دعمته في حربه مع 
 االستقرارإيران، عندما احتل الكويت، ولم تغب بعد آثار صدمة اإلحتالل حتى اليوم. ومن نافل القول أن 

دبي كمركز اقتصادي قاري وصمود دول التعاون في وجه أزمات  ازدهارفي  سبب رئيسي األمني
فهل لديها ترف هدم هذا الوضع المتقدم بالدخول في دوامات اقتصادية وسياسية عاشها شرقي المتوسط. 

  اإلسرائيلي؟ اليمين المتطرف العنف المختلفة األشكال التي شهدتها باقي دول المشرق من أجل عيون 
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ويعد العدة لتحالف دولي يذكرنا بدول المحور في الحرب  حرب االقتصادية على إيران،ال ،لقد أعلن ترامب
وكما ذكرنا في تقريرنا عن العقوبات في العراق قبل عشرين عاما: "لم تنجح العقوبات  العالمية الثانية.

واألسئلة . االقتصادية إال في زيادة معاناة العامة وتحسين أوضاع الخاصة في البلدان التي طبقت بها"
 الكبرى التي تطرحها األوضاع الحالية برأينا هي:

هل يمكن للدول األوربية تشكيل جبهة للحماية الذاتية من سياسات ترامب، نقول حماية النفس ألن  -1
 السياسة األمريكية الحالية ذات نتائج اقتصادية وجيو سياسية خطيرة على القارة األوربية نفسها.

البلدان األوربية العقوبات األمريكية ذات المفعول الدولي والتي تنال هل يمكن أن ترفض 
 وأن تدافع عن قرارات مجلس األمن الخاصة باإلتفاق النووي، مؤسسات وعقود أوربية مع إيران،

 وبالتالي تحصر اإلنسحاب األمريكي من االتفاقية بتبعات تتعلق بالواليات المتحدة فقط؟
جينا هاسبل، بولتون، جاريد كوشنر، جون بومبيو، مايكل رئيس ترامب )هل يمكن للطاقم الحالي لل -2

 جيمس ماتيس...( أن يخوض معارك ترامب المعلنة، وأن يضمن حاضنة مؤسساتية وشعبية لها؟
هل تعتقد المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أن الحرب مع إيران ذات جدوى عسكرية وأمنية وأن  -3

 نتائجها مضمونة العواقب؟
حربا بالوكالة على األراضي السورية، بتعبير آخر، هل تخرج  مع إيران ض دول المحورهل تخو  -4

هذه الدول من اإلجماع الذي تحقق في مؤتمر فيينا على ضرورة وضع حد للحروب السورية، 
 بمغامرات تمدد أجلها إلى ما تيسر من قادم السنوات... 

ي محمد بن سلمان السؤال، فيما إذا كان ولعل هذا السؤال األكبر: هل يطرح ولي العهد السعود -5
قيام شراكة ثالثية مع ترامب ونتن ياهو يشكل عامل استقرار للمملكة أم أنه يضع المملكة 
واإلمارات وباقي دول الخليج في فوهة مدفع حروب جديدة لن ترحم أحد، ولن تفتح بحال من 

 وم المنطقة؟ األحوال، آفاق التقدم واإلستقرار، للحاكم أو المحكوم في عم

 

فقرد لإلجابة على السؤال األول، من الضرروري الترذكير بحقبرة بوش/شريني فري العقرد األول مرن هرذا القررن. 
حرول الحقروق والحريرات و"الشررعية الدوليرة" إدارة ترامرب. سبق المحافظون الجردد فري صرراحتهم وصرالفتهم 

اإلدارة األمريكيرررة أو واجهرررت مزقرررت  2001فررري خمرررس سرررنوات تبعرررت أحرررداث الحرررادي عشرررر مرررن سررربتمبر 
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مشرراريع أساسررية إلصررالح األمررم المتحرردة وبنرراء "األمررن اإلنسرراني" وتشررييد صرررح العدالررة الجنائيررة الدوليررة، 
خضاعها لمطالب تضرب في الصميم منظومة السلم واألمن العالمي: و   تمت عملية إرهاب الحكومات وا 

عدم مالحقرة العراملين فري قروات حفرظ على  للنص 1422و  1487إصدار مجلس األمن القرارين  -
 السالم من األمريكيين بتهم جرائم الحرب وغيرها.

ارتكاب جرائم حرب في أفغانسرتان وجررائم تعرذيب وعرودة زراعرة المخردرات فري هرذا البلرد إلرى أعلرى  -
 . نسبة لها منذ خروج القوات السوفييتية

  وفتح معتقل غوانتانامو. بناء سجون سرية في أوربة وشرقي المتوسط  -
إبرررام اتفاقيررات ثنائيررة مررع دول صرردقت علررى النظررام األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة كرري ال يررتم  -

 محاسبة أو مالحقة أمريكيين على أراضيها. 

العررراق دون أي غطرراء قررانوني أو أخالقرري وجعررل احتاللرره مررن عاديررات األمررور بقرررار مررن  احررتالل -
مرن بريمرر الحراكم األول فري العرراق الرذي يضرع  17مجلس األمن. واألنكد من ذلرك، توقيرع القررار 

 قوات االحتالل فوق المحاسبة والقانون في العراق.

نت فري قمرة المعلوماتيرة كبرديل لهيمنرة بلرد التمسك برفض تشكيل لجنة دولية لإلشراف على االنتر   -
 واحد على هذا القطاع.

اتخاذ قرار من المستشارين األمرريكيين بتعريرف خراص لجريمرة التعرذيب لاللتفراف علرى مرا وقعرت   -
إنررزال أذى  هررو وفررق هررؤالء، المقصررود بالتعررذيب" عليرره هرري نفسررها، أي اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب:

أو تلرف  أما إذا لرم يحردث تعطرل .عضو من أعضاء جسمه بدني بشخص بشكل يؤدي إلى تعطل
تخرالف أي قرانون  ألحد أعضاء الجسم فرإن وسرائل االسرتجواب المسرتخدمة ال تعتبرر تعرذيبا كمرا ال

وتعليررق العمررل بمبرردأ اإلحضررار أمررام . "دولرري أو أيررة معاهرردات معمررول بهررا بهررذا الشررأن أميركرري أو
 خ الواليات المتحدة الحديث.ألول مرة في تاري  habeas corpusالقضاء 

 مؤسسة بنكية في العالم.  7800رصد اإلدارة األمريكية العمليات المصرفية في  -

فرض قرار يطالب بكشروف كاملرة ودقيقرة علرى الجمعيرات اإلنسرانية والخيريرة فري العرالم اإلسرالمي  -
والبرررؤس، بمرررا أدى والتررري تقررروم بالررردور الرررذي يفتررررض مرررن الحكومرررات أن تلعبررره فررري مواجهرررة الفقرررر 

 إلقفال بعضها أو تجميد أموالها.

اتخراذ قرررار بتعهررد أيررة جمعيرة غيررر حكوميررة تنررال مسرراعدة أمريكيرة أهليررة أو حكوميررة بعرردم التعامررل  -
 مع أي طرف تتهمه اإلدارة األمريكية باإلرهاب.

ا استصدار قررارات تخرول لهرا أن تتسرلم خرارج القضراء مرن تشراء مرن األشرخاص مرن غيرر مواطنيهر -
 وعندما تشاء ودون حتى تقديم دليل على اتهاماتها له.
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السرريطرة المباشرررة أو غيررر المباشرررة لرمرروز معروفررة مررن المحررافظين الجرردد علررى وفررد األمررم المتحرردة  -
 ورئاسة البنك الدولي ومنظمات أخرى. 

عيرررة، دفعرررت الواليرررات المتحررردة ثمنرررا اقتصررراديا وسياسررريا باهظرررا لهرررذه السياسرررة، التررري وضرررعت حررردا بالم
أعطررت التمكررين للمسررتقبل السياسرري لطرروني بليررر، رئرريس الرروزراء البريطرراني الررذي أيرردها. ولكنهررا أيضررا 

عودة الفدرالية الروسية عوضا عن تحجيمها، وتعزيز الدور اإليراني في العراق  و  "الجهادية"لتنظيمات ل
 ات أوربيرررة قويرررة، يد الررردولي. لرررذا، وبرررالرغم مرررن غيررراب قيرررادوالصرررين إلرررى لعرررب دور هرررام علرررى الصرررع

الوضع األوربي الصعب، فإن منعكس الدفاع الذاتي ما زال موجرودا، ومرن الصرعب اليروم علرى الردول و 
نمرررا تمرررس  األوربيرررة اإلنضرررمام إلرررى سياسرررة أمريكيرررة متهرررورة ال تنرررال فقرررط مرررن اإليرانررري أو الروسررري، وا 

وضررع األصرربع علررى الجرررح  المصررالح االقتصررادية المباشرررة ألهررم دول أوربررة. ولعررل دونالررد توسررك، قررد
 عندما قال: "مع وجود أصدقاء مثل ترامب، ليس لنا حاجة إلى أعداء".  

فرري محاولررة الرررد علررى السررؤال الثرراني، مررن الضررروري التررذكير بررأن صررفقة إلغرراء االتفرراق النررووي ليسررت 
نمرا تسرديد ضرمن تصرور اسرتراتيجي مردروس و   سربق وتسرلمه مرن ثالثررة قرررضٍ معمررق للررئيس ترامرب، وا 

، وبرول شريلدون أديلسرون، برنرارد مراركوسمليارديرات كان لهم دورا فاعال في تمويل حملته اإلنتخابيرة )
. وكمرا يرذكر هذه الصفقة بشكل سلس مقبول شعبيا لم ترنجحسينجر(. وأن كل محاوالت ترامب لتمرير 

رفرض الررئيس نصريحة، ، Follow The Moneyالباحث األمريكي إيلي كليفتون، في مقالته الهامرة 
، وزيرر دفاعره، رئريس لجنرة الشرؤون الخارجيرة فري مجلرس أمريكيرة هامرةمؤسسات وشخصريات من بين 

( ، وأهم حلفاء واشرنطن األوروبيرين الثالثرة، ومرا يقررب مرن ثلثري األمرريكيين R-CAالنواب إد رويس )
صرررباح  CNN موقرررعوفقرررا ل، تفررراقالرررذين يعتقررردون أن الواليرررات المتحررردة ال ينبغررري أن تنسرررحب مرررن اإل

  .(2)الذي ألقى كلمته فيه" الثالثاء
عضراء فري ائرتالف الليكرود الجمهروري، علرى عائردات كبيررة األحصرل مراركوس وأديلسرون، حتى اليوم، 

السرفارة األمريكيرة إلرى القردس،  نقرل، ن الواليرات المتحردة وراء إسررائيلمن اسرتثماراتهما: تحرالف كلري بري
ووضرع مراسرم  "األراضي المحتلرة" لوصرف الضرفة الغربيرة والقردس الشررقية بيرعن تعوالتراجع الرسمي 
  .جنازة حل الدولتين

تهديرد الدعوات أديلسرون إلرى إطرالق سرالح نرووي ضرد إيرران كتردبير تفاوضري و بمن الضروري التذكير 
عن برنامجها النووي بالكامل. وتلخص مقابلة أجرتها مؤسسة  بالتخلي إيران تقمبإسقاط طهران، إذا لم 

Fox Business  مررع برنررارد مرراركوس موقفرره مررن اإلتفرراق النررووي الررذي لخصرره  2015فرري عررام ،
 .بتعبير: "البزنس مع الشيطان". وأوضح قائال: إيران هي الشيطان

 ومجموعرات الضرغط غيرر الصرهيونية ل يمكرن لعرالم األعمرال األمريكري، هرالمطروح علينرا السؤاللكن 
 جدي قلما تحدث باحث أمريكي ،والبنتاغون والمؤسسات األمريكية العميقة أن تنجر وراء سياسة رئيس

اإلشررررارة لإلنحررررراف الهائررررل لشخصرررريته؟ أم أن هنرررراك قطرررراع غيررررر قليررررل، يبحررررث فرررري هررررذه عنرررره، دون 



12 
 

وتخبطاته السياسية لطرح موضروع  والشخصية السياسات المتهورة عن سبب يضاف لفضائحه الجنسية
 أهليته لإلستمرار في قيادة الواليات المتحدة األمريكية؟ 

وموقفهرا، فالمؤسسرة العسركرية فري  المؤسسة العسكرية اإلسرائيليةحول ال يستغربن القارئ طرح السؤال 
ئاسررة مركررز القرررار فرري كررل مررا يتعلررق بقضررايا األمررن والحرررب، وكمررا لخررص اسررحق رابررين قبررل توليرره ر 

نمرا ألصرحاب المعرفرة  الوزراء: "ثمة مسائل ال يمكن الركرون فيهرا إلرى الكنيسرت واألحرزاب السياسرية، وا 
واإلختصرررراص". مررررن الصررررعب اإلنسررررياق وراء رئرررريس وزراء فاسررررد ومفسررررد، جرررراء مررررن خررررارج المؤسسررررة 

ديررد مررن العسرركرية، فرري أيررة مغررامرة غيررر محمررودة العواقررب، حتررى ال نقررول مضررمونة النتررائج. ويبرردو للع
ليست  ،طويلة األمد بالضرورة ،المختصين بشؤون المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أن فكرة حرب واسعة

 مقبولة عند القيادات العسكرية اليوم.
لريس  دول المحور مع إيران حربرا بالوكالرة علرى األراضري السرورية،خوض يمكن القول أن السؤال عن 

مستبعدا تماما. فمستقبل سوريا ليس على جدول أعمرال أي مرن الردول الرثالث، اإلدارة األمريكيرة تلعرب 
السرعودي انفعررالي ورد بورقرة وجودهرا العسرركري شررقي الفرررات لتحقيرق مررا أمكرن مررن مكاسرب، والموقررف 

د مواجهة، مهمرا كران ضد أية نهاية للصراع تعيد سوريا كبلهو ف ة،اإلسرائيليالحكومة موقف فعلي، أما 
 اسم حاكمها. 

مررع اتفرراق مسررودة طالررب أحررد ضررباط األمررن السررعوديين مسررؤوال فرري جرريش اإلسررالم، عنرردما حدثرره عررن 
حررول دومررا... قرراتلوا مررا اسررتطعتم، فأجابرره: لكررن الخسررائر سررتكون كبيرررة. رد السررعودي  يالروسررالطرررف 

إال أن رأيرا كهرذا يتطلرب موقفرا سرعوديا . ألرف" 800ألرف شرهيد يمكرن أن يردفع  500بالقول: "من دفع 
يتجرراوز تقررديم مليررون دوالر، مسرراعدة إلئررتالف يحتضررر، أو اسررتنفار "العربيررة" و"الحرردث"، فهررل نوقشررت 

 فاتورة التكاليف البشرية والمالية لتورط سعودي مباشر في سوريا؟
  
يرانية والموالية لها من اللحظة التي يجري الحديث فيها من قبل دول المحور عن خروج القوات اإل -1

من صفقة كاملة ال يمكن مناقشتها دون  امن سوريا، يصبح هذا الخروج بالنسبة لإليراني جزء
عودة األمريكي لإلتفاق النووي ورفع العقوبات إلخ. وال يمكن ضمن صراع مراكز القوى في إيران، 

 لطرح الموضوع على الطاولة. القبول بأقل من ذلك 
لى تدخل عسكري إسرائيلي واسع، ومن المؤكد أن كلفة بقاء القوات األمريكية المراهنة ع ال يمكن -2

ضع ع وحدات حماية الشعب الكردية، يشرقي الفرات بعد القضاء على داعش، ضمن تحالف م
هذه القوات في مواجهة مباشرة، ليس مع الحكومة السورية وحلفائها والعشائر العربية والفصائل 

نما مع الجيش التركي نفسه. والتواطؤ الدولي العسكرية السورية الموا لية لتركيا وحسب، وا 
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واإلقليمي مع عملية "غصن الزيتون"، يفتح شهية الرئيس التركي لعملية واسعة تضع حدا لسيطرة 
 التركية.-كيلومترا من الحدود السورية 400 قرابةاألوجالنيين العسكرية على 

من دول الرباعية )مصر، السعودية، اإلمارات، ال يوجد إمكانية عملية لتدخل عسكري ألي  -3
البحرين( في ظل حرب طاحنة في اليمن ووضع داخلي محتقن في البحرين وأوضاع انتقال حرجة 
في المملكة العربية السعودية وأوضاع مصرية داخلية لم تسمح بمشاركة عسكرية مصرية في 

 التحالف العربي في اليمن، فكيف في الحروب السورية. 
حبا بعيون السوريين، ولكن استمرار الحرب في سورية سنوات عديدة، يعني الحكم على  ليس -4

مناطق الجوار، التي نجحت في ضمان الحد األدنى من التماسك واألمن الداخلي خالل السنوات 
 السبعة الماضية، بالدخول في مجاهيل غير مضمونة العواقب.

    بقي التساؤل األخير واألهم:

العهررد السررعودي محمررد بررن سررلمان السررؤال، فيمررا إذا كرران قيررام شررراكة ثالثيررة مررع ترامررب هرل يطرررح ولرري 
أم أنره  ،يشركل عامرل اسرتقرار للمملكرةاألمن القومي العربي؟ وهل يقع حقا ضمن ما يسميه ونتن ياهو 

يضررع المملكررة واإلمررارات وبرراقي دول الخلرريج فرري فوهررة مرردفع حررروب جديرردة لررن ترررحم أحررد، ولررن تفررتح 
 لمحكوم في عموم المنطقة؟بحال من األحوال، آفاق التقدم واإلستقرار، للحاكم أو ا

 ولعل هذا السؤال وحده، يحتاج إلى تقرير منفرد نعكف على تحريره.
---------------------   

  نشرت الجمعية قائمة غير حصرية بالنشطاء الحقوقيين صباح اليوم تشمل: (1
فاضل  ،عبد هللا الحامد ،حمد القحطانيم ،عبد العزيز الشبيلي ،وليد أبو الخير

صالح  ،رائف بدوي  ،فوزان الحربي ،عبد الكريم الخضر ،سليمان الرشودي ،المناسف
عيسى ، نذير الماجدو ، عالء برنجي ،زهير كتبي ،عبد الرحمن الحامد ،العشوان
 ،عبد هللا العطاوي  ،محمد العتيبي ،عبد العزيز الشبيلي، عصام كوشك، النخيفي

نورة  ،إيمان النفجانعزيزة اليوسف، لجين الهذلول، إبراهيم المديميغ، محمد الربيعة، 
 .فقيه

2) Eli Clifton, Follow The Money: Three Billionaires Paved Way For Trump’s Iran Deal 

Withdrawal, May 8, 2018 

https://lobelog.com/three-billionaires-paved-way-for-trumps-iran-deal-withdrawal/  

https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/waleed-abu-al-khair
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/waleed-abu-al-khair
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html?_ga=2.222038744.1965999092.1516908633-1140919370.1468539114#ar/abdulaziz-al-shubaily
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/mohammed-fahad-al-qahtani
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/abdullah-al-hamid
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/fadhil-al-manasif
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/fadhil-al-manasif
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/fadhil-al-manasif
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/sulaiman-al-rashoodi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/abdulkareem-al-khodr
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/fowzan-al-harbi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/raif-badawi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/saleh-al-ashwan
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/saleh-al-ashwan
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/saleh-al-ashwan
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/abdulrahman-al-hamid
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/zuhair-kutbi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/alaa-brinji
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/nadhir-al-majid
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/issa-al-nukheifi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/issa-al-nukheifi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/issa-al-nukheifi
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/essam-koshak
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html#ar/abdulaziz-al-shubaily
https://lobelog.com/three-billionaires-paved-way-for-trumps-iran-deal-withdrawal/
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