إشكاليات فهم أمناط التحالفات والتحالفات
املضادة منذ اندالع الثورات 1122


أ.د.اندية حممود مصطفى

يشهد الفضاء احلضاري العريب اإلسالمي منذ  1122أمناطًا
متجددة من التحالفات والتحالفات املضادة اليت تتسم
ابلتعقيد والرتكيب من انحية ،والسيولة الشديدة من انحية
أخرى؛ حبيث يصعب على املراقب واملهتم –حبثًا أو حركة-
رسم خريطة حمددة هلذه الظاهرة بني عوامل تشكلها وحماورها
قبل أن تتغري من جديد وبسرعة.
إ ًذا ،أليس هناك من قواعد علمية نستند عليها لرصد
وتشخيص وتفسري حالة التحالفات والتحالفات املضادة يف
املنطقة منذ اندالع الثورات العربية واالنقالابت والثورات
املضادة عليها؟ واألهم :ما اجلديد منذ  1122مقارنة مبا
سبق من مراحل تطور هذه الظاهرة يف املنطقة؟ وملاذا العام
 1122على وجه اخلصوص؟ وماذا جد منذ هذا التاريخ حىت
اآلن وكيف؟ وأال يستقيم فهم هذه احلالة ويسهل تفسريها إذا
ما رددانها إىل سوابقها التارخيية إقليميًا وعامليًا؟
ودراسة ظاهرة وعملية التحالفات موضع االهتمام تنبين على
عدة ركائز :

من انحية أوىل :من ضد من :حتالفات أعداء وأصدقاء ضد
أصدقاء ،أو أعداء مع أعداء ضد أصدقاء؟ حتالفات نظم
وحكومات أم حتالفات فواعل غري رمسية؟
من انحية أخرى :حتالف من أجل ماذا؟ حترير واستقالل
ووحدة وتنمية أم من أجل هيمنة ونفوذ عاملي أو إقليمي؟
من انحية اثلثة :كيف تدار التحالفات :حرًاب أم دبلوماسية؟
وحتت أي مظلة أو شعار أو مرجعية؟
أخريا ،فإن دراسة هذه العملية تقتضي التمييز بني منط
و ً
حتالفات آنية حول قضية ما هي األقرب ملواقف تكتيكية،
وبني منط حتالفات اسرتاتيجية مناطها التوجهات اخلارجية؛
وهي األقرب إىل تكوين "حماور" .والدراسة تستدعي النمط
الثاين بدرجة أساسية ،سواء فيما يتصل ابلذاكرة التارخيية أو
املرحلة الراهنة حمل االهتمام .فهذه ليست دراسة رصدية بقدر
ما تقدم رؤية حول إشكاليات فهم العملية الراهنة يف سياقها
التارخيي سواء املمتد أو املعاصر.
تبدأ حماولة اإلجابة عن التساؤالت املطروحة غالبًا ،على ضوء
الركائز السابقة اإلشارة إليها ،من مقولة أساسية ،مقولة تنطلق
من دالالت للذاكرة التارخيية ملنطقتنا وحتالفات القوى فيها،
وصوالً إىل إشكاليات الوضع الراهن للتحالفات والتحالفات
املضادة ،وتتلخص هذه املقولة يف اآليت:
"نظام الدائرة احلضارية العربية ،كإحدى دوائر احلضارة
دائما عرب تناوب فرتات القوة والضعف،
اإلسالمية ،وقع ً
الصعود واالحندار ،الوحدة والتجزئة ،وقع يف قلب
تفاعالت هذه األمة فيما بني مكوانت شعوهبا املتنوعة ،ويف

قلب تفاعالهتا مع بقية النظم احمليطة يف العامل .وتتأثر أمناط

التحالفات والتحالفات املضادة "البينية" بطبيعة ودرجة

تدخالت النظم اخلارجية فيها ،ويزداد هذا التأثري قوة مع
تزايد الوهن الداخلي وتعمق الفرقة ،مث يزيد ذلك التدخل

 مدير مركز احلضارة للدراسات والبحوث ،وأستاذ العالقات الدولية
املتفرغ ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

اخلارجي من عوامل هذا الوهن وهذه الفرقة؛ يف عملية
تغذية دائرية ومتبادلة بني الداخلي والبيين واخلارجي .ويف

هذا اإلطار ميكن فهم مستدات التحالفات يف املنكقة

العربية وحوهلا منذ ."1122

()2
التحالفات والتحالفات املضادة ظاهرة وعملية سياسية دولية
اترخيية ممتدة ،ويصعب عاد ًة وضع نظرية علمية لرصد هذه
الظاهرة وحتليلها يف سياقاهتا الزمنية واملكانية واملوضوعية
املختلفة ،وتزداد صعوبة استدعاء إطار نظري للفهم
واالستشراف مع تعدد اخلربات وتنوع التجارب؛ سواء من
منظار املركزية التارخيية الغربية ،أو من منظار املركزية اإلسالمية
التارخيية (على األقل خالل القرون اخلمسة األخرية) اليت
شهدت التداول احلضاري العاملي تدرجييًا من الشهود
احلضاري اإلسالمي إىل الشهود احلضاري الغريب .وقد
انعكست هذه احلالة النظمية العاملية واإلقليمية -من التداول
والتدافع -سواء يف الدائرة احلضارية الغربية أو اإلسالمية أو يف
مناطق التقاطع أو التماس بينهما عرب القرون اخلمسة األخرية،
على حالة التحالفات والتحالفات املضادة.
ويربز للفضاء احلضاري العريب اإلسالمي وضعية خاصة يف
هذه التفاعالت النظمية التبادلية ،وضعية اكتسبت صبغات
()1
متعددة ابختالف السياق الزماين والتنافس العاملي ؛ وصوالً
إىل النظام الدويل املعاصر (القرن العشرين) ،وحىت املفصل
التارخيي الذي نعيشه اآلن (منذ  1122-2992وإىل
اليوم)(.)2
فمن منظار اتريخ املركزية الغربية حىت هناية احلرب العاملية
األوىل :يقدم لنا التنافس على الزعامة األوروبية منذ صلح
ويستفاليا على األقل وأتسيس الدول القومية احلديثة من
( )1د .اندية مصطفى ،اهلجمات احلضارية على األمة وأمناط املقاومة:
بني الذاكرة التارخيية واجلديد منذ الثورات العربية ،د.اندية مصطفى
(إشراف) حولية أمىت يف العامل العدد الثالث عشر " املشروع احلضاري
اإلسالمي :األزمة واملخرج" ( القاهرة :مركز احلضارة للدراسات
السياسية )1122 ،ص ص02-01
(  )2املرجع السابق ،ص ص .88-21

انحية ،والتنافس الغريب على استعمار العامل اجلديد مث العامل
القدمي من انحية أخرى ،يقدم لنا مناذج حية من التحالفات
كبريا
والتحالفات املضادة الكربى اليت لعبت فيها احلروب ً
دورا ً
بني القوى األوروبية املتعددة املتنافسة على الزعامة؛ مثل:
الربتغال ،إسبانيا ،هولندا ،فرنسا ،وبريطانيا ،حتركها مصاحل
القوى التقليدية ابألساس (مكانة األسرة احلاكمة ،الثروة،
واهليمنة العاملية) ممزوجة بعوامل عقيدية مذهبية (التبشري
ابملسيحية أو مبدنية الرجل األبيض ودوره احلضاري) كغطاء أو
رداء ملصاحل القوى الصراعية.
وبقدر ما شهد نظام توازن القوى املتعددة (القرون من
اخلامس عشر حىت الثامن عشر) حتالفات الكبار ضد الكبار
يف إطار تغري دوراين ٍ
متتال يف قيادة النظام األورويب ،بقدر ما
شهد القرن التاسع عشر السالم الربيطاين الذي حكم نظام
التحالفات والتحالفات املضادة (الكربى واجلزئية منها) حىت
اندالع احلرب العاملية األوىل.
وكان القرن التاسع عشر (قرن السالم الربيطاين) مث القرن
األخري (قرن منط التوازن متعدد القوى) قد أفسحا اجملال
ابلتدريج ،منذ هناية احلرب العاملية األوىل وحىت احلرب الثانية،
للتحول إىل مرحلة انتقالية يف توازانت القوى العاملية املتعددة،
حنو مرحلة جديدة ونظام عاملي جديد ثنائي القطبية
ابألساس؛ وذلك بعد تصفية اإلمرباطورية العثمانية
واإلمرباطورية النمساوية اجملرية يف تسوايت احلرب األوىل،
واإلمرباطورتني الفرنسية والربيطانية ضمن تسوايت احلرب
العاملية الثانية.
ومن منظار اتريخ املركزية اإلسالمية حىت هناية احلرب

العاملية األوىل :فلم يكن نظام التحالفات أو التحالفات
املضادة على صعيد الفضاء احلضاري اإلسالمي ،عرب القرون
اخلمسة السابقة (من السادس عشر إىل مطلع العشرين) ،من
أجل إدارة التنافس على عامة العامل اإلسالمي ابألساس .فلقد
كانت املركزية العثمانية ،منذ منتصف القرن السادس عشر،

أتكيدا للمركزية العثمانية يف
أي مع صعود سليمان القانوينً ،
مواجهة الصفوية الصاعدة حديثا ،وعلى ركام الدولة اململوكية
اليت متت تصفيتها رمسيًا مع بداية احلكم العثماين ملصر والشام
منذ أوائل القرن السادس عشر .فلقد كانت بداايت هذا القرن
السادس عشر ،نقطة حتول يف توازانت القوة اإلسالمية مثل ما
كانت بداايت القرن نفسه نقطة حتول يف توازانت القوة
األوروبية (مع اسرتداد األوروبيني لألندلس ،واستكشاف العامل
اجلديد ،وااللتفاف حول العامل اإلسالمي من اجلنوب) .وبذا
بدأت صفحة من التحالفات والتحالفات املضادة العثمانية-
األوروبية ،حيث أصبحت الدولة العثمانية مركبًا أساسيًا وميز ًاان
للتحالفات األوروبية ذاهتا بني البوربون واهلابسبورج ،كما
كانت عند بداية فتوحاهتا يف شرق أورواب عامل أتثري يف
توازانت الدولة البيزنطية الشرقية واإلمارات الالتينية.
كما ظهرت حتالفات قوى إسالمية (كالدولة الصفوية) مع
قوى أوروبية يف مواجهة حتالفات الدولة العثمانية ،وكان
االقتتال الصفوي-العثماين ذاته من عوامل احنسار املد
العثماين يف بقية أورواب ما وراء أسوار فينيا ،كما كان التمدد
أيضا ،انهيك عن االلتفاف الربتغايل حول العامل
الصفوي ً
جنواب
اإلسالمي من اجلنوب ،من عوامل اجتاه الدولة العثمانية ً
حنو الدائرة العربية (الشام ،وادي النيل ،مشال أفريقيا ،اجلزيرة
العربية) وأبشكال متعددة من احلكم والنفوذ املباشر وغري
املباشر.
ولذا ظلت دائرة التحالفات "األوروبية" مع قوى من هذه
الدوائر ،أداة أساسية من أدوات احلرب األوربية على الدولة
العثمانية سواء يف مدة قوهتا ومركزيتها أو يف مدة تراجعها
وتفتت أوصاهلا ابلتدريج .فلقد كانت املنافسة بني املركز
العثماين ،ومراكز القوة الصاعدة يف هذه الدوائر (دولة حممد
علي ،الدولة السعودية ،حركة الشريف حسني على التوايل)
من أهم مناطق تغلغل "األوربيني"؛ حبثًا عن حتالفات ضد
الكيان العثماين وسعيًا لتفكيكه من داخله أو حرمان الدائرة

احلضارية اإلسالمية من مراكز قوة جديدة واعدة (حممد علي)
أو التالعب بقوى واهية طامعة (الثورة العربية بقيادة الشريف
حسني) ،ومن وراء الستار كانت التحالفات األوروبية على
أشدها لتنظيم عملية التصفية واقتسام ما تبقى من الدائرة
العربية (االتفاق الودي  ،2911سايكس-بيكو ،2921
وعد بلفور  ،2922معاهدة لوزان األوىل 2911
والثانية.)2910
وإذا كان نظام التحالفات والتحالفات املضادة حىت احلرب
العاملية األوىل كان ميكن التمييز -على صعيده -بني جمالني
حضاريني متوازيني ولكن غري منفصلني ،يعرفان مناطق
احتكاك والتحام وتقاطع عديدة (كما سبق الشرح) ،فإنه منذ
هناية احلرب العاملية األوىل مل يعد من املمكن استدعاء هذه
االزدواجية يف املنظار بسهولة ،وخاصة ما يتصل ابلفضاء
احلضاري العريب اإلسالمي ،الذي مت استكمال استعماره طيلة
القرن التاسع عشر وبداايت القرن العشرين ،ومت تصفية
استقالليته بل ووجود قوته الكربى املشاركة يف التوازانت
العاملية؛ أي االمرباطورية العثمانية.
وبذا أضحت هذه الساحة احلضارية ،يف هذه املرحلة االنتقالية
مسرحا ألمناط من التحالفات
يف هيكل وطبيعة النظام الدويل ً
والتحالفات املضادة ذات داللة قوية على أمرين :أحدمها-
كيف حتول هذا الفضاء من الشهود احلضاري ومركزية الدور
العاملي الضابط لتوازانت وحتالفات عديدة (األموية فالعباسية
يف مواجهة البيزنطية ،والعثمانية يف مواجهة اإلمرباطورايت
األوروبية) إىل االحندار احلضاري وحيث أضحى "اخلارجي"
املتحكم يف "البيين" و"الداخلي"؟ واألمر اآلخر -كيف أن
فشل التحالفات البينية يف مواجهة "اخلارج" أو "العدو
األصلي" جاءت لصاحل التحالفات مع األعداء يف مواجهة
"إخوة الدين"؟
يف ضوء هذه اإلطاللة السريعة على حالة التحالفات
متقابلني للتوازن العاملي
والتحالفات املضادة ،من منظاريْن
ْ

حىت هناية احلرب العاملية األوىل ،ميكن القول :إنه بقدر ما مثل
السالم الربيطاين ميزان نظام التحالفات والتحالفات املضادة
الكربى والصغرى ،حىت اندالع حرب عاملية (األوىل) ،وبقدر
ما كان لعملية تصفية تركة رجل أورواب املريض (الدولة
العثمانية) أتثرياهتا الشديدة على التحالفات اإلسالمية-
اإلسالمية ذاهتا منذ منتصف القرن الـتاسع عشر ،وبقدر ما
أضحى نظام التحالفات والتحالفات املضادة بعد هناية احلرب
العاملية الثانية وظهور نظام الثنائية القطبية (اجلامدة مث املرنة)،
يشهد منطًا آخر من التحالفات بني (كبري وصغار) ضد
(كبري وصغار) يف إطار احلرب الباردة الساخنة وحتت أتثري
الصراع األيديولوجي العاملي؛ حيث صعدت احلروب ابلوكالة،
وحتالف العمالء واألصدقاء على أسس أيديولوجية ابألساس.
ولقد كان "العامل الثالث" ساحة خصبة هلذه الصراعات العاملية
ابلوكالة؛ ولذا برزت على صعيد أقاليمه –وخاصة العربية-
ظاهرة التحالفات-التحالفات املضادة؛ بني كبار وصغار

على كل جانب .وحني حاول الصغار التحالف املرن فيما
بينهم (حركة عدم االحنياز ،مبدأ احلياد اإلجيايب ،رفض
األحالف العسكرية كحلف بغداد ،جمموعة السبعة والسبعني
اقتصاداي ،حالت االنقسامات
لدول اجلنوب) سياسيًا و
ً
الداخلية –املوظفة من اخلارج -انهيك عن فشل السياسات
الداخلية ابتداء ،دون فاعلية هذا التحالف يف مواجهة الثنائية
القطبية أو على األقل كسر حدهتا وتداعياهتا السلبية(.)3
الصعد اإلقليمية،
ومل يعد األمر أفضل على الصعيد العاملي و ُّ
بعد انتهاء احلرب الباردة والصراع األيديولوجي العاملي يف ظل
الثنائية القطبية (اجلامدة مث املرنة)( .)4فلم حيمل "النظام العاملي
اجلديد" منذ  2992نذر حتالفات عاملية لصاحل اإلنسانية
( )3د.اندية حممود مصطفى ،أوراب الغربية وأمن اخلليج (-2981
 ،)2982جملة الفكر االسرتاتيجي العربية ،العدد  ،18أبريل .2989
( )4د.اندية حممود مصطفى ،العامل الثالث يف النظام الدويل ملا بعد
احلرب الباردة :خريطة أمناط الصراعات وأدوات التدخالت اخلارجية
( ،)1122 -2992جملة الغدير اللبنانية ،سبتمرب .1121

والعدالة والدميقراطية بقدر ما محل رايح حتالفات وحتالفات
مضادة صراعية ابألساس ،حتركها عوامل القوة االقتصادية
ابألساس مث ما صاحبها من صعود العوامل الدينية الثقافية
احلضارية اليت مل تستبدل العوامل التقليدية (العسكرية
واالقتصادية) بقدر ما مثلت أردية جديدة هلا تفرضها ضرورة
"العوملة" وعصر جديد من صعود دور الشعوب إىل جانب
دور احلكام.)5(...
()1
ومن بني دالالت هذه السياقات التارخيية ،اإلقليمية والعاملية،
تربز خصائص وضع الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية (أو ما
ممسي النظام اإلقليمي العريب منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية)
سواء طيلة القرن التاسع عشر ،يف إطار املنافسة العثمانية–
األوروبية وما اقرتن هبا من حتالفات كربى عاملية أو جزئية
(حول املنطقة) كما سبق البيان ،أو سواء خالل النصف
األوىل من القرن العشرين ،يف إطار املنافسة األوروبية–
األمريكية–السوفيتية على النفوذ حيث متت تصفية
اإلمرباطورايت األوروبية (الفرنسية والربيطانية) وبدا الصعود
اإلمرباطوري يف اجلديد املنطقة يف أردية أمريكية وسوفيتية
متصارعة أيديولوجيا على املصاحل االسرتاتيجية منذ منتصف
القرن العشرين.
( )5انظر اآليت:
-

د .اندية حممود مصطفى ،حتدايت العوملة واألبعاد الثقافية
احلضارية والقيمية (رؤية إسالمية) ،يف :جمموعة ابحثني ،مستقبل
اإلسالم ،دمشق :دار الفكر العريب.1111 ،

-

د .اندية حممود مصطفى :التحدايت السياسية اخلارجية للعامل
اإلسالمي :بروز األبعاد احلضارية الثقافية( ،يف) :د .اندية
مصطفى ،د .سيف الدين عبد الفتاح (حمرران) ،موسوعة األمة
يف قرن ،عدد خاص من حولية أميت يف العامل ،القاهرة :مركز
احلضارة للدراسات السياسية ،دار الشروق الدولية،1111 ،
(الكتاب السادس).

وانعكس ذلك الوضع العاملي بقوة على املنطقة بصفة عامة
وعلى منط حتالفاهتا اإلقليمية بصفة خاصة ،سواء يف ظل
احلرب الباردة أو ما بعدها.
ففي ظل احلرب الباردة ميكن استدعاء كيف اقرتنت حركات
استقالل الدول العربية بعسكرة هذه الدول يف معظمها،
ولبست هذه العسكرة أردية ثورية تقدمية من أجل العدالة
االجتماعية واالستقالل الوطين ،وبذا تشكل منط حتالفي وفق
طبيعة النظم الوليدة يف مواجهة منط حتالفي مضاد من
امللكيات احملافظة التقليدية .وتولدت حرب ابردة عربية بني
احملورين؛ يف ظل راية القومية العربية من أجل الوحدة
واالشرتاكية والقضاء على إسرائيل واالستقالل عن الغرب،
ومن انحية أخرى يف إطار حرب ابردة أيديولوجية كربى بني
االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة ،صبغت –بدورها-
ودعمت من الثنائية االستقطابية احلادة بني احملورين أو
التحالفني العربيني ،وكانت األيديولوجية والكاريزما -وليست
الثروة -هي احملك عربيًا وعامليًا( .)6وكان العدو أو احلليف (وال
اضحا جليًا على الصعيدين العاملي
أقول الصديق) و ً
واإلقليمي ،وكان الصراع مع إسرائيل يف القلب من كل هذه
التفاعالت أو على األقل هو االسرتاتيجية املعلنة من اجلميع
(ثوراي كان أو حمافظا) ولو بدرجات خمتلفة.
وتوارت املذهبية (السنية-الشيعية) والطائفية الدينية
(اإلسالمية-املسيحية) والتفرقة القومية (العربية–الكردية–
الفارسية-الرببرية) وراء االنقسام األيديولوجي والعسكرة
الصاعدة النامية .فالسعودية (الوهابية) كانت حليفة إيران
الشاهنشاهية (الشيعية امسا ،العلمانية) ،فكالمها يف حظرية
الغرب يف مواجهة "النظم العسكرية (السنية امسا ،واليت
اندفعت حنو حظرية الشرق).
(  )6مجيل مطر ،على الدين هالل ،النظام اإلقليمي العريب :دراسة يف
العالقات السياسية العربية ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية،
.1112

وكانت هذه النظم العسكرية تعتقد أو تتالعب أبهنم خيوضون
معركة استقالل وطنية ،لكن أبدوات االستبداد الداخلي الذي
يدغدغ مشاعر الناس بشعارات االشرتاكية واالستقاللية
واالستقطاب األيديولوجي اإلقليمي واستبدال مستعمر قدمي
(الغرب) آبخر جديد (االحتاد السوفيييت) .فإطار احلرب
الباردة احلادة الساخنة يف اخلمسينيات والستينيات غذى من
هذه احلالة االستقطابية الواضحة والصرحية واملمتدة لعقدين
على الساحة العربية؛ بني حتالف "ثوري تقدمي" وآخر "حمافظ
رجعي".
مث كان إلسرائيل من انحية ،والوفاق األمريكي–السوفييت
واخنفاض حدة احلرب الباردة من انحية أخرى ،وسوء اإلدارة
السياسية الداخلية واخلارجية ألركان النظام العريب من انحية
اثلثة ،فضل كبري يف كشف زيف كل من هذين النمطني من
(الثورية/الرجعية،
للمنطقة
املستقطبة
التحالفات
والقومية
واالشرتاكية/الرأمسالية،
واجلمهورية/امللكية،
العربية/إسرائيل) ،وهشاشتها وكارثية نتائجها.
فلقد كانت هزمية  2912نقطة مفصلية تغريت -حوهلا
وبسببها -أمناط التحالفات وعناوينها ،يف وقت أخذت تتغري
مصادر القوة اإلقليمية من الزعامة الكاريزمية وشعارات القومية
واالشرتاكية واالستقالل إىل مصادر قوة كانت أكثر كارثية
بدورها على املنطقة؛ أال وهي قوة البرتو-دوالر ،وخاصة منذ
 ،2920وأعيد تشكيل التحالفات بعد أن اهتزت العداوة
بني النظم "امللكية" والنظم "اجلمهورية" حتت وطأة هزمية
 2912ومقتضيات عالجها إقليميًا وداخليًا ،واألهم من
حيث إعادة تشكيل منط العالقة مع الغرب حليف
"امللكيات" ومصدر املساندة املالية املطلوبة للنظم "اجلمهورية"
لتواصل معركتها.
وبرزت حماور وعناوين جديدة للتحالفات :حتالف دول
املواجهة ،حتالف دول املساندة ،وكانت صرحية وواضحة
وكربى ومعلنة حىت بدأ ينافسها ويستبدهلا منذ اتفاقية كامب

ديفيد  2928ما عرف بتحالف االعتدال يف مواجهة ما
عرف بتحالف الصمود مث دول الطوق مث دول املمانعة ..
ومجيعها تركت بصمات قوية وسلبية منذ  2928على
الساحة اللبنانية (احلرب األهلية  )2991-2921وعلى
الساحة الفلسطينية (بعد أيلول األسود  ،2919مث مذحبة
بريوت  ،)2981مث كانت الثورة اإليرانية  ،2929وغزو
العراق للكويت  2991مث حصار العراق ،وهناية احلرب
الباردة  2992وما بدا أنه هيمنة أحادية أمريكية على العامل،
وبداية عملية التسوية السلمية العربية-اإلسرائيلية ،2992
وتسوية احلرب األهلية اللبنانية يف ظل االحتالل السوري،
والتغريات السياسية يف الداخل الرتكي  ...مجيع هذه
األحداث الكربى وغريها ،وضعت بصماهتا بقوة على منط
التحالفات والتحالفات املضادة يف املنطقة ،فلم تعد بنفس

الصراحة والوضوح واالستمرار واالستقطاب ،ولكن بدأت

إرهاصات التعقد والرتكيب والسيولة يف الرتاكم تدرجييًا.
فلقد تفكك كل حتالف كبري وحتركت احللفاء من حتالف إىل
آخر وفق معايري أخرى؛ مثل :طبيعة املوقف من األحادية
األمريكية العاملية ومن التسوية السياسية السلمية مع إسرائيل،
أخريا طبيعة املوقف
ومن مث املوقف من "القضية الفلسطينية" ،و ً
من النظام االقتصادي العوملي .فأضحت مصر–مبارك واخلليج
واألردن يف قلب "حمور االعتدال"؛ ويف مواجهة ما يسمى
حمور "املمانعة والصمود" :سوراي واملقاومة؛ مدعومتني من
إيران.
وبدا أن دوال عربية أخرى تقف موقف املراقب (اليمن،
اجلزائر ،تونس ،املغرب) يف حني تورطت السودان ولبنان يف
حرب أهلية أو امتداداهتا .وأضحت االختبارات العملية
للتحالفات ظرفية وفق كل حالة (حصار العراق ،التهديدات
لوحدة اليمن والسودان ،اهلجوم األورويب املرن اجلديد ابسم
اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية ،واهلجوم األمريكي مببادرة
الشرق األوسط الكبري ،توجهات تركيا وإيران حنو املنطقة منذ

 .)1112ويف املقابل كانت إرهاصات ما يسمى "احلرب
الدولية على اإلرهاب" قد أخذت يف الظهور يف "التسعينيات"
ومببادرة إسرائيلية لصيقة ابملقاومة الفلسطينية ،وأضحت هذه
اإلرهاصات منذ  ،1112اسرتاتيجية أمريكية متكاملة يلتحق
هبا حلفاؤها األوربيون (ولكن ابختالفات تكميلية حول
األسباب واألدوات) ومن ورائهم حلفاؤهم من املنطقة.
بعبارة أخرى :مارست تطورات اسرتاتيجية كربى (اآلاثر
السلبية للسالم املصري مع إسرائيل منذ  2928مث الثورة
اإليرانية ومشروعها ،مث حرب اخلليج األوىل مث الثانية مث
احتالل العراق ،التوجه الرتكي اجلديد حنو املنطقة منذ
 ،)1111آاثرها على أمناط التحالفات املتضادة يف املنطقة
واختربهتا على حنو يربز كم كانت الظاهرة يف آتكل ويف تغري،
تفقد مصادرها الذاتية اليت تشكلها وتصبح متغريا اتبعا بقوة
للتأثريات والتدخالت اخلارجية.
ويف املقابل كانت قضية مهمة تتشكل يف رحم هذه املنطقة
منذ  ،2992وقد خرجت إىل النور منذ 1112؛ وهي قضية
اإلصالح والتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان ،والتصقت –
كعالج مقرتح -بوجه آخر للعملة؛ وهو احلرب على
اإلرهاب .ويف قلب القضيتني كان يتشكل حال احلركات
السياسية اإلسالمية ومستقبلها ،ومل تكن كافة النظم العربية
بصديق محيم لقضية الدميقراطية بقدر ما كانت عدوا لدودا
لإلرهاب ومنفذا مطيعا لتعاليم اخلارج بشأنه.
وبذا مل تكن هذه القضية بصاحلة كمعيار للتمييز بني أمناط
للتحالفات؛ بني نظم دميقراطية أو غريها ،فلم تعد الشعوب
وقودا
وقودا للتعبئة ملعارك من أجل صاحلها بقدر ما أضحت ً
ملعارك اخلارج على أراضينا.
()0
وكانت ثورات  1122الشعبية نقطة انقالب يف مصادر
وأشكال هذه التحالفات وعلى حنو صبغ طبيعة أمناطها .فلقد
ات الشعوب بقوة ،ولكن على حنو خمتلف عما
استدعت الثور م

حدث يف مراحل سابقة؛ سواء يف اخلمسينات والستينيات أو
السبعينيات والثمانينيات أو مرحلة ما بني .1121-2991
فكما رأينا كانت الشعوب مستهدفة وموظفة يف حتالفات

املراحل السابقة واألولوية كانت للحكام وخنبهم وفقط .إال
أن قيام الثورات ،مث الثورات واالنقالابت املضادة ،قد

كسر من منظومة هذه املعايري لتقدم ساحة ما بعد 1122

حالة جديدة من التحالفات والتحالفات املضادة.
فمنذ  1122دخلت الشعوب (األحرار منهم بصفة خاصة)
هذه املرة -بوضوح وصراحة وقوة -يف معادلة احلرية والكرامة
والعدالة ،يف مواجهة كاشفة مع النظم املتكلسة؛ ملكية كانت
أو مجهورية ،تلك النظم اليت أضحت مجيعها -مهما اختلفت
قبعاهتا أو شعاراهتا -يف حتالف واحد ،وإن كان متعدد
الروافد؛ وهو حتالف (النظم-اخلارج) يف مواجهة أحرار
الشعوب ،وعلى حنو ينال من التنمية والعدالة االجتماعية،
ومن الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحكم القانون ،ومن
االستقالل الوطين والتصدي للمشروع الصهيوين ،ومن هوية
الشعوب وقوة اجملتمعات ومتاسكها؛ ومن مث من وحدة وفعالية
"ما يسمى" النظام العريب اإلقليمي وعالقاته حبواره احلضاري
اإلسالمي :اإليراين والرتكي .فلم يعد إال منظومة معايري
واحدة لتحديد أساس حتالف النظم السائد يف املنطقة:

اهلرولة جتاه إسرائيل ،ومقاومة اإلرهاب ،ومنع التغيري
احلضاري.

جتسيدا حيًا لنمط من
فاملرحلة الراهنة منذ  1122تقدم
ً
التحالفات ومنط من التحالفات املضادة ،مرتكزمها :التغيريات
ما بعد الثورات ،ومناط هذه التغيريات هو مستقبل الشعوب
واألوطان يف مقابل مستقبل النظم؛ وذلك يف ظل جتزئة وطنية
دورا
وإقليمية تلعب فيها العوامل املذهبية والطائفية والدينية ً
أساسيًا يف أتجيج صراعات دموية داخلية ابألساس ،ختفي
وراءها أو تمظ ِهر مصاحل اسرتاتيجية كربى توظف خلدمتها هذه
ودعما ملصاحل قوى إقليمية وعاملية.
العوامل ،محاية ً

فال ميكن القول ،مقارنة مع احلالتني املفصليتني بعد هناية
احلرب العاملية األوىل وهناية احلرب العاملية الثانية ،أو مع حالة
مفصلية اتلية منذ هناية احلرب الباردة؛ ال ميكن القول إنه
ميكن وصف نظام التحالفات يف املنطقة بسهولة ودقة على
حنو يرسم خرائطه بوضوح؛ حيث السيولة الشديدة والتغري
املستمر وتداخل معايري التشكل هي السمات الغالبة
للتحالفات الراهنة .فلم يعد ممكنًا االحتكام إىل العامل
األيديولوجي فقط ،أو املذهيب الطائفي فقط ،أو طبيعة النظم
(ثورية/حمافظة ،ملكية/مجهورية ،دميقراطية/سلطوية) فقط.
فلقد تداخلت معايري التشكل التقليدية وغري التقليدية،
واهنارت معايري التمييز التقليدية بني النظم كأساس لتشكل
التحالفات؛ فظهرت مسات ومالمح أخرى.
وليس ابلطبع ،ممكنًا يف هذه الدراسة -اليت تستهدف تقدمي
رؤية عن احلالة الكلية لنظام التحالفات الراهنة -أن تتوقف
ابلتفصيل لشرح مالبسات صعود هذه احلالة أبمثلة حمددة من
األحداث والوقائع ،انهيك عن صعوبة وتعقد وتسارع هذه
األحداث الشارحة عرب أرجاء املنطقة طوال مثاين سنوات؛
حبيث ميكن االكتفاء بصددها ابستدعاء ما صدر من تقارير
وحتليالت متتابعة طيلة هذه السنوات الثماين( ،)7على حنو
ميثل املادة األولية الالزمة الستخالص الرؤية الكلية عن حالة
الظاهرة؛ ومن مث ميكن االكتفاء مبنهج آخر؛ وهو :املراحل
الزمنية ،وخصائص الفواعل أطراف التحالفات ،وانعكاساهتا
على أمناط التحالفات.
وابلنظر إىل مفاصل زمنية عرب هذه السنوات الثماين ميكن
التمييز بني أربع مراحل فرعية مرت هبا التفاعالت اإلقليمية
بني القوى وانطلقت هذه التفاعالت من "الثورات املتعاقبة"،
مث متحورت حول االنقالابت والثورات املضادة اليت حولت

( )7انظر على سبيل املثال :تقارير كل من موقع اجلزيرة نت ومركز اجلزيرة
للدراسات.

الثورات إىل حرب على اإلرهاب( ،)8كما تشابكت حول
إدارة الصراعات املسلحة العنيفة (حروب أهلية) يف اليمن،
سوراي ،العراق وليبيا؛ وهي حروب ،بني نظم أو أشباه نظم
وبني قوى وحركات مسلحة متعددة األطياف ،حروب
وضعت على احملك مستقبل الدول القائمة ومستقبل النظم
احلاكمة اليت اثرت عليها الشعوب ،بقدر ما ختترب مستقبل
"احلركات اإلسالمية السياسية" بكافة تياراهتا (اليت وضعت
مجيعها يف كفة اإلرهاب) .ولقد مثلت هذه احلروب منظومة
غري مسبوقة من حيث التزامن يف االنفجار ،ومن حيث
الدموية ،ومن حيث تعقد خرائط الفواعل الداخلية وتداعي
األعداء واألصدقاء من اخلارجي على حنو تكتيكي فج.
وهذه املراحل املتمايزة األربع هي كاآليت:

 مرحلة  -2صدمة اندالع الثورات ،وتشكل املوجةاألوىل من التحالفات سريعة األهداف
(.)1121 -1122( :)adhoc
 مرحلة  -1سفور الثورات واالنقالابت املضادة:املوجة الثانية من ردود الفعل بقيادة هجوم مصري
سعودي إمارايت :)1121-1120( :من الثورة
إىل احلرب على اإلرهاب.
 مرحلة  -0انفجار احلروب األهلية :أدوار داعش،واحلوثيني ،وحفرت ،واألسد ،ورؤوس احلربة احملركة:
السعودية-اإلماراتية-املصرية ،والدعم اخلارجي
املباشر (الروسي–اإليراين) ،والرتدد األمريكي،
واملناورة الرتكية القطرية ،وانفجار الصراع اإليراين
السعودي بعد عقد االتفاق النووي (-1121
.)1121
(  )8يتناول امللف التحالفات حول كل ساحة من هذه الساحات
خالل العامني املنصرمني (نوفمرب  -1121يوليو  )1128على حنو
يربز التفاعل بني كافة هذه احملاور.

 مرحلة  :1سيولة التحالفات وفشل اسرتاتيجياتهجومية مضادة ،وارتفاع التكلفة ،وصعوبة
التسوايت السلمية ،وارتفاع مثن احلسم العسكري:
( .)1128 -1121ومتثل املرحلة الراهنة ،منذ
صعود ترامب للسلطة ،واليت تركز عليها دراسات
امللف ،مرحلة كاشفة بقوة ملدى النجاح أو الفشل
يف حتقيق أهداف التحالفات املضادة للثورات
العربية.
وكما تقدم ذكره ،اتسمت هذه التفاعالت بسيولة التحالفات
وتداخلها على حنو أبرز غياب "دور القائد" ،أو "امليزان أو
املوجه" للتحالفات ،انهيك عن تعدد وتعقد معايري انعقاد
ضا .ولذا كانت
هذه التحالفات بسرعة وانفراطها بسرعة أي ً
احلالة هي حالة انفراط العقد وانفجار اجملتمعات وحماوالت
النظم احلاكمة إنقاذ أنفسها أبي مثن ،يف مقابل صعود دور
حركات سياسية مسلحة معارضة.
وعلى ضوء ما سبق ،فإن التحالفات قد شاركت فيها أربع

(نظما حاكمة
جمموعات من الفواعل :القوى العربية
ً
وفصائل وحركات معارضة) ،القوى اإلقليمية من اجلوار
احلضاري (إيران ،وتركيا) ،القوى الكربى ،إسرائيل .وقد

اتسم توجه كل جمموعة من هذه اجملموعات بسمات واضحة
ميزت هذه املرحلة من اتريخ حتالفات املنطقة منذ ،1122
وجتسدت مسات هذا التوجه بوضوح يف السلوك جتاه
األحداث اهلامة ،األمر الذي انعكس على سيولة شبكة
التحالفات ومنطها املتمايز :اشرتاك اجلوار احلضاري (إيران
وتركيا) -وبشكل مباشر ومؤثر -يف تشكيل املنطقة؛ فلم يعد
نظاما تدخليًا أو هامشيًا يف النظام الفرعي العريب،
هذا اجلوار ً
تنسيق تنافسي أو صراعي بني القوى الكربى (روسيا-أمريكا)
حادا ،سلوك هجومي
وعلى حنو تشاركي وليس استقطابيا ًّ
سعودي إمارايت غري مسبوق يفوق القدرات واإلمكانيات،
عدوا هلا.
وإسرائيل شريك يف التحالفات وليست هدفًا أو ً

نظما وحركات مسلحة معارضة
أ) القوى العربية ً

مخسة مالمح رئيسية ومست هذه الدائرة ،وشكلت حتالفاهتا،
تتلخص يف األمور التالية:

األمر األول :بعد تزامن اندالع الثورات ،تزامنت الثورات
واالنقالابت املضادة ،ويف حني مل تنجح الثورات يف التحاضن
فلقد كان حلف الشيطان سريع االنعقاد محتركه حربة ثالثية
الرؤوس :توجه انقالب مصر على الشرعية ،والتوجهان
السعودي اإلمارايت املعاداين للثورات واهلجومي التدخلي
املباشر على حنو غري مسبوق يفوق القدرات واإلمكاانت
(عدا اإلمكانيات املالية)(.)9
وبذا أضحى احملك يف استمرار هذا التحالف هو ضرب "التيار
مسلحا كان أو مدنيًا؛ سواء يف
الشعيب الوطين املستقل"،
ً
سوراي ،اليمن ،ليبيا ،أو يف مصر .فاصطف هذا احللف إىل
جانب حفرت وإىل جانب السيسي ،وانقسم –يف أوله -حول
سوراي؛ بني مساند لألسد وصامت جتاه إيران وروسيا
(السيسي) ،وبني مساند حلركات مسلحة -حىت حني-
ورافض بقوة للدور اإليراين والروسي (السعودية واإلمارات).
كما انقسم هذا احللف حول اليمن ،فبعد التدخل السعودي
املفاجئ حتت راية "حتالف عريب" وبعد اصطفاف اإلمارات
معه ،ظلت مصر صامتة مراقبة حتسب حساابهتا بدقة ليس
خوفًا على تورط مصري؛ ولكن مناورة لتعبئة مزيد من
املساعدات املالية من اخلليج .ويواجه التحالف العريب بعد
ثالث سنوات من التدخل يف اليمن –بقيادة السعودية
واإلمارات -صعوابت مجة تعكس من الفشل أكثر مما تعكس
من النجاح.
ويف العام  1121اصطف احللف من جديد وبقوة حلصار
مؤخرا لتحذير
قطر ،وملهامجة تركيا أبكثر من ورقة ،ووصلت ً
( )9انظر. :د اندية مصطفى ،من الثورة للحرب على اإلرهاب :حتالفات
الداخل واخلارج ،دراسة منشورة على موقع مركز احلضارة للدراسات
والبحوث ،بتاريخ  12أبريل  ،1122ص  ،1-0ص ص .18-21

ملك األردن من زايدة النفوذ الرتكي .ولكن األخطر يف هذا
املقام أنه مل يصطف حلف من قبل يف املنطقة مثلما اصطف
هذا احللف وراء إسرائيل ومعها يف خندق واحد ،وكان احلدث
الكاشف هو تنازل مصر عن تريان وصنافري وصوالً إىل ما
يسمى صفقة القرن( .)10وكان ِ
احملفز واملسرع لذلك وصول
ترامب إىل مقعد الرائسة يف أمريكا ،وهو الذي وطد معه هذا
احللف أواصره ابعتباره –وإسرائيل -احلليف األبرز ضد إيران،
وضد اإلسالم السياسي ،على عكس أوابما الذي بدا هلم
صديقا إليران ولإلسالم السياسي خاصة خالل سنيت
الثورات.)11(1120-1122
ولقد كان تويل حممد بن سلمان والية العهد الثانية مث األوىل
يف السعودية (وعالقته مع حممد بن زايد) نقطة انطالقة يف
هذه السياسة السعودية التدخلية اهلجومية على أكثر من جهة
يف نفس الوقت .فلم يكن حصار قطر إال حلقة تلتها حلقة
التدخل يف لبنان؛ مناوأة يف حزب هللا حليف إيران واألسد؛
خاصة بعدما أضحت إيران (منذ االتفاق النووي 1121
الذي دشن إيران شري ًكا للغرب) العدو األول املعلن هلذا
احللف على حنو غري مسبوق.
ويف املقابل ،ورغم ادعاء أذرع نظام السيسي عودة مصر
لدورها اإلقليمي الفاعل ،ورغم إعالن النظام أن مصر ختوض
حرًاب على اإلرهاب نيابة عن العامل ،فلم تكن مصر تدير
( )10انظر  :د.اندية مصطفى ،احلاضر الغائب واملسكوت عنه يف
مشهد صفقة اجلزيرتني" :التداعيات والدالالت االسرتاتيجية اإلقليمية،
مقال منشور على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث ،بتاريخ 20
على

الرابط

التايل:

متاح
،1121
أبريل
https://goo.gl/zW9zDJ
( )11انظر :د.اندية مصطفى ،يف ذكرى اهنيار سور برلني  9نوفمرب
2991ومبناسبة فوز ترامب العنصري اليميين املتطرف الرأمسايل املتوحش
برائسة الوالايت املتحدة األمريكية  9نوفمرب  ،1121مقال منشور على
موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث ،بتاريخ  21نوفمرب ،1121
متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/SVWUts :

حتالفاهتا اإلقليمية مبثل الصبغة اهلجومية اخلارجية اليت أضحت
تصبغ السياسة السعودية والسياسة اإلماراتية بفجاجة .وكانت
مصر تراقب وتناور خارجيًا حلساابت داخلية ابألساس:
استهداف "اإلسالم السياسي اإلخواين" أينما كان وأبي مثن
(يف ليبيا ،اليمن ،سوراي ،)..وتعبئة الدعم املايل اخلليجي
ابستخدام كافة األوراق .ورغم أن مصر تقود حرًاب يف سيناء
مفتوحا مثل دول
مسلحا
اعا
منذ مخس سنوات ،ومل تشهد صر ً
ً
ً
جوارها ،فإن حتالفاهتا مل تنفصل عن تفاعالت إدارة هذه
املنظومة الدموية؛ حتال ًفا مع النظم املتهالكة وهرولةً حنو ترامب
ومن قبله إسرائيل.
األمر الثاين يتصل بطبيعة ما أضحت عليه عالقة النظم

املتكلسة ابلقوى اخلارجية الكربى املتدخلة يف املنطقة أبدوات
عدة وألهداف متنوعة متنافسة .فلم تعد هذه العالقة
مستقطبة بني نظم صديقة لطرف ونظم أخرى صديقة لطرف
آخر ،ومل تعد هذه النظم جمبورة لتقدمي تنازالت اسرتاتيجية
وخاصة جتاه إسرائيل أو على صعيد ترتيبات األمن اإلقليمية
أو على الصعيد االقتصادي واجملتمعي (ويظل الداخل
بعيدا عن أية ضغوط خارجية من أجل حتول
السياسي ً
دميوقراطي حقيقي) ،وذلك حتت ضغط األمر الواقع (اختالل
موازين القوى) وبذريعة الواقعية والربامجتية ومحاية املصاحل
الوطنية (وف ًقا لتقدير نظم احلكم املتهاونة يف حق األوطان
والشعوب) .فلم تعد هذه النظم اليت دخلت معركة حياة أو
موت للحفاظ على بقائها ،جمرد أدوات للخارج بل أضحت
هذه النظم جزءًا من منظومة اخلارج وجزءًا من االسرتاتيجية
التدخلية اخلارجية ،هي اليت تدفع القوى اخلارجية للتدخل
حلمايتها وتقبل بفجاجة وعالنية ما كانت ال تقبله من قبل
سرا ،بل وتبادر من جانبها مبا يصب يف صاحل هذه
إال ًّ
االسرتاتيجية ويسهل من خطواهتا ،وذلك خدمة ملصاحل بقائها
ولو على حساب املصاحل الوطنية والقومية ،كما تطمح إليها
عدو ،ولكن
الشعوب .فلم يعد يف "اخلارج" -غربيًا أو شرقيًاٌ -

توحدت النظم مع قوى اخلارج -إما كتابع مستميت ألحد
هذه القوى (الوالايت املتحدة األمريكية) أو ابملناورة جتاه
اآلخر(روسيا).
األمر الثالث :العسكرة من جديد وأبردية أكثر تسلطية

(السيسي يف مصر) أو طائفية (صاحل يف اليمن واألسد يف
سوراي) أو قبلية (حفرت يف ليبيا) على حنو يهدف ملنع التغيري
احلضاري املدين السلمي التعددي لصاحل استمرار حتكم فئة
حمدودة يف مصائر الشعوب حتت زعم محاية "الدول" من
هتديد اإلرهابيني (الذين ضموا إليهم املعارضة غري اإلسالمية
أيضا).
ً
والوجه اآلخر هلذه العسكرة –يف حلف الشيطان -هو النظم
اخلليجية امللكية املوصوفة ابحملافظة والرجعية من جانب سلف
العسكر احلاليني .فلقد أضحى أعداء األمس يف "اخلمسينيات
والستينيات" حلفاء اليوم ،بعد أن نزع اخلليج أرديته احملافظة
ومتسك أبرديته الرجعية الرافضة لكل تغيري حضاري حقيقي
حنو حترر واستقالل وطنني .مث زادت روابط تبعيته "للوالايت
املتحدة" مع ترامب بعد سحابة الصيف مع أوابما واالتفاق
النووي اإليراين.
وعلى هذا النحو ظهر يف هذه املرحلة من التحالفات ،منذ
 ،1121كيف أن معايري تكوينها السابقة (طبيعة النظم) قد
سقطت بال رجعة .فلقد حتالفت كافة النظم املتآكلة مع
إسرائيل والوالايت املتحدة األمريكية أو مع روسيا وإيران ضد
الشعوب وضد كافة حماوالت التغيري حتت ذريعة "اإلرهاب"
ومحاية "الدولة" .وهكذا مل تعد التحالفات والتحالفات
املضادة عربية ابمتياز ،بل أضحت "النظم العربية" يف حتالف
عسكري–رجعي واحد يف مواجهة حتالفات مضادة من قوى
إقليمية غري عربية مسلمة ،أو من حركات مسلحة معارضة.
األمر الرابع :مل تقتصر نطاقات التحالفات العربية على
مناطق الصراعات الساخنة واحلروب األهلية املفتوحة فقط،
ولكن امتدت إىل ما يسمى بـ"أطراف" ما كان يعرف ابلنظام

اإلقليمي العريب مثل :الصومال ،جيبويت ،وإريرتاي ،وظلت
ملاما يف قلب
السودان حبيسة املناورة واملراقبة ال تدخل إال ً
املعارك؛ فهي احملاصرة املوضوعة قياداهتا على قائمة اإلرهاب
املقطعة األوصال (جنوب السودان) واملهددة مبزيد من التقسيم
(دارفور) ،بعد أن كانت الضحية األوىل إلعادة رسم خرائط
املنطقة.
ومل تقفز هذه األطراف إىل قلب التحالفات الراهنة -وهبذه
العالنية -إال بعد اهلرولة حنو التحالف مع إسرائيل عقب
التنازل املصري عن تريان وصنافري ،وبعد التحرك الرتكي حنو
السودان والصومال وجيبويت ،ويف ظل التعثر املميت للتحالف
العريب يف اليمن إىل درجة فتح جبهة جديدة (احلديدة) قبل
احلسم يف جبهات أخرى ،وخاصة "تعز".
فلقد ارتفعت قيمة هذه "األطراف" االسرتاتيجية على ضوء
الصراع الساخن املفتوح مع إيران من انحية ،وعلى ضوء
التحالف االسرتاتيجي السافر مع إسرائيل من انحية أخرى،
أخريا ،ظلت أطراف أخرى عربية (دول املغرب العريب
و ً
وموريتانيا) بعيدة ظاهرًاي عن هذا النمط من التحالفات العربية
يف القلب العريب( ،مصر والشام "اهلالل اخلطيب") وبعد أن
التحق به النظام الفرعي اخلليجي الذي حتول من الدفاع إىل
اهلجوم.
األمر اخلامس :يتصل ابحلركات املسلحة داخل كل وطن من
األوطان اليت تعاين احلروب والصراعات واليت تتمحور حول
أزماهتا التحالفات والتحالفات املضادة ،انهيك عن احلركة
العابرة للحدود (يف املنطقة وإىل خارجها) وهي داعش (ومن
قبلها ومعها حىت اآلن القاعدة)(.)12
( )12انظر :
 د.اندية مصطفى ،احلرب على داعش :ملخص دراسةاالستنفار الغريب ضد داعش ،دراسة منشور على موقع مركز
احلضارة للدراسات والبحوث ،بتاريخ  11سبتمرب ،1121
متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/o35uEN

فبقدر ما سارعت الدول يف الداخل ومن اخلارج يف عقد
التحالف الدويل ضد "اإلرهاب" يستهدف داعش سواء يف
سوراي أو العراق ،بقدر ما فرضت خرائط احلركات املسلحة
(متعددة الروافد والتوجهات الفكرية والسياسية) حتالفات
أخرى ملساندة بعضها أو ضد بعضها اآلخر.
ففي ليبيا ،مت استهداف حركات الثورة املسلحة (اإلسالمية)
سواء يف طرابلس أو بنغازي ابعتبارها إرهابية ،سواء كانت
مرتبطة بداعش أم ضدها .وكلما أحرزت العملية السياسية
تقدما كلما قفز إىل السطح هتديد إسالمي مسلح :ظهور
ً
داعش أوالً يف سرت ،اليت قامت على مواجهتها فصائل
الشرق املضادة حلفرت ،مث تصدي حفرت وما يسمى اجليش
الوطين اللييب لفصائل أخرى يف "الشرق اللييب" كما حيدث يف
درنة منذ رمضان 2109هـ .ويف حني يساند التحالف
االنقاليب املصري-اإلمارايت–السعودي حفرت ،يساند حكومة
االحتاد األورويب ،وتلعب دوله فرادي
طرابلس وفصائلها
م
أدورا متأرجحة بني الفريقني املتنازعني على
ً
وخصوصا فرنسا ً
ليبيا.
ويف سوراي :ما بني اجليش السوري احلر ،وجبهة النصرة (فتح
الشام الح ًقا) ،وقوات سوراي الدميقراطية (الكردية) وامليليشيات
الشيعية و...إخل ،ينفرط عقد احلركات املسلحة املعارضة
لألسد ،حيث تتقاتل فيما بينها بقدر ما يقاتل كل منها
داعش سواء مبناصرة دول عربية أو تركيا أو إيران وحزب هللا
وروسيا .وتعد ساحة املعارك هي احملدد لألوزان السياسية هلذه
احلركات وانشقاقاهتا واندماجاهتا ،وللتحوالت يف حتالفات
هذه احلركات ويف نتائج املفاوضات بينها وبني النظم والقوى
اخلارجية.
-

د.اندية مصطفى ،التحالف الدويل :ضد من وملاذا؟ ،دراسة
منشورة على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث،
بتاريخ  22أغسطس  ،1121متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/bM5MQo

وضوحا؛ فاملبادرة اخلليجية بعد
ويف اليمن :تبدو الصورة أكثر
ً
ثورة  22فرباير  ،1122وكسبيل الحتواء هذه الثورة وتقييدها
أظهرت يف الصورة نظا ًما انتقاليًا برائسة هادي عبد ربه (هو
الوجه اآلخر لنظام على صاحل الذي اثر عليه الشعب)،
سرعان ما تعرض النقالب داخلي من أعداء السعودية،
احلوثيني حلفاء إيران ،والذين حتالفوا مع عدوهم السابق علي
صاحل قبل أن ينقلبوا عليه ويقتلوه .ومل ينجح التحالف العريب
العسكري حىت اآلن يف حسم املعارك؛ ألن لعبة التحالفات
اخلارجية والداخلية تفرض أتثرياهتا على ساحة املعارك (ملاذا
عدم حترير تعز وحترير عدن؟ ...ملاذا تشجيع اإلمارات
االجتاهات االنفصالية اجلنوبية يف عدن على حساب ما
يسمى احلكومة الشرعية ...وملاذا...إخل؟) .فلقد أضحت
اليمن ،كما أضحت سوراي ،ساحة للمواجهة اإليرانية–
السعودية/اإلماراتية ابألساس تلعب هبما وحوهلما القوى
اخلارجية ،واإلقليمية.

ب) دول اجلوار احلضاري (إيران وتركيا):
دوما بدول "التدخل" أو النظام التدخلي intrusive
عرفت ً
أو دول اجلوار اإلقليمي للنظام العريب .واتريخ عالقات هاتني
الدولتني ،ركيزيت الدائرتني الرتكية والفارسية ،ابلدائرة العربية من
األمة اإلسالمية ،اتريخ ممتد وغين جبوالت الصراع والتعاون،
(كما سبق ورأينا يف الذاكرة التارخيية)؛ وهو اتريخ يربز حقيقة
األركان الثالثة لألمة (العرب ،الرتك ،الفرس) وعملية التداول
جتسيدا لسنن هللا سبحانه
والتدافع بينها عرب اتريخ األمة؛
ً
وتعاىل ،وإن كانت رؤى أخرى قد رأت يف هذه العالقات إما
صراعات قومية أو صراعات أيديولوجية ،واآلن تعلو األقنعة
الطائفية على األقنعة القومية واأليديولوجية.
وإذا كانت اسرتاتيجية كل من تركيا وإيران جتاه "العرب" قد
شهدت نقاط حتول كربى ،سواء مع النظام العلماين يف تركيا
منذ  ،2910أو النظام الشاهنشاهي يف إيران منذ بداية القرن
أيضا ،أو سواء مع الثورة اإليرانية ابلنسبة إليران أو انتهاء
ً 11

احلرب الباردة ابلنسبة لرتكيا ،فلقد ظلت الدولتان تتحركان
جتاه املنطقة وتشتبكان يف حتالفاهتا من خارجها كقوى إقليمية
تبحث عن موطئ قدم ونفوذ ،إال أن كال من الدولتني حققتا
تقدما يف مشروعيهما اإلقليمي ابلتدريج خالل العقد األول
ً
من األلفية اجلديدة ،وكان التصدي الناجح حلزب هللا يف
مواجهة العدوان اإلسرائيلي على لبنان  1111من انحية،
ووصول حزب العدالة والتنمية الرتكي إىل احلكم يف تركيا منذ
 ،1111عالمتني هامتني على بداية تسارع املشروعني اإليراين
والرتكي يف املنطقة .ومها مشروعان متنافسان وفق حدود لعبة
مصاحل كربى ،وذلك يف غياب مشروع عريب مقابل .كالمها
يبحث عن جوار مستقر وساكن ال ميثل هتديدا ملشروع كل
منهما اإلقليمي والعاملي يف مواجهة االسرتاتيجيات الغربية
(وخاصة األمريكية) اليت ال ترتبص ابلقلب العريب فقط إلعادة
أيضا
تشكيله ورسم خرائطه من جديد ،ولكن تستهدف ً
املشروعني اإليراين والرتكي ،كالًّ حبسبه وكالًّ بطريقته.
بعبارة أخرى :مل تعد تركيا وإيران قوى إقليمية تناور على
أطراف النظام العريب يف منظومة تدخلية تقليدية عن بمعد،
ولكن أضحتا شريكني مندجمني ظاهرين يف التحالفات
املتحركة والسائلة وعاملني مساعدين على عودة االستقطاابت
إىل التحالفات وخاصة خالل العامني األخريين (منذ وصول
ترامب لرائسة أمريكا يف نوفمرب .)1121
فرتكيا وقطر واملقاومة الفلسطينية والثورات عند اندالعها
شكلت حتال ًفا يف املرحلة األوىل يستهدف دعم اجتاه التحرر
والدميقراطية ،يف حني أن إيران منذ البداية استهدفت الثورات
إلجهاضها كما يف سوراي؛ ولتحفيزها (ثورة املعارضة الشيعية)
كما يف البحرين ،والقفز عليها كما يف مصر ،وللهيمنة عليها
(ثورة السنة ضد حكم املالكي  )1121كما يف حالة العراق.
وبذا تشكل –عرب احلدود -حتالف أو حمور إيراين مع نظام
عراقي ونظام سوري وحركة حزب هللا اللبنانية ،واملعارضة
الشيعية يف البحرين ،واحلوثيني يف اليمن.

ومل تكن املصاحل القومية الكربى ،بعيدة ابلطبع من حساابت
القوتني اإلقليميتني ،مهما رفعتا من شعارات أو منظومات قيم
متقابلة (مساندة حترر الشعوب العربية وتدعيم الدميقراطية ،أم
مساندة النظم "املقاومة" حفاظًا على متاسك الدول أو النظم
املوالية املهددة).
فعلي سبيل املثال :رغم مساندة تركيا فصائل الثورة املسلحة
السورية (مبساندة مالية خليجية يف البداية) ،ورغم استقبال
موجات الالجئني السوريني وفق منظومة قيمية إنسانية
حضارية ال مثيل هلا يف دول استقبال الالجئني األخرى ،إال
أن تركيا مل تتدخل عسكرًاي وبصورة مباشرة يف احلرب الدائرة
يف سوراي ،إال بعد أن تبلور التهديد من جانب كيان كردي
مستقل ذاتيًا على احلدود الرتكية ،مبساندة أمريكية ابألساس
وبرضاء خليجي وروسي وإيراين ،كل ذلك بزعم أن هذا
الكيان –احلليف لألسد ضمنيًا -حيارب داعش ابألساس
(اليت اهتموا تركيا ابلتحالف معها) .وبذا أضحت جوالت
التدخل العسكري الرتكي املتوالية تستهدف "محاية األمن
الرتكي" من االجتاهات االنفصالية الكردية ،حىت لو أدى األمر
إىل التنسيق مع روسيا ومع الوالايت املتحدة األمريكية ،بل
وإيران ،حتت غطاء املفاوضات السياسية وخاصة بعد مأساة
إسقاط املقاومة السورية يف حلب  ،1121واليت كانت
البداية هلجوم مضاد للنظام السوري يف أرجاء أخرى (اجلنوب
الغريب وإدلب) مبساندة إيرانية وروسية .بعبارة أخرى أضحى
للمساندة الرتكية لفصائل املقاومة حدودها وقواعد ضوابطها.
ويف املقابل مل متتنع تركيا ،وعلى عكس مقتضيات حتالفها
االبتدائي مع السعودية حول سوراي واليمن ،وليس حول مصر
جنواب حنو مداخل البحر
أو ليبيا ،من توسيع نطاق حركتها ً
األمحر (السودان ،جيبويت) والتمسك مبواقفها ضد تصعيد
العدوان اإلسرائيلي على القدس واملقاومة ،وتدهور عالقاهتا مع
الوالايت املتحدة بعد حماولة االنقالب الفاشلة عليها (برعاية
إماراتية وسعودية وغربية) ،وبعد وصول ترامب إىل اإلدارة

األمريكية ،كما ظلت تركيا تتمسك مبواقفها ضد حصار قطر
وهتب ملساندهتا بطريقة قوية عسكرية ومالية ،يف نفس الوقت
الذي كانت رؤوس احلربة اخلليجية ترتاجع عن مساندة فصائل
سوراي ،وتدعم حفرت وحتاصر قطر ،وتتدخل يف لبنان ،وهترول
حنو إسرائيل وترامب وتتواىل هزائمها يف اليمن.
ج) القوى الكربى:

مل يعد النظام التدخلي اخلارجي يف القلب العريب يواجه مهاما
صعبة مثل اليت كانت تواجهه من قبل يف اخلمسينيات
والستينيات ،وبدرجة أقل بعد ذلك ،حني كان يواجه مقاومة
بعض النظم املتحالفة مع بعضها اآلخر ،ولكنه أضحى يواجه
وتداخال ،وبقدر ما يسهم يف خلقها
تعقيدا وتركيبًا
ً
مهاما أكثر ً
وانفجارها بقدر ما متثل عبئا يف عملية إعادة رسم خرائط
املنطقة من جديد واجلارية منذ  2992وتصل لذروهتا اآلن.
فإن كان النظام التدخلي مل يعد جيد مقاومة من النظم
تعاوان ،إال أنه أضحى يواجه مقاومة فواعل
احلاكمة ،بل
ً
أخرى معارضة للنظم القائمة ،تزيد من تعقيد احلساابت
مجيعا يف سلة
والتكلفة .ولذا ،مل يكن أسهل عليه من وضعها ً
"اإلرهاب" والتحالف مع النظم املتهالكة يف حتالف عاملي ضد
هذا اإلرهاب ،يدير معاركه العسكرية "عن بمعد" بقدر
املستطاع ،ولكنه يرسم خططها وحيدد أهدافها ومآالهتا من
وراء الكواليس ووفق توازانت وحساابت القوى العاملية.
ومن انحية أخرى :مل يعد صراع القوى الكربى على املنطقة،
يف ظل مرونة هيكل النظام العاملي بعد هناية الثنائية القطبية
اعا استقطابيًا وفق اللعبة الصفرية،
والصراع األيديولوجي ،صر ً
ولكن أضحت العالقات تنافسية تنسيقية تشاورية؛ وهو األمر
الذي انعكس على منط مشاركة هذه القوى الكربى يف
حتالفات املنطقة وحتالفاهتا املضادة.
فعلى سبيل املثال :مل يكن الدور األمريكي يف ظل رائسة
دليال على انسحاب
أوابما جتاه الثورات وجتاه اخلليج وإيران ً
دورا
أمريكي من املنطقة لصاحل "الشرق األقصى" ،ولكنه كان ً

يعيد ترتيب أولوايته يف مناطق العامل وفق منطلقات اسرتاتيجيته
العاملية وأهدافها (ختفيف التورط العسكري املباشر ،وكسب
أصدقاء جدد ،وتقليص األعداء ،وإظهار مساندة "احلرايت
وحقوق اإلنسان") .كذلك فإن تويل ترامب مل يؤجج حرًاب
ابردة جديدة مع روسيا ،فإن التنسيق األمريكي-الروسي على
كافة اجلبهات وخاصة اجلبهة السورية متعدد املستوايت،
يدعمه ويكمله نوع من توزيع األدوار التنافسية على كافة
اجلبهات األخرى.
ومن انحية اثلثة :ففيما عدا الساحة السورية ،حيث تتضح
خطوط مشاركة القوتني الروسية واألمريكية يف التحالفات
والتحالفات املضادة السياسية والعسكرية على حد سواء ،فإن
هذه اخلطوط واهية ومتداخلة على بعض الساحات بل
ومتحركة ومتغرية على ساحات أخرى ،وذلك ابلطبع على
إمجاال ميكن
مستوى األحداث والوقائع املتسارعة؛ ولكن ً
القول إنه ما زالت املنطقة وحتالفاهتا الداخلية ساحة الختبار
القوى الكربى حلالة التوازانت العاملية فيما بينها ،وحلالة
عالقات القوى اجلديدة والعاملية واإلقليمية .فلقد كان الدور
دعما
الروسي يف سوراي مفتاح عودة دورها اإلقليمي اهلجومي ً
ومحاية ملصاحلها يف جنوب البطن الرخوة للدولة الروسية.
إال أنه تظل هذه العالقات التنافسية احملكومة بني مصاحل
الكبار تدعم يف جمملها النظم املتهاوية املتكلسة أكثر مما تدعم
الشعوب .ولذا تظل مصائر تشويه احلروب الدائرة مرهونة ليس
أيضا
فقط بساحات املعارك وما تسفر عنها من توازانت بل ً
ابملفاوضات السياسية من وراء الكواليس حول مستقبل إعادة
رسم خرائط أوطان املنطقة وال تنفصل كل هذه األمور عن
مناط األمر كله :املشروع الصهيوين.
ومن انحية رابعة :إذا كانت النظم العربية املتهالكة غري
الشرعية ،املتحالفة يف مواجهة شعوهبا ،مل تعد جتد ملجأً هلا إال
أيضا،
محاية القوى الكربى ودعمها بل ومساندة إسرائيل ً
(ويصدق ذلك على األسد كما يصدق على السيسي وحفرت،

وعلى صاحل قبل رحيله ،وشيوخ اخلليج وملوكه وأمرائه) ،فإن
قوى اجلوار احلضاري اإلسالمي ،خاصة إيران وتركيا ،يبدو أهنا
تلعب لعبة أخرى يف مواجهة روسيا والوالايت املتحدة
األمريكية ،فكما يبدو أن هذه القوى الكربى قد جعلت من
متغريا أساسيًا يف
هذين اجلارين –على وجه التحديد-
ً
حساابهتما جتاه املنطقة :فاحملور الروسي–اإليراين يف مقابل
كامال،
احملور األمريكي-الرتكي ليس
استقطااب صرحيًا و ً
ً
فمشاكل العالقات الروسية اإليرانية حول سوراي ،انهيك عن
اخلليج واليمن ليست ابلقليلة مما يعين أن إيران حليف وليس
اتبعا .واالتفاق النووي اإليراين مع الغرب حمك آخر واختبار
ً
ملدى قوة هذا التحالف.
وابملثل فإن عضوية تركيا يف حلف االطلنطي مل حتل دون
انفجار مشاكل العالقات مع االحتاد األورويب والوالايت
املتحدة حول الالجئني وحول طبيعة املوقف من الثورات
انهيك عن املوقف من سوراي ،وتزايد التوتر يف العالقات ،بعد
االنقالب الفاشل يف تركيا من انحية ،وتزايد التدخل
أخريا بسبب
العسكري الرتكي يف سوراي من انحية أخرى ،و ً
التغريات السياسية الداخلية يف تركيا اليت ال يتواىن الغرب عن
نقدها من حني إىل آخر .ومن مث ال جتد تركيا غضاضة من
االجتاه شرقًا حنو روسيا للتنسيق حول سوراي ،أو من االستمرار
يف العالقات املمتدة مع إيران رغم كل االختالفات حول
سوراي.
د) إسرائيل:

منذ  2922أضحى أحد أهم حمكات التحالفات اخلارجية–
اإلقليمية هو مصري املشروع الصهيوين مث مصري دولة إسرائيل
منذ .2918
ولقد كان املوقف من الصراع العريب اإلسرائيلي أحد معايري
التمييز بني أمناط التحالفات والتحالفات املضادة يف املنطقة،
إال أنه -وابلتدريج ومنذ  2992وكما سبق ورأينا -اهتزت
اخلطوط بني هذين التحالفني (املعتدل واملمانع) بل واخلطوط

داخل كل حتالف حىت لنصل اآلن إىل أن تصبح "السعودية
والبحرين" األكثر هرولة إلسرائيل .ويف حني كان "سالم
السادات" قد انبىن حينئذ على "انتصار أكتوبر" ،فإن السالم
املهيمن الذي يهرول له "املتصهينون العرب" اآلن ويربرونه
بكل احلجج الشرعية والسياسية واألمنية الراهنة ،ليس إال
استسالما ذليال من النظم املتهاوية املتكلسة ،اليت مل تعد ترى
يف إسرائيل إال احلليف ضد إيران ،وضد اإلسالم السياسي.
ومن انحية أخرى :فإن ملشروع الصهيوين وإسرائيل قد وجـها
ضربة قاصمة للنظم العربية العسكرية الثورية التقدمية يف هزمية
 2912على حنو انل من قوة ومصداقية أيديولوجية القومية
العربية وقياداهتا الكاريزمية ،فلقد جنح املشروع اإلسرائيلي
وحلفاؤه يف حتويل نصر أكتوبر إىل تسوية سياسية وسالم ابرد
مع مصر كان له تداعيات سلبية شديدة .فطيلة نصف قرن
حتولت فيه القضية الفلسطينية إىل قضية شعب فلسطني فقط
ابلدرجة األوىل وتزايد عرب نصف قرن اخنراط النظم العربية
والقوى الفلسطينية يف صراعاهتم الداخلية والبينية أكثر مما
انصرفوا إىل مواجهة العدو الرئيسي .وصعد عرب نصف القرن
هذا –على مستوى الشعوب -احلركات السياسية اإلسالمية،
اليت ظلت تستحضر إسرائيل أبهنا العدو الرئيسي الذي هتادنه
النظم التسلطية وتتنازل له على كافة األصعدة على حساب
القضية الفلسطينية.
ومن انحية اثلثة :إذا كانت الثورات العربية املتتالية 1122
مثلث صدمة إلسرائيل أفقدهتا التوازن لفرتة ،إال أن ما أجرته
الثورات يف نفسها بيد أبنائها ويف ظل التآمر اإلقليمي والعاملي
عليها ،قد أعطى إسرائيل أكثر من فرصة انتهزهتا ابقتدار ،يف
ظل الفوضى واالقتتال العريب-العريب ،وعلى حنو انعكس بقوة
اآلن على مآل حتالفات املنطقة وحتالفاهتا املضادة .فباإلضافة
إىل دعم االستيطان وهتويد القدس وحصار املقاومة والضغوط
على السلطة الفلسطينية من انحية ،كان هناك املراقبة الدؤوبة
للساحة السورية واستمرار انفجارها ،حىت ولو لصاحل استمرار

بشار األسد (العدو الظاهر إلسرائيل)؛ ألن استمراره حيقق
مصاحلها يف تفكيك سوراي ،ولذا يتم استهداف حزب هللا
وقوات إيران عن قرب كلما ختطيا حدود األمن اإلسرائيلي،
كما كان هناك الدعم والتنسيق الكامل مع انقالب السيسي
والتحرك حنو البحر األمحر أبيدي مصرية وسعودية ،وكسر
اهلدنة مع اخلليج والرتحيب ابهلرولة اخلليجية...
احدا أساسيًا؛ وهو أن
كل ذلك وغريه ال يعين إال شيئًا و ً
التحالفات مل تعد تتشكل يف مواجهة إسرائيل؛ ولكن
أصبحت إسرائيل عضوا يف حلف الشيطان ضد شعوب
املنطقة يف مواجهة حلفني آخرين (الرتكي-القطري-املقاومة)،
(الروسي -اإليراين) .وإذا كان لكل من تركيا وروسيا عالقات
رمسية مع إسرائيل وقبول بوجودها يف املنطقة ،وإذا كانت قطر
من أوائل الدول العربية اليت أجرت عالقات "جتارية" مع
إسرائيل بعد مؤمتر سالم  ،2992فتظل إيران -ولو يف
الظاهر -العدو الرئيسي اآلن إلسرائيل ،ال جياريها يف درجة
العداء املعلن إال نظام بشار األسد (وال أحتدث عن املقاومة
الفلسطينية السلمية والعسكرية).
ومن انحية رابعة :أبرز الصعود اإلسالمي ،خالل الثورات،
ظاهرا إلسرائيل يضاف إىل هتديد املقاومة الفلسطينية
ً
هتديدا ً
املسلحة .ومن مث فإن قراءة الدور الصهيوين طيلة مثاين سنوات
نظما معادية
نظما (فلم يعد هناك ً
يبني أنه مل يكن يستهدف ً
له بقوة) ،بل كان يستهدف ما يسمي "اإلسالم السياسي"؛
رأس احلربة للتغيري السياسي واجملتمعي ،والذي البد وأن
ينعكس ،سر ًيعا أو ابلتدريج ،على موضع إسرائيل يف املنطقة
ودورها.
وهلذا توطدت أواصر العالقة بني إسرائيل وبني النظم املتكلسة
اليت انصبت هذا الصعود اإلسالمي العداء ورفضت مشاركته
يف احلياة السياسية ،األمر الذي مثل أحد أهم أسباب
االنقالابت والثورات املضادة ،ليس على الدميقراطية واحلرية
أيضا على أي مشروع إسالمي فاعل للتغيري.
فقط بل ً

وإذا كانت إسرائيل اول من دشنت ما يسمي "احلرب على
اإلرهاب" يف السبعينيات وحيت التسعينيات يف مواجهة
عمليات املقاومة الفلسطينية ضدها يف اخلارج مث الداخل ،وإذا
كانت إسرائيل األوىل اليت أعلنت تضامنها مع الوالايت
املتحدة األمريكية ،فور وقوع أحداث احلادي عشر من
سبتمرب عام  ،1112ضد اإلرهاب و"ضد من يكرهوننا"،
فلقد كانت إسرائيل هي اليت أرست احلصار على غزة منذ
 1112كجزء من احلرب العاملية على اإلرهاب اليت دشنتها
الوالايت املتحدة منذ  ،1112فإن إسرائيل –اإلرهابية-
أضحت شريكا فاعال يف التحالف الدويل ضد اإلرهاب منذ
 ،1120والذي قادته الدول العربية برعاية أمريكية ،ضد
احلركات املسلحة التكفريية أو احلركات املسلحة املعارضة أو
احلركات السياسية السلمية على حد سواء ،دون متييز مقصود
بني داعش ،وبني جبهة النصرة ،وبني اإلخوان أو غريهم...
فهل ستكون إسرائيل وبعد نقل السفارة األمريكية للقدس،
حمفزا ملوجة أخرى من
وبعد اإلعالن عن صفقة القرنً ،
االنتفاضات الشعبية؛ تلك االنتفاضات اليت تتشكل من
رفضا لسياسات االنقالابت والثورات املضادة ،سواء
جديد ً
الداخلية أو اخلارجية؟
*****

