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 بوصلة الصراع في المنطقة
 الحاجسعيد  .د

 
شللليعي   -في المنطقة على أنها صلللراع سلللني الدائرة يفضلللل الرويرتو يوصللليا ا  دا  

يقود فيه إيراو المحور الشلللليعي تالمملرة العربية اليللللعودية المحور اليللللني  في صللللراع 
تهي  .يضم العراق تسوريا تلبناو تاليمن تدتل الخليجيمتد على رقعة جغرافية تاسعة 

مقاربة قد يبدت منطقية تتاقعية تلها ما يبررها  بالنظر إلى النفوذ اإليراني المتمدد في 
المنطقة في اليلللللللنوال القليلة ا ديرة يحديداظ  تفي ول البرتبالاندا اليلللللللعودية التي 

 .يصب في هذا االيجاه
دعم  دا  في المنطقة تمجريايها تيقييم تاقعها الحالي ال يبيد أو العودة لتطورال ا 

هذه المقاربة  تإنما يقدم يفيللللللليراظ مختلفاظ للصلللللللراع الدائر في المنطقة  على ا قل في 
 .الينوال اليت ا ديرة

أنظمة  :  كاو ثمة عالم عربي يعاني من أزمال متفاقمة تميلللللللتفحلة2010في نهايال 
ياد تفقر تأزمال اقتصادية تاجتماعية تاريهاو للخارج  شمولية استبدادية تمظالم تف

عاصللمة   من القاهرة 2008تصللل مو ظ إلى درجة إع و ليفني الحرع على قطاع ل ة عام 
بة انطلقت الوورال العربية  .العمل العربي الرسلللللللمي المشلللللللتر  بالررامة  المة تمطاللللللللللللللل 

المحورين القائمين في العالم الشللعب  تد ل فترة بيلليطة نيللبياظ بعورل  رم تالعدالة ت
 ".االعتدال"ت "الممانعة"العربي  ينها  

لم يلللهل هلللذه الوورال على هو  معظم ا نظملللة العربيلللة تاإلقليميلللة فقررل مواجهتهللا 
تإفشالها لئ  يمتد اريدادايها إليها أت يمس مصالحها  فقادل الرياض الوورة المضادة في 

ليبيا  بينما قادل طهراو الوورة المضلللللادة في  كل من مصلللللر تاليمن تيونس تبدرجة أقل
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إلى  د بعيد  فقد قد نجحا تبنظرة لمجريال ا  دا  يبدت الطرفاو  .سلللللللوريا يحديداظ 
تموجة الوورال  بينما  "الدتمينو"أتقفت االسلللللللتدامة المتعمدة للوورة اليلللللللورية يهثير 

 ال لهذيقصم االنق ع في مصر وهر الوورال تالعالم العربي برمته  تما ز
و الحدثين ا ثر ا برز تا عمق في مختلا ا  دا  تالتطورال التي  صللللت تيحصلللل 
 تى اليوم تفي مختلا الب د  بما في ذلك االنق ع الفاشلللللللل في يركيا ت صلللللللار قطر 

 .تالمصالحة الفليطينية
 أو هذين المشرتعين  اللذين يدعياو الصراع تالمواجهة  يعاتنا تسه  (تالمؤلم)الطريا 

فقد أسلللللمت طهراو  .يراد يروو ايفاقاظ ضللللمنياظ  بشللللرل يبادلي "اإلنجاز"لبعضللللهما البع  
مصر الوورة ل نق ع تدعمته ضمناظ بعد اإلشارال التي أعطاها مرسي  ول سوريا  بينما 
سلللللللاهمت  رع الخليج عموماظ تاليلللللللعودية يحديداظ على الحركال اإلسللللللل مية تدعمها 

 .الذي مرن لتمدد طهراو في اإلقليم بشرل كبير تمتيارعل نق ع في إ دا  الفراغ 
أكور من ذلك  ييلللللللتخدم الطرفاو نفس البرتبالندا تالخطاع تإو بدا واهرياظ أنهما على 

يحديداظ  "الشللليعة العرع"ييلللتخدم إيراو التحشللليد الطائفي لضلللماو تال   .طرفي نقي 
تائتمارهم بهمرها  بينما يقدم  لديهم لتعميق لريباطهم بها "سلللليرولوجيا ا قليال"تيع ي  

لضماو يهييد تتال  الشعوع تالتيارال اإلس مية  "الينة"اليعودية نفيها كقائدة لمحور 
 .تليرها في العالم العربي

  إذ تالفحص بين الطرفين لم يللد من التللدقيق "المواجهللة"من جهللة أدر   يحتللاج فررة 
ذهن أي منهما تدططه  ال يبدت أو  بعيداظ عن مفهوم الحرع المباشلللللللرة لير الموجود في

 ف  يبدت او الرياض يعمل بشلللللللرل .في ذلك جاد   -تيحديداظ اليلللللللعودي  -أياظ من الطرفين 
في أكور سلا تين ييليطر عليهما الرياض  أي سلوريا تالعراق  لتقوي  سليطريها  قيقي 
يها في يلك كما ال يبدت  ريصلللللة على يجميا أتراق القوة التي يمرن أو يعتمد عل .عليهما
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لدادلي لير ميلللللللتقر  تالمنظومة الخليجية مبعورة  هد ا فالمشللللللل المواجهة المفترضللللللللة  
تمنقيلللمة على نفيلللها  تالصلللراعال البينية تالدادلية سللليدة الموقا  تالحرع الشلللعوا  
 .على التيارال اإلس مية تالحية في العالم العربي هي ال فتة المرفوعة في هذه ا يام

لة  ليس ثمة رؤية تال أدتال يمرن التعويل عليها في هذه المواجهة  إذو  في المحصللللللل
المفترضلللللة  ا مر الذي يعني أو هذه المواجهة لييلللللت قائمة تلييلللللت مرشلللللحة للحدت  

أو التصعيد اإلع مي تالخطابي تاليياسي مقصود لذايه لخدمة  أيضاظ  يعني ذلك .قريباظ 
  تضللماو التهييد تالدعم  طة بهدت أهداف أدر   قد يروو من ضللمنها يهمين انتقال اليللل

 .المهمة بالنيابة  تال يبدت أو يلك االطراف ميتعدة لذلكهذه تدفا أطراف أدر  للقيام ب
إو يمني  دت  شي  ال يعني  صوله  تلم يؤد التحليل الرلبي يوماظ إلى يغيير الحقائق 

يروو هنا   اليوم ليس ثمة مشللللللرتع عربي قائم في المنطقة فضلللللل ظ عن أو .على ا رض
هنا  مشلللرتعاو فق   .(سلللياقهادليفتها تما يحفظي على التيلللمية ت) "سلللني" مشلللرتع

 اضللراو في المنطقة بالمعنى الحرفي الدقيق للرلمة   المشللرتعاو الصللهيوني تاإليراني  
تيبدت أو التطورال ا ديرة في المنطقة ييللللير في ددمة هذا التقيلللليم  محلياظ تإقليمياظ 

 .يرن ذلك مقصوداظ لذايهتدتلياظ  تإو لم 
اليوم ثمة إطار ث ثي يجما رتسلليا تيركيا تإيراو في سللوريا تيبدت مرشللحاظ للتمدد نحو 
قضايا أدر  يهم عموم المنطقة  بينما يعّول اليعودية على الخطاع ا مريري المتصاعد 

في  "إسلللرائيل"تعقوبال تاشلللنطن المتتالية ضلللد إيراو ت لفائها تيتيلللارع دطاها نحو 
يار لم يعد التصريحال الخجولة التي يصدر عنها نادراظ تعلى استحيا  قادرة على نفي م

طراف في المنطقة  معظم ا  ال يرضلللللللي -لييلللللللت بهذه الحدة  -دريطة ثنائية  .تجوده
تبالتالي ال   أت دعمتها تدفعت ثمن ذلك/تدصللوصللاظ التيارال التي شللاركت في الوورال ت

 .ائيةيجب عليها أو ييلم بهذه الون
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الحالي في المنطقة أو يروو المشللللهد الختامي للوورال العربية  بهو ييللللدل وضللللا ليراد ل
اليلللتار على القضلللية اليلللورية بعد أو اسلللتقرل ا مور إلى  د بعيد لليلللييلللي في مصلللر  
تيراجعت النهضلللللللة في يونس  فاواظ على تجودها  تضلللللللاعت كل من اليمن تليبيا في 

 .ي أيت لها بالدم تالفقر تالصراعال الدادلية الميتدامةمتاهال التدد ل الخارجية الت
 تعليه  ف  يجب االنخداع بالشللللعارال المرفوعة أت المواجهة المّدعاة  ين ينفي ذلك كل  
 قائق الواقا تسياقال ا مور  ت ين يروو أدتار المتواجهين المفترضين مرملة لبعضها 

فضلل ظ عن أو من يقدم نفيلله كرأب  ربة  .البع  تفق الصللورة ا كبر تا شللمل لث دا 
في المواجهة يجرد نفيه من كل أتراق القوة المفترضة  تيقدم نماذج من الفشل المتررر 

ياظ تفي مختلا اليللللا ال  فريا يصللللدقه البع  أنه سلللليواجه  أت دادلياظ تدليجياظ تعرب
 !.أنه إو تاجه سينتصر؟

بادتصلللار  المواجهة في المنطقة سلللياسلللية تلييلللت مذهبية تإو  اتل البع  يوصللليفها 
كذلك لعدة أسللللباع  تبوصلللللة الصللللراع فيها هي الشللللعوع ت قوقها تكرامتها التي ثارل 

ف  ينبغي أو يلقي بنفيلللها في أ ضلللاو الوورال   جلها  تلئن فشللللت في موجتها ا تلى
 .المضادة التي يحاتل دداعها بالشعارال الرنانة تالمواجهة المّدعاة

 


