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الديكتاتوريات العربـ
هي حكاية أمن الخليج يتعرض الختبار جديد .محاولة أميركية لترتيب البيت الخليجي
الداخلي .انتفاضة سعودية لقطع دابر أي نفوذ إيراني .جهود تمارسها طهران لتثبيت
دورها في هذه املنطقة .وبني هذا وذاك مطالب محقة لشعوب مقهورة منذ عقود.
والكل مرتبط بالكل ارتباطًا عضويًا

ثورات الخليج في حسابات الكبار:
ّ
ّ
مساكنة أميركية إيرانية قلقة
إيلي شلهوب
ص �ح �ي��ح أن ث ��ورت ��ي ال �ب �ح��ري��ن واليمن
واالض �ط��راب��ات ف��ي ال�س�ع��ودي��ة وسلطنة
ُ
ع� �م ��ان ال ي �م �ك��ن ف �ص �ل �ه��ا ع �م��ا ج� ��رى في
ت ��ون ��س وم� �ص ��ر وم� ��ا ي� �ج ��ري ح��ال �ي��ًا في
ليبيا .وصحيح أيضًا أنها كلها تندرج
في السياقات نفسها من حيث إنها ّ
تعبر
ع��ن م�ظ��ال��م ت��اري�خ�ي��ة وت ��وق إل��ى الكرامة
ولقمة العيش وال�ح��ري��ة ،وت� ّ�وج��ت صراع
ن �ف��وذ ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ان�ت�ه��ى إل ��ى منتصر
وم �ه ��زوم .إال أن م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي الخليج
ي� �ب ��دو واض � �ح ��ًا أن ل ��ه م �ن �ط �ق��ه الخاص
ّ
تتميز
وقواعده وقوانينه الناظمة ،التي
عن باقي الثورات العربية.
ول� �ع ��ل امل� �ع ��ادل ��ة األس � � ��اس ال� �ت ��ي تتحكم
بالحراك الخليجي ،هذه املساكنة القلقة
بني ال��والي��ات املتحدة وإي��ران في منطقة
ال ت�ب��دو فيها املغالبة سهلة امل�ن��ال ،وإال
ُ
لحسمت األم��ور ملصلحة ه��ذا الفريق أو
ذاك .ه��و األم� ��ن اإلق �ل �ي �م��ي ل�ل�خ�ل�ي��ج على
امل� �ح ��ك ،وال � �س� ��ؤال ال � ��ذي ي �ف �ت��رض بهذه
ال �ث��ورات أن تجيب عنه ه��و م��ا إذا كانت
إي � � ��ران س �ت �ن �ج��ح ف� ��ي إخ� � � ��راج األسطول
الخامس من املنطقة ،كما فعلت لساعات
خ �ل ��ال االض � � �ط � ��راب � ��ات ال� �ب� �ح ��ري� �ن� �ي ��ة ،أم
تتمكن الواليات املتحدة من أن تستعيد
سيطرتها وهيمنتها على الخليج كله.
وإذا م��ا ّ
نحينا جانبًا املطالب الداخلية
لفئات مقهورة في أكثر من دولة خليجية،
ي�م�ك��ن ت�ل�خ�ي��ص ال �ص��راع ال�خ�ل�ي�ج��ي بني
تيارين من الدول :األول تمثله السعودية
وم�ع�ه��ا ال�ب�ح��ري��ن واإلم� � ��ارات ،وي �ق��ف في
م��واج �ه��ة إي � � ��ران ،وي ��ري ��د وض� ��ع ح ��د ألي
ن �ف��وذ ل �ه��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة م�ج�ل��س التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي .وه �ن ��اك ت �ي��ار آخ� ��ر ،تتزعمه
سلطنة ع�م��ان وم�ع�ه��ا ال�ك��وي��ت وق �ط��ر ،ال

ينظر إلى الجمهورية اإلسالمية بقلق ،بل
يتعامل معها كدولة طبيعية في املنطقة،
بل إن هذين التيارين يمكن أن تجد لهما
امتدادات داخل كل دول��ة ،مثل السعودية
حيث يتزعم امللك عبد الله التيار الراغب
ف��ي م�ص��ال�ح��ة م��ع إي� ��ران وس ��وري ��ا ،فيما
ي �ت��زع��م األم� �ي ��ر ن��اي��ف ال �ت �ي��ار السديري
ال� ��ذي ي��رف��ض رف �ض��ًا م�ط�ل�ق��ًا أي تسوية
من نوع كهذا .وبني هؤالء وأولئك ،هناك
الواليات املتحدة التي تسعى إلى إعادة
ترتيب البيت الخليجي الداخلي ،وإيران
ال �ت��ي ت�س�ع��ى إل ��ى ت�ك��ري��س ن�ف�س�ه��ا العبًا
أساسيًا في املعادلة ،هناك حاجة ماسة
إليه وال يمكن تجاوزه .ال يعني هذا طبعًا
التبخيس من قيمة ال�ح��راك الجماهيري
ال��ذي يناضل من أجل مطالب محقة ،وال
ن� ّ�ي��ة ط�ب�ع��ًا ف��ي ت�ص�ن�ي��ف ه ��ذه الحركات
وف��ق االص �ط �ف��اف��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة .املقصود
فقط اإلشارة إلى أن هذا الحراك الشعبي
�واز م��ع ص��راع إقليمي
يسير ف��ي خ��ط م�ت� ٍ
يتأثر أحدهما ب��اآلخ��ر ،سلبًا أو إيجابًا.
واملقصود أيضًا عدم القدرة على تفسير
األف�ع��ال وردود األف�ع��ال ف��ي ح��ال��ة معينة
بها فقط ،ب��ل تأكيد ت��راب��ط ك��ل م��ا يجري
في الدول الخليجية بعضه ببعض.
ولعل أحدث التطورات الخليجية وأهمها،
ما يجري في اليمن ،حيث يبدو واضحًا
أن السعودية ت�ح��اول ،ومعها واشنطن،
ال � �ح� ��ؤول دون خ� �س ��ارة ه�ي�م�ن�ت�ه��ا على
ه��ذا البلد عبر التضحية بعلي عبد الله
ص��ال��ح ملصلحة شخصية أخ ��رى ،تبقى
كالرئيس الحالي تحت العباءة السعودية
– األميركية .مرحلة مخاض انتقالي قد
تنتهي إل��ى تحقيق ال��رغ�ب��ات السعودية
ال �ت��ي ال ش��ك ف��ي أن ال�ق�ل��ق ي�ن�خ��ره��ا ،هي
التي أدركت ،بعد تجربتي تونس ومصر،
أنه ال ضوابط وال ضمانات ملآالت الحراك

ال �ش �ع �ب��ي .غ �ي��ر أن ال �ح��دث ال �ي �م �ن��ي ،رغم
ل�ح�ظ�ي�ت��ه ،ال ي�م�ك�ن��ه أن ي�ح�ج��ب الحدث
البحريني ،حيث تؤكد مصادر خليجية
معنية بإعادة املفاوضات إلى سكتها في
الخليج أن «األمور ال تزال في بداياتها»،
م�ش�ي��رة إل��ى أن «االت �ج��اه ن�ح��و م��زي��د من
التعقيد بعد خ�س��ارة اململكة السعودية
سياسيًا ومعنويًا» .وتضيف أن «الوضع
في البحرين إلى مزيد من االضطرابات.
هناك صدام بني تيارين :امللك يطالب ولي
العهد بتفعيل الحوار ويعطيه املزيد من
الصالحيات إليجاد تسوية مع املعارضة
التي ترفض التفاوض في ظل نزف الدم
وتطلب م�ب��ادرة قبل ال�ت�ح��اور .املعارضة
أصبحت أكثر تشددًا ولن تقبل باألسقف
السابقة».
وت� �ك� �ش ��ف ه� � ��ذه امل� � �ص � ��ادر أن «مبادرة
م�ل��ك ال �س �ع��ودي��ة ع�ب��د ال �ل��ه ن�ح��و دمشق،
وم �ن �ه��ا إل ��ى ط� �ه ��ران ،ت �ص �ط��دم بضغوط
أميركية بلغت الكويت التي أجبرت على
امل�ش��ارك��ة بحريًا ف��ي ق��وات درع الجزيرة
امل��وج��ودة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن» ،مشيرة إل��ى أن
«أمير الكويت نفسه ّ
يبرر ه��ذه املشاركة
ب� �ض� �غ ��وط خ� ��ارج � �ي� ��ة وي � ��ؤك � ��د أن � � ��ه كان
حريصًا على ضمان عدم احتكاك الوحدة
الكويتية بالناس».
وت ��ؤك ��د امل� �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا أن «ك�ل��ام ملك
البحرين مساء األح��د على إي��ران وحزب
ال�ل��ه ل�ي��س س��وى ل�لاس�ت�ه�لاك الخارجي.
ي��ري��د أن ي��وح��ي ب��أن ال�ق�ض�ي��ة ص ��راع مع
إي� � � ��ران ول �ي �س ��ت ق �ص ��ة ش �ع ��ب بحريني
مظلوم ويطالب بحقوق».

معسكران خليجيان
وت � �ق ��ول م � �ص ��ادر خ �ل �ي �ج �ي��ة ع �ل �ي �م��ة بما
ي�ج��ري داخ��ل ال�ق�ص��ور املغلقة إن «هناك
ان��زع��اج��ًا أم�ي��رك�ي��ًا ب��األس��اس ،وسعوديًا
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رأت السعودية في ما
يجري في البحرين ردًا إيرانيًا
على ما فعله اإلماراتيون
في سلطنة عمان
ضغوط أميركية إلجهاض
مبادرة ملك السعودية نحو
طهران ومحورها العودة
لما قبل التدخل العسكري

ت��ال�ي��ًا ،وخ��اص��ة ل��دى ال�ج�ن��اح السديري،
م��ن س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان وم ��ن ق �ط��ر ،وبصورة
أقل من الكويت .والسؤال األساسي الذي
يطرحه األميركيون وال�س�ع��ودي��ون :ملاذا

تتعامل ح�ك��وم��ات ه��ذه ال ��دول م��ع إيران
على أنها دول��ة طبيعية ،ج��ار طبيعي ال
يثير القلق؟».
وتضيف ه��ذه امل �ص��ادر« :إن الكويتيني
يحفظون إليران نسيانها دعمهم لصدام
حسني ف��ي ال�ح��رب العراقية – اإليرانية
وم �س��ارع��ة ط �ه ��ران ل�ج�ي��رت�ه��م ي ��وم غزا
ال �ع ��راق ال �ك��وي��ت .ل�ق��د ع�م��ل اإليرانيون
ع�ل��ى إط �ف��اء آب ��ار ال�ن�ف��ط الكويتية التي
ف�ج��رت�ه��ا ال� �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة ،وأحسنوا
ضيافة املهجرين الكويتيني الذين لجأو
إلى إيران ومنعوا تدفق عناصر القاعدة
إلى الكويت ،وذلك رغم كل املغريات التي
ّ
ق��دم�ه��ا ل�ه��م ص ��دام ق�ب��ل دخ��ول��ه اإلمارة
الخليجية .رأى الكويتيون أن إي��ران لم
تستغل ف��رص��ة االن �ت �ق��ام ،ب��ل بالعكس،
ّ
م��دت ي��د ال�ت�ع��اون ،وأن�ه��ا ستبقى جارًا
ل �ل �ك��وي��ت إل� ��ى أب� ��د اآلب� ��دي� ��ن» .وتضيف
أن «ح �ك��اي��ة ال�ع�م��ان�ي�ين ب��ات��ت معروفة،
عالقات صداقة تمتد ألولى أيام الثورة
اإلي ��ران� �ي ��ة ،وج �ه��د ع �م��ان��ي ألداء الدور
كملجأ
ال ��ذي ك��ان��ت ت��ؤدي��ه دب��ي س��اب�ق��ًا ً
آم��ن ووك �ي��ل ت �ج��اري إلي� ��ران ،ف�ض�لا عن

ُ
ملك البحرين يعلن إحباط «مخطط خارجي» والكويت تنضم إلى «درع الجزيرة»
بعد السعودية واإلمارات،
انضمت الكويت إلى «درع
الجزيرة» بإرسالها قطعًا
بحرية ،لتحسم بذلك الجدل
الداخلي الدائر حول التورط في
أزمة البحرين

ق � � ّ�ررت ال �ك��وي��ت ،أم� ��س ،االن �ض �م��ام إلى
«درع الجزيرة» في البحرين عبر إرسال
قوة بحرية ،وذلك عقب إعالن امللك حمد
ب ��ن ع�ي�س��ى آل خ�ل�ي�ف��ة إح �ب ��اط مخطط
الخليجي
اس �ت �ه��دف ال� �ب�ل�اد وال � �ج� ��وار
ّ
ُ
وع �م��ل عليه م�ن��ذ  30ع��ام��ًا ،فيما أكدت
املعارضة أنها لن تذهب إلى الحوار ما
دام «املسدس موجهًا إلى رأسها».
ورست على شواطئ البحرين مجموعة
قطع من سفن القوة البحرية الكويتية
ضمن ق��وات «درع ال�ج��زي��رة» املشتركة.
وق ��ال ب �ي��ان ص ��ادر ع��ن ال �ق �ي��ادة العامة
ل � �ق ��وة دف � � ��اع ال� �ب� �ح ��ري ��ن ن �ق �ل �ت��ه وكالة
أن�ب��اء البحرين إن «وج ��ود ق��وات «درع

ال �ج��زي��رة» امل�ش�ت��رك��ة ج ��اء ل�ي�ب��ره��ن عن
وحدة املصير املشترك الذي يجمع دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
التي أب��ت إال أن تكون صفًا واح �دًا ضد
ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه أن ي�ع�ك��ر ص�ف��و األمن
واألم� � � ��ان ف ��ي رب � ��وع ال �ب �ح ��ري ��ن ،والتي
شهدت أخيرًا مجموعة من التجاوزات
ال �س �ل �ب �ي��ة» .ون ��اش ��دت ك��اف��ة املواطنني
الترحيب والتعاون التام مع إخوانهم
في «الجزيرة».
وك ��ان ��ت ت �ق ��اري ��ر س��اب �ق��ة ق ��د ذك � ��رت أن
ال� �ك ��وي ��ت ل� ��ن ت � �ش� ��ارك ف� ��ي ق� � ��وات «درع
الجزيرة» بعد معارضة نواب كويتيني
ذل ��ك ،واس�ت�ع��اض��ت ع�ن�ه��ا ب��إرس��ال وفد

طبي .لكن جمعية «ال��وف��اق» املعارضة
قالت إن السلطات أرجعت الوفد الطبي
ال�ك��وي�ت��ي ول��م ت�س�م��ح ل��ه ب��ال��دخ��ول الى
ال�ب�ح��ري��ن .وق��ال��ت إن «ه ��ذا امل �ن��ع يؤكد
ن � �ي� ��ات ال� �س� �ل� �ط ��ات ف � ��ي ال� �ب� �ح ��ري ��ن في
استمرارها باملزيد من التنكيل والبطش
وإخفاء الحقائق والتستر على الجرائم
التي ترتكب بحق البحرينيني ،وإحكام
قبضة العسكر على املستشفيات ومنع
ع�لاج الكثيرين وحرمان ع��دد كبير من
املصابني تلقي العالج ال�لازم والتنكيل
ب�ه��م ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات» .وه ��ذا م��ا نفته
ال�س�ل�ط��ات ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ،م��ؤك��دة أن�ه��ا لم
تمنع الوفد من ال��دخ��ول ،وأن��ه ُيفترض

أن يكون قد وصل إلى اململكة أمس.
ّ
وف��ي إش ��ارة إل��ى ت�ص��اع��د ال�ت��وت��ر ،وردًا
ع �ل��ى ط ��رد ال �ب �ح��ري��ن ال �ق��ائ��م باألعمال
اإلي ��ران ��ي ل��دي �ه��ا ،أع �ل �ن��ت ط� �ه ��ران طرد
أح��د الدبلوماسيني البحرينيني لديها
انطالقًا م��ن مبدأ املعاملة باملثل .وقال
امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال �خ��ارج �ي��ة اإليرانية،
مهنباراست ،إن القائم باألعمال
رام�ين
ُ
ال�ب�ح��ري�ن��ي اس��ت��دع��ي وأب �ل��غ بضرورة
م �غ��ادرة أح��د ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين ،ورأى أن
ت�ص��رف ال�ب�ح��ري��ن «غ�ي��ر منطقي وغير
مفهوم».
وفي السياق ،كان امللك حمد بن عيسى
آل خليفة قد أعلن مساء أول من أمس،

