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العالم

قضية

أنجيال ميركل
ٌ
ذئب في سيرك الشرق األوسط
ُ
من النادر اإلتيان بذئب إلى «السيرك»؛ ُيقال إن «ترويضه»
ليس باألمر اليسير .ومن المرويات الشعبية عنهّ ،
تميزه
بالذكاء ،فيما يذهب آخرون من «أهل البوادي» إلى
القول إن بمقدوره «التمييز ًبين الشجاع والجبان».
مرويات وصور تطول ،جاعلة من حضوره في عرض
من هذا النوع أمرًا نادرًا .هكذا تبدو صورة «ألمانيا ــ
ميركل» في الشرق األوسط راهنًا .فالمرأة التي ُنجحت
تشكيل حكومتها الرابعة ،ال ب ّ ّد
قبل أيام فقط في ً
المعلقة
أنها ستجد لبالدها سبال أيسر من انتهاج
ُ
الحبال ُ
في «سيرك الشرق األوسط» ...حيث غالبًا ما تشعل
النيران بما يكفي «لحروب ال ّبد منها»
رنا حربي
فــي يــوم  19كــانــون الـثــانــي املــاضــي،
أعلنت أملانيا وقف تصدير األسلحة
إلى الدول املشاركة في العدوان على
ال ـي ـم ــن ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى «ال ـت ـحــالــف
ال ـع ــرب ــي» ال ـ ــذي تـ ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات .ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ــاء
التزامًا باملباحثات التي جــرت بني
«التحالف املسيحي الديموقراطي»
و«الحزب االشتراكي الديموقراطي»
لـتـشـكـيــل االئـ ـت ــاف ال ـح ــاك ــم حــالـيــا
ف ـ ــي بـ ــرلـ ــن بـ ـع ــدم ــا أب ـ ـصـ ــر ا َلـ ـن ــور
ُّ
أخيرًا األسـبــوع املــاضــي ،اتـخــذ «من
منطلق إنساني ويهدف إلــى وضع
ح ـ ّـد ل ـل ـكــارثــة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي يـمـ ّـر
ب ـهــا ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـن ــي» ،وفـ ــق وزي ــر
خــارجـيــة أملــانـيــا زيـغـمــار غــابــريـيــل.
وكـنـتـيـجــة ل ــذل ــك ،ت ـفــاخــرت غــالـبـيــة
املنظمات الحقوقية بهذا «اإلنجاز»،
ف ـي ـم ــا شـ ـك ــر ي ـم ـن ـي ــون بـ ــرلـ ــن ع ـلــى
موقف اتخذته بعد ثالثة أعــوام من
بدء عمليات القصف والتجويع.
ال ي ـم ـك ــن إنـ ـ ـ ّك ـ ــار أهـ ـمـ ـي ــة ال ـخ ـط ــوة
ً
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،ألن ـ ـهـ ــا تـ ـخ ـ ّـص م ـب ــاش ــرة

ال ـب ـلــد ال ـعــربــي األشـ ــد ف ـق ـرًا وشـعـبــه
املـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ـ ّـي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه «األزم ـ ـ ـ ـ ــة
اإلنسانية األسوأ في العالم» وسط
ص ـم ــت دولـ ـ ــي مـ ـخ ـ ٍـز وقـ ـب ــول غــربــي
ضـمـنــي ت ـح ـ ّـول إل ــى ت ــواط ــؤ صــريــح
م ــع ت ـصــاعــد ص ـف ـقــات تـسـلـيــح دول
ال ـ ـ ِّعـ ــدوان .ل ـكــن م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ال
ُيمثل القرار صحوة ضمير فجائية،
وال رضــوخــا لضغوطات املنظمات
ال ـح ـق ــوق ـي ــة .وهـ ــو أي ـض ــا ال يـعـكــس
«رسالة أملانيا التي تؤمن بالحرية
وحـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،إل ـ ـ ــى الـ ـع ــال ــم،
وم ـف ــاده ــا :ال ل ـل ـح ــرب» ،ك ـمــا زعـمــت
الـ ـقـ ـي ــادي ــة فـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــزب امل ـس ـي ـحــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» سـ ــانـ ــدرا س ـي ـغــا،
وال يرقى ليكون تـمـ ّـردًا أملانيًا على
ّ
الرياض التي أكدت أكثر من مرة في
العام املاضي حرصها على توطيد
الـ ـع ــاق ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع بــرلــن
«ت ـمــاش ـيــا م ــع رؤيـ ــة  »2030إلع ــادة
هيكلة اقتصاد اململكة النفطية.
فــي الــواقــع ،لــم يكن الـقــرار إال فقاعة
إعــامـيــة ،بـهــدف تسكيت املعارضة
الداخلية واملنظمات الحقوقية من
جـ ـه ــة ،وت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة س ـيــاس ـيــة

«انتقاد السعودية ال يعني
تقاربًا مع إيران»
ّ

أثناء الحديث إلــى «األخ ـبــار» ،يشرح املصدر الديبلوماسي اإليــرانــي ،أنــه «ال يمكن القول ّإن
االنـتـقــادات األملانية لسياسات محمد ابــن سلمان ،ووصفها باملغامرات ،تعني التقارب بني
ّ
االتجاهني اإليراني واألملاني في امللفات السياسية واألمنية في املنطقة» ،موضحًا أنه «يمكن أن
يكون لهذين االتجاهني التقاء ما عندما ينتقدان السياسات السعودية ،ولكن هذا ال يعني ّأن
أملانيا قد اقتربت من إيران بعد هذه االنتقادات» .وبرغم التمايز األملاني لناحية االتفاق النووي
ّ
وغيره من امللفات ،فإنه «ال يمكن غض النظر
عــن وجهة النظر األملانية القائلة بـ ّ
ـأن إليــران
ً
دورًا فــاعــا وقــويــا فــي املنطقة» ،إضــافــة إلى
انتقادات أكثر وضوحًا.
يشير الديبلوماسي إلــى ّأن «أملانيا تــرى أنّ
النقاش بني السعودية وإيران ،قد هيمن على
جميع الشؤون أو امللفات في املنطقة ،وحتى
ّ
ّ
أنــه قــد حــل محل األولــويــة الـتــاريـخـيــة ...وهي
ّ
املسألة الفلسطينية» .ويلفت إلى أنه «في هذا
ّ
اإلطــار ،هي ترى ّأن السياسات السعودية لم تساعد في حل القضايا االقليمية فحسب ،بل
ّ
أدخلتها في حالة من التعقيد بعد تدخالتها في اليمن أو في الشوون اللبنانية ،وحتى أنها
ّ
يفر ُض على املنطقة تكلفة كبيرة ُويبعد
ترى أن التقارب السعودي اإلسرائيلي ضد إيران قد ِ
املنطقة عن السالم ،وكل ذلك بعدما جهدت كثيرًا من قبل بغية توقيع االتفاق النووي مع ايران».

ح ـ ـ ـ ــذرة إل ـ ـ ــى «املـ ـعـ ـسـ ـك ــر املـ ـ ـع ـ ــادي»
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ت ـ ـقـ ــول« :نـ ـح ــن لـسـنــا
مـ ـحـ ـس ــوب ــن عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ـ ــد» .ب ـع ـب ــارة
أخـ ـ ـ ــرى ،ل ـف ـه ــم ال ـ ــدواف ـ ــع وراء ه ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة وت ــوق ـي ـت ـه ــا« ،ابـ ـح ــث عــن
النفوذ واملال».

مجبرة ّ
«سيدة
الفوالذ» ،ال بطلة!

لـ ــم يـ ـك ــن ص ـع ـب ــا عـ ـل ــى امل ـس ـت ـش ــارة
األملانية أنجيال ميركل ،التنازل عن
ص ـف ـقــات تـسـلـيــح «دول الـتـحــالــف»
(دول ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـ ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن) فــي
عقبات تشكيل ائتالف
مقابل تذليل ُ
ح ـك ــوم ــي ُيـ ـنـ ـق ــذ واليـ ـتـ ـه ــا ال ــراب ـع ــة
ُ
وينهي الفراغ الحكومي األطول في
ال ـبــاد مـنــذ نـهــايــة ال ـحــرب الـعــاملـيــة
الثانية ،وال ــذي كــان رئـيــس «اتـحــاد
والخدمات األملاني» هولغر
التجارة
ّ
ب ـي ـن ـغ ـمــان ،ق ــد حـ ــذر م ــن تــداع ـيــاتــه،
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــددًا عـ ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة «عـ ـ ـ ـ ــودة
االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي مل ــواجـ ـه ــة
تحديات البالد وأوروبا».
برغم هــذا االئتالف الحكومي الذي
َّ
تنبئ صيغته النهائية بــأن ميركل
لم تعد تنفرد بحكم البلد املوصوف
ب ـ ـ ـ ـ «م ـ ـ ــرس ـ ـ ــاة اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ّ
األوروبي» ،فإن «السيدة الفوالذية»
نـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـيـ ــاز «اخ ـ ـت ـ ـبـ ــاره
الـ ـضـ ـخ ــم دون تـ ـق ــدي ــم ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ـن ــازالت» ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص املـلـفــات
الشائكة ،كما تقول صحف أوروبية،
ودون «ال ــرض ــوخ» ملطالب قــد تؤثر
سلبًا بــاقـتـصــاد الـقــوة االقـتـصــاديــة
األكبر في أوروبا.
في مقابل املشهد األملاني الداخلي،
قاس على حلفاء
لم يكن للقرار وقع
ٍ
ّ
«التحالف العربي» ،ولعل
برلني في
ّ
السبب يكمن فــي أن ــه كــان متوقعًا،
إن لم يكن قد ّ
تم بالتنسيق املسبق
مع هذه الدول (على األقل مع قائدة
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة) ،ع ـل ـم ــا أن
الرياض كانت قد استبقت الخطوة
األملانية بالتشديد أكثر من ّ
مرة على
ّ
أنـهــا فــي غـنـ ًـى عــن الـســاح األملــانــي.
تجلى ذلك بوضوح في شهر أيار/
م ــاي ــو  ،2016حـ ــن أعـ ـل ــن ال ـس ـف ـيــر
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي لـ ـ ــدى بـ ــرلـ ــن (فـ ـ ــي ذل ــك
الــوقــت) ،عــواد الـعــواد ،أن «الحقيقة
واضـ ـ ـح ـ ــة ...امل ـم ـل ـكــة ل ـي ـســت مـهـتـمــة
بـشــراء دبــابــات قتالية مــن أملــانـيــا»،
ّ
م ـش ــددًا ع ـلــى أن ص ـف ـقــات األسـلـحــة
ّ
«ل ـي ـس ــت ج ــوه ــري ــة» ف ــي ال ـع ــاق ــات
الثنائية .وقــد جــاء هــذا اإلع ــان في
ّ
ظ ــل االن ـت ـق ــادات ال ـتــي تـعــرضــت لها
م ـيــركــل م ــن ق ـبــل م ـع ــارض ــة داخـلـيــة
يسندها رأي عــام غالبًا ما يوصف
ّ
ً
ب ــأن ــه ال يـ ــزال ُم ـك ـ ّـبــا بـ ـ «ع ـق ــدة ذنــب
الـ ـن ــازي ــة» .وقـ ــد س ــال ــت االن ـت ـق ــادات
ع ـق ــب ورود تـ ـق ــاري ــر عـ ــن ص ـف ـقــات
تـسـلـيــح أملــانـيــة ـ ـ سـعــوديــة تشتري
الــريــاض بموجبها مئات (بــن 300
و )800الدبابات من طراز «ليوبارد
 ،»2وعشرات الزوارق الحربية .وفي
تصريح إلى صحيفة ً«در شبيغل»،
يـنـتـقــد ال ـع ــواد ص ــراح ــة «اس ـت ـخــدام
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة
كــورقــة ضغط فــي الــداخــل األملــانــي»،
ّ
مــوضـحــا أن «واردات ال ـ ّـري ــاض من
األس ـل ـح ــة األمل ــانـ ـي ــة ت ـم ــث ــل أق ـ ــل مــن
نـسـبــة واحـ ــد ف ــي امل ـئــة م ــن إجـمــالــي
واردات اململكة من السالح».
ّ
موقف السفير لدى برلني ،أكده أيضًا
ن ــائ ــب وزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد ال ـس ـع ــودي
مـحـمــد ال ـتــوي ـجــري ،فــي حــديــث إلــى
«دوتشيه فيله» ،عقب زيارة ميركل
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ف ـ ــي ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أب ــري ــل
 .2017أع ـل ــن ال ـتــوي ـجــري ف ــي حينه
أن دولته ،وعلمًا منها بـ «الخلفيات

السياسية وراء التحفظات األملانية
بشأن ال ـصــادرات (الـســاح) إليها»،
تـعـتــزم «االمـتـنــاع فــي املستقبل عن
طلب املزيد من األسلحة من برلني».
وقال« :لن نسبب املزيد من املشاكل
للحكومة األملانية».
امل ـ ـسـ ــؤول الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـ ــذي وص ــف
م ـ ـيـ ــركـ ــل بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة ل ـج ـم ـي ــع
ال ـن ـس ــاء ال ـس ـع ــودي ــات» ،ق ــد يـعـكـ ُـس
ت ـص ــري ـح ــه حـ ـ ــرص الـ ـ ــريـ ـ ــاض ع ـلــى
إراحـ ـ ـ ــة ح ـل ـي ـف ـت ـهــا مـ ــن االنـ ـتـ ـق ــادات
املحلية .وفيما رأت بعض الصحف
أن الــريــاض «م ـس ـتــاء ة» ،ف ــإن إعــان
ال ـت ــوي ـج ــري رغ ـب ــة س ـع ــودي ــة جــديــة
فــي «تــوثـيــق الـتـعــاون االقـتـصــادي»
مــع أملــانـيــا وجعلها «أه ــم شركائنا
االقتصاديني» ،يؤكد أن العالقات لم
تتزعزع.
ال ـجــديــر ذك ــره أن أملــان ـيــا لــم تــوقــف،
في األعوام القليلة املاضية ،تصدير
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،ع ـل ــى
الــرغــم مــن تصاعد حـ ّـدة االنـتـقــادات
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـت ــواص ــل ال ـ ـعـ ــدوان عـلــى
اليمن خالل تلك الفترة .على العكس
من ذلك ،زادت برلني صادراتها إلى
املـمـلـكــة م ــن  209م ــاي ــن دوالر في
عام  ،2014إلى  320مليون دوالر في
 ،2015وإل ــى  628مـلـيــون دوالر في
 ،2016وفق بيانات وزارة االقتصاد.
أمـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ـق ــد اشـ ـت ــرت

تحاول برلين
التأقلم مع خريطة
التوازنات الجديدة في
المنطقة
ّ
تقول الرياض إن
من األسلحة
وارداتها ّ
األلمانية تقل عن
واحد في المئة

ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة أسـ ـلـ ـح ــة ب ـق ـي ـم ــة 316
م ـل ـيــون دوالر م ــن ب ــرل ــن ،معظمها
كــان فــي الــربــع الـثــالــث مــن  ،2017إذ
كشفت وزارة االقتصاد أن الحكومة
م ـن ـحــت ت ـص ــاري ــح ل ـص ـف ـقــات ســاح
مع السعودية بقيمة  172.5مليون
دوالر في الفترة املمتدة بني شهري
ـوز /يــول ـيــو وأيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر،
ت ـم ـ ً
مسجلة ً ارتفاعًا بنسبة  261باملئة،
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ع ــام
 ،2016حني بلغت  47.8مليون دوالر.
وهي أرقام كان معارضون أملانيون
وصحف محلية قــد عـ ّـدوهــا بمثابة
«تواطؤ» صريح من قبل برلني.
على الــرغــم مــن إعــان وقــف تصدير
ال ـ ـسـ ــاح إلـ ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،إال أن
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـن ــى عـ ـ ـ ــدد م ــن
ّ
تتحول إلى «عدوى
الصحافيني أن
تـنـتـقــل» إل ــى دول أوروبـ ـي ــة أخ ــرى،
ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ت ــأثـ ـي ــر أمل ــانـ ـي ــا ال ـك ـب ـيــر
داخــل مؤسسات القارة العجوز ،لم
تـكــن لـهــا تــداع ـيــات عـسـكــريــة فعلية
ّ
عـلــى األرض ،وذل ــك فــي ظــل مـخــازن
األس ـل ـح ــة ال ـغــرب ـيــة امل ـف ـتــوحــة أم ــام
الدول العربية املشاركة في العدوان
على اليمن .وفي هذا الصدد ،يشير
الـخـبـيــر األملــانــي فــي ش ــؤون الـشــرق
األوسـ ــط غ ـيــدو شـتــايـنـبــرغ ،إل ــى أن
«األسلحة التي ُت ِّ
زودها أملانيا لدول
املنطقة العربية ليست حاسمة في
م ـه ـمــات ت ـلــك الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة»،
ّ
«تنوع عمليات االستيراد
الفتًا إلى
(بــالـنـسـبــة إل ــى تـلــك ال ـ ـ ــدول) ...وهــي
ت ـص ـل ـه ــا أهـ ـ ــم املـ ـ ـع ـ ــدات واألسـ ـلـ ـح ــة
وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا فـ ـع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة».

تأقلم مع «خريطة التوازنات»
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـب ـعــد ال ــداخ ـل ــي ل ـقــرار
وقــف تــزويــد «الـتـحــالــف» بــالـســاح،
ث ـم ــة ب ـع ــد آخـ ــر م ـت ـصــل ب ـم ـح ــاوالت
برلني التأقلم مع خريطة التوازنات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم،
واالنـفـتــاح على تكتالت اقتصادية
بــديـلــة ت ــرى فــي أســواقـهــا الـصــاعــدة
أه ـم ـيــة حــال ـيــة وم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .وهــي
محاوالت تجلت في سلسلة مواقف
الفتة بــرزت أخـيـرًا ،ابـتـ ً
ـداء بتغريدة
ل ـل ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى م ــوق ــع
«ت ــويـ ـت ــر» ت ـط ــال ــب ب ـف ــك «ال ـح ـص ــار
غـ ـي ــر املـ ـنـ ـطـ ـق ــي» ع ـ ــن ق ـ ـطـ ــر ،مـ ـ ــرورًا

