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خلليج هرمز ? فأجاب:-
ـثلـثـية إلى  لـقـد افضت الـعالقـات ا
عــواقب كــارثـيــة بـالــفــعل عـلى دول
مــجـلس الـتـعـاون اخلــلـيـجي وعـلى
أمن اخلليج الـعربي واألمن القومي
الـعــربي وجـلـبـت اطـرافـا من خـارج
ثـلـثات . فـمن ناحـيـة أن ا الـدائرتـ
كــســرت مـا بــقي من عــرى  تــمـاسك
اجملـلس  وبـعـثـرت مـواقـفه وشـتت
أهـــدافه واكـــثــرت مـن تــنـــاقـــضــاته
وعــمــقـتــهــا. لــقـد نــفــرت قــطــر مـنه
واعطت وجـههـا قبـلة إيـران وتركـيا
بـســبب قـضــيـة عــربـيـة خــلـيــجـيـة.
واستنجدت بامريـكا. فزحفت تركيا
إلى أمن اخلــلــيج كــقــوة إقــلــيــمــيـة
كبرى. وتعزز دور إيران كقوة كبرى
إقـلـيـمـيـة. وهـذا بدوره أضـعف دور
الــســعــوديــة كــقــلب او مــحــور أمن
اخلــلـيـج الـعــربي. ووقـفت الــكـويت
عــلى مـــســافــة  في عالقـــات مــثــلث
قطـر- الـكويت  –الـسعـوديـة. ونأت
أبــعـد مـنـهـا عُـمـان في مـثـلث قـطـر-
عـمـان- ســعـوديـة. وتــفـرخ عـنــهـمـا
مـثـلث قـطـر- عـمان  –الـكـويت. لـقد
ـثـلــثـات مـجــلس الـتـعـاون جــرفت ا
اخللـيجي بعـيدا عن روح ديـباجته

فلـيس هـناك وحـدة رؤية في مـا هو
األمــن? وأمـــن مَـــنْ? وامــن مِـــنْ مَــنْ?
وكيف يصنع االمن? وأمن مع مَنْ? 
ـثــلـثـات بـحـرب بـاردة واشــتـعـلت ا
كــادت أن تــصــبح سـاخــنــة او فـوق
السـاخـنة. حـرب باردة ذات هـويات
واهـداف لـيس كـلـها إسـتـراتـيـجـية
ـثـلث تركـيا - بل مـذهبـيـة ايضـاً كا
السعودية  –إيران. فتـواجهت قطر
مع الــســعــوديـــة كل مــتــخــنــدق في
مـثــلـثه. وحـرب بـاردة بـ تـركـيـا –
الـــســعــوديـــة عــلـى زعــامــة الـــعــالم
ــثـلــثــات. وأعـطت اإلسـالمي عـبــر ا
ــثـلـثـات لـلـضـلع الـضـعـيف فـرص ا
الـتــعــنت فـي بــلـوغ احلــلــول ألن له
ظهيرين او ظهيرا واحدا في مثلثه.
ــثــلـثــات ذراع الــضــلع وعــضــدت ا
الـقـوي. وهـكذا يـتـعـذر فن الـتـوفيق
والوسـاطة علـى أي طرف رابع مثل
ـثــلـثـات الــكـويت وعــمـان. وحــثت ا
عــلى الــتــســلح لــغــايــات لــيس أمن
عـربي إقــلــيـمـي خـلــيــجي او عـربي
قومي بل فـي سيـاق مثـلث ودواعيه
ــوارد وصـرفـتـهـا عن فــاسـتـنـزفت ا
ــاء اقــتــصـادي اســتـثــمــارهــا في 
واجــتــمـــاعي وســيــاسـي خــلــيــجي

وعربي. 
ـثلـثـات بـيئـة اسـتغالل لـقـد هيـأت ا
وانـهــاك ألن الــضـلــعــ ضـعــيــفـان
بـــدون األضـــلع األخـــرى. ولـــعل في
الضـلع األمريـكي افضـل شاهـد. لقد
آثــرت واشــنــطن تـــرامب ان تــلــعب
لعبة واشنطن نيـكسون- كيسينجر
مع موسكو وبك  لعبة ضلع قوي
خـــارق الــــقـــوة والـــنـــفـــوذ والـــدور
والــتــاثـيــر فـي كل صــوب وقــضــيـة
وضـلعـ يـحتـاجـانه للـبـقاء. إن كل
نة او يسرة مَيلٍ للضلع األمريكي 
له ثــمـــنــان. تــســـعى الــدوحــة أن ال
جتنح واشنطن الى الـرياض فتدفع
ثمن االمتنـاع عن فعل ذلك وتسعى
الدوحـة أيضـاً إلغواء واشـنطن إلى
ركـنـهــا فـتـدفـع الـثـمن ايــضـاً. وكـذا
احلـــال مع الــــريـــاض. وواشـــنـــطن
حتدد الثمن. فهل يـا سيدي لو كنت
انت واشـنطن جتـهد نـفـسك لتـجعل
الضلع يلـتقيان وانت تعلم أن كل
ضـلـع مـسـتـعـد لـلـمـزايـدة عـلـيك كي

 «—«uŠ5

www.azzaman.com

وهجع العـداء الصيـني ألمريكا ألن
الـــعـــداء مع الـــســـوفــــيت كـــانت له

درك الصيني.  العلوية في ا
ومع نهايـة احلرب البـاردة واندثار
االحتاد السوفيتي وصعود الص
تـكــون مــثــلث اسـتــراتــيـجـي عـامل
جديد من روسيا والص وامريكا
ـــرة روســيــا الــضــلع ولــكن هــذه ا
الضـعيف بـعدمـا كانت الـص في
مثـلث احلرب الـباردة وال يـتنافس
الـضلـعان الـروسي والـصيـني على
ود الــضــلع األمــريــكي. وتــنــعــكس
ـثـلـثــيـة عـلى أفـضل الـسـيـاســات ا
وجه في سـيــاسـة اخلـلـيج الـعـربي
الهمـيته الـثالثيـة االبعاد. اوالً انه
جــيــوطـــاقــويــة من حـــيث اخلــزين
ي. وثانيا والوريد لالقتصـاد العا
أنه جيـو صـراعي قومي بـ إيران
والقومية العربية. وثالثا إنه جيو
إسالموي كـما يـتمـثل في احلركات

تنوعة.  االسالمية  بضروبها ا
 لـقـد كـان اخلـلـيج سـاحـة تـفاعالت
مـثلـثـية بـعدمـا انسـحـبت بريـطنـيا
من أمن اخللـيج الـعربي في 1969
وتـــرددت امــريـــكــا فـي تــولي األمن
ألنــهــا كــانـت غــارقــة في فــيــتــنــام.

ـــثــلث فــابـــتـــدعت ا
أمــــريــــكـــا  –إيـــران
الـشـاه- الـسـعـوديـة
فـي وجـه االحتـــــــــاد
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــتي
والـقومـيـة العـربـية.
وبـــعــــدهــــا تـــاسس
مـــثـــلـث الـــعـــراق –
الــسـعــوديـة- إيـران

الثورة. 
أال تـرى مـعي فلـيس ثـمـة من إقـليم
في الــعـــالم فــيه هـــذه الــتــحــديــات
ي. لألمن الوطني واإلقلـيمي والعا
وال أحــسب حـسب عــلـمـي  أن ثـمـة
محـاولة جـرت لدراسـة أمن اخلليج
ـثلـثيـة وتفـتح الـشهـية ـفاتـيح ا
لـرصد افـول وتفـريخ مـثلـثات وهي
عمـلية جـارية بدينـامكيـة فريدة في

اخلليج العربي. 
×ولقد جتدد احلوار بيننا قبل ايام
عـبـر الهـاتف عن الـهـامش الـكارثي
ــنـطـقـة عـمـومـا الــذي يـخـيم عـلى ا
ومـنـطـقـة اخلـلـيج الـعـربي بـصورة
قـلت له ان هناك مـنظومات خاصة 
تهديـد ملغومـة قد تنفـجر حربا في
اي حلـظة  فـكـيف تـقـرأ احلال  ثم
ـناورت الـعسـكريـة االيرانـية اذا ا
الروسـية الـصينـية الـتي جرت قبل
ـتـاخـمـة ـيـاه  ا عـدة اســابـيع في ا
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ـتغـيرات التـي شهدهـا ويشـهدهـا العـالم بات من الـضروري االهـتمام وسط ا
ـساهم بدع وا واحملـافظة على الـبيئة من الـتلوث ٠٠ ولو قـدر لنا تكـر ا
ـوقع في احلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة من الــبـشـر واحلـيـوانـات سـيـحـظى اخلـنـزيـر 
بـدع بـاعـتبـاره من ابرز الـناشـط في هـذا اجملال وفي الـصدارة من بـ ا
ـستـحقـ جلائـزة نوبل لـدوره البارز ضـوء ذلك سيـكون اسـمه من ب ابرز ا
في احلـفاظ على الـبيـئة من التـلوث ٠٠ ولـو قدر لهـذا احليوان الـنطق والـتكلم
ا وهب الباري عز وجل االنسان هذه النعـمة التي استغلها   البعض اسـوة 
من الـبشر  للـنفاق وسوء االخالق لـلكشف عن  اجنازاتـهم ومكنونـاتاً نفسهم
سـلـم وعـده من احليـوانات خـاصة بـعد تـشـويه سمـعة اخلـنـزير  من قـبل ا
احملـرم اكـلـهـا خالفـا لـلـحـيـوانـات  االخـرى رغم ان اغـلب  الـسـكـان من غـيـر
ـسلم يحللون تـناوله ٠٠ ولم يخطر ببال هـذا احليوان ان هذا التحر قد ا
انــقـذه من مـجــزرة الـقـتل الـتـي ابـتـلـيت بــهـا بـقـيــة احلـيـوانـات ومـن ضـمـنـهـا
اخلـرفـان الـتي كـانت ومـازالت مـشـروعـاً لـلـقـتل والـذبح اسـوة بـاجملـازر الـتي
تـشهدهـا الدول االسالمـية والـتي لم يسـلم منـها حتى الـبشـر الذين اصـبحوا
ووسط حـالــة الـعـنـف مـشـروع قــتل عـلـى الـهـويــة ٠٠ ونـعــود مـرة اخـرى الى
ـاذا خـلق الـبـاري عـز وجل هـذا اخلـنـزيـر وثـمـة سـؤال نـطـرحـه لـلـنـقـاش ٠٠ 
قرف وحرم تناوله مع ان الباري عز وجل لم يخلق  في هذا الكون احليوان ا

شيئا عبثا ?٠٠ 
ويـقال بحـسب ماورد من اجتـهادات علـمية   ٠٠ ان اللـه تعالى خـلق اخلنزير
لـتنظيـف االرض من النفايـات واجليف وتطـهيرهـا ٠٠ ومن هذه االستـنتاجات
تـبـ لنـا ان احلـمار بـات ارفع مـنـزلة من اخلـنـزيـر رغم ان اســــــمه ورد في
كـتـاب الـله تـعــالى واعـتـبـر صـوته انـكــر االصـوات  ولـو تـســــــــنى له دخـول
مـسابقات " دي فويز " حلطم الرقم القيـاسي والصبح مطرباً يشار له بالبنان
وهي صـفة الزمـته مـنذ نـشوء اخلـلـيقـة وهـو راض ومقـتـــــــــنع بـهـذه الصـفة
ــلــيــئـة بــاالســــــــــتــعــبـاد رغـم الـظــلم الــذي حلق بـه خالل ســنـوات حــيــاته ا
واالسـتــــــــحـقار وزجـه في اعـمال خـارجه عن نـطـاق الـتـحـمل ٠٠ واخلـنـزير
سلمون  من احليوانات النجسة باعتباره يأكل اجليف والنفايات الـذي يراه ا
حـتى لو تمت تربـيته في حظـائر نظيـفــــــــة مغـلقة ومكـيفة يـبقى ذلك احليوان

الـنــــــــــجس كـونه تــربى عـلى هــذه الـصـفــة مـنـذ والدته
وفي فــطـــرته وتـــكــويـــنه فـــهــو حـــيــوان شـــره في اكل
وتــنــــــــــاول روثه واليــســتــطــيع احـد ان يــغــيــر هـذه
الـفطـرة النه اكتـسبـها  مـنذ نـشأته  ٠٠ وربـاط الكالم
ثل الشعبي القائل " العادة الي  بالبـــــدن وبـحسب ا

 ما يغيـــــرها غير اجلفن ."
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ـز تـقـريـرا كـتـبه نـشـرت صـحـيـفة الـتـا
مــــراسل الــــشـــرق األوسـط ريـــتــــشـــارد
سبـنسـر عن قصة جـديدة لـلجاسـوسية
بــ مـصـر وإســرائـيل تـثــيـر اجلـدل في
ـعـلـومات الـبـلـدين .يـقـول سـبـنـسـر إن ا
الـــتي كــشــفـــتــهــا صــحـــيــفــة (هــاآرتس
اإلسـرائـيـليـة) سـتـعيـد كـتـابـة بعض من
تـاريخ البالد. ويـضـيف أن قصـة اخملـبر
الك) وهـــو اإلسم احلــركي ـــصــري (ا ا
ـصـري ألشـرف مــروان صـهـر الـرئـيس ا
االسبق جمال عـبد الناصر أثـير حولها
جــــــــدل وخـالف في اآلراء .فـــــــــبــــــــعض
ــــؤرخـــ وجــــواســــيس ســـابــــقـــون ا
ومـسـؤولون مـصـريـون سابـقـون يردون
الطـرح اإلسرائـيلي الـرسمي بـأن مروان
كـان أهم عـميل لـلـمـوساد ويـقـولون إنه
كان على العكس يعمل لصالح القاهرة.
ـوسـاد الذي ولـكن تـصـريحـات ضـابط ا
ــدة ربع قـرن جـاءت كــان مـســؤوال عـنه 
ـــوقف الــــرســـمي في الــــيـــوم لـــتـــدعـم ا
إسـرائيل. فـقد حتـدث الـضابط الـسابق
واســمه احلـركي ديـبي لـلــصـحـيـفـة عن
حلـظـات تـاريـخـيـة في تـاريخ إسـرائـيل
خاصة الـفترة الـتي سبقت حرب 1973
وهي أهـم فـــــتـــــرة في حـــــيـــــاة مـــــروان
كجاسوس.فقد اتصل صهر عبد الناصر
ــوســاد في عـام 1970 عــنــدمــا كـان بــا
عـــمـــره 26 عـــامــــا. والـــتــــقى أول مـــرة
الضابط ديبي في كانون األول في فندق
النـكــسـتـر فـي لـنــدن.ويـقـول الــكـاتب إن
ـــوســاد غـــيــر دوافـــعه لـــلــتـــعـــامل مع ا
واضـحـة. ومن األسـبـاب الـتي قـيل إنـها
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دفــــعـــتـه إلى خـــيــــانـــة بالده بــــحـــسب
الـروايات هـو حنـقه عـلى عبـد النـاصر
الـذي حـاول مـنـعه من الـزواج من ابـنـته
مــنـى ودأب عــلـى اســتـــصــغـــاره.ولــكن
الغريب أنه انتظـر حتى األشهر األخيرة
من حيـاة عبـد النـاصر لـيعـرض خدماته
وساد. فقد توفي عبد الناصر في على ا
أيلول 1970 بعد فترة قليلة من اتصال

ـوســاد.ويــقـول ديــبي إنه لم صـهــره بــا
يــســأل اخملـبــر عن دوافـعـه ولـكــنه كـان
ال ألن مروان تلقى عشرات يعتقد أنه ا
اآلالف مـن الــــــدوالرات. ويــــــضـــــــيف أن
وساد ال يـسأل عادة اخملبر عن ضابط ا
دوافعه. ولكن هذه الدوافع كانت مصدر
قــلق لـلــقـيــادة في تل أبـيب الــتي كـانت
تــريـد أن تــعـرف ســبب عـرض خــدمـاته

تـطوعـ ويتحـسسون فهم ال يـريدون ا
منهم. واستغل مـروان بحسب الضابط
اإلسـرائـيـلي عالقـاته مع الـرئـيـس أنور
الـسادات خـلف عـبد الـنـاصر لـتـسريب
خـطط عـسـكـريـة ومعـلـومـات سـريـة قبل
مــحـادثــات كـامب ديــفـيــد الـتي أدت إلى
اتـفـاق الـسالم بـ مـصـر وإسرائـيل في
علـومات التي عام 1979. ولكن تبـقى ا

سـربــهـا قـبل حـرب 1973 أهم مـا قـدمه
للموساد.فقد أمد اخملابرات اإلسرائيلية
بتفاصـيل دقيقة عن حتـضيرات اجليش
ـنــاطق الـتي ـصــري لـلــهـجــوم عـلـى ا ا
كـانت حتتـلـها إسـرائيل في سـيـناء عـبر
قناة السويس باسـتثناء التوقيت الذي
وساد كان متأخرا بساعات. فقد أخبر ا
بـأن الـهـجـوم سـيـكـون في غـروب يوم 6
ـصــريـة تــشــرين األول. ولـكـن الـقــوات ا
شـنـت هـجــومـهــا في الـســاعـة الــثـانــيـة

ظهرا. 
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ــعــلــومـة الــدفــاعـات وقــد أربـكـت هـذه ا
اإلسـرائـيلـيـة ومن ثم طـرحت فـرضـيات
ــعـلــومـات ـوســاد  أنه تــعـمــد إمــداد ا
خـاطـئـة. ولـكن الـضـابط ديـبـي يـقول إن
هـذا الـطـرح غيـر صـحـيح وإن اجلـنرال
إيـلي زيـرا مـديـر اخملـابـرات الـعـسـكـريـة
هـــو الـــذي روجه ألنـه لم يـــكـن يـــثق في
الك) وكان يبحث عن شخص يحمله (ا
مـسـؤولـيــة اخلـسـائـر اإلسـرائــيـلـيـة في

احلرب.
وال يــزال زيــرا الـــبــالغ مـن الــعــمــر 91
عــامـا مـتـمـسـكــا بـأقـواله ولـكـنه رفض
الــتــعــلــيق عــلى مــا جــاء في صــحــيــفـة
هــاآرتس.والــتــقى مــروان الــذي أصـبح
الحــقـا تـاجــر سالح الـضــابط ديـبي في
1998 وكانت نهايته أن سقط من شرفة
شــــــقـــــة في لــــــنـــــدن في 2007. ولـــــكن
ـصرية تـنفي أنه كـان عميال السـلطات ا
للموساد وقد أقيمت له جنازة ضخمة 
حــضـــرهــا الــرئـــيس الــســابـق حــســني

مبارك.

ـواظـبـة يـظل احلـوار مع االسـتـاذ الـدكـتـوركـاظـم هـاشم نـعـمـة بـرسم ا
ضـاربات الـسيـاسيـة ويغوص خاصـة عنـدما  يـستـرسل في مالحقـة ا
ي غـايـة في الـعـمق ــتـلـكـا ادوات مـحـلل  لـديه خـزين مــعـرفي اكـاد
والــتــجــديــد واالضـــافــات الــنــوعــيـــة  وتــلك بــحق ايـــقــونــة الــرصــيــد

التشخيصي
لــقـد عــرفـته مــنـذ ان اســتـكــتـبــته عــلى صـفــحـات مــجـلــة الف بـاء  في
ــاضي وكـان حـيـنـهــا اسـتـاذا جـامـعــيـا مـتـمـرسـا تـسـعــيـنـات الـقـرن ا
ومـسـتــشـارا  يـتم الـلـجــوء الـيه في الـعـديــد من الـقـضـايــا الـسـيـاسـيـة

الشائكة.
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جتنح إليه? 
إن محنتنا في عالقات
ثـلـثات تـكمن في ا
إن الـــــــــــقـــــــــــوى
اإلقـــلـــيــــمـــيـــة
والــــكــــبــــرى
حتــــــــــسـن
تدبيرها
إلبــــقــــاء
حــــــالـــــة

الــــنـــفــــور والــــعــــداء والـــتــــابــــعـــد
والشكوكية ب االقطار العربية. 
لـــقــد كـــانت إســـرائــيـل تــركـــز عــلى
اجلبـهة الـعربـية اجملـاورة ألن فيـها
مـصـر وسـوريـا والـعـراق والـظـهـيـر
الـسـعــوديـة. وهـذا مـربع قـوة األمن
الــــعـــربـي اخلـــلــــيـــجي والــــعـــربي.
فـأنـفـرط. انـكـمـشت مـصـر. وانـكـسر
العراق. وحتطمت سوريا. واتخذت
إســرائـيل من أمن اخلــلـيج الــعـربي
وسـيــلـة لالنــخـراط فـيـه. فـتـشــكـلت
مـــثــلــثـــات فــيـــهــا اســرائـــيل ضــلع
أٍسـاسي. خـذ مـعي امـريـكا  –ايران
–إســرائــيل. وأمـريــكــا- سـعــوديـة-
إســرائـــيل. وســـعـــوديــة –إيــران –
إسـرائـيل. ثـم انـتج مـثـلـثـات مع كل

دولـة عــربــيـة خــلـيــجـيــة وضـلــعـ
إسـرائيل وامـريـكـا وضلـعـ إيران
ثـلـثات وإسـرائيل. وهـكـذا حـولت ا
مـركــز األمن الــعــربي من الــقــضــيـة
الفلسطينيـة إلى القضية اخلليجية
ثـلثـية. إن إسرائـيل من الكـاسب ا
ـثـلـثـات. لـقـد تـيـسـرت في عالقـات ا
لـها بـيئـة مثـاليـة فهـا هي تبـحر من
ـتــوسط إلى الـبـحـر شــرق الـبـحـر ا
األحــمــر إلـى بــحــر عـــدن إلى بــحــر
العـرب لتـرسو في اخلـليج الـعربي.
مـن إيالت إلى الـــكــــويت. إنه طـــوق
الــقـــوة الـــبــحـــريـــة والــغـــواصـــيــة
اإلسرائـيليـة لألمن البحـري العربي
كـــافـــة. إنه مـــســـرح عـــرض الـــقــوة
البحرية لتستكمل الهيمنة والتفوق

العسكري. 
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وهـــذه إيـــران تـــخــــرج إلى احملـــيط
ـثلث روسـيا – الـهنـدي في رعايـة ا
الص  –إيــران لـتـعــرض الـقـدرات
الـبــحــريــة خـارج اخلــلــيج الــعـربي
وفيـه أكثـر من رسالـة لنـا وإلمريـكا.
انــهـا تــؤشـر ان أمـن اخلـلــيج لـيس
حكرا عـلى عالقات مثـلثيـة محورها
امــــريـــكـــا. وإن دول اجملـــلس إذا لم
تـنظم إلى نـظـام أمن خلـيـجي بدون
امـريـكا فـهـناك قـوى كـبرى مـرشـحة
لـــــلـــــتـــــعـــــاون مـع إيــــران دون دول
اجملــلس. وتــمــكـــنت إيــران بــفــضل
ـــثـــلث هـــذا ان تـــنــتـــقل إلـى قــوة ا
بحرية في احمليط الهندي شرقا كي
تقيم جـسرا بحريـا مع اليمن وهذا
بـــحـــد ذاتـه احـــد احملـــفـــزات الـــتي
ـــــــنــــــاورات اســـــــست ألنـــــــطـالق ا
الــعــســكــريــة االيــرانــيــة الــروســيـة
الـصـيـنـيـة الـتي جـرت قـبل اسـابيع
لــتـطــرق عــلى الـنــوافــذ االمـريــكــيـة
الـعـربيـة عـسكـريـا اذا اخذنـا  بـع
ـــــنـــــاورات الــــــتـــــشــــــخـــــيـص ان ا
الــعــســكــريــة  اي مـنــاورت هي في

اجململ رسالة تبليغ !!
وســــــألت الــــــدكــــــتــــــور كـــــاظـم عن
االنصياع الدولي العام في مساعيه
لـتـكـثـيف نـفـوذه هـنـا بالـرغم من ان
هــذه الـسـاحـة مـا عــادت تـمـثل قـوة
اســــتـــقــــطــــاب جــــيـــواقــــتــــصـــادي

بأسبقيات كاملة فقال:-

-عندما نتـحدث عن اخلليج العربي
ال يــراد به دول مـــجــلس الـــتــعــاون
اخلليجي وإيـران والعراق وحسب
فاألمن ال يتحده جغـرافية متماسكة
عنى التـقليدي االبعاد جـغرافيا بـا
بل الدول ذات الـصـلة بـاألمن والتي
ـوقع لـيس بــالـضــرورة إقـلــيـمـيــة ا
وقـضـايـا األمن. إن أمن الـطـاقة أمن
ي مـن مـنـبع االنـتـاج إلى نـقـطـة عـا
االســــتـــــهالك واألمـن من االرهــــاب
والــتـطـرف ولــذلك تـتــداخل عالقـات
األمن جـغــرافــيــا. لـيس صــائــبـا ان
نُقطِع أمن اخللـيج العربي ومضيق
ـنـدب  هـرمـز وبـحـر الـعـرب وبـاب ا

إلى فضاءات منفصلة. 
إن كل مـنـطـقة جـزء من رؤيـة امـنـية
واسعة كما هو احلال في اليمن
والــنــزاع اجلــاري فــيــهــا.  فــهي
حــــــرب بـــــالـــــوكــــــالـــــة لـــــهـــــدف
إســتـراتــيـجي أمــني وقــد تـكـوّن
عـــنـــهـــا ضـــروب من مـــثـــلـــثــات.
ســعــوديــة- إيـران  –حــوثــيـون(
ضــــــلع غــــــيــــــر دولــــــة) وكــــــذلك
ســـعـــوديـــة- إيــران  –أمـــريـــكــا.
وإيـران  –إســرائـيل- ســعـوديـة.
هــــدف مــــثــــلث إيــــران تـــطــــويق
الـــســعـــوديــة وحتــســـ مــوقـــفــهــا
االســـتـــراتـــيــــجي  في الـــتـــفـــاوض
بــالـتــهـديــدات األمــنـيــة لــلـمــصـالح
األمريـكية هـذا من جهـة ومن جهة
اخرى تشتيت اجلـهد اإلستراتيجي
الـسعـودي اخلـليـجي عـلى جـبهـت
إحـداهـمـا خـلـيـجـيـة واألخـرى بـحـر
ـنـدب. ومع ذلك هـناك عدن  –باب ا
ـثـلـثـيـة إليران قـيـود عـلى احلـركـة ا
فـقـدومـهـا إلى الـيـمن سـوف يـواجه
حتـــديــات كــثـــيــرة مــنــهـــا أمــريــكــا

وإسرائيل واالحتاد األوروبي. 
ن- إيــران إن مــثــلث ســـعــوديــة- 
ثل رافـعة في الـسيـاسة اإليـرانية
اخلـلـيـجـيـة لـلـضـغط عـلـى الـرياض
وواشنـطن اكثـر منه تـوجه مذهبي
على الرغم من أن بعضا من مثلثات
اخلـــلـــيج الــعـــربي لـــهـــا أبــعـــادهــا
ــذهـبــيـة. وقــد انـتـفــعت إيـران من ا
تـشتت الـتـحالف الـعـربي في بعض
مــفــاصــله فــقــد تــفــرع عــنه مــثــلث
ن. ســعـوديــة- امــارات عــربــيــة- 
ـثـلـثـات وهـذه ظـاهـرة شـائـعـة في ا
اخلــلـيــجــيــة فـهـي ال تـســتــقــر عـلى
اضلع تثبت لفترة طويلة بل يجنح
ضــلع او اكـثـر إمـا لـيــصـبح ضـلـعـا
مـركـزيـا او لـيـعثـر عـلى مـزايـا أكـثر

في عالقات مثلثية اخرى. 
ــــثــــلـث اإليــــراني في إن عالقــــات ا
الـيـمـن تـتـخـطى تـفـاعالته الـسـاحـة
الــيـمـيـنـة في الــعالقـات الـسـعـوديـة
اإليــرانــيـــة إنــهــا تـــنــقل إيــران من
ــركــزي إلى ان دورهــا االقــلــيـــمي ا
تـكـون عـنــد تـقـاطع الـبــحـر األحـمـر
بـخـلــيج عـدن لــتـشـرف عــلى حـركـة
الـنـقل الـبـحـري من آسـيـا واخلـلـيج
ـــثــلــثــات الــعــربـي إلى اوربــا. إن ا
اإليـرانيـة حمـلتـها إلى شـرق البـحر
ـتـوسط من جـهـة وعززت األبـيض ا
دورهـا في اخلـلـيج الـعربـي وربطت
ـثلهـا في اليـمن. لقد ب اجملـال 
طوقت مـثـلثـات إيران األمن الـعربي
اخلـلــيـجي واألمن الـعــربي الـقـومي
كذلـك إنها حـالة بـيئـة استـراتيـجية
لم يـشهـدهـا الـوطن العـربي فـحتى
اســرائــيل وتــركـــيــا لم تــفــلــحــا في
تـثــبــيت قـوائـم عالقـــــات مــثــلـثــيـة

كهذه.

الـعالقـات الدولـيـة ظـاهرة انـتـشرت
مــا بــعــد احلــرب الــبــاردة بــصـورة
بــــارزة في الــــســــيــــاســــة الــــشـــرق
اوســــطـــــيــــة فـي اجلــــمـــــلــــة وفي

السياسة .
اخلــــــلـــــيـج الـــــعــــــربـي عـــــلـى وجه
اخلـصــوص. هـنـاك ظـاهـرة الـفـتـهـا
الـــعالقـــات الـــدولــيـــة من الـــعـــصــر
اإلغــريـــقي ومــا بــعـــدهــا و فــحــوى
مـــنــطـــقـــهــا ان عالقـــات بـــ ثالثــة
أطراف سوا ء اكـانت إمبـراطوريات
أو دوالً او كـيـانـات سـيـاسـيـة تـقـوم
على قضية او قـضايا ذات صلة في
العالقـات ب هذه الـكيـاات الثالثة.
وتعـتبـر فترة الـسبـعينـات التـجربة
ثالثية لعالقات مثلثية ب امريكا ا
واالحتاد السوفيتي والص بعدما
تـفشى الـعـداء الصـيـني السـوفـيتي
واستـفحل عـلى صـعد إيـديولـوجية
ومـصــالح وطــنــيــة ونــزاعــات عـلى
احلـدود والــتــنـافــر  بــ الـقــيـادات
الــســـيــاســيــة. وأحــســـنت امــريــكــا
ناورات كيـسنجر أن تـبتز الص
والــســوفـيـت ألن كل مــنــهــمــا تـودد
إليها لكسب تأيـيدها وكان مستعدا
لـدفع الــثـمن. فـتـمـكـنت من اخلـروج
من فـيـتـنـام وحـلت عالقـات الـوفاق
بــ امـريــكـا واالحتــاد الـسـوفــيـتي
وجـــرت مــبـــاحـــثـــات نــزع الـــسالح

لــــقــــد كــــانت اراؤه بــــالــــبــــعــــدين
ـــيـــداني واالطـاللــة الـــســـيـــاسي ا
ـيـة غايـة في االهـمـيـة غـير االكـاد
ان اهــواء احلـــكم حــيـــنــهـــا كــانت
ـــغــايـــرة في تـــفــرد تـــســعـى الى ا
متعـمد ادى  بالـعراق الى ان يكون
عــلى صــفــيـح ســاخن فــأشــتــعــلت
خصومـات اقليـمية ودولـية  قادت
الى مـتــوالـيــة انـهــيـارت وتــسـارع
خـيــبـات عـلى ايـقـاعـات نـشـطـة من
غــــرور الــــقــــوة الــــذي اســــتــــبـــاح
االسـتــقــرار في مــنــاكــدة واضــحـة
ألصــــول الـــتـــعــــامل الــــذكي الـــذي
ــــاني اوصى بـه  الــــســــيــــاسي اال
احملنك بـسمـارك في دعوة خـصمك
الـى طـــاولــــة عــــشـــاء بــــ احلـــ
واالخــر عـسـى ان يـفـــــتح الـطــعـام
الشـهـية  الى حـلول لم تـكن  ضمن
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عـلى اي حـال  شـاءت اقـدار بـلـدنا
ان تفـرقنـا  هو ذهب لـلتدريس في
وانـــا بــقــيـت في بــغــداد لــيـــبــيــا  
اعـــــــايش تــــــوحـش الــــــعــــــواصف
السياسة والعـسكرية التي ضربت
البالد  ولم نتواصل اال في صيف
ثم عام 2019 من خالل االنترنيت 
بلـقاء مـباشر عـلى مشـارف مضيق
الـبسـفـور في اسطـنبـول مـلغـوم
بـتبـاريح القـطيـعة  وقـيم الصـداقة
وفـي احلـــال جـــرنـــا احلـــديث الى
الـسـياسـة  واضـعا فـي اسبـقـياتي
ما قاله عنهـا الرئيس اليوغسالفي
الـراحل تـيتـو انـهـا (ع الـبـغاء) 
وايـاكم ان تــربــطـوا بــيــنـهــا وبـ

قاعدة (ع االسد)!!
حتـدثنـا عن (الـعواصف  الـرعـدية)
الـــتي تـــضـــرب مــنـــطـــقــة الـــشــرق
االوسط  ومــأاالت ريــاح الــســمــوم
وفـرضـيات تـسـخـ ميـاه الـبـحور
ـــتــــوسط  االســــود وا الــــثالثــــة 
والـــعــربـي  واســتـــوقــفـــني حـــقــا
رأيه(ان من يـــســـيــطـــر عــلى الـــبــر
يضمن نـفوذه)  وعنـدها سألته :-
عــلى قــدر مــتــابــعــاتي ومــعــرفــتي
الــســيــاســيـــة ومــا اخــوض به من
اجـــتـــهـــادات حتــلـــيـــلـــيــة لـم اجــد
ثـلثات النـفوذ والهـيمنة توصيـفا 
وتبادل االدوار في منـطقة  اخلليج
العـربي  اال من خالل تـشـخيـصكم
حـصـريـا  فـمـاهي  مـسـوغـات هذا
وفق الــــتـــــشــــخــــيص  واضـــــفت 
نطقة  هل ستقبل هذه ا قراءتكم 
كن حصول متغيرات في هندسة
ذلك الـــنــفــوذ لـــصــالح  مـــقــاســات

اخرى فقال :-
ــثـلـثـيـة في uŠ»—∫ عادل سعد يحاور كاظم هاشم نعمةان ظــاهـرة الـعالقـات ا

صري أنـور السادات ورئيس احلكومـة اإلسرائيلية منـاحيم بيغن لدى توقيع lO∫ الرئيس األمـريكي االسبق جيمي كارتر يـتوسط نظيره ا uð
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قدسة  كان اذا اراد أفـترض أن السير ليوناردو وولي مكـتشف مقبرة اور ا
ان يـرتاح في يوم االحـد حيث تتوقف اعـمال التـنقيب حـسب نصيـحة الكاهن
واخملـتص في علم الالهوت الذي رافق الرحلة . فأن وولي يذهب للتجوال في

اسواق وشوارع مدينة الناصرية .
وال اعـرف ان كان شارع الهوا مـوجودا  لكن سوق الـبزازين كان موجودا 

دينة والصفاة قبل ان تبنى الطابوق والشيلمان موجودة . وابواب ا
ـتصرف او اي مـوظف حكومي  ألن يـتجول وحـده  يراقب الـناس ولم يزر ا

اي وثيقة رسمية لم تشر الى ذلك.
يـرافق وولي احد ابنـاء عشائـر آل الغزي من ذوي الـبنيـة القويـة وهو يتـمنطق

بخنجره الطويل دفاعا عن رئيس البعثة.
ـة  كـان يـشـعر ان اشـعـر ان وولي في جتـواله في شـوارع النـاصـريـة الـقد
ـدينة بسـبب كشوفـاته التي شغلت صـحف العالم في ذلك الـوقت خصوصا ا
ــبـهـمـة الــتي حتـدث بـهـا عن وجــود اثـر يـدل عـلـى بـيت الـنـبي تـلك االشـارة ا

ابراهيم ع .
دينة ستكرمه ويحمل احد شوارعها اسمه  ألنه يدرك لو ان كـان يعتقد ان ا
عراقـيا فعل مثلـما فعله هو في مـدينة لندن سيـدفع اهل العاصمة الـبريطانية

ألطالق اسمه على احد شوارعها.
الى اآلن مجرد التفكير في طرح . كهذا ان يكون شارعا
ـــهــنــدس بـــأسم لــيـــونــاردو وولي ومـــثــله يـــســتــحق ا
الـبـلــجـيـكـي الـذي خـطط مــديـنـة الــنـاصـريــة .مـجـرد
الـتفكير بهذا يـعتبر تأبوهـا ومقترحاً يصب في حقل
ـا سيـقول الـبـعض : هو اليـسـتحق ألنه احلـرام  ر
سـرق اثـارنا .اقـول اثـارنـا تـؤدي غرضـهـا هـناك في
فيـما اثـارنـا هنـا نـهبـها مـتاحـفـهم وتعـرف الـعالم بـنـا 

اللصوص  ابناء البلد والغزاة..!.
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كثـيـرة هي الـروايـات  الـتـاريخـيـة الـتي تـتـحـدث عن شـخصـيـات  إخـتـيـارها
لقيادة الرعية إال انهم طلبوا اإلجماع أي ان يكون هناك إجماع عام على رغبة
الـرعية أو الـناس على تـوليهم اخلالفة  ,وعـكس ذلك فان اخلالفة او مـسؤولية
ـثال ال احلصر هـو معاوية قيـادة الناس التـعني لهم شيـئا ومنهـم على سبيل ا
ـعاويـة الثـاني جده مـعاويـة بن أبي سفـيان الذي ويـلقب  بن يـزيد بن مـعاوية 
قـاتل سـيــد بـلـغــاء الـعـرب اإلمــام عـلي بن أبي طــالب (عـلــيه الـسالم) من أجل
الـذي قـاتل ســيـد شـبـاب أهل اجلـنـة اإلمـام الـسـلـطـة وأبـوه يـزيـد بـن مـعـاويـة 
احلـسـ بن عــلي (عـلـيه الــسالم )من  أجل الـســلـطـة  تــصـوروا هـذا الـرجل
حيـث قال أن رفض إسـتالم اخلالفـة ألسـبـاب تـتـعـلق بـعـدم رغـبـة الـناس فـيـه 
جـدي معـاوية سـلب السـلـطة من اإلمـام علي بن ابي طـالب وأبي يـزيد سـلبـها
صطفى اإلمام احلس بن علي بن ابي طالب  وبذلك لم من حفيد الرسول ا
يـساهـم أبدا مع غـيـره من الـذين سـاهـمـوا بتـسـلم الـسـلـطـات ومن ثم أساءوا
مع للـناس لـينـزل علـيهم فـيمـا بعـد غضب رب الـعرش الـعظـيم لسـوء أعمـالهم 
سـلـمـ وهـنا أخـاطب األحـزاب الـتي اسـتلـمت الـسـلـطات في خـلق اللـه من ا
الـعـراق بـعـد عام 2003 فـأقول هـذا ابن يـزيد قـاتل احلـس (عـلـيه السالم )
كـان نقـيـا وصـادقا مع الـنـاس بنـظـرته لألمـور ورفض إسـتالم السـلـطات ألنه
ـسـتـوى األخر فـان هـنـاك رجالً اخـر من الـفريق وعـلى ا رأى غـيـره أحق بهـا 
انه محمـد بن احلنفية ذلك ان  الـثاني فريق االصاله والـرجولة والعدالـة واال
فان له موقفاً أخـر بنظرته للسـلطات كما تقول العـلوي العالم الزاهد الـشجاع 
سلم مع جهات أخرى كانت مـصادر التاريخ حيث رشحه أنصاره خلالفة ا
تـعرف قـيمه وأصـله وإنه أحد أجنـال اإلمـام علي بن ابي طـالب (علـيه السالم)
اال أنه رفض ذلك قـائال لـو أن سـعـداً مـولى مـعـاويـة لم يـبـايع ليّ فـأني أرفض
كي قـيادة الـناس كـوني أرغب بـاإلجمـاع أي انه كان يـريـد إجمـاع االمة عـليه 
تكـون قـيادته لـلـناس قـيـادة أصولـية ومـبـدئيـة ووفق مـباد وقـيم الـسمـاء هذه
ـقـدمـة جـئت بـهـا ألبـ ألولـئك الـذين رفـضــهم الـشـعب بـكل فـئـاته  ولم يـبق ا
بان عليهم أن كنهم التـخلي عنها  تمتعون بـأمتيازات ال معـهم اال أنصارهم ا
ثـابة الـشرك يـعوا ذلك جـيدا وأن يـعلـمـوا أن قتل الـناس من  الـكبـائـر وهي  
حـيث جل شـأنه هو من يـخلق النـها تـدخل مبـاشـرة بتـحدي إرادة الـله تـعالى 
البـشر فـتـأتي األحزاب ولـغرض بـقائـها بـالسـلطـة وبحـجج واهيـة ليس لـها في
مـيدان الـعـقل واالدراك أي أسـاس فـتقـتـلـهم  مـتنـاسـ ان الـشـعب سوف لن
وسيـزداد إصرارا على مـقارعـتهم حتى يـزيلـهم من قيادة يـنسى فعـلتهـم هذه 
ذلة والتراجع والتبعية الدولة التي اذلوها ولم يقدموا لها أي شيء يُذكر عدا ا
وبـقع الدم التي مألت أرض الـعراق وهـنا البد من كـلمـة حق تقال كـفاكم قتال
لـلـنـاس فان الـقـتل سـيـزيـدهم صـالبة النـهم الشـي عـندهـم يـخافـوا فـقـدانه من

وسيـعـجل الله تـعـالى بأزاحـتكم من كـراسي الـسلـطة نـاحيـة 
فـهو جل شأنه يهـلك ملوكا ويـستخلف أخـرين من ناحية
اتـعظوا اذا كـان لديكم رغـبة وقدرة عـلى اإلتعاظ ثـانية 
واخـدمــوا شــعـبــكم  فــانه  أحق بــاخلـدمــة من غــيـره 
ولـتكــــــن هويـتكم هوية األصـالة والرجـولة  وهي هوية
.. وأعــلـــمــوا إذا كــان الـــشــعب الـــعــراق والــعـــراقــيـــ

قتدر. فأن ألله هو القوي ا ضعيفا


