مخز كتاب
ُم ّ

العالم العربي من االنقدام إلى المصالحات
ندوات 67
عمسية متخررة عقجىا مخكد دراسات الذخق األوسط يػمي
عج ىحا الكتاب حريمة نجوة
ُي ّ
ّ

ٕٗ ٕٓٔ8 /ٔٔ/ٕ٘-بعشػان "العالع العخبي مغ االنقدام إلى السرالحات" ،شارك فييا نحػ مائة
مغ الخبخاء واألكاديسييغ ورجال الدياسة مغ خسذ بمجان عخبية باإلضافة إلى األردن .يتشاول

الكتاب حالة االنقدام الخاىشة في العالع العخبي وما تذيجه دول عخبية عجيجة مغ حالة انقدام
وفػضى عمى السدتػى الػششي ،وآثارىا عمى األوضاع الدياسية واألمشية واالقترادية
واالجتساعية ،وما يذيجه أيزا مغ صخاعات عخبية بيشية عمى مدتػى الجول والتيارات والقػى
الدياسية وكيفية استغالليا في تحػيل الرخاع في السشصقة مغ صخاع عخبي -إسخائيمي أساسا
وعمى السدتػى االستخاتيجي إلى صخاعات عخبية -عخبية وعخبية -إسالمية ،ثع يشتقل الكتاب إلى
استكذاف التحجيات التي تػاجو مدار الخخوج مغ حالة التسدق الحالية في الػشغ العخبي ،وكيفية
بمػرة شخوط الخخوج مغ ىحه الحالة ،والسدائل الستعمقة بيا ،مثل :السرالحات الػششية والحػارات
حجة صخاع السحاور،
الػششية والذخاكات الدياسية ،باإلضافة إلى السرالحات القػمية وتخفيف ّ
ار شامميغ يعدزان الجور
وإعادة تشطيع العالقات الخارجية عمى أسذ مذتخكة تحقق تشسية واستقخ ا

العخبي وتكاممو إقميسيا ودوليا ،ويخّفزان مدببات الرخاعات واالستشداف الجاخمي.
وتأتي خمفية ىحه الشجوة ،وثع الكتاب ،استكساال إلشار فكخ وسياسي مػحج بجأه السخكد مشح
عام ٕ٘ٔٓ لمسداىسة في تحقيق واقع عخبي قػمي ووششي قائع عمى التػافق والسرالحة ،وممتئع
بذخاكات سياسية حقيقية ،وتؤسذ لػاقع عخبي قادر عمى تجاوز العقبات ،والتغمب عمى
التحجيات ،ومشترخ لقزاياه السخكدية ،وعمى رأسيا القزية الفمدصيشية والتعاون العخبي السذتخك،
ليكػن لمعالع العخبي بأقصاره وشعػبو وقػاه الدياسية واالقترادية واالجتساعية دور فاعل عمى
السدتػييغ اإلقميسي والجولي.
يدتيل الكتاب في بابه األول في تػضيح التجاعيات الدياسية واألمشية لحالة االنقدام الخاىشة
و
ّ

في العالع العخبي تحت عشػان "الحالة الخاىشة في العالع العخبي واستخاتيجيات تحقيق السرالحات"،
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أن الجول العخبية مشقدسة حػل العجيج مغ القزايا ،أىسيا :الخالفات
حيث يذيخ الكتاب إلى ّ

الحجودية التي تخكيا االستعسار كقشابل مػقػتة تترارع األنطسة حػليا ،واالنقدامات الحادة بيغ
الجول العخبية حػل عالقاتيا بجول اإلقميع (تخكيا ،إيخان ،إسخائيل) ،واالنقدام حػل عسمية الدالم
مع إسخائيل ،وحػل السػقف مغ الفرائل الفمدصيشية ،وانقدام الجول العخبية مشح ثػرات الخبيع
ٍ
سببت حالة االنقدام والخالفات العخبية
العخبي وما بعجىا إلى محاور واتجاىات متعجدة .وقج ّ

آثار سياسية واسعة ،أبخزىا :انكفاء العسل العخبي السذتخك ،حتى في حجوده
بأبعادىا السختمفة ا
الجنيا ،أل

قزية عخ ٍ
بية مذتخكة وعمى رأس ىحه القزايا قزية العخب السخكدية القزية

الفمدصيشية ،وعجم فاعمية مشرات العسل السذتخك العخبية مثل مجمذ التعاون الخميجي واالتحاد
السغاربي ،باإلضافة إلى اجتياح االستقصاب السحىبي واإلثشي لمعجيج مغ السجتسعات العخبية عمى
ضػء االستقصابات البيشية العخبية واإلقميسية كسا جخى في العخاق وسػرية وليبيا واليسغ ،وأيزا
تغػل الجول العطسى وحتى اإلقميسية عمى العالع العخبي وزيادة االعتساد عمى القػى األجشبية
ّ
نتيجة لالنقدام العخبي والرخاع البيشي بيغ الجول العخبية ،وزيادة االلتراق بيا ،وذلظ شسعا في
نطخ النحدار التأثيخ العخبي في ىحه السحافل.
حسايتيا ومداعجتيا في السحافل الجولية؛ ا
ويؤصل الفصل الثاني في الباب األول لبشاء الذخاكة الدياسية والجساعة الػششية في العالع
ّ
العخبي والتحجيات التي تػاجييا ،حيث يتصخق إلى شخح مفيػم الذخاكة الدياسية والجساعة
أخيخ العػامل
الػششية ،وأيزا متصمبات تحقيقيا والتحجيات والعػائق التي تقف في شخيقيا ،و ا
السذتخكة وعشاصخ التػافق الالزم تػافخىا لتحقيق الذخاكة الدياسية وبشاء الجساعة الػششية ،ثع
يححر مغ أن البجيل عغ الذخاكة الدياسة ىػ العدلة ،وبالسقابل فإن الذخاكة الدياسية والجساعة
ٍ
كل مغ األغمبية واألقمية ،وتدسح لكل مشيسا بالجفاع عغ
الػششية تزسغ حساية مرالح ّ
مرالحيسا ،وبامتالك حق الفيتػ ضج الق اخرات التي تزخ بسرالح أ

فئة مغ فئات السجتسع،

لزسان األمغ لمجسيع ،وبالتالي تحقيق التػازن بيغ القػى الدياسية ومشع استبجاد أ

مشيا عمى

األخخى.
ويشتقل الباب الثاني مغ الكتاب إلى دراسة حاالت مغ العالع العخبي وآفاق السرالحة الػششية
فييا .حيث يبجأ في فرمو األول بالتصخق إلى الحالة السرخية ،والبحث في جحور وسسات األزمة
الدياسية الخاىشة في مرخ مغ خالل استعخاض تصػر األزمة مشح مخحمة ما قبل الثػرة ،ثع مخحمة
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الثػرة وما رافقيا مغ مشعصفات سياسية حادة مع انتخاب الخئيذ دمحم مخسي ،وصػال إلى مخحمة ما
بعج مخسي وعمى فتختيغ :ما قبل انتخاب الخئيذ عبج الفتاح الديدي ،ومغ وقت تدمسو لمدمصة
حتى اآلن .ويخُمز فييا إلى أن األزمة التي تعيذيا مرخ حاليا نجست أساسا عغ فذل القػى
التي شاركت في صشع ثػرة ٕ٘ يشايخ (ٕٔٔٓ) في إقامة نطام أكثخ ديسقخاشية مغ الشطام القجيع
الح

نجحت في إسقاط رأسو مع بقاء جحوره حية تزخب في أعساق السجتسع ،األمخ الح

أدى

وبعجا عغ
بجوره إلى إجياض الثػرة في الشياية واستيالء نطام أكثخ تزييقا عمى الحخيات ُ

الجيسقخاشية .ثع يدتعخض أىع األفكار التي تزسشتيا "مبادرات الرمح" التي استيجفت البحث عغ
مخت بيا مرخ مشح ٖٓ يػنيػ (ٖٕٔٓ) تحجيجا ،ويحاول استخالص
مخخج لألزمة الدياسية التي ّ

حقيقة فذل تمظ السبادرات لعجم امتالك أ مشيا ما يكفي مغ السقػمات الالزمة لزسان نجاحيا،

إما لقرػر في فيع شبيعة األزمة ،أو لعجم تػافخ اإلرادة الالزمة لتجاوزىا ،أو االثشيغ معا .وفي
أن مذكمة الحالة السرخية أن انتكاساتيا تؤد النتكاسة العالع العخبي
نياية الفرل ،يؤكج الكتاب ّ

الحل في الػقت ذاتو ،مع التأكيج عمى
كّمو ،وفي لحطة مغ المحطات ،تبجو مرخ ىي السذكمة و ّ

أن السعخكة الحقيقية ىي معخكة الجيسقخاشية والجفاع عشيا في العالع العخبي وفي مرخ تحجيجا،
ّ
أن ىحا ىػ الشزال الػحيج الح
وّ

يكفل لمسجتسع التػازن مع الدمصة والجفاع عغ نفدو وإنجازاتو.

أما الفصل الثاني مغ الباب الثاني فيشاقر آفاق السرالحة الػششية في فمدصيغ ،حيث يدتيل
محجديغ
التعخف عمى إمكانيات تحقيق السرالحة الػششية الفمدصيشية مغ خالل ّ
الكتاب الفرل ب ّ
أساسييغ ،ىسا :البيئة اإلقميسية والجولية السؤثخة في مدار السرالحة الفمدصيشية ،وشبيعة
ٍ
السرالحة الفمدصيشية السشذػدة .فالتغييخ في البيئة اإلقميسية غيخ كاف ْ
بأن يحدع ميدان القػة أل ّ
التغيخ الح شيجتو الدياسة الجولية مسثال باإلدارة األمخيكية الججيجة
شخف مغ األشخاف ،كسا أن ّ
في عيج دونالج تخامب قج أضعف مغ السذخوع الدياسي لمدمصة الػششية الفمدصيشية ،ولكشو في

الػقت نفدو يدتيجف بأن يجعل حساس جدءا مغ السذخوع الدياسي القائع عمى الحمػل اإلندانية،
وبالتالي نجج أن مشصػق الدياسة األمخيكية الحالية ييجف إلى تحقيق سياسة االحتػاء السددوج
لصخفي االنقدام ،مغ خالل إدامة عسخ االنقدام أوال ،والتحكع في قجرة الصخفيغ عمى التغييخ،
أن تتفق عمى السذخوع الدياسي السػحج،
ومغ جية أخخى ،فإن القيادات الفمدصيشية لع تدتصع ْ

الكل الفمدصيشي في
األمخ الح تدبب في إعاقة تحقيق الػحجة الػششية الذاممة التي تعشي إشخاك ّ
السرالحة ،ومغ ىشا تبخز أىسية وجػد اإلسشاد الذعبي لمسرالحة ،باإلضافة إلى تقػية
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وبأقل األخصار .وإضافة إلى ما سبق ،فإن
مسا يجعميا قادرة عمى مػاجية التحجيات
ّ
السؤسدات ّ
لعجة أسباب ،مشيا :الخالف األيجلػجي بيغ حخكتي فتح وحساس ،فحخكة
السرالحة الفمدصيشية لع تتع ّ
فتح حخكة وششية عمسانية ،بيشسا حخكة حساس حخكة إسالمية ،وحخكة فتح تتبشى السفاوضات

الدياسية والسقاومة الذعبية الدمسية واألدوات القانػنية والجبمػماسية لمػصػل إلى إنياء االحتالل
اإلسخائيمي وقيام الجولة الفمدصيشية السدتقمة وعاصستيا القجس الذخقية ،بيشسا تػضف حخكة حساس
السقاومة السدمحة وكل األدوات األخخى ،وال تؤمغ بأن السفاوضات الدمسية يسكغ أن تحقق األىجاف
الػششية الفمدصيشية ،وال تدال كل مشيسا تتسدظ بخياراتيا الشزالية دون اعتبار خيارات الصخف اآلخخ.
ومغ خالل دراسة العػامل وسيشاريػىات مدتقبل أزمة االنقدام ،فإن جسػد الػضع الخاىغ يطل قائسا،
األمخ الح يجعػ إلى ضخورة بحل جيػد أكبخ لتذجيع أشخاف االنقدام عمى إنيائو وشي صفحتو
ّ
حج لتجاعياتو الخصيخة عمى القزية الفمدصيشية وعمى الػضع العخبي.
ووضع ّ
ويدتسخ الباب الثالث مغ الكتاب في دراسة آفاق السرالحة الػششية في العالع العخبي ،حيث
يتحجث في الفصل األول عغ السرالحة الػششية في سػرية بعج عام ٕٔٔٓ وثالثية السأمػل
دور متدايجا
والتصػيع والتػضيف ،ويدتعخض الكتاب محصات ميسة في مدار السرالحة شيجت ا
لمفػاعل اإلقميسية والجولية مقابل الفػاعل الدػرية الدياسية والعدكخية واإلدارية باعتبار السرالحة
الػششية ىجفا وششيا يجعع االستقخار السحمي والفاعمية الخارجية ،ودافعا رئيديا باتجاه عسميات بشاء
وإعسار شاممة مدتجامة .ابتجاء مغ السبادرة العخبية التي تقجمت بيا الجامعة العخبية متزسشة ٖٔ
بشجا لتدػية األزمة ،وتجعػ فييا الحكػمة الدػرية إلى الػقف الفػر لكل أعسال العشف ضج
السجنييغ ،وعمى أن "الحػار يكػن عمى أساس السرالح الػششية الدػرية العميا " ،إال أن فذل
السبادرة مع الػفػد الستكخرة لمسرالحة دعا الجامعة العخبية إلى تعميق عزػية سػرية فييا.
مخور بسبادرة السجتسع الجولي فيسا يعخف بسدار جشيف ،حيث تقجم كػفي عشان في شباط/
و ا
فبخايخ ٕٕٔٓ بالشقاط الدتة لحل األزمة الدػرية حدب رؤية األمع الستحجة والسجتسع الجولي ،ثع
تال ذلظ إصجار وثيقة جشيف ٔ ،تمتو عجة مبادرة واجتساعات بيغ الصخفيغ نتج عشيا ما تع االتفاق
عميو في فييشا ٔ وفييشا ٕ ،إلى أن صجر في كانػن األول /ديدسبخ ٕ٘ٔٓ باإلجساع ولمسخة
األولى مشح بجء األزمة قخار رقع (ٕٕٗ٘) الح ُيحجد خارشة شخيق تبجأ بسفاوضات بيغ الشطام
والسعارضة ،ويشز عمى وقف إشالق الشار ،وتذكيل حكع انتقالي في غزػن ستة أشيخ،
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شيخ ،وصػال إلى ما يعخف بسدار األستانة في نياية عام ٕٓٔ7
ا
وتشطيع انتخابات خالل ٔ8
الح بجأ بعج تجخل القػات العدكخية الخوسية في األزمة الدػرية وشخحيا لسشطػرىا في السرالحة
والسبشي عمى محاربة اإلرىاب وتصػيع السعارضة الدػرية لمقبػل بذخوط الشطام الدػر خرػصا
ّ
بعج معخكة حمب ،وسعييا إلى ضبط الجبيات القتالية تسييجا لمسدار الدياسي ،مع التأكيج مغ
الحل الػحيج سيكػن مغ خالل عسمية سياسية مبشية عمى
جسيع األشخاف السذاركة عمى أن
ّ
تصبيق قخار مجمذ األمغ (ٕٕٗ٘) بالكامل .ويخى الكتاب أىسية إعادة قخاءة بيان جشيف
األساسي وفق مفيػم اقتدام الحكع والرالحيات ال السػاقع الحكػمية فحدب ،وىحا يعشي تقجيع
أولػية االنتخابات السخاقبة دوليا عمى أ

مدار آخخ ،باعتبار أن عمى السعارضة والشطام

االحتكام لمذارع لتثبيت الذخعية ،وال بج أن تدعى الجول الجاعسة لمحل في سػرية مع الدػرييغ
إلى تقػية مشطػمة الحكع السحمي وشخعشتو مؤسديا كشسػذج في ضبط األمغ السحمي والدمع
فخز شخعية تفاوضية لمسخحمة السقبمة تزسغ نػعا
األىمي وضسان االستقخار السحمي ،ومغ ثع إ ا
مغ االستقالل اإلدار والسالي وفق إشار وحجة األراضي الدػرية .وال يسكغ تحقيق ذلظ بسعدل
عغ مدار االنتقال الدياسي والتفاىع عمى تغييخ حقيقي في السخكد .في نياية ىحا الفرل
يعخف السرالحة السحمية
يدتفيس الكتاب في ذكخ تجخبة السرالحات السحمية في سػرية ،حيث ّ
القائسة في سػرية بأنيا :عسمية تفاوضية محمية تتع بيغ مسثمي كل مغ الشطام والسجتسعات

السحمية ،يتع بسػجبيا استعادة الشطام الديصخة عمى السشاشق التي خدخىا في وقت سابق مع
إدارتيا بذكل حرخ عبخ مؤسداتو ،بالتدامغ مع تدػية وضع مشاصخ الثػرة ومسثميو عبخ
عسميات تدػية فخدية ،ومشح سكان تمظ السشاشق اإلذن بالعػدة لسشازليع ،وفي عجة حاالت ال يتع
االلتدام بذخط عػدة الدكان لسشازليع .ويقارن الكتاب جسيع عسميات السرالحة التي جخت عمى
مدتػى العالع بالتجخبة الدػرية ،وكيف أنيا انتيت برياغة عقج اجتساعي ججيج داخل تمظ الجول
وإعادة إصالح جحر وشامل لسؤسدات الجولة وسمػكيا ،لكغ يتبيغ أن العسمية أعقج بكثيخ مسا
تتحػل معيا
يتع التعاشي معو في سػرية ،لحاجتيا شيفا واسعا مغ اإلجخاءات القانػنية والدياسية ّ
لتذكل مجخال حقيقيا لالستقخار والدمع األىمي.
آنيةّ ،
إلى عسمية استخاتيجية وليدت مجخد تكتيكات ّ
يصخح الفصل الثاني مغ الباب الثالث آفاق السرالحة الػششية في العخاق ،ويشاقر قزية أساسية
وىي مدؤولية الشطع الدياسية الستعاقبة عمى العخاق والقػى الدياسية الخارجية عغ االنقدام ،كسا

أن مدؤولية السرالحة الػششية "ومذخوعيا ُيذكالن مدؤولية تزامشية يتحسل أعبائيا
يؤكج عمى ّ
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كل مغ الحكػمة والبخلسان وكافة األحداب والقػى الدياسية والتيارات والذخريات الدياسية،

داخل وخارج العسمية الدياسية ،باإلضافة إلى مؤسدات السجتسع السجني .ويفتخض الكتاب أن

يكػن الخيار الػششي /السجني الجيسػقخاشي ىػ الخيار االستخاتيجي لمسرالحة ،مع تخك السػاششيغ

يسارسػن معتقجاتيع بيدخ وحخية ،ومع وجػد رؤية جامعة لمسرالحة ،بجال مغ كػنيا مجدأة أو

مخحمية أو تقترخ عمى شخف دون آخخ .ومغ خالل بحث الدبل واالستخاتيجيات الفاعمة في
إن أول خصػة في سبيل تحقيق مرالحة وششية حقيقية
ضسان نجاح تحقيق مرالحة وششية ف ّ
وجادة يجب أ ن تتسثل في تعجيل الجستػر العخاقي الجائع الحالي ،و تشقيتو مغ كل السػاد والعبارات

يديل
التي فييا إشارات شائفية أو تحخيزية أو محاباة لفئة عمى أخخى ،أو كل ما يسكغ أن ّ
عسمية تفتيت العخاق ،ثع العسل عمى حرخ الدالح بيج الجولة ،الجير والذخشة ،وإنياء وجػد

السميذيات السدمحة التابعة لألحداب الدياسية الصائفية والعخقية ،أو التي تتحكع بيا جيات

خارجية ،والعسل أيزا عمى غمق كل السحصات الفزائية ذات الربغة الصائفية والعشرخية،
وكحلظ الرحف واإلذاعات السحمية والخارجية التي تبث سسػم التفخقة والتباعج والذحغ الصائفي

والعخقي بيغ أبشاء العخاق ،أو تذجعيع عمى مسارسات بالية ومتخمفة ،وسيداعج تكثيف السذاركة

أخيخ وضع الخصط التشسػية
الذعبية في حسالت مكافحة كل ما يؤد إلى شق الرف الػششي ،و ا
التي تزسغ إقامة السذاريع التي تػفخ الخجمات لمعخاقييغ وتػفخ العسل لألعجاد اليائمة مغ
العاشميغ.

يفتح الباب الرابع آفاق السرالحات القػمية في العالع العخبي مغ مشطػر آخخ ،فالفصل

األول مشو يتحجث عغ آفاق السرالحة بيغ التيارات والقػى الدياسية العخبية القػمية واإلسالمية

واليدارية والػششية ،وعغ ثػابت معيشة يسكغ أن تكػن قػاسع مذتخكة لمقاء سياسي بيغ

القػى الفاعمة السختمفة عغ شخيق الدعي السذتخك لبشاء تيار أو تكتل عخبي قادر عمى
تغييخ واقع الحال الستسثل بغياب مػقف عخبي مػحج مغ قزايا ميسة محمية أو إقميسية أو

دولية ،ىحه الثػابت ىي االنتساء إلى األمة ،ووحجة األمة ،والديادة واالستقالل ،واالتفاق
وبيغ الكتاب أ ّن القػى اإلسالمية والقػمية واليدارية كانت في خشجق
عمى العجو الػاحجّ .
لكغ تصػر
واحج مع بجاية الحخاك الذعبي في مخحمة الخبيع العخبي في أكثخ مغ بمجّ ،

األحجاث أدى إلى تأزيع العالقة بيغ ىحه القػى ،إال أن ىحه القػى عمى وجو الخرػص
نجحت مع بعس القػى الػششية وفي بعس البمجان في خمق شخاكة سياسية مغ نػع ما،
لكغ ىحه التجارب لع تجخل إلى عسق القػاعج ولع تدتصع أن تػاجو ارتجادات الخبيع العخبي

وانعكاساتو عمى ىحه التفاىسات وصشع التشديق السصمػب.
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وفي الفصل الثاني يتشاول الكتاب أزمة السحاور العخبية وآفاق السرالحة بيشيا ،حيث
يتجرج تاريخيا في األحجاث التي عرفت بالعالع العخبي وأدت إلى تبمػر محػريغ مختبصيغ عمى
نحػ كبيخ بالقػى اإلقميسية والجولية عمى الداحة العخبية .األمخ الح

أدى إلى دخػل ىحيغ

السحػريغ في صخاعات سياسية واقترادية وعدكخية عمى حداب الذعػب ،فسحػر ُيعخف بسحػر
"االعتجال" ،ومحػر ُيعخف بسحػر "السسانعة والسقاومة" .يجور السحػر األول في فمظ الػاليات

الستحجة األمخيكية واالتحاد األوروبي ،وييادن إسخائيل ويدعى إلى تصبيع العالقات معيا،
والسحػر الثاني يجور في فمظ إيخان ،ويدعى إلى التحالف أو التعاون مع روسيا والريغ ،أما بقية
الجول العخبية فإنيا مشذغمة بأمػرىا الجاخمية ،وال تفكخ باالنزسام إلى ىحا السحػر أو ذاك.
ويتػقع الكتاب ثالثة سيشاريػىات مدتقبمية ليحيغ السحػريغ خالل العقج الدمشي القادم (-ٕٓٔ8
مجعسا ذلظ بالسؤشخات التي تؤد إلى تحقق كل سيشاريػ :أوليا استسخار الػضع الخاىغ
ّ )ٕٕٓ8

في الػشغ العخبي عمى الرعيج الفمدصيشي ،والُقصخ العخبي ،واإلقميسي والجولي .وثانييا يتسثل

بازدياد قػة محػر السقاومة والسسانعة ونجاحو في سػرية مع ضعف محػر االعتجال وفقجان
تحل
نفػذه .أما الديشاريػ األخيخ فيتسثل بدوال محػر االعتجال والسسانعة والسقاومة ،حيث ّ

محميسا مرالحة عخبية.

ويشاقر الفصل الثالث مغ الباب مجخيات وتصػر األزمة الخميجية ،بػصفيا أزمة ثقة وغياب
تػافق في العجيج مغ القزايا واألحجاث اإلقميسية والجولية بسا يذيخ إلى عسق األزمة وتجاعياتيا
السحتسمة عمى مشطػمة مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية كػنيا أخصخ أزمة تعرف بالسشصقة
وتيجد ذلظ الكيان ،وقج وصمت ىحه األزمة مغ ازدياد الترعيج والتػتخ إلى إعالن ثالث دول
خميجية ىي؛ الدعػدية واإلمارات والبحخيغ باإلضافة إلى مرخ في ٘ حديخان /يػنيػ  ٕٓٔ7عغ
قصع العالقات الجبمػماسية مع قصخ ،وإغالق الحجود والسجال الجػ والبحخ معيا ،األمخ الح
يعشي تيجيج السشطػمة الخميجية إذا لع يتع تجارك تجاعيات تمظ األزمة واحتػائيا ضسغ حجودىا
الحالية ومشع وصػليا إلى مدتػيات ال يسكغ الديصخة عمييا .ثع يشاقر الكتاب الديشاريػىات
السحتسمة لألزمة ،وىي سيشاريػ االنفخاج والسرالحة ،أو سيشاريػ الترعيج والتفاقع ،أو سيشاريػ
لحل شػيل األمج
االستسخار وجسػد اتجاىات الحل .ويخمز الكتاب إلى وضع قػاعج تؤسذ ّ
لألزمة الخميجية الخاىشة ،وأبخزىا :أن يكػن
الحل خميجيا عخبيا يحفظ استقالل وسيادة جسيع
ّ
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الحل وليذ
األشخاف ،مع عجم السسانعة مغ وجػد دعع سياسي عام إقميسيا ودوليا لمجفع باتجاه
ّ
ّ
التأزيع .وبمػرة مذخوع السػاجية الجساعية لمتحجيات السذتخكة ليكػن أساس رسع الدياسات
السذتخكة .والتػصل إلى مقاربة مذتخكة صخيحة وواضحة في التعامل مع الجساعات اإلرىابية
الحقيقية السعادية لمسرالح العخبية ،مع السحافطة في نفذ الػقت عمى مػقف متػازن إزاء تيارات
اإلسالم الدياسي السعتجل ،بعيجا عغ الخرػمات الدياسية معيا في أ ّ قصخ عخبي العتبارات
الجاخمية ،والسحافطة عمى
محمية .باإلضافة إلى عجم الدّج بالقزية الفمدصيشية في الخالفات
ّ
مػقف عخبي مػحج ضج االحتالل اإلسخائيمي ،بسا في ذلظ عجم إقحام حخكة حساس في األزمة.
ّ

الباب الخامس واألخيخ مغ الكتاب يحىب بالقارئ إلى رؤية العالع العخبي بيغ عيجيغ :االنقدام
يذخز الػاقع العخبي بسرصمح "عيج االنقدام" ،ويتجاوز األمخ
والسرالحات ،ففي فصله األول ّ

بيحا السعشى مجخد االنقدام الدياسي واالختالف الحاد في وجيات الشطخ بيغ دول جارة وشقيقة
يتعجاه إلى ألػان
إلى ما ىػ أكثخ وأعسق بذكل ال يقترخ فقط عمى العالقات "بيغ الجولية" ،بل ّ

وأشكال مغ االنقدام داخل الجولة الػاحجة والسجتسع الػاحج ،مسا يػّلج حاالت ال نيائية مغ التذخذم

والتبعثخ واالنكذاف مقابل العجو الستخبز الح

ُيدعجه بال شظ أن تتدايج ىحه االنقدامات

وتتعسق .ثع يتداءل مغ أيغ يسكغ البجء في خمق جػ صحي مشاسب إلجخاء مرالحة شاممة؟
ىل نبجأ مغ الجانب الدياسي أم الفكخ (تشازع السذخوعيغ اإلسالمي والميبخالي العمساني) أم
أن الػضع الحالي صعب ودقيق ،ولكغ ال مفخ مغ محاولة
االجتساعي والثقافي؟ ويخمز إلى ّ
إصالحو قبل فػات األوان وفق ىجف بعيج السجى؛ وىػ التدامي عغ ىحه الحجود السرشػعة

وصػال إلى وحجة سياسية شاممة ،أو إلى تكامل اقتراد

وأمشي عمى غخار تجخبة االتحاد

األوروبي .وال يجب أن يكػن ىشاك خالف حػل ضخورة اإلصالح الدياسي وصػال إلى
شكل آخخ مشاسب مغ أشكال

ديسقخاشية ُمخضية ،سػاء عمى الصخيقة الغخبية ،أو حدب أ
التػافق والسذاركة الدياسية التي تقػد إلى حكع رشيج ومشفتح .وبعج االنتياء مغ مخحمة االنقدام
العخبي ،ال بج مغ تثبيت مخحمة السرالحة عغ شخيق إبخام تحالف إقميسي رسسي وشعبي يقزي
عمى الفتشة الصائفية الدشية الذيعية ويشيي السػاجية الخميجية اإليخانية ،ويزع أساسا لحل سياسي
يشيي الحخب في سػرية واليسغ ويعسل عمى إبخام معاىجة أمشية عخبية إيخانية تخكية لمتعاير
الدمسي واحتخام الديادة الػششية وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية ،واالتفاق عمى ثالثة أمػر؛
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أوليا القزية الفمدصيشية والذخوط العادلة لمدالم مع إسخائيل ،وثانييا بخنامج لمتكامل اإلقميسي
االقتراد

والدياسي والثقافي ،وثالثيا االتفاق عمى نيج متػازن لمعالقات مع الجول والكتل

الكبخى بال عجاء وال تبعية .الفصل الثاني يتصخق إلى العػامل الجاخمية والخارجية التي ساىست
في خمق حالة التجدئة واالنقدام وسبل الخخوج مشيا ،مع ذكخ شػاىج تاريخية ومقاربتيا بالحالة
القائسة ،ومشيا السذخوع القػمي العخبي الح

ضيخ في مرخ في خسديشيات القخن الساضي،

شكل بارقة أمل ججيجة لألمة في الػحجة ونبح االنقدام عبخ الػحجة التي
حيث أن ىحا السذخوع ّ
نذأت بيغ مرخ وسػرية مصمع الدتيشيات كشػاة لمػحجة الذاممة ،األمخ الح
أن السذخوع القػمي الح
شميعيا قياديا .إال ّ

دور
أعصى مرخ ا

تبشاه الخئيذ السرخ الخاحل جسال عبج الشاصخ
ّ

غيب دور السجتسع
أخفق في بشاء مؤسدات تحسل ىحا السذخوع وتدعى إلى تحقيق أىجافو ،حيث ّ

أن مذخوع عبج
السجني وأضعفو وع ّ
صمو في مختمف السؤسدات والسشابخ .وكانت نتيجة ذلظ ّ
ميج الصخيق لدقػط ذلظ
الشاصخ لع يجج قػى مجتسعية أو مؤسدات مجنية تحسمو ،األمخ الحى ّ

ضل استفحال دور الدمصة وأجيدتيا األمشية ،واستذخاء السسارسات غيخ الجيسقخاشية.
السذخوع فى ّ

ٍ
رؤية وخارشة شخيق مفرمة لالنتقال مغ
وفي الختام ،يعقج الكتاب اآلمال عمى بمػرة مالمح
االنقدام إلى السرالحة عمى السدتػى الػششي والقػمي ،وذلظ وفق مبادئ وأسذ وآليات وترػر
عسمي لعسمية االنتقال ومتصمباتيا الدياسية والقانػنية واالجتساعية واالقترادية ،كسا يجعػ إلى
تبشي خصػط عامة لخؤية عخبية واقعية ،وعسمية وشاممة لمسخخج ،والتي تزع مخحمة تييئة ما قبل
الحػار ،ثع إجخاء الحػار ،ثع تحقيق الذخاكة الدياسية واالجتساعية والعير السذتخك ،والتفاىع
السيجدة ،ثع صياغة أسذ وقػاعج العقج
عمى إدراك الخصخ والتيجيج وتحجيج أولػيات األخصار
ّ

االجتساعي والشطام الدياسي األفزل ،واالعتخاف بالحقػق األساسية واإلندانية ،واالجتساع عمى

مذخوع عخبي أساسي لمشيزة.
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