كلمة د .وحيد عبد المجيد
فى الجلسة الثالثة:

مؤتمر األمن فى خضم االنحالل
بيت المستقبل
تُعني ُهذه ُالجلسة ُبموضوع ُتكثر ُفيه ُالتفاصيل ُبال ُنهايةُ ،ألنه ُيتعلق ُبدراسةُ
حاالت ُعدد ُمن ُالدول ُالعربيةُ ،وهي ُلبنانُ ،والعراقُ ،وسورياُ ،وبلدان ُالخليجُ .ودراسةُ
الحالةُ ،بطابعهاُ ,تقومُعلىُتحليل ُيتطرقُعادةً ُإلىُتفاصيلُأحداثُووقائعُوتفاعالتُ

وأنماطُعالقاتُ.وعندماُيتعلقُاألمرُبوضعُمضطربُأشدُاالضطرابُ،فيُإطارُنظامُ
إقليمي ُتداعى ُعلى ُكل ُصعيد ُتقريباًُ ،يتطلب ُاألمر ُوقتاً ُطويالً ُلمناقشة ُكل ُمن ُهذهُ
الحاالتُبأبعادهاُالمختلفةُ.

ُمرك اًز ُللخطوط ُالعامة ُللتحوالت ُالتي ُتحدث ُفي ُالبلدانُ
ولذلك ُنقدم ُهنا ُتحليالً ُ

التسعةُالمشمولةُبهذهُالجلسة ُبعيداً ُعنُالمؤثراتُالسياسيةُوالفكريةُالسائدةُفي ُلحظةُ

استقطابُعميقُفيُالمنطقةُ،ومنُدونُإصدارُأحكامُقيميةُ،واعتماداًُعلىُرؤيةُواقعيةُ

ُالرغ ُبوي ُ ُُ،ُ Wishful Thinking
مفارقة ُبعيدة ُعن ُاألمنيات ُواألحالم ُأو ُالتفكير ُ
انطالقُاً ُمنُانتمائي ُإلىُالدراسةُالواقعية ُفي ُالعالقاتُالدوليةُُ.ُ Real Politicsوهذاُ
هوُاالنحيازُالوحيد ُالذي ُ يتعينُكشفهُمنذُالبدايةُ،ألنُالموضوعيةُتتطلبُإظهارُأيُ

انحياز ُحتى ُإذا ُكان ُمنهجياً ُومنبت ُالصلة ُبأية ُخلفية ُفكرية ُأو ُسياسيةُ .ومن ُطبائعُ

األمورُ ،في ُالتحليل ُالعلميُ ،أن ُينطلق ُالمحلل ُأو ُالباحث ُمن ُمنهج ُمحدد ُيعتقد ُفيُ
سالمتهُ،ومالءمتهُللموضوعُالذيُيسعىُإلىُتحليلهُ.
وتأسيساًُعلىُذلكُ،ننطلقُفيُتحليلُالحاالتُالمدرجةُفيُهذهُالجلسةُمنُسؤالُ

"مفتاحي"ُ،ندخلُعبرهُإلىُموضوعناُ،ويتعلقُبماُحدثُفي ُالمنطقة ُعموماًُ،وأثرُعلىُ
هذهُالبلدانُ،ونوعُالتأثيرُالذيُحدثُ.
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ذاُاستعرناُبعضُالتعبيراتُالجيولوجيةُ،نقولُإنُعدةُبراكينُانفجرتُفي ُبدايةُ
ُ
وا
العقدُالجاريُ،بعدُأنُسبقهاُزلزالُكبيرُهزُالقوةُالدوليةُالتي ُكانتُاألعظمُفي ُالعالمُ
ُ
في ُبدايةُالعقدُالماضيُ،وكانتُارتداداتهُفي ُمنطقتناُأكثرُوأخطرُمنهاُفي ُغيرهاُ،ثمُ
أعقبهُزلزالُفيُقلبُجناحهاُالشرقيُمازالتُارتداداتهُتفعلُفعلهاُحتىُاليومُ.
انفجرت ُخمسة ُبراكينُفي ُصورة ُثوراتُوانتفاضاتُيسميهاُالبعضُ،في ُمجالُ
السجال ُالسياسي ُاالستقطابي ُالسائدُ ،مؤامراتُ ،ويفضل ُبعض ُآخر ُأن ُيطلق ُعليهاُ
حراكاًُسياسيُاًُ.كانُالبركانُاألشدُانفجا اًرُفيُسورياُالتيُنتناولهاُضمنُالحاالتُالمحددةُ
في ُهذه ُالجلسةُ .ويا ُله ُمن ُبركان ُرهيب ُمازال ُيقذف ُحممه ُفي ُاتجاهات ُشتى ُحتىُ
اليومُ.
نفتحُقوساًُهناُلنقولُ،بعيداًُعنُالسجاالتُاالستقطابيةُ،أنُالبركانُفيُالمجتمعُ،

تكونُنتيجةُتراكمُطويلُ،وينفجرُعندماُيصلُهذاُالتراكمُإلىُنقطةُ
ُ
كماُفي ُالطبيعةُ،ي
معينةُ .ويحدث ُهذا ُالتراكم ُبسبب ُعوامل ُداخلية ُفي ُاألساسُ ،وأهمها ُاالستبدادُ،
والطغيانُ،واهدارُكرامةُالبشرُ،واعادةُإنتاجُالتخلفُ،واختزالُالدولةُالوطنيةُفي ُسلطةُ
قاهرةُ،تختزلُبدورهاُفيُشبكاتُمصالحُيختلفُطابعهاُومكوناتهاُمنُحالةُإلىُأخرىُ.
فالعواملُالداخليةُهي ُالتي ُتحدثُأي ُانفجارُطبيعي ُكانُأوُسياسي ُ– ُاجتماعيُ.وماُ
األدوارُالخارجيةُ،حينُتوجدُ،إالُعواملُمساعدةُيتعذرُأنُتُحدثُتأثي اًرُيعتدُبهُإالُإذاُ
كانتُاألوضاعُالداخليةُمهيأةُللتأثرُبهاُ.

ولذلك ُكانت ُالبراكين ُالخمسة ُ(في ُتونسُ ،ومصرُ ،وسورياُ ،وليبياُ ،واليمن)ُ
ستنفجر ُال ُمحالةُ ،سواء ُاندلعت ُثورات ُبداية ُالعقد ُالماضي ُوانتفاضاته ُأو ُلم ُتندلعُ.
كانتُعالماتُاالنفجارُموجودةُقبلُأنُيحدث ُبسنواتُ.ولذلكُكانُحدوثهُأم اًرُطبيعياًُ
في ُضوء ُالمستوى ُالذي ُبلغه ُتراكم ُعواملهُ ،في ُالوقت ُالذي ُحدث ُفيهُ ،أو ُفي ُوقتُ

الحقُ،وبالطريقةُالتيُانفجرُبهاُ،أوُبطريقةُأخرىُُ.
هذا ُعن ُالبراكين ُالتي ُانفجرتُ .أما ُالزلزاالن ُاللذان ُحدثا ُفي ُبداية ُالعقدُ
الماضيُ،وخلقاُأجواءُوتفاعالتُدفعتُباتجاهُتسريعُمعدالتُتراكمُتلكُالبراكينُ،فكانُ
2

أولهماُفي ُالوالياتُالمتحدةُفي ُسبتمبرُُ ،1002وثانيهما ُفي ُالعراقُ(يمكنُالنظرُإلىُ
الزلزال ُالثاني ُأيضاً ُبوصفه ُارتدادُاً ُكبي اًر ُترتب ُعلى ُاألول)ُ .وكان ُإطالق ُالصراعُ

العرقيُ،أوُباألحرىُإخراجهُمنُتحتُالسطحُالذي ُظلُيتفاعلُتحتهُ،أخطرُ
المذهبي ُو ُ
ارتداداتُهذاُالزلزالُ،ألنهُكانُمنُالقوةُإلىُالحدُالذي ُانتشرُفي ُالمنطقةُ،وامتد ُإلىُ
بلدانُأخرىُمنُبينهاُسورياُ،التي ُأصبحُالوضعُفيهاُاألكثرُمأساويةُفي ُالمنطقةُحتىُ
اليومُ.

كماُأصبحُالصراعُالمذهبي ُم َّحركاً ُرئيسياً ُالستقطابُسياسي ُإقليمي ُصارُهوُ

المحورُالرئيسي ُللتفاعالت ُفي ُالمنطقةُ،وأصبحُبعض ُبلدانُالخليجُ(السعودية ُودولةُ
اإلمارات ُوالبحرين) ُفي ُصدارة ُأحد ُطرفي ُهذا ُاالستقطابُ ،الذي ُتتصدر ُإيران ُطرفهُ
الثانيُُ.
وغدتُسورياُوالعراقُساحتينُأساسيتين ُلهذاُالصراعُ– ُاالستقطابُالذي ُأحدثُ
ال ُكبي اًر ُفي ُأنماط ُالتفاعالت ُفي ُداخل ُالبلدينُ .فقد ُتحولت ُالثورة ُ– ُاالنتفاضة ُ–ُ
تحو ً

الحراك ُ"ُ -المؤامرة" ُفي ُسوريا ُإلى ُصراع ُاجتماعي ُممتد ُيُغذيه ُاالستقطاب ُاإلقليميُ،

وتصبُقوىُدوليةُزيتاًُعلىُنارهُطولُالوقتُفيُسعيهاُإلىُتكريسُنفوذهاُوتحقيقُأكبرُ
مقدار ُمن ُمصالحها ُفي ُالمنطقةُ .كما ُتحول ُالصراع ُضد ُاإلرهابُ ،الذي ُتنامي ُفيُ
يركية ُعليهُ ،إلى ُصراع ُاجتماعي ُممتد ُأيضاً ُتتداخل ُفيه ُقوىُ
العراق ُبعد ُالحرب ُاألم ُ

إقليميةُ.

ومن ُسمات ُالصراع ُاالجتماعي ُالممتد ُأنه ُيستمر ُلفترات ُطويلةُ ،ويعيد ُإنتاجُ
نفسهُفيُصورُمتعددةُمنُوقتُإلىُآخرُ،ولذلكُيعدُأكثرُأنواعُالصراعاتُصعوبةُفيُ
حلهُأوُتسويتهُ،إذُيتطلبُالخروجُمنهُإماُإنهاكُاألطرافُالمتصارعةُإلىُحدُيجعلُ
الصراعُأكبرُبكثيرُمنُأيُمكاسبُتحققهاُ،أوُتعقلهاُوادراكهاُأنُ
خسائرُاستمرارهاُفيُ ُ
أياً ُمنها ُلن ُيستطيع ُالقضاء ُعلى ُاآلخرُ ،أو ُاستئصالهُ ،وأن ُعلى ُالجميع ُأن ُيجدواُ

صيغةُللتعايشُ.
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وبرغمُأنُبلدان ُالخليجُالتي ُتتصدرُاألطرافُالعربيةُالمنخرطةُفي ُاالستقطابُ
اإلقليمي ُتبدوُللوهلةُاألولىُمؤثرةُفي ُمصيرُبلدانُأخرىُفي ُالمنطقةُ،مثلهاُفي ُذلكُ
مثلُإيرانُ،فهي ُبدورهاُمأزومةُألنُارتداداتُزلزالُالعقدُالماضيُ،وحجمُبراكينُبدايةُ
العقدُالجاريُ،أصابتهاُهيُاألخرىُُ.
ُ
ويمكنُأنُنصنفُبلدانُالخليجُالستةُفي ُأربعُفئاتُ:األولىُتشملُبلدينُسعىُ
كل ُمنهما ُإلىُوضع ُحدُلتأثره ُبالحممُالتيُقذفتها ُالبراكينُ،وارتدادات ُالزلزالينُاللذينُ
سبقاهاُ ،واختارتا ُالنأي ُبنفسهما ُعن ُاالستقطاب ُاإلقليميُ ،ونجحتا ُفي ُذلك ُإلى ُحدُ
معقولُ.
وفيُالفئةُالثانيةُبلدُطالتهُحممُالبراكينُ،وانفجرُفيهُالصراعُالمذهبيُالذيُكانُ
كامناً ُتحتُالسطحُ،ولمُيتيسرُإنهاءُاالحتجاجاتُالتي ُحدثت ُفيه ُإالُبعدُتدخلُ"قواتُ
درعُالجزيرة"ُالتابعةُلمجلسُالتعاونُالخليجيُ.ولكنُانتهاءُاالحتجاجاتُلمُينهُالصراعُ
الذيُأُعيدُ,مثلماُكانُمنُقبلُ،تحتُالسطحُ.
وفي ُالفئةُالثالثةُبلدُسعي ُإلىُاستغاللُانفجارُالبراكينُلمصلحتهُ،وراهنُنظامُ
الحكم ُفيه ُعلى ُصعود ُتيارات ُاإلسالم ُالسياسي ُالذي ُكان ُقريباً ُمنه ُمنذ ُمنتصفُ

تسعيناتُالقرنُالماضيُ،وانتهىُاألمرُبهُإلىُعزلهُعنُمعظمُمحيطهُاإلقليميُالعربيُ،
وصدامُمعُخصومُتلكُالتياراتُحكوماتُكانواُأوُأحزاباً ُأوُفئاتُاجتماعيةُفي ُبعضُ
البلدانُ.

وتضم ُالفئة ُالرابعة ُالبلدين ُالباقيين ُمن ُبلدان ُمجلس ُالتعاون ُالخليجيُ ،واللذينُ
لعباُدو اًرُمهماًُفيُإخمادُالبراكينُلكيُالُتؤدىُإلىُتغييرُفيُالبلدانُالتيُاندلعتُفيهاُ،
بعدُأنُقفزتُبتياراتُاإلسالمُالسياسي ُإلىُصدارةُالثوراتُواالنتفاضاتُالتي ُأحدثتهاُ

ُ،وأسهمُفيُدعمُبعضُ
االنفجاراتُالبركانيةُ.ولكنُأحدهماُسلكُفيُسوريةُسلوكاًُمختلفاً ُ
أطراف ُالمعارضة ُالمسلحةُ ،في ُإطار ُسعيه ُإلى ُخلق ُتوازن ُمع ُدور ُبلد ُخليجي ُثانُ

دعمُأطرافاًُأخرىُفيُهذهُالمعارضةُ.
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وبرغمُالنجاحُالذيُحققهُالبلدانُاللذانُعمالُعلىُإخمادُالبراكينُفيُأربعةُبلدانُ
منُالخمسةُالتيُحدثتُاالنفجاراتُفيهاُ،فقدُانغمساُفيُحربُط ُويلةُفيُاليمنُ،وتح ُولُ
نزاعهما ُمع ُإيران ُإلى ُصراع ُمكشوف ُمتصاعد ُوممتدُ ،وأصبح ُهو ُالصراع ُاإلقليميُ
الرئيسيُ.ويسعىُكلُمنهماُإلىُزيادةُنفوذهُاعتماداًُعلىُمواردهُ،وعلىُتوثيقُالعالقاتُ

معُالوالياتُالمتحدةُ،األمرُالذي ُاستدعىُإطالقُتغييرُثقافي ُ– ُاجتماعي ُفي ُأحدهماُ
سعياً ُإلىُتغييرُصورتهُ،والقيامُبعمليةُ"نيولوك"ُتحدثُتغيي اًرُفيُالشكلُوتفيدُفي ُدعمُ

حملةُ"عالقاتُعامة"ُفيُاألوساطُالغربيةُ،وتخلقُشرعيةُلقيادةُمنُجيلُجديدُ،أوُهكذاُ
تتصورُهذهُالقيادةُالتيُتراهنُعلىُشبانُوشاباتُسأمواُاالنغالقُوالحرمانُمنُمظاهرُ
الحياةُالحديثةُ.
وهكذا ُلم ُيتمكن ُأي ُمن ُالبلدان ُالمشمولة ُبهذه ُالحالة ُمن ُاإلفالت ُمن ُحممُ
البراكينُالتي ُانفجرتُ ُ.ولذلكُربماُتبدوُالمفارقةُ،في ُهذاُكلهُ،أنُلبنانُهوُاألقلُتأث اًرُ

بهذهُالبراكينُ،رغمُأنهُكانُأحدُالبلدانُاألكثرُتأث اًرُبارتداداتُزلزاليُُ،1002وُ،1002

وتوابعهماُ.

ويمكن ُتفسير ُمحد ُودية ُتأثر ُلبنان ُباالنفجارات ُالبركانية ُرغم ُهشاشة ُوضعهُ
الداخليُ ،وانفجار ُالبركان ُاألقوى ُبجواره ُوعلى ُحدودهُ ،بـ"المناعة" ُالتي ُاكتسبها ُمنُ
تجربة ُالحرب ُاألهلية ُالتي ُاستمرت ُنحو ُُ 21عاماً ُمن ُمنتصف ُالسبعينات ُإلى ُنهايةُ

ثمانيناتُالقرن ُالماضيُ.جربُاللبنانيونُالحربُاألهلية ُواكتوواُبنيرانهاُ،وخبرواُآثارهاُ،
وعرفوا ُأنها ُال ُطائل ُمن ُورائهاُ ،فاكتسب ُقادة ُتياراتهم ُوأحزابهم ُالخبرة ُالالزمة ُللعملُ
علىُعدمُتكرارهاُ،والحيلولةُدونُتراكمُعواملُتؤدي ُإلىُإعادةُإنتاجهاُ،وحرصواُعلىُ
التعايشُرغمُالخالفاتُالتيُتفصلُبينهمُُ.
إنها ُحكمة ُالتجربة ُالمؤلمة ُتلك ُالتي ُتفسر ُقدرة ُالقادة ُاللبنانيين ُبمختلفُ
اتجاهاتهم ُعلى ُتجنب ُامتداد ُالنيران ُالتي ُأكلت ُاألخضر ُواليابس ُفي ُسورية ُالمجاُورةُ
إلى ُبلدهمُ ،الذي ُتمكن ُفى ُالوقت ُنفسه ُمن ُأداء ُدور ُسيسجله ُالتاريخ ُعندما ُاستقبلُ
حُسوريُهربواُمنُالقتلُوالخرابُ،رغمُظروفهُاالقتصاديةُالصعبةُُ.
أكثرُمنُمليونُناز ُ
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ولذلكُيبدوُلبنانُنقطةُمضيئةُبشكلُماُفي ُمحيطهُ،معُمالحظةُأنُالمقارنةُ
هناُنسبيةُُ.
وربما ُيتيح ُهذا ُالتفسير ُلحالة ُلبنان ُمدخالً ُلنظرة ُأوسع ُعلى ُمستقبل ُالحاالتُ

المشم ُولة ُبهذه ُالجلسةُ .فهذا ُتفسير ُمستمد ُمن ُقراءة ُتاريخية ُلحركية ُ(ديناميكية)ُ
الصراعاتُاالجتماعيةُالممتدةُالتيُتستمرُلفتراتُطويلةُ،كماُسبقتُاإلشارةُ،والُتنتهيُ
بانتصارُنهائي ُألحدُأطرافهاُإالُفيماُندرُلصعوبةُقياسُالنصرُوالهزيمة ُفي ُمعاركهاُ
التي ُتنخرط ُفيها ُعادُةً ُقوى ُومنظمات ُأهلية ُمسلحة ُُ ،war state actorsبخالفُ
الحروبُالتقليديةُالتيُتنشبُبينُجيوشُنظاميةُ.

ولذلكُلنُينتهيُالصراعانُالممتدانُفيُسورياُوالعراقُ،كماُفيُاليمنُوليبياُ،إالُ
بإنهاكُتامُألطرافهم اُ،أوُبإدراكُهذهُاألطرافُأنُأياُمنهاُلنُيتمكنُمنُتحقيقُنصرُ
كاملُونهائيُوفرضُاالستسالمُعلىُالطرفُأوُاألطرافُاألخرىُ.
واذا ُصح ُهذا ُالتفسيرُ ،فهو ُيعني ُأن ُأخطر ُصراعات ُالمنطقة ُستظل ُمستمرةُ
لسنوات ُطويلةُ ،وأن ُانحالل ُالنظام ُاإلقليمي ُسيزدادُ ،وأن ُهذا ُهو ُالواقع ُالمؤلم ُالذيُ
يتعينُعليناُالسعي ُإلىُفهمهُكماُهوُبدونُتزيينُ،والتعاطي ُمعه ُوفقُمنهج ُإدارةُتلكُ
الصراعاتُبطرقُتؤدي ُإلىُتقليلُالخسائرُالمترتبةُعليهاُ،والحدُمنُالتدهورُالمقترنُ
بهاُ،أوُوقفهُعندُمستوىُأقلُإذاُأمكنُ.
إدارة ُالصراعات ُبهذه ُالطريقة ُهي ُما ُننصح ُبالتركيز ُعليهُ ،ألن ُاالعتقاد ُفيُ
إمكانُالتوصلُإلىُحلولُلها ُفي ُوقتُقريبُيؤدى ُإلىُتبديدُالجهودُفيماُالُطائلُمنُ
ورائهُ ،في ُالوقت ُالذي ُيحسن ُتوجيه ُهذه ُالجهود ُإلى ُما ُيفيدُ .ونختم ُبمثال ُتوضيحيُ
بشأن ُالمقصودُبإدارةُاألزمةُفي ُحالةُمثلُسورياُ،التي ُيتعينُالبحثُبشكلُفوريُعنُ
سبلُإلعادةُأعدادُمتزايدةُمنُالنازحينُإلىُلبنانُواألردنُإليهاُتدريجياًُبدونُانتظارُحلُ

أزمتهاُالتيُستستمرُلوقتُطويلُُُُ.
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