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 مقدمة

ل حلف جديد ضد إيران وحركات ، إلى تشكي2017األميركية في الرياض، في مايو/أيار -اإلسالمية-سعت القمة الخليجية

اإلسالم السياسي ضمن نسق مكافحة اإلرهاب والتطرف، لكنها مهَّدت لتصدع البيت الخليجي وتضييق الخناق على أحد 

أضالعه الست وبالتالي احتضار مجلس التعاون الخليجي. ويكشف تحليل موقف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من دول 

ساسية تنم عن ثنائيات غير متجانسة في محاولة الجمع بين خطابي صراع الحضارات وتعايش الخليج ثالث مفارقات أ

الحضارات، وأيًضا انقالبه على نفسه من انتقاد السعودية طيلة ثالثة عقود إلى تأييد موقفها الراهن بفرض حصار بري 

ض ضمني ًا من حيث بنية التفكير التي سادت وجوي على قطر. ويتناول التقرير أيًضا بعض األخطاء التي كرستها قمة الريا

 قاعة االجتماع، وكيف أصبحت مكافحة اإلرهاب أداة طيِّعة لالستغالل السياسي واأليديولوجي في سير العالقات الدولية. 

 

 تهم اإلرهاب الجزافية

 

ة حول أثار السجال الدائر حول موقف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من األزمة الجديدة بين دول  خليجية تساؤالت ملحَّ

مقومات سياسته الخارجية سواء في بعدها االقتصادي من حيث خدمة األهداف القومية االقتصادية برفع مستوى 

االستثمارات وصفقات األسلحة الخليجية في الواليات المتحدة بأكثر من أربعمائة مليار دوالر إضافية، أو في مراميها 

ن مكافحة اإلرهاب ضمن حملته الكبرى الجارية ضد تنظيم الدولة. بيد أن تغريدته، في السادس األمنية واالستراتيجية بشأ

، التي قال فيها: "خالل رحلتي األخيرة إلى الشرق األوسط، ذكرت أنه ال يمكن أن يكون هناك 2017من يونيو/حزيران 

ت متباينة حول مصادر تمويل الجماعات اإلسالمية تمويل لأليديولوجية الراديكالية؛ فأشار القادة إلى قطر!" أثارت تأويال

على الواليات  2001المقاتلة في العقود الثالثة األخيرة وهويات منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 

 المتحدة. 

 

يكس تيلرسون، وشكَّل هذا الموقف في البيت األبيض ما بدا تناقًضا مع الخط الدبلوماسي الذي تبنَّاه وزير الخارجية، ر

بضرورة احتواء وتسوية الخالف الخليجي، فيما حذَّر من تأثيره السلبي على الحملة ضد تنظيم الدولة. ويقول أنتوني 

بلينكن، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما: إن ترجيح ترامب الكفة لصالح التحالف 

 )رويترز( ترامب يوزع تهم اإلرهاب حسب الخسائر واألرباح



 3 

ض الكفاح ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. وهو يسلِّط الثالثي ضد قطر ينطوي على "مخا طر تعميق خالف يمكن أن يقوِّ

الضوء على هشاشة تحالف الشرق األوسط المقترح الذي وصفه السيد ترامب بأنه اإلنجاز الرئيسي لرحلته الخارجية 

 (.1األولى")

 

-كية انتقادات إلى التحالف السعوديوبعد مرور أسبوعين من نشوب الخالف الخليجي، وجهت وزارة الخارجية األمير

البحريني بشأن عدم تقديم ما يبرر قرار فرضهم الحصار على قطر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر -اإلماراتي

نوارت: "نحن مندهشون من أن دول الخليج لم تقدم إلى القطريين وال إلى الجمهور تفاصيل ادعاءاتهم ضد قطر...وكلما َمرَّ 

(، بيد أنها أضافت قائلة: "في هذه المرحلة، لدي 2زداد الشك حول اإلجراءات التي اتخذتها السعودية واإلمارات")الوقت، ي

سؤال واحد بسيط: هل كانت إجراءات الحصار تُعَزى إلى قلقهم بشأن دعم قطر المزعوم لإلرهاب، أم أنها كانت بشأن 

 (.3يجي التي تتقاسم مصالح ومنافسات مشتركة")الشكاوى التي طال أمدها بين دول مجلس التعاون الخل

 

تأججت معركة السرديات والسرديات المضادة حول سياسات قطر على المستوى اإلقليمي وعدم مجاراتها لدعوات 

السعودية واإلمارات والبحرين لتكريس مزيد من العدائية ضد إيران بتزكية من ترامب ووضع شتى الحركات السياسية 

اب، فضاًل عن نمو رأسمالها السياسي في الوساطة الدولية باإلفراج عن عدد من معتقلي غوانتنامو من ضمن خانة اإلره

ي حركة طلبان، ومدى تأثير خطابها اإلعالمي من خالل الجزيرة على الرأي العام العربي قبل وخالل انتفاض ات ما ُسمِّ

 بالربيع العربي.

 

بَّع بسردية الحملة التي استهدفت َدْمَغ سمعة قطر بتهم تأييد اإلرهاب، ويتساءل انشطرت اآلراء إلى فريقين، فريق لم يتش

حول مدى منطقية فرض العزلة البرية والجوية على قطر ويعتبرها إجراًء يتعارض مع القانون الدولي اإلنساني. وقد ندَّدت 

 ا ودول أخرى.بذلك الحصار عدَّة مظاهرات خرجت إلى الشوارع في ألمانيا وفرنسا وبريطاني

 

البحريني هو اإلجراء األنجع في حمل -اإلماراتي-في المقابل، يعتقد الفريق المؤيد لدول الحصار أن الموقف السعودي 

الدوحة على التخلي عن مواقفها واختياراتها االستراتيجية إزاء إيران وثنيها عن دعم بعض حركات اإلسالم السياسي ومنها 

يقول أنتوني بلينكن: إن دعم السيد ترامب غير المشروط للسعوديين خالل زيارته الرياض حماس واإلخوان المسلمون. و

 (.4"لم يكن ليشجعهم على قطع العالقات فحسب، بل وأيًضا على فرض حصار اقتصادي على قطر")

 

ي تنم عن مفارقة المالَحظ أن محاولة دول الحصار وحلفائها ثني قطر عن اتباع موقفها من إيران وحركات اإلسالم السياس

الفتة في صيرورة السياسات الخليجية في العقود األخيرة. وكما يقول ستيف كوك من المجلس األميركي للعالقات 

الخارجية: "هذه هي طبيعة الشرق األوسط؛ إذ إن من الصواب القول: إن القطريين شركاء صعبو المراس ويتبعون 

ختلفين عن أيٍّ من حلفاء واشنطن اآلخرين في الشرق األوسط. فعلى الذين سياسات غير مواتية. غير أن هذا ال يجعلهم م

 (.5يعيشون في بيوت زجاجية أال يرموا غيرهم بالحجارة، إال أن هذا ما يحدث بالضبط في الشرق األوسط")
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 ماذا حدث في قمة الرياض؟  

 

مية في الرياض، تبرز ثالث مفارقات مثيرة عند تحليل اجتماع القمة بين الرئيس ترامب وقادة خمسين دولة عربية وإسال

ه إليها عدة انتقادات خالل حملته االنتخابية في  وليدة المرحلة الجديدة في العالقة بين ترامب والعواصم الخليجية، والتي وجَّ

 محاولة الستمالة أصوات اليمين المتطرف والجماعات اإلنجليكية في الواليات المتحدة. 

 

 رات وتعايش الحضارات بين صدام الحضا -1

على خالف أي مرشح سابق في انتخابات الرئاسة األميركية، اتسمت حملة ترامب بالجموح في تكريس التشكيك والريبة 

إزاء نوايا المسلمين ونشر عدائية غير عقالنية بين اإلسالم والغرب؛ فقد ردَّد أمام مناصريه في عدة تجمعات انتخابية 

م يكرهنا"، وأن اإلسالم ينطوي على "كراهية هائلة" للغرب. ودعا لفرض طوق أمني على مقولته الشهيرة: "اإلسال

 المسلمين إما بمراقبة المساجد أو إغالق بعضها. 

 

وسعى ترامب بهذه االتهامات الشمولية ألكثر من مليار مسلم في العالم إلى تعميق الهوة بين "األنا" اإليجابي و"اآلخر" 

لبيت االبيض، سارع باتخاذ قرارْين رئاسيْين لمنع المسلمين من ست دول إسالمية من دخول السلبي. وحال دخوله ا

 الواليات المتحدة "حتى يتسنَّى للمسؤولين الحكوميين التعامل مع معضلتي التطرف واإلرهاب" على حدِّ قوله.   

 

يقول: "هذه ليست معركة بين مختلف  غير أن ُجلَّ المراقبين أصيبوا بالدهشة عندما ظهر ترامب في قمة الرياض وهو

الديانات أو الطوائف المختلفة أو الحضارات المختلفة"، وأنه يحمل "رسالة صداقة وأمل إلى األمة التي ترعى اثنين من 

المواقع المقدسة في الديانة اإلسالمية". ويواجه الكثيرون صعوبة في فهم ما يبدو تناقًضا غير منطقي وقدرة ترامب على 

ع بين سرديات معادية وأخرى منفتحة على اإلسالم، لعل سببها حرصه على "مصلحة أميركا أواًل"؛ فاحتاج إلى الجم

 مرونة كافية للتذبذب حسب الحاجة عندما يكون داعية لصدام الحضارات وداعية لتعايش الحضارات في آن واحد.

 

ي استغالل وجود ترامب في الرياض لمساءلته بتحديد حقيقة يبدو أن القادة المسلمين الخمسين على كثرة عددهم لم يفكِّروا ف

موقفه النهائي من المسلمين وعالقة اإلسالم بالغرب. وبداًل من ذلك، انساقوا وراء رغبته في أن يسهموا في تبني مفهوم 

العالمي لمكافحة  "اإلرهاب اإلسالمي الراديكالي". وأضفى ترامب صيغة ما اعتبره "حدثًا تاريخي ًا" على افتتاح المركز

األيديولوجية المتطرفة في هذا "الجزء المركزي من العالم اإلسالمي"، وأن المركز الجديد "يمثِّل إعالنًا واضًحا بأن على 

 البلدان ذات األغلبية المسلمة أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة التطرف".

  

 ترامب والسعودية: تفاهم بعد خصومة -2

لواليات المتحدة حول موقف ترامب من السعودية، فيما يتهمه عدد من المحللين بأنه قلب موقفه مئة يستمر السجال في ا

وثمانين درجة إزاء أقوى دولة خليجية بسبب ثقلها المالي وطلبات صفقات األسلحة المتطورة؛ ففي السابع عشر من 

ح ترامب مرتين في اليوم ذاته بأن مفجري مركز2016فبراير/شباط  التجارة العالمي في نيويورك لم يكونوا  ، صرَّ

(. وكان الكونغرس األميركي وقتها ينظر في 6عراقيين، بل سعوديين، "ينبغي التركيز على السعودية وافتحوا الوثائق")

 استصدار مشروع قانون معاقبة الدول المتورطة في اإلرهاب المعروف بـ"الجاستا" في إشارة ضمنية إلى السعودية. 
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، كتب ترامب يقول: إن "السعودية وعدًدا آخر من الدول التي قدمت مبالغ مالية 2016بالتحديد، يونيو/حزيران  وقبل عام

ضخمة إلى مؤسسة كلينتون تريد معاملة النساء بمثابة رقيق وقتل المثليين. وينبغي أن تعيد كلينتون جميع األموال إلى تلك 

، وصف السعودية بأنها 2011أميركا عظيمة من جديد" الصادر عام  الدول". وفي كتابه بعنوان "وقت الصرامة: جعل

"أكبر ممول لإلرهاب في العالم، وأنها تطغى على أموال بترولنا، أموالنا الخاصة، لتمويل اإلرهابيين الذين يسعون إلى 

 (.   7تدمير شعبنا بينما يعتمد السعوديون علينا لحمايتهم")

 

وبالزمة الجمع بين األمر ونقيضه مرة أخرى، تحدث ترامب في خطاب الرياض عن أحدث صفقة بمئة وعشرة مليارات 

دوالر قائاًل: "إننا سنضمن مساعدة أصدقائنا السعوديين في الحصول على صفقة جيدة من كبريات شركات األسلحة 

لى القيام بدور أكبر في العمليات األمنية. وقد بدأنا أيًضا الدفاعية األميركية. وستساعد هذه االتفاقية الجيش السعودي ع

مناقشات مع العديد من البلدان المشاركة اليوم بشأن تقوية الشراكات وتشكيل شراكات جديدة لتعزيز األمن واالستقرار في 

 منطقة الشرق األوسط وخارجها".

 

إيجاد تبرير منطقي لها خارج نطاق المصالح  وتتجاوز هذه الثنائية غير المتجانسة في خطاب ترامب القدرة على

واعتبارات العائد المادي. ويالحظ فريد زكريا، المعلِّق في صحيفة واشنطن بوست، أن رحلة الرئيس ترامب إلى الشرق 

األوسط أوضحت مرة أخرى "كيف تمكَّنت الدولة الرئيسية في نشر هذا اإلرهاب، وهي المملكة العربية السعودية، من 

 (.8ب من أية مسؤولية عنه. في الواقع، منح ترامب السعودية حرية المرور وأطلق يدها الحرة في المنطقة")التهر

 

 معضلة التفكير الجماعي المتطابق  -3

ما يحدث عادة عند انجراف الخالفات إلى مستوى التصعيد وتأجج االنطباعات السلبية وتشابك مواقف األطراف كما حدث 

ي ضد قطر، هو تغلُّب الرؤية السوداوية وصناعة "اآلخر" كغريب ودخيل بعد أن كان حتى األمس لدى التحالف الثالث

القريب جزًءا من الذات الجماعية داخل مجلس التعاون الخليجي. وعندما ينتشر التفكير الجماعي المتطابق بين بعض 

خر" واالجتهاد في إيجاد شتى المسوغات العواصم مثل )أبو ظبي( والرياض والمنامة، يصبح من السهل َشْيطَنَة "اآل

والتبريرات من أجل النيل من سمعته والتهديد بنسف قدراته االقتصادية والسياسية والدبلوماسية. ولألسف، يطغى منطق 

 الواقعية السياسية ولغة المصالح مما يفسر هذه االنشطارية الغائرة في الجسم الخليجي حالي ًا. 

 

الجماعي المتطابق هيمنت على الرئيس ترامب والقادة الخليجيين خالل قمة الرياض على ثالثة يبدو أن معضلة التفكير 

 مستويات رئيسية: 

 َشْيطَنَة إيران.  .1

 االلتفاف حول مشروع مكافحة اإلرهاب قبل االتفاق على مفهوم اإلرهاب أواًل. .2

 تضييق الخناق على قطر. .3

 

االجتماعي، يمكن تعريف هذه المعضلة بأنها ظاهرة نفسية تحدث بين مجموعة من حسب أدوات التحليل في علم النفس 

األفراد الراغبين في االنسجام أو التطابق في الرأي ضمن المجموعة، ويؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو اختالل في صنع 

 القرار. 
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بدو توافقًا باإلجماع. ويقول وليام وايت: وينطوي الميل نحو التفكير الجماعي المتطابق على بعض المخاطر بإقرار ما ي

ا يشكل في نهاية المطاف فشاًل دائًما للبشرية. ما نتحدث عنه هو توافق  "إننا ال نتحدث عن مجرد توافق غريزي، بل عمَّ

 (.9منطقي كفلسفة منفتحة وواضحة تؤكد أن قيم المجموعة ليست مالئمة فحسب ولكن صحيحة وجيدة أيًضا")

 

دراسة سابقة، أدت هيمنة التفكير الجماعي المتطابق إلى "اإلفراط في االستثمار في إشباع األنا لدى ترامب  وكما ذكرُت في

وسياساته في المستقبل باستثناء قطر. ويبدو أن الخوف المتبادل بين إيران واإلسالم السياسي، الذي ينشط ضمن إطار 

النقدي حول جدوى وعد ترامب بالقضاء على تنظيم الدولة  السعي لمكافحة اإلرهاب بصرامة، قد أغلق طريق التفكير

وقوى التطرف األخرى في المنطقة. وهذا التوجه يثير السؤال حول النتيجة الحقيقية للحرب على اإلرهاب التي دامت ستة 

نهج دقيق ، من خالل منظور استخدام القوة العسكرية في صياغة 2001عشر عاًما، والتي بدأتها إدارة بوش/تشيني عام 

 (.10تجاه العنف السياسي اآلن من قبل إدارة ترامب")

 

 مفهوم اإلرهاب بين الرخوية والمطاطية

 

نبَّه ترامب في خطابه في قمة الرياض إلى مخاطر انتشار العمليات اإلرهابية وتوغل العنف في المجتمعات المسالمة، 

ه نداءه إلى القادة المسلمين قائاًل: "إذا لم نقف في إدانة موحدة لعمليات القتل هذه، فلن تتم محاكمتنا من قبل شعوبنا  ووجَّ

ومن قبل التاريخ فحسب، بل سيحاكمنا هللا أيًضا". غير أن هذا الطرح الشمولي لكافة أصناف العنف السياسي في منطقة 

لنشطاء والحركات والهيئات يحكمها االحتالل واالستبداد والحروب األهلية وانتهاك كرامة الشعوب ينزلق إلى َدْمغ كافة ا

 بأنها من طراز القاعدة أو تنظيم الدولة. 

 

إن التعامل مع تحليل سلوكيات العنف وغاياته، يكشف مئة وتسعة من التعريفات المتداولة في التعامل مع اإلرهاب لدى 

ين تعريفات اإلرهاب حتى بين األمم المتحدة وحلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي وغيرها من الهيئات الدولية، بل تتبا

 وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وبقية الهيئات الفيدرالية داخل الواليات المتحدة ذاتها.  

 

يقول أليكس شميد وألربت يونغمان، اللذان أصدرا دراسة عن األنساق المتداولة في التنظير لمفهوم اإلرهاب: إنه يمثِّل في 

الوحيدة وأحيانًا واحدة من عدة أدوات الستراتيجية سياسية. وقد تم تعريف الحرب على أنها استمرار  بعض األحيان "األداة

للسياسة بوسائل أخرى، واإلرهاب أيًضا يعتبر أحيانًا استمراًرا للسياسة. ويتم وضعه بالتالي ضمني ًا أيًضا في سياقات 

 (. 11، تبًعا لإلطار الذي يختاره المرء")مختلفة مثل الجريمة والسياسة والحرب والدعاية والدِّين

 

في المئة،  83.5ومن خالل دراسة عددية للعناصر التي تتشاطرها تلك التعريفات، يأتي العنف في المقام األول بنسبة 

٪(، 41.5٪(، واآلثار النفسية وردود الفعل المتوقعة )47٪(، والتهديدات )51٪(، ونشر الذعر )65والعوامل السياسية )

٪(، وأساليب القتال واالستراتيجية 32٪(، والعمل المتعمد والمخطط والمنظَّم )37.5تناقض بين األهداف والضحايا )وال

 ٪(.30.5والتكتيكات )

 

د البعض على غياب مفهوم اإلرهاب خارج نطاق العالقة بين فعل العنف ومن قام به. ويقول غلين  في الوقت ذاته، يشدِّ

للفظ الوحيد الذي ال معنى له واألكثر تالعبًا به في المعجم السياسي األميركي. وال توجد عالقة غيرنوالد: إن اإلرهاب هو ا
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لهذا المصطلح حقيقة مع الفعل ذاته، بل كل ما يحدده هوية الفاعل، والسيما هويته الدينية. ومصطلح اإلرهابي يلعب دوًرا 

 (.12محوري ًا في نقاشاتنا السياسية")

 

رئيس قسم دراسات الفلسفة والقانون في كينغز كوليج لندن، والذي قام بتحليل معطيات اإلرهاب  ووفقًا لليف وينار،

كانت على  2001في المئة من عمليات القتل التي قام بها إرهابيون من المسلمين منذ عام  94العالمي، فإن أكثر من نسبة 

ن كل هجوم إرهابي وقع في الغرب كانت له عالقة مع أيدي تنظيم الدولة والقاعدة وجماعات جهادية ُسنيَّة، ويضيف: إ

 (.13السعودية، فيما لم يرتبط أي منها بإيران")

 

ويبدو أن قمة الرياض أسهمت في تطبيع خطاب "اإلرهاب اإلسالمي الراديكالي" بالنسبة لترامب وأيًضا تطبيع المفهوم 

ى الخط السعودي بشأن اإلرهاب مما يسحب اللوم عن السعودي لإلرهاب في المقابل. ويقول فريد زكريا: إن ترامب تبنَّ 

 (.14المملكة ويعيد توجيهه نحو إيران")

 

كان وجود ترامب في قمة الرياض مؤثًِّرا في تشديد إعادة تركيب صورة العدو اإليراني المشترك في المنطقة، وهم ال 

خرى إلى االتفاق النووي مع طهران في يزالون يشعرون بخيبة األمل من توصل حكومة أوباما وخمس عواصم غربية أ

 . 2015منتصف يونيو/حزيران عام 

 

 اإلرهاب: أداة الميكيافيلية الجديدة 

 

قال ترامب في قمة الرياض إن حكومته تعتمد "واقعية ذات مبادئ متجذرة في القيم المشتركة والمصالح المشتركة". بيد أن 

بفعل األزمة الخليجية الراهنة، عندما قرر تأييد السعوديين وحلفائهم الخليجيين  هذه الواقعية المبدئية لم تجتز أول اختبار لها

في فرض حصار سياسي ودبلوماسي واقتصادي على بلد يستورد أغلب حاجياته الغذائية من الخارج بطريق البر أساًسا 

السعودي باسم -لى التنسيق األميركيالذي تتحكم فيه السعودية. وبدا الفرق الشاسع إلى حدِّ التناقض بين موقفه القائم ع

سياسة المصالح، وموقف وزير الخارجية، تيلرسون، الذي وإن كان يراعي مصلحه بالده، إال أنه لم يبتعد عن قواعد 

 سياسة القيم في التعامل مع أزمة سياسية قد تتحول إلى أزمة إنسانية إذا طال أمد الحصار. 

 

تخبطًا سياسي ًا أو حيرة دبلوماسية بين البيت األبيض ووزارة الخارجية، لكن ال قد يقول البعض: إن موقف واشنطن يعكس 

يمكن مسايرة هذا التحليل لسبب أساسي هو أن التناقض بين تصريحات ترامب وتصريحات تيلرسون وماتيس مقصود 

ون يربِّت على الخدِّ حسب استراتيجية البيت األبيض. وال غرابة في أن يكون هذا توزيع أدوار: ترامب يكوي وتيلرس

القطري؛ إذ يريد ترامب االحتفاظ بهامش المناورة وأن يجعل أصدقاء أميركا وخصومها في حالة ترقب دائم، بل وأن يكون 

 الرئيَس الذي يصعب التكهن بخطوته المقبلة. 

 

ولة لجمع المجد السياسي والمثير أن اعتماد أسلوب التصريحات المتناقضة بين البيت األبيض وشتى الوزارات يشكِّل محا

والمادي من كل أطرافه وتوسيع نطاق العائد من أزمة الخليج. ويحاول ترامب إيهام كل طرف في الخليج بأنه "يقف في 

صفه". وقد يعتقد السعوديون أنه صديقهم الراهن الذي سيحمي حمى النفوذ السعودي ويحافظ على التحالف التقليدي بين 

قت ذاته، قد يساور القطريين االعتقاد بأنه حليفهم الرئيسي من خالل استمرار صفقات األسلحة واشنطن والرياض. في الو

 والنقاط اإليجابية في موقفي تيلرسون وماتيس. 
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باختصار، تشكِّل سياسة ترامب إزاء الخليج تكريًسا للواقعية السياسية بروح ميكيافيلية جديدة وهي أن دفاعه عن مصلحة 

ر أي تناقضات غير منطقية أو خروج عن أعراف العالقات الدولية. وهو بذلك يصر على إضافة أميركا من شأنه أ ن يبرِّ

فصل جديد عن نظرية القيمة والعائد المادي في التعامل بين الدول تحت شعار القومية االقتصادية األميركية إلى أدبيات 

 عقدين األخيرين.   الواقعية السياسية، فضاًل عن إسهامات المحافظين الجدد في ال

 

وعلى هذا المنوال، يصبح خطاب "مكافحة اإلرهاب" أحد أدوات المدرسة الترامبية الجديدة في الواقعية السياسية. وفضاًل 

وتكريس الصراع  1979اإليراني منذ عام -عن القطيعة األصلية بين خليج عربي وخليج فارسي بفعل العداء األميركي

س األزمة الراهنة نواة مواجهة أو صدام جديد داخل البيت الخليجي بين ُسنَّة وُسنَّة بذريعة المذهبي بين السنة والشيعة ، تكرِّ

 ضرورة حشد الهمم لمكافحة اإلرهاب حسب مقاييس ترامب وليس حسب مقاييس العواصم الخليجية ذاتها. 

 

ما أسعَد صمويل هانتنغتون وهو يبتسم في قبره! وَمْن أكثر نشوةً من المحافظين الجدد ودعاة اليمين المتطرف عندما يصب 

 الخليج أمواله في جيوب الشركات ومصانع األسلحة األميركية من خالل لعب ورقة الخوف من إيران ومكافحة اإلرهاب. 

______________________________________ 

زاعات الدولية في جامعة جورج ميسين في واشنطن وعضو لجنة الخبراء التابعة * د. محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الن

 لألمم المتحدة. 
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