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  عرب اخلليج يف عصر الردّة
  أسامة عبد الرحمن

  رياض الريّس: ن، قبرصبيروت، لند
  .صفحات ٢٠٧. ١٩٩٥للكتب والنشر، 

يحـــــاول املؤلـــــف، مـــــن منطلـــــق وحـــــدوي عروبـــــي، مناقشـــــة بعـــــض القضـــــايا املهمـــــة 
والســـاخنة يف أيامنـــا احلاليـــة، والتـــي هـــي مـــن صـــميم معاناتنـــا اليوميـــة علـــى الصـــعيد 

يج عامــة قضـية االنتمـاء العربـي يف اخللـ: السياسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي، أال وهـي
والكويت خاصة بعد كارثة اخلليج؛ القطرية وترسخها؛ التضامن العربي؛ السـوق الشـرق 

  .األوسطية؛ وأخيراً قضية التنمية يف الوطن العربي
ـــا بالنســـبة إىل قضـــية االنتمـــاء العربـــي، فيـــرى املؤلـــف أن كارثـــة اخللـــيج جعلـــت  أمّ

بمـرارة مواقـف الكثيـر مـن العرب اخلليجيين يـديرون ظهـورهم لبـاقي العـرب؛ مسـتنكرين 
األقطــــار العربيــــة، بــــل كــــادوا يــــديرون ظهــــورهم، وهــــم يف أوج مــــرارة االســــتنكار، للقــــيم 

 ،وبحســب رأي املؤلــف، فــإن اخللــيج العربــي يبــدو يف هــذه الفتــرة. العربيــة الوطنيــة ذاتهــا
 القـــــوى مـــــع األمنيـــــة واملعاهـــــدات االتفاقـــــات علـــــى متهافتـــــاً مضـــــى، وقـــــت أي مـــــن أكثـــــر

 كمـا األحـداث مسـرح علـى ظهـرت التي األميركية املتحدة الواليات مقدمها ويف ،األجنبية
 ).١٠ ،٩ ص( "الوطنيـة العربية والقيم العروبة دعاة" براثن من اخلليج لعرب منقذ أنها لو

 العربي، اخلليج أقطار يف صارخاً يبدو العربية املشاعر عن النكوص أن املؤلف ويضيف
 علــــى التهافــــت وأصــــبح األُخــــرى، العربيــــة األقطــــار مــــن لكثيــــرا يف أيضــــاً منتشــــر أنــــه غيــــر

 العربيــــة املشــــاعر يثيــــر وال فيــــه، حــــرج ال أمــــراً بــــذلك، واجلهــــر املتحــــدة، الواليــــات صــــداقة
 - املصــري الصــلح" بعــد مــا إىل ،١٩٧٩ ســنة إىل النكــوص هــذا املؤلــف ويُرجــع .الوطنيــة

ــــه،" مــــا إىل وربمــــا ،"الصــــهيوين  الــــنهج وانكســــار ١٩٦٧ يونيــــو/حزيــــران نكســــة بعيــــد قبل
  ."القومي

 العالقـــــات نمـــــط املؤلـــــف، رأي بحســـــب فهـــــو، القـــــومي النكـــــوص هـــــذا أوجـــــه أبـــــرز أمّـــــا
 األحيــان بعــض يف بــدا وإن .والريبــة التــوجس ســادها مــا عــادة" التــي العربيــة - العربيــة

 ةوالريبـــ التـــوجس حملـــه ويحـــل يتالشـــى مـــا ســـرعان ذلـــك فـــإن واحـــد، نســـق يف تســـير أنهـــا
 ويــرى ."بســرعة يتالشــى الــذي االســتثناء الواحــد النســق ويكــون القاعــدة تكــون تكــاد بحيــث

 الكثيـر وتطلـع الدوليـة األطمـاع يف تمثلـت نقمـة فجّـر اخلليج يف النفطي الرواج أن املؤلف
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ـــر علـــى" اخللـــيج إىل بحقـــد العربيـــة األنظمـــة مـــن  تمثـــل تكـــن مل أقطـــار يف الثـــروة هـــذه تفجّ
 ص( "اقتســـامها ينبغـــي الثـــروة هـــذه وإن حضـــاري، ريـــادي دور ألكثرهـــا يكـــن ومل ...ثقـــالً
 أن بالضــرورة يعنــي ال اخلليجيــة العربيــة األقطــار يف الثــروة تكــدس أن يضــيف لكنــه ).٢٣

 فجـوة وهنـاك يومـه، قـوت يجـد يكاد ال أو معدم هو من ففيه مترف؛ هناك بأسره اجملتمع
  .واملعدمين املترفين بين كبيرة

 والقـيم بالعروبة يختص فيما رأيه املؤلف يعرض الكويت، يف الوضع إىل وبالنسبة
 القوميـــة والقـــيم للعروبـــة العـــداء أصـــبح ...خاصـــة بصـــورة الكويـــت ويف" :فيقـــول القوميـــة،

 يف وبـدأ .إذكائـه يف يسهم مل إن النظام ذلك ويساند مشهوداً، أمراً اجملتمعية الساحة على
 اجتـــاح الـــذي الفعلـــي العـــدو أن وهـــو يبـــرره، امـــ الســـاحة علـــى يجـــد طـــرح الكارثـــة أعقـــاب
 الكويـت تنقـذ مل القوميـة والقيم العروبة وأن ...الصهيوين الكيان وليس عربي قطر الكويت

 وبنــاء ).٢٥ ص( ..."األميركيــة املتحـدة الواليــات بقيـادة الغــرب أنقــذها وإنمـا حمنتهــا مـن
  .أيضاً مبررة الطرح، ذاه إىل استناداً الصهيوين، بالكيان العالقات أصبحت عليه،

ـــا بالنســـبة إىل قضـــية التضـــامن العربـــي، أو أي شـــكل مـــن أشـــكال التالقيـــالعربي،  أمّ
فمـع أن الوحـدة تمثـل األمـل ." أهـواء احلكـام ونزعـاتهم الشخصـية"فيرجع اخللـل فيـه إىل 

والطمــــوح، وكانــــت حمــــور دعــــوات وحمــــاوالت متعــــددة منــــذ عقــــود مــــن الــــزمن، ومــــع أن 
اإلطار األفضل لهذه الوحدة االندماجية بين شـتى أقطـار الـوطن العربـي، الفدرالية تمثل 

فإنـــه يـــتم حاليـــاً طـــرح الكونفدراليـــة علـــى أســـاس أنهـــا أقـــرب إىل التطبيـــق، وذلـــك بعـــد أن 
ويــرى املؤلــف أنــه إذا كــان . ترســخ االنكفــاء القطــري وتأصــلت التجزئــة وتفــاقم االنقســام

هر بها، فقد ظل يف كثير من األحيان، ومنـذ بعض األنظمة يرفع شعارات الوحدة أو يجا
أنـه يف كـل األحيـان كانـت "السبعينات، بعيـداً يف ممارسـاته عمـا يجـاهر بـه، إضـافة إىل 

ويف املقابـل، ). ٧٩ص " (هناك أنظمة تناهض الوحدة، سواء جاهرت بذلك أم مل جتاهر
وهــــذا أمــــر فــــإن قيــــام كونفدراليــــة تشــــمل بعــــض األقطــــار العربيــــة والكيــــان الصــــهيوين، 

  .مطروح حالياً يف الساحة العربية، يبدو أمراً أقرب إىل التطبيق
وبالنسبة إىل الدولة القطرية وترسخها، يرى املؤلـف أنـه ال يمكننـا التسـليم بمقولـة 
البعض، مثل اجلابري، من أن الدولة القطرية يمكن التعامل معهـا علـى أنهـا واقـع يمكـن 

... يف انكفائها على نفسها ترسخ الضعف"هذه الدولة  العبور من خالله إىل الوحدة، ألن
وهـــي يف نطـــاق قطريتهـــا وانغماســـها يف شـــعاراتها تنـــأى عـــن مفهـــوم الوحـــدة أو لعلهـــا 

ويتــابع القــول إن حتقيــق الوحــدة غيــر ممكــن مــن خــالل ). ٨٥ص " (تناقضــه أو تناهضــه
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تكــون نخبويــة،  االكتفــاء بطــرح الشــعارات، أو طــرح الفكــر العروبــي يف إطــار دائــرة تكــاد
ومــــن دون بلــــورة اســــتراتيجيا تتفاعــــل معهــــا القاعــــدة اجملتمعيــــة، وال ســــيما أن انكفــــاء 
الدولـــة القطريـــة غالبـــاً مـــا يقتـــرن بقمـــع الفكـــر واضـــطهاده أو حماولـــة احتوائـــه، وأيضـــاً 

مبــرراً للمفكـــرين واملثقفــين الوحـــدويين يف "وال يجــد املؤلـــف . بقمــع القاعــدة اجملتمعيـــة
ألنهـــم بـــذلك يحـــاورون أنفســـهم دون أن يكـــون هنـــاك صـــدى [....] القاعـــدة  انعـــزالهم عـــن

  ).٨٦ص " (يصل إىل القاعدة اجملتمعية
ـــــا بالنســـــبة إىل موضـــــوع النظـــــام العـــــاملي اجلديـــــد ومشـــــروع الشـــــرق األوســـــطية،  أمّ
فيعــالج املؤلــف تفــرد الواليــات املتحــدة بقيــادة العــامل، ويتبنــى الــرأي القائــل إنهــا فتــرة 

لكنــه يضــيف قــائالً . تنتهي كمــا انتهــت اإلمبراطوريــات الســابقة يف التــاريخموقتــة، وســ
إن وقـــوف األقطـــار العربيـــة ودول العـــامل الثالـــث وكأنهـــا مكتوفـــة األيـــدي يجعلهـــا غيـــر "

قادرة حتى علـى التعامـل مـع املسـتقبل الـذي يجـري تشـكيله، ولـيس بإمكانهـا أن تخـرج 
أن تتعامــل مــع هــذا املســتقبل الــذي يجــري مــن هــذا التشــكيل، ولــذلك فإنــه يترتــب عليهــا 

" يحفـظ لهـا دوراً يف املسـتقبل... تشكيله وأن تسـتخدم قـدراً مـن الـذكاء واحلنكـة واحلكمـة
  .، لكنه ال يوضح كيف يمكن أن يتم هذا التعامل وعلى أي أساس)١٠٦ص (

ويرى أيضاً يف تناوله ملوضوع النظام الشرق األوسـطي أن دخـول دول اخللـيج يف 
النظـــــام أمـــــر حيـــــوي وأساســـــي، مـــــن وجهـــــة النظـــــر الصـــــهيونية، وذلـــــك ألن الكيـــــان هـــــذا 

الصهيوين يضع نصب عينيه أهميـة الـنفط واالسـتفادة مـن املـوارد املاليـة واألسـواق يف 
  .اخلليج

إن غيـاب خطـة للتنميـة الفعليـة الشـاملة، متسـقة علـى : "وعن موضوع التنمية يقـول
مار املــوارد املاليــة النفطيــة واملــورد البشــرية صــعيد الــوطن العربــي بحيــث يــتالحم اســتث

يف إطــار توجــه جــاد، كــان ســبباً يف جعــل كــل قطــر مــن األقطــار يبــدو متعثــراً وغيــر قــادر 
حيــث أن غيــاب تلــك التنميــة يعنــي ضــعف . علــى مواجهــة أعبــاء وتبعــات وحتــديات كبيــرة

وعـدم املشـاركة وغياب القاعدة االجتماعيـة . البنية السياسية وإن كانت قمعية مستبدة
اجملتمعيــة وضــياع الكثـــرة يف ردهــات الفقـــر والفاقــة والبطالــة وغيـــاب القــدرة اإلداريـــة 

وضعف البنية الثقافية بحيـث كـان كـل ... الكفوءة وغياب القاعدة االقتصادية املعطاءة
شـــيء قـــابالً لالختـــراق واالســـتغالل وفـــرض اإلرادة بحيـــث بـــدت األقطـــار العربيـــة كلهـــا 

إن هــــــذه ). ١٤٧ص " (عفة يف مواجهــــــة التحــــــدي الصــــــهيوين القــــــويمســــــتهدفة ومستضــــــ
ويضــيف إىل ذلــك . الفقــرة، علــى طولهــا، تلخــص كــل مــا يريــد قولــه عــن موضــوع التنميــة
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أفكــاراً عــن التكامــل أو التعــاون االقتصــادي العربــي وضــرورته كخطــوة أوىل يف حتســين 
مي، ثــــم يطــــرح فكــــرة األوضــــاع املعيشــــية العربيــــة، ســــواء علــــى الصــــعيد القطــــري أو القــــو

االحتــاد اجلمركــي العربــي بصــفتها تمثــل حــدّاً أدنــى مــن التكامــل والتعــاون االقتصــادي 
لكن كي يكون هذا احلد األدنى فعّـاالً، ال بـد مـن اسـتراتيجيات جديـدة تقـوم علـى . العربي

جتميــــع القــــوى واملــــوارد العربيــــة يف ظــــل تــــوفير املناخــــات والضــــمانات املالئمــــة التــــي 
لكـــن تبقـــى العالقـــات . حتريـــك املـــوارد االقتصـــادية مـــا بـــين األقطـــار العربيـــة تســـاعد يف

املشـــوبة بالريبـــة وعـــدم الثقـــة، واالجتـــاه التنـــافري بـــين العـــرب، واخلالفـــات السياســـية، 
إضــافة إىل االنكفــاء القطــري، ســبباً يف عــدم االتفــاق علــى مشــروع، وإن كــان يف مســتوى 

  .احلد األدنى
عــالج الكتــاب موضــوعات مثــل الواليــات املتحــدة، واخللــيج باإلضــافة إىل مــا ذكــر، ي

وممـا يضـفي أهميـة خاصـة علـى الكتـاب . العربي، واملد األصويل، والتجمعـات اإلقليميـة
أن املؤلف هو ابن اجملتمـع اخلليجـي الـذي ينتقـده، وأنـه يـدافع عـن فكـرة باتـت تهمـة يف 

وزيــادة علــى ذلــك، . بيــة والوحــدةحــد ذاتهــا هــذه األيــام، أال وهــي الــدعوة إىل القوميــة العر
وهــذا موقــف . ينبــه املؤلــف إىل خمــاطر الوجــود الغربــي، واألميركــي حتديــداً، يف املنطقــة

. لكــن ذلــك ال يمنــع مــن التوقــف عنــد بعــض املآخــذ يف الكتــاب. شــجاع ويســتحق التقــدير
يشـفي ، لكن املرء ال يجد فيه ما "عرب اخلليج: "فعلى سبيل املثال، إن عنوان الكتاب هو

الغليــــل بشــــأن هــــؤالء العــــرب ومــــواقفهم وردات فعلهــــم، مثقفــــين ورجــــال أعمــــال وعامــــة 
وقضية أُخرى هي كثرة االستشـهادات إىل ". عصر الردّة"الناس، جتاه ما يسميه املؤلف 

درجــة أن املــرء يتعــب بحثــاً بــين الســطور عــن رأي مبتكــر للمؤلــف، فــال يجــد تقريبــاً ســوى 
يمكن وصف هذا العمل بأنـه كتـاب تـوثيقي أكثـر منـه كتـاب استشهادات للغير، حتى أنه 

وحتــى يف هــذا اجملــال، هنــاك ثغــرة أُخــرى تتعلــق بـــاملراجع . يحمــل وجهــة نظــر املؤلــف
مرجعـاً صـادراً عـن  ٣٠مرجعـاً، هنـاك أكثـر مـن  ٣٥فمـن جممـوع . التي اعتمـدها املؤلـف

أتمنــى أن أســمع آراء  ومــع احترامنــا لهــذه املراجــع، كنــت. مركــز دراســات الوحــدة العربيــة
فمصـــادر املركـــز، . ومواقـــف اآلخـــرين مـــن معارضـــي الـــدعوة القوميـــة والوحـــدة العربيـــة

، معروفة ومقروءة على نطاق واسع، لكن، على سبيل املثـال، "املستقبل العربي"وجملته 
  .ماذا يُكتب يف اخلليج اليوم وماذا يُقال بشأن املوضوعات التي يعاجلها الكتاب
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