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جعفر البكلي *
«أن ــا ال ـ ّـرائ ــد طـيــار رش ــاد ش ـشــة ...مــن ســاح
ال ـ ـجـ ــو املـ ـلـ ـك ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ...أط ـ ـلـ ــب اإلذن
وخطر.
بالهبوط ...أطلب الهبوط ألمر مهم
ِ
ّ
أكرر :األمر مهم وخطير».
ك ـ ــان ذل ـ ــك ه ــو ن ــص االت ـ ـصـ ــال الـ ـ ــذي تـلـقــاه
بــرج املراقبة في مطار أملاظة (فــي القاهرة)
َ
مــن طــائــرة غامضة اخترقت املـجــال الجوي
امل ـصــري ،مــن ناحية البحر األح ـمــر ،صباح
يوم الثالثاء  2تشرين األول .1962
ُسـ ِـمــح لـلــرائــد ششة ال ــذي كــان يـقــود طائرة
شحن عسكرية سعودية (أميركية الصنع
من طراز «فيرتشيلد  123ب») بالنزول ،في
مـطــار أملــاظــة ،برفقة معاونيه امل ــازم ّ
طيار
أحمد حسني ،والفني محمد أزميرلي .وبعد
تفتيش طائرتهمّ ،
تبي أنها ّ
محملة بعشرين
صندوقًا ضخمًا ،وبداخل كل صندوق اثنا
عـشــر مــدفـعــا رشــاشــا ،بــاإلضــافــة إل ــى مئات
مــن الـصـنــاديــق ال ـتــي تـحـتــوي عـلــى ذخــائــر
حــربـيــة .وكــانــت كــل تـلــك الـصـنــاديــق تحمل
َ
رمزا واضحا :كفان تتالقيان ...وكان ذلك هو
تمامًا رمز املعونة األميركية الخيرية للدول
الفقيرة!
وق ـ ــال أفـ ـ ــراد ال ـط ــاق ــم ال ـس ـع ــودي لـلـسـلـطــات
املصرية إنهم يطلبون لجوءا سياسيًا في
مصر ،ألنهم عصوا أوامــر عسكرية صدرت
لهم من رؤسائهم ،وقضت بــأن يطيروا من
ج ــدة إل ــى ن ـج ــران ف ــي ج ـن ــوب املـمـلـكــة على
ّ
حـ ـ ــدود ال ـي ـم ــن ،ح ـي ــث ع ـل ـي ـهــم أن ي ـســل ـمــوا
ح ـمــول ـت ـهــم ،وي ـ ـعـ ــودوا م ــن ج ــدي ــد ل ـي ـكــرروا
ال ــرح ـل ــة امل ـش ـح ــون ــة «ب ــامل ـع ــون ــة األم ـيــرك ـيــة
الخيرية» ثالث مــرات كل يــوم .وقــال الثالثة
ً
ّ
إنهم شكوا أوال في طبيعة هذه الشحنات،
وف ــي األطـ ـ ــراف ال ـت ــي سـتـتـلـقــاهــا م ـن ـهــم ،ثم
ّ
ّ
املموهة بشعار
إنهم تحققوا أن الصناديق
ّ
املعونة األميركية ،ما هي إال أسلحة تجهز
كي يجري تسريبها إلــى ميليشيات يمنية
متمردة على سلطات صنعاء ،ولكي تكون
وقـ ـ ــودًا ضـ ــروريـ ــا ف ــي إشـ ـع ــال حـ ــرب أهـلـيــة
بــن اليمنيني .وقــال الثالثة إنهم يــأبــون أن
ُ
وسيلة في إراقــة دمــاء أبناء اليمن،
يجعلوا ّ
وإنهم يفضلون أن يكونوا سببًا في فضح
ّ
السيئ ضد جيران فقراء.
املكر السعودي
في الغد ،األربعاء  3تشرين األول  ،1962تكرر
ما حصل باألمس في أملاظة ،إنما هذه ّ
املرة
في مطار أســوان ،حيث طلبت طائرة شحن
عـسـكــريــة س ـعــوديــة (م ــن الـ ـط ــراز األم ـيــركــي
نـفـســه) اإلذن بــالـهـبــوط بـحـمــولـتـهــا .وك ــان
على متنها الرائد طيار محمد عبد الوهاب،
واملالزم طيار محمد علي الزهراني.
وبعد خمسة أيــام ،في  8تشرين األول ،جاء
دور طائرتني سعوديتني مقاتلتني ،لجأتا
بــدورهـمــا إلــى مطار املــاظــة .وكــان على منت
األول ـ ــى ال ــرائ ــد ط ـيــار مـحـمــد مــوســى ع ــواد،

وعلى منت الثانية الرائد طيار عبد اللطيف
الغنوري.
ك ـ ــان ج ـم ـي ــع ه ـ ـ ــؤالء الـ ـطـ ـي ــاري ــن س ـع ــودي ــي
ال ـج ـن ـس ـي ــة .ولـ ـق ــد أب ـ ــوا أن ي ـت ـح ـم ـلــوا وزر
امل ـشــاركــة فــي عـ ــدوان أس ــرة طــاغـيــة لنصرة
أسرة ظاملة ضد شعب مظلوم.

مملكة السيف ومملكة الخناجر
لــم تـكــن الـعــاقــة جـيــدة يــومــا بــن آل سعود
وآل حميد الدين الذين لطاملا حكموا اليمن
َ
بأسلوب عز ُله خلف حجاب ثقيل من القمع
والـتـجـهـيــل واإلفـ ـق ــار ( )1حـتــى ق ــام عليهم
انـقــاب عسكري يــوم  26أيـلــول  1962أطــاح
مملكتهم املتوكلية .ولقد تحاربت األسرتان
ً
امل ـل ـك ـي ـت ــان فـ ــي املـ ــاضـ ــي ط ـ ــوي ـ ــا ،وكـ ــادتـ ــا
بعضهما لبعض كـثـيـرًا ،وكــرهــت كلتاهما
األخـ ـ ــرى ،وتــوج ـس ـتــا م ــن بـعـضـهـمــا بعضا
دائ ـمــا .ثـ ّـم اسـتـقــرت األحـ ــوال بينهما بــاردة
بعد سلسلة حــروب تلتها «اتفاقية صلح»
ّ
بــن الـســالـتــن ع ــام  .1934عـلــى أن الـتــرفــع
الـسـعــودي امل ـمــزوج باحتقار لليمنيني ظل
عـلــى حــالــه لــم يـتـبــدل ،وكــذلــك بـقــي حـقــد آل
حميد الدين املمزوج حسدًا.
ول ـع ــلُ الـضـغـيـنــة ب ــن ال ـســال ـتــن ق ــد ب ــدأت
يــوم خـ ّـيــل لعبد العزيز آل سعود فــي أوائــل
ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،أن ــه
يستطيع أن يـ ّ
ـوســع ح ــدود مملكته جنوبًا
م ــن دون أن يـثـيــر حـفـيـظــة بــريـطــانـيــا الـتــي
كانت قــد حـ ّـرمــت عليه التفكير فــي املساس
بـمـحـمـيــاتـهــا ع ـلــى ش ــاط ــئ ال ـخ ـل ـيــج .وك ــان
من بني األسباب التي دغدغت مطامع عبد
ّ
العزيز أن بــاد اليمن لــم يكن عليها  -على
وصي أجنبي ّ
ٌ
يذب عنها .فقد
خالف غيرها -
ـن
ـ
ع
ـن،
ـ
ي
ـد
ـ
ل
ا
حميد
اتبع اإلم ــام يحيى
حكمةٍ
أو ع ــن تـصـلــب ،سـيــاســة ال ـن ــأي بـنـفـســه عن
الوصاية واألوصياء :أتراكًا كانوا ،أو أعرابًا،
أو أحباشًا ،أو انكليزا...
كانت غزوة اليمن ،في ربيع عام  ،1934آخر
حروب عبد العزيز التوسعية .فقد ّ
وجه نحو
الـجـنــوب جـيـشــن سـعــوديــن بـقـيــادة ابنيه
األم ـيــريــن س ـعــود وف ـي ـصــل .وك ــان ــت الخطة
أن يلتف الـجـيـشــان حــول الـيـمــن ،فــي حركة
كماشة لالستيالء على هذه اململكة املعزولة
املـ ـمـ ـت ــدة مـ ــن ع ـس ـيــر ح ـت ــى حـ ـ ــدود مـحـمـيــة
عــدن البريطانية .وكــان ظــن السعوديني أن
غزوتهم ستكون نزهة للفارق الضخم في
ّ
التسليح بــن الـفــريـقــن .لـكــن املـفــاجــأة التي
ّ
لم تخطر ألحــد ،هي ّأن رجــال جبال صعدة
ببنادقهم الـقــديـمــة لــقـنــوا جـنــود آل سعود
درسـ ــا قــاس ـيــا ف ــي الـتـكـتـيــك وف ــي اسـتـثـمــار
الجغرافيا ،وفيما ّ
تقدم جيش األمير فيصل
عبر سهل تهامة على ساحل البحر األحمر
بال صعوبات تذكر؛ وقع الجيش السعودي
الــرئـيـســي ف ــي حـمـلــة ال ـي ـمــن ،ف ــي سـلـسـلــة ال
تنتهي من الفخاخ والكمائن الجبلية التي

ّ
اسـتـنــزفــت رجــالــه ،وشــلــت حــركـتــه ،وأعــاقــت
ت ـق ــدم ــه ،ب ــل أغ ـل ـقــت ع ـل ـيــه ح ـتــى إم ـكــان ـيــات
تقهقره! ولــم يكن جيش الـغــزاة السعوديني
ّ
ّ
متعودًا إال القتال
الــذي قــاده األمير سعود
في سهول الصحراء ،مما ألحق به في حرب
الجبال هزيمة نكراء.
ولـ ــم ي ـب ــق ل ـع ـبــد ال ـع ــزي ــز سـ ــوى أن يــرضــى
بمغنم جيزان ونجران اللتني تنازل عنهما
حــاكـمـهـمــا ال ـشــريــف اإلدريـ ـس ــي واس ـتــولــى
عليهما فـيـصــل ،وأن ي ـطــوي بـقـيــة أوهــامــه
في بالد اليمن ،ويلعق جراحه ،ويرسل ابنه
خالد للتفاوض على شــروط فك االشتباك،
وعقد اتفاقية سالم مع ممثلي اإلمام يحيى.
ً
وج ـ ــرى ذلـ ــك ف ـع ــا ،ف ــي ال ـط ــائ ــف ،ف ــي شهر
أيــار  .1934وهـنــاك تــوافــق الـطــرفــان على أن
تكون خطوط فض االشتباك بني الجيشني
خطًا رسميًا للحدود بني البلدين ،وعلى أال
ً
يعتدي أحدهما على اآلخــر مستقبال ،وأن
البر والتقوى،
«يكون التعاون بينهما على ِ
ً
بدال من أن يكون على اإلثم والعدوان».
ّ
ولقد كان الفتًا كيف أن اإلمــام يحيى حميد
قبل التنازل
الدين ،وهو حاكم يابس الرأسِ ،
آلل س ـع ــود ع ــن مـقــاطـعـتــن ل ـطــاملــا عـ ّـدهـمــا
امتدادًا طبيعيًا ململكته ،برغم أنه لم يخسر
املـعــركــة الـعـسـكــريــة تـمــامــا ،بــل إن خصومه
ه ــم ال ــذي ــن وح ـل ــوا ف ــي ج ـب ــال ال ـي ـمــن .ولـعــل
تفكير الــرجــل حـيـنــذاك ك ــان مـنـصــرفــا نحو
مسألتني :األولــى ،أن يصرف فورًا عن بالده
أذى حمالت سعودية كــان ال بــد أن تتوالى
ّ
عليها .وكــان يحيى يــدرك جيدًا أن جيوش
الوهابيني ،برغم خسارتها ،أكبر من جيشه
ً
عددًا ،وأكثر عتادًا ،وأوفر ماال ،وأغزر خبرة
ّ
وتجربةّ .
وأما املسألة الثانية التي فكر فيها
إمام اليمن ،فهي أنه لن ينام أبدًا على ضيم،
وأنـ ــه سـيـسـتـفـيــد م ــن ال ــزم ــن ح ـتــى تنشغل
مملكة السيف عنه بشواغلها األخ ــرىّ ،
ثم
إنه ال بد أن يقتنص فرصة سانحة لينقض
بخنجره على ع ــدوه ،فيبلغ ث ــأره ،وي ــورده
قبره ،ويشفي صدره.
وف ــي ص ـبــاح ي ــوم  15أي ــار ( 1935ب ـعــد عــام
بالتمام والكمال على اتفاقية الطائف) كان
امللك عبد العزيز يطوف بالكعبة مصحوبًا
بــولــي ع ـهــده س ـع ــود ،وف ـج ــأة داه ـم ــه ثــاثــة
رجــال بخناجرهم وك ــادوا أن يذبحوه لوال
أن تداركه سعود الــذي دفعه أرضــا ليحميه
مـ ــن الـ ـطـ ـعـ ـن ــاتُ .
وجـ ـ ـ ــرح سـ ـع ــود فـ ــي ك ـت ـفــه،
ُ
ّ
وجـ ــرح عـبــد الـعــزيــز فــي ســاقــه جـ ــراء قطعة
ّ
رخــام طيرها رصــاص حــراســه الــذيــن قتلوا
ثم ّ
املهاجمنيّ .
تبي الحقًا من التحقيقات أن
الثالثة كانوا جنودًا يمنيني ،جاؤوا من تلك
الجبال التي ّ
تعودت أن تقتص من أعدائها،
ولو بعد حني!

استنفار وهابي لنجدة حكم شيعي
اسـتـمـ ّـر الـحــال بــن آل سـعــود وأس ــرة حميد

الـ ــديـ ــن فـ ــات ـ ـرًا ث ــاث ــة عـ ـق ــود أخ ـ ـ ـ ــرى ،حـتــى
اصـطــدمــت الـســالـتــان بتغيير درامــاتـيـكــي
خطير ،وذلــك حني أعلنت إذاعــة صنعاء في
صباح يوم  26أيلول  ،1962حدوث «ثورة»
في البلد ،أسقطت امللكية وأئمتها ،وأعلنت
قيام الجمهورية العربية اليمنية.
لم يرض آل سعود عن هذا الوضع املستجد
أب ـدًا .فقيام الجمهوريات وإسقاط امللكيات
ف ــي مـعـقـلـهــم بـشـبــه ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة خط
ّ
أح ـ ـمـ ــر دونـ ـ ـ ــه ف ـ ــك الـ ـ ــرقـ ـ ــاب .وفـ ـ ـج ـ ــأة ت ــذك ــر
ّ
السعوديون أن اإلمام محمد البدر بن أحمد
ّ
بــن يـحـيــى حـمـيــد الــديــن مــا هــو إال الـحــاكــم
ّ
«الشرعي» لليمن ،ويجب أل ينازعه منازع
في ُملكه .وكذلك صــدرت الفتاوى الوهابية
ّ
عــاجـلــة ت ـتــوالــى وت ــزع ــم بـ ــأن ال ـخ ــروج على
حكم اإلم ــام (الشيعي /الــزيــدي) يعد تمردًا
آث ـمــا عـلــى ول ــي األم ــر ال ـشــرعــي ،وأن ــه يجب
على كافة اليمنيني النفير لــرد هــذا الخطر
ال ـص ــائ ــل ع ـلــى ب ـي ـضــة ال ــدي ــن وع ـل ــى أرواح
العباد وأرزاقهم ،وأنه يلزم على ساسة ّ
األمة
التوحد والوقوف صفًا مرصوصًا لردع هذا
التمرد اآلثم ،ومقارعته بالحزم املناسب.
ول ـق ــد زاد اعـ ـت ــراف ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة
املتحدة (مصر) بشرعية النظام الجمهوري
الجديد فــي اليمن بعد يــومــن مــن انبثاقه،
مــن سعار اململكة السعودية .وحــن أعلنت
ّ
وزارة ال ـخــارج ـيــة امل ـصــريــة ف ــي بـيــانـهــا أن
القاهرة مستعدة ملساعدة اليمن وشعبه بما
ّ
يمكنهما من دخول العصر الحديث ،وحني
أعـلــن االتـحــاد السوفياتي األمــر نفسه بعد
ّ
أيام قليلة ،فإن هياج السعوديني بلغ أقصاه.
لقد كــانــت «املــؤامــرة الناصرية الشيوعية»
عـلــى املـمـلـكــة واض ـح ــة جـلـيــة ال لـبــس فيها
في عيون آل سعود .وكان ال بد للرياض أن
تتحرك بحزم ...بعاصفة من الحزم!
ل ـجــأ إم ـ ــام ال ـي ـمــن إل ــى ال ـس ـعــوديــة فـ ـ ـ ّـارًا من
صـنـعــاء ال ـتــي ث ــار جـيـشـهــا عـلـيــه .واحـتـفــى
السعوديون بهذا الطريد احتفاء بالغًا لم
يألفه منهم حني كان مليكًا على بالد وعباد.
ولـقــد جــاء الــرجــل إل ــى آل سـعــود مستنجدًا
بنخوتهم وشهامتهم العربية حتى يعيدوه
إلى الحكم على أسنة حرابهم .وأجابه أهل
النخوة والشهامة أن «أبشر» .وكذلك استقر
املـقــام بــاإلمــام الـبــدر فــي نـجــران يــديــر منها
عمليات حرب عصابات ضد الحكم الجديد.
وسريعًا ما بدأ يتدفق عليه َمـ َـد ُد الطائرات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة امل ـح ـ ّـم ـل ــة ب ـص ـن ــادي ــق امل ـع ــون ــة
األميركية الخيرية ،وبالذهب الــازم لشراء
الذمم ،وبالرياالت...
وبدأ السعوديون ّ
يجمعون حلفًا يساندهم
ف ــي حــرب ـهــم ع ـلــى ال ـي ـمــن .وكـ ــان ال ب ــد لـهــذا
ّ
الحلف أن ينال مباركة أميركا ،لكن واشنطن
كانت مشغولة تلك األيــام بأزمة الصواريخ
الكوبية ،فلم يكن في إدارة الرئيس كينيدي
ٌ
بـ ـ ـ ــال واسـ ـ ـ ــع لـ ـسـ ـم ــاع َول ـ ـ ـ ْـ ـ ـ ـ ـ َـوالت آل س ـع ــود

تحوالت عربية :اليمن ليس وحيدًا
معتز حيسو *
مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان تـحــديــد مــا سـتــؤول
إليه األوضاع في اليمن أو تحديد انعكاس
وتــداع ـيــات ال ـصــراع فـيـهــا عـلــى الساحتني
ال ـعــرب ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وع ـلــى ن ـحــو خــاص
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـسـ ـ ــارات املـ ـي ــدانـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ول ـي ـب ـي ــا .فــالـعــربـيــة
الـسـعــوديــة تـقــود تحالفًا ،تـقــول إنــه دفاعًا
عن الشرعية ،وتلبية لنداء الرئيس اليمني
ع ـب ــد ربـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي ،ل ـك ــن الـحـقـيـقــة
تـخــالــف ذل ــك .فــالـتــدخــل ال ـس ـعــودي يـنــدرج
في سياق مواجهة التمدد اإليــرانــي .وهذا
يــدلــل على أن اآلف ــاق املستقبلية للمنطقة
العربية ومجتمعاتها ،محكومة بأشكال
ومستويات الصراع ،والتحالفات الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة .ان ـطــاقــا م ــن ذل ــك يـمـكـنـنــا أن
ً
ن ـح ــدد أوال :ال ـس ـي ــاق الـ ـع ــام ل ـل ـص ــراع فــي
املـنـطـقــة الـعــربـيــة ،وثــانـيــا :أه ــداف وأدوات
ومآالت الصراع.
ـ ـ ـ م ــن ال ــواض ــح أن تــراب ـطــا ب ــدرج ــة معينة
يحكم تحوالت األحداث السورية والعراقية
واليمنية .حتى األوض ــاع فــي ليبيا يمكن

مقاربتها مــع مــا يجري فــي الــدول الثالث،
ل ـك ــن ب ــأشـ ـك ــال م ـخ ـت ـل ـفــة ن ـس ـب ـي ــا .ف ــال ــدول
امل ــذك ــورة تـخـضــع مل ــوج ــات م ــن ال ـتــدخــات
اإلقليمية والغربية .وبدرجة معينة تحمل
م ـ ــآالت م ـت ـق ــارب ــة .وذل ـ ــك ي ـس ـتــدعــي ن ـقــاش
التحوالت اليمنية في سياق ترابطها مع
األوضـ ــاع ال ـســوريــة والـعــراقـيــة مــن جــانــب.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـتـ ـن ــاق ــض بـ ــن املـ ـش ــروع ــن
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي والـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،وام ـ ـتـ ــدادات ـ ـه ـ ـمـ ــا
اإلقليمية والعربية ،من جانب آخر.
انطالقًا من ذلك يمكننا القول ،ان التدخل
العسكري للتحالف ال ــذي تـقــوده العربية
السعودية ،جــاء ردًا على التمدد اإليــرانــي
ف ــي الـ ـع ــراق .ودف ـ ــاع إي ـ ــران املـسـتـمـيــت عن
الـنـظــام فــي ســوريــا ،لكونه يمثل بالنسبة
إل ــى ال ـح ـكــم ف ــي إيـ ـ ــران ،حـلـقــة ال ــوص ــل مع
املقاومة اإلسالمية اللبنانية ،ويؤمن لها
اإلطاللة على البحر املتوسط .أيضًا نتيجة
خ ــوف ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة م ــن الـسـيـطــرة
اإلي ــران ـي ــة امل ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــرة على
ح ــدوده ــا م ــع ال ـي ـم ــن ،وع ـل ــى ب ــاب امل ـن ــدب.
وي ـت ـع ـلــق أي ـض ــا ب ــامل ـف ــاوض ــات ب ــن إيـ ــران
ودول  1+5بخصوص امللف الـنــووي التي

اعلن عن اتفاق اطــاري خالل األيــام القليلة
املــاضـيــة .وهــذا يجعل العربية السعودية
ت ـش ـع ــر ب ــال ــوح ــدة أم ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوة اإلي ــرانـ ـي ــة
ُ
ويشعرها بــأن الــواليــات املتحدة يمكن أن
تتخلى عنها ،أو تــرفــع الـغـطــاء السياسي
عنها .أي إنها ترى بأن مكانتها اإلقليمية
ودورها سيتراجعان مقابل إيران .ويمكن
ً
أن ُيمثل ذلك مدخال إلى تغيرات سياسية
داخل الرياض .موضوعيًا يجب النظر إلى
تلك التحوالت ،وما ستؤول إليه العالقات
السعودية األميركية ،من منظار املصالح
األم ـي ــرك ـي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي ي ـن ــدرج
فــي سـيــاقـهــا الـعــاقــة مــع الـ ــروس ،وكيفية
املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى أمـ ـ ــن ومـ ـص ــال ــح وتـ ـف ــوق
الكيان اإلسرائيلي مقابل العرب ،لكن ذلك
ال ي ـع ـنــي أن األم ـي ــرك ـي ــن ال ي ـس ـت ـخــدمــون
الـ ـ ــورقـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـك ــاف ــة م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا
وأشـكــال تجلياتها لخلق حالة من الرعب
الدائم واملتجدد لدول الخليج .وهذا يعني
باملستوى االقـتـصــادي املــزيــد مــن الهيمنة
عـلــى ال ـث ــروات الـنـفـطـيــة وال ـغ ــاز ،وتعميق
ال ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ت ـح ــدي ـدًا م ــن جـهــة
تصدير األسـلـحــة إلــى دول الخليج وعلى

رأسـهــا الـسـعــوديــة ،مــن دون أن يعني ذلك
تخلي األميركيني عن وجودهم العسكري
امل ـبــاشــر ف ــي الـخـلـيــج .ه ــذا إض ــاف ــة إل ــى أن
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي لـ ــن ي ـكــون
ً
ـض امل ـل ـف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة،
م ـف ـص ــوال ع ــن ب ـعـ ّ
على نحو خاص امللفان السوري والعراقي.
وهــذا أيـضــا يثير تخوفًا مــا بالنسبة إلى
ال ـس ـع ــودي ــة وب ــاق ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي تـنــاصــب
العداء للنظام في سوريا .وفي هذا السياق
ال يمكننا أن نستبعد تركيا التي تشارك
على نحو كبير في الصراع السوري بغية
إس ـقــاط الـنـظــام ،فـهــي أيـضــا غـيــر مطمئنة
للتقارب األميركي اإليــرانــي ،وغير راضية
عن تعاظم الدور اإليراني في املنطقة ،لكن
وجودها في الناتو يجعلها أكثر اطمئنانًا
على أوضاعها ونفوذها ومصالحها ،هذا
إضافة إلــى ما تتمتع به من قــوة عسكرية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وم ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم أن ال ـخ ــاف
السياسي التركي ـ اإليــرانــي لم يكن عائقًا
أمام التعاون االقتصادي بينهما ،سواء من
جهة حجم التبادل التجاري ،أو ما يتعلق
بموضوع الغاز («السيل الجنوبي»).
مــن جــانــب آخ ــر ،ال بــد مــن التأكيد على أن

