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قضايا وآراء
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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

القوة اإليرانية الصاعدة وانقالب املشهد األحمر؟

تش��ير الوقائ��ع وتح��والت الش��كل والمضم��ون ف��ي لغة
التخاط��ب الغرب��ي م��ع إي��ران وعنه��ا إل��ى اقت��راب لحظ��ة
اإلعت��راف بالق��وة اإليراني��ة وف��ك الط��وق عنه��ا وتكري��س
مقعدها بين الدول الكبرى والفاعلة.
ط��وق الحص��ار والعقوب��ات تهت��ك وتصدع م��ن نوافذ
الشراكات الشرقية الوثيقة وبفعل دينامية عالية وسريعة
أظهرها التطور الصناعي والتقني للجمهورية التي تحولت
ف��ي تراك��م بنيانه��ا المس��تقل إلى ق��وة صناعي��ة متقدمة
نامي��ة وعمالق��ة واحتل��ت مقعده��ا في مصاف دول الش��رق
الصاعدة رغم ما تحمله من أعباء هائلة وعظيمة في دعم
حلفاء المحور المقاوم وما تقدمه من امكانات ومساهمات
عسكرية ومالية وعملية وتقنية في ميادين متعددة تخوض
قواها معارك فاصلة ضد الهيمنة االستعمارية الصهيونية
الرجعية.
لم يعد بعيدا ذلك اليوم الذي ستفرض فيه ايران انقالب
المش��هد وانعت��اق القوة اإليرانية النامي��ة من طوق العقوبات
التي تم تجويف معظمها بذكاء ومثابرة وبش��راكات عابرة
للبح��ار والمحيط��ات وبمفارقات مدهش��ة كحركة النجدة
اإليرانية لدول أميركا الالتينية الحرة عبر بحار ومحيطات
وحواج��ز افتراضي��ة دينية وعرقية تخطتها الجمهورية بقرار

اإلم��ام آي��ة اهلل الس��يد عل��ي الخامنئ��ي ال��ذي تب��دى بحس��ه
التح��رري األمم��ي رياديا طليعيا انس��انيا وترك وقعا مدهش��ا
ل��دى جمي��ع دعاة التح��رر ومقاومة االس��تعمار ف��ي المنطقة
والعال��م ووهج المبادرات أقوى م��ن تخرصات الذباب الواقعي
واالفتراض��ي المتعي��ش على الفضالت االس��تعمارية الغربية
وروث خنازير العمالة واالرتهان.
جميع المؤشرات السياسية والعملية تدل على اقتراب
لحظة الرضوخ األميركي للواقع الجديد وانهيار وتهتك
الجب��روت االس��تعالئي أم��ام ارادة التح��رر واالس��تقالل
اإليراني��ة الصلب��ة وم��ن الواضح أن الغ��رب كعادته يبحث
ع��ن مكاس��به ومصالح��ه حي��ن يف��رض علي��ه الرض��وخ
للتحوالت القاهرة.
نالحظ اليوم تس��ابقا إلى استكش��اف فرص الش��راكة
االقتصادية والتجارية مع ايران واحياء قنوات اتصال سدتها
دول الغ��رب صاغ��رة باألم��ر األميرك��ي رغم النب��ل اإليراني
الذي كان يعطي تلك الحكومات الخسيسة فرصا مغرية
لو امتلكت ش��جاعة مخالفة المش��يئة األميركية والتمايز
عنه��ا واالنحي��از إل��ى مصالح وفي��رة ومجزية أتاحته��ا ايران
وحرص��ت عليه��ا بندي��ة وبطل��ب صداق��ة الش��عوب واألم��م
األخرى في التعاون المثمر والبناء.

الق��وة اإليراني��ة تكس��ر الط��وق وتتخط��ى الس��دود في
نموها وتطورها التقني والعلمي وفي صعودها االقتصادي
كمارد ش��رقي مقتدر هادر ومش��ع وهي نموذج مدهش في
طاق��ة تحم��ل أعب��اء دع��م وش��راكات غير عادي��ة ومواصلة
عملي��ات البناء االقتصادي االجتماع��ي الداخلي المتقدم
بفضل نظام الجمهورية الذي تحول آليات عمله وحركته
دون التكل��س والتبق��رط بفض��ل التخطي��ط والتصمي��م
العبقري الذي جعل االحتكام إلى اإلرادة الش��عبية ناموسا
ناظما النبثاق المؤسسات وتشكلها.
م��ا راكمت��ه اي��ران م��ن ق��وة اقتصادي��ة وتط��ور تقن��ي
رغ��م الحص��ار والعقوب��ات وبالرغم مما تحملت��ه من أعباء
احتضان حركات المقاومة والتحرر في المنطقة والعالم
سيكون ركيزة صلبة لمارد شرقي جبار سوف يتهافت إليه
حملة الحقائب والعروض بعد سقوط الحظر األميركي
وهي لحظة وش��يكة س��نرى بعدها العجب العجاب السيما
من نادي االنخالع والتهتك العربي واللبناني المريض.
وس��نتذكر آنذاك ما أبدعت��ه العبقرية الرحبانية في
لوح��ة «الش��يخ اللقي��س» المتثاق��ل المتثائ��ب الذي يصل
دائما متأخرا في مسرحية ميس الريم.
غالب قنديل

ارتباك البيت األبيض في مواجهة الهجمات العراقية املتواصلة
م��ع إع�لان الحكوم��ة العراقي��ة
انته��اء مهم��ة االحت�لال العس��كري
األمريكي في الع��راق نهاية عام ،2021
هناك أدلة على استمرار وجود القوات
األمريكية.
عل��ى الرغ��م م��ن أن الحكوم��ة
األمريكي��ة والمس��ؤولين العراقيي��ن
أبلغ��وا ع��ن انته��اء الوج��ود العس��كري
األمريك��ي وتقيي��د مهم��ة الق��وات
األجنبي��ة ب��أدوار استش��ارية وتدريبية،
ف��إن الحقيق��ة ه��ي أن م��ا يس��مى
بالتحال��ف المناه��ض لداعش بقيادة
واش��نطن يواص��ل العم��ل ف��ي قواع��ده
العس��كرية .من��ذ بداي��ة إع�لان رئي��س
ال��وزراء العراق��ي مصطف��ى الكاظم��ي
انته��اء المهم��ة القتالي��ة لالحت�لال
األمريك��ي ف��ي  31كان��ون األول
(ديس��مبر)  ،2021طالب��ت الغالبي��ة
العظم��ى م��ن فصائ��ل المقاوم��ة
العراقي��ة ،بمواقفه��ا الحاس��مة،
بالتنفيذ الفعلي النسحاب المحتلين
وليس كالماً رس��مياً فق��ط .في نظر
ه��ذه التي��ارات ،ف��إن قص��ة انس��حاب
القوات األمريكية هي ليست أكثر من
اس��تعراض وليس لها أس��اس حقيقي،
ول��ن يت��م تنفيذه��ا بالكام��ل .وإذا ل��م
تغ��ادر جمي��ع الوح��دات العس��كرية
األجنبي��ة بالده��م ،فس��يواصلون
نضالهم.
● ●ه� �ج� �م ��ات مج � ��اع � ��ات امل� �ق ��اوم ��ة
والعمليات القتالية شبه العسكرية
أو االستشارية
بعد التأكد من بقاء األمريكيين
بع��د إع�لان االنس��حاب م��ن الع��راق،
نف��ذت ق��وات المقاوم��ة ،ف��ي ذك��رى
استش��هاد الل��واء قاس��م س��ليماني
وأب��و مه��دي المهن��دس ف��ي  3كانون
الثان��ي  /يناي��ر  ،2020ع��دة هجم��ات
عل��ى القواع��د العس��كرية للمحتلين.
حت��ى أن نط��اق العملي��ات المناهض��ة
لالحت�لال ل��م يقتص��ر عل��ى الع��راق،
فق��د تم مهاجم��ة المواقع العس��كرية
األمريكي��ة ف��ي س��وريا ،وخاص��ة ف��ي

محافظ��ة دي��ر ال��زور .ف��ي األي��ام
القليل��ة الماضي��ة ،حاول المس��ؤولون
العس��كريون األمريكي��ون ف��ي البداي��ة
إخف��اء الهجمات عن وس��ائل اإلعالم.
لك��ن تم االعتراف مؤخراً بأن القاعدة
العس��كرية له��م ف��ي محافظ��ة األنب��ار
(قاع��دة عين األس��د) وف��ي محافظتي
بغ��داد وأربي��ل تعرض��ت لهجم��ات
بطائ��رات مس � ّيرة وصواريخ .وتأكيدا
له��ذا األم��ر ،أف��ادت قن��اة «صابري��ن
نيوز» عل��ى تلغرام ،باس��تهداف قاعدة
عين األس��د بـ  12صاروخا ،وأن القوات
األمريكي��ة في حال��ة تأهب قصوى في
قاع��دة عين األس��د الجوية .وبحس��ب
التقري��ر فق��د أطلق��ت الصواري��خ من
قري��ة البس��طامية الواقع��ة عل��ى بع��د
 25كيلومت��را من مدينة هيت .كما
أك��د التحال��ف األمريك��ي الهج��وم
ف��ي بي��ان ،زاعماً أنه تم إطالق خمس��ة
صواري��خ عل��ى قاع��دة عي��ن األس��د.
ف��ي أعق��اب الهجم��ات ،أف��ادت مص��ادر
إخباري��ة غربي��ة ب��أن ق��وات االحت�لال
ف��ي القواع��د العس��كرية العراقية ردت
عل��ى ضرب��ات الطائ��رات ب��دون طي��ار
والصواري��خ أو ،كم��ا زعم��ت ،ص��دت
الهجمات .السؤال اآلن هو ما إذا كان
دور الجي��ش األمريكي قد تم تقليصه
بالفعل إلى االستش��ارات والتدريب ،أم
أنهم سيستمرون في مهاجمة األجواء

العراقي��ة ولع��ب دوره��م القتال��ي متى
ش��اءوا .م��ع الح��د األدن��ى م��ن الفه��م
لمس��ألة إنه��اء ال��دور القتال��ي ،فم��ن
المس��لم ب��ه أن حماي��ة المستش��ارين
األجان��ب س��تكون مس��ؤولية الحكومة
العراقي��ة اعتب��اراً م��ن الع��ام الجدي��د،
وأن الق��وات األجنبي��ة لي��س لها الحق
ف��ي اتخاذ إجراءات مباش��رة للرد على
الهجمات أو القيام بعمليات هجومية.
لك��ن رد فعل ق��وات االحتالل اآلن على
هجم��ات فصائ��ل المقاوم��ة يظه��ر
بوض��وح أن قص��ة انس��حاب الق��وات
األمريكي��ة م��ن الع��راق ظل��ت حت��ى
اآلن عرض �اً وهمي��ا ول��م يت��م تنفيذها
ميدانيا على اإلطالق.

● ●ارتباك واشنطن يف مواجهة موجة
جديدة من اهلجمات

الهجم��ات الجدي��دة م��ن قب��ل
قوى المقاومة أربكت مسؤولي البيت
األبيض أكثر من أي ش��يء آخر .من
ناحي��ة أخ��رى ،يزع��م األمريكي��ون أن
دورهم القتال��ي في العراق قد انتهى،
لذل��ك ل��م يع��د بإمكانهم ال��رد بقوة
عل��ى هجم��ات ق��وات المقاوم��ة .م��ن
ناحي��ة أخرى ،فإن مناش��دة الحكومة
العراقي��ة توفي��ر األم��ن للجي��ش
األمريكي ليس باألمر الس��هل بسبب
حقيقة أن البرلمان أقر قانوناً بش��أن

إخ��راج الق��وات األجنبي��ة ،وأساس �اً
طبيع��ة ضب��ط النف��س والتع��اون
م��ن جان��ب الحكوم��ة المس��تقبلية
تتضاءل إلى حد كبير .في ظل هذه
الظ��روف ،أصبح��ت حكوم��ة باي��دن،
الت��ي تعرض��ت لضغ��وط ش��ديدة من
المعارض��ة الداخلي��ة منذ انس��حابها
الفاض��ح م��ن أفغانس��تان ،يائس��ة
ومربك��ة بس��بب التح��دي المتمث��ل
ف��ي كيفي��ة التعام��ل م��ع هجم��ات
الجماع��ات العراقي��ة .تظه��ر الموجة
الجدي��دة م��ن هجم��ات فصائ��ل
المقاوم��ة عل��ى مواق��ع المحتلي��ن
األمريكيي��ن أن ه��ذه المجموع��ات،
م��ع إدراكه��ا الكامل للوضع الصعب
الذي تواجهه حكومة بايدن لتصعيد
الص��راع ،تبنت اس��تراتيجية الضغط
المتزاي��د .المعادل��ة واضح��ة ج��دا،
وه��ي أن��ه طالم��ا اس��تمرت ق��وات
االحت�لال األمريكي��ة ف��ي الوج��ود،
ستس��تمر الهجم��ات ب�لا ه��وادة ول��ن
يك��ون هن��اك م�لاذ آم��ن للمحتلي��ن.
رس��الة مهم��ة أخ��رى لواش��نطن ه��ي
أن��ه لي��س ف��ي الع��راق فق��ط ،ب��ل ف��ي
جميع أنحاء المنطقة ،تتعرض قوات
االحت�لال األمريكي��ة لهجوم من قبل
ق��وات المقاوم��ة ،وان انس��حابها م��ن
غ��رب آس��يا وحده ه��و ال��ذي يمكن أن
يعيد االستقرار إلى المنطقة.
الهجم��ات الجدي��دة م��ن قب��ل
ق��وى المقاوم��ة أربك��ت مس��ؤولي البيت
األبي��ض أكث��ر م��ن أي ش��يء آخ��ر .من
ناحي��ة ،يزع��م األمريكي��ون أن دوره��م
القتالي في العراق قد انتهى ،لذلك لم
يع��د بإمكانه��م الرد بق��وة على هجمات
ق��وات المقاومة .من ناحي��ة أخرى ،فإن
مناش��دة الحكوم��ة العراقي��ة لتأمي��ن
الجي��ش األمريكي ليس باألمر الس��هل
بس��بب وجود قرار برلماني بشأن إخراج
القوات األجنبية ،وسوف تتضاءل بشكل
كبي��ر طبيع��ة ضبط النف��س والتعاون
من جانب الحكومة المس��تقبلية كما
هي بقدر الحكومة الحالية.
الوقت

دراسة اسرتاتيجية الكيان الصهيوني يف تطبيع العالقات
()2
مع الدول العربية ،األهداف والنتائج
ع � ّرف االتح��اد بش��كل ع��ام عل��ى أن��ه «ن��وع
م��ن العالق��ة الخاصة بي��ن الحكوم��ات من أجل
تحقي��ق أه��داف معين��ة» ،أم��ا ف��ي التعاري��ف
الدقيق��ة فهن��اك اخت�لاف ف��ي وجه��ات النظ��ر
ح��ول طبيع��ة ومحتوى وأهداف وأس��باب تش��كل
االتح��اد وأيض��ا ح��ول ن��وع ومس��توى العالق��ة
بي��ن الالعبي��ن المختلفي��ن في االتح��اد (نفس
المص��در الس��ابق) .ع � ّرف جورج ليس��كا االتحاد
بأنه «تعاون رسمي بين دولتين أو عدد من الدول
موج��ه ض��د دول��ة أخ��رى تعتب��ر تهدي��دا له��م»
( ،)3:1986 ,Liskaم��ن ناحي��ة أخ��رى عرف كل
م��ن هولس��تي وهوبم��ن وس��اليوان االتح��اد بأنه
«معاهدة رس��مية علنية أو س��رية بين حكومتين
أو أكث��ر ف��ي المج��ال المتعل��ق بش��ؤون األم��ن
الوطن��ي له��ا» ( ،)4:1973 ,Holstiأم��ا اس��تيفان
وول��ت فيق��ول بأن��ه لي��س م��ن الض��رورة أن يكون
االتح��اد رس��ميا وق��د يش��مل التعه��دات غي��ر
الرس��مية أيضا عالوة على الرس��مية منها وبناء
عل��ى ذلك عرف االتحاد بانه «ترتيبات رس��مية
أو غير رسمية للتعاون األمني بين حكومتين أو
أكثر» (.)12:1987 ,Walt
ال يوج��د تعري��ف جام��ع وش��امل لالتح��اد،
واالختالفات الموجودة بين هذه التعاريف تأتي
باألس��اس م��ن االخت�لاف حول ث�لاث خصائص
لالتح��اد هي االلت��زام والهدف وطبيعة االتحاد.
مس��توى الت��زام الالعبي��ن المش��اركين ف��ي
االتحاد ،واألهداف التي يس��عى هؤالء الالعبون
لتحقيقه��ا م��ن وراء مش��اركتهم ف��ي االتح��اد،
والطبيع��ة العس��كرية واألمني��ة واالقتصادي��ة أو
المركب��ة م��ن عوام��ل مختلف��ة له��ذا االتح��اد،
كل ه��ذا ي��ؤدي إل��ى تش��كل طي��ف واس��ع م��ن
االتح��ادات تمتد م��ن االتحادات المح��دودة إلى
اتحادات واسعة وشاملة لجميع المجاالت.
هن��اك س��ؤاالن يطرح��ان دائم��ا ح��ول
االتحادات وهما :ما هي العوامل التي تؤدي إلى
تش��كل االتح��ادات؟ وكي��ف يت��م الحف��اظ على
االتح��ادات بع��د تش��كيلها؟ (.)88:1973 ,Holsti
إن األس��اس ف��ي تش��كل أي اتح��اد ه��و المصال��ح
المش��تركة ،وبق��اء االتح��اد يعتم��د عل��ى
استمرار وجود تلك المصالح المشتركة ،هذه
المصالح المشتركة يمكن أن تكون سياسية أو
اقتصادية أو عسكرية أو أمنية.
لق��د ح��دد منظ��روا االتح��اد العاملي��ن
الداخل��ي والخارجي بصفتهما الدافع والس��بب
وراء اتح��اد حكوم��ة م��ا م��ع حكوم��ات أخ��رى.
ف��ي البع��د الداخلي ف��إن كثيرا م��ن االتحادات
وخصوص��ا ف��ي العال��م الثال��ث تك��ون به��دف
المحافظ��ة عل��ى النظ��ام السياس��ي الحاك��م
وحمايت��ه من المعارضي��ن الداخليين ،فالحرب
األهلي��ة واالنقالب��ات العس��كرية والح��ركات
االنفصالي��ة وغيره��ا هي عوامل ت��ؤدي بحكومة
م��ا إل��ى أن تتح��د م��ع حكوم��ات أخرى م��ن أجل
الحف��اظ على بقاءها (قوام وإيماني.)54:1390 ،
أم��ا في ما يتعلق بالدوافع واألهداف الخارجية
لالتح��اد ف��إن النظري��ات تتمح��ور غالب��ا ح��ول
مفهومي «توازن القوى» و «توازن التهديد».
تس��تدل الواقعي��ة التقليدي��ة والواقعي��ة
الجدي��دة الهيكلية بأن الحكومات تس��عى دائما
إليج��اد ت��وازن مع الق��وى األخ��رى ،فالحكومات
تتج��ه إلى االتحاد مع بعضه��ا إليجاد توازن في
مقاب��ل التهدي��دات المحتمل��ة من قب��ل حكومة
أخ��رى قوي��ة .كذل��ك ف��إن التغيي��ر ف��ي ميزان
القوى أو مستوى التهديد لحكومة ما يؤدي إلى
اتحاد بقية الحكومات (.)450:1996 ,Mcclla
أ -ت��وازن الق��وى :إن أي محاول��ة م��ن ط��رف
حكوم��ة م��ا لتغيي��ر مي��زان الق��وى ي��ؤدي إل��ى
قي��ام اتحاد ف��ي مقابلها ،فالحكومات التي تؤيد
الوض��ع الراه��ن تتح��د م��ع بعضه��ا ف��ي مقاب��ل
الحكوم��ات الت��ي تس��عى لتغيير موازي��ن القوى
لصالحها وذلك من أجل الحفاظ على النظام
الموجود.
ب  -ت��وازن التهدي��د :يعتقد اس��تيفن وولت
ب��أن التهدي��دات الخارجي��ة ت��ؤدي إل��ى قي��ام
االتح��ادات بي��ن ال��دول ،م��ن وجه��ة نظ��ره ف��إن
االتح��ادات على المس��تويين اإلقليم��ي والدولي
إنم��ا تق��وم بهدف إحداث توازن التهديد ال توازن
الق��وى ،وأن الحكوم��ات تتح��د م��ع بعضه��ا ف��ي
مواجهة حكومة أخرى قوية عندما تشكل تلك
الحكوم��ة القوي��ة تهدي��دا جديا له��ا ،ويقول في
هذا الصدد« :بخالف ما يعتقده منظروا نظرية
ت��وازن القوى فإنن��ي أعتقد بأن الحكومات تقدم
عل��ى االتح��اد م��ن أجل إيج��اد توازن ف��ي مقابل
التهدي��د ال م��ن أج��ل الق��وة ،وبن��اء عل��ى ذل��ك
فإنن��ي أرى ب��أن نظرية ت��وازن التهديد هي بديل
أفض��ل لنظرية توازن الق��وى .على الرغم من أن
القوة هي عنصر مهم إال أنها ليست كل شيء،
بش��كل أدق يمك��ن الق��ول ب��أن الحكوم��ات تتحد
ض��د الحكوم��ة الت��ي تش��كل التهدي��د األكب��ر

عليها» (.)21:1987 ,Walt
ي��رى وول��ت بأن التهدي��د الخارج��ي يرتبط
بأربع��ة متغي��رات ه��ي :الق��رب الجغراف��ي،
مس��توى الق��وة واإلمكانيات ،الق��درة الهجومية،
وإدراك ني��ة المهاج��م ( .)9:1985 ,Waltم��ن
وجه��ة نظ��ره فإن��ه عن��د تس��اوي بقي��ة العوام��ل
تك��ون ال��دول المج��اورة أكثر خطرا م��ن الدول
البعي��دة ،وكذل��ك ف��إن ال��دول ذات الق��درات
العس��كرية األكب��ر تك��ون أخطر من ال��دول ذات
الق��درات العس��كرية المح��دودة في إط��ار الدفاع
ع��ن أرضهم ،وفي النهاية ف��إن الدول التي لديها
نوايا عدوانية واضحة هي أشد خطرا من تلك
التي تس��عى فقط للحفاظ على الوضع الراهن
( .)11:2010 ,Waltيعتب��ر س��نايدر ب��أن العوام��ل
الثالثة التالية تؤثر على مستوى وشدة التهديد
وهي :درجة تضارب المصالح مع العدو ،احتمال
اتج��اه الع��دو لح��ل الن��زاع ع��ن طري��ق الق��وة،
والقدرات العس��كرية النس��بية للدول��ة وأعداءها
(.)35 :1997 ,Snyder
يع ّرف التهديد على أنه غياب األمن ،وتكون
بعض التهديدات أعمق من غيرها لكونها تعرض
مصالح مهمة للخطر .على هذا األساس يمكن
تصنيف التهديدات على أس��اس عمقها أو درجة
أهمية المصلحة التي تعرضها للخطر بالنسبة
لالع��ب م��ا إل��ى تهدي��دات وجودي��ة وتهدي��دات
حياتية وتهديدات مهمة وتهديدات جانبية .من
جهة أخ��رى يمكن كذلك تقس��يم التهديدات
إل��ى سياس��ية واقتصادية واجتماعية وعس��كرية
وأمنية ،ومن حيث ماهيتها إلى ثالثة أنواع هي:
القاس��ية (العس��كرية) ،وشبه القاس��ية (األمنية
واالقتصادي��ة) ،والناعم��ة (الثقافي��ة والمتعلقة
بالهوية).
تأت��ي التهديدات في أبعاد جيوبوليتيكية أو
آيديولوجي��ة أو مزيج م��ن اإلثنين ،وفي حين أن
التهدي��دات الجيوبوليتيكي��ة تهدد بق��اء كيان
سياس��ي ما ،فإن التهديدات اآليديولوجية تهدد
القي��م الت��ي تعتبر مصدر قوة ومش��روعية ذلك
الكيان السياسي .من حيث أن خطر التهديدات
المركب��ة م��ن كال العاملين أكب��ر بكثير من
التهدي��دات األخ��رى ف��إن الكيان��ات السياس��ية
تمي��ل كثي��را إل��ى إحداث ت��وازن ف��ي مواجهتها
من خالل االتحاد واإلئتالف فيما بينها.
أح��د المفاهي��م األساس��ية األخ��رى الت��ي
توض��ح س��لوك الالعبي��ن الدوليي��ن ه��و «تصور
التهدي��د»  ،فل��كل تهدي��د بع��دان ذهن��ي وعيني،
ويمك��ن أن يك��ون التص��ور الذهن��ي ح��ول تهديد
م��ا غي��ر منطب��ق مع واقعيت��ه بحيث يك��ون فهم
وإدراك أح��د الالعبي��ن للتهدي��د مختلف��ا ع��ن
الدواف��ع واأله��داف الحقيقي��ة ل��ه عن��د مص��در
التهديد (افتخاري.)1385 :231 ،
يتخ��ذ غالبي��ة الق��ادة ق��رارات ويتبع��ون
اس��تراتيجيات لمواجه��ة التهدي��د عل��ى أس��اس
فهمه��م الخ��اص ل��ه ،وكلم��ا كان الف��ارق بين
ماهي��ة التهدي��د الحقيقي��ة وفهم��ه م��ن قب��ل
الط��رف المقاب��ل أكب��ر كلم��ا ازدادت تكلفت��ه
ألحد الالعبين.
● ● -3دراس � ��ة ت ��اري ��خ ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ال�ك�ي��ان
الصهيوني والدول العربية
يمك��ن تقس��يم العالق��ة بي��ن الكي��ان
الصهيون��ي وال��دول العربي��ة من��ذ تأس��يس ه��ذا
الكي��ان ف��ي الع��ام 1948م وحت��ى اليوم إل��ى أربع
مراحل مختلفة ،تحكم العالقات بين الطرفين
ف��ي كل مرحل��ة منه��ا مقارب��ة ونم��وذج خ��اص
ه��ي :الع��داء والس��عي للس�لام والتع��اون األمني
واالس��تخباراتي الس��ري والخ��روج بالعالق��ات
إل��ى العل��ن وتوس��يعها كم��ا ونوع��ا (رض��وي،
 .)1399أم��ا ف��ي م��ا يخ��ص العالق��ات م��ع الدول
اإلسالمية غير العربية فقد كانت استراتيجية
الكي��ان الصهيون��ي مختلفة وق��د كانت إحدى
االستراتيجيات الرئيسية التي اتبعها في مجال
السياسة الخارجية هي االتحاد مع الجوار .على
أس��اس ه��ذه االس��تراتيجية التي وضعه��ا رئيس
ال��وزراء اإلس��رائيلي الس��ابق ب��ن غوري��ون س��عى
الكيان الصهيوني في بداية تأسيسه إلى توسيع
عالقات��ه االس��تراتيجية م��ع ال��دول اإلس�لامية
غي��ر العربي��ة في الش��رق األوس��ط ُّ
واتبع��ت هذه
االس��تراتيجية ف��ي مج��ال تطوي��ر العالقات مع
تركي��ا وإي��ران (قب��ل الث��ورة اإلس�لامية) ،فف��ي
عق��د الخمس��ينات من الق��رن العش��رين كانت
إي��ران وتركيا أول الدول اإلس�لامية التي تقيم
عالق��ات م��ع الكي��ان الصهيون��ي (:2014 ,teller
 )100وق��د أدت ه��ذه االس��تراتيجية إل��ى إخ��راج
ه��ذا الكي��ان م��ن حال��ة االن��زواء إلى ح��د ما من
خالل إيجاد شرخ في العالم اإلسالمي.
د .أحمد زارعان
يتبع

