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مضى عشرون عامًا، منذ مارس 2003، 
ــتــــال األنــجــلــوأمــريــكــي  ــغـــزو واالحــ عــلــى الـ
لــلــعــراق، وعــلــى خـــروج الــعــراق مــن معادلة 
األمن القومي االستراتيجي العربي عمومًا 
دولــة  مــن  وانــتــقــالــه  والخليجي خــصــوصــًا، 
وذات قوة  النامية، غنية  الدول  في مقدمة 
مدمرة،  فقيرة،  متخلفة  دولــة  إلــى  مهابة، 
الفساد  وينخر  المليشيات  تسودها  هزيلة، 
بل  إرادة،  وال  سيادة  با  مفاصلها؛  كل  في 
التاريخيين،  أعدائها  سطوة  تحت  تعيش 
واشــنــطــن- طـــهـــران- تــل أبــيــب، فــي مشهد 
ســيــاســي هـــو األقــــــذر عــلــى مـــــدار الــتــاريــخ 
الحديث... مشهد يثبت يوميًا عدم عدالة 
ومــدى بشاعة  وجــد(،  )إن  الــدولــي  القانون 
الهيمنة  والإنــســانــيــة  الـــدولـــيـــة،  الــعــاقــات 
ــة،  ــيـ ــكـ ــريـ الـــغـــربـــيـــة، ووحـــشـــيـــة الــــقــــوة األمـ
وخطرها الدموي التدميري على البشرية.
عــلــى مــــدار الــعــقــديــن الــمــذكــوريــن كــان 
اإلصـــــــرار عــلــى اســـتـــمـــرار تــدمــيــر الـــعـــراق، 
في  المتسارع  واألمني  السياسي  والتقهقر 
المؤشرات  أهــم  ضمن  من  العربي،  العالم 
تم  قد  للعراق  ما حصل  كل  أن  تؤكد  التي 
بإرادة وتخطيط وإعداد ومنهجية مدروسة، 
ــق اإلصـــــــرار  ــبـ ــسـ ــة الـــنـــتـــائـــج، وبـ ــونـ ــمـ ومـــضـ
ــراق  ــعـ الـ تـــدمـــيـــر  خـــطـــة  أن  أي  والـــتـــعـــمـــد؛ 
إلى دولة محطمة فقيرة تحكمه  وتحويله 
الــعــصــابــات، كــانــت ُمـــعـــّدًة قــبــل الــغــزو، وبــدأ 
مصالح  لتحقيق  االحتال،  بعد  تنفيذها 
قصوى  أهمية  ذات  جيوسياسية  أمريكية 

في الصراع على نشوء نظام دولي جديد.
لسقوط  كــان  سنة  عشرين  مـــدار  على 
وإنهاء  العراق،  في  العربي  الوطني  النظام 
كفتي  لــتــوازن  استراتيجية  قــوة  كأهم  دوره 
باهظة  ضريبة  اإلقليمي،  والــســام  األمـــن 
المحيط  العربي من  الوطن  على مستوى 
المنطقة تدفع هذه  الخليج، ومازالت  إلى 
الضريبة بما تعانيه من تدهور مستمر على 
المستويين الداخلي والخارجي، من خاِل 
العارمة،  والفوضىى  األمنية،  التهديدات 
والمالي،  واالقتصادي  العسكري  واإلنهاك 
التقليدية  والحروب غير  اإلرهــاب،  وحروب 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــرة فـــــي اإلعـــــــــام والـ ــعـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
عــربــيــة  دواًل  دفــعــت  بـــل  والــتــكــنــولــوجــيــا... 
ثــمــنــًا أغــلــى بــســقــوط أنــظــمــتــهــا وإفــقــارهــا 
أمام  استقرارها  وزعزعة  ُعْماتها،  وانهيار 
جــحــافــل مــلــيــشــيــات الــطــوائــف والــمــذاهــب 
اإلرهابية  والراديكاليات  الدينية  واألحزاب 
ــة إلـــــى تـــدمـــيـــر مـــدن  ــافــ ــة، إضــ ــرفـ ــتـــطـ ــمـ والـ
وتقسيم وسلب أراضي دول، وتجفيف أنهار 

دول أخرى، وال يزال الحبل على الغارب.
العرب والبديهيات السياسية التاريخية 

الغائبة
الــبــديــهــيــات هــي »الــمــســتــوى األســاســي 
الــذي  العملي  والــحــكــم  العملية  للمعرفة 
لمساعدتنا  إلــيــه  حــاجــة  فــي  نــكــون جميعًا 
عــلــى الــمــعــيــشــة بــطــريــقــة مــعــقــولــة وآمــنــة« 
يعنينا  وهنا  كامبريدج(،  قاموس  )تعريف 
بعض  تكرار  أسباب  لفهم  المصطلح  فهم 
الـــظـــواهـــر واألحــــــــداث الــعــربــيــة الــخــطــيــرة 
واألخطر في حياة الشعوب ضمن معطيات 
متشابهة، حتى تبدو بديهية رغم اختاف 

الــعــصــر والـــزمـــان، مــا يــرقــي بــهــا إلـــى درجــة 
طاولة  على  تكون  أن  يجب  التي  النظرية 

المعنيين بها.
والبديهيات المعنية هنا هي ذات عاقة 
األمنية  واالستراتيجيات  السياسة  بعلوم 
أي  أوســطــيــة،  والــشــرق  الــعــربــيــة  اإلقليمية 
هي بديهيات سياسية تاريخية تخبرنا عن 
العربية  العاقات  في  والجزر  المد  ظاهرة 
ــًا إيــــران  ــا الـــجـــغـــرافـــي، وخـــصـــوصـ ــوارهـ بـــجـ
الغزو  )باد فــارس(، وبالتحديد في فترات 
واالحـــتـــال الــتــي َتـــَعـــّرض لــهــا الــعــراق عبر 
والحديث. بديهيات يمكن  القديم  التاريخ 
قياسها استراتيجيا وجغرافيا وديموغرافيا، 
وإثــبــاتــهــا عــبــر شـــواهـــد ومــعــطــيــات ودالئـــل 
تاريخية وثقافية، كما يشهد على صحتها 
الـــواقـــع األمــنــي والــجــيــوســيــاســي الــمــتــردي 
الذي يحكم المنطقة واألمة خال العقود 

األخيرة.
تاريخية للعلماء  وهناك جهود بحثية 
ــة عـــالـــيـــة مــــن الــعــلــمــيــة  ــ ــعــــرب عـــلـــى درجــ الــ
فـــي شــــأن تــوثــيــق هــــذه الـــظـــاهـــرة وإثــبــاتــهــا 
كبديهيات متداولة، وهي بديهيات ال تخفى 
أبدًا عن أبناء المنطقة، مما يؤكد أنها كانت 
غزو  وقــرروا  خططوا  للذين  أيضًا  معروفة 
وتدميره  العربي  نظامه  وإســقــاط  الــعــراق 
واضحًا  األمــر  كــان  فترى هل   ...2003 منذ 
)بالترهيب  وافقوا  عندما  العرب  للزعماء 

أو بالترغيب( على الغزو واالحتال. 
أولـــى هـــذه الــبــديــهــيــات الــتــاريــخــيــة هي 
ــه أكــثــر مــن 40 غـــزوًا  أن الــعــراق الـــذي واجـ
دمويًا مدمرًا، ليعود بعد دحر كل غزو إلى 
بــنــاء حـــضـــارة جـــديـــدة عــلــى مــــدار تــاريــخــه 
الممتد على 7 آالف سنة، وبموجب موقعه 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي عـــلـــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
ــرًا عـــلـــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  ــثــــر خــــطــ األكــ
الثرية  الطبيعية  ثــرواتــه  وبفضل  عــمــومــًا، 
بـــهـــا، يشكل  اهلل  حـــبـــاه  الـــتـــي  والـــمـــتـــجـــددة 
القوة العربية الكبرى التي صنعها التاريخ 
الحدود.  أجل حماية هذه  والجغرافيا من 
العراق  صنعا  والجغرافيا  التاريخ  نــعــم... 
وجعا منه قوة بشرية واقتصادية وثقافية 
على  ومعنويًا،  مــاديــًا  دائــمــًا،  ــادرة  وقـ مهيأة 
ــل ســامــة  ــع الـــغـــالـــي والــنــفــيــس مـــن أجــ دفــ
ــرب... وهــذه  ــعـ ــة، وحــمــايــة كــل أرض الـ األمــ
المشرقة  الشمس  نــور  مــن  أوضـــح  بديهية 

في بادنا العربية.
والبديهية الثانية تؤكد أنه عبر التاريخ 
في  الــقــوي  العربي  النظام  يسقط  حينما 
ينشأ  المركزية،  سلطته  وتسقط  الــعــراق، 
المشرق  عموم  في  كبير  أمني  وخلل  فــراغ 
ــوالـــى عــلــى  ــتـ ــانــــت الـــــغـــــزوات تـ الـــعـــربـــي، وكــ
انكسار  فترات  في  األمــة  لتدخل  المنطقة 
بعد  إال  منها  ُتشفى  ال  حــضــاري  وانحسار 
على  وعــودًا  عليهم؛  واالنتصار  الغزاة  دحر 
الــبــديــهــيــة األولــــى ال يــكــون هـــذا االنــتــصــار 
ودحر الغزاة إال عبر العراق، أرضًا وشعبًا... 
هــذا مــا يــؤكــده الــتــاريــخ الـــذي تــم اجتثاثه 
من مناهجنا التعليمية، والغائب )سهوًا أو 
عمدًا( عن قرارات الدفاع العربي المشترك، 

منها قرار غزو العراق.
أنــه عبر  البديهية األخــرى واألهــم هي 

ــًا لــــدول الـــجـــوار،  الــتــاريــخ أيـــضـــًا كـــان دائـــمـ
فراغ  أي  السبق في ملء  إيــران،  وخصوصًا 
أمــنــي وعــســكــري اســتــراتــيــجــي يــحــدث في 
المنطقة بسبب سقوط العراق وإنهاء قوته 
ــران  االســتــراتــيــجــيــة، ولــطــالــمــا اســتــغــلــت إيـ
تلك الفرص التاريخية للدخول مع الغزاة 
عسكري،  احــتــال  شكل  فــي  المنطقة  إلــى 
هيئة  فـــي  أو  ــي،  ــرافـ ــوغـ ــمـ ديـ اســتــيــطــان  أو 
عصابات وفرق وجماعات اجتماعية ودينية 
وغيرها، أو بنشر النفوذ األمني والسياسي 
واإلرهابي المكّثف للتدمير تارة، ولزعزعة 

األمن واالستقرار تارة أخرى.
وعــلــى مــــدار قــــرون كـــان إليـــــران تــاريــخ 
العرب  ضد  األجنبي  مع  بالتحالف  حافل 
العربية  والجزيرة  الخليج  مصالح  وضرب 
مــرارًا في  كما نجحت  المنطقة،  واخــتــراق 
سلب أراٍض شاسعة على طول حدود الوطن 
الــعــربــي الــشــرقــيــة، مــن الــعــراق شــمــااًل إلــى 

خليج عمان جنوبًا.
العرب واملستقبل 

واليوم، في الذكرى العشرين لاحتال 
للعراق،  البشع  الهمجي  األنجلوأمريكي 
ــي حــقــقــهــا  ــتــ ــا الـــمـــصـــالـــح الــ ــ نــــتــــســــاءل: مـ
النظام  مــن  للخاص  الــذيــن سعوا  الــعــرب 
الــعــربــي الــعــراقــي، وأســهــمــوا فــي الــخــاص 
من الــعــراق الــقــوي؟؟؟؟.. ومــا الــذي كسبه 
بعض الزعماء العرب من سباق التآمر على 
استبدال العراق القوي بعراق هزيل مدمر 
إيران وإسرائيل  يحتله األمريكان وتحكمه 
بــالــوكــالــة؟؟؟... ويــا تــرى هــل تــم استيعاب 

الدرس؟؟
ــدًا، بـــل نجد  ــ أســئــلــة لــيــســت مــعــقــدة أبــ
كــل أحـــداث المنطقة  يــوم فــي  كــل  أجوبتها 

المتردية منذ عشرين سنة. 
بإلقاء نظرة شاملة على مدى استقواء 
الردع  إخفاق  ومــدى  اإلقليمي  الجوار  دول 
مكسب  أي  عمومًا  العرب  ينل  لم  العربي، 
ــان نــصــيــبــهــم  ــ ــراق، بــــل كـ ــ ــعـ ــ ــتــــال الـ مــــن احــ
الخسائر المستمرة حتى اللحظة، ما بين 
تركيا،  ــران،  )إيــ الــجــوار  دول  مشاريع  تــقــدم 
الفرصة  في  نفسها  وجدت  التي  إسرائيل( 
والتمدد  لــاســتــقــواء  السانحة  التاريخية 
ــزيـــد مــــن األراضــــــــي الــعــربــيــة،  ــمـ وقـــضـــم الـ
والتسيد في الفراغ األمني اإلقليمي؛ وبين 
اإلخفاق والمكابرة وحرمان العرب من أي 
دور في شأن هذا األمن اإلقليمي، واستمراء 
حالة التردي والتخبط السياسي، والحروب 
العالم  مرتبة  وتخلف  واإلقليمية،  األهلية 
وفي  يتجدد،  عالمي  مستقبل  فــي  العربي 
نظاٍم دولٍي جديد ينشأ، وفي عاقات دولية 
جديدة تتشكل، وموازين اقتصادية عالمية 
معايير  تصنع  تكنولوجية  ــورة  وثــ تــتــغــيــر، 
السلطة والقوى الدولية... وخال عقدين 
صار العربي نموذجًا لإلرهاب، وصار عالمنا 
مستقرة،  وغير  آمنة  غير  منطقة  العربي 
ــروب الــتــضــلــيــل  ــ وهـــزائـــمـــنـــا مـــزمـــنـــة فــــي حــ
ــة أنـــــــواع حــــــروب الـــقـــوى  ــافــ اإلعـــــامـــــي، وكــ
والمعرفية  الــفــكــريــة  وأســلــحــتــهــا  الــنــاعــمــة 
قواميس  من  المفقودة  اإلنسانية  والعلوم 
أبعد  العربية؛ وهي حروب وأسلحة  الحكم 

ما تكون عن الحروب التقليدية واألسلحة 
القديمة المكدسة في مخازن جيوشنا.

العرب والمستقبل
ــن أي  ــن الـــصـــعـــب اإلجــــابــــة عــ لـــيـــس مــ
تساؤالت تخص ماضي وحاضر العرب كأمة 
وكمنطقة وكدول كانت حتى وقت قريب في 
التاريخ موحدة جغرافيا وثقافيا، ولكن من 
استراتيجي  منهجي  تصور  وضــع  الصعب 

لمستقبل المنطقة.
ــم الـــغـــمـــوض  ــفـــي ظــــل تـــضـــخـــم حـــجـ فـ
ــــذي يــلــف الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة؛  الـ
وفي ظل اتساع رقعة الاعبين اإلقليميين 
والدوليين في الصراع على الكعكة العربية، 
ودخول إسرائيل، بعد إيران، في اللعبة من 
ــن واالتــفــاقــيــات الــتــي ال يمكن،  بــوابــة األمـ
ــال، إضــــفــــاء حــســن  ــ ــكـ ــ ــأي شـــكـــل مــــن األشـ ــ بـ
الصعب  من  يبدو  مضامينها،  على  النوايا 
الباد  مستقبل  حول  فكرية  توقعات  بلورة 
أن  رغــم  مــنــفــردة؛  كــدول  أو  ككتلة،  العربية 
بوصلة  تــحــاول ضــبــط  عــربــيــة  دواًل  هــنــاك 
اتجاهاتها نحو المستقبل، وتجاوز ما يلف 

هذه االتجاهات من عدم اليقين.
المستقبل،  استشراف  أن  ورغم  لذلك، 
له، يتحمل فهم وتفسير عدد  والتخطيط 
من االحتماالت، فيما هو ممكن أو متوقع، 
أو ما نريده لمصالحنا، من هذا المستقبل، 
إال أن ارتفاع معدالت عدم اليقين يعد أحد 

أهم مخاطر هذا االستشراف. 
ويـــــــزداد عــــدم الــيــقــيــن فـــي اســتــشــراف 
الــراهــن  الــواقــع  يشكل  عــنــدمــا  المستقبل 
اتخاذ  على  التأثير  شــديــد  سلبيًا  ضغطًا 
الــــقــــرار، وعـــنـــدمـــا تــتــعــدد أنــــــواع األخـــطـــار 
المباشرة، وترتفع معدالت  المباشرة وغير 
الــجــهــل بــالــمــاضــي وتــتــدنــى الـــقـــدرة على 
اســتــخــاص الــعــبــرة مــنــه... وبــإيــجــاز يــزداد 
استشراف  فــي  اليقين  عــدم  وخــطــر  حجم 
أمام  العربي عندما تكون األمة  المستقبل 
مــخــطــطــات دولـــيـــة تــخــتــرق مـــراكـــز الحكم 
ــداء  ــ وثـــقـــافـــة الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي، وأمـــــــام أعـ
دون  مــن  وإســرائــيــل،  إيـــران  مثل  تاريخيين 
الخبيثة  أسلحتهم  تــوازي  أسلحة  امتاك 

)الـــبـــاطـــنـــيـــة، الـــبـــراجـــمـــاتـــيـــة، الــعــمــانــّيــة، 
الــشــعــوبــيــة( الـــتـــي يــجــيــدون اســتــخــدامــهــا 

للوصول إلى أهدافهم.
بد  فإنه ال  الــمــذكــورة،  المحاذير  ورغــم 
من استشراف بعض الرؤى حول التموضع 
القائمة،  الــدولــيــة  الــصــراعــات  فــي  الــعــربــي 
المتوقع  أو  الــقــادمــة،  الدولية  والــتــحــوالت 

منها.
العرب يف محاور الصراع 
االستراتيجي اجلديد

في مقال للمفكر العربي الدكتور السيد 
ولد أباه »استراتيجيات الحواجز والجبهات: 
االتحاد اإلماراتية- 2023/3/12( وبعد سرد 
حول جملة من األمثلة التي تثبت نظرية 
الجبهات  ودول  الحواجز  دول  استراتيجية 
عبر التاريخ الحديث، وربط تلك النظرية 
إلى  الكاتب  القائم، يصل  الدولي  بالصراع 
الدولي  االستراتيجي  الــصــراع  َمــحــاور  »أن 
ستتركز مستقبا حول مثلث: بحر الصين 
والـــبـــحـــر األســــــود وشـــــرق الـــمـــتـــوســـط، بما 
تضطلع  الــتــي  الـــدول  أهمية  تنامي  يفسر 
فـــي مناطق  الــجــبــهــات  أو  الــحــواجــز  بــــدور 
التقنية  التحوالت  وإن  العالمي«،  الصدام 
ــد أبــطــلــت  ــ ــرة قـ ــاصــ ــعــ ــمــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
»المفاهيَم التقليدية للجغرافيا السياسية 
المتمحورة حول نظرية المجال الحيوي«، 
اعتمدتها  التي  النظرية،  »وفــق هذه  إنه  إذ 
القرن  نهاية  منذ  الكبرى  الــدولــيــة  الــقــوى 
البلدان  مصالح  تتحدد  ال  عــشــر،  الــتــاســع 
بحيزها الجغرافي السيادي، وإنما بفضاء 
ــــذي هــــو مــجــال  مــصــالــحــهــا اإلقــلــيــمــيــة الــ
حــركــتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وإطـــــــار تــدخــلــهــا 

ونفوذها«.
ومما ال شك فيه أن الصراعات الدولية 
القائمة في صدد خلق مرتكزات جديدة في 
تحوالت  على  ومقبلة  الــدولــيــة،  الــعــاقــات 
القوة  تــوازن  نقطة  على  مباشر  تأثير  ذات 
أباه  في هذه العاقات؛ ويذكر الدكتور ولد 
ــذا الـــســـيـــاق أن هـــنـــاك اخـــتـــراقـــا في  فـــي هــ
مــفــاهــيــم »الـــتـــوازن فــي الــمــجــال الــحــيــوي« 
للدول بمختلف أحجامها بما يَكّرس »الدور 
وإن  الحجم،  المحدودة  للبلدان  المتزايد 
إن عالمنا  التأثير«... وحيث  كانت حاسمة 
العربي من الدوائر األساسية في االقتصاد 
الــعــالــمــي والـــتـــجـــارة الــدولــيــة »ويـــقـــع على 
الجيوسياسي  االشتباك  مع مسارح  تماس 
الــمــســتــقــبــلــي«، فــــإن هـــنـــاك أهــمــيــة لــبــنــاء 
ــور اســـتـــراتـــيـــجـــي جــــديــــد لــلــنــظــام  ــظــ ــنــ »مــ
المستجدات  فــي ضـــوء  الــعــربــي  اإلقــلــيــمــي 
الرائجة  التحديدات  وراء  وفيما  الراهنة، 

مثل الشرق األوسط الكبير وغرب آسيا«.
ــذا الــتــحــلــيــل  ــ ولــــربــــمــــا وجــــــــدُت فــــي هــ
االستراتيجي المتفوق مبررًا عمليًا لبعض 
الــمــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة فـــي ســيــاســات دول 
من  بــدًءا  ودولــيــًا،  إقليميًا  العربي  الخليج 
التوجه اقتصاديا وتكنولوجيًا نحو الشرق، 
مرورًا بموقف الحياد اإليجابي في الصراع 
الصراع  وفي  أوكرانيا،  في  الغربي  الروسي 
إلـــى التحول  ــواًل  األمــريــكــي الــصــيــنــي، وصــ
االستراتيجي في الرؤى اإلقليمية بترميم 

وبناء وإعادة تأهيل بعض تلك العاقات مع 
إيران، إسرائيل، تركيا.

إن التوجه الخليجي نحو الشرق، خال 
الــعــقــد األخــيــر، يــعــد مــن فــضــائــل التحول 
الـــدولـــي نــحــو الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، مثلما 
ــران وتــركــيــا  ــ كـــان احـــتـــال الـــعـــراق، ومـــأ إيـ
وإسرائيل الفراغ األمني العربي، وما لحق 
ذلك من سياسات الهيمنة األمريكية، يعد 
أحـــد أبــشــع مــخــرجــات فــتــرة نــظــام القطب 

األمريكي األوحد، ما بعد الحرب الباردة.
وهنا ال بد من التنويه إلى أن الصراع 
اإلعـــامـــي الــحــالــي بــيــن إســرائــيــل وإيــــران، 
يمثل  ومستقبلها،  المنطقة  ألمن  المهدد 
ــتـــاف عــلــى تــوزيــع  شــكــا مـــن أشـــكـــال االخـ
النفوذ )الغنيمة( وبناء مرتكزات القوة في 
في  القادمة، خصوصًا  التحوالت  منظومة 
ظل التغول اإليراني مقابل الهزال والتفتت 
العربي بعد احتال العراق... وهذا الصراع 
ما هو إال تقاطع صغير في حيز المصالح 
المتبادلة بين إيران وإسرائيل في منطقتنا 
الـــعـــربـــيـــة؛ تــلــك الــمــصــالــح الــمــمــتــدة من 
هندسة إدارة االحتال في العراق، وحراسة 
إلى  لبنان  جنوب  من  اإلسرائيلية  الحدود 
ورغم  وغيرها.  المحتلة  السورية  المناطق 
ــراع لـــن يــصــل إلــــى مــســتــوى  أن هــــذا الــــصــ
ــإن الـــبـــاد  ــ الــــحــــرب الـــمـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، فـ
والمصالح العربية ستبقى هي المستهدفة 
أمد غير محدود،  إلى  الطرفين  في مرمى 
كما  المباشرة  اإلسرائيلية  بالغارات  ســواء 
في لبنان وسوريا، أو في االحتال اإليراني 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر كـــمـــا فــــي الــــعــــراق والــيــمــن 
األمنية  التهديدات  في  أو  ولبنان،  وسوريا 
التي  والخارجية  الداخلية  االستراتيجية 
تشكل نزيفًا دمويًا وماليًا واقتصاديًا عربيًا 
الخليج  منطقة  فــي  مــبــاشــرا  واجــتــمــاعــيــًا 
ــًا لــلــتــنــمــيــة والــمــســتــقــبــل  ــعـــوقـ ــعـــربـــي، ومـ الـ
الــذي  المستقبل  هـــذا  عـــمـــومـــًا...  الــعــربــي 
نحو  الخليجي  االنــدفــاع  عبر  يتشكل  بــدأ 
االتفاق مع إسرائيل ودخولها إلى المنطقة 
ونحو  اإلقليمي من جهة،  األمن  بوابة  من 
أمن  بهدف حماية  إيــران  مع  السام  خيار 

واستقرار المنطقة من جهة أخرى.
ــذه الـــتـــحـــوالت  ــ ويـــكـــمـــن الـــخـــلـــل فــــي هـ
في  نستشرفه،  الــذي  والمستقبل  الجارية، 
إنــهــاك  الــعــربــي يعمل فــي ظــل  الــطــرف  أن 
ســيــاســي وأمــنــي اســتــراتــيــجــي يــتــراكــم منذ 
ســقــوط الـــعـــراق الـــقـــوي، مــقــابــل اســتــقــواء 
في  يعملون  متربصين  إقليميين  جــيــران 
السانحة  التاريخية  الذهبية  الفرصة  ظل 
ــقـــوي... وقــد  أمــامــهــم بــعــد زوال الـــعـــراق الـ
أي ســؤال  عــن  بإيجاز شــديــد،  هـــذا،  يجيب 
أثر  وانعكاس  القادمة  األيــام  توقعات  حول 
االتفاقيات والبيانات في التحوالت الدولية 
ــئ، وفــي  ــاشـ ــل نـــظـــام دولـــــي جـــديـــد نـ ــي ظـ فـ
الــتــي ال تهاب  الــعــربــي  ســلــوك دول الــجــوار 
إال القوي القادر على تحجيم أدوارهم عبر 

التاريخ... ومن السؤال ُيستشف الجواب.
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الجنائية  الصغرى  المحكمة  برأت 
خــلــيــجــيــا مـــن حـــيـــازة وتــعــاطــي الــمــواد 
وصفة  المتهم  قــدم  أن  بعد  الــمــخــدرة 
ــا طبية  ــراصــ أقــ بــتــنــاولــه  تــفــيــد  طــبــيــة 
عملية  تداعيات  مــن  لمعاناته  مــخــدرة 
الفقري،  العمود  فــي  اجــراهــا  جراحية 
لــمــا  ــنـــات  ــكـ مـــسـ األقـــــــــــراص  تـــلـــك  وأن 
أكــدت  الــجــراحــيــة، حــيــث  العملية  بــعــد 
الــســمــوم  مختبر  تــقــريــر  أن  الــمــحــكــمــة 
ــدواء الــمــصــروف  ــ والــعــقــاقــيــر أكـــد أن الـ
الــمــادة  مــع  يتطابق  الطبية  بالوصفة 
حيث  مــن  المتهم  بــحــوزة  المضبوطة 
قصد  معه  يتحقق  وال  والتركيز  النوع 

التعاطي. 
وقال المحامي خليفة الشاجرة إن 
بحرينية  مــن  مــتــزوج  خليجي  مــوكــلــه 
المملكة من خال جسر  وعند دخوله 
الــمــلــك لــلــقــاء زوجـــتـــه وأبـــنـــائـــه وذلـــك 
أوروبية  دولــة  إلــى  اليوم  بنفس  للسفر 
ــى طــبــيــعــة عــمــلــه مــــن خـــال  ــ ــرا إلـ ــظـ نـ
الجمارك  ضابط  قــام  البحرين  مطار 
حقيبته  بتفتيش  فهد  الملك  بجسر 
ــة الــتــي وصــفــهــا له  ــ وقــــام بــأخــذ األدويــ
الــغــضــروفــي  االنـــــــزالق  الــطــبــيــب آلالم 
وتم  التحقيقات  مبنى  إلــى  أخــذه  وتــم 
العامة،  النيابة  على  وعــرضــه  توقيفه 
أن  بــعــد  للمحاكمة  تقديمه  تــم  حــيــث 

أســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــيــه أنـــه في 
أمـــن جسر  بـــدائـــرة  عـــام 2022  غــضــون 
الملك فهــد حاز وأحرز بقصد التعاطي 
غير  في  )البريجابالين(  عقليًا  مؤثرًا 

األحوال المرخص بها قانونًا.
حــيــث دفــــع الـــشـــاجـــرة بــعــدم تــوافــر 
األركان العامة لجرائم المخدرات، حيث 
إن المتهم يعاني من انزالق غضروفي 
وخضع للعديد من العمليات الجراحية 
عن  والعقاقير  األدويـــة  تلك  ويتعاطى 
أنه  ولو  طريق وصفات طبية معتمدة، 

بقصد  العقاقير  تلك  تناول  ينوي  كان 
حاجته  تكفي  كميات  لجلب  التعاطي 
ال  بشكل  ليخفيها  وكـــان  طــويــلــة  مـــدة 
يتم اكتشافه بسهولة ولكن لعدم وجود 
انصراف النية نحو تعاطي تلك األدوية 
على أنها مخدرات فدخل بها إلى جسر 
الملك فهد بحسن نية وبشكل طبيعي 
ولم يقم بإخفائها فمن ثم ينتفي سوء 

النية لدى المتهم.
تلك  بــأن  المتهم  علم  عــدم  كذلك 
األدوية من المحظور تناولها وتداولها 
األمــراض  من  لعاجه  أنها  وخصوصًا 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا بــحــســب الــتــقــاريــر 
عليه  الكشف  تم  ولــو  المرفقة  الطبية 
أنــه يعاني من  أقــوالــه من  لبيان صــدق 
ــدى عـــدالـــة  ــ تـــلـــك األمــــــــراض لــيــثــبــت لـ
الــمــضــبــوطــة  الــعــقــاقــيــر  أن  الــمــحــكــمــة 
أورده  مـــا  بــحــســب  لــعــاجــه  إال  مـــا هـــي 
الــمــشــرع فـــي تــرخــيــصــه إلبـــاحـــة تــنــاول 
تــلــك الــعــقــاقــيــر فــمــن ثـــم تــكــون أركــــان 
المتهم  بها  المقدم  التعاطي  جريمة 

للمحاكمة غير متوافرة في حقه. 
ــد الــجــنــائــي  ــقـــصـ وعـــــــدم تــــوافــــر الـ
تــوافــر علم  لــعــدم  الماثلة  الــواقــعــة  فــي 
ــواد  ــمـ ــا يــــحــــرزه مــــن الـ ــأن مــ ــ ــانـــي بـ الـــجـ
كان  وإنــمــا  قانونًا  الممنوعة  المخدرة 
انــه  حــيــث  نــيــة  بحسن  المتهم  تــصــرف 

تــلــك األدويـــــــة لــيــس بمحض  يـــتـــنـــاول 
بناء  ولــكــن  الشخصي  وتــصــرفــه  إرادتــــه 
ــات وتـــقـــاريـــر طــبــيــة أجــبــره  ــفـ عــلــى وصـ

المرض على تناولها. 
ــور مــعــقــولــيــة  ــعـــدم تـــصـ ــع بـ ــ كـــمـــا دفـ
المعقول  غــيــر  مــن  إن  قــائــا  الــواقــعــة، 
يعلم  وهــو  شخص  يقوم  أن  والمقبول 
جيدًا أنه يتعاطى مخدرًا أن يضعه في 
حقيبة سفره وبشكل ظاهر وواضح كان 
يستطيع  حتى  إخفاءها  عليه  األجــدر 
المرور بها وال سيما أنه يقوم بوضعها 
بــشــكــل ظــاهــر لــلــعــيــن الــمــجــردة األمـــر 
الذي ال يتصور معه حدوث الواقعة من 
أساسه، كما أشار إلى عدم وجود سابقة 
صحيفة  مــن  الثابت  إن  حيث  للمتهم 
استعام الحالة الجنائية للمتهم عدم 
يــتــردد  فالمتهم  واحــــدة  ســابــقــة  وجـــود 
على مملكة البحرين بحكم زواجه من 
مجرد  حتى  ضــده  تقيد  ولــم  بحرينية 
وأوالد  أســــرة  لــديــه  فالمتهم  مــخــالــفــة 
عليهم  بــاإلنــفــاق  ويــقــوم  معه  مقيمون 
ولــم يقم بــأي ســلــوك إجــرامــي أو فعل 
المملكة  تــردده على  مــدة  شائن طــوال 
وحتى لم يقم بأي مخالفة طوال تردده 
بالمملكة  وجـــوده  وإنــمــا  المملكة  على 
أهـــل زوجــتــه معها وليس  زيــــارة  بــهــدف 

للتعاطي.
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ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة بحرينيا 
وتعهد  المبلغ  اقترض  أن  بعد  دينار آلخــر   8000 ســداد 
أنه  اتــفــاق عــرفــيــة، إال  ورقـــة  دفــعــات بموجب  بـــرده على 
تــنــصــل مــن اتــفــاقــه وامــتــنــع عــن ســــداد الــمــبــلــغ. وتــعــود 
تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلـــى لــجــوء الــمــدعــي إلـــى المحكمة 
بدعواه شرح فيها أن المدعى عليه وقع إقرارًا بمديونية 
وأنــه  ديــنــار   8000 بمبلغ  بأحقيته  فيها  يقر  لصالحه 
سيقوم بــســداد هــذا المبلغ لــه خــال ثــاث ســنــوات من 
تاريخ التوقيع، إال أنه تخلف عن سداد المبلغ المطلوب 

بالرغم من مطالبة المدعي له بذلك.
حيث أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة 
الــمــحــرر الــعــرفــي الــمــقــدم مــن الــمــدعــي وهــو عــبــارة عن 

إقرار مديونية مذيل بتوقيع وبصمة منسوب صدورهما 
 8000 بمبلغ  بمديونيته  فيه  أقــر  حيث  عليه  للمدعى 
المديونية  بــإقــرار  الــثــابــت  وفــق  الــمــدعــي  ديــنــار لصالح 

المرفق وغير المطعون عليه بأي مطعن.
وأشــارت إلى أنه إذ حل أجل الدين المستحق ولم 
ــان هـــذا األخــيــر على  يــبــادر الــمــدعــى عليه بــالــســداد وكـ
لــم يحضر جلسات  أنـــه  إال  قــانــونــًا  إعــانــه  الــرغــم مــن 
التداعي أو يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها 
أو يقدم دليل السداد ما يكون هذا المحرر حجة عليه 
بــإلــزام  المحكمة  قــضــت  األســبــاب  ولــهــذه  تضمنه،  بــمــا 
المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة للمدعي والمقدر 

بـ8 آالف دينار.

ــت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى  ــالـ أحـ
الجنائية الثانية دعوى مدنية ضد 
رصيد  بــدون  أصــدر شيكًا  بحريني 
آلخر بذريعة المشاركة في صفقة 
 50 على  منه  وحصل  حديد  شــراء 
ــك بــعــد أن أدانـــت  ــار، وذلــ ــنـ ألـــف ديـ
المتهم وقضت بحبسه 3 أشهر عن 
ليس  نية  بسوء  شيك  إعطاء  تهم 

له رصيد.
ــي زهــــيــــر  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ وقــــــــــــــال الــ
عبداللطيف إن صديق موكله كان 
قـــد تـــعـــّرف عــلــى الــمــتــهــم وعـــرض 
صفقة  في  مشاركته  األخير  عليه 
لــشــراء حــديــد ســيــكــون لــهــا عــوائــد 
شراكته  مقابل  وذلــك  كبيرة  أربــاح 
في الصفقة بمبلغ 50 ألف دينار، 
ولـــكـــي يــطــمــئــن صـــديـــق الــمــجــنــي 
عــلــيــه بــشــأن حــقــوقــه، فــقــد أصـــدر 
اســم  يحمل  ال  بالمبلغ  شــيــكــًا  لــه 
المجني  صديق  فقام  المستفيد، 
للمجني  الــشــيــك  بــتــظــهــيــر  عــلــيــه 
لكن  بينهما،  لدين  استيفاء  عليه 
عــنــدمــا تــوجــه األخــيــر إلـــى البنك 
لصرف الشيك اكتشف أن الحساب 
الـــحـــســـاب  صـــــاحـــــب  وأن  مـــغـــلـــق 
المتهم.  هــو  بالتوقيع  والــمــخــول 
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى 

المحكمة بتهمة إعطاء بسوء نية 
والقيمة  الــوصــف  المبين  الشيك 
بــالــمــحــضــر لــلــمــســتــفــيــد الــمــجــنــي 
الصرف  موعد  حلول  وعند  عليه، 
تبين أنه ليس له مقابل وفاء كاٍف 

قائم وقابل للتصرف فيه.
المحامي عبداللطيف  وأشار 
الــمــســتــقــر  إلــــى أن  فـــي مــرافــعــتــه 
التمييز  محكمة  أحكام  في  عليه 
النية في جريمة إعطاء  »ســوء  أن 
شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد 
عــلــم الــســاحــب بــأنــه وقـــت إصـــداره 
لم يكن له مقابل وفاء كاف وقائم 
وقـــابـــل لــلــتــصــرف فـــيـــه، ويــســتــفــاد 

إعطاء  مــن مجرد  العلم  هــذا  مــن 
شيك ال يقابله رصيد قائم وقابل 
متحقق  ذلــك  إن  وقــال  للسحب«، 
في الدعوى، وطلب من المحكمة 
في  المدني  بالحق  االدعــاء  قبول 
القضية الجنائية وإحالة الدعوى 
إلـــــى الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة بــا 
مصاريف عما بحكم المادة 2/32 

من قانون اإلجراءات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات 
الـــحـــكـــم إنـــهـــا انـــتـــهـــت إلـــــى إدانـــــة 
اتهام  من  إليه  أسند  عّما  المتهم 
ــا يــتــعــّيــن مـــعـــه قـــبـــول االدعــــــاء  مــ
بــالــحــق الــمــدنــي، إال أنـــه لــمــا كــان 
يستلزم  التعويضات  فــي  الفصل 
إجــــــــراء تــحــقــيــق خـــــاص وهـــــو مــا 
يــنــبــنــي عــلــيــه إرجـــــاء الــفــصــل في 
ــر الـــذي  الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة، األمــ
ترى معه المحكمة إحالة الدعوى 
المدنية إلى المحكمة المختّصة 
المحكمة  وقــضــت  مــصــاريــف،  بــا 
بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر 
ــّدرت كــفــالــة 100 ديـــنـــار لــوقــف  ــ وقــ
المدنية  الدعوى  وإحالة  التنفيذ 
ــنـــائـــيـــة  ــــوى الـــجـ ــــدعـ ــلـ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
إلـــــى الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة بــا 

مصاريف.

} المحامي خليفة الشاجرة.
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} المحامي زهير عبداللطيف.


