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 عبثية وتزداد الحائط إلى تصل الممتدة الخليجية األزمة
 

 د. بشير موسى نافعبقلم 
 

 

لول/يوارننو   30مل يكننمم نكًننن  اننمم ملؤمتننا ؤانن لو ؤاءننانج اننولملؤص رنملطرننأل بع، اءنننمل مت ننو ؤ مل نن   ؤ انن   
أن يكتشننا ؤاً ننذ ؤاننند إلننتً  ةارنني ألاننأل ؤ أننرألز ؤ، ر ننأل أن ؤ لاننأل  ؤاننخ ؤمنن اار ج ؤ  نن و  ؤ رنن  اننمم أينمل/انننيو 
ؤانضنن   إ نن ع ؤارننو  أوضننو عبوضننن  عد ضرننأل نننن  نن م دأرنني ج أد عمتننر اخلننجز  نن ب  رنننن علملؤص ؤ نملطرننأل ؤ مل اننأل دننمم 

شننوع ز عهنننش ؤاشننوع  هنن  الؤةننن ؤاضليتننأل دشننو  ؤاننخ  نن ذ أن ؤدت هننن ؤاننولملؤص ؤ ننتا ؤب بع ننح اأاننوؤمل انن  مت ننو  عاكننمم  
لول/يواروز ؤاوليو ؤاءود  ؤاند يوطح أن الند يي وننموؤ انمم  5أمفلهح العرأل  ج ا نئهح ؤاتًلر   ؤ ع،  نا نهوة ج 

ؤاضليتنننأل دشنننو متننن   نننا رز صنننني  رننننن ؤا ننننهوة  أمكنننو وأرنننأل ج ةطن تننني دأنننج إلننننلالم ؤاءنننافر   ناًنانننأل أن ؤاشنننوع  
عدًنن ان رنناو عليننو رنملطرننأل كرننو  ننتن وأبنننم ؤال ننتا ؤب اأاننوؤمل  ؤاننخ عملبم ج ؤا رنننن ؤاو ننند   أيتنننملم رنناوملؤ   ناتفنننل، 

  عؤإلرننملة ة  أن ؤاتفننعمل مل 2014 - 2013ا ى ؤاءانفر  ؤ أرجر  ج ؤا ندأل  أدنب انمم ط ين  ؤاتننو   تلانأل 
نمل  متننن، ؤاننوليو  هننو ةدننلن مت ننو ؤا نننت  ؤاتاؤاهننن إًفرننن ؤاشننوع   عدًنن هن  دًنن هن ف نن   يانن  انني اننمم فنئنن ة إوطننجز ؤاارنن

 ميكمم أن ي  أ ؤ،وؤملز

اننره هًننن  اننمم طرنن   ةالنز عوبننن ونننن  رنننن ؤا نننهوة أيتنننمل عخلننا أ ننو ًننو  ؤاننند ؤدت إنني اتلنننهل   عأصننوم دأننج 
ص ؤ مل انأل ؤالنن ذ  انول ؤانولملؤص هننش ؤانوة دأنج ةص ؤمل  رنن يتنن  أر   جأل  ج  ندأل اتنتروة انمم الننص ؤطتبنن  ؤانولملؤ

أن ال يظهننوعؤ أد إوؤطننن  نكنننمم دنننمم اءننننمل مت نننو عا نتاتهننننز مت نننو  انننمم طهتهنننن  ال إنننوى انننن يننن مل أع يلنننوي ؤالم نننل  
ؤافنطئ ج اومتا بع، ؤ أرأل ؤاضلب )دأج أ نن  أن اءنو عن  الؤم ؤدت ننمل ج النن نم ؤا عانأليف  عال ج ةطنوؤصؤم 

ؤانخ إ ًتهننز دبأننر مت نو  نويان    لننم ة انمم أصنن متنصهن ج ؤإلمتأنرح  دأنج إنلج ؤ ضنوؤمل ؤالمتتءنننبيأل   ؤا  رانأل عؤ،ءننمل
ؤانخ ونننن ميكننمم إلطننوؤصؤم ؤا  راننأل عؤ،ءنننمل أن إومتاهنننز أاننن ؤااوؤمتننا ؤالطتبندرننأل  ؤاننخ أصننن ر دلمتنننم رنناو  عأ ننو 

ال ن  انمم  بأهننز عاكنمم ؤا  نوي  يشناوعن  دأنج أينأل  عمت نئل ؤ أرأل  ؤابت ة د  ا عب ؤان ع، ع نرنبؤةن ؤث يتنأل  فكننن
اننن،  أ ننح مل يكننمم اننمم إلنن ا ج مت نن  ؤ ملاننن  عؤاورنننئأل  عأن أعأ رننأل ؤاننوأد ؤااننن  ؤ أرجنن  إ ننا ة  طنننم هح ع بننل 

  ؤ توؤف ؤ روى ال عارأل ؤآلال  ؤاخ إل  وؤ هبنز

 اوؤطهننأل دلننكويأل  عؤ ملطننح أن اننمم ؤ نننعؤ متننوؤمل ونمننر  ننأل  نننعف ج أيننن  ؤ لاننأل ؤ ع  اننمم أن إتفنننمتح ؤ اننومل ة 
ؤاوؤطهأل ا  مت و ر  وؤ أيخلن  ات رل دلكود انن   نل ععطن عؤ رةءنرأل هناشنرأل انمم ك، يتننو اأتاننعن ااهنح ج انن، 
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اايوؤن/يومرنو ع ننو   7جنانر انعانأل متأننا مظنن  ؤ،كننح ج ؤا عانألز عاكنمم منفنننة ؤاتن رل ؤاالننكود أعأ نر وأرنأل  انن  
اأتءنن يذ دأننج ؤإفنمترننأل ؤاتانننعن ؤانن فند  انن  مت ننوز مل إخأننذ منفنننة ؤاتنن رل  ن اجننح ؤا ننوؤم ؤايورننأل ج  ؤ،كواننأل ؤايورننأل

مت نننو وننننن ونفرنننن   ناخلنننوعملة ارًهنننن  نننومل اوؤطهنننأل دلنننكويأل و ننن ة  عاكنننمم  ن متنننوؤمل ؤاتءننن يذ ؤالنننوي  عؤااأننن  ؤ نننت  مم 
   د نصزؤ تا ؤبؤ  إوورن اأ فن  دمم ؤ،أرا ؤا  ود اهبن ونن اجح ؤاته ي  عؤ 

 ر  أن فشل بع، ؤا  راأل عؤ،ءنمل ؤ  نول لأنج ج ؤلنن، ؤالرن ن  ن ؤا  أوان ن   عانره ج ؤإلمتأنرح عالنا   نل 
عدأننج ؤالننتوى ؤانن عا  أيخلننن ز عمل ننن هًننن  ج ؤلننن، ؤالرن نن  ن ؤا  أوان نن   إتكشننا د ضرننأل ؤ لاننأل أوضننو اًهننن ج أد 

وؤمت نننو ؤاشنننتن ؤ أرجننن  عؤاهتبنننون انننمم ونفنننأل ؤ أفرننننم فهنننح ؤ  ننن ن  طوؤم هنننن ؤ رنننوىز فبًنننن أيناهنننن ؤ ع   اننننع، ا
عؤانن عؤف  ؤ، ر رننأل رأننا ؤالم ننل  ؤافنننطئ ج دلمتنننم بع، ؤ أننرأل ؤاننضلب انن  ؤاشنن رذ ؤا  ننود  عؤاتاننوف دأننج  ننأل 

ربمم عار رنن  متنبة ؤان ع، ؤانضلب ج ةبؤملة ؤ لانألز عمتن  أرن  ة  رلفننم مت نو ان  ؤان ع، ؤانضلب   نربن ؤإلاننملؤم  ج ؤان
عاومتنا مت نو اننمم ؤاًظنن  ؤالم ننل، ج اءنو   ندت نملهننن أ نول ؤ  نن ن  ؤانخ أبم ة  ؤمنن ال  ؤ لانألز عاكننمم  عاهبنن ونننن 
اجنننح ؤ ننننلف اننننو، هنننننش ؤا خلنننننين  فبننننمم ؤاءنننناا أن إ نننن   إفلنننن ؤ  ا ًاننننن   لاننننأل دءننننفر  نافاننننل  جأننننه ؤاتانننننعن 

اننأل   ننربن أن ؤ لفنننم  نن  بع، ؤ أننرأل اننو، هنننش ؤا خلننرأل أع إأنن  ؤ أرجنن   كرننو ؤاًظوانننم ؤااو رننأل ؤإلمتأربرننأل ؤافان
ارلنننر ط يننن ة أع مننننبملةز رلفننننم دبننننن اننن  ؤالننناوبيأل انننو، ةينننوؤن عؤانننربمم  عرلفنةنننن ؤ دبنننذ عؤ وضنننو إا رننن ؤ  اننن  

  ؤإلانملؤم  مل يًجح دًهن ال مت راأل عال اءنملؤ ز

 اننمم ًننمم أن  ننأل فوصننأل  نننيأل اتوورنن  مترنننبة ؤانن عات  ؤاتفلنن  ؤاوارنن  ؤابكننمم انلاننأل أن هًننن  ج ؤاوينننمل عأ ننو ًننو
اأةأنننرأل  عمل نننن اأبجنننن، ؤاانننو، ؤاشنننومت   واتنننيز ع ن مت نننو  ننن م  ننن الص د  نننأل ج توينننذ هننننؤ ؤاشنننوع   وننننن ال ننن  انننمم 
ةرخلننندهنز ؤاشننكأأل أن اننا هنننؤ ؤاتفلنن  ال يننوفو ةطن نننم ونفرننأل دأننج وننل ؤ  ننكأأل ؤاننخ إ واهننن ؤ لاننألز ورننا  اننضل   

هنننؤ ؤاشننوع  ؤا بننوو ج إءننومل ؤاوينننمل عأ ننو ًننو اناننوملن هننل لأنن  ؤانن عاتنن اننمم ؤا نن ملؤم عؤاوؤملينن  ؤاتنمل رننأل اننن  عانن 
 الم لن  عؤاتشتر عإفنمتح ؤ لانمني هأهن ا رنبة ؤإلمتأرح  ج ،ظأل  ناخأل ؤ

ن 2011ؤااو رننأل ج عهننل ا  ننر ؤانن عاتنن جننانننم اأبو ننأل ج ؤا خلنننين ؤاننخ إءنن م  ننن اًننن ه ننر ملينننو ؤاضننوملة 
  نم ؤاتو   ؤإليوؤون نيأل الرن هل   ذ ؤالمتءنمل ج ؤاربمم  اضل   أع عضار

هننل أن عضنن  اءننو ؤالم ل رننأل أفخلننل نننن ونننن دأرنني مت ننل ؤالم ننل  ؤاننند بفاننر ةارنني عبدبتنني ؤاوينننمل عأ ننو ًننو  
  ؤاالكويألنعهل أن ار رن ؤآلن أفخلل انال  نن ونمر دأري مت ل إ   أ و ًو اخناوة افي
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ؤ ننتً  متننوؤمل ؤ لاننأل ة  متنن مل هنئننل اننمم ؤاخننوعمل عؤاض ننأل ؤا نننات فرهننن  ننناًفه عؤال ننتهتنمل  ننوؤليمم ؤا ننوى ععمتنننئ  ؤإلمتأننرحز 
عمل نن ونمنر ،ظنأل ؤاتوؤفنذ ؤالنوياأل  ععنن  ؤافكنو فرهنن  ان  ؤانوئره ؤ اويكن   بعمنانن  إوؤانا  أيتًننص لينملإني اأويننمل  أانن  

 عملزأهح أ  ن  هنؤ ؤاخو 

خبلف  أفي   نملؤ  أع نان  أد ج إوؤاا ؤاخلوص ؤ رخلو اأتخر  ج إوؤإ رنأل عالينأل ؤااهن  ؤالناوبيأل  ؤانخ وننن ال ن  
أن ال   ب   عن ا نملوأل أاويكرألز عؤ ملطنح أن ؤانوئره ؤ اويكن  مل يانيمل دأنج ؤاأخنأل ؤاا ؤئرنأل  ؤالناوبيأل ن ؤإلانملؤإرنأل  

عأ نو ًنو إفجن  ألانأل انن ان  ؤا عانأل  مل نن  ن مت نو عضنار ج ةتننمل  نهل دأنج لنش مت و  عال انا دأنج دنا  ؤاويننمل 
ملئننره ال يتبتنن  خبنن ة إنننوو إ  أننيص أع  منني إءننومل أ ننن  ننتكون اننوب ألاننأل متءنن ة   ننودنن اننن إننت  أوأهنننز اننن مل يخلنناي 

 ننت و،  عأن ؤاننوئره  صننًن  ؤ لاننأل ج ؤ،لنن نن أن مت ننو  ننت نع  ؤاخلننخو   عاننمم إفننو  ج ؤ ننت ل، متوؤملهننن  عأن ؤ لاننأل
ؤ اويك   اهبن  أت امم متوة  ال يلت ر   ناخلوعملة أن ي ف  ؤا عاأل ؤاخ ي وبهن ة  إ    رن نم يءناا إ يوهنن عإخلنو 
 ناءنننا ؤ،رويننأل ؤ اويكرننألز عهكنننؤ  عرننل، أ ننن ر  متأرأننأل  ؤإخلننح أن بع، ؤ،ءنننمل ال ميكًهننن اشنن  ونفننأل بع، ؤ أننرأل  

فهنننص عمل إلننت   ةمتًننن  أعأننا ؤانن ع، ؤ عملع رننأل  عال ملع ننرن عؤاءنن    وطناننأل اومتفهنننز عفننو  عمتننوى ؤإلمتأننرح ؤاوئرلننرأل  رأ
الا  وأي  ع ناوعح امم ؤاضبمم ؤاند بف   دجا ؤاوئره ؤ ا و   ؤاند عضار ول ؤ عملؤ  ج  نأتي  دنمم ضنبنن إتيرن  

 ا  لنم ؤا عاأل ؤ اويكرأل اومتفيز

فأبنننالؤ ؤإلصننوؤمل دأننج  رن نننم ؤا  راننأل عؤ،ءنننمل  ععرننن  أيننأل ؤالنن ؤ، ؤآلن هننو ةن ونننن هنننؤ هننو اءنن  ؤ لاننأل  
 ا روؤم دأج ؤمتيؤ  ؤ،لن

يتاأنننذ ؤاتفلننن  ؤاً  ننن   ننننؤ ؤالملننن ؤب  ناتكأفنننأل ؤإلمتأربرنننأل ؤاك ننن ة الدنننيؤف صنننًن  ؤ لانننأل  نافشنننل  عؤماكن ننننم 
أ أارنمنن   ندت نملهنن ؤاوان  انلانأل ؤايؤط  ؤثتبأأل دأج عضن  عبعمل بع، ؤ،ءننمل ؤإلمتأربن ز عاكنمم  عوبنن ؤ  ن ن  ؤانخ إ نو 

ع أل ةبؤملةن  ال يوفو هنؤ ؤاتفل  ةطن نم ا ًاأل اكنفأل ؤ  كأأل ؤاخ ي واهن ؤ تبوؤمل ؤ لاألز  نأل متن مل صننملن انمم ؤاا ضرنأل 
 هًن  أيخلن ز

 ٭ ونإا ع نا  دو، ج ؤاتنمليخ ؤ، ي 

 


