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م ��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر ،ب �ي ّ َ
�ن م ��اران ��و �أن «جم �ل ����س ال �ت �ع��اون
اخلليجي» املت� ِّأ�س�س خ�لال العام  1981قد �ش ّكل بحقّ
حا�ضنة م�ه� ّم��ة لتلك ال�ب�ل��دان ومن�صة �إ�سرتاتيجية
بالغة الت�أثري ،لكن ه��ذه املن�صة قد اع�تراه��ا ن��و ٌع من
االرتباك يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب اخليارات املنفردة
لبع�ض الدول يف امل�سائل اال�سرتاتيجية .ي�شري الكاتب
�إىل الدور العماين الجتياز هذا االرتباك الطارئ ،من
خ�لال حم ��اوالت ر�أب ال���ص��دع داخ ��ل ال�ب�ي��ت اخلليجي
ومع بلدان اجلوار على حد �سواء.
ويف درا��س��ة �ضمن الكتاب ب�ع�ن��وان« :ال�ن�ف��وذ اخلليجي
على ن�ط��اق ق��ري��ب وع�ل��ى ن�ط��اق بعيد» ِل�ل��وك��ا �أَ ْل �ت��اري،
ِو ْف��ق ما يطلق عليه «التحول داخ��ل املتابعة»� ،أن دول
اخلليج التي مت ّيزت بعالقات وطيدة مع قوى غربية،
تغي �سيا�ساتها ب�شكل جذري مع تلك الدول ،ومع
مل ّ
ذلك و ّفقت يف �إحداث نقلة يف طبيعة و�شكل عالقاتها
م �ع �ه��ا .ي �� �ض��ع ل ��وك ��ا �أَ ْل� � �ت � ��اري ال �ت �ح ��والت ال���س�ي��ا��س�ي��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي حل�ق��ت مب�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج وال ��دول
امل �ج��اورة ،على م��دى العقود الأرب �ع��ة الأخ�ي�رة� ،ضمن
�إط ��ار ع��ام ،م�برزا �أن جمتمعات اخلليج رغ��م الت�شابه
البنيوي مع غريها من املجتمعات امل�ج��اورة و ّفقت يف
ت �ف��ادي ال�ع��دي��د م��ن ال �ه��زات ال�ت��ي ع�ج��زت دول �أخ��رى
ع��ن ال�صمود �أم��ام�ه��ا .ففي ق��راءت��ه للثورة الإي��ران�ي��ة
( )1979ي�ع�ت�بر احل � ��دثَ ن �ت��اج��ا ل �ت �ح��والت جمتمعية
عميقة من جمتمع �شبه �إقطاعي �إىل جمتمع يتط ّلع
�إىل ال �ت �ح��دي��ث وال �ت �ط ��ور .ب �ل ��دان اخل �ل �ي��ج ال���ش�ب�ي�ه��ة
بنيويا ،وفق منظور الكاتب ،ا�ستطاعت �أن حتقّق هذا
التح ّول ب� ّ
أقل التكاليف وب�شيء من ال�سال�سة ومب�أمن
من الهزات الكربى ،وهو ما راك��م يف هذه ال��دول �آثار
�ترج��م يف ح�ضور
اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي ،ال ��ذي ب��ات ي�ت َ
فاعل على امل�ستوى الإقليمي وال ��دويل� .إذ مل تدخل
بلدان اخلليج يف مغامرات �إيديولوجية� ،أو يف حتالفات
ع�سكرية بعيدة ع��ن م�صالح املنطقة؛ مم��ا �ضمن لها
ا�ستقرارا ودورا معترب ْين وح ّولها �إىل منطقة جاذبة
ً
بدل من �أن تكون منطقة طاردة بفعل ق�ساوة الطبيعة
و�ش ّح املوارد غري النفطية والغازية .فمما ال �شك فيه
�أن ب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ق��د ع��ان��ت ،ع�بر ال �ت��اري��خ احل��دي��ث،
م��ن التدخالت الأجنبية وم��ن ال�ق��وى الطامعة ومن
�أ�شكال االنتداب� ،إال �أن هذه الدول ا�ستطاعت رغم ما
م�س حرية ق��راره��ا �أن حتافظ على هويتها الوطنية
ّ
والقومية �إىل �أن حقّقت �سيادتها التامة .وي�برز لوكا
�أَ ْلتاري قائال :مل تغامر بلدان اخلليج بخو�ض حتوالت
جذرية على الطراز الثوري الذي �شهدته بلدان عربية
�أخ ��رى ،وا�ستطاعت �أن ت�سلك حت��والت ه��ادئ��ة م ّكنتها
معتبة ،ما كان لها �أن تبلغها لوال
من حتقيق �إجنازات َ

النظرة البعيدة والر�صينة .ال �شك �أن العامل الأجنبي
الغربي ه��و ع��ام� ٌ�ل حا�سم يف ت��اري��خ دول اخلليج ،لكن
ه��ذا العن�صر برغم وط��أت��ه يف املنطقة وق��وة ح�ضوره،
مل يتحول �إىل عن�صر معرقل �أو كابح ل�سري املنطقة
نحو بلوغ التنمية وحتقيق ال�سيادة التامة� .إذ غالبا
ال�صلة الرابطة بني امل�ستعمِ ر وامل�ستع َمر يف
ما حتولت ّ
دول �أخ��رى �إىل عالقة �إ�شكالية ،تخيم بظاللها على
امل�سار التنموي وترهق النهو�ض املجتمعي .كانت دول
اخلليج م��ن ه��ذا اجل��ان��ب واع �ي��ة ،كما ي�ق��ول الباحث،
بالتحرك وفق م�ستلزمات التوازنات الدولية ،واجتياز
هذا االختبار ال�سيا�سي ب�أقل التكاليف ،وهو ما �ش ّكل
عن�صر دعم لهذا البلدان.
و�ضمن الدرا�سة الأخ�ي�رة ال ��واردة يف الكتاب بعنوان:
«�أركيولوجيا اال�ستعمار» لِفيفيانا فا�سابوللو ،ت�برِز
الباحثة �أن الأركيولوجيا ال�شرقية ب�شكل عا ٍم مل تن�ش�أ
كعلم متف ّرع ل��ه �أ��ص��ول��ه وجم��ال��ه ،ب��ل كمبحث يهدف
لإثبات �صواب الكتب املقد�سة (العهد القدمي والعهد
اجل ��دي ��د) ،وب �ه��دف ��س�ي��ا��س��ي م��رت�ب��ط ب��ال�ت�ن��اف����س بني
فرن�سا و�أجن�ل�ترا على املنطقة .من ه��ذا امل��أت��ى ُتطلِق
الباحثة «�أركيولوجيا اال�ستعمار» على مبحثها .فقد
�ساد على م��دى عهود يف الذهنية الغربية �أن املنطقة
العربية لي�ست جم��اال للدرا�سة والبحث واالكت�شاف،
بل هي جمال لال�ستغالل فح�سب .هذه املعادلة حكمت
ن �ظ��رة جم�م��ل ال ��دار� �س�ي�ن ال �غ��رب�ين ع�ل��ى م ��دى ع�ق��ود
طويلة.
فال ريب �أن االهتمام ب�آثار الأر�ض املقد�سة (فل�سطني)
وم ��ا ج ��اوره ��ا ،ق ��د ع ��رف ان �ت �� �ش��ارا يف ال �غ ��رب مب��وج��ب
االرت �ب ��اط ب��ال �ت��وراة وب��امل���س�ي�ح�ي�ين ،وازدادت ال�ع�ن��اي��ة
ب��الأب �ح��اث الأث ��ر ّي ��ة يف وادي ال��راف��دي��ن وم���ص��ر كلما

كانت على �صلة بوقائع العهدين ال�ق��دمي واجل��دي��د.
�ري يف امل���ش��رق
وع �ن��دم��ا ب � ��د�أت �أن �� �ش �ط��ة ال �ب �ح��ث الأث � � � ّ
ت���ش�ه��د �أوىل خ �ط��وات �ه��ا ،يف م�ن�ت���ص��ف ال �ق ��رن ال�ت��ا��س��ع
�ادي ،ت�ش ّكلت يف ك�ث�ير م��ن ال�ب�ل��دان هيئات
ع�شر امل �ي�ل ّ
ان�صرفت �إىل تعزيز املعارف التاريخ ّية والأثر ّية ب�أر�ض
فل�سطني ،ويف جممل احل��االت مبقرات عاملة هناك.
كانت �أوىل امل�ؤ�س�سات بريطانية «�صندوق ا�ستك�شاف
فل�سطني» ال ��ذي ت��أ��س����س خ�لال ال �ع��ام  ،1865متبوعا
مب�ؤ�س�سة �أملانية «جمعية فل�سطني الأملانية» (،)1878
ثم «املدر�سة التّطبيقية لل ّدرا�سات الكتابية» التابعة
للآباء الدومينيكان الفرن�سيني (1890م) ،ويف مرحلة
�أخرية «املدار�س الأمريكية للبحث ال�شرقي» (1900م)،
التي حازت على مكتب لها يف القد�س �أي�ضا .ويف روما
�أن�شئ «املعهد احلربي لدرا�سة الكتاب املقد�س» خالل
العام 1909م ،بهدف تطوير البحث الأثري ،مبكتب يف
مدينة القد�س �أي�ضا.
قطبي علم الآث��ار
ولربا من املفيد هنا التط ّرق �إىل
ّ
ْ
احل �� �ض��ري يف ال �� �ش��رق ال� �ق ��دمي ،يف م���س�ت�ه��ل ان �ط�لاق
الأب �ح ��اث ب�ين منت�صف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر ومطلع
ال �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن :جن ��د ب��اب��ل ون �ي �ن��وى م ��ن ن��اح�ي��ة،
وم��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة م��دي�ن��ة ال�ق��د���س .ل�ق��د حملت بابل
ونينوى وِزر املدينة امللعونة ،فكانت كلتاهما موطنًا
لإم�براط��وري��ة ال�شر ،يف حني كانت �أور�شليم/القد�س
املدينة املقد�سة ،مدينة �شعب اهلل املختار .تنحو امل�ؤلفة
بالالئمة على امل�ؤرخني املهتمني بتاريخ بالد امل�شرق،
كيف �أن املنطقة التي �صنعت التوراة باتت �ضحية ر�ؤى
ال�ت��وراة التاريخية ،امل�شحونة بالأ�سطورة واملركزية،
يتي�سر �سوى
خال�صة �إىل �أن ت�صحيح تاريخ املنطقة لن ّ
باكت�شاف التاريخ ال�سابق للتوراة ،ومنطقة اجلزيرة
العربية ،على حد تعبريها� ،أحد �أعمدته القوية.
م��ا ُي�ل� َ�ح��ظ ع�بر ف���ص��ول ال�ك�ت��اب اع�ت�م��اد ال�ب��اح�ث�ين يف
�أبحاثهم التق�صي والتوثيق يف ما �أوردوه من تو�صيف،
�أو متابعات� ،أو فيما خل�صوا �إليه من نتائج ،وه��و ما
يجعل الكتاب م�صدرا مه ّما لت�صحيح عديد الر�ؤى عن
بلدان لطاملا عانت من الأحكام املغر�ضة.
-------------------------------------

 الــكــتــاب« :الــذهــب األســـــود ..كــيــف تــؤ ّثــرالسعودية ودول الخليج العربي في الغرب».
 اإلعداد :لوتشانو فاسابوللو. الناشر :بــوردو (روم ــا) ،باللغة اإليطالية،2018م.
 -عدد الصفحات 230 :صفحة.
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«الذهب األسود» ..للوتشانو فاسابوللو
عزالدين عناية *

ضبابي وأحيانا مض ِّلل في أوساط الباحثين السياسيين واإلستراتيجيين الغربيين عن منطقة الخليج العربي؛
تصو ٌر
ساد على مدى عقود
ٌّ
ّ
كون المنطقة قائمة على أساس الريع النفطي ال غير ،إلى ِحين َغ َدت تلك الرؤية بمثابة األسطورة السياسية؛ كون كتلة الدول المتكونة
من العربية السعودية وسلطنة ُعمان ودولة الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ،هي دول تطفو فوق بحر من النفط،
وعلى صلة وثيقة في السياسة الخارجية بالواليات المتحدة .وفي الواقع ،اختزنت تلك الرؤية ُجملة من المبالغات التي تتنافى مع الحقائق
على أرض الواقع ،واحتاجت عقودا للتصحيح ،ولتنقشع عن المخيال السياسي الغربيُ ..يعيد كتاب «الذهب األسود» الذي نعرضه للقارئ
َ
األسطورة التي سادت في التعاطي
تشكيل «المقاربة السياسية للخليج العربي» ،ضمن منظور واقعي ورؤية محايدة ،ويحاول الخروج من ْ
المهتمين بالشأن
مع السياسات الخليجية إلى نوع من الرصانة في التحليل والفهم .وهو مؤ َّلف من إنجاز ث ّلة من الباحثين اإليطاليين
ّ
السياسي الدولي عامة والشرق األوسط خاصة.
عد الكتاب ،لوتشانو فاسابوللو أستاذ مناهج األنظمة
وفي دراسة تمهيدية
َّ
مطولة بعنوان« :الخليج في غمار التحوالت الدولية» بقلم ُم ّ
حسب لها
االقتصادية وقضايا التنمية في جامعة روما ،أبر َز
ّ
أهم التحوالت الجيوستراتيجية التي جعلت من دول الخليج قو ًة معتبرةً ،و ُي َ
معمقة بعنوان« :التحوالت الرأسمالية في بلدان الخليج» ،حاول فيها الباحث جوسيبي
حساب في الشرق األوسط .تَلتْ ها دراسة أخرى
َّ
َ
تسليط الضوء على ظاهرة «المركزية النفطية» والتحوالت الرأسمالية لبلدان الخليجُ ،مبرزا
المهتم بالتنمية والتعاون الدولي،
مارانو
ّ
صاحبها تنوع السياسات في المنطقة رغم ما قد يبدو ظاهرا من تماثل بينها ،جراء ما تقوم عليه تلك البلدان من عناصر متشابهة،
وما يجمع بينها من روابط جامعة م ّيزت المنطقة طيلة عهود .أعقبتها دراسة أخرى بعنوان« :النفوذ الخليجي على نطاق واسع وعلى
نطاق ض ّيق» ِللوكا أَ ْلتاري ،مبرزا فيها خروج النفوذ الخليجي من اإلطار الضيق إلى اإلطار الواسع صوب الساحة الدولية؛ لتشهد تلك الدول
بموجب ذلك -دو ًرا مؤث ًرا في الساحة الدولية؛ سواء ما تعلق منه بالشرق األوسط ،أو ما له صلة ببعض الخيارات اإلستراتيجية الشاملة،تحوالت ما كانت عفوية حسب الباحث ،بل جاءت جراء سعي إرادي لتلك الدول ليكون لها حضور فاعل على مستوى دولي.
وهي ُّ

ويف درا� �س ��ة �أخ �ي�رة ب�ع�ن��وان «�أرك �ي��ول��وج �ي��ا اال��س�ت�ع�م��ار»
ُ
ت�سلك فيها الدار�سة م�سارا مغايرا
لِفيفيانا فا�سابوللو،
يف النظر �إىل اجلزيرة العربية ،مربزة �أن املنطقة جنب
كونها خزانا لرثوة نفطية ،تقف على ثروة �أثرية �أي�ضا
ما زالت يف طور الك�شف .فال�شك �أن املنظو َر ال�سائد �إىل
اليوم يف الدرا�سات التاريخية ،هو منظور توراتي عامة
�ضمن املقايي�س الغربية .و�أن �إزاحة ال�ستار عن املخزون
ي�صحح عديد الأحكام
الأثري يف اجلزيرة من �ش�أنه �أن ّ
املتداولة ،و�أن يعيد ر�سم اخلرائط الفكرية والتاريخية
ملنطقة ال�شرق الأو�سط برمتها.
وب��ال �ع��ودة ل�ل��درا��س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة يف ال�ك�ت��اب ِل� ُل��وت���ش��ان��و
ف��ا��س��اب��ول�ل��و ،ي�ت�ب� ّين ال �ق ��ارئ �أن ت�ك� ّت��ل دول اخل�ل�ي��ج ما
ع��اد تكتّال نفطيا فح�سب ،بل قط ًبا للطاقة املتج ّددة،
والبحث العلمي ،تدعمه م�ساع اقت�صادية جا ّدة لتطوير
م���ش��اري��ع ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة وتفعيلها ،وال �ت��ي ين�ضوي
بع�ضها �ضمن م��ا ُي �ع��رف ب�ـ»ال�ط��اق��ة اخل �� �ض��راء» ،وه��ي
م�شاريع واع��دة بالفعل .ناهيك عن حتول املنطقة �إىل
من�صة حا�ضنة للألعاب الريا�ضية الدولية ،و�إىل حقل
ّ
للمنجزات الهند�سية ،وللجذب ال�سياحي بكافة �أ�شكاله
الديني واملدين� .إ�ضافة �إىل ذلك ،اقتحمت ُ
دول اخلليج
مما خ ّول لها ح�ضورا
قطاعات مه ّم ًة يف ال�سوق العامليةّ ،
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معتبا .انعك�ست هذه الأن�شطة يف ال�سيا�سة اخلارجية
َ
اخلليجية ،من �سيا�سة منكفئة على ذاتها �إىل �سيا�سة
حا�ضرة يف املحافل الدولية ،ورمبا من �سيا�سة حمايدة
�أحيانا �إىل �سيا�سة فاعلة لها �شروطها و�إمالءاتها كما
يقول ُلوت�شانو فا�سابوللو.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ت�ط� ّرق جو�سيبي م��اران��و �إىل «ال�ت�ح��والت
الر�أ�سمالية يف بلدان اخلليج العربي» ،وير�صد الكاتب
حت ّوال راديكاليا يف الإ�سرتاتيجيات ال�سيا�سية اخلارجية
يف ت�ل��ك ال �ب �ل��دان ،خ�ل�ال ال�ع�ق��د الأخ �ي��ر .ف�ق��د �شهدت
الأو�ضاع تب ّدال جمارا ًة مل�شهد عاملي ي�ست�شعر عمق ت�أثري
الأزم��ات الهيكلية .يكفي النظر �إىل الإم ��ارات العربية
املتحدة التي �شهدت حت��وال يف اال�ستثمار العقاري من
ن�سبة مئوية تعادل  81باملئة خالل العام � 2008إىل ن�سبة
 9باملئة خالل ال�سنة املوالية.
ن��اه�ي��ك ع��ن حت ��والت دمي��وغ��راف �ي��ة ج��وه��ري��ة ،و�أخ ��رى
ط��ارئ��ة ت��واج��ه ب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ع��ام��ة؛ ف�ف��ي دول ��ة مثل
اململكة العربية ال�سعودية م ّر عدد �سكانها� ،سنة ،1953
من ثالثة ماليني �إىل ثمانية وع�شرين مليون ن�سمة يف
الوقت احل��ايل .بات الأل��وف من خ ّريجي اجلامعات يف
انتظار الدمج يف الدورة املجتمعية ،ف�ضال عن احتياجات
�سوق العمل التي تقت�ضي تن ّوعا يف التخ�ص�صات ودربة

عالية يف ال�ت�ك��وي��ن .كما ب ��رزت �أج �ي��ال �شبابية جديدة
ال تعي�ش هواج�س الآب��اء والأج ��داد ،وهي �أجيال واعدة
لِ ��ا مييزها م��ن م�ستويات تعليمية راق�ي��ة تتطلب ر�ؤي��ة
جديدة خ�صو�صا مع العن�صر الأنثوي يف تلك البلدان.
هذه التحديات لي�ست حم�صورة بدولة مع ّينة من دول
املنطقة ،و�إمنا تنطبق على �سائر الدول .ولكن كما ي�شري
الباحث م��اران��و ،ف�ضال ع��ن التحوالت الدميوغرافية
الأ�صلية ،حت�ضر حتوالت ناجتة جراء العمالة الوافدة،
وه��ي يف احلقيقة م ��ؤث��رة وت��ره��ق ك��اف��ة ب �ل��دان اخلليج
على حد �سواء ،ينبغي اال�ستعداد للتحكم ب�آثارها عرب
ال��وع��ي ال�صائب بالظاهرة والتحكم العلمي ب��آث��اره��ا.
ي� ِق�ي��م ال �ك��ات��ب م �ق��ارن � ًة خ��اط�ف��ة يف ال �� �ش ��أن ب�ين �أوروب� ��ا
وب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ب���ش��أن ال�ت�ع��اط��ي م��ع ظ��اه��رة ال�ه�ج��رة،
م�برزا يف الوقت ال��ذي تتك ّثف فيه داخ��ل بلدان �أوروب��ا
الغربية االن���ش�غ��االت الأك��ادمي �ي��ة ،املعرفية والبحثية،
ب�أبعاد الهجرة ال�سيا�سية والدينية واملجتمعية ف�ضال
عن دوره��ا االقت�صادي ،من خ�لال �إقامة عديد املراكز
وت�أهيل الباحثني املخت�صني يف ال�ش�أن ،ال ت��زال بلدان
اخلليج العربي دون التنبه مب��ا يكفي �إىل ذل��ك؛ حيث
ال ن���س�م��ع مب�خ�ت���ص�ين خ�ل�ي�ج�ي�ين ب �� �ش ��ؤون ال �ه �ج��رة� ،أو
مبعاجلات ر�صينة للظاهرة بكافة �أبعادها و�آثارها.

