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األم��ي��رك��ي��ة ،فيما أغ��ل��ب االس�لام��ي�ين ال��ب��اق�ين قد
اخ ُ��ت��رق��وا ُ
وح ّ���ي���دوا ،بعضهم دخ���ل ف��ي صفقات
تحت الجناح األم��ي��رك��ي والبعض اآلخ���ر يقاتل
ب��أم��ر غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات ف��ي ت��رك��ي��ا واألردن التي
ت��دي��ره��ا ال���ـ«س���ي اي اي» .ه���ذا ال���واق���ع ،ل��وح��ده،
ٌ
ك��ف��ي��ل ب��ت��ح��وي��ل «داع�����ش» ال���ى ال��ق��ن��اة ال��وح��ي��دة
لجذب الشباب االسالمي ال��ذي يرفض الهيمنة
ّ
األم���ي���رك���ي���ة (ب��ط��ب��ي��ع��ة ال����ح����ال ،ف������إن رادي���ك���ال���ي���ة
«داع�������ش» ف���ي وج����ه ام���ي���رك���ا م���ا ه���ي اال ام���ت���دادٌ
ّ
لتطرفه في التعامل مع املخالف القريب والبعيد
 -وهو لن يطاول اميركا ،ولكنه في ديارنا).

ثمن االنشقاق
املسألة هنا ليست على طريقة توصيف «نعوم
تشومسكي» لعالقة الفرد مع النظام الرأسمالي،
ٌ
ّ
ح���ي���ث ت�����ن�����ازل ص���غ���ي���ر ي����ج ّ����ر آخ�������ر ،ح����ت����ى ي��ج��د

األول من
الخاسر ّ
«وهم التصالح» كان من
دون شك تنظيم «اإلخوان»
في المنطقة

لم يلبثوا أن خسروه نتيجة لـ«صفقة» عقدها
االميركان مع غيرهم.
ّ
حتى اليوم ،في الذكرى السنوية ملجزرة «رابعة»،
ّ
حقيقي
يستنكف «اإلخ�������وان» ع���ن ت��وج��ي��ه ن��ق ٍ��د
ّ
ومباشر ألم��ي��رك��ا ،أق��ل��ه على م��ا فعلته ب��ه��م .هم
يعرفون ج ّ��ي��دًا أن م��ن ك��ان يقتل مناصريهم في
امليادين ،ويعتقل قادتهم وناشطيهم ،هي فعليًا
ّ
السياسة األميركية ال السيسي .هم يدركون أن
الواليات املتحدة انقلبت عليهم وعلى ّ
مفهوم
أي
ٍ
للتمثيل الشعبي في مصر ،وهم ال يزالون  -مع
األسف  -يأملون بعدم خسارة الرضا األميركي
جديد في
وال يريدون اغالق الطريق على تفاهم
ٍ
املستقبل يعيدهم الى منصة الحكم.
ٌ
م��ن ت��داع��ب خ��ي��ال��ه خ��ط��ط م��ن ن���وع «اس��ت��خ��دام»
اميركا ّ واستغالل «تالقي املصالح» معها ،وهو
ي��ظ��ن أن���ه «ي��ض��ح��ك» ع��ل��ى االم��ي��رك��ي�ين وي��ت��ذاك��ى
لاّ
عليهم ،ل��ي��س ل��ه ا أن ي��ق��رأ ت��ج��رب��ة «اإلخ����وان»
وم���ص���ي���ره���ا .امل���ص���ي���ب���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال�����ي�����وم ،مل��ن
ي��ن��ظ��ر إل����ى ال��س��اح��ة االس�ل�ام���ي���ة ،ت��ت��م��ث��ل ف���ي أن
«داعش» أضحى التنظيم االسالمي الوحيد في
املنطقة ال��ذي يحمل موقفًا جذريًا من السياسة

الشتاء والصيف السعودية االيرانية.
ك����ل امل����ل����ف����ات ح����ض����رت ،ول���ك���ن���ه���ا ع���ل���ى «ي���خ���ت»
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،ك��م��ا ت��ق��ول م��ص��ادر مطلعة
ع��ل��ى ل��ق��اء امل��س��ؤول اإلي���ران���ي ال��رف��ي��ع م��ع االم��ي��ر
ال���س���ع���ودي ال�����ذي ك����ان ح��ري��ص��ًا ع��ل��ى أن يظهر
بأنه الوحيد املسؤول عن ملف إيران وأنه يريد
إيصاله الى شاطئ التصالح واألمن واألمان ما
دام ه��و ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة ،وأن���ه أخ��ي��رًا ق��د يقبل
بالتجديد والتغيير في بعض ال��ق��راءات مللفات
امل��ن��ط��ق��ة م���ا دام ق���د ظ��ه��ر ع���دو م��ش��ت��رك ل��ط��ه��ران
والرياض معًا.
ات���ف���ق ال���ط���رف���ان ع���ل���ى آل����ي����ات ال���ت���واص���ل وس��ب��ل
التقدم بخطوات تصاعدية تفضي الى محطات
ج��دي��دة ت��ب��دأ بلقاء ال��وزي��ري��ن ف��ي ال��ري��اض ومن
ثم االنتقال الى طهران ،وبعدها قد ّ
يتوج االمر
بما ه��و أع��ل��ى م��ن ذل��ك إذا س���ارت أم���ور الثنائي
واملحيط كما يشتهي ربان سفينة العائلة الذي
يبدو أنه يشعر ،على حد ما سمع الضيف املكرم،
وكأن البحار تموج وترتج من حوله.
ال���وس���ي���ط ال��ك��وي��ت��ي ي����رى ف���ي ال����ع����راق م��ف��ت��اح��ًا.
ووسطاء آخ��رون ي��رون في خطر داع��ش جامعًا.
ومراقبون متابعون ومهتمون ي��رون في اليمن

االنسان نفسه وقد صار غارقًا في نظام السوق
ّ
اعتماد ال فكاك منها ،بل
وعقليتها ،وفي حالة
ٍ
ّ
هي تتعلق بكامل البنية التراتبية التي تحكم
عالقة اميركا مع باقي العالم .في أزماننا هذه،
ان���ت ان ل���م ت��ك��ن ت��م��ل��ك ت��رس��ان��ة ن���ووي���ة ،أو ب��ل��دًا
ّ
ب��ح��ج��م ق ّ
�����ارة ك��ال��ص�ين أو ال��ه��ن��د ،ف����إن م��ص��ي��رك
املعسكر االميركي
ضمن
االلحاق
هو
الطبيعي
ٌ
ومنظومته العاملية .ال توجد عالقة في الساحة
الدولية ال يحكمها منطق ّ
ّ
القوة .روسيا تكتشف
ّ
ً
ال��ي��وم أن ك��ل امل��ؤس��س��ات ال��ع��امل��ي��ة ،وص����وال إل��ى
أنظمة تحويل النقد وخوادم االنترنت واملحاكم
ّ
تتحول إل��ى أسلحة ض ّ��دك لدى
ال��دول��ي��ة ،س��وف
ّ
ّأول اخ��ت�لاف م��ع السياسة االميركية (ح��ت��ى لو
ّ
كان ّ
مرد الخالف أن االتحاد االوروبي والواليات
بشكل علني ،بتشجيع وتشريع
املتحدة ق��ام��ا،
ٍ
���ق�ل�اب ض��د ال��ح��ك��وم��ة امل��ن��ت��خ��ب��ة ف��ي اوك��ران��ي��ا،
ان
ٍ
شعاره األساس معاداة روسيا).
ل��ه��ذا ال��س��ب��ب ت��ن��ه��م��ك روس���ي���ا ال���ي���وم ف���ي ان��ش��اء
م��ؤس��س��ات بديلة للتعامالت امل��ص��رف ّ��ي��ة وتبني
ال��ص�ين وإي����ران شبكات ان��ت��رن��ت وط��ن��ي��ة ،ال ّ
تمر
عبر خوادم خارجية وال يمكن قطعها أو التأثير
فيها بسهولة (والصني أص ّ��رت ،منذ بداية عهد
االنفتاح فيها ،على ابقاء التعامالت املالية مع
الخارج تحت سيادة الدولة حصرًا) .هذه البدائل
ل��ن ت��ك��ون أك�� ّث��ر ك��ف��اءة م��ن امل��ؤس��س��ات املعتمدة
ع��امل��ي��ًا ،ول��ك��ن��ه��ا ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ل��ح��م��اي��ة ه��ذه

ّ
همًا جامعًا مانعًا .نعم سوريا قد تكون بوابة
فتح قفل التغيير والتحول من مشهد الى آخر.
لبنان آخ��ر امل��ح��ط��ات ال��ت��ي ل��ن ت��ك��ون سهلة أب��دًا
رغم كونها الحلقة األضعف في الجسم العربي
الرسمي .أما فلسطني فهي السهل املمتنع دومًا.
ما أسهل التوافق عليها قضية مركزية جامعة،
وما أبعد املسافات بني رؤية وأخرى.

سوريا قد تكون
بوابة فتح قفل التغيير
والتحول من مشهد إلى آخر
أم���ا «ال��ش��ي��ط��ان األك���ب���ر» ف��ه��و ال��ح��اض��ر ال��غ��ائ��ب
املشوق املانع واملخاتل الالسع واملراوغ القاطع،
ي��ق��ول ش��ي��ئ��ًا ه��ن��ا وآخ����ر ه���ن���اك ،ي��ب��ي��ع وي��ش��ت��ري
بأحد ملفات املنطقة أكثر من مئة مرة ،من دون
أن يسلم البضاعة وال مرة واحدة.

ّ
بمجرد توقيع
الدول من مصير كوريا الشمالية -
زعماء غربيني على سلسلة قوانني وعقوبات.
ّ
عاملنا ه��ذا ،ك��ل الخيارات صعبة ،وال معنى
في
ّ
هنا للتدثر بتعابير فضفاضة واستسهالية مثل
«معاداة االمبريالية» ،يمكن ّ
ألي كان أن ينضوي
ٌ
تحتها؛ اذ ال يوجد باملعنى العملي شيء اسمه
ً
«معاداة االمبريالية» ،يملك بنية واضحة ،وعقال
مركزيًا يخطط ،ويشمل ً
قوى قادرة على مقارعة
ّ
ّ
االم��ب��راط��وري��ة .كما ان��ن��ا ل��م نعد ف��ي األي���ام التي
كان الزعماء العرب فيها ،كصدام حسني وحافظ
األسد ،يحاولون «اللعب على الحبال» واستغالل
ال���ت���ن���اق���ض���ات ب��ي�ن امل���ع���س���ك���رات ال����دول����ي����ة ب��غ��ي��ة
تحصيل مكاسب من الجهتني .ص��ارت الهيمنة
األم��ي��رك��ي��ة م��ب��اش��رة وآم������رة ،م���ن ي���راق���ب ت��ف��اع��ل
اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة م��ع األن��ظ��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا في
منطقتنا ،أو يقرأ ببساطة وثائق «ويكيليكس»،
ي��درك أن العالقة تقتصر على تقسيم املهمات،
ّ
ّ
«حليف» لها،
حيث تعينّ الواليات املتحدة ،لكل
ٍ
دورًا محددًا ضمن االستراتيجية االميركية في
التنفيذ.
اقليمه ،وما عليه اال ّ
قد يحاجج البعض بأنه من ّاألسلم دخول هذه
ال��ع�لاق��ة غير املتكافئة ،وت��ج��ن��ب كلفة ال��ت��ح ّ��دي،
دول ككوريا وتايوان
وأن نحاول أن ّ نتبع مسار ٍ
ّ
والتقدم
وال��ي��اب��ان ،تمكنت م��ن تحقيق التنمية
ً
عبر التعاون مع النظام املهيمن بدال من الخروج
ع��ل��ي��ه .ول��ك��ن م��ن ال���ض���روري ه��ن��ا أن ن��ع��ي ج ّ��ي��دًا
الخضوع ف��ي منطقة كالشرق األوس��ط،
ش��روط ّ
ّ
مستعدين الحتمالها :التصالح مع
وما اذا كنا
ً
ً
يعني مباشرة أن ننسى فلسطني
اميركا ،مثال،
ُ
وت��ح��ري��ره��ا ،وأن نخضع اقتصادياتنا ملشيئة
امل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة ،ون���ح���ن ال ن��م��ل��ك ط��ب��ق��ات
ً
برجوازية قديمة  -كما في إي��ران والهند مثال -
لديها مصلحة في االستثمار الوطني وتنمية
البلد ،وال نملك (كاليابان وتايوان وكوريا) ارث
ّ
متمرسة في اإلدارة .بمعنى آخر،
دولة مؤسسية
ّ
ف��إن ارس��اء النظام االميركي لدينا لن يعني إال
ادام��ة حكم النخب القاصرة والطبقات الناهبة
والفئات املتحالفة مع الخارج.
الخيار هو ليس بني الخضوع الكامل ألميركا
ّ
أو العداء النهائي معها ،بل هو يتعلق بمستوى
ال��ت��ن��ازالت ال���ذي تقبل ب��ه ،و -وه���ذا أه ّ���م ّ -
النية
األميركية نفسها ،ال��ت��ي ق��د ال ت��ك��ون تصالحية
ً
أو قابلة للمساومة .في حالة إي��ران مثال ،وهذه
نقطة يجب تكرارها حتى نفهم حقيقة املوقف
االي��ران��ي م��ن السياسة ال��دول��ي��ة ،ل��م تكن إي���ران -
برغم ارث ح��رب الخليج  -ف��ي وارد ال��ص��دام مع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،وك��ان��ت ب��ي��ان��ات��ه��ا الرسمية
(ولم تزل) تدعو باستمرار الى عالقات جيدة مع
اميركا وغيرها من ال��دول الغربية .بل إن اي��ران
ّ
مستعدة لتقديم ت��ن��ازالت ج��دي��ة ف��ي هذا
ك��ان��ت
ً
ٌ
نخب وطبقات تسعى
االط���ار ،وف��ي إي��ران أص�لا
ب��ح��م��اس ال���ى دخ����ول م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة
وف��ت��ح ال���ع�ل�اق���ات ال��ت��ج��اري��ة م���ع ال���غ���رب وت��ل��زي��م
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ف��ي إي���ران للشركات ال��غ��رب��ي��ة .من

حائك السجاد االي��ران��ي يعي ذل��ك تمامًا ،لذلك
تراه يفصل بوضوح بني ملف عالقاته مع هذا
امل���راوغ ال���ذي يتعامل معه ألج��ل إت��م��ام الحجة
م��ع��ه ل��ي��س أك���ث���ر ،وه����و ال���ع���ارف ب���أن���ه س��ي��م��زق
امل����واث����ي����ق ف�����ي أول ف�����رص�����ة ،وم����ل����ف����ات ج���ي���ران
ي��ع��ت��ب��ره��م أب���دي�ي�ن وال ي��ج��وز ال��ن��ك��ث ب��ال��ع��ه��ود
م��ع��ه��م ،ش���رط أن ي���ق���رروا اإلق��ل�اع بيختهم ،من
دون حماية سفينة أميركية ش��ري��رة يعرفون
أن عينها على شيطان صغير هي من أرضعته
وال ت�����زال ت��غ��ذي��ه ع��ل��ى ح���س���اب س���ك���ان األرض
وأصحاب الحق األصليني.
ب�ين «ال��خ��وف وال���رج���اء» ،يعيش أم����راء منطقة
املياه الدافئة في الضفة الجنوبية من بحيرة
اإلخ������اء ال���ع���رب���ي اإلي����ران����ي وه����م ي���ن���ظ���رون ال��ى
الراعي األكبر لسياساتهم االقليمية والدولية.
أهي الحرب املقبلة أم التسوية وعالم الصفقات؟
هذا فيما يتعاطى جارهم الشمالي على الطرف
اآلخر من هذه البحيرة في السلم كما في الحرب
بعلم اليقني وعيونهم األربعة مفتحة باتجاه
ما وراء البحار .عيون لم يألفها كبيرهم الذي
ً
علمهم السحر ،عقيدة وعزيمة وعلمًا وعقال.
* أمني عام منتدى الحوار العربي اإليراني
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لاّ
وم����ح����اوالت ال���ت���ق���ارب ب�ي�ن ال��ح��ك��وم��ت�ين إ من
يعتمد ال��ص��ورة النمطية ال��ت��ي خلقتها أميركا
ع��ن إي�����ران ،وي��ج��ه��ل حقيقة ال��ت��ف��ك��ي��ر السياسي
ّ
اإلي��ران��ي .ج��ل م��ا أراده اإلي��ران��ي��ون ه��و أن تكون
العالقة مختلفة عن النمط «االختراقي» الفوقي
ال���ذي يحكم ص��ل��ة ال��ع��دي��د م��ن ال����دول الصغيرة
باميركا  -بمعنى آخ��ر ،أرادت إي��ران من أميركا
أن تعترف بها ك��ـ«ق��وة اقليمية» ،لها درج��ة من
وسياسات خاصة بها في منطقتها
االستقالليةّ ،
والعالم ،وال��ح��ق في م ّ��د نفوذها وعالقاتها في
الدول املجاورة (وبعد ما فعله جيران إيران بها
خالل حرب الخليج ،ال يمكن أن نلوم اإليرانيني
إذا ما خالطهم ٌ
قدر ما من البارانويا ،وسعوا الى
حماية انفسهم من محيطهم) .أميركا هي التي
جانب واحد،
لم تقبل بهذه الصيغة ،فبدأت ،من
ٍ
بفرض العقوبات على إي��ران في عهد كلينتون
(م��ن دون سبب مباشر) ،وأطلقت علنًا سياسة
«االح���ت���واء» ،حتى ج��اء عهد ج��ورج ب��وش ال��ذي
وض��ع إي���ران ف��ي «م��ح��ور ال��ش��ر» ،ون��زع الشرعية
ع��ن ال��ن��ظ��ام اإلي���ران���ي ،وج��ع��ل م��ن تغييره هدفًا
رس��م��ي��ًا ل��ل��س��ي��اس��ة االم���ي���رك���ي���ة  -ه���ك���ذا اب���ت���دأت
املواجهة.

خاتمة
ف��ي ال��ع��ق��دي��ن امل��اض��ي�ين ،ك��ان��ت الهيمنة ت��م��ارس
ن��ف��وذه��ا وح���روب���ه���ا وغ���زوات���ه���ا ت��ح��ت ادع������اءات
ّ
ّ
تصور أفعالها دائمًا
كونية،
قانونية وانسانوية
ّ
ع��ل��ى ان��ه��ا ت��ج��س��ي ٌ��د ل��ل��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ومل��ف��ه��وم
العدالة واملصلحة العامة .بطبيعة الحال ،الكثير
م��ن ال��ن��خ��ب ف��ي ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث استنسخت ه��ذه
امل��ف��اه��ي��م ع���ن «ال��ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة» و«امل��ج��ت��م��ع
ّ
وصدقتها وجعلتها ج��زءًا من ثقافتها
الدولي»
ّ
ون��ظ��رت��ه��ا ال���ى ال��ع��ال��م .ول���ك���ن ،م���ع ت��ق��ل��ص ال��ق��وة
الغربية وقدراتها ،تبدأ هذه «املبادئ» والشرائع
باالنحالل ،بالتوازي مع انحسار القوة املهيمنة.
ّ
ال���راح���ل ال��ك��ب��ي��ر ه����ادي ال��ع��ل��وي ك���ان ي��ف��ت��رض أن
ٌ
زوال سطوة الغرب كفيل ،في ذاته ،بتغيير مسار
ال��ح��ض��ارة االن��س��ان��ي��ة ،وف��ت��ح اح��ت��م��االت ج��دي��دة
للحياة البشرية ،اقل مادية واكثر تحررًا .ولكننا
انسجامًا م��ع رف��ض ال��ج��وه��ران ّ��ي��ة ،سننطلق من
ّ
ّ
فكرة أن البشر متشابهون ،وأن ال ضمانة في أن
العالم الجديد ال��ذي يتشكل ال��ي��وم س��وف يكون
أفضل وأك��ث��ر اخالقية م��ن سابقه .بالفعل ،على
ّ
�ّي�نّ
دول كروسيا
م��س��ت��وى م��ع  ،ف���إن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ٍ
والصني ال يختلف جذريًا عن العالقة مع الدول
ال���غ���رب���ي���ة .ال�������روس وال���ص���ي���ن���ي���ون واإلي����ران����ي����ون
وغ���ي���ره���م ال ي���خ���ت���ل���ف���ون ،ف����ي ن���ه���اي���ة األم�������ر ،ع��ن
ال���غ���رب���ي�ي�ن ف�����ي ب���راغ���م���ات���ي���ه���م وس���ع���ي���ه���م خ��ل��ف
مصالحهم ،وف��ي قدرتهم على االع��ت��داء واألذى،
ّ
ول�� ّك��ن��ه��م ح�ين ي��ف��ع��ل��ون ه���ذه األم�����ور ،ع��ل��ى األق���ل،
ف��إن��ه��م ال يفرضونها علينا ت��ح��ت اس���م ال��ع��دال��ة
والشرعية والحضارة.
* من أسرة «األخبار»

