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ملخص

باحث سياسي

الزلزال السوري هو حدث إقليمي بامتياز .وصحيح أن فاعليات الثورة األكثر رصامة

تبدو وكأهنا حتدث ضمن احلدود السورية ،غري أن ارتدادات الزلزال هدّ دت كل الدول

املجاورة ّ
لتشكل فاعليات إضافية تعود وتنعكس عىل مركز الثورة يف ٍ
أرض اسمها سورية،

فتستمر هذه احللقة التفاعلية يف تغيري طبيعة الرصاع ومرتكزاته .وضمن هذا الفهم ،يقوم هذا

املقال برصد االنزياحات اإلقليمية يف منطقة املرشق .وهذه االنزياحات بدورها تتفاعل مع

تغيرّ وضع راعي املنظومة العاملية لفرتة ما بعد احلرب العاملية :الواليات املتحدة األمريكية.

يب�دأ التحليل بمناقش�ة موضع الواليات
املتح�دة يف املنظومة الدولي�ة ،وأوجه الوهن
الذي أصاهبا يف ُص ٍ
يضيق خياراهتا.
عد خمتلفة ّ
حت�ول الع�امل إىل عامل ٍ
وجي�ري ه�ذا يف س�ياق ّ
متعدّ د األقط�اب .ويلقي املقال ملح ًة خمترص ًة
ع�ن القط�ب الصين�ي واهلن�دي وال�رويس،
وقط�ب أمري�كا الالتيني�ة ال�ذي لي�س م�ن
طبيعت�ه جتاوز حدوده ،وع�ن القطب اهلندي
ّ
املرش�ح أن يلعب يف الفعالي�ات الدولية دور
القبان فحس�ب ،وعن القطب الرويس
بيضة ّ
املت�آكل ،وعن قطب أمريكا الالتينية املنعزل.
وخيل�ص إىل مناقش�ة القطبين املرشقيين
املهمني :تركيا وإيران اللذين س�وف حيدّ دان
ّ
مسيرة املنطقة العربية بر ّمتها ،ويرتكان األثر
األكرب يف القضية السورية .وال يفوت الورقة

أن تُلم�ح إىل إرسائيل عىل أهنا ٍ
قطب تتناقص
قدرات�ه باس�تمرار ،فيندف�ع إىل أدوا ٍر تندرج
حت�ت إستراتيجية األرض املحروق�ة لشراء
الوق�ت يف غي�اب امتالكه�ا ملشرو ٍع ناضج.
سالب،
وتضم املناقشة قط ًبا جرى وصفه بأنه
ٌ
ّ
س�الب بمعنى أنه
وه�و القطب العريب ،وهو
ٌ
يف حلظ�ة حترر ّي�ة ال يمتل�ك فيه�ا ق�درة عىل
مواجه�ة جمموع القوى الت�ي حتارصه ،ولكنه
ق�ادر عىل منع ما يتعارض مع ما أفرزه الربيع
ٌ
العريب من مستجدّ ات.

ينتق�ل املق�ال بع�د ذلك لع�رض املوقف
ٌ
حقيقة
العامل�ي من الربي�ع العريب ،الذي ه�و
ٌ
تارخي�ي فاص�ل،
وح�دث
تف�رض نفس�ها
ّ
بغ�ض النظ�ر عما ّ
متخ�ض عن�ه احل�راك يف
امل�دى القصري واملب�ارش .ويع�ود املقال عند

رؤية تركية
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ه�ذه النقط�ة ليناق�ش القضي�ة الس�ورية عىل
يتح�دى التصميم األق ّلوي
أهنا جهد
تغيريي ّ
ّ

والطائفي ملنطقة املرشق العريب يف فرتة ما بعد
وليق�در اخلي�ارات األمريكية يف
االس�تعامر،
ّ
وضع يف
املس�ألة الش�امية بعد أن وصلت إىل
ٍ
غاية التعقيد.

يقوم ه�ذا املقال بتحليل وض�ع املنظومة
العاملي�ة الت�ي تقوده�ا الوالي�ات املتح�دة
األمريكية يف وجه حركة خروج العامل املسلم،
وهي حماولة خروج من اهلامشية نحو املركز،
واس�تعادة للعافي�ة احلضاري�ة ،مثّلته ّ
حمطات
عدي�دة يف العق�ود املاضي�ة .وكان يمكننا أن
نجعل نقط�ة البداية وعلاّ م�ة الصعود ظهور
أعال ٍم مفكري�ن هضموا النتاجني احلضاريني
الغ�ريب واملس�لم يف آن واح�د ،لك�ن آثرنا أن
نبق�ى قريبني من عامل السياس�ة .وكان يمكن
اعتماد وص�ول االعت�دال اإلسلامي إىل
س�دّ ة احلكم يف دولة حمورية مث�ل تركيا نقط ًة
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للبداي�ة .وكان ممكنًا اعتامد الث�ورة اإليرانية،
برج�ي نيوي�ورك نقط�ة بداي�ة
أو رضب�ة َ
الس�تهدافهام اس�تقرار املنظومة العاملية ،لوال
أن مشروع ٍّ
ّ
توجها نحو األمة،
كل منهام ليس
ً
إذ يس�تبدل األول باألم�ة الطائف�ة ويس�تبدل
الث�اين هبا اجلامعة .ومن َث ّم ظهر الربيع العريب
ً
عالم�ة فارق ًة لضخامة كمون�ه التغريي الذي
م�ا ت�زال تتف ّت�ق تبعات�ه .واخرتنا م�ن الربيع
الع�ريب عقدته الش�امية؛ ألهن�ا املوضع الذي
تأثري بالغٌ يف كل
إن ُحس�م فيه التغيري كان ل�ه ٌ
املشرق العريب .وليس مرج�ع هذا االختيار
هو حم�ض ميلٍ
عاطفي للكاتب مدفو ٍع بفخر
ٍ
ٍ
انتماء ،ولك�ن ألن الثورة الس�ورية)1( :هي
ثورة ألرض الش�ام كلها ،هشّ �مت التصميم
االس�تعامري عق�ب احل�رب العاملي�ة؛ ()2
ً
ارتباطا ال
وألهنا ترتبط بالقضية الفلس�طينية
حج�اب رقيق؛ ()3وألهنا تُفس�د
يفصل�ه إال
ٌ
ّ
التحكم بقل�ب منطقة املشرق ،تلك
صيغ�ة

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

الصيغ�ة الت�ي تعتمد عىل استئس�اد األقليات
غير املس�لمة؛ ()4وألهنا بعد س�قوط بغداد
أصبح�ت املوق�ف ال�ذي ُيفس�د االنس�ياح
الف�اريس؛ ()5وألهن�ا بوابة الكم�ون الرتكي
ليلتقي مع الربعم العريب فيش�كالن مزدوجة
تسرتجع احلضور املسلم يف احلقل املتوسطي.
وتغط�ي ه�ذه املعاجل�ة ثالث�ة أبع�اد :طبيع�ة
املنظوم�ة العاملي�ة حت�ت الرعاي�ة األمريكي�ة،
عامليا،
والرتاجع النس�بي لل�وزن األمريك�ي ًّ
وتغّي�رّ تقييمها حللفائها ،وظه�ور عامل متعدّ د
األقط�اب ،ورغبة املنظوم�ة العاملية يف حتقيق
توازن ذايت يف قلب املرشق العريب وجواره.

� اًأول :مو�ضع الواليات المتحدة في
المنظومة العالمية

ّ
تش�كلت املنظوم�ة العاملي�ة الراهن�ة وفق
رس�م الصع�ود األورويب بعد اكتمال مالحمه
يف القرن التاسع عرش ،وحدث هذا عىل حني
غرة م�ن الوجود املس�لم الذي كان�ت ترعاه
ّ
إمرباطوريتانزاخرتان:اإلمرباطوريةالعثامنية
يف القلب املس�لم وغرب�ه ،وإمرباطورية ا ُملغل
يف املرشق املسلم وملا أصاب اإلعياء املرشوع
االستعامري األورويب ،جاء الدور األمريكي
ليجدّ د املرشوع ،ويعطيه سامته اخلاصة ،بعدما
ختمر قواه�ا وتعاظمها يف قارة
كان�ت أمريكا ّ
معزول�ة عن العامل ومش�كالته وس�نقوم فيام
يأيت بتحليل وض�ع املنظومة الغربية يف جت ّليها
األمريك�ي ،مفرتضين ّ
أن الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة م�ا زال�ت متثّ�ل ضامن�ة املرشوع
احلض�اري األورويب ،ومفرتضين ً
أيض�ا أن
أملانيا ال يمكنها محل هذا العبءّ ،
وأن روسيا
مهمة لكن ليس
تراجعت إىل قوة إقليمية هي ّ
بوس�عها لعب أدوا ٍر عاملية فاصلة ،بل حماولة
يقوهيا.
هذا هو مما ُيضعفها وال ّ

إن قوة ِ
ّ
رائد املرشوع األورويب –الواليات
املتح�دة األمريكية– وقدرته نس�ب ًة إىل غريها
مس�تمر .ومن
من دول العامل -هي يف تناقص
ّ
ٍ
ٍ
وإطالق
مبالغ�ة
أج�ل توضيح هذا م�ن غري
للتمني�ات س�نذكر ملح� ًة ع�ن مس�تند الق�وة
ّ
األمريكي�ة ،وبعد ذلك نرص�د تناقص وزهنا
النسبي وحمدّ دات هذا التناقص.
 - 1نمط جديد لدولة عاملية

الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة –كدولة–
نم�وذج فريدٌ يف تاري�خ البرشية .فصحيح أن
ٌ
لىّ
عهد اإلمرباطوري�ات و (من ناحية بنيوية)
إال أهنا تش�به اإلمرباطوري�ات يف مداها ،ويف
ّ
متش�كلة وف�ق النم�وذج
مع�ا ه�ي دول�ة
آن ً

الثورة ال�سورية ثورة لأر�ض ال�شام كلها،
ّ
ه�شم�������ت الت�صميم اال�ستعم�������اري عقب
الح�������رب العالمية وارتبط�������ت بالق�ضية
الفل�سطيني�������ة ارتباطً�������ا ال يف�صل�������ه �إال
ٌ
رقيق
حجاب
ٌ
احلداث�ي :دولة-ش�عب .وتتمث�ل الصف�ة
ٍ
للتوس�ع والس�يطرة عىل كل
نزع�ة
األوىل يف
ّ
يشء قري�ب أو بعي�د ،وتتمثل الصف�ة الثانية
بالعقد الدستوري يف شؤوهنا الداخلية.

متيـ�زت اإلمرباطوري�ات
ويف حين ّ
ش�عوب متع�ددةٍ
ٍ
القديم�ة باحتوائه�ا على
ضمن كيانات عندها اعتامد ذايت برغم التبعية
لإلمرباطوريةّ -
فإن النس�ق اجلديد هو صيغة
تراب�ط عومل�ي يمشي إىل جان�ب اس�تقاللية
قانونية للدول التي ّ
تشكل املنظومة .فالصيغة
�صيف 9 2015
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احلديث�ة الت�ي ُيطل�ق عليه�ا اس�م (املنظوم�ة
العاملي�ة) حت�وي مركزً ا ترتبط بسياس�اته ٌ
دول
ت�دور يف مدار الق�وة املركزي�ة .وتبدو الدول
الدائرة يف الفلك تا ّمة االس�تقالل ،وهي كذا
ألهنا معرتف هبا بصفتها دولة يف منظمة األمم
املتحدةّ ،
وألن هلا دس�تورها اخلاص وجيشها
اخلاص ومؤسساهتا اخلاصة وثقافتها اخلاصة،

الوالي�������ات المتحدة الأمريكية ه�������ي راعية النظام
الدول�������ي بعد الحرب العالمي�������ة الثانية ،وهي التي
كان�������ت قد �صمّ مت�������ه باال�شتراك م�������ع دول �أوربية.
وله�������ذا النظام �أبعاد ع�������دة ال تقت�صر على الناحية
ال�سيا�سية ،بل له بعد اقت�صادي مهمّ ًّ
جدا
وألن مجيع هذا يرسي ضمن حدود جغرافية
حمددة.

ومن ناحية أخرى ،الدول املس�تق ّلة تابعة
ل�دول املرك�ز –إىل درج�ة ما– بفع�ل القوى
اجلاذب�ة والط�اردة الت�ي جتع�ل األوىل ت�دور
يف مسرى له ح�دوده الضيق�ة أو الواس�عة.
الواليات املتحدة األمريكية هي راعية النظام
ال�دويل مل�ا بعد احل�رب العاملي�ة الثانية ،وهي
صممته باالشتراك مع دول
الت�ي كانت ق�د ّ
أوربي�ة .وهلذا النظام أبعاد عدة ال تقترص عىل
مهم
الناحية السياس�ية ،بل له بع�د اقتصادي ّ
جدًّ ا.
ّ
يتحك�م املرك�ز يف اخلصائ�ص العام�ة
للمنظوم�ة م�ن غير أن يك�ون بوس�عه أن
ّ
يتحك�م يف تفاصيل�ه أو أن يف�رض م�ا يريده
دو ًم�ا .وال�دول الراكض�ة يف امل�دار عنده�ا
 10ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

ق�درة على املن�اورة بحس�ب ّ
متكنه�ا الذايت،
ولدهي�ا مجلة خيارات تس�تطيع االنتقاء منها.
ّ
يت لل�دول ل�ه وج�ه م�ا ّدي
والتمك�ن ال�ذا ّ
ملموس وآخ�ر ثقايف اعتب�اري .وأوضح ما
يمثّ�ل الوجه املادي هو االس�تقرار الس�يايس
نتيجة فاعلية مؤسس�ات الدول�ة ،وموضعها
اجليوس�يايس املحظ�وظ .وقوة اقتص�اد البلد
بع�دٌ آخر يف الوجه املادي ،وتتمثّل هذه القوة
ال يف حج�م االقتص�اد بق�در ما ه�ي)1( :يف
اكتفائ�ه ال�ذايت يف األم�ور األساس�ية :األمن
الغذائ�ي واملائ�ي؛ ()2ويف ع�دم اعتامديت�ه
اخلارجية ول�و كان متكاملاً مع اخلارج؛ ()3
ويف قدرات�ه اإلبداعية التي متلك قدرة التأقلم
م�ع التغّي�رّ ات؛ ()4وت�أيت الق�وة العس�كرية
يف املرتب�ة األخرية م�ن القوى املادي�ة املهمة،
وليست العربة يف حجمها املطلق ،وإنام ً
أيضا
يف مناس�بتها للتحدّ يات ،فضخامة اجليش قد
تستنزف الطاقات وتبتلع السيايس.
 - 2االقتصاد

املحرك الذي
ويمثل االقتصاد األمريكي
ّ
التحرك.
يم�دّ املنظوم�ة بما يلزمها من ق�درة
ّ
ٍ
ٍ
ٌ
طبيعي�ة هائلة،
بثروات
حمظي�ة
وه�ذه الدولة
قارتهَ ا باالس�تغالل إال
ومل تن�ل ي�دُ اإلنس�ان ّ
ٍ
وأهن�ار
بحيرات
لق�رن ونص�ف فحس�ب.
ٌ
ٌ
ٍ
ٌ
ٌ
ُ
مكنوزة
ومع�ادن
وغاب�ات
وس�هول
وجبال
ٌ
وث�روات أخ�رى تب�دو لعين الناظ�ر أن ال
ٌ
نف�اد هلا .غير أن�ه م�ا كان للم�وارد وحدها
تس�بب التمكين ،فالعام�ل احلاس�م ه�و
أن ّ
ماهر
أن�ه يقب�ع ف�وق ه�ذه الث�روات
ٌ
ش�عب ٌ
م�درب .فالش�عب األمريك�ي بش�كل ع�ام
ّ
ٍ
مهن�ي عىل مس�توى عال م�ن الكف�اءة الفنية
يطور مهاراته باس�تمرار،
فيما يقوم به ،وه�و ّ
علاوة على إنتاجيت�ه املرتفع�ة .ويضاف إىل

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

رخيص للعاملة فيما حاذى البلد
م�ورد
ذلك
ٌ
ٌ
جنو ًب�ا ،يغطي احتياج�ات البلد يف اخلدمات
البس�يطة .والش�عب األمريك�ي ك�ذا برغ�م
أن�ه ال يوصف باملس�توى العايل م�ن الثقافة،
بمعن�ى املعرفة الواس�عة والعم�ق الثقايف ،مما
إنتاج فحس�ب .وإىل
يؤهله أن
يتحول إىل آلة ٍ
ّ
جانب هذا املخ�زون الكبري من املقدرة الف ّنية
العملية املاهرة هناك ٌ
ثلل ٌ
فائقة يف إبداعها (.)3
وحتتضن منظومة الشغل يف أمريكا هذه الثلل
وتو ّفر هلا أسباب االنتاج ،إىل جانب اجتذاهبا
املتفوقة من العامل أمجع ،وهو أثمن
اإلمكانات ّ
ما "تستورده" كام يقال.
 - 3القوة العسكرية

وكانت القوة العسكرية للواليات املتحدة
ّ
التمكن .ويضاف
األمريكية سب ًبا من أسباب
إىل ذل�ك عىل املس�توى اجليوس�يايس حميطان
حيرس�ان ه�ذه الدول�ة القلعة املنيع�ة  .،ثم ما
تارخييا عىل صعيد
لبثت أن صارت هذه القوة
ًّ
القارة/الدولة مس�تند السطوة اخلارجية التي
جلب�ت مزي�دً ا م�ن األمريك�ي الشمايل ذي
الثقافة املش�اهبة و عدد الس�كان القليل الذي
ً
وج�ار آخ�ر جن�ويب كانت
هتدي�دا،
ال يمثّ�ل
ٌ
الواليات املتحدة األمريكي�ة قد هزمته فو ّقع
معاه�دة استسلام ،وكان ذل�ك قب�ل النكبة
وكأن ّ
ّ
متك�ن املنظومة
الفلس�طينية بمئة س�نة.
األمريكي�ة يف مركز العامل اجلدي�د احتاج قر ًنا
ّ
كاملاً
ليتمكن يف مركز العامل القديم.
وهكذا اجتمعت لدولة الواليات املتحدة
ّ
للتمك�ن :غن�ى ال
األمريكي�ة أربع�ة أركان
نظري له ،ومهارات تش�غيلية فائقة ،وتش�كيلة
سياسية ّ
مكنتها الرباغامتية من التبلور ،ومنعة
جيوسياسية وقوة عسكرية ضاربة.

 - 4القوة الناعمة

ّ
للتمكن الداخيل
وإذا كان ما س�بق كاف ًي�ا
واإلقليم�يّ ،
ف�إن النف�وذ العامل�ي ألمري�كا
رسى من خالل قوهت�ا الناعمة .فقد نتج عن
اجتامع الرغد والقوة نموذج يف غاية اإلغراء،
بنجاح باه ٍر .وهكذا أضحت
جرى تس�ويقه
ٍ
السيطرة الثقافية للواليات املتحدة األمريكية
الناس أبواهبا ُمقبل ًة
أمىض أسلحتها ،يفتح هلا
ُ
تلهفة (.)4
ُم ّ
ّ
فيتميز بأمور
أم�ا الوجه الثق�ايف
للتمك�ن ّ
غير ملموس�ة ،منه�ا :رشعية احلك�م يف نظر
املحكومني ،وعدم وجود جمموعات ساخطة
عصبيتها اخلاصة هبا ،ومس�توى املهارات
هل�ا
ّ
ال�ذي يتمتع به الش�عب ،إضافة إىل الس�معة
عامليا ،والنظ�ر إىل املجتمع
والصيت احلس�ن ًّ
عىل أن�ه ٍ
قوة ال�دوالر األمريكي
"راق" .وإن ّ
تع�ود إىل ه�ذا ال إىل رصي�ده احلقيق�ي الذي
"افرتاضيا" ،ولعلن�ا ال نبالغ أن إنتاج
أصب�ح
ًّ
مه�م يف اس�تدامة
هولي�وود نفس�ه ل�ه دور
ّ
االنطب�اع جت�اه ق�وة ه�ذه الدول�ة وإغ�راء
نموذجها (.)5

والصي�ت الثق�ايف واملنزل�ة العالي�ة ق�وة
تتبع آثارها .ومن املناس�ب
حقيقي�ة نس�تطيع ّ
ٍ
مرة
هن�ا التذكري
بمثال جزئي له داللة كبريةّ .
ق�ام فتى أمريك�ي مراهق باس�تخدام البخاخ
امللون لكتابة عبارات عىل الس�يارات .وفعل
ّ
هذا يف بلد ل�ه قوانينه االجتامعي�ة الصارمة-
وه�و س�نغافورة .وكان�ت العقوب�ة بحس�ب
القان�ون ه�ي تلق�ي الرضب�ات بعص�ا كبرية
اإلعالم
على قفا مرتكب اإلس�اءة .وملأت
َ
تصور ب�داءة هذه
األمريك�ي التقاري�ر الت�ي ّ
وتدخل�ت حكوم�ة الوالي�ات
العقوب�ة (، )6
ّ
أنواع�ا م�ن
املتح�دة األمريكي�ة ،ومارس�ت
ً
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تقررت
الضغ�وط ،ولكن العقوبة كان�ت قد ّ
بحك�م قضائ�ي؛ و ُنـ ّف�ذ ُ
احلكم بع�د ختفيف
ع�دد الرضبات .املث�ال ش�ديد الداللة؛ ألن
س�نغافورة بلد صغري جدًّ ا ،وهي ليست دولة
قوية عسكر ًّيا ،واقتصادها معتمد عىل اقتصاد
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ومتكامل معه.
ما كانت سنغافورة متلكه هو الصيت فقط...
صيت جمتمع مرتّب ،ومدن نظيفة ،ومستوى
منخفض من الفساد اإلداري.

ثانيًا� :أوجه الوهن الأمريكي
م�ا أردناه من املقدمة ه�و حتديد النواحي
التي علينا رصده�ا يف تقدير القوة األمريكية
والنواح�ي الت�ي أصاهب�ا تراج�ع .ويمكنن�ا
ّ
تأكي�د ّ
التمكن
أن الرتاجع أص�اب كل أوجه
األمريك�ي .فصحي�ح ّ
أن الق�وة العس�كرية
األمريكية هي الوحيدة التي تتصف بالعاملية،
حيث تطوف قواهتا أرجاء املعمورة ،وعندها
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الق�درة عىل تدمري ما يعرتضها ،إال أهنا حتوي
عوامل ضعفه�ا .واملفارقة ّ
أن االتقان الفائق
واحلج�م الضخ�م للق�وات األمريكية جعال
تكاليف هذه القوة يف تصاعد مس�تمر .ومن
األمثلة عىل ذلك ،تبلغ الكلفة اليومية للعملية
نسبيا التي تقوم هبا قوات "التحالف"
اليسرية ًّ
يف س�ورية والع�راق ما بين  7إىل  10ماليني
دوالر يف الي�وم الواح�د ( . )7وهك�ذا،
التف�وق اهلائل يف القدرة العس�كرية
وبس�بب
ّ
ال�ذي قط�ع األم�ل بإمكاني�ة االقتراب من
ه�ذه الدول�ة -أصب�ح أمىض ط�رق مواجهة
الق�وة األمريكي�ة ه�و "املواجه�ة الالمتاثلية"
( .)asymmetricalواكتش�فت الق�وى
رسا بين
َ
املس�تضعفة ه�ذا األم�ر ،ومل يع�دْ ًّ
()8
املتخصصني .
ّ
الرتاجع أصاب االقتصاد األمريكي ً
أيضا.
فااللت�زام بأولوي�ات املجتم�ع عىل املس�توى

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

ّ
املحلي زال ،وأصبحت حرك�ة االقتصاد بيد
الرشكات الضخمة الت�ي هلا أولويات طاعنة
يف األناني�ة .والنظ�ام الرأسمايل للوالي�ات
املتحدة ذايت النمو ،ال يقف يف وجه آلته عائق
إال حاول�ت ابتالع�ه أو مصاحبت�ه مصاحب ًة
نفعي�ة .ومن هنا كان�ت العالق�ة االقتصادية
مع الصين ،فالصني ليس�ت صدي ًق�ا ِخ ّلـــًا
وإنما هل�ا عالق�ة ندّ ّية م�ع الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة ،وليس التفاهم املؤق�ت بينهام إال
من�اورات .ث�م ّ
إن الرأسمالية املنفلت�ة ّ
تب�ث
بذورها مثل النباتات الطفيلية .وهكذا نبتت
يف ٍ
كثير من الدول األنماط اجلديدة لإلنتاج،
ومل تقف عند االستهالك ،وأصبحت منافسة
االقتصاد العمالق حقيق�ة .والنتيجة النهائية
هي أنه تراجعت نس�بة ثق�ل حجم االقتصاد
األمريك�ي وإنتاجه مقارنة باإلنت�اج العاملي.
التطور عدة عقود ،فمثلاً
ولقد اس�تغرق هذا
ّ
يف منتص�ف الس�بعينيات انخف�ض حج�م
الدخ�ل القومي لواليات املتح�دة األمريكية
إىل أق�ل م�ن ضعفي حج�م الدخ�ل القومي
الرويس ،يف حين كان أكرب منه بثالث مرات
وزيادة يف س�نة  ،1950وك�ذا وصل إىل أقل
من أربع�ة أضعاف الدخل القومي األملاين يف
حين كان أكرب منه تس�عة أضع�اف يف الفرتة
نفس�ها .أما مقارنة بالدخ�ل القومي لليابان،
فق�د انخفض إىل أق�ل من ثالث�ة أضعاف يف
حني كان أكرب منه باثني عرش ضع ًفا يف الفرتة
نفسها (.)9
حكم�ة السياس�ة الداخلي�ة تراجع�ت
ً
عصية
أيض�ا ،وأصبحت املنظوم�ة األمريكية ّ
حتولت عملية الس�جال
على التجديد .فق�د ّ
الديمقراط�ي الذي ُيفرتض منه أن يكتش�ف
حت�ول من هذا
ويلتق�ي عند نقاط الوس�طّ ...

ّ
ومعتل في � ٍآن م ًعا.
االقت�صاد الأمريكي ال�ضخم هاد ٌر
ورغ�������م � ّأن الظاهر هو نجاح االقت�ص�������اد الأمريكي في
ّ
تجنبه حالة الركود وعودته البطيئة للنمو� ،إال �أنه
ل�������م ُ
ينج منها ال�ستناده �إل�������ى �أ�س�س اقت�صادية �سليمة
بق�������در اال�ستفادة من ثقة م�ستثمرين �أجانب ما زالوا
مولعين ب�سمعة �أمريكا
الوض�ع النظ�ري ليصب�ح الس�جال مناكف� ًة
فئوية بني احلزبني اجلمه�وري والديمقراطي
يرتاش�قان حل�ولاً غير م ّتزن�ة؛ والش�اهد
على ذل�ك املوافق�ة على امليزاني�ة العام�ة
واإلغلاق املتكرر للحكومة .وينتج عن هذا
االس�تقطاب الس�يايس العجز ع�ن الوصول
إىل الق�رار احلكيم أو القيام بمس�تلزماته ،إىل
جان�ب تعاظ�م األمح�ال االقتصادية بس�بب
تضارب األولويات.

ه�ادر
واالقتص�اد األمريك�ي الضخ�م
ٌ
ومعت�ل يف ٍ
ّ
مع�ا .ورغ�م ّ
أن الظاه�ر ه�و
آن ً
نج�اح االقتص�اد األمريك�ي يف جت ّنب�ه حال�ة
ينج
الرك�ود وعودته البطيئة للنم�و ،إال أنه مل ُ
منه�ا الس�تناده إىل أس�س اقتصادي�ة س�ليمة
بقدر االس�تفادة م�ن ثقة مس�تثمرين أجانب
م�ا زال�وا مولعين بس�معة أمري�كا .الق�درة
اإلبداعي�ة م�ا زالت قاع�دة صلب�ة لالقتصاد
األمريك�ي ،والرس�اميل التي يمك�ن أن جت ّند
للمش�اريع الضخم�ة متواف�رة يف الداخ�ل
وتصب م�ن اخلارج ( ، )9ومي�زة وجود عاملة
ّ
متيز كمون اقتصادها
اجلوار
دول
من
رخيصة
ّ
مقارن�ة باقتص�اد ال�دول األوروبي�ة .إال أن
فقاع�ات االس�تثامر ،وارت�كاز األس�عار عىل
وحتول النش�اط
الوه�م ،وصناع�ة االنطباعّ ،
االقتص�ادي إىل إدارة مالي�ة بحتة يف األوراق
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ٍ
متس�ق مع حقيقة
والس�جالت عىل نح ٍو غري
اإلنتاج -...جتعل الرأسمالية األمريكية التي
أضح�ت عملياهت�ا توص�ف بأهنا "رأسمالية
حمصن�ة م�ن االهندامات
التموي�ل"( )11غير ّ
القطاعية.
الثقاف�ة ه�ي املعق�ل األمريك�ي األخير
ال�ذي يفق�د بريقه باس�تمرار ،داخل وخارج
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ،وإن مل يزل هلا
وزن معترب .فالثقافة التي كانت حماطة بأغلفة
من املثالية والكامل ظه�رت ضحالتها .وهذا
وضع شا ّذ من الناحية التارخيية ،فالولع بتقليد
بعض األنامط األمريكية ال يرتافق رضورة مع
حب صاحبتها.
احرتام هذه الثقاف�ة ،وال مع ّ
وربام أحد أسباب هذا هو انكشاف اإلشكال
القيمي هلذه الثقافة الرائجة.

خمتصرا لوض�ع الدولة
كان ه�ذا وص ًف�ا
ً
التي تس�مى أمري�كا ،ولألوجه الت�ي تراجع
فيها وزهنا نس�ب ًة إىل بقية بلدان العامل ،ونس�ب ًة
مل�ا كان�ت علي�ه لعق�ود خل�ت .والعاقل�ون
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يدرك�ون
التطورات التي ح ّلت هبذا الكيان ومنظومته،
وإن كان�وا خيتلف�ون يف حتدي�د وجهة احللول
وطبيعتها (.)12

ال خالف يف ّ
أن الوزن النس�بي للواليات
املتح�دة األمريكي�ة ق�د تراج�ع ،والفه�م
التفصيلي لذل�ك مطل�وب من أج�ل إحكام
التعام�ل مع ه�ذه الدولة .لكن على املرء أال
يغ�رق يف التم ّن�ي ،فل�ن تس�تطيع الصني وال
اهلند وال الياب�ان وال أملانيا وال الربازيل أخذ
مكاهنا؛ (ألسباب ليس هنا مكان تفصيلها).
املعنى العميل للرتاجع النسبي لوزن الواليات
املتح�دة األمريكية هو أهن�ا مل تعد متلك القوة
الصعد ،باستثناء الصعيد
احلاس�مة عىل مجيع ُ
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الثقاف�������ة ه�������ي المعقل الأمريك�������ي الأخير الذي
يفق�������د بريقه با�ستمرار ،داخ�������ل وخارج الواليات
المتحدة الأمريكية ،و�إن لم يزل لها وزن معتبر.
فالثقاف�������ة الت�������ي كان�������ت محاط�������ة ب�أغلفة من
المثالية والكمال ظهرت �ضحالتها .وهذا و�ضع
ّ
�شاذ من الناحية التاريخية،
العس�كري ،الذي يتكئ أصًل�اً عىل غريه من
الص ُعد ،والذي ال حيالف�ه النجاح إذا خت ّلفت
ُّ
أبع�اده السياس�ية .بعب�ارة أخ�رى ،الق�وة
العس�كرية األمريكية عندها قدرة هائلة عىل
يتصور هزيمتها يف س�احة املعركة،
القهر وال
ّ
ولكن يصعب عليها االنتصار.

تدرك اإلدارة األمريكية هذه التطورات،
وت�درك مراكز الدراس�ات هذا بش�كل أكثر
وع ًياّ .
تارخيي ال
ق�در
وألن الرتاجع
النس�بي ٌ
ٌّ
ّ
مفر من�ه ،حتاول اجله�ود األمريكية أن يكون
ّ
ّ
ًم�اً
قدرا
االنس�حاب منظ حيف�ظ هل�ذه الدول�ة ً
واف ًي�ا من الق�وة .وكان�ت بريطاني�ا قبلها قد
انس�حبت من سؤددها املطلق ،مدرك ًة أهنا إن
ّ
تتحطم ،فاحتفظت بأعظم ما
مل تفعل فسوف
ٍ
نف�وذ ،وق ّلصت متدّ ده�ا املفرط.
يمكنه�ا من
وهذا م�ا حتاول بع�ض األط�راف األمريكية
(العاقل�ة م�ن وجه�ة النظ�ر الوطني�ة) فعله.
ً
إدراكا
ويدرك الرئي�س أوباما الوصف أعاله
تاما ،ويس�عى إىل أن يخُ َّل�د يف التاريخ عىل أنه
ًّ
ّ
الرجل الذي أنقذ اإلمرباطورية من التحطم.
وبعي�دً ا ع�ن من�اوأة بع�ض منافسي الرئيس
والتي تستعرض امتعاضها من سياسة أوباما
موجه نحو طريقة
اخلارجي�ة ،فإن االعرتاض ّ

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

التوجه الذي
معاجل�ة أوباما ،ال نح�و أص�ل
ّ
يتج ّنب الغرق يف مشكالت العامل اخلارجي.

غير ّ
أن تقلي�ل م�دى ضغ�ط االلتزامات
السابقة هلذه اإلمرباطورية الشا ّذة والتخفيف
أم�ر إش�كا ّيل يف ذات�ه
م�ن أمحاهل�ا اخلارجي�ة ٌ
بس�بب طبيع�ة املنظوم�ة العاملي�ة .وتكم�ن
الورط�ة األمريكي�ة يف ّ
أن انس�حاهبا يف حلظة
صع�ود غريها من القوى يتج�اوز احلدّ الذي
ُيمك�ن أن تقب�ل به املنظومة الت�ي ترعاها هي
بنفس�ها .فمثلاً حني ق ّلصت بريطانيا وفرنسا
ف�رط امتدادمه�ا ،مل يك�ن ثمة مناف�س مقتدر
غير املناف�س األمريكي الذي مح�ى املرشوع
احلضاري األورويبّ ،
ومكنه من االس�تمرار،
يف حين أننا يف حلظة تارخيي�ة خمتلفة حضار ًّيا
اختال ًف�ا كامًل�اً  ،فالرشق اخلام�ل عىل صعيد
زاخ�ر على الصعيد الفلس�في
اإلنج�از ه�و
ٌ
واخللقي ،وقد ّ
وتفجر م َل ُله يف ثورة عربية
مل
ّ
ش�املة –عىل درجات متفاوتة من النضوج–
ّ
متجذرة
تصور تالش�يها ( )13ألهن�ا
يصع�ب ّ
يف الضمير احلضاري وال يمك�ن اختزاهلا يف
مظاهرها السياسية.

ً
ثالثا :عالم ّ
متعدد الأقطاب

حتول�ه إىل التعدّ دية القطبية
لقد ب�دأ العامل ّ
()14
برغم ما قد يبدو من االنفراد األمريكي .
وهو يميل إىل ه�ذه الصيغة ّ
باطراد .الدالئل
تشير إىل أن االختناق األوريب سوف يطول،
()15
ّ
التمكن العاملي األمريكي
وهو ما يؤثر يف
 .روس�يا القيرصية التي تب�دو صاعدة تعاين
من مش�كالت اقتصادية أصلية ،وال يسعفها
إال ٌ
نفط ٌ
وغاز تس�عى الدول التي تس�تهلكهام
أن تتخ ّل�ص م�ن القيد االحتكاري لروس�يا.
يموغ�رايف وثقايف يف
غري أن لروس�يا امتداد ِد ُ

حميطها ،وله جذور تارخيية ورشعية دينية ،وال
يمكن انتزاعه ،ولذلك ستبقى روسيا يف املدى
املتوس�ط قط ًبا م�ن األقطاب ،عنده�ا املعرفة
ّ
العس�كرية ،واإلمكانيات العلمي�ة املتطورة،
ٍ
باإلضافة إىل ٍ
ٍ
مدفون يف األرض،
رخيص
مال
مكب ٌل من داخله بمنظومة مليئة
ولكن�ه ٌ
قطب ّ
بالعقد التي حت�ول دون فاعليته .كام أنه مهدّ د
ُ
يف داخله بسبب التحوالت الديموغرافية.
ونناقش فيام ييل أهم هذه األقطاب ،بام يف
ذلك الصني واهلند ،والكتلة األوروبية ،وكتلة
أمريكا اجلنوبية ،وكتلة البلدان العربية.
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الصني تتابع متكني نفسها يف منطقة جنوب
رشق آس�يا ،فرتكيزه�ا منح�از لتل�ك املنطقة
بس�بب وجود اجلدارين اهلندي واملس�لم من
اجله�ة الغربية واجلنوبي�ة الغربية .وما حياذي
الصين من الناحية الرشقي�ة دول مقتدرة ،أو
فيه�ا قدر كبير م�ن االس�تقرار ،وللواليات
املتح�دة األمريكية عالقات متمي�زة جدًّ ا مع
هذه ال�دول منذ رضب احلزام ح�ول التمدّ د
الش�يوعي ،ولكن كوريا الشاملية متثّل للصني
مسامر جحا الذي يمكن توظيفه عند اللزوم.
وال يضري الصني كون هذه الدول مقتدرة ،بل
ّ
لش�كلت مصدر قالقل.
لو كانت غير ذلك
ويمكن لدول احلوض ال�ذي ّ
تطل عليه هذه
ٍ
ّ
رئ�ات للصني عىل الصعيد
تش�كل
الدول أن
التكنولوجي أو اإلبداعي؛ وحالة هونغ كونغ
ه�ي النموذج الكامل يف ذلك ،غري أن الدول
األخ�رى املحيط�ة تق�وم هب�ذا ال�دور ً
أيضا.
ّ
وإن الوضع األمثل للصين هو أن تُبقي هذه
الدول عالقاهتا اجليدة م�ع الواليات املتحدة
لتكون مور ًدا ملا هو غري متو ّفر يف الصني ،وإن
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تدخل ه�ذه الدول يف الوقت نفس�ه يف املدار
الصين�ي ب�دل األمريكي/الياب�اين ،بحي�ث
تنقلب عالقاهتا مع املح�ور القديم إىل عالقة
ش�عاعية وفق احلاجة اآلنية ال عالقة مدارية.
وهذا هو الس�ياق اجليوس�يايس للتنافس عىل
بح�ر اجلن�وب ال�ذي يمثّ�ل رشيا ًن�ا للتجارة
الدولي�ة البحري�ة .فالنف�وذ يف بح�ر اجلنوب
ذو أثر ثالثي ،أحد أطرافه اقتصادي ،وطرفه
اآلخ�ر عس�كري ،ويتع ّل�ق بحري�ة ج�والن
األس�اطيل األمريكي�ة التي ه�ي معقل قوهتا
العاملية ،وطرفه الثالث يتع ّلق بتش�كيل املدار
ت�م
الصيني/اجلن�وب رشق آس�يوي ال�ذي ّ
احلديث عنه.

أم�ا م�ن الناحي�ة االقتصادي�ة البحت�ة،
فس�وف تتابع الصين صعوده�ا ولكن ببطء
ش�ديد ،فاألغلب أن عق�ود النمو الرسيع قد
قاربت عىل األف�ول ،أو أنه ليس من مصلحة
الصين املتابعة يف النمو عىل نفس الوترية .كام
التح�ول إىل االعتامد الكامل عىل التصدير
أن
ّ
إىل االعتماد على الس�وق املحليّ بعد ّ
تش�كل
يص�ب يف صال�ح االس�تقرار
طبق�ة وس�طى
ّ
االقتص�ادي للصين ،وإن صاحب�ه نمو أبطأ
م�ن قب�ل .وعلى كل ح�ال ،يتو ّق�ع أن تعاين
الصني مما يعانيه أي نظا ٍم رأساميل من دورات
ّ
والتضخ�م والتق ّل�ص.
اهلب�وط والصع�ود
وتفتق�ر الصين ،مقارن�ة بالوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة إىل املوارد الطبيعي�ة ،كام تفتقر إىل
عامل�ة رخيص�ة .ورغم أن الصين أخرجت
يف الق�رن امل�ايض املاليين م�ن دائ�رة الفقر،
ورتّب�ت هجرة كثري منهم نحو املدن من أجل
العامل�ة ،غري أنه ال خيار هلا إال أن "تس�تعمر"
رشائح من ش�عبها م�ن أجل اس�تمرار النمو
االقتصادي السلعي.
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واخلالص�ة ،تع�رف الصين حدوده�ا،
ّ
وجل ما تريده هو أن تأخذ مكاهنا الطبيعي يف
العامل ،وسوف تصل إليه بالتدريج ،وال تعرقل
الظ�روف اخلارجية الصعود بق�در ما تعرقله
التحدي�ات الداخلية ،وهذا النم�و التدرجيي
يزي�ح الواليات املتح�دة من مكاهن�ا املنفرد،
ويضطره�ا إىل التعام�ل م�ع الصين بصفتها
دولي�ا ال يمك�ن جتاهله .بق�ي أن نقول
قط ًب�ا ًّ
ً
ثقافيا عىل الصني أن تنجح فيه
إن ثمة رشط�ا ًّ
كي ّ
تتكمن من تكملة مش�وارها ،هذا الرشط
هو مقاومة اخلطاب الليربايل حلقوق اإلنسان
التي تس�تغ ّله الوالي�ات املتح�دة األمريكية،
ٍ
خط�اب بديلٍ م ّتصلٍ مع
وأن تنجح يف نس�ج
الرتاث الصيني.

 - 2الهند

وض�ع اهلن�د أق�ل اس�تثنائية م�ن وض�ع
الصني برغم كموهنا النظري الكبري ،وتواجه
حتدّ ي�ات خمتلف�ة على الصعيدي�ن الداخلي
واخلارج�ي .فف�ي حني ّ
أن التح�دّ ي الداخيل
للصني هو مقاومته�ا للديمقراطية الليربالية،
واس�تمرار قناعة الشعب الصيني ّ
بأن الوضع
القائ�م هو األفضل ،أو هو املناس�ب للصني،
فإن التحدّ ي الداخلي للهند هو ذات نظامها
الديمقراط�ي .وال م�راء يف أن إح�كام
القبض�ة األمريكي�ة عىل اخليوط التي متس�ك
هب�ا ال�دول املختلف�ة تتع ّل�ق طر ًدا م�ع ّ
توغل
مزدوج�ة الرأسمالية /الديمقراطي�ة يف تلك
املقيدة والديمقراطية
الدول :الرأسمالية غري ّ
املتمحورة ح�ول احلقوق الفردية .وال يمكن
أن ننس�ى الرشذم�ة ُ
الفرقي�ة واللغوي�ة يف
اهلن�د ،ولذل�ك مل يك�ن مفاجئًا ع�ودة اليمني
إىل املسرح الس�يايس ،فهو ال�ذي عنده قدرة
متمي�زة على التجمي�ع ،ث�م انت�كاس ه�ذه
ّ

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

التجربة بعد تزاوجها الس�افر مع الرأساملية،
األم�ر الذي يو ّل�د تناقضات داخلي�ة .كام أن
الرشذم�ة على املس�توى االجتامع�ي تؤثر يف
إمكاني�ة إطالق املرشوع�ات اجلامعة الكبرية
ذات األولوي�ات الوطني�ة ،تلك املرشوعات
ريا
عامليا تغ ً
الت�ي يمكن أن تغيرّ موضع اهلن�د ًّ
نوعيا ،خالف املرشوع�ات الصغرية التي قد
ًّ
ٍ
حتس�ن املوقع العاملي لبلد م�ا ،ولكن ال ينتج
ّ
عنها ثقل إسرتاتيجي.

وال يعن�ي ه�ذا أنّ�ه ال يمكن للهن�د أداء
أدوا ٍر عاملي�ة ،بل هي تقوم هب�ذا فعلاً  .كل ما
يف األم�ر ّ
أن األدوار املرش�ح أن تلعبه�ا اهلند
ٍ
رئي�س على انته�از الفرص،
تعتم�د بش�كل
ووض�ع ثقله�ا يف مرشوع�ات ق�وى عاملي�ة
أخرى .ومن ذلك مثلاً س�عيها حدي ًثا لتوثيق
عالقاهت�ا مع فيتنام .ويمكننا القول ّ
إن الدور
اهلن�دي ل�ن يرتكز على اإلنج�ازات املحلية
املتأرجح�ة بقدر ارتكازه على أداء دور بيضة
ٍ
ٍ
دولي�ة يف التن�ازع األمريك�ي الصين�ي
قب�ان
ال�رويس .وكذل�ك يمكنها أن تطرح نفس�ها
بصفته�ا قوة كبيرة بجوار الدول املس�لمة يف
مزدوج يمكن
اهلضبة اآلسيوية ،إضافة لدو ٍر
ٍ
أن تؤ ّديه بخصوص إيران.
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يس�تمر يف تراجعه برغم
القطب الرويس
ّ
مظاهر انتعاش�ه وعودت�ه إىل مركز األحداث
العاملي�ة .وال�ذي نش�هده م�ن التناف�س
الغ�ريب ال�رويس ليس حر ًب�ا ب�اردة ،وإنام هو
تعديلات يف اصطفاف�ات أطي�اف املنظوم�ة
الغربي�ة .وكان ممكنً�ا للرتاج�ع ال�رويس أن
يك�ون أكث�ر ح�دّ ة ل�وال أهن�ا تقبع على بقعة
جغرافية واسعة حتظى بموارد نفطية ضخمة،

القطب الرو�سي ي�ستم ّر في تراجعه برغم مظاهر انتعا�شه
وعودت�������ه �إلى مركز الأح�������داث العالمية .وال�������ذي ن�شهده
م�������ن التناف�س الغربي الرو�سي لي��������س حر ًبا باردة ،و�إنما هو
تعديالت في ا�صطفافات �أطياف المنظومة الغربية
ومتتلك الرشطني الالزمني الس�تغالل املوقع
واملصادر الطبيعية :اخلربة الفنية لش�عب عال
يف مس�توى تعليمه والقوة العسكرية .غري ّ
أن
الرويس يعاين معاناة بنيوية ،فهو قد
االقتصاد
ّ
زاوج بني متناقضني :الرأسمالية والقيرصية.
ويضاف إىل ذل�ك التحدّ ي�ات الديموغرافية
الت�ي تواجهه�ا روس�يا م�ن ناحي�ة تناق�ص
عدد البي�ض ذوي الثقافة الروس�ية املحضة،
والتزاي�د املس�تمر للمس�لمني .صحي�ح أن
مت�د
االمت�دادات الثقافية/البرشي�ة ال ت�زال ّ
روس�يا بق�وة عملي�ة على األرض (أوكرانيا
معرضة
وأرميني�ا مثلاً ) ،لكنها خلاف ذلك ّ
للخلخلة مع الزم�ن؛ لصعود قوى مناوئة يف
حميطه�ا اجلغرايف (يمكننا اعتب�ار تصعيد نربة
أذربيج�ان يف وج�ه أرمينيا مث�الاً عىل ذلك).
وال بدّ من اإلش�ارة هنا إىل أن الصني ليس�ت
حلي ًفا لروسيا وإنام بينهام التقاء مصالح قريب
األج�ل يتع ّل�ق ج ّل�ه باملوقف م�ن الواليات
املتحدة األمريكي�ة .العمالقان الصني واهلند
–عىل الرغم من ق ّلة التنس�يق بينهام– مها يف
امل�دى البعي�د أق�رب لبعضهام م�ن قرب كل
منهام إىل روسيا.
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أم�ا دول أمري�كا الالتيني�ة فق�د حجزت
ً
وس�طا يف عالقتها مع العمالق
لنفسها مكا ًنا
الشمايل .فمن ناحية ،ال ّ
تش�كل دوهلا هتديدً ا
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ً
مب�ارشا للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
والس�يام مع عدم وج�ود االنس�جام الكامل
بني سياس�ات الربازي�ل و األرجنتني .وكتلة
أمري�كا الالتينية هي قط�ب من ناحية التبادل
االقتصادي مع الواليات املتحدة األمريكية،
ومن ناحية مساحاهتا الواسعة التي هلا تواصل
جغ�رايف م�ع الوالي�ات املتح�دة ،إىل جانب
العم�ق الديموغ�رايف ال�ذي ه�و يف ٍ
آن واحد
س�دّ حيمي من االس�تحواذ الكام�ل ومصدر
للعاملة .وبذلك ّ
تش�كل أمريكا الالتينية قط ًبا

ل�������دى تركي�������ا م�شروع �إقليم�������ي من�سجم مع روح الع�ص�������ر ٌ
وعاقل في
ٍ
ٍ
ٍ
مراقب�������ة التوازن العالمي للقوى ،ولكن تركيا ال تملك كل و�سائل
م�شروعها الطم�������وح ،و�إزهار الربيع العربي يمنحها و�سائل ثمينة ال
توازيها حتى بالد الأقوام التركية في جنوب غرب �آ�سيا
أثر ال يمكن جتاهله،
منعزلاً إىل حدٍّ كبير ،له ٌ
ح�دود ال يمك�ن جتاوزه�ا .موضع�ه
ول�ه
ٌ
حمظي ،ويو ّفر عليه التعامل مع
اجليوس�يايس
ّ
أن ذلك يف ٍ
ري من التالط�م العاملي ،غري ّ
كث ٍ
آن
يبدّ د تأثريه خارج حدوده .ويضاف إىل ذلك
موق�ف ثقا ّ
ٌ
رافض
يف جت�اه الواليات املتح�دة
غري ٍ
معاد.

 - 5القطبان الم�شرقيان

يف املحي�ط املرشق�ي قوت�ان إقليميت�ان،
تركي�ا و إي�ران ،إىل جان�ب إرسائي�ل .تركي�ا
ق�وة صاع�دة مش�اركة اقتصاد ًّي�ا يف املنظومة
تقي�د خياراهت�ا حاجتُه�ا للطاقة من
العاملي�ةّ ،
ٍ
تناقضات
أعدائها .واألهم م�ن ذلك وجود
هت�دد أمنها القوم�ي ،بام يف
ح�ا ّدة يف حميطه�ا ّ
ذل�ك املس�ألة الكردي�ة داخ�ل تركي�ا وعلى
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ً
إمس�اكا باحلكم
ختومها .وحتتاج هذه املرحلة
ق�وي القبضة ،وتنحية للمطالب األنانية التي
مترره�ا اآللة الديمقراطية يف الس�ياق العاملي
ّ
الثقايف الليربايل املعارص.

منسجم
إقليمي
عند تركيا كمون مرشو ٍع
ٍ
ٍ
م�ع روح العصر وعاق�لٍ يف مراقب�ة التوازن
العامل�ي للق�وى ،ولك�ن تركي�ا ال متل�ك كل
وس�ائل مرشوعه�ا الطموح ،وإزه�ار الربيع
العريب يمنحها وس�ائل ثمينة ال توازهيا حتى
بالد األقوام الرتكية يف جنوب غرب آسيا.
ٍ
نش�وة غامرة .فقد
أما إيران فتش�هد حالة
وصل اإلمام الفقيه إىل سدّ ة احلكم ألول ٍ
مرة
التشيع .ناصب العا ُمل الغريب العدا َء
يف تاريخ
ّ

للمشروع اإليراين ،وكذل�ك الدول العربية،
وعىل رأسها دول اخلليج .واستطاعت إيران
الصم�ود والصع�ود .هك�ذا تنظر إي�ران إىل
لقوهتا
نفس�ها ،وعندها ثقة عارمة هي
ٌ
مصدر ّ
وموض�ع ملنزلقاهتا يف آن واحد .فلقد اجتمع
ٌ
التعص�ب القوم�ي م�ع
اإليراني�ة
احلال�ة
يف
ّ
الطائفي�ة الدينيةّ ،
وكل م�ن هذين العنرصين
ّ
ٍ
كاف بنفس�ه للدفع نحو الغطرسة واملغامرة.
ولمِ َ ال تث�ق بنفس�ها وتطم�ع باملزيد واخلذالن
الع�ريب للقضي�ة الفلس�طينية ّ
مك�ن إيران من
املتاج�رة هب�ا ،كما ّ
مكن�ت الصيغ�ة الطائفي�ة
للنظام الس�يايس اللبناين من االس�تحواذ عىل
هذا البلد الذي يعجز عن الدفاع عن نفسه يف
احلالة االعتياديةّ .ث�م ّ
مكن اهلياج األمريكي
يف العراق س�يطرة إي�ران عىل بغداد مس�تغ ّل ًة
ّ
التش�كل الس�يايس للكتل�ة العربي�ة
ضع�ف
الس�نية والس�يام أن ُ
لك�رد الع�راق أجن�دة
ّ
ّ
سياس�ية مس�تقلة .وكان ق�د مك�ن التصميم
الطائف�ي لبلاد الش�ام ال�ذي رعت�ه فرنس�ا
إمكانية الس�يطرة الفارس�ية عىل دمش�ق ،كام
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إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

قدرا من الس�يطرة
أفس�ح ّ
الرتهل الس�عودي ً
اإليرانية عىل صنعاء ،واالنسحاب األمريكي
القري�ب م�ن أفغانس�تان (وإن مل يك�ن ك ّل ًّيا)
يسمح إليران بتعزيز نفوذها يف كابول.

وعلينا أن نفرتض أن امتالك إيران للقدرة
النووي�ة ،بام يف ذل�ك القدرة العس�كرية ،هو
مس�ألة وقت فحس�ب ،بغض النظر عن بنود
أي اتف�اق س�يربم ،أو بن�ود جي�ري التفاه�م
التح�دي الذي يواج�ه إيران
حوهل�ا .غري أن
ّ
هو ضب�ط طموحه�ا كيال تق�ع يف حالة فرط
االمتداد (.)overextension

والترصحي�ات املتتالي�ة لق�ادة إي�ران جتاه
نوعا
الس�يطرة عىل عدة عواصم عربية حتكي ً
توجه السياس�ة اإليرانية ،وكأن
من الكْب�رْ يف ّ
التناق�ض املكش�وف يف املوق�ف جت�اه الربيع
حيز
حيز ال َّتقي�ة الواعية إىل ّ
العريب خ�رج من ّ
ّ
غ�ش النفس غير الواعي .ففي بداي�ة الربيع
اس�تمرارا أو اس�تجابة
الع�ريب عدّ ت�ه إي�ران
ً
للثورة اإليرانية ،ولكنه حني وصل إىل سورية
ص�ار مؤام�رة خارجي�ة ،وك�ذا املوق�ف من
اليم�ن .وأي عجز عن فهم الربيع العريب أنه
منعطف تارخيي وليس جمرد حدث س�يايس،
وأن�ه مرحل�ة ّ
مبك�رة يف ح�ال خ�روج األمة
ولي�س غضبة ش�عب عاب�رة بس�بب ظروف
س�يئة ...إن هذا العجز عن فهم حركة الربيع
العريب عىل هذا النحو وس�كبه يف بوتقة قومية
أو طبقية أو طائفية ( ، )16أو اخللط بني أسس�ه
الدفينة من جهة ،وما ّ
متخض عن (متظهراهتا)
م�ن جه�ة ثاني�ة ،أو اعتب�ار الصراع ال�دويل
واإلقليم�ي يف أرض س�ورية حر ًبا بالوكالة-
تلغ�ي أصل الث�ورة ...إن مثل ه�ذا الوقوف
اجلاهل الس�اعي إىل صدّ ق�وى التاريخ ليس
غري ًب�ا عندم�ا يص�در ع�ن الدكتاتوري�ات

عجيب عندما يصدر عن
أمر
ٌ
العربي�ة ،ولكنه ٌ
ٍ
جه�ة مل ِ
يمض عىل ثورهتا إال بضعة عقود ،مما
حي ّت�م تاليش اجلهود الت�ي تقف يف وجه إرادة
األمة .صحيح أن مقولة اس�تنزاف إيران فيها
مبالغ�ة ،حيث إهنا م�ا زالت حتتف�ظ بقواهتا،
وت�زج بالش�يعة الع�رب وغير اإليرانيين
ّ
ليدفع�وا ثم�ن طموحه�ا اإلمرباط�وري ،إال
ّ
أن ق�درة إيران على إدارة مل ّف�ات متعدّ دة يف
ٍ
آن واح�د غري ممكن ،س�واء أنطل�قَ الر ّد عىل
مس�توى الدولة (كام ح�دث يف حالة اليمن)،
التوجه
أو بق�ي ممانعة ش�عبية م�ن ِقبل مج�وع
ّ
ّ
الضخ الطائفي
(=الس ّ�ني) الذي هاله
األممي
ُ
َ
ورف�ض مصدره اإليراين وارتداداته اخلارجة
عن النسق اجلامع لألمة.

ريا يف قيمتها
أما إرسائيل فتعاين
ً
تناقصا كب ً
اإلقليمي�ة برغم كل اخليوط التي متس�ك هبا،
ٍ
ضع�ف بني�وي
فم�ن جه�ة تُداخله�ا نق�اط
على الصعي�د الديموغ�رايف ويف االنحب�اس
اجليوغ�رايف ،وم�ن ناحي�ة أخ�رى أصبح�ت
كلفته�ا كبيرة بالنس�بة للراع�ي األمريك�ي
الذي أصبح يصعب عليه تس�ويغ دعمها غري
ٌ
املشروط .إرسائيل ٌ
فاش�لة هبذا املعنى،
دولة
ولي�س يف أفقه�ا إال التخري�ب واإلجرام كل
ش�يده الع�رب .وقد
بض�ع س�نني لتنقض ما ّ
انتك�س مرشوعه�ا إىل البدائي�ة :اس�تيطان
لتؤ ّمن احلواجزُ البرشية حدو َدها ،والتشجيع
عىل سياس�ة األرض املحروق�ة حوهلا إذا زال
فيها االس�تبداد الذي كان يسيطر عليها ،ولو
أن دخان ذلك قد خينقها.

 - 6القطب ال�سالب

متثّ�ل كتل�ة ال�دول العربية قط ًب�ا من نوع
آخر .والبدهي�ة ّ
تفكر عادة يف األقطاب بام هلا
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ٍ
ٍ
ولكن
وقوة عىل س�بيل اإلجياب،
كم�ون
من
ّ
القطب العريب يف هذه اللحظة التارخيية حتدّ ده
ق�وى س�البة ،جتعل�ه ذا أمهي�ة رغ�م ضعف�ه،
مث�ل الثقب األس�ود ال�ذي يبتلع م�ا يقرتب
من�ه .وما ذل�ك لقص�و ٍر ذايت في�ه ،وإنام ألنه
حي�ل بينه وبين ذاته التارخيي�ة .فعىل الصعيد
اجليوس�يايس ،مل ُيع�د ألي دول�ة عربي�ة ٌ
وزن
إقليم�ي معتبر .فلم يق�ف األمر عن�د اهندام
اجل�دار الذي يفصل بين أرض فارس وبالد
الع�رب ،ب�ل ً
أيض�ا تف ّت�ت م�ن كث�رة الصدأ
املرس�اة العربي�ة التارخيي�ة املتمثّل�ة يف مرص.
وسوف تتابع مرص تق ّلصها إىل أن تشهد ثور ًة
ّ
تتش�كل هب�دوء .غري
حقيقية ن�رى مفاعيلها
ّ
معرض ألن
أن هذا
التش�كل على نا ٍر بطيئ�ة ّ
ٍ
يتجّل�ىّ عىل ش�كل انفجارات تزيح الوش�اح
عماّ ُيقال عن طبيعة الشعب املرصي وثقافته.
فالثقاف�ات هل�ا أرسارها اخلاص�ة يف الغضب
ٍ
حراك سيايس وثوري.
وحتويله إىل

وكان آخ�ر ذل�ك الول�وج يف اليم�ن،
خ�ارصة اجلزيرة العربية املرشف�ة عىل مدخل
إفريقي�ة العربي�ة املس�لمة .ومتشي احلالت�ان
يعزز كل
اليمنية والسورية بنو ٍع من التوازيّ ،
منهام اآلخ�ر س�ل ًبا وإجيا ًباّ ،
ليش�كال مواضع
إهناك لكل من ّ
يفكر بإمكان حسم األمر فيهام
حسماً بعيدً ا عن اإلرادة الشعبية املسترتة وراء
الرصاع وصياغة حمدداته .

رابعًا :الموقف من ثورة الربيع العربي
الربي�ع العريب حقيق�ة ،وثورة الش�عوب
العربي�ة ثورة وعي بدو ٍر تارخي�ي مفقود ،هو
وعريب يف صبغته
مس�لم يف هو ّيته احلضارية،
ٌ
ٌ
الثقافي�ة ،وحمّل�يّ ّ يف خصوصيات�ه الوطني�ة؛
()17واللغ�ط يف ذل�ك متح�ور ح�ول نظ�رات
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الربي�������ع العرب�������ي حقيق�������ة ،وث�������ورة
بدور
ال�شع�������وب العربية ث�������ورة وعي ٍ
تاريخ�������ي مفق�������ود ،ه�������و م�سل�������مٌ في
�������ي ف�������ي
هو ّيت�������ه الح�ضاري�������ة ،وعرب ٌ
�������ي ف�������ي
�صبغت�������ه الثقافي�������ة ،ومح ّل ّ
خ�صو�صياته الوطنية
ضيق�ة  .واملعنى العميل ه�و أنه يرصف هذا
ّ
الربيع حراك عريب إسلامي على الصعيدين
حترك جيوسيايس
الشعوري والذهني ،وحقل ّ
عىل املستوى اإلقليمي ،وظروف ُق ْطرية حتدّ د
األولوي�ات املب�ارشة للحراك .ويش�ار إىل أن
ريا
ه�ذا احل�راك يري�د أن يعّب�رّ عن نفس�ه تعب ً
حضار ًّيا أثري ًّيا متناغماً مع اإليقاع العاملي غري
أيديولوجيا كام حتسب
ريا
منفصل عنه ،ال تعب ً
ًّ
تعبيرا
اجلامع�ات اإلسلامية الكبرى ،وال
ً
فقهيا ،وال
فقهيا كام حتس�ب الفرق املتمدرسة ًّ
ًّ
مناطحة كام تنحو جمموعات الغ ّلو.
الظه�ور العريب املس�لم ال�ذي فاجأنا هو
وحتسس�نا
طبيع�ي ل�و أصغين�ا إىل التاري�خ
ّ
نبضه .واملسلمون العرب اليوم يعيدون كتابة
تارخيه�م ،ويغيرون التوازن�ات العاملي�ة بعد
ثالثة ق�رون :قرن الالفاعلي�ة الذي تاله قرن
الغي�اب الذي تاله قرن الضياع؛ وهكذا رأينا
أنفسنا فجأة قبالة مواجهة مصريية ،مل تكتمل
عندن�ا أدوات التعامل معه�ا ،وإن كانت ثمة
تراكامت معتربة عند النخب.
كان ممكنً�ا أن تكون مسيرة الربيع العريب
أكثر وردي�ة ،ولكن ح�ال دون ذلك عامالن
يف الفض�اء اخلارج�ي ،وعاملان يف الفض�اء

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

اإلقليمي ،وثالثة عوامل يف الفضاء الداخيل.
العاملان يف الفض�اء اخلارج�ي مه�ا)1( :
العام�ل اإلرسائيلي عىل الصعي�د احلضاري،
إذ كان ثم�ة احتمال أن تتعام�ل الوالي�ات
املتح�دة األمريكية مع الواق�ع العريب اجلديد
تطويعا هو ّ
أقل كلفة
تطوع�ه
ً
برباغامتي�ة ،وأن ّ
م�ن املواجه�ة املفتوح�ة ح�ال دون�ه الذع�ر
اإلرسائيلي ( )18؛ و()2العام�ل ال�رويس عىل
الصعي�د اجليوس�يايس ،والطم�ع بالع�ودة
العاملية للنفوذ القيرصي.

العاملان يف الفضاء اإلقليم�ي مها)1( :
ٍ
بأس�باب
حتص�ل
الصع�ود اإلي�راين ال�ذي ّ
ٍ
مفهوم�ة ت�زاوج في�ه التامس�ك الثق�ايف ،م�ع
الداف�ع الديني ،مع اإلع�داد املادي ،واجتمع

مرشوعه�ا والطم�ع بالنفوذ اإلمام�ي العاملي
(ألول مرة يف التاريخ) مع الطمع القيرصي.
ٍ
بأس�باب
حتصل
و()2األفول اخلليجي الذي ّ
ٍ
مفهوم�ة من االغتراب الثقايف ع�ن العروبة
ولغتها ،وحتجري اإلسلام ً
بعي�دا عن عامليته،
ٍ
ٍ
مادية عىل مستغ ّليه ،وغياب مرشو ٍع
واتكالية
ملعظم دوله ،أو أنه مرشوع سلبي يرعى قوى
ال�ر ّدة السياس�ية الت�ي متشي يف عك�س اجتاه
حركة التاريخ.
أم�ا يف الفضاء الداخلي فاجتمعت ثالثة
عوام�ل :عامل طغيان االس�تبداد املح ّ
يل عىل
الع ْلامنية
الصعيد السيايس ،وعامل األصولية َ
احلرفي�ة
على الصعي�د النخب�وي ،وعام�ل
ّ
الدينية عىل مستوى احلراك الثوري .إشكالية
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االس�تبداد املحليّ له أسبابه الداخلية ،وتتع ّلق
بمس�توى التث ّق�ف والشروخ االجتامعي�ة
واإلرث الطائف�ي يف املنطق�ة .أم�ا إش�كالية
الع ْلامنية فتتمثّ�ل يف التع ّلق بنامذج
األصولي�ة َ
ٍ
ل�ت م�ن البلاد التي نش�أت فيها
تارخيي�ة أ َف ْ
أصًل�اً  ،وبالذهول عن مطل�ب العامة ووزن
األنس�اق التارخيي�ة للمنطق�ة .أم�ا إش�كالية
احلرفي�ة الديني�ة فتكم�ن يف اس�تحياء أضيق
ّ
ً
ورفضا لالستحواذ السيايس
املسالك –نكاي ًة
واالعت�داء عىل الفضاء االجتامع�ي الديني–
التي كانت هامش�ي ًة يف تارخين�ا ،وتصدّ ر هذا
املس�لك لطريق�ة الفه�م يف املجال الس�يايس
املوضع األرحب للنسبية.
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كان م�ا س�بق رسًم�اً للمش�هد يف بلاد
الش�ام ،اس�تحرض أبع�ا ًدا ع�دّ ة ليس�اعد عىل
فه�م اخلي�ارات األمريكي�ة .فم�ن جه�ة،
ت�درك الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة تراجع
الثق�ل اإلرسائيلي ،وأن التزاماهت�ا أصبحت
َدينً�ا ُمره ًق�ا ي�زداد حجم�ه باس�تمرارّ ،
وأن
تل�ك الدول�ة أصبح�ت عاج�زة ع�ن تقديم
اخلدمات ،بام متثّله من اس�تطالة إستراتيجية
يف العم�ق العريب وما حوله ،عجزً ا له أس�بابه
الديموغرافي�ة واجليوسياس�ية ،وغير ذلك.
نطق�ت إدارة أوباما يف نقد
وال غراب�ة إذن أن
ْ
متص�و ًرا من
الس�لوك اإلرسائيلي بما مل يكن
ّ
قبل .واألهم من ذلك ّ
أن النخب اليهودية يف
أمريكا أصبحت تدرك إش�كالية السياس�ات
اإلرسائيلية التي س�يطر عليه�ا اليمني إىل حدّ
كبري ،وأن�ه ليس يف الصالح اليه�ودي العام،
بل من أخطر ما هيدّ ده.
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ولك�ن ال يمك�ن للوالي�ات املتح�دة أن
ختذل إرسائي�ل خذال ًنا كاملاً  ،ومن أس�باب
ذل�ك ال�وزن الكبير لل�ويب اليه�ودي يف
االنتخاب�ات ،إىل جان�ب اخلدم�ات اجلليل�ة
الت�ي تقدّ مه�ا إرسائي�ل ألمريكا على صعيد
التكنولوجي�ا احلربي�ة وال�دواء والبح�وث
العلمي�ة ،إضاف�ة إىل خدم�ة جليل�ة يف حق�ل
معلومات االس�تخبارات يف البلدان العربية.
واأله�م م�ن ذلك كل�ه ينبغ�ي ّ
تذك�ر ّ
أن ثمة
ثقافي�ا هيود ًّي�ا يف الوالي�ات املتح�دة
وز ًن�ا
ًّ
يتحرك عىل مس�توى الالش�عور (عرب قنوات
ّ
ليربالية ويس�ارية ،وعرب قناة اليمني املسيحي
ً
أيض�ا) ،فالثال�وث الثقايف األمريك�ي املتمثّل
يف الليربالية/الرأساملية/الربوتس�تانتية ه�و
مسيحيا.
هيودي أكثر من كونه
ًّ

ويمكنن�ا عند ه�ذه النقطة فه�م معقولية
حترر عربية ذات
اخليار األمريكي .فثمة حركة ّ
صفة إسالمية حضارية عىل مستوى األعامق،
سطحا أم ال ،وبغض
بغض النظر عن طفوها
ً
النظر عن قيادهتا من ّتيار الوسطية اإلسالمية
أم استلبتها احلرفية ،أم عادت إىل أيدي وطنية
غري أيديولوجية ال تعادي ثقافة شعبها .وهي
حترر سوف تلتقي رضور ًة مع الصعود
حركة ّ
اإلقليم�ي للمشروع الرتك�ي ،فتزي�ده قوة،
وتعطيه العمق البرشي واجلغرايف ،إضافة إىل
الوزن السيايس.
وإذا افرتضن�ا ّ
التح�رر
أن توج�ه حرك�ة
ّ
الع�ريب ال يصدم متا ًما األولوي�ات األمريكية
التوجه يتصادم تأكيدً ا
لكنه ال يامش�يها ،فهذا
ّ
مع املشروع اإلرسائيلي .وبالنس�بة ألمريكا
ّ
وخي�ف وزهن�ا،
هن�اك ق�وة صديق�ة تذب�ل،
وتتناق�ص املناف�ع املرج�وة منها م�ن طرف،
ٍ
طرف آخر .وهكذا
صع�ود عريب من
وهناك
ٌ

َ
والدولي
إقليمي
�سياقيْها ال
الثورة ال�سورية في
ّ
ّ

يبدو خيار حماولة اإلعادة إىل القفص معقولة
من خالل االستعانة بعمالء ثقافيني وبأقليات
وطنيتها .ومن اخلارج ،يسهم
مذعورة تآكلت ّ
التعاون مع إيران يف حتقيق توازن إسرتاتيجي
داخ�ل الفض�اء املس�لم ،والس�يام أن إي�ران
عنرصا من النس�يج املجتمعي،
الش�يعية متثل
ً
فيكون له فرص�ة الديمومة أكثر من العنارص
الغريبة من خارج البيئة.

ً
أيضا ،وه�ي التي مل تنل اإلعجاب األمريكي
الزج بإيران وتعويم املنطقة
يو ًما .وإذا س�اعد ّ
عصيا
عىل اس�تنزاف تركيا ،فذلك هدف كان ًّ
على التحصي�ل .ول�وال ّ
أن اجله�ل الداعيش
تقرر مواجهته .وعىل
جتاوز احلدود املقبولة ملا ّ
تتم املواجهة إال من خالل عنوان
كل حال ،مل ّ
احلرب عىل اإلرهاب ال�ذي أمهل متا ًما أصل
مطل�ب الث�ورة ،وقضي�ة االنعت�اق م�ن ربقة
ٍ
طغيان اس�تبدادي هدّ م البلدّ ،
ورشد سكانه،
وقتل منهم األعداد الكبرية.

فما دام�ت الكتلة الكربى من املس�لمني
حت�اول النه�وض واالس�تقالل واإلمس�اك
بزم�ام األم�ور ،فهل ثم�ة أفضل م�ن موازنة
بزج إيران ،ول�و ّ
تعمم قادته مكروه
ذل�ك ّ
أن ُّ
م�ن ناحي�ة ال�ذوق األمريكي؟ فه�و ميزة يف
ف�ت عضد االجتماع العريب .وللنف�خ يف نار
ّ
الصراع الطائفي اإلقليمي منافع كثرية ،فمن
وجه فيه احتواء متعدّ د ،أو اس�تنزاف متعدّ د،
الزج هبا أمىض ما
إليران نفسها التي قد يكون ّ
يؤخر برناجمها النووي .وهو استنزاف للقوى
ّ
اللبنانية التابعة إليران ،ولقوى الثورة السورية

املفارق�ة ّ
أن اخليار األمريك�ي امل ّتبع الذي
ق�د يب�دو معق�ولاً على املس�توى القري�ب،
مس�وغات كثرية،
وال�ذي يمكن أن تجُ لب له
ّ
ٍ
أيضا ّ
هو ً
تناقضات تتف ّلت
مرش�ح ألن يف�رز
م�ن اليد األمريكية ،وه�ذا هو الراجح .ليس
من مبالغة القول أن العامل تغيرّ  ،واألمة بر ّمتها
هي يف حالة ثورة عىل نح ٍو أو آخر ،وال تحَ ُ ول
احل�س التارخي�ي
دون رؤي�ة ذل�ك إال بلادة
ّ
واالرهتان لِ َّلحظة .وكأنه قىض القدر أن تكون
بالد الشام مهد أول ّ
متكن سيايس لألمة ،وأن
تك�ون ثانية املوضع ال�ذي تتالطم فيه القوى

إضاف�ة إىل ذل�ك ،ليس ثم�ة طريق عميل
إللغ�اء املشروع الن�ووي اإلي�راين .فاإلزالة
العسكرية غري ممكنة ضمن املعادلة الدولية ،إذ
معظم الدول ال ت�رى يف امتالك إيران هتديدً ا
هل�ا ،بل هناك دول ترى في�ه قضماً مرغو ًبا فيه
للق�وة األمريكية .ول�ذا ،فاخلي�ار األمريكي
العملي هو تأخير املرشوع اإلي�راين النووي
وحتجيم�ه ومراقبت�ه .ويف النهاي�ة ،يمكن أن
نافعا (من وجهة النظر
يكون النووي اإليراين ً
األمريكي�ة) بعد ترتيب االتفاقات إذا وازنت
الصع�ود الرتكي ،وإذا ترافق�ت املوافقة عليه
مع إع�ادة الدور اإليراين إىل حاله أيام الش�اه
حلصار روسيا ،ولتكون رأس حربة قري ًبا من
املتمردة.
القوقاز ،ورشطي املنطقة العربية
ّ

ً
س�ائغا بعد
ويض�اف إىل ذل�ك أنه أصبح
كمون الكفاية الذاتية األمريكية يف أمر الطاقة
يتم خلخلة االس�تقرار اخلليجي ،والسيام
أن ّ
ترهل،
أن النظام الس�يايس ألكرب دولة فيه قد ّ
ووص�ل نقطة الالع�ودة .ومن وجه�ة النظر
األمريكية ،ربام فس�حت فرصة ن�ادرة للدفع
باجتاه تطبيع ثقايف يف الدولة املمس�كة بأرض
احلرمين الرشيفين ،زي�ادة على االرهت�ان
االقتص�ادي واالرهت�ان الس�يايس ،ألن
يستقران
االرهتانني االقتصادي والسيايس ال
ّ
ٌ
ارهتان ثقايف.
ينضم إليهام
إذا مل
ّ
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العاملي�ة وتعجز ،إن هذا القدر مفهوم ومفسرّ
وجيوسياسيا.
ثقافيا
ًّ
ًّ
خامتة

اقتىض حتليل القضية الس�ورية يف سيا َقيها
يت�م التذكير بطبيع�ة
ال�دويل واإلقليم�ي أن ّ
املنظوم�ة العاملي�ة الت�ي ترعاه�ا الوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة ،تل�ك املنظوم�ة الت�ي
حت�وي تناقض�ات يف داخله�ا ،وجتعلها يف ٍ
آن
ومعرضة
واح�د واف�رة القوة س�ابغة التأثير
ّ
ومه�د ه�ذا ملناقش�ة أوج�ه
لالختلاالتّ .
الوه�ن األمريك�ي والرتاج�ع البط�يء يف
إمكانياهت�ا ،وب�روز منافسين إقليميني ،وهم
عىل عتبة إهن�اء احتكار الس�يطرة األمريكية.
وتكم�ن املفارق�ة يف ّ
أن العجز النس�بي الذي
تبدي�ه الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة متزامنًا
فتية من ش�أنه أن يس�ارع يف
م�ع صعود قوى ّ
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