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كنتيجة لدبلوماسيتها السورية واإلي��ران�ي��ة.
م ��ن ش� ��أن ات� �ف ��اق م ��ع إي� � ��ران أن ي �ط �ل��ق ال �ع �ن��ان
ل�ق��وة اق�ت�ص��ادي��ة وسياسية أوروب �ي��ة آسيوية
ّ
أخ��رى .لم تنقلب عقيدة كارتر وحسب ،بل إن
التفكير األميركي الضمني األصيل – «للقرن
(األميركي) الجديد» – يوضع ضمنيًا في خانة
«السرد السخيف» .أوراسيا آخذة في االرتقاء
(وهي ترتفع على موجة من امل��وارد الطبيعية
ّ
وال�ط��اق��ة) .ت��ذك��روا أن زبيغ برزيزينسكي هو
�ت س��اب��ق ف��ي ك�ت��اب��ه « The
ال ��ذي ك�ت��ب ف��ي وق � ٍ
 - Grand Chessboardرقعة الشطرنج الكبرى»،
«م��ذ أن ب ��دأت ال �ق��ارات ت�ت�ف��اع��ل س�ي��اس�ي��ًا ،قبل
نحو خمسمئة عام ،كانت أوراسيا مركز القوة
ال �ع��امل �ي��ة»[ .امل �ق �ص��ود ب��أوراس �ي��ا ه �ن��ا ال �ش��رق
األوس��ط وآس�ي��ا ال��وس�ط��ى] ...م��ن ال�ض��روري أال
يظهر أي منافس أوروب ��ي آس�ي��وي ق��ادر على
الهيمنة على أوراس�ي��ا ،وبالتالي على تحدي
أميركا أيضًا« :ف��ي ه��ذا السياق ،تعتبر كيفية
«إدارة» أميركا ألوراسيا بالغة األهمية .فالقوة
التي تهيمن على أوراس�ي��ا ستتحكم باثنتني
م��ن امل �ن��اط��ق ال �ث�ل�اث األك �ث��ر ت�ق��دم��ًا وإن�ت��اج�ي��ة
تشير مجرد نظرة
اقتصادية في العالم .كذلكّ ،
س��ري�ع��ة إل ��ى ال�خ��ري�ط��ة إل ��ى أن ��ه س�ي�ت��رت��ب عن
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى أوراس �ي ��ا ب�ش�ك� ٍ�ل ش�ب��ه تلقائي
خضوع أفريقيا ،ما يجعل نصف الكرة الغربي
وأوق �ي��ان �ي��ا (أوس �ت��رال �ي��ا) ط��رف�ي��ة م��ن الناحية
ال �ج �غ��راف �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ق��ارة امل ��رك ��زي ��ة في
ال�ع��ال��م .يعيش  75ف��ي امل�ئ��ة تقريبًا م��ن سكان
العالم في أوراسيا ،ومعظم الثروة املادية في
ال �ع��ال��م م ��وج ��ودة ه �ن��اك أي �ض��ًا ،ف��ي ش��رك��ات�ه��ا
وتحت ترابها .أوراسيا مسؤولة عن نحو ثالثة
أرباع موارد الطاقة املعروفة في العالم» .نهاية
�اس :حسنًا ،ه��ذا م��ا يحدث اآلن :ه��ا هي
االق�ت�ب�
البنيات ُامل ّ
عدة الحتواء أوراسيا تتآكل .ينبغي
أن يأخذ األوروب�ي��ون علمًا جيدًا بذلك .عليهم
أن ينظروا في سياستهم الخارجية .هل يبقون
في عالقتهم التي تميل كفتها نحو الواليات
بشكل كبير ويصبحون «هامشيني»
املتحدة
ٍ
بالنسبة إلى القارة املركزية في العالم (بكلمات
ب��رزي��زي�ن�س�ك��ي) ،أم ي�ن�ب�غ��ي ل�ه��م أن ي�ت��وج�ه��وا
مجددًا نحو املركز الجديد للسلطة؟
ُّ
بطبيعة الحال ،سبق واتهم أوباما بـ«خسارة»
ال �ش ��رق األوس � ��ط مل�ص�ل�ح��ة ط �ه ��ران وم��وس �ك��و.
لكن انسحاب بريطانيا م��ن الهند وباكستان
تخللته هتافات مماثلة بـ«الخيانة» وتحذيرات
خ�ط�ي��رة «م ��ن ال �ن��دم ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي س�ي�ش�ع��ر به
الشعب الهندي لرحيل البريطانيني .لكن كم
ت �ب��دو ج�ل�ي��ة اآلن خ �س��ارة ب��ري�ط��ان�ي��ا ل�ل��إرادة،
وحاجتها إلى أن تكون موجودة .اليوم ،الغرب

الحقة ،وبعيدون كل البعد عن الصدقية .تزخر
ش ��اش ��ات ال �ت �ل �ف��زة ك �م��ا أغ �ل ��ب وس ��ائ ��ل اإلع�ل��ام
(امل��رئ �ي��ة /امل�ك�ت��وب��ة /امل�س�م��وع��ة) ب�ه��ذه األن ��واع،
ومن املفهوم بالطبع ِل َم هم موجودون ،البعض
منهم ألن��ه «ب��وق» فحسب ،البعض اآلخ��ر «ألن��ه
ال مكان آخر له» ،أما البعض اآلخر فهو موجود
ألن��ه ليس هناك غيره (س��واء م��ن حيث االتجاه
ً
أو االنتماء!) .مثال ما هي قيمة خديجة بنت قنة
ً
اإلع�لام�ي��ة م �ث�لا؟ أو فيصل ال�ق��اس��م؟ أو شريف
ش �ح��ادة؟ م��ا ه��ي ال�ق�ي�م��ة الحقيقية ل �ه��ؤالء كي
تستضيفهم ال�ف�ض��ائ�ي��ات ب�ش�ك� ٍ�ل ش�ب��ه ي��وم��ي،
أو ك��ي تنتشر ك�ل�م��ات�ه��م ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي باعتبارها ذات قيمة؟ هل دقق ٌ
أحد
ً
ً
في ما يقولونه مثال؟ أو عرف فعال مدى صحة
«معلوماتهم» و«تحليالتهم»؟ الشعار هنا :ما
دمت على الشاشة فأنت «تفهم»!
ــ مسلسالت /أف�لام ال تحكي وال تحاكي الواقع
أب � �دًا .م��ن خ�ل�ال ان �ت �ش��ار امل�س�ل�س�لات «ال�ت��رك�ي��ة»
السطحية والسخيفة إلى درجة املوت السريري.
ٌ
ٌ
مشهد واحد فيه إلى ربع حلقة
فمسلسل يحتاج
(قرابة عشر دقائق) يؤكد أن البنية العقلية التي
يراد للعربي أن يمتلكها هي «هذه السرعة» ،في
ح�ين أن م �ع� ّ�دل س��رع��ة امل�ش��اه��د ف��ي أي مسلسل
«أم �ي��رك��ي» م �ش��اب��ه ه��و «ال �س �ب �ع��ة أض �ع��اف إل��ى
عشرة» .هل هذا ٌ
أمر غير مقصود برأيكم؟ قارنوا
ً
م�ث�لا مسلسل وادي ال��ذئ��اب – ال�ت��رك��ي الشديد
الشهرة – مع مسلسل أميركي مشابه هو «لعبة
ال �ع��روش» ( )Game of Thronesك��ي تفهموا ما
أتحدث عنه .األمر مقصود وبشدة.
ـ� �ـ ال �س �ي �ط��رة ش �ب��ه ال �ت ��ام ��ة ع �ل��ى ع ��ال ��م ال �ث �ق��اف��ة

ّ
ّأوباما محق في
أن التخفيف
من التوتر
الطائفي قد
يكون املفتاح
إليجاد توازن
جغرافي
سياسي جديد
(أ ف ب)

ككل وليس أميركا أو بريطانيا وح�س��ب ،هو
الذي ّ
يمر بمرحلة جديدة من التأمل الباطني،
ف�ي�م��ا ت�ت��آك��ل ف �ئ��ات األف� �ك ��ار ،وي �ت �ح��رك ال�ن�ظ��ام
العاملي في اتجاهات جديدة .الحقيقة الباردة
ه��ي ال �ت��ي ق��ال �ه��ا أوب ��ام ��ا ل�ن�ت�ن�ي��اه��و وأع �ض��اء
مجلس ال�ش�ي��وخ :امل�ث��ال�ي��ة – «امل�ع�ي��ار املطلق»
غير متوافر – «هو غير قابل للتحقيق».
ّ
ت�ك�م��ن ال�ص�ع��وب��ة ه�ن��ا ف��ي أن «رواي � ��ة» السعي
وراء «امل �ث��ال �ي��ة» م�ت �ج��ذرة عميقًا ف��ي النفسية
األميركية – ثم ّ
تطعمت بها النفسية األوروبية
(ومجموعات التفكير الغربية) أيضًا .قبل أكثر
م��ن ع��ام�ين ع�ل��ى ال�ه�ج��وم ال�ي��اب��ان��ي ع�ل��ى بيرل
هاربر ،أطلقت بعض الشخصيات في املجلس
األميركي للعالقات الخارجية مشروعًا سريًا
ب��ات يعرف باسم «دراس ��ات ال�ح��رب وال�س�لام»،
ب ��دع � ٍ�م م��ال��ي م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة .ح �ت��ى في
ّ
ذل��ك الحني ،توقعوا أن نتائج الحرب املتوقعة
ف��ي أوروب� ��ا س�ت�ت��رك أم�ي��رك��ا ف��ي م��رك��ز مهيمن،

اقتصاديًا وسياسيًا .كذلك ح��ذروا من أن تكرر
أميركا الخطأ ال��ذي اقترفه البريطانيون ،من
خ�ل�ال ال�ج�ه��ر ب �ـ«إم �ب��راط��وري��ة» أم�ي��رك�ي��ة (على
ّ
ال��رغ��م م��ن أن ه ��ذا ه��و م��ا ك��ان��وا ي��دع��ون إل�ي��ه
ً
فعليًا) .ب��دال من اإلمبريالية ،ينبغي أن تتبنى
أميركا رواي��ة «مثل عليا» .ال ينبغي أن ترتكز
«إمبراطوريتها» على القوة العسكرية وحسب،
بل أيضًا على «حكاية» التقدم والديموقراطية
وال� �ح ��ري ��ة .ك��ان��ت امل �ه �م��ة – ب��اع �ت �ق��اد واض �ع��ي
ال �س �ي��اس��ات ،تتمثل ف��ي كيفية اس�ت�ع�م��ال ق��وة
أم�ي��رك��ا العسكرية واالق �ت �ص��ادي��ة والسياسية
لتشكيل بيئة دولية مواتية ملصالحها – مغلفة
ف��ي ح�ك��اي��ةال�ت�ق��دم وال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال�ح��ري��ة:
باختصار ،سياسة خارجية متبعة دفاعًا عن
املدينة الفاضلة.
ل �ك��ن ك �م��ا أش� ��ار أح ��د ال �ف�لاس �ف��ة م �ن��ذ أك �ث��ر من
أل �ف��ي س �ن��ة ،ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ي�ص�ب��ح «ب�ط��ل»
الفضيلة ومنفذ مهمة حضارية أمير غموضه

ال � � ��رواي � � ��ات /ال � �ك � �ت ��ب /ال � �ق � �ص ��ص .ف� �م ��ن خ�ل�ال
ّ
م�ج�م��وع��ة م �ح��دد ب��دق��ة م��ن «ال �ك��ت��اب» ال��ذي��ن ال
ي�س�م��ح ل�غ�ي��ره��م ب��ال��ول��وج إل ��ى ع��امل�ه��م (راق �ب��وا
ً ّ
م�ع��ي م �ث�لا ك��ت��اب ال�ص�ح��ف وال �ج��رائ��د املحلية
وال�ع��رب�ي��ة ،فهم ل��م ي�ج� ِ�ر تغييرهم منذ عشرات
السنني ،أليس ف��ي األم��ر م��ا يستحق التساؤل؟
بشكل شهري إلى
في حني أن دماء شابة تدخل
ٍ
الصحف الغربية /العاملية).
ـ�ـ ع�ب��ادة املشاهير .وه��و أم� ٌ�ر ي�ح��دث ،حتى ولو
تعللنا باختالف األمر عن الغرب .بالتأكيد في

يمكن تغييرها بالجهد /العمل أبدًا.
ـ�ـ�ـ ت��دم�ي��ر م�ن�ظ��وم��ات ال�ق�ي��م األس��اس �ي��ة .ال �س��ارق
لاّ
ال ي�ح�س��ب س ��ارق ��ًا إ إذا أل �ق��ي ال �ق �ب��ض ع�ل�ي��ه.
م��ن ي�س��رق م��ن ال��دول��ة ه��و «ع�ظ�ي��م» و«ح��رب��وق»
و«ذكي» ،لكن إذا ما قبض عليه كان «غبيًا» ألنه
ّ
لم يعرف كيفية تغطية األمر .والالفت أن الشعب
ال ينظر إليه على أن��ه «م�ج��رم» ،بل بالعكس قد
ً
يتحول بعضهم أبطاال ألنهم مدعومون سياسيًا
أو من جهات اجتماعية /دينية /طائفية معينة.
ـ� �ـ ت��دم �ي��ر م �ن �ظ��وم��ات ال �ق �ي��م ال �ش �خ �ص �ي��ة .أن��ت
ال ت �ح �ت��اج إل ��ى ال �ج �ه��د وال �ج��د ف��ي ع �م �ل��ك ،أن��ت
بحاجة «لواسطة» .أنت لست بحاجة ألن تكون
«صادقًا» أو «مخلصًا» ،يجب أن تكون «مطيعًا»
و«شخصيتك ممسوحة» أمام القائد /صاحب
املنصب والنفوذ .كل هذا يدفع املواطن العادي
إلى اللجوء للطرق األسهل واألكثر نجاعة في
النجاح الشخصي :ال��واس�ط��ة ،ال�ك��ذب ،املداهنة
ّ
ُ
ٌ
كثير من التفكر
تحتاج إلى
أمور
واملماألة! هي
ٍ
وال��رؤي��ة واإلدراك ،واملشكلة األكبر فيها إذا ما
ج ��رى ت�ج��اه�ل�ه��ا وال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا ع�ل��ى أس��اس
بشيء ضدها،
أنه ال يمكن الفرد الواحد القيام ً ٍ
وه� ��و م ��ا ي �ت �ق �ص��ده ال� �غ ��رب أص� �ل��ا :أن ي�ج�ع�ل��ك
ت�ش�ع��ر ب��ال�ع�ج��ز ،ب��ال�ض�ع��ف ،ب�ق�ل��ة ال�ح�ي�ل��ة ،وأن
ما عليك هو تمثيل دور «الشاة» املعدة للذبح،
أن تستهلك وتستهلك ،أن تكون فقط آلة معدة
للدفع ،أن تكون شخصًا همه الوحيد أن يكون
«ع ��اي ��ش ل ��راس ��ي» (ك �م��ا ب��ال �ع��ام �ي��ة) ،ال يعنيه
شيء ،ال تهمه أمته وشعبه وأناسه بأي شيء.
ساعتها نكون أسوأ أمةٍ أخرجت للناس ،نأمر
ب��امل�ن�ك��ر ون�ن�ه��ى ع��ن امل �ع ��روف ،ون �خ��ال��ف ش��رع

«أنت ال تحتاج للتفكير أبعد
من أنفك» هو عنوان حياتنا
كعرب منذ أكثر مئة عام
ً
ب�لادن��ا ي�خ�ت�ل��ف ،وه��و ي��أخ��ذ أش �ك��اال م�ت�ع��ددة.
ح�ي��ث ال ي��وج��د م��ن تلتجئ إل�ي��ه س��وى ه��ؤالء!
�ات
ف�ب�ح�ك��م أن امل�ج�ت�م��ع ال ي�م�ت�ل��ك أي ش�خ�ص�ي� ٍ
«قاعدية» «قيادية» حقيقية ،يلجأ الناس لتأليه
ه��ؤالء ،فمن مجنونات ومجانني الفنانني ،إلى
متابعي ب��رام��ج امل�ش�ع��وذي��ن /ال�ح��ظ /األب ��راج/
التبصير /املنجمني ،الذي ينال بعضهم أرقامًا
بستة أو سبعة أصفار ملجرد الظهور التلفازي
ً
ال ��واح ��د (م �ي �ش��ال ح��اي��ك م� �ث�ل�ا) .ه ��ي ف �ك��رة أن
خ�لاص��ك ال ي�ك��ون إال «ب��ال��وه��م» /بالغيبيات،
بأشياء ال يمكن السيطرة عليها ،وبالتالي ال
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ّ
ال� �خ ��اص .مل � ��اذا؟ ألن� ��ه ك �م��ا ك ��ان ال �ب��اح �ث��ون في
الخارجية يدعون،
املجلس األميركي للعالقات
ّ
حددت أميركا لنفسها هدفًا يتمثل في التمكن
من «فعل الخير» باعتباره شيئًا ماديًا .ما إن
توصلت أم�ي��رك��ا إل��ى رؤي��ة «ال�خ�ي��ر» باعتباره
«ش�ي�ئ��ًا» يمكن ب�ل��وغ��ه ،ب��ات��ت ط��رف��ًا ف��ي انقسام
ال م �ف��ر م� �ن ��ه :ب �ي�ن ال� �ح ��اض ��ر ال� � ��ذي ل ��م ت�ت�م�ك��ن
أم�ي��رك��ا خ�لال��ه م��ن ام�ت�لاك وتحقيق م��ا تصبو
إليه؛ واملستقبل حيث يعتقد األميركيون أنهم
سيحصلون ع�ل��ى م��راده��م – مستقبل جعلوه
ح��اض �رًا م��ن خ�ل�ال ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا في
س�ب�ي��ل ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ال �ش��ر .م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة التي
اع�ت�ب��ر ف�ي�ه��ا «امل �ث��ال �ي��ون» قيمهم أش �ي��اء يمكن
بلوغها ،أفضت هذه القيم إلى الضالل والغربة:
بما أن��ه كلما ص� ّ�ب امل��رء اهتمامه على وسائل
ت�ح�ق�ي��ق «ال �ت �ق��دم وال��دي �م��وق��راط �ي��ة وال ّ�ح��ري��ة»،
وك �ل �م��ا أص �ب��ح م� �ج ��ردًا ،ي �ع� َ
�ام��ل ع �ل��ى أن� ��ه ش��يء
يمكن بلوغه من خالل تقنيات عسكرية خاصة
(ال �ق��وات ال�خ��اص��ة ،ط��ائ��رات ب�لا ط�ي��ار ،وم��ا إلى
ذلك – تذكروا سامانثا ب��اور ،التي أطلقت على
نفسها سابقًا لقب «ف�ت��اة اإلب ��ادة الجماعية»،
«التي ّ
وقت وأينما
تروج للديموقراطية في أي
ٍ
كان ...تحت تهديد صاروخ كروز إذا لزم األمر»)،
أصبح أقل «واقعية» .وفيما يصبح أقل واقعية،
ي�ت��راج��ع أك �ث��ر ف��ي غ�ي��اه��ب ال �ت �ج� ّ�رد واملستقبل
والعجز عن تحقيق املآرب .باختصار ،كلما ّ
صب
امل��رء تركيزه أكثر على وسائل ّ تحقيق مهمته،
أصبحت ه��ذه الوسائل أكثر دق��ة وتعقيدًا ،إلى
أن يصبح في النهاية مجرد التركيز على رسم
العالم وتشكيله أم�رًا شديد التطلب لدرجة أنه
ينبغي تركيز كافة الجهود على ذل��ك – وتفقد
ال�غ��اي��ة معناها الحقيقي .تتمثل خ�لاص��ة ّهذا
ّ
التفكير االس�ت�ب��اق��ي ب ��أن «ال�خ�ي��ر» ال ��ذي يبشر
به الفالسفة األخالقيون واملثاليون ويطالبون
ب��ه ،ق��د ي�ت�ح� ّ�ول ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،وب�ش�ك� ٍ�ل متناقض
إل��ى ش��ر .من خالل أق��وال دايفيد ريمنيك يبدو
ّ
أن ال��رئ�ي��س أوب��ام��ا ي ��درك ذل��ك ب�ش�ك� ٍ�ل بديهي،
وه ��و ي�س�ع��ى إل ��ى ت��وج �ي��ه أم �ي��رك��ا ب �ع �ي �دًا عن
متابعة مهمة حضارية ،ملصلحة هدف محدود
أك �ث��ر ي�ت�م�ث��ل ف ��ي إق ��ام ��ة «م �س��اح��ة» ل�ل�ت�ي��ارات
اإليجابية لكي تنمو بطريقتها ال�خ��اص��ة .قد
ال ي�س��ام�ح��ه أب� �دًا امل�ث��ال�ي��ون – م��ن ي��دع��ون إل��ى
التدخل اإلنساني – ّ(وطبعًا املحافظون الجدد)
سيستخلصون أنه يفسح باملجال أمام الشر
–
ّ
الذي يعتقدون أنه يقف في طريق امتالك شيء
(إنجاز مهمة) ،ال يملكه املرء ،وعليه أن يالحقه
باستمرار إلى أن يصبح في الواقع بعيد املنال.
(ترجمة باسكال شلهوب الخوري)
* مدير «منتدى النزاعات»

ال�ل��ه وك�لام��ه فينا ،ونصبح بحق – م��ا يتمناه
الغربيون منا – خرافًا تنتظر أكلها.
* كاتب فلسطيني

املراجع:

ً
 1ـ اإلعالم ليس تواصال ،دومينيك وولتون ،دار الفارابي،
.2012
2ـ���ـ ال��ب��ي��ئ��ة اإلع�لام��ي��ة ال��ج��دي��دة ،أن���دري���ا ب��ري��س وب���روس
وي��ل��ي��م��ز ،ت��رج��م��ة :ش��وي��ك��ار زك����ي ،دار ال��ف��ج��ر للنشر
والتوزيع.2012 ،
 3ـ تفتيت الشرق األوسط ،د .جيرمي سولت ،ترجمة :د.
نبيل صبحي الطويل.2008 .
 4ـ الخطاب العربي املعاصر :دراس��ة تحليلية نقدية ،د.
محمد عابد الجابري ،مركز دراس��ات الوحدة العربية،
.1994
 5ـ قضايا في الفكر املعاصر ،د .محمد عابد الجابري،
مركز دراسات الوحدة العربية.1997 ،
6ـ���ـ ال����دول امل���ارق���ة ،ن��ع��وم ت��ش��وم��س��ك��ي ،ت��رج��م��ة :أس��ام��ة
إسبر .مكتبة العبيكان.2004 ،
 7ـ اختالل العالم :حضارتنا املتهافتة ،أمني معلوف ،دار
الفارابي.2009 ،
 8ـ السلطة والسلطة املضادة في عصر العوملة ،أولريش
ب��ي��ك ،ترجمة :د .ج���ورج ك��ت��ورة ،و د .إل��ه��ام الشعراني.
املكتبة الشرقية.2010 ،
 9ـ امليديا :مجموعة مقاالت ،فرانسيس بال ،ترجمة :د.
فؤاد شاهني .دار الكتاب الجديد املتحدة.2004 .
10ـ��ـ تشريح الثورة ،كرين برنتني ،ترجمة :سمير عبد
الرحيم الجلبي ،دار الفارابي.2009 ،
11ـ����ـ خ��ي��ان��ة امل��ث��ق��ف�ين ،إدوارد س��ع��ي��د ،ت��رج��م��ة :أس��ع��د
الحسني ،دار نينوى.2011 ،

