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لعبة األمم.. بين العزيمة اإليرانية اعتراف السعودية بالهزيمة، دليل آخر على قوة حزب الله
وتسرع ترامب

علي إبراهيم مطر
 بــدأت لعبــة األمــم تدخــل مــن جديــد فــي الملــف النــووي اإليرانــي، وتُشــغل كلُّ األطــراف 
دبلوماســييها، فــي إطــار الدبلوماســية المتعــددة األطــراف مــن أجــل الحفــاظ علــى االتفــاق وعــدم 
اهتــزازه، أو علــى األقــل عــدم انهيــاره نتيجــة تشــظيه بخطابــات ترامــب المتكــررة التــي يصــف 
بهــا االتفــاق باألســوأ فــي التاريــخ فــي ظــل ضغــط "إســرائيلي" علــى أعتــاب الخطــاب األخيــر 
لدونالــد، والــذي مــن المتوقــع أن يرفــع ســقفه دون أن يلغــي االتفــاق، حيــث ال توجــد إرادة داخــل 

إدارة واشــنطن إلســقاطه.
ترامب والملف النووي

ــدول  ــرى، لكــي تســوق ال ــة الكب ــى هــذه اللعب ــا عل ــالد ترامــب تســيطر وحده ــد ب ــم تع ل
ــة  ــة لسياس ــف معارض ــدول مواق ــذه ال ــن ه ــدرت م ــد ص ــد، وق ــا تري ــق م ــة وف ــًة األوروبي خاص
واشــنطن وعلــى رأســها بريطانيــا، التــي أكــدت مــرارًا علــى لســان رئيســة وزراء بريطانيــا تيريــزا 
مــاي ضــرورة االلتــزام بهــذا االتفــاق، وعــدم إســقاطه وقــد أكــد ذلــك أمــام رئيــس حكومــة العــدو 
الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو وقبلــه علــى لســان وزيــر الخارجيــة األمريكــي ريكــس تيلرســون، 
ــه وزيــر الخارجيــة األلمانــي، ســيغمار غابرييــل، بــأن سياســات الرئيــس  هــذا فضــاًل عمــا قال
ــم  ــرون العال ــه ي ــر "والمحيطيــن ب ــرًا أن هــذا األخي ــراً، معتب ــد ترامــب تشــّكل خطــرًا كبي دونال
ســاحة قتــال، البقــاء فيهــا لألقــوى"، ولذلــك ال بــد أن التنســيق قائــم بيــن دول االتفــاق لعــدم 

إســقاطه.
ــا ينســحب  ــن، إنم ــى ترامــب واألوروبيي ــه عل ــرؤى ال يقتصــر حصول ــي ال هــذا الخــالف ف
ــل  ــن يفض ــاك م ــإن هن ــب، ف ــن بترام ــض المحيطي ــن بع ــها وبي ــة نفس ــى اإلدارة األميركي عل

منهــم فــرض عقوبــات معينــة دون االنســحاب مــن االتفــاق، كمــا ينســحب هــذا الخــالف علــى 
الكونغــرس األميركــي ففــي حيــن يؤيــده أغلــب الجمهورييــن مــع رفــض البعــض لــه، يرفــض 
الحــزب الديمقراطــي مطلقــًا لمــا لــه مــن نتائــج وخيمــة تؤثــر علــى األمــن والســلم الدولييــن، 
لذلــك يفضــل هــذا الطــرف البقــاء علــى اتفــاق ســلمي لتحديــد برنامــج إيــران النــووي والحفــاظ 
علــى اتفــاق يعتبــره الديمقراطيــون تاريخيــًا لهــم بعــد توقيعــه فــي عهــد بــاراك أوبامــا، ســيما 
لمعرفتهــم أن إيــران لــن تقــف مكتوفــة األيــدي وســيكون ردهــا مناســبًا، وفــق مــا أعلــن ايضــًا 

وزيــر الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف.
السيناريوهات

إن االتفــاق ســيكون أمــام منعطــف خطيــر جــداً، قــد يعيــد األمــور إلــى نقطــة الصفــر فــي 
حــال تعنتــت واشــنطن بقرارهــا بمعــزل عــن األوروبييــن وهــو أمــام خيــارات ثالثــة:

أواًل: وفــق مــا يرجــح وزيــر الخارجيــة األلمانيــة، إن انســحاب الواليــات المتحــدة مــن االتفــاق 
ــال "مــن  ــث ق ــي 15 تشــرين األول، حي ــد خطــاب ترامــب األســبوعي ف ــران، بع ــع إي ــووي م الن
ــران األســبوع  ــع إي ــووي م ــاق الن ــن االتف ــات المتحــدة انســحابها م ــن الوالي المحتمــل أن تعل
المقبــل، وهــذا يمثــل لــي قلقــًا كبيــراً"، حيــث مــن المفتــرض أن ال يصــدق ترامــب علــى االتفــاق 
ويحيلــه إلــى الكونغــرس إلعــادة العقوبــات، وبالتالــي هــذا مــا يــؤدي إلــى ايصــال الوضــع إلــى 
قمــة التوتــر وإعــادة األمــور إلــى نقطــة الصفــر، لكــن ذلــك بحاجــة ألن يقتــرع الكونغــرس عليــه، 
وهــو وإن كان مســتبعدًا فإنــه لــن يؤثــر علــى القــرار األوروبــي حيــث ستســتمر الــدول األوروبيــة 

علــى موقفهــا لمــا تــراه مــن خطــورة فــي حــال انفســاخ االتفــاق نتيجــة مواقــف ترامــب.
ثانيــًا: المحافظــة علــى االتفــاق النــووي، مــع طلــب فــرض عقوبــات علــى طهــران، وهــذا وإن 
كان يحافــظ علــى االتفــاق ويعتبــر أقــل كلفــة، فإنــه ســيؤدي ايضــًا إلــى تأجيــج الخــالف ولــن 
ــدول  ــا ترفــض ال ــا، كم ــدة عليه ــات جدي ــة بفــرض عقوب ــة اإلســالمية اإليراني ــل الجمهوري تقب
األوروبيــة ذلــك لمــا لهــذا العمــل مــن تداعيــات علــى األمــن الدولــي، ولكــن ذلــك لــن يصــل إلــى 

حــد فــرض عقوبــات مــن خــالل مجلــس األمــن ألنــه يعنــي ســقوط القــرار كليــًا.
ثالثــًا: ضغــط الحــزب الديمقراطــي لمنــع التصويــت ضــد االتفــاق فــي الكونغــرس، أو 
لفــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران ســتعقد المشــهد وتهــدد االتفــاق وتعطــي إيــران الســبيل 

ــووي. ــا الن ــر برنامجه الســتكمال تطوي
هــذه الســيناريوهات اليــوم تعقــد المشــهد الدولــي، وتراكــم الملفــات العالقــة فــي الســاحة 
ــم  ــات تتراك ــة والملف ــى ســدة الرئاســة األميركي ــب إل ــذ وصــول ترام ــة، فمن السياســية الدولي
وتتعقــد، مــن ســوريا إلــى العــراق وكوريــا الشــمالية فإيــران وروســيا، مــا يجعــل األمــن الدولــي 
علــى المحــك، وقــاب قوســين مــن حافــة الهاويــة نتيجــة السياســة الجديــدة إلدارة واشــنطن 
المتســكبرة، وبالتالــي ال بــد مــن اإلســراع فــي الحلــول الدبلوماســية ســواء الثنائيــة أو المتعــددة 

األطــراف لفــض االشــتباك الترامبــي فــي هــذه الملفــات الســاخنة.
لكــن فــي كل األحــوال، فــإن القــرار األميركــي لــن يؤثــر علــى الجمهوريــة اإلســالمية التــي 
ــر بأيــة خطــوة هوجــاء  ــة، وعــدم التأث تتبــع منهجــًا واضحــًا فــي التصــدي للسياســات األميركي
ــوات  ــوخ لخط ــدم الرض ــى ع ــم عل ــة، والتصمي ــة اإليراني ــي السياس ــح ف ــات الواض ــة الثب نتيج
ترامــب حتــى لــو أدت إلــى فــرط عقــدة االتفــاق والوصــول إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي الخيــارات 

المفتوحــة التــي قــد تتخذهــا إيــران وفــق توجيهــات اإلمــام القائــد الســيد علــى الخامنئــي.
مــا تقــدم يجعــل األطــراف األوروبيــة تستشــعر الخطــر وتتدخــل لمنــع حصــول أي هــزة فــي 
هــذا االتفــاق أو فــي العالقــة مــع طهــران المتمســكة بحقوقهــا ومســتعدة لــكل الســيناريوهات 
دون التنــازل أمــام واشــنطن، مــا يجعــل عواصــم القــرار األوروبــي مصممــة علــى التمســك 
بالخيــار الدبلوماســي والحفــاظ علــى االتفــاق النــووي، واالســتعداد للســير بهــذا االتفــاق إلــى 

جانــب روســيا والصيــن حتــى مــع انســحاب األميركييــن منــه.
أمــا "إســرائيل" التــي تضغــط فــي كل االتجاهــات إلســقاط هــذا االتفــاق الــذي حطــم 
تطلعاتهــا فــي تقويــض إيــران وإخضاعهــا، فهــي الطــرف األضعــف خاصــًة بعــد مــا ســمع 
نتنياهــو مــن تيريــزا مــاي االلتــزام باالتفــاق بالنــووي، وبالتالــي فــإن "إســرائيل" التــي تحــاول 
التأثيــر علــى الموقــف األميركــي مــن اجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا، لــن تســتطيع لــيّ ذراع 
الجمهوريــة اإلســالمية بــل إنهــا ســتكون أمــام خيــارات صعبــة جــدًا قــد تــؤدي إلــى تهديــد لــم 

ــا. ــره مســبقًا لكيانه ت

محاولة لتقدير الموقف الراهن لألمة
إيهاب شوقي

األمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  تبنــاه  الــذي  القــرار  مشــروع  بعــد 
مؤخــرًا بتشــديد الحظــر علــى حــزب اهلل لبنــان بهــدف إضعــاف محــور 
المقاومــة، رحّبــت الســعودية بهــذا القــرار كونــه ينســجم مــع توجهاتهــا 

ــة. ــا المنطق ــا تجــاه قضاي ومواقفه
ــدول  ــؤون ال ــعودي لش ــر الس ــا الوزي ــرار دع ــذا الق ــدور ه ــب ص وعق
العربيــة »ثامــر الســبهان« فــي تغريــدة نشــرها علــى حســابه فــي موقــع 

»تويتــر« إلــى تشــكيل تحالــف دولــي ضــد »حــزب اهلل«
وقــال الســبهان: »العقوبــات األمريكيــة ضــد حــزب اهلل جيــدة ولكنهــا 
غيــر كافيــة لمواجهتــه والبــدّ مــن تشــكيل تحالــف دولــي لتحقيــق 

األمــن والســالم اإلقليمــي« علــى حــدّ زعمــه.
اهلل«  »حــزب  علــى  الجديــدة  األمريكيــة  العقوبــات  وتشــمل 
ــة،  ــد األصــول، وحجــب التعامــالت المالي ــات تجمي ــي ملف تشــديدات ف
أمريــكا، ومالحقــة األشــخاص  إلــى  الســفر  ومنــع إصــدار تأشــيرات 

بـــ »حــزب اهلل«. التــي تربطهــا عالقــة  والكيانــات 
ــا  ــال قيامه ــي ح ــدول ف ــى ال ــات عل ــرض عقوب ــة ف ــن إمكاني ــا تتضم كم
بتقديــم دعــم عســكري أو مالــي لحــزب اهلل أو أحــد الكيانــات المرتبطــة بــه.

علــى  اهلل  الســيد حســن نصــر  اهلل  لـــحزب  العــام  األميــن  وردّ 
ــى  ــذ سياســة تهــدف إل ــًا الســعودية بتنفي تصريحــات الســبهان، متهم

تدميــر المنطقــة.
وقــال نصــر اهلل فــي كلمــة ألقاهــا يــوم األحــد الماضــي »إن كالم 
لمواجهــة  دوليــة  تحالفــات  عــن  ســابقًا  قلتــه  مــا  يؤكــد  الســبهان 
المقاومــة«، داعيــًا الريــاض إلــى الكــفّ عــن التدخــل فــي شــؤون الــدول 
األخــرى، واالبتعــاد عــن التآمــر مــع أمريــكا والكيــان اإلســرائيلي ضــد 

شــعوب المنطقــة.
وتابــع نصــر اهلل قائــاًل: »إن تصريــح الســبهان يؤكــد بــأن العقوبــات 
ضــد حــزب اهلل ال يمكــن الرهــان عليهــا، وبــأن المقاومــة تمثــل قــوة 
كبــرى ال يمكــن مواجهتهــا، ويؤكــد أيضــًا بــأن حــّكام الريــاض ال يمكنهــم 
القيــام بــأي شــيء، ولذلــك يطالبــون بتحالــف دولــي ضــد حــزب اهلل«.
وأضــاف األميــن العــام لـــحزب اهلل »نحــن اليــوم أمــام مشــروع 
أمريكــي - ســعودي جديــد يهــدف إلــى مواجهــة إيــران ومحــور المقاومــة 

ــة«. ــوم المنطق ــي عم ــي ف ــروع الصهيوأمريك ــقط المش ــذي أس ال
والتســاؤل المطــروح: لمــاذا تســعى الســعودية إلــى إضعــاف 
ــي  ــان الصهيون ــكا والكي ــع أمري ــر م ــى التآم حــزب اهلل وتصــر عل

لتحقيــق هــذا الهــدف؟
يمكن تلخيص اإلجابة عن هذا التساؤل بما يلي:

تأثير حزب اهلل في لبنان
يعتبــر لبنــان مــن الــدول المهمــة فــي المنطقــة لعــدّة أســباب 

ــا  ــكا وحليفته ــإن أمري ــي ف ــة، وبالتال ــطين المحتل ــن فلس ــه م ــا قرب منه
الســعودية تخشــى مــن قــوة هــذا البلــد لتأثيــره المباشــر علــى تغييــر 
معادلــة الصــراع ضــد الكيــان الصهيونــي والتــي يمثــل حــزب اهلل قطــب 

ــة. ــي هــذه المعادل الرحــى ف
وتبلــورت هــذه الحقيقــة بشــكل واضــح بعــد االنتصــار الكبيــر الــذي 
ــد  ــو 2006. وق ــي تموز/يولي ــي ف ــان الصهيون ــى الكي ــه حــزب اهلل عل حقق
ســاهم هــذا االنتصــار فــي رفــع مســتوى الدعــم الشــعبي للمقاومــة 
ولشــخص الســيد حســن نصــر اهلل فــي داخــل لبنــان وفــي عمــوم 

المنطقــة.
كمــا لعــب حــزب اهلل دورًا مهمــًا فــي حســم موضــوع انتخــاب 
الرئيــس اللبنانــي »العمــاد ميشــال عــون«، وســاهم أيضــًا بشــكل فعّــال 
بتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة برئاســة »ســعد الحريــري« بعــد 
أزمــة سياســية اســتمرت أكثــر مــن عاميــن، وهــذا يعكــس بوضــوح 
مــدى التأثيــر اإليجابــي والبنّــاء لحــزب اهلل علــى مجمــل األوضــاع فــي 

ــة. الســاحة اللبناني

حزب اهلل نموذج يحتذى به في العالم العربي
الجيــش  علــى  اهلل  حــزب  حققهــا  التــي  االنتصــارات  أســهمت 
اإلســرائيلي فــي بلــورة نمــوذج يحتــذى بــه لــدى الكثيــر مــن الشــعوب 
لتحريــر  المقاومــة  بدعــم  حكوماتهــا  تطالــب  باتــت  التــي  العربيــة 
األراضــي الفلســطينية المغتصبــة مــن براثــن الكيــان الصهيونــي. وهــذا 
األمــر بطبيعــة الحــال ال يــروق ألمريــكا والســعودية وحلفائهمــا الغربييــن 
واإلقليمييــن ألنــه يعكــس بشــكل واضــح شــعبية حــزب اهلل فــي أوســاط 

ــي. ــم العرب العال
انتصارات المقاومة في سوريا

ســاهم حــزب اهلل بتحقيــق انتصــارات كبيــرة علــى الجماعــات 
اإلرهابيــة فــي ســوريا والتــي تحظــى بدعــم الســعودية ودول أخــرى فــي 
ــط  ــا تتخب ــاض وجعله ــاض ســلطات الري ــد أغ ــر ق ــذا األم ــة، وه المنطق
فــي قراراتهــا تجــاه محــور المقاومــة طيلــة الســنوات الماضيــة باعتبارهــا 
تمثــل حلقــة أساســية فــي تنفيــذ المشــروع الصهيوأمريكــي فــي عمــوم 

ــة. المنطق
ــر  ــرام كبي ــى أن حــزب اهلل يحظــى باحت  وتجــدر اإلشــارة أيضــًا إل
لــدى كافــة قــوى المقاومــة فــي المنطقــة ومــن بينهــا الحشــد الشــعبي 
فــي العــراق وحركــة أنصــار اهلل فــي اليمــن. وهــذا األمــر يثيــر دون شــك 
حفيظــة الســعودية التــي تشــن عدوانــًا ظالمــًا علــى اليمــن منــذ أكثــر 
ــي  ــة ف ــات اإلرهابي ــك الجماع ــم كذل ــام، وتدع ــن ونصــف الع ــن عامي م
العــراق فــي إطــار سياســتها الراميــة إلــى إضعــاف محــور المقاومــة خدمــة 

للمشــروع الصهيوأمريكــي فــي المنطقــة.
وأخيــرًا البــدّ مــن التذكيــر بــأن الســعودية تســعى إلــى تطبيــع 
عالقاتهــا مــع الكيــان الصهيونــي، ولهــذا تــرى فــي حــزب اهلل وباقــي 
محــور المقاومــة عقبــة أساســية تحــول دون تحقيــق هــذا الهــدف ألن 
ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــر األراض ــرورة تحري ــى ض ــر عل ــة تص المقاوم
وترفــض أي مشــروع إقليمــي أو دولــي مــن شــأنه أن يخفــف الضغــط 
ــز  ــر بتعزي ــكل كبي ــاهم بش ــد س ــر ق ــذا األم ــالل. وه ــان االحت ــى كي عل
موقــف حــزب اهلل لــدى شــعوب المنطقــة التــي تــدرك جيــدًا بــأن 
المقاومــة التــي تدعمهــا إيــران بقــوة هــي األمــل الوحيــد المعــوّل عليــه 
ــر  ــي دح ــا ف ــا وطموحاته ــق تطلعاته ــة وتحقي ــة األم ــتعادة كرام ــي اس ف
الكيــان الصهيونــي وحماتــه الغربييــن واإلقليمييــن وفــي مقدمتهــم 

الوقتأمريــكا والســعودية.

علــى غــرار الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات والعائــالت كمــا األشــخاص، تســير الحيــاة السياســية، 
ســواء المحليــة ألي بلــد أو اإلقليميــة أو الدوليــة.

فبينمــا تتفــاوت العالقــات بيــن المــودة والشــقاق والعــداء وانعكاســات ذلــك علــى الممارســات 
مــن التعــاون أو التنافــس أو الصــدام، فــإن السياســة هكــذا.

ــدا  ــدو تعقي ــاك يب ــور وهن ــد األم ــون تعقي ــن يحاول ــرون مــن االســتراتيجيين والمتخصصي كثي
متعمــدا لقصــر التعامــل بالسياســة علــى فئــات بعينهــا بهــدف الخــروج بمضمــون مفــاده أن 
ــإن الهــدف النهائــي لذلــك هــو إمــالء السياســات أو  ــد ف للسياســة أهلهــا وأنهــا للخاصــة، وبالتأكي
ــاره تدخــال فيمــا ال يعنــي مــن يتــم اإلمــالء عليهــم!  نــزع شــرعية االعتــراض أو المناقشــة باعتب

فــي حيــن أن السياســة هــي نــوع بســيط مــن 
التعامــالت يمكــن ان يراهــا المــرء فــي تعامالتــه 

ــة. اليومي
بالمقابــل، ال نريــد أيضــا أن نقــع فــي فــخ 
ــذي يخــرج الحديــث عــن  التبســيط المخــل وال
نقــول  أن  فقــط  نريــد  ولكــن  العلميــة،  نطــاق 
إن التعقيــد الشــديد يخــرج أيضــا عــن نطــاق 

العلميــة.
وربمــا مــا يجعلنــا نحتــاط مــن التبســيط 
هــو أن السياســة علــم وفــن وأن لهــا مــدارس 
متعــددة تتوقــف علــى المفاهيــم والمنطلقــات 
يجعــل  مــا  والخلفيــات،  والتوجهــات  والمبــادئ 
مخــال،  تبســيطا  لهــا  البعــد  األحــادي  التنــاول 
كمــا ان كثيريــن ال يجيــدون علــم وفــن التعامــل 

اليومــي، وبالتالــي ال يســتطيعون فهــم أو التعامــل مــع السياســة، ناهيــك عــن أن المعلومــات هــي 
ــف فــي وســط  ــاول السياســة ســواء فــي التحليــل او الممارســة وهــي تختل جــزء رئيــس فــي تن

ــر والدقــة. السياســة عــن وســط االجتمــاع مــن حيــث التوف
هــذه المقدمــة التــي طالــت تهــدف الــى محاولــة تحديــد أهــداف بعــض السياســات المحليــة أو 

االقليميــة أو الدوليــة ومحاولــة رصــد أهدافهــا الخفيــة ومحاولــة استكشــاف هدفهــا النهائــي.
كثيــر مــن السياســات المحليــة وال ســيما فــي النظــم االســتبدادية تهــدف الــى إيصــال رســالة 
ــم مــن  ــب ولديه ــه الغي ــي يســتقرئون ب ــم لدن ــا عل ــة مفادهــا أن الســلطة والحاكــم لديهم ضمني
ــها  ــة معاش ــرغ لمالحق ــا اال التف ــس عليه ــر لي ــر، وان الجماهي ــى الجماهي ــى عل ــا يخف ــرار م االس
اليومــي ولتتــرك السياســة الهلهــا، والمفارقــة ان هنــاك مواطنيــن آخريــن يروجــون لذلــك ســواء 

ــرع أو باألجــر! بالتب
وكذلــك علــى المســتوى اإلقليمــي، فــإن األمــور تــدار بمعــزل عــن الوضــوح وفــي أجــواء غامضــة 
فــي حيــن يطلــب إلــى الجماهيــر المشــاركة بالتوقيــع فقــط علــى قــرارات حكامها إلكســابها شــرعية 
شــعبية، والجديــد حاليّــا وبعــد »الربيــع العربــي« المزعــوم هــو تهميــش الشــرعية الشــعبية 
واالعتمــاد فقــط علــى شــرعية القــوة، ســواء القــوة اإلقليميــة أو قــوة الســلطات المحليــة وبطشــها.

وعلــى المســتوى الدولــي فــإن األمــور تــدار بشــريعة الغــاب، وتقــوم المؤسســات الدوليــة بــدور 
العــراب لهــذه الشــريعة، وتشــكيل مجلــس األمــن الدولــي ووجــود دول دائمــة العضويــة ممــن 
لديهــم حــق الفيتــو لهــو أكبــر دليــل علــى مؤسســات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وكيــف تمــت 

ترجمــة انتصــارات وهزائــم الحــرب.
مــا يهمنــا فــي هــذا المقــال هــو انعكاســات ذلــك علــى وضعنــا الراهــن ومحاولــة توصيــف عــام 
للوضــع الدولــي واإلقليمــي والمحلــي بكلمــات بســيطة خاليــة مــن التصنيفــات والتعقيــدات التــي 

تحــرف غالبــا عــن جوهــر الصراعــات وتميعهــا.
مــا نــراه أن هنــاك اســتقطابًا دوليًّــا بيــن عضــو يســتميت للحفــاظ علــى ســيادة العالــم رغــم 

ــح أعضــاء آخريــن، وهــذا العضــو هــو الواليــات المتحــدة، وألن الواليــات  ــا منــه لصال انتزاعهــا عملي
المتحــدة علــى رأس تكتــل وال تقــوى علــى الســيادة المنفــردة، وألن المنافســين هــم تكتــالت أيضــا، 
فــان الصــراع الدولــي هــو صــراع تكتــالت، يتصــدره مــن هــم علــى رؤوس قائمتهــا إمــا بحســاب 

القــوى الفعليــة التــي تؤهلهــم العتــالء القائمــة أو بحســاب التاريــخ وأمجــاد الماضــي وهيبتــه!
والمشــكلة الكبــرى ان امريــكا تعتلــي قمــة تكتــل مــأزوم، ال يقتنــع بقيــادة أمريــكا وال هــو قــادر 

علــى القيــادة.
وعلــى الجانــب اآلخــر الصينــي الروســي، لــم تعــد االمــور عقائديــة كمــا هــو فــي الماضــي، ولــم 
يعــد النفــوذ العقائــدي وال تكتالتــه هــي الحاكــم كعهــد االتحــاد الســوفياتي، وانمــا هنــاك تحالفــا 
يبــدو وكأنــه مضــادا للســيادة االمريكيــة وال يمتلك 
القــوة وال القــدرة علــى ســيادة العالــم، أي عنوانــه 
رفــض القطبيــة األحاديــة االمريكيــة والعجــز عــن 

تشــكيل قطبيــة احاديــة.
ــن  ــا ع ــب رغم ــة تص ــإن المعرك ــا ف ــن هن وم
البــاردة  للحــرب  مشــابه  إطــار  فــي  الجميــع 
ومناطــق  المصالــح  علــى  الحفــاظ  وعنوانــه 
النفــوذ ومشــكلته هــي تحديــد هــذه المناطــق 
التــي اختلفــت خريطتهــا بفعــل اختــالف منطــق 

الصــراع.
لــم يعــد الصــراع بيــن معســكر رأســمالي 
ــاز، أي  ــاك دول لعــدم االنحي وآخــر شــيوعي، وهن
أن منطــق »باندونــج« والــذي تبلــورت عنــه دول 
ــرب  ــا االق ــودا وانم ــد موج ــم يع ــاز ل ــدم االنحي ع

ــوذ. ــو« بتقســيم مناطــق النف ــو منطــق »ســايكس بيك ــن ه ــع الراه للواق
مــا يزيــد الوضــع الراهــن تعقيــدا هــو ان التقســيم االول كان تقســيما الرث امبراطوريــة عثمانيــة 
محتلــة لالراضــي، ام التقســيم الحالــي فهــو الرث منطقــة ذاقــت طعــم االســتقالل الوطنــي 

وحاربــت مــن أجلــه!
إن قــوى المقاومــة أجهضــت وال زالــت تجهــض مشــروع التقســيم الدولــي، ولهــذا فــإن الحــرب 

االســتعمارية تــدور علــى خطيــن متوازييــن:
أولهمــا تمهيــد األرض للتقســيم بــزرع أســس تقســيمية مثــل القوميــات واألعــراق والمذاهــب 

والطوائــف.
وثانيهمــا شــيطنة المقاومــة وعزلهــا ألنهــا الوحيــدة التــي تحمــل رايــة االســتقالل الوطنــي 

ــدة. ــات الوح ــل راي وتحم
ــا  ــالء له ــزرع عم ــة ت ــا امبراطوري ــاك جيوشً ــو أن هن ــراه مخــال ه ــكل تبســيط ال ن ــراه ب ــا ن م

لتمهيــد األرض، وهــؤالء العمــالء تتعــدد مســتوياتهم ووظائفهــم ومياديــن عملهــم.
ــادة  ــن ق ــيات وبي ــركات والميليش ــن الح ــيس وبي ــراد كجواس ــن األف ــراوح بي ــتوياتهم تت فمس
المياديــن  تشــمل  عملهــم  ومياديــن  ورئاســية.  ملكيــة  مســتويات  الــى  وصــوال  االنفصالييــن 
اإلعالميــة والثقافيــة والدينيــة والعســكرية. والهــدف هــو القضــاء علــى المقاومــة كفكــرة وعلــى قوتهــا 

ــة. ــا كحرك وامداداته
يمكــن فــي هــذا اإلطــار قــراءة التفاصيــل الكثيــرة مــن األحــداث والتحالفــات والسياســات 
والتوجهــات والحــركات واألحــزاب والمؤتمــرات والفضائيــات والتصريحــات والخطابــات، ســواء فــي 

معســكر المقاومــة او معســكر االســتعمار.
معســكر المقاومــة ممتــد ليشــمل جميــع الطوائــف والمذاهــب واألحــزاب واألفــراد، وكذلــك 

معســكر التبعيــة والعمالــة والخيانــة.
وفي وقت عصيب تمر به األمة حاليًّا فإن التبعية والخيانة هما زمالء تحت راية واحدة!


