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من خالل عنوان مثري ،يق ّدم لنا صحايف أمرييك مخرضم ع ّدة دروس يف
باب يستهجنه األكادمييون يف أغلب األحيان،
الكتابة السياسية ،من ٍ
وهو متمثّل يف التغطية املبارشة التي ال ترتافق مع استشهادات
انتقاصا
ومصادر ومراجع معت َمدة ،من دون أن يكون ذلــك
ً
من أهميتها.

البنكية ودهاليزها يف الفصل السادس ،لنعود يف الفصل الذي يليه إىل
مصائر النفط اإليراين وتعرثاته .ث ّم إنّه يسلك مجد ًدا الحقل السيايس
مع تجارب الربيع العريب ذات الصلة ،يف الفصل التاسع ،قبل أن يعود
ويسلك دروبًا نغوص خاللها يف الحقل الديبلومايس ،مع مفاوضات
فيينا ،يف الفصل العارش.

والواقع أ ّن قراءة كتاب حروب إيران تجعل القارئ الذي ينطلق من
يغي رأيه .فرسعان ما يكتشف أ ّن صاحب الكتاب
أحكام مسبقة ّ
فاصل نقديًا
ً
يتعامل باحرتام كبري مع املادة التي يتناولها ،واض ًعا
كأي باحث جامعي رصني مع فارق
دامئًا بينه وبينها .فهو يشتغل ّ
صح التعبري ،يعود إىل أنّه يقف يف امليدان ويتابع
لوجستي ،إ ْن ّ
علم أ ّن هذا الرسم يأيت يف شكل
انطالقًا منه رسم املشهد السيايسً ،
ترسيم سيايس مرت ِّدد وطويل ال يُفصح عن مجمل الصورة سوى بعد
ع ّدة فصول .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن جاي سولومون هو كبري
املراسلني الخارجيني يف صحيفة وال سرتيت جورنال The Wall
 Street Journalاألمريكية ،وإىل أنّه قد غطّى عىل مدى أربع سنوات
متتالية مجريات املفاوضات حول االتفاق النووي بني إيران من جهة،
والواليات املتحدة وحلفائها الغربيني من جهة أخرى.

وعب جميع هذه املسالك املتشابكة واملتن ّوعة ،يبقى املؤلف مشدو ًدا
ْ
إىل هدف معريف واحد؛ هو فهم املعنى اإلسرتاتيجي األبعد لحروب
إيران ،وهي حروب ت ُِّبي له أنها حروب عىل إيران بقدر ما هي
حروب إليران .وهذا األسلوب الرتكيبي الذي يعتمده سولومون
يف بناء موضوعه ،وبناء تحليله ،هو األسلوب نفسه الذي يعتمده
املؤلفون الجامعيون عندما يقومون مبقاربة متع ِّددة االختصاصات.

ويف هذه املراجعة ،سنتابع الجانب الف ّني من الكتاب؛ بالنظر إىل ما
فيه من مكامن ق ّو ٍة تفيد املؤلفني ،مع ت ْرك متابعة الجانب السيايس
منه لغرينا.

بناء الموضوع
ينطلق املؤلف من مالحظة سوسيو-سياسية تفيد أنّه ما من قوة
غربية عظمى ،حتى اليوم ،قامت مبا قامت به الواليات املتحدة يف
مواجهتها للجمهورية االسالمية اإليرانية؛ إذ لجأت إىل ع ّدة إجراءات
وشل
التجسس واملعارك املرصفيةّ ،
واسعة ومتناسقة ض ّمت أعامل
ّ
حركة املواصالت وتطويق رشكات التأمني ،وصولً إىل السالح األمىض
املتمثّل يف تجفيف الصادرات النفطية اإليرانية .ثم يعود املؤلف،
فصل ،إىل تحليل املعطيات التي جمعها ،معطًى
عىل مدى أحد عرش ً
إثر معطًى ،يف كل ميدان من امليادين التي يستكشفها ،إذ تنكشف
بالتدريج الصورة أمام القارئ.
غري أ ّن "أقوى" ما يف أسلوب املؤلف يقوم عىل اعتامده بوصل ًة تفسريي ًة
واحدةً ،يف وقت ينتهج فيه ع ّدة مسالك مختلفة .فهو يأخذنا إىل
الحقل السيايس عندما يتكلّم عن "محور املقاومة" يف الفصل الرابع.
ث ّم ينتقل بنا إىل الحقل الفيزيايئ عندما يثري مسألة مراكز األبحاث
النووية يف الفصل الخامس .وبعد ذلك ،نذهب إىل حقل املعامالت

تقنية جمع المعلومات
يعتمد املؤلف يف تعامله مع املوضوع عىل تقنية تُس ّمى التقرير
املع َّمق  ،In-depth reportingوهي تقنية تقوم عىل التع ّمق يف
التحقيق الصحايف الذي يغدو بعد ذلك مبنزلة تحقيق بحثي؛ بالنظر
إىل عودته ،م ّرات عديدةً ،إىل املوضوع  -من جوانب كثرية ومن زوايا
يتبي فيه الخيط األبيض من الخيط األسود .وت ُوائِم
مختلفة  -حتى ّ
هذه التقنية يف منهجها املقابلة املع َّمقة  In-depth interviewالتي
يعتمدها علامء االجتامع يف البحث السوسيولوجي ،ذلك أنّهم كث ًريا
ما يعودون إىل مقابلة صاحب التجربة حتى إشباع املوضوع حقّه،
وحتى تكوين الصورة العميقة للظاهرة املدروسة؛ أي حتى بلوغ
معنى الظاهرة .ومن ث ّم ،فإ ّن سولومون (الصحايف) يبحث عن معنى
املوقف السيايس ،يف حني يبحث عامل االجتامع عن معنى الظاهرة
االجتامعية .بيد أنّها يلتقيان منهج ًيا من حيث ال يدريان.
فمن خالل االعتامد عىل هذه التقنية ،يتمكّن املؤلف ،من كشْ ف
ارتباط عدم تدخّل الواليات املتحدة األمريكية يف سورية لحرصها عىل
عدم إفشال مفاوضاتها مع إيران يف امللف النووي ،عىل الرغم من
تجاوز النظام السوري الخطوط الحمراء التي كان قد وضعها الرئيس
نفسه يف هذا الصدد؛ إذ إ ّن التحقيقات التي قادها سولومون
أوباما ُ
مع الوزير كريي ،عىل مدى ع ّدة سنوات ،عىل غرار التحقيقات التي
كان يجريها مع أعضاء فريق العمل لوزير الخارجية األمريكية ،أوصلته
إىل كشف الحقيقة التي كانت تقف عليها مواقف واشنطن السياسية
عىل املستوى اإلسرتاتيجي.
وكذلك الحال بالنسبة إىل املواقف املتش ِّددة للقوى األوروبية
املشاركة يف املفاوضات ،وبخاصة املوقف الفرنيس الذي مل يأخذه

مراجعات وعروض كتب

139

حروب إيران

الوزير األمرييك يف الحسبان السيايس من الناحية اإلسرتاتيجية .فقد
كان مساعدو الوزير كريي يــر ّددون أ ّن الفرنسيني سيكونون أول
األطراف املتوجهة إىل طهران إلبرام صفقات اقتصادية ما إن يت ّم
التوصل إىل اتفاق نووي.

ِ
يكتف باستنطاق صاحب العالقة املبارشة
ذلك يعني أ ّن الصحايف مل
سب آراء املستشارين
(الوزير) ،فهو قد كان
ً
حريصا أيضً ا عىل ْ
السياسيني املشاركني يف صنع مواقف املسؤول ،وهو ما ّ
يدل عىل
حس علمي سوسيولوجي جعله ال
مهن ّية سولومون العالية ،وعىل ٍّ
يهمل املصادر الثانوية للمعرفة ،عند صغار األعوان؛ ذلك أ ّن كل
رصح به بعضهم يف البنية الفوقية
املعرفة املوضوعية ال تقوم عىل ما ي َّ
وأساسا ،عىل ما يُنسج يف البنية التحتية
فحسب ،بل تقوم أيضً ا،
ً
ويدور فيها.

بين االستقصائي والسردي
إ ّن ميزة األسلوب الصحايف الذي يعتمده سولومون يف كتابه هي
ثنائ ّيته التي متنحه قسطًا كب ًريا من التشويق .وال يتفق هذا التقليد
الصحايف مع التقليد البحثي األكادميي النابذ للرسد يف عموم أعامله.
مربح يف نهاية
غري أنّه ال يسعنا سوى اإلقرار بأ ّن هذا األسلوب
ٌ
املطاف .فعندما يتابع املؤلف "حرب الريـال" ،يف الفصل السادس،
فإنّه ال يكتفي بالتعليق الفوقي عىل أزمة العملة األجنبية يف إيران
وما تسببت به من مشكالت اجتامعية ،بل إنّه يذهب إىل وقائع
ميدانية عديدة يف جميع أنحاء البالد (إغالق ع ّدة مصانع ،والعجز
عن تأمني مواد أولية ،ورصف العديد من العامل واملوظفني ...إلخ)،
وهي وقائع مستقاة من ِس َ ٍي نقلتها مصادر محلّية أو نقَلها مراسلون
أجانب ،أو هي مشاهدات عين ّية ،ساهمت كلّها يف رسد االنعكاسات
والتحقيق يف أسبابها الحقيقية.
إ ّن األمر الذي ساهم يف دفْع النظام اإليراين إىل القبول بالتفاوض
يف مرشوعه النووي ،بحسب املؤلف ،هو أ ّن تحقيق هذا املرشوع

كان يشكّل ،استنا ًدا إىل ما كان يكرره اإليرانيون ،حلمهم األكرب الذي
يُشبه حلم الهبوط األمرييك عىل سطح القمر يف السبعينات من
القرن املايض.
ويف هذا السياق ،ال ب ّد من اإلق ـرار أ ّن هذا األسلوب الــردي/
االستقصايئ يجعل املادة الفكرية املنقولة ماد ًة حيّةً .فإذا كان
األكادميي يق ّدم للقارئ ماد ًة جافةً ،بعيد ًة عنه نسبيًّا ،يف شكل وجبة
غذائية باردة ،فإ ّن الصحايف يقوم بتقديم مادة ح ّية لق ّرائهُ ،مخاط ًبا
فيها عقولهم ومشاعرهم عىل ح ّد سواء.
تقل
أتوصل إليه هو أ ّن املادة الرسدية /االستقصائية ال ّ
ما أريد أن ّ
أي مادة بحثية أكادميية معروفة ،إذ يقرتب
أهمي ًة علمي ًة عن ّ
صاحبها (الصحايف) من أن يكون عامل أنرثوبولوجيا وسوسيولوجيا يف
ٍ
آنٍ
واحد ،من دون أن يُخضع نفسه لقواعد البحث السوسيولوجي
أو األنرثوبولوجي.

المصادر المعتمدة
يلجأ سولومون يف عملية التوثيق ،ضمن قاعدة التوثيق املتعارف
عليها ،إىل مصادر أ ّولية (ما قاله رسميًا الوزير اإليراين محمد جواد
ظريف ،أو الوزير األمرييك جون كريي) ،سواء كانت هذه املصادر له
أو لصحافيني آخرين مثله .بيد أنّه يلجأ أيضً ا إىل مقابالت مبارشة قام
بها هو شخص ًيا مع الرئيس السوري ،ومع القيادي خالد مشعل ،عىل
أنّه ليس مث ّة من ٍ
لبس يف األسئلة ،أو يف املادة التي ت ّم جمعها؛ ذلك
أنّه يُجري مقابالته بأسئلة واضحة ،باحثًا عن إجابات واضحة أيضً ا.
غري أنّه يُق ّر يف النهاية بأ ّن األجوبة التي جناها كانت أيديولوجي ًة
محضةً ،وأنّها كانت بعيد ًة عن تطبيقاتها الواقعية .وعندما ال
تتوافر لديه مصادر أولية يف موضوع شائك ،كموضوع الطائفية يف
العراق ،فإنّه ميتنع عن التعليق ،متحفظًا عن مقوالت شائعة ال تفيد
التحليل املوضوعي؛ كمقولة الهالل الشيعي ،أو سواها من املقوالت
حول األكراد.
ويف املقابل ،يذكر املؤلف الطموحات اإلسرتاتيجية اإليرانية الكبرية
التي أطلق االجتياح األمرييك لها العنان ،مش ًريا إىل أخطاء إسرتاتيجية
أمريكية من "العيار الثقيل" كانت قد ب َنتها إدارة الرئيس بوش ،انطالقًا
"كس ظهر" نظام
من كت ّيب تحليل إسرتاتيجي َج َزم يف حينه أ ّن ْ
البعث يف العراق سيؤدي إىل تركيع إيران سياسيًا ،وهو ما يعني،
بحسب سولومون ،أ ّن الواليات املتحدة هي – موضوعيًا  -رشيك
فاعل يف ظهور ما يُعرف أمريك ًيا بـ "حروب إيران".

140
احترام ذكاء القارئ
ال يعتمد املؤلف بتاتًا عىل لغة الجزم الفوقية ،وال عىل لغة اإليحاء
"الخبيثة" ،بل إنّه يبقى دامئًا ضمن لغة الرسد والتحقيق .وتُولِّد هذه
اللغة نو ًعا من الحرية بني املؤلف والقارئ .فاملؤلف يرسد طو ًرا،
فيثري فضول القارئ مع مسح ٍة من الحذر .وهو طو ًرا آخر يستقيص
ويتحقَّق ،فريتاح القارئ الذي يجد أ ّن األفكار التي قُ ّدمت له غري
قابلة للتشكيك؛ لكونها م ّرت مبصفاة املسا َءلة.
إ ّن املؤلف يحرتم ذكاء القارئ ،وهذا ما ينعكس إيجابيًّا عىل مقاربة
القارئ للكتاب .وينتج من العملية َعقْد صدقيّة رمزيّة بني الطرفني،
لكل منهام .فعند تناول املؤلف الحصار املايل الذي
عىل نح ٍو ُمريح ّ
فرضته اإلدارة األمريكية عىل إيران ،يكشف عن أمرين؛ أحدهام
يتعلق ٍ
بفيض من البنوك الغربية (األمريكية والربيطانية والسويرسية
والفرنسية واللكسمبورجية) التي كانت ت ُغطّي ته ّرب البنوك اإليرانية
من رقابة وزارة الخزينة األمريكية ،بالتعاون مع مرصف صغري يف ديب،
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وهو أم ٌر يشري إىل اخرتاقٍ كبري وعميق للمنظومة املرصفية الغربية
التي كان يعمل جزء منها  -ال يُستهان به  -ملصلحة إيران ،يف عقر
دار البلدان الغربية ،ال يف جزر الكاريبي فحسب .أ ّما األمر الثاين
الذي يكشفه سولومون ،فهو دهشة املسؤولني املاليني والسياسيني يف
تبي لهم ،من خالل هذا االخرتاق املديد ،مدى
واشنطن؛ ذلك أنّه قد ّ
مهارة الالعب اإليراين يف "لعبة الشطرنج" .وقد المست هذه الدهشة
أحيانًا حدود اإلعجاب الف ّني بالقدرات اإليرانية ،مع تحفّظ تا ٍّم عن
مرشوعها السيايس بطبيعة الحال.
كل ذلك يكشفه لنا هذا الكتاب الذي ال يُشعر القارئ بامللل يف
ّ
أي فصل من فصوله ،بل إنّه  -عىل العكس من ذلك  -يش ّد القارئ
ّ
فصل بعد فصل إىل الخامتة ،حيث يستخلص فيها املؤلف أه ّم ما
ً
قائل يف السطر األخري
توصل إليه يف معنى حروب إيران الراهنةً ،
َّ
منها عىل نحو مريب" :قد تكون حروب إيران عىل وشك الدخول يف
فصل جديد من فصولها" .وال ّ
شك يف أ ّن املستقبل القريب هو وحده
الكفيل بتأكيد هذا االستنتاج امل ُقلق أو نفيه.

