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بوطرفة أمين@

النظام العاملي اجلديد والشرق
األوسط  :قــراءة يف مقـاربـات
اخلطـاب الفكـري األمــريكي

امللخص :حياول هذا البحث معاجلة مشكلة عالقـة النظام العاملي اجلديد بقضايا املنطقة
الرشق أوسطية والتأثريات املتبادلة بينهام  .انطالقا من استقراء اخلطاب الفكري ملجموعة
من املفكـرين الذيـن يمكن اعتبـارهم ضمن األكثـر تأثريا يف الـرأي السيـايس والفكري
األمريكي الـراهن عىل اختالف وتنـوع منظوريـاهتم للقضيـة الرشق أوسطيـة والنظام
العـاملي .ويتعلق األمر بخمسـة نامذج :هنري كيسنجـر .فرنسيس فوكـوياما .صموئيل
هنتنغتون .بـرنارد لويس ونعـوم تشومسكي .ويـستمد هذا البـحث أمهيته انطالقا من
تنـاوله للخطاب الفكـري املركزي للنـظام العاملي وتـأثرياته يف أهم مناطق العـامل حراكا
سياسيا  .أي الرشق األوسط .حيث سيعمد هذا البحث تقييام ونقدا هلذه املقاربات ملحاولة
صوغ منظور عن واقع عالقة النظام العاملي باملنطقة الرشق أوسطية ومآالت هذه العالقة.
الكلامت املفتاحية :النظام العاملي اجلديد  .فكر أمريكي  .رشق أوسط.

مقدمة:

*خمـرب الفلــسفــة
وتـارخيهـا ,جامـعة
وهران  , 2اجلزائر,
إرشاف:أ,د هبادي منري

إذا ما أردنـا البحث عن مقيـاس للتاريخ فيـمكن القول عىل العـموم بأنه مقـياس احلرب
والسياسة .فالتاريخ العام أو التـاريخ املتعارف عليه يف الوعي اجلمعي هو تاريخ األبطال
والقادة واحلـروب واحلضارات .لذا يمكن اعتـبار احلرب والسياسـة ثنائيتني مرتادفتني
حتركان معـا مسار التـاريخ أو هكذا يبـدو .فعىل الرغم من ظهـور أصناف جـديدة من
التـأريخ مثل تاريخ العلـوم و تاريخ املعارف وغريهـا  .إال أن التاريخ بشـكله العام يبقى
حييلنا لتاريخ السياسة واحلروب أكثر من أي جمال آخر.
إن احلرب والسياسة ال وجود ألحـدمها بدون اآلخر .وإذا انتفت احلرب فان السياسة لن
جتد مربرا لوجودها! وبالتأكيد ال وجـود ال حرب وال لعسكرة البرش بدون اسرتاتيجيات
سياسـية  .لذا أمكن القـول أن احلرب والسيـاسة يتعايـشان يف عالقة تبـادلية رضورية
لوجود كل منهام.
ويبـدو هذا املدخل لتحديـد ماهية العالقة بـني احلرب والسياسة رضوريـا لفهم إشكالية
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عالقـة النظام العاملـي اجلديد بقضايـا منطقة الرشق األوسط  .حـيث جيد مرشوعيته من
منطـلق أن منطقة الرشق األوسط احلالية متثل بؤرة القالقل احلـربية والسياسية الراهنة
بامتياز .إن قضيـة ما يعرف بمنطقـة الرشق األوسط هي أكثر من جمـرد أزمة سياسية
ونزاعات مـسلحة  .إهنا قضية ذات أبعاد تارخيية وإسـرتاتيجية وسياسية  .يتداخل فيها
البعـد املحيل واإلقلـيمي والعـاملي .وتـتامزج فيـها عـوامل الـسيـاسيـة واالقتـصاد
واإلسـرتاتيجية واحلرب والدينية وغريها .وإذا كان الـنظام العاملي اجلديد يقيم مرشوعية
وجوده عىل أنه مـرشوع إلحالل السالم الـدائم عرب استنـاده لشعـارات الديمقـراطية
واحلرية .فان مرشوعية سالمه هذا معرّضة ألشد درجات اخلطر بفعل تطورات األحداث
يف املنطقة الرشق األوسطية  .حيث تتصادم النزع األيديولوجية التي تدعي كل منها صوغ
رؤاها اخلاصة لنظام عاملي جديد تعارض به النظام العاملي القائم راهنيّا.
إن النظـام العاملي اجلديد الذي رُسـمت مالحمه يف العامل بعد اهنيار املعـسكر السوفيايت
جيسد انتصار نمـوذج الليربالية اجتامعيا والرأساملية اقـتصاديا والنموذج الديمقراطي
سياسيا .حتى وصل األمر بفرنسيس فوكوياما ألن يعلن أن هذا النظام العاملي اجلديد هو
هناية التاريخ! فالـنظام العاملي هذا إن كان جيد له ثابتا فهو يف الواليات املتحدة األمريكية.
حـيث أن النظام العاملي اجلديـد يقوم عىل فكرة الريادة واالسـتثناء األمريكي .فهو أو كام
يـسمى بـالعوملـة أو األمركـة_عند مـعارضيه_ هـو انتصـار ملا يـسميه ألكـسندر
كوجيف  Alexandre Kojèveالـطريقة األمـريكية يف احلـياة  .American way of lifeوهو عىل
الـعموم يمثل هناية األيديولوجيات أو انتصـار األدلوجة الواحدة  .ومشكلة منطقة الرشق
األوسـط متثل يف خطرها عىل تناغم هذا النظام العـاملي بفعل نشاطها األيديولوجي  .حيث
تعترب املنـطقة حية ايديولوجياً ال بل مفرطـة يف نشاطها األيديولوجي .ويكفي أن ننوه ألن
مسترشيف ومنـذري قيام احلرب العامليـة الثالثة_او الرابعـة_ ال يمر أحدهم إال وانكب
اهـتاممه بدراسة أحـوال الرشق األوسط .مشـاريع دينية  .سيـاسية  .حركـات مسلحة
راديكاليـة  .قوميات  .رصاعات عرقـية وإثنية ودينية  . ...كل هـذا وأكثر هي من مكونات
القـدر الرشق األوسطي الذي هيدد يف أي حلـظة باالنفجار يف وجه النظـام العاملي بريادته
األمريكية.
من هنا جيـد هذا البحث أمهيته مـن حيث أنه يمثل قراءة يف خـطاب مركز الـنظام العاملي
ورؤيته للقضية الـرشق األوسطية .حيث أنه هذا العمل البحثي سيتطرق ملنظورات خطاب
نخـبة من املفكـرين واملنظـرين السـياسيني الـذي يمكن إدراجهم داخل جمـال اخلطاب
األمـريكي  .وسيتم انتـقاء هؤالء عىل تعـارض أفكارهم وتقـارهبا ملحاولـة صوغ رؤية
تقريبية عن اخلطاب الفكري األمريكي وقراءته لتأثري األزمات الرشق أوسطية يف مستقبل
النـظام العاملي .حيث سيتم تناول مخسة مفكرين (هنري كيسنجر  .فرنسيس فوكوياما .
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صمـوئيل هنتنغتون  .نعـوم تشومسكي  .بـرنارد لويس ) حماوال االجـابة عن اشكالية
طبيعة مقـاربات اخلطابـات األمريكية حـول متثل واقع ومستقبل النـظام العاملي يف ظل
أحداث املنطقة الرشق أوسطية.
I

املقاربات
مقاربة هنري كيسنجر

هنري كيسنجر أحد أكثر الشخـصيات السياسة تأثريا يف القرن الواحد والعرشين  .سطع
نجمه إبـان توليه لوزاريت الدفاع واخلـارجية األمريكية يف سبعـينيات وثامنينيات القرن
املايض .يعترب العـقل املدبر لعملية السالم بني مرص وإرسائيل عقب حرب أكتوبر 1973م .
وعملـية االنسحاب األمـريكي من فيتنام يف 1971م الـتي حصل إثرها عـىل جائزة نوبل
للسالم .كذلك يعتـرب كيسنجر أحد أهم وجـوه سياسة تقارب أمـريكا مع الصني يف بداية
الثامنينيات .وحاليا صاحب مـؤسسة استشارات سياسية واقتصادية  .وله عدة مؤلفات
يف املجال السيايس.
ينتمي هنري كيسنجر للمدرسـة الواقعية يف السياسية  realpolitikفكرا وتطبيقا  .فقراءته
للنظام العـاملي تقوم عىل مبدأ توازن القوى  .وحسبه أن ال سالم بدون حتقيق مبدأ توازن
القوى .وكل خلل يف تـوازن القوى سيـؤدي إىل اهنيار الـنظام العـاملي وخلل يف السالم
العاملي .يدعو كيسـنجر لألخذ باملثال الوستفايل (اتفاقية وستفاليا 1648م) التي تفرتض
مبدأ توازن القوة واالعرتاف املتبادل بني الدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية .بمعنى
آخر كيـسنجر حيذر من أي كيان سيايس ذو طمـوح توسعي هيدف ألن يتعاىل عىل النظام
العاملي بصيغـته (الوستفالية) .يعود كيسنجر للتاريخ ،مربزا أهم من حاول هذا األمر بعد
معاهدة وستفاليا .لويس الرابع عرش  .نابليون  .هتلر  .االحتاد السوفييتي  .االيديولوجيا
القومية العربية (مجال عبد النارص .صدام حسني)  !...حيث أن كل حماولة لتجاوز النظام
العاملي هبـدف صوغ نظام عاملي جـديد مأمول متثل خطـرا عىل االستقرار العاملي حسب
كيسنجر .هلذا نـجد كيسنجر يعترب الصني أقل خطرا من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية .
ألن هذه األخرية حسبه تعمد إىل توظيف اخلطاب الديني اخلاليص لبناء نظام عاملي حسب
رؤيتها اخلاصة تريد أن تفرضه عىل العامل)1(.
بـالنسبة لقضيـة الرشق األوسط فمنظوريـة كيسنجر للقضيـة تفصيلية  .وحتمل أبعادا
تـطبيقية .من مـنطلق خربته يف امليدان إثـر شغله ملنصب سيـادي يف السياسـة اخلارجية
األمـريكية وتعامله املـبارش مع عدة قضايـا مهمة يف املنطقة أمههـا حرب أكتوبر 1973م
والـثورة اإليرانية  .وبعـدها انطالق احلرب اخلليـجية األوىل .يؤكد هنـري كيسنجر مرة
أخرى تـصور الواقعية الـسياسية يف املنـطقة  .ويرى أن تطبـيق الواقعية السـياسية هو
الضامن الوحيد لتحقيق االستقرار يف منطقة اشتهرت بقالقلها التارخيية واآلنية.
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إن وجود إيران يف املنطـقة وطموحاهتـا األيديولوجيـة  .ورصاعها مع املرجعيـة السنية.
إضافة إىل التعدد اإلثني والعرقي الكبريين  .مضافا هلام وجود دولة جديدة معادية ألغلب
الدول العربية _إرسائيل_ يف قلب املنطقة  .جيعل من منطقة الرشق األوسط منطقة قلقة
واقفة دائام عىل فوهة بركان قابل لالنفجار يف أي حلظة.
بحسب كيـسنجر فـان السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة تتجاذهبـا نزعتني قـد تكونان
مـتعارضتني يف كثري من األحيان  .الواقعـية السياسية القائـمة عىل مبدأ املصلحة  .واملثال
األمريكي الداعي لنرش قيم الليربالية والديمقراطية يف العامل .هاتني النزعتني قد تتعارضان
يف بعض األحيان  .حني تقتيض املصلحة عـدم السري وفق املبادئ .إن كثريا من املناطق غري
جاهزة لتلـقي املثال الليربايل أو ممارسة الـديمقراطية  .سيكون مـن اخلطر التعامل معها
وفقا للمثال األخالقي .إن الـشعارات الديمقراطية املرفوعة يف ما يعرف بالربيع العريب مل
تقد إىل ديمقراطيـات وليدة  .بل قادت إمـا لوصول نخب ديـنية للسلطـة أو عودة السّلط
العسكرية .وهنا مكمن اخلطر يف عقيدة نرش الديمقراطية.
يرى كيسنجر أن منطقة الرشق األوسط منطقة قلقة كثريا  .لسببني :األول تارخيي  .حيث
أن أغلبية دول املنطقة إسالمية  .والتـصور اإلسالمي له نظامه العاملي اخلاص الذي طبق
قديام ويتم استحضاره من قبل احلركات (االسالموية) حاليا  .الن كتلة األفكار هذه متثل
عكسـا شبه كيل وقلبا لنظـام وستفاليا الـدويل( . )2النظام العاملـي املقرتح متمثل حسب
كيسنجر يف حماولة عـوملة الدين اإلسالمي (االيديولـوجيا اإلسالمية) لتحقيق اخلالص
العاملي به  .حـيث يتم انطالقا مـنه تقسيم العامل إىل نـطاقني  .دار اإليامن أو دار السالم .
ودار الكفر أو دار احلرب .السبب الثاين هو سبب جيوسرتاتيجي  .حيث حسب املنظورية
الوستفالية فانه من الرضورة البحث عن مراكز قوى ثابتة ومرتكزات قوية يف املنطقة حتى
يتم بناء نظام مستقر فيها .إرسائيل ال يمكن االعتامد عليها لتحقيق اإلمجاع الذي سيسمح
ببناء نظـام رشق أوسطي  .ألهنا متـثل دولة معاديـة لكثري من الدول الـرشق األوسطية
اإلسـالمية اهلوية .إيـران متثل خطرا عىل النظـام العاملي الوستفـايل من منطلق امتالكها
تصـورا خاصا عن نظـامها العاملي .بـاقي الدول إما دول فـاشلة أو غري مسـتقرة نتيجة
للـثورات واألزمات الداخلية .تبقـى دولة واحدة متتلك استقرارا داخليـا وجاذبية إقليمية
نسبيـة  .هي اململكة العربية السعـودية  .وإن كانت توجهات اململكـة العربية السعودية ال
تالئم منظومة النـظام العاملي متاما  .وجب عىل السياسـة اخلارجية األمريكية أن تأخذ يف
االعـتبار أن سياسة الدولة السعودية الـداخلية هذه حتى وإن تعارضت مع املثال الليربايل
الذي يدعو إليه النظام العاملي اجلديد فإهنا تبقى احلليف الرضوري يف الرشق األوسط عىل
رأي كيسنـجر .وإذا أخذنا باملبدأ الـوستفايل بعدم التدخل يف الشـؤون الداخلية فان األمر
سيحل اإلشكال إثرها! .من هنا يظهر بوضوح حتى وان كان كيسنجر بخطابه السيايس ال
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يرصح به ضمنا  .فانه _كيسنجـر_ يقف ضد دعاة العوملة الثقـافية  .لصالح املصلحة
اإلسرتاتيجية  .وهل يستطيع منظر الواقعية السياسية أن يعمل بغري ذلك!
يـرفض هنري كيسنجر فكرة الفوضى اخلالقة  .فالنظام العاملي ال جيب أن يقوم عىل مبدأ
املصـادفة .وألن التـدخل اخلارجي القـائم عىل املبـادئ األخالقية بـدون النظـر للواقع
االسرتاتيجي  .هو خمـاطرة كربى  .وعملية مرشحة لالنقالب لضدها_ وهذا ما حدث يف
الرشق األوسط نتيـجة احلملة العراقـية يف سنة 2003م_  .فان رغبـة الواليات املتحدة
األمريـكية يف إزالة نظام شمويل _نظام صدام حسني_ حتى يكون عربة لغريه يف املنطقة
هي عملية مل تكن حمسوبة العـواقب حسب كيسنجر  .ألن ما تـبعها كان أنكى وأمر .لقد
ولّد الفراغ الـسيايس نتيجـة لعدم قابلـية املجتمع العـراقي املنقسـم اثنيا ودينـيا (سنة
وشيعـة) للمامرسة الديمقـراطية .وهذا ما أدى الهنـيار مفهوم الدولـة يف العراق متاما .
حيث تصـاعدت إثرها املـنظامت اجلهادية الـتي تتبنى رؤيتهـا اخلاصة لنظـامها العاملي
املأمول الذي حتلم أن تعوض به النظام العاملي احلايل .بالتايل بدل حتقيق السالم يف الرشق
األوسـط عن طريق نـرش الديمقـراطية  .فـان األمر انقلـب إىل ضده  .حيث حتـول األمر
لفوضى عارمة  .وحتول الرشق األوسط أثرها إىل فوهة بركان نشطة هتدد محمها النظام
العـاملي برمـته .هلذا يقرتح كيـسنجر عـىل النظام العـاملي القائم عىل فـكرة االستثنـائية
والريادة األمريكية إضافة للمبدأ الوستفايل حول توازن القوى واالعرتاف الدويل املتبادل .
بأن يتبـنى إسرتاتيجية أكثر واقعيـة .البد من مزاوجة الطمـوحات األخالقية املعنوية مع
مقاربة تأخذ يف حساهبا العنرص االسرتاتيجي للسياسة.)3(...
يقرتح كيسـنجر تطبيق الـوصفة الوستفـالية بتـأين وبحنكة عـىل الرشق األوسط حتى
ينخـرط يف النظام العاملي .ألن األمـر حسبه هو الوسـيلة األمثل ملواجهة األيـديولوجيات
اإلسالمية التي حتلم بتجسيد نظامها العاملي عىل أنقاض الدول املتهالكة يف املنطقة .وهو ما
جيعل النظام العاملي أمام عـدة حتديات تواجهه قادمة من الرشق األوسط  .خصوصا تلك
القائمة عىل التـوجهات الراديكاليـة احلاملة بفرض نظـامها العاملي كبـديل للنظام العاملي
احلايل .احلل حسب كيـسنجر هو كام سبق ذكـره  .تطبيق املبدأ الـوستفايل حول توازن
القوى  .وبناء كيانات دول قوية مستـدامة قائمة عىل مرشوعية صلبة .لكن يبقى التساؤل
كيف السـبيل إىل ذلك؟ وكيف املزاوجـة بني املثال األخالقـي للنظام العـاملي وبني الواقع
االسرتاتيجي للمنطقة؟ هذه أسئلة يرتكهـا كيسنجر للمستقبل لكي جييب عنها وان اقرتح
بـعض الـسـبل املمـكن الـسـري فيهـا  .ألنه حـسـبه مل يعـد جيــدي _أو ليـس يف
املستطاع_البحث عن (معنى للتاريخ)(.! )4
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مقاربة فرنسيس فوكوياما Francis Fukuyama

مل يكن االهتـامم بالقضيـة الرشق أوسطيـة لدى فرنـسيس فوكـوياما مهـا حموريا .
وسنكتشف الحقا أنه ليس فعل بل رد فـعل .حيث أننا ال نجد يف كتابـات فوكوياما األوىل
وعىل رأسهـا كتاب هنايـة التاريخ وخاتم الـبرش إشارات واضحة عـن القضية الرشق
أوسـطية .لكـن كل هذا تغري بعـد هجامت ماهنـاتن 2001م التي تبنـاها رسميـا تنظيم
القاعدة ،حيث أمضى فوكوياما رفقة جمموعة من املفكرين عىل رسالة إلدارة جورج دبليو
بوش االبـن تطالبها بـالتحرك للجم اخلطـر القادم من الرشق األوسـط .بعد هذا صدرت
لفوكوياما عدة مؤلفات يف كل منهـا ظهرت حتوالت فكرية وإنتامئية  .كان أبرزها قطيعته
مع فكر املحـافظني اجلـدد الذي صـدر يف كتابه (أمـريكا عىل مفـرتق الطرق:مـا بعد
املحافظني اجلدد الصادر سنة 2006م) .ثم ثنـائيته حول تطور النظام السيايس املعنونة
ب(يف أصل النظام السيايس) الصادر سنة 2011م و(االنحدار السيايس) الصادر سنة
2014م .واعترب يف كتابه (بناء الـدولة) أن الفشل يف بناء الدولة ومؤسساهتا مثّل وتر يف
أخيل إسرتاتيجية الـتدخل اخلارجي األمريكي .وهذا األمر نفسه خلق البلبلة والفوضى يف
املنطقة مما أثمر صعود احلركات اجلهادية ذات البعد العوملي للواجهة.
أجربت الوقـائع فوكويامـا عىل أن اإلجتاه لدراسة أزمـة الرشق األوسط إذا ما أراد تربير
طـرحه حول هناية التـاريخ  .أوليس الرشق األوسط قاب قـوسني أو أدنى من أن ينفي ما
كتبه فوكوياما سنة 1992م!؟
إن البالغة التي تدور حول احلرب العـاملية الرابعة زمن احلرب الكونية عىل اإلرهاب جيب
أن تتوقف .نحـن نقاتل حروبا ساخنـة تكافح التمرد يف أفغانـستان والعراق ونقاتل ضد
حركة اجلهاديني الـدوليني .وهي حروب نحتاج إىل كسبها  .ولكن تصور الرصاع األوسع
بوصفه حربا كونية تقبل املـقارنة باحلروب العاملية أو بـاحلرب الباردة هو تصور يبالغ
مبالغة ضخمة يف توكيد نطاق املشكلة(. )5
هكذا رأى فوكوياما أن أحـداث الرشق األوسط هامشية بـالرغم من أهنا تقرتب أن تشكل
صيغة حرب مكـتملة األركان تنخـرط فيها عدة قـوى إقليمية وعـاملية .فهو يرص عىل أن
التوجه نحو الدمقرطة مازال قائام  .وإن مل يصل الرشق األوسط إىل مرحلة هناية التاريخ
بعد فانه يمر بتمخضّات مر هبـا الغرب سابقا .ويستدل بثورات الربيع العريب _وان مل
تثمر نتائج فـورية_ وأن شعاراهتا املرفوعة حول الديمقراطية واحلرية لدليل عىل صدق
نظريته حول هنايـة التاريخ( . )6من هنا نفهم ملـاذا عاد فوكويامـا بعد عرشين سنة من
اصدار (هنـاية التـاريخ) للبحث يف بـداية التـاريخ .إن فوكـويامـا يبحث عن احلجج
التارخيية واألمثلة والقرائن ليربهن أن املسار اخلطي نحو هناية التاريخ مازال قائام  .وأن
التخبطات التي حتصل حالـيا وعىل رأسها أزمة الرشق األوسط  .ما هي إال نتيجة طبيعة .
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وربام عملية خماض طويلة األمد قبل التوجه نحو الديمقراطية الليربالية.
ال تبدو املقاربـة الرشق أوسطية ذات أمهية أوالية يف فكـر فوكوياما وذلك جيد مربراته أن
نظر صاحـب هناية التـاريخ متجه صوب الـرشق  .حتديدا إىل الـصني .إن الصني حسب
فوكويامـا تشكل التهديد األهم للمكـانة األمريكية يف املسـتقبل  .وهي عىل ما يقول املفكر
األمريكي من أصل يابـاين ترفض االنخراط يف نظام مل تشارك يف صنعه  .فهي هبذا هتدد
يف حـالة ما تـواصل تضخمها بـأن تقلب موازين القـوى داخل النظام الـعاملي .وان كان
فوكوياما يعرف جيـدا مقدار األفكار املعادية للتوجه األمريكي يف الرشق األوسط  .فانه ال
يراهن عليهـا كخطر جوهري نظرا الفتقـادها القوة واملرشوع احلضاري .حيث أن الرشق
األوسط حـسب فوكوياما قـبل كل يشء يعاين مشكلة دولة  .أي غيـاب مفهوم دولة قوية
ومرشوعة.
ربام يكون لعـدم تصنيف فوكويـاما ملسألـة الرشق األوسط كخطر رئيـيس هيدد النظام
العاملي هو عـدم تفسريه ألزمة املنطقة انـطالقا من دراسة اخللفية األيـديولوجية دراسة
معمقة .وننوه هنا بـأن املشكلة السياسية يف الرشق األوسط ال يمكن بحال جتاهل اخللفية
الدينية املتوهجـة للعيان فيها .وربام يكون لعدم ختصص فوكوياما يف هذا املجال ما يربر
منظوريته.
يقول فوكـوياما بنظام عاملي أحادي القطب  .يـقوم عىل الريادة واالستثناء األمريكي .وما
ختبطـات الرشق األوسـط إال حجر عثـرة يمكن للـنظام العـاملي أن يتجـاوزه عرب تبني
اسرتاتـيجيات أكثر نجاعة بحسب صاحب هناية الـتاريخ .ويظهر لنا من هذا أن فوكوياما
متيقن بحتمية انتـصار الديمقراطية الليربالية والرسالة األمريكية اخلالصية التي يشكلها
النظام العاملي أحادي القطب  .ودليله أن الـتوجهات السياسية اليمـينية واليسارية متفقة
عىل املثال الديمقراطي( . )7وما أزمة الرشق األوسط وختبطاته إال مسألة موقتة .مآهلا إما
أن االلتحاق بالركب أو تغمرها موجة هناية التاريخ!
مقاربة صموئيل هنتنغتون

نأيت االن ملقاربة هنتنغتـون الشهري بنظرية صدام احلـضارات  .حيث يرادف هنتنغتون
من جهة بني الـثقافة واحلضـارة  .ويربط اهلويـة احلضارية بـالفكرة الديـنية من جهة
أخـرى .ففي تقسـيمه للحضـارات يربط كـال منها بـدين معني (اإلسـالمية  .الغـربية
(مسيحية)  .األرثـوذوكسية  .البـوذية  . )...وهذه اهلويـة الدينية هي مـا يشكل جوهر
احلضارة املـسؤول عن قدرة هـذه احلضارات عىل الصمـود عرب الزمن .اهلويـة الدينية
احلضاريـة متثل هويـة صلبة  .أي أهنـا يف عمليـة التالقي مع اهلـويات األخـرى هتدد
بالتصـادم مع غريها .حيث يصل هـنتنغتون إىل استنـتاج أن اهلوية اإلسالمـية واهلوية
الصينية مها أصلب تلك اهلويات .وحيث أن األوىل بفعل طبيعة خطاهبا الكوين فإهنا تعترب
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هوية متصـادمة مع غريها بالطبيعـة  .خصوصا مع هوية احلـضارة الغربية التي حتمل
مشعل لواء ما يعرف بالنظام العاملي اجلديد ذو الطبيعة الكونية هو االخر.
نتوقف هنا عند فكرة العوملة .فان هنتنـغتون ينطلق من نقد طرح فوكوياما يف كتابه هناية
التاريخ  .حـول هناية الثقافات واحلضارات لـصالح النموذج األحادي املنترص أي نموذج
احلضـارة الغربية والنظـام الثقايف السيـايس الليربايل الديمقراطـي .يقول صاحب صدام
احلضارات بعـامل متعدد احلضـارات ومتعدد األقـطاب وهذا مـا قصده بعنـوان كتابه
النظـام العاملي اجلديـد .إن انتصار األيـديولوجـية الغربيـة عىل نظريتهـا االشرتاكية
السوفييتـية والذي عنى ضمنـيا هناية عهد الـثنائية القطبـية ال يفرتض بنا أن نترسع يف
تصـور النظام العاملي اجلديـد عىل أنه انتصار للقطب الواحـد والنموذج الواحد كام أشار
فوكـوياما يف غمرة هتليله بسقوط االحتاد السوفيايت يف كتابه الصادر سنة 1992م(. )8
بل إن النظام العاملي اجلديد قائم عىل تعـدد احلضارات واألقطاب  .وهذا ما ستربهن عليه
األحداث الـواقعية حسب رؤية هنـتنغتون( . )9ولكن مع ذلك فان الـتنوع احلضاري هو
ذاته ما يمثل خطـرا قائام يف األفق .إن اهلويات املتصادمـة واملتعوملمِة هتدد بحدوث صدام
عاملي إذا ما توفرت هلا الظروف املناسبة  .وحيث أن العامل حيفل ببؤر صدام نائمة تنتظر
فقط املحفزات الرضورية لتـشتعل من جديد .وأمهها هي منطقة الرشق األوسط بحدودها
الدموية عىل تسمية هنتنغتون.
بالنسبة لصمـوئيل هنتنغتون وطرحه الشهري حول صدام احلضارات .فان قضية الرشق
أوسطية تعترب من أهم النقاط املحـورية التي ستحدد مستقبل الرشق األوسط  .ملاذا ؟ ألن
الرشق األوسط ومـا حيمله من ثقل تارخيـي ميلء بالرصاعات الـدموية  .ويعـترب النقطة
املحـورية لتالقي حـدود احلضارات القـديمة  .وحـدوده اخلارجيـة جتسد مـا يسميه
هنتنغتون بـاحلدود الدمويـة لإلسالم( . )10هذا من جهة ومن جهـة يعترب بؤرة صدام
املراكز العاملية الكربى (اخلارجية) حيث أن تداخل املصالح األمريكية والروسية يف املنطقة
جيل للعيـان  .هذا إضافة لـصعود الدور الصيني مـؤخرا يف املنطقة .من جهـة ثانية متثل
حمور الـرصاع حول امتالك رمزيـة املركزيـة داخل احلضارة اإلسالميـة بني عدة قوى
إقليميـة كإيران بـاعتبارهـا ممثال لإلسالم الشـيعي وبني اململكـة العربـية السـعودية
وتركيا_العائدة مؤخرا لتوجيه أنظارها صوب العامل اإلسالمي_ حيث يتنافسان عىل
املركزيـة السنية وثم املركزية اإلسالمية  .وال يـستبعد هنتنغتون من دائرة الرصاع حول
املـركزية دوال كمرص بـدورها التارخيي واملـركزي يف العامل العـريب وباكستـان بقوهتا
النوويـة .وإضافة للرصاع القلـق حول مركزيـة احلضارة اإلسالميـة  .فان وجود دولة
دخيلة عىل املنطقة أال وهي إرسائـيل بصيغتها الدينية كدولـة عربية هيودية _بالرغم من
أهنا تعترب نفسهـا جزءا من احلضارة الغربية_ يـزيد من احتقان الوضع .كام أن وجود
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تـنوّعـات اثنـيه ودينيـة كبـرية يف الرشق األوسـط تم احتـواءها بـواسطـة كيـانات
سياسيـة_الدولة القطـرية_ يف القرن العـرشين  .ما لبثت أن عـادت لالنفجار يف مطلع
القـرن الواحد والعـرشين بتضعضع هـذه الكيانـات  .حيث أصبحت املنـطقة قدرا يغيل .
وخطرا رئـيسيا هيـدد بنشوء حـرب عامليـة كربى جديـدة .وما احلروب املـتكررة التي
تشهدها املنطقة إال دليل عىل ذلك.
ينظر هنتنغـتون ملسألة الرشق األوسط بعـني حذرة .حيث يرى بأن الرشق األوسط ميلء
بخاليا نائمة هلويات مـتفجرة  .فإذا ما حدث االنفجار وبـدأ الصدام فان تداخل املصالح
داخل احلضارة اإلسالمية وخارجها قد يقود إىل حـرب كونية نظرا لتورط القوى العاملية
يف الرصاع الدائر يف الرشق األوسـط .وكذلك نظرا للثقل التـارخيي ملنطقة الرشق األوسط
كمهد احلـضارات ومركز األديان السامويـة .إن العالقات داخل الرشق األوسط حمكومة
بميزان صدام احلضارات  .حيث ال يمكن حسـبه أن نجعل املصلحة وحدها معيارا نقيس
به موازين السيـاسة يف الرشق األوسط  .الن اهلويات احلضاريـة_الثقافية الصلبة التي
تـتعايش داخل مـنطقة الـرشق األوسط ال يمكن أن نـسلم هلا بـاالستقرار الـدائم  .فأي
احتكاك صـدامي بني احلضـارات سيؤجج نـار الفتنـة يف الرشق األوسط .هبـذا يكون
هنتنغتون قد نظر ملنطقة الرشق األوسـط كمنطقة حيوية للصدام بوقع الرصاع اخلارجي
والـداخيل .الداخيل حول مركـزية احلضارة اإلسـالمية  .واخلارجي نظـرا لوجودها عىل
حدود حضاريـة متصادمة _إذا ما أخـذنا يف االعتبار عدوانيـة اهلوية اإلسالمية عىل ما
يراه هنتنـغتون_ .إن األمر هبـذا املعنى يـصبح عبارة عن جتـمع عدة مكونـات خللطة
خطرية يف نفس القدر الرشق أوسطي.
ما تـتميز بـه رؤية هنتـنغتون أهنـا تستـند إىل معطـيات واقعيـة  .فطريقـة االستدالل
اإلحصائي واجلغرايف والتارخيـي والديموغرايف  .جعلته متنبئـا ناجحا ملا سيحدث الحقا
_ كـتاب صدام احلـضارات نرش سنـة  _1996من اهلجامت (اجلهاديـة) عىل برجي
منهاتن يف 2001م  .ومن تفجر الـرصاعات اإلثنية والطـائفية اثر اإلطاحـة بنظام صدام
حـسني يف العراق سنـة 2003م  .واألحداث السـورية حاليـا ومانتج عنـها من حتول يف
منطقة الـرشق األوسط إىل بؤرة للرصاع العـاملي عىل ما نشهـده اليوم .من هنـا يستدل
هنتنغـتون عىل صحة تـصوره للنظـام العاملي  .كنظـام متعدد األقطـاب_عىل مستوى
اخلطاب_ وعىل النقيض من أصحاب رؤى األحاديـة القطبية! فإىل أي مدى يمكن أن نقر
بمصداقية ومرشوعية هذا الطرح الصدامي؟ هذا السؤال هو ما سأحاول اإلجابة عنه قبل
هناية هذا البحث.
يرى هنتنغتون أن الصدام حتمـية تارخيية وال يمكن لنظام عـاملي أن يسمى بنظام عاملي
شامل إال إذا قام بقبـول فكرة التعدد الثقايف واحلضـاري  .لكن هذا التعدد حيمل يف طياته
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بذور الصدام _وما الرشق األوسط إال أبرز دليل عىل نظرية صدام احلضارات كام سبق
اإلشارة إليه_ .هنا تكمن املفـارقة .فهنتنغتون يقول بفكرة الصدام عىل مستوى اخلطاب
املرصح به للقبول بالتعدد الثقايف واحلضاري .ومن جهة أخرى يعمل عىل مستوى ماوراء
اخلطاب لتحفيـز احلضارة الغربية وعىل رأسها أمريكـا للبقاء عىل أهبة االستعداد بغرض
احلفاظ عىل ريادهتا للنظـام لعاملي يف مواجهة التحديات التـي تطرحها طموحات اهلويات
احلضارية األخـرى  .وعىل رأسها اهلويـة اإلسالمية والصينـية .لذا فاألمهـية احلقيقية
للمقاربة الصدامية تكمن يف الوظيفة التي تؤدهيا(.)11
منظورية برنارد لويس

برنارد لويس مفكر ومؤرخ من أصل بريطاين  .خمتص يف دراسات الرشق األوسط  .وله
عدة كتب ومؤلـفات يف هذا املجال  .ونـظرا لوجهات نـظره يعترب برنـارد لويس أحد أهم
املسترشقني املعـارصين وأكثرهم أثريا يف جمـال الفكر األمريكي املعـارص وأكثرهم جدال
أيضا  .نظرا لعالقاته مع تـيار املحافظني اجلدد من جهة  .وعالقاته مع اليمني اإلرسائييل .
هذا إضافة إىل دفاعه عن عقيدة التدخل العسكري.
ينظر لويس املختص يف دراسة الرشق األوسط لقضايا املنطقة بعني املؤرخ واملسترشف يف
آن .فالرشق األوسط منطقة قلقة عىل ما يراه بـرنارد لويس  .والذي عىل شاكلة هنتنغتون
ينطلق من فـرضية صـدام احلضارات لـتفسري قضيـة الرشق األوسط  .إن الرصاع بني
السنـة والشيعة إضـافة لدخول دولـة إرسائيل عىل اخلط بعد 1948م  .وتـوايل النزعات
اإليديولوجيـة يف املنطقة  .من األيديولوجية القوميـة العربية  .إىل االيديولوجيا اإلسالمية
بشقيها الشيعـي والسني  .إضافة إىل االيدولـوجيا الصهيونيـة  .جتعل من املنطقة بؤرة
لصـدام األيديولـوجيات واهلويـات املتخاصمـة .إن الرشق األوسط ال يسـتطيع إحداث
القطيعـة مع ماضيه  .إذ هو مهد احلضارات واألديـان الذي شهد أعظم اإلمرباطوريات يف
التـاريخ وآخرها العثامنيـة .وإن كان حاليا يعـاين من أزمة  .فانه يتوفـر إما عىل إمكانية
النهوض أو االندثار!
يقول برنارد لويس بـفكرة رصاع املركز واألطراف  .والرصاع عىل املركز داخل احلضارة
اإلسالميـة ذاهتا .هذه الفكرة نفسها هي ما سيستلـهمها منه هنتنغتون يف صياغة نظريته
حول صدام احلضارات.
يـرى برنارد لويس أن اهلوية اإلسالمية هي هويـة تصادمية بالطبع  .وصعود األصولية
اإلسالميـة هو جتل من جتلـيات مكنـونات تلك اهلـوية .إن وجود الـنزعات األصـولية
اإلسالمية يف املنطـقة جيعل من مرشوع السالم عىل املحك  .ألن األصولية هي أيديولوجية
ذات نزعة حربية بـالطبع .لذا فان الرصاع احلقيقي بحـسب برنارد لويس جيب أن يكون
بني الديمقراطية(العلامنية) واألصولية الدينية .فإذا ما تغلبت األوىل عىل الثانية كان هنالك
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إمكانية حلصول السالم يف املنطقة  .أما عكس ذلك فانه يبقي باب الرصاع مفتوحا.
عىل مستوى االسترشاف بمستقـبل الرشق األوسط  .فان لربنارد لويـس نظرة تشاؤمية
عىل املستوى القريـب  .فاألوضاع آيلة لـألسوأ  .والواقع ال يبرش بخـري .بسبب استمرار
صعود األصوليات .يرى برنـارد لويس يف هذا خطرا عىل النظـام العاملي اجلديد  .فإذا ما
تدخلت الصني وروسيا لـدعم الدول ذات التوجه املعادي للنظـام العاملي هذا فإن موازين
القوى يمكـن أن ختتل  .ويعود األمر خارج سـيطرة النظام العـاملي( . )12يراهن برنارد
لويس عىل عمليـة العلمنة كسبيل لتجـاوز اهلويات األصولية اهلجـومية  .حيث أن تركيا
حسبه مثال حيتدى به لباقي الدول اإلسالمـية  .وإذا ما حدث نفس ما حدث يف تركيا فإن
السالم يف الـرشق األوسط يصبح ممكنـا  .لكنه يستـبعد هذا عىل األقل يف آفـاق املستقبل
القريب.
باختصار وحتى ال نطـول يف القول  .يمكن القول أن برنـارد لويس ال خيرج عن براديغم
صدام احلـضارات  .ومعـرفته الـواسعة بـتاريـخ املنطقـة وتفصـيالته االجتامعـية
واالقتصاديـة والسياسيـة جتعله قادرا عىل صوغ مـنظورية مـتامسكة لتربيـر نظرية
الصدام يف منطقة الرشق األوسط .
نلفـت االنتباه بـأن ملنظوريـة برنـارد لويس هـذه األثر الـبالغ يف نشـأة نظريـة صدام
احلضارات حيث كان من أبرز مصادر التلقي لدى صموئيل هنتنغتون.
مقاربة نعوم تشومسكي

بـالنسبـة لنعوم تـشومسكـي فهو يمثل نـموذج املثقف املنخـرط يف املعارضة الـفكرية
للسياسة اخلارجية األمريكـية  .إىل درجة أن املفكر اللبناين عيل حرب يرى يف تشومسكي
مهووسـا بإدانة السياسة األمـريكية وهو ما يوقـعه يف كثري من املآزق( .)13تشومسكي
املفكر اإلنساين والالسلطوي  .لطاملا اعترب الـسياسة األمريكية اخلارجية نوعا جديدا من
اهليمنة املقنعـة  .وما النظام العاملـي اجلديد أو هكذا يسمـى إال وجه جديد من وجوه تلك
اهليمنة يف خـدمة السيـاسة اخلارجـية األمريكيـة .عرب عدة كتب  .عنـاوين أغلبها حتمل
إحياءات مـعارضة راديكالية للسياسة اخلارجيـة األمريكية والنظام العاملي بصيغته التي
تبلورت عقب هنـاية فرتة احلرب الباردة يمكننا أن نميز تـوجهات تشومسكي السياسية.
الحظوا معي العناوين التالية (قراصنة وأباطرة) (.الدول الفاشلة)( .الرشق األوسط:
خمزن الـذخرية) (.الغرب اإلرهايب) (.أمريكـا ,إرسائيل ,فلسطني  :املثلث املصريي)
...فهي كفيلة بالتعبري عن وجهة نظر تشومسكي.
إن الرشق األوسط أو قضية الرشق األوسط عىل ما يراها تشومسكي  .متثل تعرية حلقيقة
النظام العـاملي وفضحا للسياسة اخلـارجية األمريكية  .التي طـاملا تذرعت بنرش ومحاية
مبـادئ احلرية واإلنسانـية والديمقراطـية الكونية .لكـن ما حيدث يف الرشق األوسط من
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كوارث وفوضى حسب تشومسكي هو نتاج للنظام العاملي اجلديد األحادي القطب.
حـسب تشومسكي فشعارات الديمقراطيـة واحلرية  .ما هي إال دعاية إعالمية حتاول هبا
الـواليات املتحدة األمـريكية تسـويغ سياستها اخلـارجية  .حيث أمريكـا كثريا ما دعمت
ديكتاتـوريات وأطاحت بديمقـراطيات فقط ألن هذه األخرية ال ختـدم مصاحلها  .عىل ما
حدث يف التشييل أو نيكاراغوا أو الـسلفادور أو هايتي مثال بفعل التدخل األمريكي املبارش
يف العمليـة السياسيـة( . )14أو حتى يف دعمهـا لدول مَلكية مـطلقة مثل اململكـة العربية
السعوديـة أو ديكتاتوريـات مثل ما يوجـد يف أوزبكستان أو طـاجاكستـان _وهذا ما
يتعـارض مع املثال الليـربايل_ .أما عن الرشق األوسـط فان النظـام العاملي الـذي تزعم
أمريكا أهنا تدافع عنه فيه ما هو إال شامعة ملصاحلها اخلاصة.
إن التوتر يف الـرشق األوسط والبلبلة احلاصلة هي نتـيجة وجود عنرص دخيل يف املنطقة .
أال وهـو إرسائيل  ،الدولة التي يصفها تشومسكي بأهنا تنتهج إسرتاتيجية القرصنة حتت
حصانـة الرأي العـام الغريب وبـدعم من واشـنطن( .)15إن إرسائيل هـي االبن املدلل
ألمريكـا .حيث أن هذه األخـرية جتد هلا مـوطئ قدمـا دائام يف الرشق األوسط مـن بوابة
األوىل .وقـد تولت أمريكا دعم إرسائـيل مبارشة عرب ثالثة حروب عـربية إرسائيلية .وهي
سلسلة متـواصلة من االسرتاتـيجيات اهلدامـة يف املنطقة خـصوصا جتـسدت يف محلة
اجتياح العـراق يف2003م  .وقبلها دعم املتمردين اجلهاديني ضد السوفيات يف أفغانستان
يف أواخر الثامنينيات مـن القرن املنرصم .حيث تولـد من هذا احلركات اجلهـادية املعوملة
(القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية ) وفوضى عارمة يف املنطقة نتيجة فرض النظام العاملي
هليمنته عىل املنـطقة بدعم إسرتاتيجية الفـوضى اخلالقة ورضب املصالح ووأد األصوات
(الديمقراطية الفعلية) املعارضة هلذا التوجه بحسب تشومسكي.
إن الرشق األوسط هبذا املعنـى لدى تشومسكـي هو قنبلة موقـوتة معدة لالنفجار يف أي
حلظـة  .وإذا ما حصل وأن امتلكت إحدى احلـركات الراديكاليـة عىل أسلحة تدمري شامل
فان تشـومسكي يتوقع كارثة عاملية .ومـا زاد من حدة االحتقان عىل رأي تشومسكي هو
السياسة اخلارجية األمريكية متمثلة يف ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد الذي تعمد امريكا
عىل فرضه بكل الوسـائل .مثلام تعمد إىل استخـدام مفهوم (اإلرهاب) بمـعايري مزدوجة
خلدمة مصاحلها(.)16
إن االزدواج بني اخلطاب والتجـسيد  .هو ما هيدد بأن جيعـل انفجار منطقة الرشق خطرا
ذو أبعـاد عاملية  .حيث أن النظام العـاملي اجلديد ببعده اخلاليص التبـشريي بالديمقراطية
واحلرية  .ينـاقض واقعه االسرتاتيجي يف املنطقـة .إن أمريكا تتبع اذا إسرتاتيجـية الغاية
تربر الوسيلة وختفي حقيقة األمر خلف الدعـاية اخلالصية الديمقراطية .هبذا فهي ختلق
عـداوات خطرية وإرادات انتقام متحفـزة لالنتقام بأبـشع الصور من كل مظـاهر النظام
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العاملي احلديث متى ما أمكنها ذلك .ولن يزول اخلطر اجلهادي حسب تشومسكي مادامت
أمريكـا مرصة عىل سياستها اخلـارجية القائمـة عىل مبدأ اهليمنة وفـرض النظام العاملي
بالقوة .وألن تشومسكي ينطلق من فكرة أن النظام العاملي اجلديد هو نظام أحادي القطب
حتركه اهليمنة األمريكية فـانه يقول :ال بد أن نقرر أن جزءا كبريا حول الرصاع سيتوقف
عىل أوضاع الـواليات املـتحدة األمريكيـة وهي القوة الـدولية الـكربى القادرة عىل إمالء
إرادهتا عىل اإلقليم .وأيّـا كانت النتائج فان ما حدث ومهام كانت زاوية تفسريه إنام يشكل
دليال بـالغا عىل حكـم القوة يف العالقات الـدولية  .وهو مـا يستدعـي قلق أولئك املهتمني
بمصري العامل (.)17
عـموما يدعـو تشومسكي إىل إعـادة صوغ النظام العـاملي  .أي تشكيل نظـام عاملي أكثر
انـصافا  .قائم عىل مـبدأ االعرتاف املتبادل بني الـدول والثقافات  .حيـث ينتفي مبدأ القوة
واهليمنة  .تنتفي عىل اثرها عقيدة اخلالص االمربيالية التي تبرش هبا أمريكا بصيغة فرض
الـديمقراطـية الليرباليـة طوعا أو كـرها .إن االزدواج يف تطـبيق املعايري وانتـهاك املبادئ
املنـادى هبا ومواراة ذلك باخلطـابات البالغية والكالم املنـمق  .هي ما جتعل من اخلطاب
اخلاليص خطـابه عقيام  .ال بل فـضائحيـا( .)18حيث يتحـول لشكل مقنـع من أشكال
اهليمنة .أما غري ذلك وإذا ما استمر النظام العاملي القائم عىل مؤسسات متعددة اجلنسيات
الربحيـة وعىل اهليمنة املقنعة عىل مـا هو احلال ،فان األمور ليـست مرجحة للتحسن  .بل
هي تنذر باألسوأ.
قـراءة تشومسكـي ملشكلة النظـام العاملي والرشق األوسط  .هي قـراءة تنطلق من توجه
معارضة رصحية للسياسية اخلارجية األمريكية  .والنظام العاملي اجلديد .إن تشومسكي
وهو املفكر التحرري اليساري  .يسجل اعرتاضه عىل التفاوت االقتصادي والسيايس الذي
يفرضه النظام العاملي برأسـامليته املتوحشة .وهو ال يطـمح إىل طرح تشكيل نظام عاملي
جـديد انطالقا مـن رؤية أيديولـوجية  .بل يريـد أن جيعل من النظام العـاملي احلايل أكثر
انسانـية .أما بالنسبة للرشق األوسط فان تشومسكي يرى بأن املسؤول األول عن أزماته
ومشكالته هـي اإلدارة األمريكية بصفتها القـوة الفاعلة يف النظام العـاملي الراهن .عموما
يطبع مقاربة تشـومسكي إيغاهلا يف املقاربة األخالقية من جهة  .وتركيز اهتاممها عىل نقد
النظام العاملي أحادي القطب أو ما يعرف بعملية العوملة (األمركة).
II

قراءة نقدية يف املقاربات

يمكن القول عموما بأن املقـاربة األمريكية للرشق األوسط قياسـا بالنظام العاملي اجلديد
ختتلف باختالف توجهات وانـتامءات املفكرين األمريكيني أو ما يمكن أن نصنفهم كذلك .
والذي تـناول هذا البحث مخسـة نامذج منهم .وبمقياس املـثالية والواقعـية سيتم قياس
مقارباهتـم  .عىل اختالف وتعارضها .فمثال نجـد تشومسكي املفكـر اليساري اإلنساين
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وفوكوياما املوقن بأمركـة هناية التاريخ وانتصار الليربالية الديمقراطية املحتوم  .بالرغم
من تعارض منظرياهتام فهام يشـرتكان يف كوهنا ذوات طابع مثايل سياسيا  .فان كان كل
منهام حيـاول يف حتليالته أن يستند ألحداث واقعية وتـوثيقات تارخيية  .فهام ال حييدان
عن املثال الليربايل كغاية تنظريمها .فوكوياما يـنشد مثال الليربالية الديمقراطية اقتصاديا
وسياسيا  .أما نعوم تشومسكي فينشد مثـال الديمقراطية السلمية والليربالية التحررية.
ويمكن للقارئ أن حيدد ببساطة ما ينشدانه سواء انطلق يف استقراءه من بداية أعامهلم أم
من خامتتها  .وهذا طابع مميز يف كل فكـر مثايل سيايس  .حيث يمثل املثال البداية والنهاية
وغاية الغايات  .وهـو حمكوم بمبدأ معني ظاهـر الدفاع عنه  .وما الظـواهر اجلزئية التي
شـذت عن القاعـدة إال انحراف عن روح املـثال أو مرحـلة يف مراحـل السريورة يف سبيل
املثال.
هنتنغتون وبرنـارد لويس  .ذوي رؤى أكثر واقعية  .لكـنها واقعية مرشوطة  .وحمدودة
بفرضية حتمية الصدام .أما هنري كيسنجر فنظرا خلربته يف املامرسة السياسية  .فيمكن
القول أن منظوريته حول الرشق األوسط والنظام العاملي متثل منظورية واقعية ألبعد حد،
خصوصا يف ما يتعلق بنقطة مراعاة مـيزان القوى وسريورة تطور األفكار التي يأخذ هبا
كيسـنجر  .لكن مع ذلك يعـيب رؤية كيسـنجر الواقعـية يشء واحد هي انخـراطها حتى
النخاع يف براديغم املنظور األمريكية وعدم قدرهتا عىل التحرر من قيم املثال الليربايل!
عىل مـستوى اإلطار الفكـري يمكن القول أن كال مـن كيسنجر وفـوكويامـا وهنتنغتون
وبرنارد لويس  .ينطلقان من إطار الدفاع عن النظام العاملي القائم عىل االستثناء األمريكي
ومكتسباته سواء اتفقوا عىل طرح األحاديـة القطبية أم اختلفوا .إن هؤالء يتكلمون مجيعا
بـوصفهم قلقني عىل مصري الـنظام العاملـي الذي متثل أمريكـا رمزا ومركـزا له  .يمثلون
تـوجه الدفاع واملنافحـة سواء نقدا أو تأييـدا .أما نعوم تشومـسكي فبوصفه حيمل لواء
املعـارضة  .فـانه حياول أن هيـاجم مرشوعـية النـظام الـعاملي ويـنقلب عليه عـرب نقد
اسرتاتيجية السياسة اخلـارجية األمريكية ومآالهتا عىل العامل خصوصا يف منطقة الرشق
األوسط  .حيث يقرتح حلوال نظرية يمكن تصنيفها يف إطار الرباديغم اإلنسانوي.
بالنسـبة ملقاربة فرنـسيس فوكويامـا فإهنا تبقى حمكـومة بإطار فلسفـي لرؤية هناية
التاريخ  .أهنا تنـطلق من فلسفة تاريخ حتاول أن تتوصل إىل قانون التاريخ أو (املعنى من
التاريـخ)  .بالنسـبة لفوكـوياما فـان املعنى من الـتاريخ واضح متجل  .أي (الـليربالية
الـديمقراطية) جمسدة يف النظام العاملي القـائم عىل االستثناء والريادة األمريكية .وعىل ما
يبدو فان حتليالت فـوكوياما ملسـألة الرشق األوسط هي حتليالت غري مـتعمقة بالشكل
الكايف  .ويعود نتيجة جلزم فوكوياما بحتمية (هناية التاريخ) .هلذا تبقى مقاربته ذات بعد
مثايل واضح .ويتم اهتامهـا يف كثري من األحيان بأهنـا هي التربير األيديـولوجي للهيمنة

21
الثقافية يف زمـن العوملة( .)19او اهنا متثل نوعـا جديدا من االيامن األعمى بـايديولوجيا
اخلالص( )20وربام كان فوكويـاما يبتعد يف أحيـان عديدة عن التعـمق يف حيثيات أزمة
الرشق األوسط ألهنا هتدد بصفة جدية مرشوعية مقاربته لـ(هناية التاريخ)!
عىل عكس فوكوياما املهلل للنظام العاملي أحادي القطب  .يرفض تشومسكي النظام العاملي
بمقوماته احلـالية القائمة عىل الـريادة األمريكية واقتصـاد السوق احلر و(حلف الشامل
األطليس) كرشطي النظام هلذه املنظومة .وهـو هبذا يكون أبرز داعية لتغيري مالمح النظام
العـاملي يف التيار الليـربايل .حيث يدعو لتحـويله لنظام أكثـر مساملة وتعـددية .وهو يمثل
نقيضا لفوكوياما إذا ما صنفـنا هذا األخري عىل اليمني الليربايل  .فان تشومسكي هو ممثل
اليسـار الليربايل .قد تبدو منظورية نعوم تشـومسكي جذابة خصوصا عىل مستوى تلقي
(ثقافـات اهلامش) أو للدول املستضعفة  .وذلـك ما تدل عليه الرتمجة املكثفة ألغلب أعامل
نعوم تشومـسكي للغة العربية مثال .لكـن أفكار تشومسكي السيـاسية هذه تبقى أفكارا
مثالية_ويف أحيان تنميطية_ألقيص درجة  .يمكن ان ندرجها يف إطار السلمويةpacifisme
حيث أن حتليل تشومسكي ألزمة الـرشق األوسط إذا ما أردنا تقييمه يمكن القول عنه أنه
ال تارخيي يف جوهره ويقوم عىل نظرة مانوية (ثنائية اخلري والرش).
إن التدخالت األمـريكية وهـيمنة الـنظام الـعاملي هي أسـاس كل رش يف املنطقـة حسب
تشومـسكي  .وإذا ما انتفت عقـيدة التدخل الـسيايس والعسكـري  .فان الرشق األوسط
سيتجه للخالص تلقائيا .حتليالت مثل هذه عىل جاذبيتها فان أي باحث متعمق يف خمتلف
جوانب األزمة (االقتصادية والتارخيية واالجتامعية والسياسية والدينية) سيعرف مدى
نزعتها االختزالية التي تصل حد الشعبوية .إهنا عىل ما يبدو حتليالت فلسفية ذات جاذبية
خاصة يف تيار اليساريني والسلمويني .لكنها أبعد من أن تعرب عن حقيقة الوضع.
بالنسبة لربنـارد لويس  .وهو أكثر مفكر من هؤالء ينظر إليه بعني الريبة يف عني (اآلخر) .
نظـرا لعالقاته املبارشة مع الـسياسة اإلرسائيلـية  .فان موسـوعيته وحتليالته ليس عىل
مستوى استنتاجاته .إن حكم بـرنارد لويس عىل أزمة املنطقة كـأزمة للهويات التصادمة
انطالقا من حتليالت معمقة حييلنا يف أحيـان كثرية لنتيجة نمطية  .هي رصاع األصوليات
والديمـقراطيات .الـرصاع بني نظام عـاملي ديمقراطي املـثال وأصوليـات حتاول فرض
منطقها انطالقا مـن أزمة الرشق األوسط .بالنسبة للويس فانه ال حل إال األنظمة العلامنية
الديمقـراطية إلحالل الـسالم يف الرشق األوسط  .لكـنه ينظر هلـذا األمر بتشـاؤم نظرا
لـتصاعد األصـوليات املسـتمر .إن مقاربـة برنارد لـويس هي مقاربـة مقنعة عىل األقل
ظاهريا ،فهو حييلنا إىل حل خمفي ال يرصح به رصاحة لكن يقول به ضمنا  .أنه احلل الذي
سامه فالديمري لينني (ترسيع احلتمي)  .أي التدخل السيايس والعسكري لترسيع التخلص
من األصوليات واأليديولوجيات املعارضة يف املنطقة ترسيعا لعملية تكريس النظام العاملي
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يف املنطقة هبدف إحالل السالم .رؤية مثل هذه نعرف مجيعا مدى خطورهتا  .وخصوصا
عىل مستوى مآالهتا.
بالنسبة هلنتنغتون فانه يرادف بنمطية بني الثقافة واحلضارة  .حيث يعترب احلضارة هي
الثقافة  .لكن التاريخ يشهد عىل غـري تلك النمطية .فعال رافقت الثقافة ظهور كل حضارة .
لكن ال يمكن القـول أن لكل ثقافة حضارة  .فكم من ثقافـة زالت حضارهتا  .لكنها مازالت
تتشبـث بعامل الوجود .واحلـضارة هي جمال أوسع من الـثقافة  .فاحلـضارة تعمد عىل
استيعاب عدة ثقـافات يف بوتقة حضارية واحدة  .وعاملنا املعارص هو أحسن دليل عىل هذا
القول .حيث أن التكـنولوجيا وأغلب جماالت احلياة كلها تتـشابه يف كوهنا نتيجة منظومة
حضارية واحـدة  .هي احلضارة الغربية .لكن الثـقافات تعدد يف العامل  .حيث أن كثري من
الشعـوب حتتفظ بعاداهتا اخلاصة يف الـتنظيم االجتامعي واحلياة الديـنية والثقافية .مما
حييلنـا ربام_بدال عـن صدام احلضـارات_ إىل صدام الثقـافات .لكـن ما نالحظ عىل
استعامل مـصطلح صدام احلضارات بدل صـدام الثقافات الذي قد يـبدو أكثر مرشوعية
عىل املستـوى النظري  .هو استعامله املوجه! فهنتنغتـون ال يريد من (احلضارة الغربية )
أن تـنتظر بكسل جتسـد هناية التاريخ بـانتصارها  .بل يريـد أن يفرتض وجود حتديات
حضاريـة جديدة قـديمة هتـدد النظام العـاملي الذي ظهـر اثر اهليمنـة الغربيـة بقيادة
(االستثناء األمـريكي) .ووجه القصور يف نظريـة هنتنغتون أهنا تعتـمد بصيغة فجة عىل
ثـانية األنـا واآلخر  .الـذات والغريـب .فهو مثال يـفرتض أن روسيا لـن تلبث أن تلتحق
بـاحلضارة الغربية يف حالة حدوث صـدام حضاري كوين  .بينام يفرتض عدوين نمطيني
مها احلـضارة اإلسالمية والصـينية .لكن األزمة الـرشق األوسطية احلاليـة  .خصوصا
األزمة السورية  .والتي إن كانت مصداقا ملقاربة هنتنغتون قبال  .فإهنا تكذهبا حاليا  .من
حيث عـودة روسيا لالنخـراط يف الرصاع احلضـاري  .بصفتهـا املهدد األول للـمصالح
األمـريكية يف املنطقـة .وقد رأى حممد عابـد اجلابري بان املقـاربة اهلوياتـية هي مقاربة
مضللـة ألن السياسة األمـريكية حيكمها مـنطق املصلحة أوالً( . )21عمومـا فان مقاربة
هنـتنغتون وإن كانت حتمل نوعا من الواقعية إال أهنـا ليست مقاربة عفوية بل هي مقاربة
أيديولوجية هلا غاياهتا املضافة لغاية وصف عن حقيقة الظاهرة.
بالنسـبة لكيسنجر  .فان مقاربته تبدو أكثر واقعية من بني كل ما تم تناوله يف هذا البحث .
ولكن املشكلة يف القارئ لكتابات كيـسنجر  .هو أنه ال يمكن الفصل بني كيسنجر السيايس
وبني كـيسنجر املفكر .إن كيسنجر يكتب كام كان يامرس الـسياسية  .بدبلوماسية مقنّعة
ماكرة .وعرب األلفاظ املنمقة التي تصل حد املثالية يظهر دائام طابع السيايس املحض لرجل
أمضى حياته يف مـضامر السياسة العاملـية ممارسة وتنظريا للـنظام العاملي الراهن .وان
كان كيسنجر يدعو لنرش النظام العاملي وقيمه الليربالية وختطيط الدولة الوستفالية .ومع
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ذلك فـانه ال يامنع مـن بقاء دول تـرفض القيـم الليرباليـة  .لكن تـوافق عىل املنظـومة
الوستفالية  .ألن القـيم الليربالية أو الديمقراطية هي قيم أخالقـية  .واملنظومة الوستفالية
هي قيمة إسرتاتيجية سيـاسية .والسالم حسب كيسـنجر ال يتحقق باملثال األخالقي بل
بالواقع االسرتاتيجي القائم عىل مبدأ توازن القوى .يمكن القول عموما بأن كيسنجر يدعم
مبدأ الغاية التي تربر الوسيلة متاما.
عىل املستـوى األخالقي يمكن انـتقاد كيسـنجر يف عدد مـن اجلوانب .لكنـه عىل املستوى
االسرتاتيجي يصـيغ مقاربة أكثر واقعية للـتجسد يف الرشق األوسط  .ربام يبقى إرصاره
الغري مرشوط عىل النظام الـوستفايل ونزعته األمريكيـة الفجة هي نقاط ضعف مقاربته .
لكن تبقى الواقعـية هي السمة املميـزة هلذه املقاربة .ويبقـى أهم نقاط الضعف يف خطاب
كيسنجر هو طبيعته التي يغلب عليها كثريا طابع اخلطاب السيايس.

خامتة  :ماوراء املقاربة األمريكية
لقـد كانت املقاربة الفكـرية األمريكية لقـضية الرشق األوسط  .منطـوية _سواء نقدا أو
تأييدا_ يف بـراديغم (االستثناء والريادة األمريكية) كمسلمة يرتكز عليها النظام العاملي .
وهذا ما يقود يف أغلب األحـيان لقصور يف حتليل واقع الـرشق األوسط  .لكن سيكون من
الواقعي افرتاض مقاربة للرشق األوسط مع أمريكا كقوة مهيمنة عىل النظام العاملي  .حيث
أن الواقع يشري اىل أن واشنطن أصبحت ذات حـضور جوهري يف ادارة الشؤون الداخلية
واخلارجية للرشق األوسط  .مـن حيث أهنا حسب البعض أصبحت ضابط ميزان التوازن
والسالم يف املنطـقة .لكن للـوصول حلل دائـم ألزمة الرشق األوسـط وعالقته بالـنظام
العاملي ،ال بـد من صوغ مقاربة رشق أوسـطية أصيلة بالـذات وللذّات الرشق األوسطية.
مثال املقـاربة الوستقالية التي يقرتحها هنري كيسنجر هي يف األصل وضعت حلل أزمة يف
الفضاء األورويب بمكونات أوروبية (دول أوروبية) .وحل األزمة الرشق أوسطية يفرتض
وجود مقاربة من تلك الصيغة منطقيا وليس شكليا أو عن طريق املحاكاة.
كثريا ما يتـم تناول مشـكل صدام األيديـولوجيـات واألفكار يف الـرشق األوسط كعائق
لتجسيد الـسالم يف النظام العاملي .ربام أول نـقطة جيدر بنا أن نمـيط اللثام عنها هي فك
االرتـباط بني احلضـارة والثقافـة .ان هذه املسلـمة التي تـقول هبا رؤى الـصدام حول
التامهـي بني الثقافة وبني احلضارة  .ليـست رؤية ينفرد هبا هنتـنغتون أو برنارد لويس
فقط  .بل هي وجهة نظر يقول هبا جـل من يقول بنظرية الصدام  .حيث أن سيد قطب عىل
سبيل املثـال يرى بأن الثقافة االسالمية تساوي احلـضارة  .وهذه الرؤية املاهوية هي ما
يرفـضها املسترشق واملتخصص يف القضايـا اإلسالمية املعارصة الفرنيس (اوليفييه روا)
الذي يرى بأن أي رؤية حول صدام/حوار احلضارات هي رؤية غري جمدية ألهنا قارصة
عن فهم الواقع الثقايف( . )22كذلك سبق االشارة اىل اختالف جمال الثقافة عن احلضارة .
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فالثقافـة هي التنوع و اخلصوصيـة  .أن احلضارة وان كانت تنطلق من مـرجعية ثقافية
معينة فهي قادرة عىل استيعاب عدة ثقافات يف بوتقة واحدة من منطلق طبيعتها التوسعية
واالستيعابيـة .ان املتأمل للـواقع احلضاري اليـوم يرى بأن الـدول عىل تنوع ثقـافاهتا
وتوجهاهتا فأهنـا يف العمق حتمل نفس الرتكيب  .انه زمن الدول/األمة .حيث ان جل دول
العامل متلك نظاما تعليـميا متدرجا نحو التعليم اجلـامعي  .كذلك نالحظ نمطية يف أشكال
املـؤسسات السيـاسية والتي عىل اختالف شكلهـا اىل أهنا اصبحت متقـاربة أكثر من أي
وقـت مضى  .كـل هذا جيعل من الـطابع الكـوين احلضاري هـو السـمة املمـيزة لعرص
العوملـة.أيضا االنفتاح اإلعـالمي مع االنرتنت جعل من إسرتاتيجيـة االنغالق الثقايف أمراً
شبه مستحيل حتى عىل دولة مثل كـوريا الشاملية .أمور كثرية تغريت  .ربام تكون هنالك
عملية تنميـطية ال واعية يف األفق مثلام يقول به املحـذرون من العوملة  .لكن عىل الرغم من
تنوع وتصادم األفكار السياسية  .إال أن االختالف اليوم يف شكل الدولة وتوجهاهتا أخف
بـدرجات من أبسـط اختالف سيايس يف العـرص الوسيط .هـذا كله يوحي بـالوصول اىل
اسـتنتاج مهم هـو أن احلضارة تتـنمط يف قناة واحـدة  .عىل الرغم من صمـود الثقافات
بدرجة أكرب  .مما حييل اىل القول أننا نتجه لعامل أحادي احلضارة متعدد الثقافات.
لقد تـطور النظام السيايس يف خمتلف البيئات والثقافات عىل عدة مراحل  .ربام عدة قرون.
وشهدت هذه األفـكار السياسية عدة قطائع معرفية وثورات فكرية  .حيث شكلت جمموع
هذه السريورات منظومات سياسية متكاملة عرب خمتلف األزمنة .أما النظام العاملي احلايل
ومركزه  .فيبدو أن ذاكـرته التارخيية قصرية  .حيث أنه يـريد أن يفرض نفسه كرها عىل
رشق أوسط يأبى االنخراط باملرشوطية الكاملة هلذا النظام العاملي حاليا .وعرب عدة حجج
من مثل التدخل اإلنساين أو ما يسمـى (احلرب اإلستباقية  .احلرب عىل االرهاب )...ثبت
لنا نتائج تلك االسرتاتيجيات الكارثية  .خصوصا عىل املستوى املتوسط والبعيد .واذا كان
كيـسينجر يرى بـتعذر معرفة (معـنى التاريخ)  .فانـه يمكننا معرفـة احلكمة من أحداث
التاريخ  .وإذا ما نظـرنا للحكمة من التاريخ  .فانه يتـضح لنا أن عقيدة املزاوجة بني املثال
الذي يكـرز به النـظام العـاملي وبني الرضوريـات االسرتاتيـجية الـتي تقتيض الـتدخل
العسكري الغري (استعامري)  .هـي عقيدة سياسية خطـرية أثبتت عدم جدواها  .اللهم إال
اذا كان الغرض منه تطبيق اسرتاتيجية الفوضى اخلالقة .لكن يبقى السؤال خالقة ملاذا !؟
ربام يكون لقرص النظـر السيايس الذي يمـثل الفكر السيايس املعـارص  .وغياب احلصافة
الرؤية التارخيية دور رئيس يف تعذر االجابة عن هذه األسئلة يف الفكر الراهن.
ان ما يسمى العوملة تعمد اىل تأسيس حقبة حضارية جديدة  .مل يعهد هلا االنسان مثيال يف
تارخييه .ان معايري احلضارة والثقافة يف زمن العـوملة تغريت حقا .اسرتاتيجيات املقاومة
الثقافية التقلـيدية اما جتاوزها الزمن أو اهنا أصبحـت ملغاة متاما .نمط جديد من العيش
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االنساين يفرض نفسه عىل جل الـبرش يف املعمورة .ان احلديث عن النـظام العاملي اجلديد
بصيغة املقاربـة األمريكية  .يبقـى فيه نوع من األحادية يف الـطرح واالستعالء اهلويايت
الـذي يامرسه دعاة الليـربالية األمريكيـة  .يف سبيل جتسيـد نظامهم العـاملي ذو الطبيعة
الليربالية اخلالصية .لكن سواء قلنـا بنظام عاملي احادي القطب  .أو متعدد األقطاب .نظام
الريادة واالستثناء األمـريكي أو غريه  .فان شيئا جديـدا يف طريقه للتشكل بفعل نوع من
تعومل املعلومة والفكرة كونيا .ففي أثناء القاء الطائرة األمريكية للقنبلة النووية عىل مدينة
هريوشيام  .استغرقت وصول املعلومة الكاملة حول احلادثة إىل طوكيو العاصمة اليابانية
حوايل  16ساعة  .أما اليوم بفعـل االنرتنت و تقنيات االتصال العالية اجلودة  .فان حادث
مقتل شخص يف القطب الشاميل قد يصل اىل مجـيع أنحاء العامل يف غضون دقائق  .مل يعد
خيفى حدث عىل أبسط الناس  .املحـظورات مباحة واملمنوعـات ممكنة  .سلبا أو اجيابا! .
مجيع األفكار أصبحت تتـصارع يف حلبة واحدة  .حيث حلبـة الفكر العاملي أو هكذا خييل
لنـا .والبقاء لألصلح  .وربام بـاملنطق اإلعالمي البقـاء لألكثر جاذبيـة واألكثر نفوذا .إن
نموذجا معينا من التحرض يفرض نفسه  .كالتحرض النمطي الكوين  .وما يزيد من تسارع
وترية هته العملية أن األمر تـرسخ يف املخيال اجلمعي للبرش يف خمتلف البيئات والثقافات.
ربام تكون األفكار املعوملة تلك متارس نوعا من اخلصاء الثقايف  .إال أهنا بفعل عدة عمليات
تفرض نفسها كنموذج لإلنسان املستقبيل الذي نشده تشكله يف عرصنا احلايل.
بالنسبة للرشق األوسط فرس بقاءه كـمنطقة ثقافية قلقة هو التنوع اهلائل داخله من أفكار
وقضـايا  .جتاذبـات زاد حدهتا تعـومل هذه األفكار  .لـقد عاد الرشق مـرة أخرى ليكون
األرض املوعـودة  .وهذه املرة هو ليس عرضة للحروب الـدينية بمفهومها املقدس قديام .
لكنه حلبة رصاع الديني املعومل واأليديولوجيات الراديكالية التي حتلم بأن تصنع جمدها
عن طريق تدمري النظام العاملي احلايل  .وتقف كحجر عثرة يف مسار التاريخ اخلطي للنهاية
كام رسمه فوكويـاما .يمكن اثر هـذا القول إن مستقبل الـنظام العاملي اجلـديد ستحدده
تطورات املنطقة الرشق أوسطية.
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