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منطقة حتت املجهر
هند احل�ضرمية

�إ ّن نوع ال�صدام الذي يُ�س َتهل به مقال الكاتبة منى دياب «احل�ضارات �صدام �أم حوار ،جدليات التطور الدائم» ( جملة الت�سامح  -التفاهم عدد)7
لي�س يُفهم منه �أ ّنه ال�صدام ذاته الذي ّ
نظر له هنتنجتون عن �صراع احل�ضارات الغربية �ضد ال�شرقية فح�سب ،و�إمنا هو � ً
أي�ضا حماولة �أوروبا التمايز
بثقافتها �ضد الثقافة الأمريكية ،ويُفهم من ذلك �أن بوادر �صدام ثقايف غري �أمني تعي�شه القارتان ،وت�سعى �أوروبا ملحا�صرته فكرياً وثقافياً ،ي�أتي بعد
ذلك �صراع الأ�ضداد ،احل�ضارات التي تختلف جذريًّا من حيث التاريخ وال ُبنى الفكرية والدينية واالقت�صادية وهي ح�ضارات ّ
ال�شرق وال َغرب وخلف ّيات
هذا ال�صدام يف مقابل حماوالت احلوارالعاملي.
رغ��م ك��ل الق�ضايا ال��ت��ي ي�ضج بها عاملنا،
ل��ك��نّ ال�����ش��رق الأو���س��ط بق�ضاياه ال��ت��ي تبدو
وك�أنها ت��ت��و�إىل واح��دة �إث��ر الأخ���رى ،ال تكاد
ت��ن��ح��ل واح����دة م��ن��ه��ا ح��ت��ى ي��ول��د م��ن رحمها
م�����ش��ك�لات �أُخ����ر ت���أخ��ذ ال��ن�����ص��ي��ب الأك��ب�ر من
اهتمام املجتمع ال���دويل .ول��ك��ن كيف ول��دت
ق�ضية ال�شرق الأو�سط؟ وكيف تطورت؟ هذا
م��ا ي��ح��اول �شفيق حم�سن ط��رح��ه يف مقاله
املعنون بـ “ نظرة جديدة للم�س�ألة ال�شرقية
“.
اخ��ت��ل��ف��ت الآراء ح�����ول ق�����ض��ي��ة ال�����ش��رق
الأو�سط ،من حيث بداية ت�شكلها وماهيتها
وج���وه���ره���ا ،ف��ه��ن��اك م���ن ي����رى �أنّ امل�����س���أل��ة
ال�شرقية ب���د�أت منذ ان��ه��ي��ار الإم�براط��وري��ة
العثمانية ،ال��ت��ي ب���د�أت م��ن��ذ ال��ق��رن التا�سع
ع�شر بالتفكك نتيجة ظ��ه��ور ق���وى عظمى
�سعت �إىل الإطاحة بها ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكل
القوميات داخل هذه الإمرباطورية .وهناك
م���ن ي���رى �أنّ ه���ذه امل�����س���أل��ة ان��ت��ه��ت ب��ان��ه��ي��ار
ه��ذه الإم�براط��وري��ة ،يف ح�ين و���س��ع البع�ض
نطاقها لتعرب ع��ن ���ص��راع ح�����ض��ارات ال�شرق
وال��غ��رب .وق��د عرفها رينيه غرو�سيه ب�أنّها
م�شكلة ال��ع�لاق��ات ب�ين �أوروب����ا و�آ���س��ي��ا  ،التي
كانت ت��دور رحاها يف �ساحات امل��ع��ارك ب�شكل
دوري ،بالإ�ضافة �إىل كونها م�شكلة ثقافية
منذ القدم.
وي�����رى � Dimitri Kitsklisأنّ
منطقة ال�شرق الأو�سط من الأهمية مبكان
بحيث تناف�ست عليها خمتلف ال��ق��وى لكي
ت�ضمها �إليها وتوحدها �ضمن امرباطورية
وا�سعة ،ل��ذا غزاها الفر�س والإ�سكندر ومن
ب��ع��ده��م ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ث��م ال��ق��وى الأوروب���ي���ة
بالإ�ضافة �إىل ظهور امل�صالح الرو�سية.
وبالن�سبة لـ �آرنولد توينبي ف�إن “امل�س�ألة
ال�شرقية املزعومة” هي م�س�ألة غربية نتجت
عن حدوث خلل يف احل�ضارة الإ�سالمية ،و�أنّ
هناك ثالث �أطروحات حتكمت يف م�سار هذه
امل�����س���أل��ة وه���ي (امل�����س��ح��ي��ة ،الإ����س�ل�ام – �آ���س��ي��ا،
�إفريقيا� ،أوروبا – ح�ضارة ،بربرية ).
ويف م��ط��ل��ع ال����ق����رن ال���ت���ا����س���ع ع�����ش��ر ب���رز

جن��م احل�����ض��ارة الأوروب���ي���ة� ،إث��ر ق��ي��ام ال��ث��ورة
ال�صناعية التي جعلت لها ال�سيادة العاملية،
وق�����د ت��ع��اي�����ش��ت احل�������ض���ارة الأوروب������ي������ة م��ع
ح�������ض���ارات �أق������دم م��ن��ه��ا ،ب��ع�����ض��ه��ا م�ست�سلم
للواقع الذي هي فيه وبع�ضها الآخر يحاول
ال���ن���ه���و����ض م����ن ج���دي���د وا�����س��ت�رج����اع ال���ق���وة
وال��ه��ي��م��ن��ة م��ث��ل الإم�ب�راط���وري���ة العثمانية،
ال��ت��ي ظ��ل��ت متم�سكة بنظامها االق��ت�����ص��ادي
ال����ذي ال ي��ع�ترف مب��ل��ك��ي��ة الأف�������راد ،وال����ذي
�أ����ص���ب���ح ن���ظ���ام���ا ب���دائ��� ًي���ا م���ق���ارن���ة ب��ال��ن��ظ��ام
االق��ت�����ص��ادي احل��دي��ث يف �أوروب������ا .وق���د ك��ان
لل�سيا�سة املتحفظة دور يف جر الإمرباطورية
العثمانية للخلف ،يف حني عمدت �أوروبا �إىل
زعزعة املجتمعات غري الأوروبية ،من خالل
دفعها �إىل التطور غري املوزون الذي يحاول
تقليد النموذج الأوروب��ي ،وقد زُين لهم ب�أنه
من��وذج م��ث��ايل ،فقد ن��ادت نظريات احل��داث��ة
�أن التقدم الذي تن�شده املجتمعات �سيتحقق
�إن ه��ي �أخ���ذت باملنهج ال��ت��ق��دم��ي الأوروب����ي.
غ�ير �أنّ ه���ذا ال�����س��ع��ي ن��ح��و ال��ت��ق��دم مل يكن
متوافقا مع املتطلبات الداخلية للمجتمعات
غري الأوروبية لهذا مل تزدد تلك املجتمعات
�إال تخلفا ،وهنا ظهر م�سمى “دول العامل
الثالث” ليدخل يف دائ��رت��ه ك��ل ال��دول التي
مل ت�ستطع الو�صول للخط التقدمي الذي
ر�سمته احل�ضارة الأوروبية.
وق����د دف����ع اال���س��ت��ع��م��ار الأوروب��������ي ال����دول
امل�ستعمرة �إىل عملية التغريب وهي حماولة
لتطبيق النموذج الغربي ،ولكن تبني لهذه
امل�ستعمرات فيما بعد ف�شل ه��ذا النموذج يف
ب��ل��دان��ه��ا ويف ال��وق��ت ذات���ه ك���ان م��ن ال�صعب
عليها ال���ع���ودة �إىل م��ا ق��ب��ل ال��ت��ب��ع��ي��ة ،وب��ه��ذا
�أ���ص��ي��ب��ت ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات ب��ت�����ص��دع وان�����ش��ق��اق
داخلي.
وميكننا تو�ضيح ه��ذه العملية مبحاولة
الإمرباطورية العثمانية يف ا�سرتجاع قوتها،
فقد ر�أت �أن �أورب���ا تفوقت عليها يف اجلانب
الع�سكري”فقط” ف��ك��ان احل���ل ه���و تقليد
ال��ن��م��وذج ال��ع�����س��ك��ري الأوروب�����ي وتطبيقه يف
تركيا ثم �سعوا �إىل حتديث الإدارة لكي تكون

مماثلة ل��ل��إدارة الأوروب��ي��ة وم��ن ث��م اختيار
�شكل لد�ستور ال��دول��ة (ه��ل يجب �أن يكون
ن��ظ��ام��ا م��رك��زي��ا �أم ن��ظ��ام��ا ال م��رك��زي��ا؟) ويف
�أثناء هذا النقا�ش تكونت جماعة �سرية �أطلق
عليها “تركيا ال��ف��ت��اة “ وع��ل��ى �أع�ضائها “
الأتراك الفتيان” كثفوا جهودهم و�أ�صبحوا
احل��زب احل��اك��م يف تركيا  ،ون���ادوا بالقومية
وهيمنة امل�سلمني الناطقني بالرتكية فقط.
ر�أى دع��اة القومية يف تركيا �أن م�ؤ�س�سات
الإ���س�لام مي��ك��ن �أن ت��ق��ف ع��ائ��ق��ا �أم���ام عملية
تغريب تركيا وبالتايل ف���إن التقدم املن�شود
���س��ي��واج��ه جملة م��ن ال��ت��ح��دي��ات  ،ول��ك��ن من
غ�ير املمكن �إي��ق��اف دور ه��ذه امل�ؤ�س�سات بعد
�أن �أ�صبح الإ�سالم روح املجتمع الرتكي ،فكان
احل��ل ه��و االن�����س�لاخ ال��ت��دري��ج��ي لكي تتمكن
ت��رك��ي��ا م��ن م��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم الأوروب�����ي .وق��د
كانت النتيجة زوال االمرباطورية العثمانية
يف مطلع يونيو  ،1922ويف � 29أكتوبر 1923
ت���أ���س�����س��ت اجل��م��ه��وري��ة ال�ترك��ي��ة وعا�صمتها
�أنقرة ،ويف  3مار�س ّ 1924
مت �إلغاء اخلالفة
الإ�سالمية.
ب��ع��د ���س��ق��وط الإم�ب�راط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة
اق��ت�����س��م��ت �أم�لاك��ه��ا ب�ين ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا ق����وى ع��ظ��م��ى م�����س��ي��ط��رة على
املنطقة و ّ
مت االقت�سام نتيجة �صفقة �أبرمت
يف  1922لإقامة دولة تركية قومية اقت�صرت
ع��ل��ى اجل�����زء ال���ن���اط���ق ب��ال�ترك��ي��ة ف��ق��ط م��ن
الإمرباطورية العثمانية .بعد هذا االقت�سام
ان��ت��ه��ت م�����س���أل��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط بالن�سبة
لأوروب����ا ب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح ه��ذ ال�����ش��رق منطقة
نفوذ لربيطانيا وفرن�سا ،ولكن الأمر مل يكن
بهذه ال�سهولة ف�إذا كان انهيار االمرباطورية
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ق���د و����ض���ع ح����دا مل�����س���أل��ة ال�����ش��رق
الأو���س��ط �إال �أن��ه خلق العديد م��ن امل�شكالت
ال�شرق �أو�سطية .ولعل �أب��رز ه��ذه امل�شكالت
هو تزعزع ا�ستقرار املنطقة وانت�شار القومية
وزيادة درجة ال�صراعات املذهبية الطائفية،
ف���ب���ع���د �أن ك���ان���ت ه�����ذه ال�������ش���ع���وب خ��ا���ض��ع��ة
حت���ت ح��ك��م �إدارة واح�����دة “الإمرباطورية
العثمانية”� ،أ�صبحت كل طائفة فيها ت�سعى

لأن تكون لها �إدارتها امل�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل
�سعي قوات االنتداب على ا�ستخدام الأقليات
ملواجهة احلركات الثائرة �ضدها ،الأمر الذي
�أزم الأو���ض��اع وخلق ج�� ًوا مليئا بالنزاعات يف
امل��ن��ط��ق��ة .ويف خ�����ض��م ه����ذه ال����ظ����روف ح��ل��م
ال���ع���رب ب��ت��ح��ق��ي��ق وح����دة ع��رب��ي��ة ،وه��ن��ا ج��اء
م�����ش��روع اجل��ام��ع��ة العربية كخطوة �أوىل يف
�سبيل حتقيق هذه الوحدة.
مل ي��ك��ن �إن�����ش��اء اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة نهاية
مل�����ش��اك��ل ال�����ش��رق الأو�����س����ط ،ف��ف��ي ع���ام 1947
�صدقت الأمم املتحدة على تق�سيم فل�سطني
�إىل دول�����ت��ي��ن (�إ�����س����رائ����ي����ل و ف��ل�����س��ط�ين)،
و ّ
مت ت��ن��ف��ي��ذ ذل����ك ب��ع��د ان�����س��ح��اب االن���ت���داب
ال�بري��ط��اين م��ن فل�سطني يف ال��ع��ام ال��ت��ايل.
وق��د �أ ّدى زرع جمتمع دخيل يف املنطقة �إىل
زع��زع��ة ا���س��ت��ق��راره��ا ،ول���ن جت���دي �أي حلول
�سيا�سية �أو جغرافية حل�سم ه��ذا ال�����ص��راع،
لأنّه يف جوهره �صراع ديني.
ال�������ش���رق الأو������س�����ط ال����ي����وم ي���ب���دو ���ض��ائ��ع��اً
وم�������ش���ت���ت���ا ،ول�����ن جت�����دي ب����ر�أي����ي �أي ح��ل��ول
خارجية ال تتوافق مع متطلبات جمتمعاته،
ول��ي�����س م��ن اخل��ط���أ اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��م��اذج
ال��ت��ق��دم��ي��ة ل����ل����دول الأخ��������رى ل���ك���ن اخل���ط����أ
ال�����ذي ���س��ي��ج��ر خ��ل��ف��ه اخل���ي���ب���ات ه���و تطبيق
من�����وذج ت��ق��دم��ي ب�����دون ت��ط��وي��ع��ه ل��ي��ت��ن��ا���س��ب
م���ع ظ����روف امل��ج��ت��م��ع ،ف���إغ��ف��ال خ�صو�صية
املجتمع هو �سبب ف�شل الكثري من امل�شاريع
التنموية .متى ي�صل ال�شرق الأو�سط ملرحلة
اال���س��ت��ق��رار؟ وم��ت��ى ت��ن��ت��ه��ي ك���ل ال�����ص��راع��ات
ال��ق��ائ��م��ة ف��ي��ه؟ ت��ب��دو يل الإج���اب���ة ع���ن ه��ذه
الأ�سئلة ومثلها كثري �ضبابية ال تكاد تبني،
فرغم �أنّ امل�س�ألة ال�شرقية انتقلت لتتمحور
حول �أنابيب النفط وتو�سعت ب�شكل كبري� ،إال
ً
مرتبطا بالتواجد
�أنّ منبع الق�ضية ما يزال
الإ����س���رائ���ي���ل���ي يف امل��ن��ط��ق��ة ،ف��م��ث��ل��م��ا ي�����ص��ب��ح
اجل�����س��م ال��غ��ري��ب ع��ل��ى اجل�����س��م ع����د ًوا خ��ط�� ًرا
على اخلاليا وم�صد ًرا للأمرا�ض ،ف���إنّ هذا
الكيان امل�ضطرب �سيظل م�صد ًرا مل�شاكل قد
ال تنتهي يف املنطقة.
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