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من �أجل ال�سيطرة على منابع الطاقة؛ فالنفط مقابل الدم،
�أو ال ��دم م�ق��اب��ل ال�ن�ف��ط ،لتنتج ث�ق��اف��ات م�ه��زوم��ة وجغرافيا
مت�صدعة وعقل جمعي متوج�س من حتوالت مفاجئة ت�سقط
الذات يف الفو�ضى.
وم��ن اجلغرافيا �إىل ال�ت��أري��خ؛ وم��ن الت�شظي اجل�غ��رايف �إىل
التحقيب ال�ت��أري�خ��ي؛ ح�ي��ث ال�ت��أري��خ امل�ت���ص��ارع ب�ين ثقافات
متعددة ن�ش�أت يف ال�شرق العربي وال�شمال الإف��ري�ق��ي ،وهو
م�شكل معريف طرحه امل��ؤل��ف يف الف�صل ال��راب��ع م��ن الكتاب،
وال ��ذي عنونه ب�ـ-ال�ت��أري��خ الأ� �س�ير :ب�لا ��س�ي��ادة وال ��س��رد وال
ظفر-؛ حتدث امل�ؤلف عن مفهوم «احل�س الت�أريخي» الغائب
عن وع��ي العقل العربي منذ ق��رون ،ثم ظهر ب�شكل كبري يف
نهايات الدولة العثمانية ،وانق�سام الثقافة الإ�سالمية �إىل
دوي�ل�ات متناحرة ،فر�ض عليها اال�ستعمار ثقافته ونزعته
االمربيالية .وهكذا؛ ف�إن �سقوط «احل�س الت�أريخي» من وعي
العقل ال�سيا�سي العربي ،و�أي�ضا العقل اجلمعي� ،أدى لظهور
ث�ق��اف��ات ان���ش�ط��اري��ة �أ��ص�ب�ح��ت الح�ق��ا مت�ث��ل ك�ي��ان��ات �سيا�سية
وجغرافية جديدة .لقد دخل العرب القرن الع�شرين بثقافة
ت��أري�خ�ي��ة ج ��دي ��دة ،م�ن���ش�ط��رة وجم� ��ز�أة وم�ت�خ�ل�ف��ة ،وحت��ول��وا
من دول��ة م�شلولة ذات كيان واح��د (ال��دول��ة العثمانية) �إىل
دول متعددة فاقدة لكل �شيء .فالثقافة العربية اخرتقتها
اخل ��راف ��ات والأ� �س ��اط�ي�ر ،و�أ� �ص �ب��ح ال��دي��ن ي�شكل ع�ب�ئ��ا كبريا
ع�ل��ى ح ��راك ال�ع�ق��ل اجل�م�ع��ي بفعل ت��راك�م��ات ث�ق��اف��ة ال�ق��رون
الو�سطى .يف م�ستنقع فو�ضى الأف�ك��ار التي اجتاحت العقل
العربي يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر والن�صف
الأول من القرن الع�شرين؛ ظهر الإ�صالحيون اجلدد كجمال
الدين الأفغاين وحممد عبده والكواكبي وابن �أبي ال�ضياف،
حماولني ت�شخي�ص حمنة العقل العربي من ناحية ،و�إيجاد
مقاربات ثقافية بني ال�شرق والغرب ،وهي مقاربات ثقافية
جديدة ،مل تكن موجودة يف املخيال العربي قدميا وال املخيال
الإ��س�لام��ي� .إال �أن ك��اف��ة تلك امل �ح��اوالت مل تنجح يف تغيري
م�سار العقل الثقايف العربي ،بل تبع ذلك انهيارات ت�أريخية
كربى للأمة العربية يف القرن الع�شرين ،و�ساعد على تلك
االنهيارات �أح��زاب قومية ال تعي م�شروعيتها الت�أريخية وال
م�شروعيتها االجتماعية ،و�أح ��زاب �إ�سالمية تطرح م�شروع
امل ��واج �ه ��ة م ��ع الآخ ��ر(ال� �غ ��رب/احل� �ك ��وم ��ات ال� �ف ��اج ��رة) .ب��دا
الت�أريخ احلديث واملعا�صر يف منطقة ال�شرق العربي ُم َّمال
ب�أيديولوجيا العداء والكراهية لكل من يختلف معه ،وب��د�أ
امل�سلمون ي�صنعون ت�أريخا جديدا لهم عرب ن�شر ثقافة الذات
امل�ق��د��س��ة والآخ� ��ر ال �ع��دو امل�ترب ����ص ،وت���ض�خ�م��ت الإ� �س�لام��ات
املذهبية واجلهادية وال�سيا�سية.
ويف نهايات القرن الع�شرين؛ وعرب تلك الثقافات العدائية
ل �ل �ع��رب م ��ن ن ��اح �ي ��ة ،وال �ث �ق ��اف ��ة الإم�ب�ري ��ال �ي ��ة ل �ل �غ��رب م��ن
ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى؛ ظ �ه��ر م �ن �ظ��رو � �ص ��دام احل �� �ض ��ارات ب�تروي��ج
�شبكة مفاهيمية جديدة تعلن �أن الإ��س�لام ع��دو احل�ضارات
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احل��دي �ث��ة ،وه ��و ت ��أك �ي��د ل�ث�ن��ائ�ي��ات اخل�ي�ر وال �� �ش��ر ال �ت��ي غ��رق
فيها الت�أريخ الإن�ساين .فظهرت نظرية فوكوياما يف كتابه
املعنون بـ«نهاية ال�ت��أري��خ والإن���س��ان الأخ�ي�ر» .تلك النظرية
التي ر�أت الت�أريخ عبارة عن �سل�سلة متتابعة من ال�صراعات
وال�ع�ب��ودي��ة وال�ف��و��ض��ى ،لكنها ان�ت�ه��ت يف احل���ض��ارة الغربية
ل���ص��ال��ح امل��دن �ي��ة احل��دي �ث��ة .غ�ير �أن ن �ه��اي��ات ال�ع�ق��ل ال�غ��رب��ي
م�ه��ددة بفعل ال�تراج��ع احل���ض��اري الكبري ال ��ذي تعي�ش فيه
بقية احل�ضارات الأخ��رى؛ خا�صة احل�ضارة الإ�سالمية! بعد
ظهور هذه النظرية؛ �صدر كتاب «�صدام احل�ضارات» للمفكر
ق�سم ال�ع��امل �إىل �ست
الأم��ري�ك��ي �صموئيل هنتجتون ،ال��ذي َّ
ح�ضارات مُتناحرة ،يحركها ويتحكم فيها الدين والتاريخ،
لتنتهي هذه احل�ضارات «ح�سب امل�ؤلف» �إىل �صدامات دامية
وح ��روب م�ف�ت��وح��ة! ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ات �أ��ص�ب�ح��ت ت�شكل مناخا
ثقافيا جديدا يف الت�أريخ العاملي ،ومتكنت تلك النظريات من
ب�سط نفوذها على منطقة ال�شرق الأو�سط ،لتعيد بناء ت�أريخ
جديد م��ن الفو�ضى ،ولرت�سم م�سرحا ت�أريخيا ج��دي��دا من
الدم املقد�س؛ فالنظريتان �أعادتا بناء احل�ضارات على �أ�سا�س
ديني وتاريخي ،لتظل جدلية الت�أريخ املت�شظي واجلغرافيا
املت�صدعة قائمة يف منطقة ال�شرق العربي و�شمال �إفريقيا.
ويف ال�ف���ص��ل الأخ �ي��ر م ��ن ال �ك �ت ��اب؛ ُي �ل� ِّ�خ ����ص ال �ك��ات��ب ح��رب
اجل�ي��وب��ول�ي�ت�ي��ك؛ جم��االت��ه و�إي �ق��اع��ات��ه ،واجت ��اه ��ات ��ه ،وب ��د�أه
باحلديث ع��ن ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة وق��درت�ه��ا خالل
القرن املا�ضي على تغيري نظام اجليوبوليتيك يف اخلارطة
ال��دول�ي��ة ،ع�بر مهند�س اجليوبوليتيك «ال�ه��ول�ن��دي امل��ول��د،
الأمريكي الن�ش�أة» نيكوال�س �سبيكمان ،واخرتاعه ما ي�سمى
بـ«املحيط املتو�سطي»؛ فقد كان «�أ�سا�س ت�صوره اجليوبوليتيكي
يقوم على ت�شابه مميز بني البحر الأبي�ض املتو�سط يف ت�أريخ
�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بالن�سبة للح�ضارات
القدمية ،وبني املحيط الأطل�سي بالن�سبة للح�ضارة الغربية
يف ال �ت ��أري��خ امل�ع��ا��ص��ر» (�� � ��ص .)381:ف�ه��و ي�ع�ت�ق��د �أن املحيط
الأطل�سي (املحيط املتو�سطي اجلديد) ب�ضفتيه الأمريكية
والأوروبية ميكن �أن يكون منطقة للح�ضارة الغربية احلديثة
الأك�ث�ر ت�ط��ورا تقنيا واق�ت���ص��ادي��ا .ث��م ميكن �أن تتحدد على
�ضفتيه كتلة جيوبوليتيكية ج��دي��دة تن�ضوي حت��ت م�سمى
القارة الأطل�سية! وهذا �سيجعل الواليات املتحدة تعمل على
ف�صل املحيط الأورا�سي عن القارة الأطل�سية اجلديدة ،خا�صة
تلك الت�أثريات الكبرية التي ميكن �أن تلعبها رو�سيا وال�صني
يف اخرتاق هذه املنظومة ،والعمل على �إعادة �أجزاء كبرية من
القارة الأوروبية �إىل جغرافيتها ال�سيا�سية الأوروبية كدول
�شرق �أوروب ��ا ،التي كانت تابعة لالحتاد ال�سوفييتي �سابقا.
ولهذا؛ ظلت �أمريكا بلدا يعي�ش يف قلب التحوالت العاملية ،ومل
تكن منذ ت�أ�سي�سها دولة �إ�ضافية فقط على اخلارطة الدولية؛
بل دولة م�ؤثرة وفاعلة وحمركة لأي حتوالت جيوبوليتيكية
حت��دث يف ال�ع��امل .غري �أن �سيناريو «ال�ق��ارة الأطل�سية» خلق

ب�شكل غ�ير مبا�شر ق��وة ك�برى يف ال�ط��رف الآخ ��ر ،تتمثل يف
تقارب كبري بني رو�سيا وال�صني ،وانتهى ذل��ك التقارب �إىل
ت�شكيل كتلة جيوبوليتيكية �أخ��رى يف ال�شرق ،ت�سمى ب�ـ«دول
الربيك�س» ،وت�ضم ال�صني ورو�سيا والهند والربازيل وجنوب
�إفريقيا ،والتي ميكن �أن تن�ضم �إليها قريبا �إيران والأرجنتني
ونيجرييا و�إندوني�سيا ،ويبدو �أن ثمة قناعة كبرية بني ال�صني
والهند ورو�سيا ب�أن بناء املجال العاملي الآخر (الأورا�سي) ال
يتم �إال عرب تقارب اقت�صادي و�سيا�سي كبري بينهماُّ .
كل ذلك
ميكن �أن تلعب فيه النظرية اجليوبوليتيكية دورا كبريا؛ غري
�أن حم��ددات تطور ه��ذا التكتل وظ��روف ت�شكله يف ال�سنوات
القادمة لي�ست وا�ضحة ،كما �أن املقاربات الأيديولوجية بني
هذه الدول �ضعيفة جدًّا ،فكل ما يجمعها هو حماولة ت�شكيل
قوة �إ�سرتاتيجية �أخرى ت�ضاهي قوة القارة الأطل�سية ،وهذا
غري كاف لت�أ�سي�س كيان ح�ضاري م�ستقل.
ك � ُّ�ل ذل ��ك ��س�ي�ج�ع��ل م ��ن م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط منطقة
ا�شتباكات م�ستمرة بني هاتني القوتني ،لأ�سباب عديدة تتعلق
بالهيمنة على منابع الطاقة �أوال ،والتحكم اجليوا�سرتاتيجي
يف امل�ضائق العاملية ،واملمرات الدولية؛ فال�شرق العربي و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا مي�ث�لان اجل�سر ال ��ذي ي��رب��ط ب�ين ه��ات�ين القوتني،
وه ��و ج�سر �ضعيف وه ����ش ،غ�ير ق ��ادر ب��ذات��ه ع�ل��ى ب�ن��اء كتلة
جيوبوليتيكية جديدة ،و�إمن��ا �سيظل يف ال�سنوات اخلم�سني
املقبلة «ف�ضاء مملوكا للخارج» .وعلى ه��ذا ال�سيناريو؛ ف�إن
هذه املنطقة ال�شرق �أو�سطية ينبغي �أن تظل منطقة نزاعات
داخلية يف الدين والتاريخ واالقت�صاد وال�سيا�سة واجلغرافيا؛
فهي كلها جماالت حيوية ال�ستمرار ال�صراع البيني يف ال�شرق
الأو�سط العربي والإ�سالمي� .إن كافة التنظيمات الإرهابية
امل��وج��ودة يف �إفريقيا وال�شرق الأو��س��ط ت�شتغل بطريقة غري
مبا�شرة يف ترجيح موازين معادالت الطاقة العاملية ،كما �أ َّن
م��آالت هذه املنطقة ال�شرق �أو�سطية غري وا�ضحة �إىل الآن؛
لكنها بال �شك لن تعود كما كانت قبل غزو العراق للكويت� .إن
التفكك اجليوا�سرتاتيجي وا�ضح داخل هذه املنطقة ،كما �أن
املقاربات اجليوبوليتيكية لهذا التفكك تبدو �أي�ضا وا�ضحة؛
غري �أ َّننا ال ميكن �أن ندرك حجم هذا التفكك ،كما ال ندرك
التق�سيم اجلديد «للحقيقة ال�سيا�سية» يف الوطن العربي .كل
ذلك يعتمد على ظروف الت�شكل و�سياقات التطور يف �سريورة
ال�صراع و�صريورته؛ و�سنبقي ن��ردد :هل نحن �أم��ام خارطة
جيوبوليتيكية جديدة يف ال�شرق الأو�سط؟
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املت�صدعة
الأ�سري واجلغرافيا
ِّ
تقليدية ،تتمركز يف اجلغرافيا فقط؛ بل �أ�صبحت «الفو�ضى»
هي امل�ساحة الكربى التي يتحرك فيها الإرهاب .عوملة الإرهاب
جعلت -مرتكبي تفجريات نيويورك وفظائع «داع�ش» لي�سوا
متمكنني فقط م��ن ا�ستخدام التقنيات احلديثة املتطورة؛
بل هم بارعون يف فن اال�ستعرا�ض الأوب��رايل ،فقد ا�ستلهموا
املنطق ال�سيمانطيقي لل�صورة ،على طريقة اال�ستعرا�ضات
الهوليودية يف �إخراج وح�شيتهم يف العوامل املادية (�ص.)99:
غري �أ َّن الكاتب يعود لي�ؤكد لنا �أن الإرهاب مل يكن قادرا على
هذا االنت�صار واالنت�شار بهذه ال�سرعة لو مل تكن ال�سيا�سات
الإمربيالية متكنه من ذلك؛ بل هي �شريكة معه يف �صناعة
العنف يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،فالدواع�ش «مل يعربوا
العراق و�سوريا باملظالت �أو ال�صحون الطائرة؛ بل حتت عيون
اجلمارك وال�شرطة واملراقبني الدوليني ،وكل ذلك مت بعلم
الدول الإقليمية والأوروبية والواليات املتحدة الأمريكية».
وه��ذا يدفعنا �إىل �إع��ادة م�شكلة العالقة بني الغرب وال�شرق
ال�ع��رب��ي يف امل�خ�ي��ال ال�غ��رب��ي ،ه��ل الإ� �س�لام بت�أريخيته ميثل
م��رك��ز ه��ذا ال �� �ص��راع� ،أم ع��وام��ل �أخ ��رى ت��دف��ع ب��ال���ص��راع بني
ال�شرق والغرب �إىل اال�ستمرار وفق �صيغ متغرية ومتبدلة؟
ي�ستند ال�ك��ات��ب يف الإج ��اب ��ة ع��ن ه ��ذا الإ� �ش �ك��ال �إىل م��ا قاله
جراهام فوللر «�أح��د خ�براء ال�سي�.آي� .إي» يف كتابه املعنون
«عامل بال �إ�سالم»؛ حيث يقول« :هناك �أكرث من ع�شرة �أ�سباب
خ ��ارج الإ� �س�لام جتعل ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�غ��رب وال���ش��رق العربي
الإ��س�لام��ي متوترة ج �دًّا وج��دل�ي��ة؛ فحتى ل��و مل يكن هناك
دي��ن ا�سمه الإ� �س�لام ،ون�ب��ي ا�سمه حم�م��د ،ف ��إن ال�ع�لاق��ة بني
ال�شرق وال�غ��رب م��ا كانت لتكون �أف�ضل مم��ا ه��ي عليه الآن.
هناك احلروب ال�صليبية ،واال�ستعمار ،والإمربيالية ،وهناك
اال��س�ت�ح��واذ ع�ل��ى ث ��روات امل�ن�ط�ق��ة ،خ��ا��ص��ة ال�ط��اق��ة وم��راق�ب��ة
املالحة ،ثم هناك الدكتاتوريات املنا�صرة للغرب ،والتدخالت
ال�سيا�سية واالنقالبات الع�سكرية ،ثم هناك �إ�سرائيل التي
زرع�ه��ا ال�غ��رب يف خا�صرة ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وك��ذل��ك التغريب
ال�سيا�سي ال ��ذي ي��دع�م��ه ال �غ ��رب�� ��( »...ص .)97:وب�ع�ي��دا عن
جدليات ال�ع�لاق��ة التاريخية ب�ين ال�غ��رب وال���ش��رق العربي؛
�إال �أ َّن ال��راه��ن ال�سيا�سي واجل �غ��رايف ال�ع��رب��ي يفر�ض علينا
االع�ت�راف ب��وج��ود «حقيقة �سيا�سية وج�غ��راف�ي��ة» يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،ت�شتغل كافة القوى العاملية على توجيه هذا
الكائن الوح�شي وفق �سيا�ساتها اخلا�صة.
ويعود الكاتب يف الف�صل الثالث �إىل احلديث عن «اجلغرافيا
املت�صدعة :خطوط الهوية والنفط والدم» ،وهو بهذا يحاول
�إي�ج��اد م�ق��ارب��ات ج��دي��دة ب�ين اجلغرافيا واالق�ت���ص��اد� ،أو بني
ال��دم والنفط .ا�ستطاعت الدولة الإ�سالمية �أن تهيمن على
منطقة ال��رق��ة وامل��و� �ص��ل ،وه ��ي ب�ه��ذا ت�ع�ل��ن حت ��وال ك�ب�يرا يف
«معادلة اجليوبوليتيك» يف ال�شرق كله ،كما يتنب�أ بذلك تريي

مي�سان ( ،)165فالدولة الإ�سالمية ب�إخ�ضاعها الرقة ،ودير
الزور ،واملو�صل وتدمر ،باتت تتحكم فيما كان ي�سمى قدميا
بطريق احل��ري��ر ،وال��ذي �أ�صبح اليوم طريق النفط والغاز،
وه��و الطريق امل ��ؤدي �إىل ال�صحراء العربية .وبعد �سقوط
تدمر والرقة واملو�صل ،تواترت الأخبار حول �سقوط مدينة
��س�يرت الليبية حت��ت قب�ضة «داع �� ��ش» ،وه��ي ب�لا ��ش��ك متثل
�أهمية جيوا�سرتاتيجية لتنظيم الدولة ،فهي تفتح باجتاه
ال�صحراء الإفريقية حتى ت�شاد و�شمال نيجرييا ،كما �أنها
تتحكم يف اجت��اه��ات ليبيا م��ن ال���ش��رق وال �غ��رب ،وتتحكم يف
مم��رات وموانئ النفط والغاز يف ليبيا ،كما �أ�صبحت �سريت
ملتقى النفط والدم ،فهي املكان اجلغرايف املميز الذي تتجمع
فيه الدواع�ش من �شمال �إفريقيا «تون�س واجلزائر واملغرب
وت�شاد ،وحتى ال�سودان وليبيا» لتقوم بعد ذلك ب�إعادة ت�صدير
اجل�م��اع��ات امل�ت��وح���ش��ة �إىل ��س��وري��ا وال �ع ��راق .وه �ك��ذا؛ �أ�صبح
تنظيم الدولة الإ�سالمية ال ي�شتغل فقط يف حدود اجلغرافيا
التقليدية مدافعا يف كهوف تورا بورا كما كانت تفعل القاعدة؛
بل ا�ستطاع �أن يغري املعادالت اجليوا�سرتاتيجية يف منطقة
ال�شرق العربي و�شمال �إفريقيا .وهكذا �أ�صبحت اجلغرافيا
ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق العربي و�شمال �إفريقيا� ،إ�ضافة
�إىل النفط الليبي وال�سوري والعراقي ،حتت �سيطرة جزئية
لتنظيم الدولة الإ�سالمية.
لقد ظل هذا التنظيم تتنازعه نظريتان دوغمائيتان� ،ساهمتا
ب�شكل �أو ب ��آخ��ر يف متكينه وان �ت �� �ش��اره؛ الأوىل يف االع�ت�ق��اد
ال��دوغ �م��ائ��ي ب ��أن ��ه مي�ك��ن ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى الإره� � ��اب ال��داع���ش��ي
باالنت�صار للإ�سالم ال�سيا�سي؛ غري �أ َّن هذه الر�ؤية ال تعدو
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�أن ت �ك��ون وه �م��ا ،ل �ع��وام��ل ك �ث�يرة ت�ت�ع�ل��ق ب��ان���ش�ط��ار الإ� �س�لام
ال�سيا�سي ذات ��ه ،وحت��ول ج��زء منه �إىل الإ� �س�لام ال��رادي�ك��ايل
ال��دم��وي ،وك��ذل��ك ا��ص�ط��دام��ه بطبيعة الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية
ال �ع��رب �ي��ة .وال �ث��ان �ي��ة ه ��ي حم ��اول ��ة و� �ض��ع ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة يف
مواجهة الإ�سالم املذهبي (الإ�سالم ال�شيعي) ،وهذا ما كانت
حتلم ب��ه بع�ض ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة؛ بيد �أن تنظيم ال��دول��ة مل
يكن �ضمن �أجنداته الفكرية ال��دخ��ول يف ف�ضاءات ال�صراع
املذهبي ،فهو مل ي�ؤمن �سوى بنظرية اخلالفة الإ�سالمية
داخ��ل الإ�سالم ال�سني ذات��ه .وبهذا؛ بات االعتقاد ب�أطروحة
التغلب على الإ�سالم اجلهادي بالإ�سالم ال�سيا�سي �أو الإ�سالم
املذهبي ال تعدو �أن تكون �أطروحة واهمة .و�إ�ضافة �إىل ذلك؛
ف ��إن الإ� �س�ل�ام مل ي�ع��د ي�ت�ح��رك ك��أي��دي��ول��وج�ي��ا ف�ق��ط ،و�إمن ��ا
يخرتق ف�ضاءات جيو�سيا�سية داخل منطقة ال�شرق العربي،
وي�غ�ير م��ن اخل��رائ��ط ال��دمي��وغ��راف�ي��ة يف حت ��والت الإ� �س�لام
ال�سيا�سي واجلهادي واملذهبي من ناحية ،ويف فكر احلداثة
والتحوالت الدميقراطية من ناحية �أخ��رى� .أ�صبح الوطن
العربي مت�شظيا من جراء اخرتاق خنادقه التقليدية بتيارات
فو�ضوية حديثة ،وغاب مع كل هذا امل�شهد م�شروع الدولة يف
النهو�ض والتقدم احل�ضاري.
�إ َّن ت�صدع اجلغرافيا بزراعة �سيا�سات فو�ضى الإرهاب «الإ�سالم
اجلهادي» التي تبناها منظرو ال�سيا�سات الأمريكية يف ال�شرق
العربي رافقتها �سيا�سة ابتالع العائدات النفطية؛ حيث مت
دفع جزء كبري من عائدات البرتودوالر �إىل اخلزينة الغربية؛
خ��ا��ص��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ،ت ��ارة ب��ا��س��م احل�م��اي��ة،
و�أخ� ��رى ع��ن ط��ري��ق ب�ي��ع الأ��س�ل�ح��ة ال �ت��ي حت�ت��اج�ه��ا املنطقة
بفعل ت�ضخم الإرهاب العاملي ،وتارة على �شكل �إعادة ت�أ�سي�س
البنية الأ�سا�سية بعد �سنوات احل��رب كما ح��دث يف الكويت
والعراق ،و�أخرى للعالج والغذاء ومنتجات ع�صر التحديث.
وهكذا؛ حتولت منطقة ال�شرق الأو�سط �إىل ثالوث مُع َّقد بني
جغرافيا مت�صدعة ونفط مهدور وفو�ضى الإره ��اب؛ الأم��ر
ال��ذي �أدى ل�شيوع التخلف واجلهل والف�ساد ،و�أ�صبح العقل
العربي يتحرك يف ف�ضاءات دائرية لي�س لها بداية وال نهاية،
وحتول الإ�شكال �إىل �إ�شكال بنيوي معقد ال ميكن �أن تن�سجم
كافة احل�ل��ول م��ع طبيعة الأنظمة ال�سيا�سية اال�ستبدادية؛
لأن احلل يكمن يف م�ؤ�س�سة الدولة ،التي �أ�صبحت غائبة �أو
مغيبة .حتولت م�شكلة الوطن العربي �إذن �إىل م�شكل بنيوي،
و�أ��ص�ب��ح العقل العربي ي��راه��ن على ا��س�ت�ق��راره �أك�ثر م��ن �أي
رهانات �أخ��رى ،ومل تعد تعنيه م�س�ألة التقدم احل�ضاري وال
حتى ت�شغل باله ،بقدر ما يعنيه ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة .ومل يعد النفط م�صدر رخ ��اء وا��س�ت�ق��رار ،فقد
عمدت ال�سيا�سات الغربية على «حتويل الأنابيب ال�سوداء �إىل
�أنابيب حمراء» ،لتكري�س �سيا�سات الت�صدع وزراعة الفو�ضى،
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�أحمد الإ�سماعيلي *

جيوبوليتيك الدم ..الت�أريخ ا

غيت
تدفع �أزمة العقل العربي اليوم املفكرين والكتاب �إىل
ٍ
مزيد من حتليل اخلارطة اجليوبوليتيكية ملنطقة ال�شرق الأو�سط ،خا�صة يف �أهم الظواهر التي َّ
معادالت القوة و�شروط الهيمنة ،وهي ظاهرة الدم و�سياقاتها يف الفكر العربي املعا�صر؛ �سواء الإ�سالم ال�سيا�سي �أو اجلهادي ،وهي كلها �إ�سالمات حركية بد�أت
تت�شكل يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،وتدرجت لتمثل ظاهرة من �أخطر ظواهر العنف يف ت�أريخ الأديان .بد�أت الدرا�سات املعرفية تقر أ� ظاهرة الدم
منذ وقت مبكر؛ غري �أنَّ �سياقات تطور العقل العربي مل تتمكن من وقف ن�شوء مثل هذه الظواهر �أو تطورها؛ بل �ساهمتْ يف كثري من الأحيان يف ت�ضخمها لأ�سباب
عديدة؛ منها :فقدان العقل العربي لأي م�شروع ح�ضاري بعد رحيل اال�ستعمار؛ حيث بات «الفراغ ال�سيا�سي » منطقة خ�صبة تظهر فيها الأفكار املتطرفة،
ويغذيها الفقر والأمرا�ض واجلهل والتخلف .ثم تط َّورت هذه الظاهرة ،و�شكلت م�ساحة كبرية يف خميال العقل العربي احلديث واملعا�صر ،ون�ش�أت حركات
دموية �أخلت بتوازنات اال�ستقرار العاملي ،ف�ضال عن ا�ستقرار املنطقة العربية ذاتها.
«جيوبوليتيك الدم» للكاتب والإعالمي التون�سي ال�صايف �سعيد ،حاول قراءة اخلارطة اجليوبوليتييكة اجلديدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،عرب عدة ظواهر
ن�ش�أت يف ت�أريخها املعا�صر ،خا�صة ظاهرة الدم يف العقل الإ�سالمي املعا�صر ،وهي قراءة تبدو حديثة ،وخمتلفة نوعا ما عن تلك الدرا�سات ال�سابقة؛ حيث
ت�أثري اجلغرافيا ال�سيا�سية والت�أريخ على ن�شوء هذه الأفكار وتطورها يف العقل العربي .والكتاب ميثل واحدة من �أهم الدرا�سات التي ُن�شرت يف الأ�شهر الأخرية؛
�إذ ُيعنى بقراءة اخلطوط املت�شابكة التي تتحرك فيها هذه الظاهرة يف ت�أريخها ال�سيا�سي املعا�صر.
بد�أ الكاتب ب�إدانة وا�ضحة للإمربيالية الغربية ،وهو يعيد
�إثارة �أهم الإ�شكاالت الفكرية التي طرحها رواد ع�صر النه�ضة
والإ��ص�لاح ،والتي تتمثل يف «نظرية امل��ؤام��رة» ،وال��دور الذي
تلعبه يف ن�شوء هذه الظواهر يف املنطقة العربية .وهو ت�سا�ؤل
ي�ج� ُد م�شروعيته ال�ت��أري�خ�ي��ة وال�سيا�سية ب�ع��د �سل�سلة من
احل��روب الدموية التي افتعلها الغرب يف العامل الإ�سالمي،
بداية من �أفغان�ستان ومرورا بالعراق و�سوريا وليبيا واليمن
ولبنان...وغريها ،وما زال��ت �أودي��ة ال��دم جتري يف العوا�صم
الت�أريخية للوطن العربي .نظرية امل��ؤام��رة ت�سعى «بح�سب
الكاتب» �إىل ت�صدع اجلغرافيا القدمية و�إعادة بناء جغرافيا
(جيو�سيا�سية) ج��دي��دة ،ت�ت�ح��ول فيها احل��رك��ات الإره��اب�ي��ة
�إىل م�ستوطنات جديدة داخ��ل العامل العربي .يقدم الكاتب
ه ��ذا ال���س�ي�ن��اري��و وه ��و ي�ت��ذك��ر خ ��ارط ��ة االحت� ��اد ال�سوفييتي
ال�سابق� ،أو �أبعد من ذلك حيث خارطة �أوروبا القدمية ،التي
تع َّر�ضت لتق�سيم خرائطي حديث عن طريق ظاهرة ال��دم،
م�ست�شهدا مبا قاله عبداهلل العروي من �أن «�أوروبا عبارة عن
قطع متناثرة ،جمعت بعناية من و�سط الرعب واحل��روب».
ف��اجل�غ��راف�ي��ا الأوروب� �ي ��ة يف ت��أري�خ�ه��ا امل�ع��ا��ص��ر ل�ي���س��ت ��س��وى
«نهاية مرحلة طويلة من املعاناة واحلروب والن�ضال» .وهكذا
بالن�سبة للجغرافيا املت�صدعة للعامل العربي ،فقد «ظهرت
ال��دف�ع��ة الأوىل م��ن دول ال �ع��رب م��ع ن�ه��اي��ة احل ��رب العاملية
الأوىل ،ثم ت�شكلت الدفعة الثانية عقب نهاية احلرب العاملية
الثانية ،ويف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي ظهرت الدفعة
الثالثة» ،وما زال م�سل�سل اجلغرافيا املت�صدعة يتطور ليعلن
عما قريب عن ظهور ت�شكالت جغرافية جديدة يف اجلغرافيا
التقليدية للوطن العربي.
�أزم��ة اجلغرافيا وت�صدعها ارتبطت ب�أزمة الهوية العربية؛
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حيث ظهور �إ��ش�ك��االت ال��ذات والآخ ��ر ،التي � َّأ�س�ست لثنائيات
عديدة يف التفكري العربي؛ منها :العروبة والإ�سالم ،الت�أريخ
والعوملة ،ال�شريعة والقانون...كل ذلك �أ�سهم يف طرائق تفكري
العقل اجلمعي ،وانق�سم العرب �إىل قوميني و�إ�سالميني ،ثم
انق�سمت التيارات القومية �إىل ي�سارية وعلمانية ،وانق�سم
الإ�سالميون �إىل �إ�سالم �سيا�سي و�إ�سالم جهادي و�إ�سالم �سلفي
و�إ�سالم مذهبي� .أخذت امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف الوطن العربي
تنظر �إىل كل تلك الإ�سالمات �أو الأحزاب الليربالية كورقة �أو
كدمية حتركها يف لعبة التوازنات البينية الداخلية .وهكذا؛
ظ��ل ال��وط��ن ال�ع��رب��ي م�ن��ذ والدت ��ه الأوىل حبي�س ت�صدعات
عديدة يف اجلغرافيا والهوية من ناحية ،ويف انعدام الأم��ن
واال�ستقرار وال�ع��دال��ة واحل��ري��ات� ،أو �شيوع التخلف والفقر
وال�ف���س��اد واالن �ح �ط��اط الأخ�ل�اق ��ي م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى .ه��ذه
ال�شروط املو�ضوعية التي مر بها العامل العربي كانت كفيلة
بوالدة تنظيمات �إرهابية ،تعرب عن الإ�سالم اجلهادي الدموي
داخ��ل ال��وط��ن العربي كداع�ش والن�صرة وبقية التنظيمات
اجل �ه ��ادي ��ة الأخ � � ��رى ،ال �ت ��ي حت� ��اول �أن ت�ن�ت�ق��ل م ��ن م��رح�ل��ة
اجلماعات امل�سلحة �إىل مرحلة بناء الدولة املتوح�شة ،ولعلها
ت�صل ب�ع��د ذل��ك �إىل ب�ن��اء ال��دول��ة امل��دن�ي��ة ك�م��ا ف�ع��ل الإ��س�لام
ال�سيا�سي .كل ذلك من �أجل �إقامة م�سارات وحدود مت�شابكة
وغام�ضة تتحكم يف ف�ضاءات جغرافيا ال�شرق الأو��س��ط من
جهة ،ويف جيوبوليتيك الدم من جهة �أخرى.
ويُكمل امل�ؤلف ا�ستعرا�ض �إ�شكاليات الف�صل الأول من الكتاب،
امل�ع�ن��ون ب�ـ��ال�ع��رب��ي امل��ري ����ض؛ ال��وه��م وال �ت ��أري��خ ال�ب�ع�ي��د ،وه��و
يتحدث عن البدايات الت�أ�سي�سية الأوىل لظهور التنظيمات
الإرهابية ،والتعاون الإ�سرتاتيجي ال��ذي قامت به الواليات
امل �ت �ح��دة الأم ��ري �ك �ي ��ة م ��ع ه ��ذه ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ل ��دح ��ر االحت ��اد

ال�سوفييتي .غ�ير �أ َّن ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة «بح�سب
الكاتب» �سرعان ما ا�صطدمت ب�سحرها الذي �صنعته؛ حيث
ا�ستفاقت ن�ي��وي��ورك عا�صمة احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،على
�أن�ق��ا���ض مناهج �سيا�سية غ�ير من�ضبطة �صنعتها املخابرات
الأم��ري�ك�ي��ة� ،أو ب�ع�ب��ارة �أك�ث�ر دق��ة على مناهج �سيا�سية غري
ق��ادرة على �ضبط حراك الدم وخطوط الإره��اب؛ فق َّررت �أن
تعيد بناء هذه التنظيمات ب�أخرى جديدة ،تكون �أكرث التزاما
باملعايري الأمريكية اجلديدة ،كما تعيد بناء الف�ضاء اجلغرايف
وال�سيا�سي ال��ذي تتحرك فيه ه��ذه القوى الراديكالية ،فلم
يعد عدو الأم�س هو ذاته عدو اليوم .فالواليات املتحدة تد�شن
مرحلة جديدة من مراحل ال�صراع يف املنطقة العربية؛ هذه
املنطقة ال�ت��ي ام�ت�ل�أت بفو�ضى م��ن امل��ذاب��ح ال�ت��ي مل يعرفها
الت�أريخ العربي ،وذلك من �أجل ت�أكيد ما ابتد�أ به امل�ؤلف يف
هذا الف�صل من ت�صدع اجلغرافيا وفقدان الهوية العربية.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال� �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت ��اب ،وال� � ��ذي ع �ن��ون��ه امل ��ؤل ��ف
ب �ـ«الإره ��اب امل�ع��ومل :الفو�ضى وال �ف��راغ وال���س��رط�ن��ة» ،حتدث
امل��ؤل��ف ع��ن ماهية الإره ��اب امل�ع��ومل ،ولي�س الإره ��اب الديني
فقط؛ فالإرهاب �أ�سقط بالقوة ال�سيا�سية العاملية على دالالت
الظاهرة الدينية ،بعيدا عن توح�ش الأنظمة ال�سيا�سية �أو
تلك الأنظمة االقت�صادية الر�أ�سمالية� ،أو حتى الإمربيالية
العاملية .ي�ستمر الكاتب يف م�شكلة العالقة ب�ين اجلغرافيا
والإره ��اب .م ِّ
ُو�ضحا �أ َّن هذه العالقة تتطوَّر ب�سرعة كبرية؛
ب�سبب التقنيات احلديثة التي ا�ستطاع الإره��اب �أن يوظفها
خلدمة امل�شروع الذي ي�ؤمن به .فلم تعد ف�ضاءات اجلغرافيا
حم�صورة يف جبال تورا بورا ،كما �أنها جتاوزت فكرة الأر�ض
يف �شكلها امل��ادي لتتحول �إىل �شبكة ف�ضاء الكرتوين جديد؛
ف��الإره��اب مل يعد ي��دي��ر امل�ع��رك��ة ع�بر �أط��روح��ات كال�سيكية

