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وقد �أ�صبحت يف و�ضع حتالف حاليا .على �سبيل املثال،
ك��ان��ت رو��س�ي��ا منذ عهد القيا�صرة م���ص� ّرة على �إي�ج��اد
م�ن�ف��ذ ل�ل�م�ي��اه ال��داف �ئ��ة� ،أي ال�ب�ح��ر امل �ت��و� �س��ط ،وك��ان��ت
بلدان �أوروبا الغربية ت�سعى با�ستمرار ملنعها من ذلك.
وم��ا يحدث اليوم يف �سوريا هو �إع��ادة لهذا ال�صراع يف
�سياق جديد .باملثل ،ت�سببت منطقة البلقان �سابقا يف
ظهور عدة دورات من العنف ت�سببت �إحداها يف اندالع
احل��رب العاملية الأوىل (اغتيال دوق النم�سا م��ن قبل
متطرف �صربي) ،وتوا�صل ه��ذه املنطقة حاليا ت��أزمي
ال�سلم العاملية لأن م�ساعي احل� ّل ظ ّلت قدميا وحديثا
مرتبطة بتق�سيم ال ��دول ح�سب الف�سيف�ساء القومي
وال�ط��ائ�ف��ي ،يف حم��اول��ة م�ستحيلة لإر� �ض��اء الأط ��راف
امل�ت���ص��ارع��ة ،ب ��دل ال���ض�غ��ط م��ن �أج ��ل ت�ع��اي����ش م�شرتك
ب�ين خمتلف الأط ��راف .فتوليد ال ��دول اجل��دي��دة حل ّل
الأزم ��ات الإقليمية ال ميكن �أن ي�سفر �إ ّال على العديد
من الأزم��ات اجل��دي��دة ،ولي�س العك�س .ويح ّذر الكاتب
م��ن �أن ال�ع��امل العربي م�ه�دّد بامل�صري ذات ��ه ،ول��ن يجد
�سبيله لل�سلم واال�ستقرار ب�سيا�سة البلقنة التي تقودها
حاليا الدول الغربية.
م��ن هنا ،ال يبدو العامل الديني حم �دّدا يف �صراعات
امل�ن�ط�ق��ة ،ف��ال��رغ�ب��ة ال��رو��س�ي��ة ل�ل�ن�ف��اذ �إىل امل�ت��و��س��ط ال
ع�لاق��ة ل �ه��ا ب��امل���س�ي�ح�ي��ة الأرث ��دوك �� �س �ي ��ة ،وال ال��رف����ض
املحموم للأوروبيني يتخذ جذوره يف الكاثوليكية ،وال
تو�سيع النفوذ الرو�سي والأوروب ��ي يف ال�شرق الأو�سط
تعبريا ع��ن ��ص��راع ب�ين امل�سيحية والإ� �س�ل�ام .باملقابل،
ي�ستعمل كل طرف الدين خلدمة م�صاحله كلما �أتيح
له ذل��ك ،رغم التناق�ضات الناجتة عن هذا التوظيف،
متاما مثلما كان بونابرت �ض ّد الدين يف فرن�سا الثائرة
وحاميا للكني�سة يف ال�شرق الأو�سط .فامل�صلحة ولي�ست
ال�ق �ن��اع��ة ال��دي �ن�ي��ة ه ��ي امل �ح �دّد الأ ّول والأخ� �ي��ر .وم��ع
ذل��ك ،ف�� ّإن الكاتب يبدو مت�أ ّثرا �أحيانا بنظرية الربط
ب�ين ال�ع�ن��ف وع�ق�ي��دة ال�ت��وح�ي��د امل���ش�ترك��ة ب�ين الأدي ��ان
تر�سخ يف
الإبراهيمية الثالثة ،باعتبار ه��ذه العقيدة ّ
عقول م ّتبعيها مبد�أ �أحادية احلقيقة.
� ّأما يف امل�ستوى االقت�صادي ،ف� ّإن جورج قرم ،وهو رجل
اق�ت���ص��اد �أ��س��ا��س��ا ،ي ��درج �ضمن ع��وام��ل الأزم� ��ة الطابع
ال��رب �ح��ي الق �ت �� �ص��ادي��ات امل�ن�ط�ق��ة .ف�ل�ق��د ك ��ان م�ستوى
العي�ش يف املنطقة العربية �أف�ضل يف اخلم�سينيات من
م�ستوى عي�ش بلدان �شرق جنوب �آ�سيا و�أف�ضل بكثري
من ال�صني .ث ّم برزت يف ال�ستيينات «التنانني» الآ�سيوية
(كوريا اجلنوبية ،تايوان ،هونكونغ و�سنغفورة) وتلتها
«النمور» الآ�سيوية (تايلندا ،فيتنام ،ماليزيا� ،أندون�سيا
والفيليبني) ،ف�ضال عن ال�صني طبعا ،وجت��اوزت كلها
ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة مب ��راح ��ل ،لأن ه ��ذه ال �ب �ل��دان ظلت
معتمدة على الإنتاج الريعي مثل النفط �أو ال�سياحة،
وف�شلت يف الت�صنيع وال��زراع��ة ،ناهيك �أن ن�سبة امل��واد
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة يف � �ص ��ادرات جم �م��وع ال �ب �ل��دان العربية
ي�تراوح بني � 2إىل  %3من املجموع ،بينما يبلغ  %40يف
�سنغافورة وماليزيا و %35يف ك��وري��ا اجلنوبية .وعلى
مدى الع�شر �سنوات الفا�صلة بني  1988و� ،2009سجل
 12بلدا عربيا ع��ددا من ب��راءات االخ�تراع ال يبلغ 900
براءة ،بينما جتاوزت كوريا اجلنوبية وحدها يف الفرتة

الأوىل مقت�صرا على البلدان اال�ستعمارية الأوروب�ي��ة
وحدها .وميكن طبعا �أن ن�س ّلم مع الكاتب � ّأن التدخالت
الغربية م�س�ؤولة على ت�أزمي الأو�ضاع ،و� ّأن �شبكة القراءة
التي يقرتحها قد ت�ساهم يف �إقناع املواطنني الأوروبيني
بال�ضغط على حكوماتهم لإيقاف هذا التدخل ،عندما
يكت�شفون �أن �سيا�سات بلدانهم ه��ي ج��زء م��ن الأزم ��ة
و�شرارة من �شراراتها ،و�أن اخلطر يهددهم بفعل تنامي
الإره� ��اب وحت � ّول��ه م��ن ال���ش��رق الأو� �س��ط �إىل العوا�صم
الغربية .بيد �أن ـتلك ال�ت��دخ�لات حا�صلة �أ�سا�سا من
�أج ��ل امل���ص��ال��ح ،و��س�ي�ك��ون م��ن الع�سري �إي�ق��اف�ه��ا مبجرد
ن�شر الأفكار والنظرياتّ � .أم��ا لو عك�سنا الأم��ر ودعونا
املت�ضررين� ،أي �أبناء املنطقة� ،إىل مراجعة �أنف�سهم ور�أب
ال���ص��دع بينهم والعي�ش ب�سالم داخ ��ل ال��وط��ن ال��واح��د
وبوئام بني البلدان ،والتخلي عن م�شاريع إ�ع��ادة ر�سم
احل��دود و�إق��ام��ة الأح�ل�اف ،ف �� ّإن ذل��ك كفيل ب��أن ي�ض ّيق
جم��ال امل ��ؤام��رات والتدخالت الأجنبية ،مثلما ي�ض ّيق
فر�ص توظيف الأديان يف تذكية ال�صراعات والنزاعات.
فاملنطلق ،يف ر�أي�ن��ا ،هو العامل الديني� :إ ّم��ا �أن يعالج
باجتاه التفاهم وامل�لاءم��ة مع مبد أ� املواطنة والدولة
احلديثة� ،أو يظ ّل قابال لأن ّ
يوظف من قوى خارجية
وداخلية لتفجري الأو�ضاع وتذكية ال�صراعات .ناهيك
�أن ال �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت يف الأ� �ص ��ل ��ص��رخ��ات
اح�ت�ج��اج على الفقر وال�ظ�ل��م حت� ّول��ت �إىل ن��زاع��ات ذات
طابع ديني زادت �أ�صحابها ب�ؤ�سا ودمارا .كيف ال ي�سيل
تدمر
ل�ع��اب الطامعني وه��م ي��رون جمموعات ب�شرية ّ
�أوط��ان �ه��ا ب��أي��دي�ه��ا وه ��ي ت�ظ��ن �أ ّن �ه��ا حت�سن �صنعا ،من
منطلق تغليب ذاك��رات دينية قدمية وال تاريخية على
مبادئ املواطنة والوحدة الوطنية والعي�ش امل�شرتك؟
و�أيهما الأوىل باللوم ،ابن البلد الذي ي�ض ّيع وطنه �أم
الأجنبي الذي ي�سعى �إىل حتقيق �أطماعه؟
� ّإن ح � ّل «امل���س��أل��ة ال�شرقية» ي�ظ� ّل يف نظرنا ره�ين ح ّل
«امل�س�ألة الدينية» يف البلدان ال�شرقية ،ولي�س العك�س.
وال يكفي التنديد بتوظيف الأدي��ان يف ال�صراعات على
امل�صالح و�إمن��ا ّ
يتعي بناء خطاب ديني جديد يتالءم
م��ع ال�ن�ظ��ام احل��دي��ث ل�ل��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة على
امل��واط�ن��ة وامل �� �س��اواة ب�ين �أب�ن��ائ�ه��ا ،ك�م��ا حت� ّق��ق يف ال�غ��رب
�أثناء القرن ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر ،عندما واجه
ب� ��دوره احل� ��روب ال��دي�ن�ي��ة ال �ت��ي �أ��ض�ع�ف��ت ق ��درات ��ه على
ال�ت���ص��ديّ للتو�سع ال�ع�ث�م��اين ع�ل��ى ح ��دوده ال�شرقية.
فق�ضية التدخل الأجنبي هي يف الغالب نتيجة ال �سببا.
وال�ق��راءة املتعددة الأب�ع��اد ال تقوم على تعداد العوامل
املختلفة فح�سب و� ّإنا �أي�ضا على تق�سيمها �إىل �أ�سباب
ونتائج.
----------------------الكتاب :امل�س�ألة ال�شرقية اجلديدة
امل�ؤلف :جورج قرم
النا�شر :الديكوفرت ،باري�س ،مار�س� /آذار .2017
اللغة :الفرن�سية

ذات�ه��ا ع��دد � 66أل��ف ب ��راءة ،وحققت �سنغافورة ال�ت��ي ال
تتجاوز م�ساحتها  720كم 2حوايل  4500براءة اخرتاع.
وق��د تر ّتب على ه��ذا النمط من االقت�صاد تكري�س ما
دعاه جالل �أمني بـ «حتديث الفقر» ،وقد ذ ّكرت الثورات
العربية ب� ّأن ن�سبة بطالة ال�شباب حوايل ( %25مقابل 9
�إىل  %15.7عامليا) ،وبن�سبة م�شاركة املر�أة يف التنمية ال
تتجاوز ( %25مقابل � 52إىل  % 66.5عامليا).
لقد �أ ّكد الكاتب �أنه �سعى يف هذا الكتاب �إىل بلورة قراءة
ج��ام�ع��ة وم �ت �ع �دّدة ال �ع��وام��ل ،تتخذ ب��دي�لا ع��ن نظرية
��ص��دام احل���ض��ارات وت�شكل �إط ��ارا منهجيا ومفهوميا
جديدا لتناول ق�ضايا ال�شرق الأو�سط� ،أو ما �أطلق عليه
«امل�س�ألة ال�شرقية اجلديدة» .لكننا نرى ،على العك�س،
�أن ه��ذه ال �ق��راءة ت��ؤ ّك��د جم �دّدا �أه�م� ّي��ة العامل الديني
وتوظيفاته يف املنطقة ،وتربز � ّأن م�شاكلها لن حت ّل �إ ّال
بتفكيك جذور الفنت الدينية الكامنة فيها ،وهي التي
جعلتها منطقة مفتوحة على التدخالت اخلارجية ،ملا
تثريه تلك الفنت من نزاعات ال نهاية لها بني �أبنائها.
ويكفي �أن ن��رى �أن �أك�ثر ال�ب�ل��دان ا�ستقرارا حاليا هي
ال �ت��ي �أدرك� ��ت م�ن��ذ �إع �� �ص��ار «( 2011ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي»)
��ض��رورة اح�ترام التعددية ون�شر ثقافة التفاهم داخل
الوطن لتقوية قدراته على ال�صمود يف وجه املتغريات
الإقليمية العا�صفة ،كما حدث يف �سلطنة عمان �أو املغرب
الأق�صى مثال ،فكالهما قد جنح يف اح�ت��واء ارت��دادات
الأزم��ات باملنطقة من خالل تو�سيع القاعدة الوطنية
دينيا (�سلطنة ع�م��ان) �أو عرقيا (امل �غ��رب) على مبد�أ
املواطنة التعدديةّ � .أما الأنظمة ال�سيا�سية التي راهنت
على الوتر الطائفي حلماية نف�سها ،على غرار النظام
ال�سوري (وق��د ب��دا الكاتب لطيفا يف نقده ل��ه ،مقابل
نقد �أق��وى للمعار�ضة ال يخلو مع ذل��ك من ال�صحة)،
ف�ق��د �أوق �ع��ت �شعوبها يف ال��وي�لات وال �ك ��وارث ،وفتحت
املجال للتدخل اخلارجي الذي مل يعد مقت�صرا اليوم
على الغرب ،وهذا جانب �آخر نرى � ّأن الكاتب مل يتعمق * �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
يف حتليله ،م��ع �أن ��ه مي�ث��ل ف��ارق��ا رئي�سياً ب�بن «امل���س��أل��ة
ال�شرقية» الأوىل وال�ث��ان�ي��ة ،حيث � ّأن ال�ت� ّ
�دخ��ل ك��ان يف
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المسألة الشرقية الجديدة لجورج قرم
محمد
ّ
الحداد *
اختار جورج قرم منذ الثمانينيات �أن يتح ّول �إىل الكتابة بال ّلغة الفرن�س ّية ،و�شهدت كتبه انت�شارا وا�سعا ن�سبيا وترجم بع�ضها �إىل لغات �أوروبية �أخرى ،ف�أ�صبحت
تك ّيف نظرة العديد من الغربيني لق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،ال�سيما �أن الكاتب قد مت ّيز بغزارة �إنتاجه بال ّلغة الفرن�سية ،فقد جتاوز حاليا الع�شرين عنوانا ،لقي
بع�ضها �شهرة وا�ضحة ،على غرار «ال�شرق الأو�سط املت�صدّ ع�( »1991-1956 :صدر بالفرن�سية �سنة  1991وترجم �إىل الإجنليزية والعربية)� ،أوروبا وامل�شرق (�صدر
بالفرن�سية �سنة  1989وترجم �إىل الأملانية والعربية)�« ،شرق وغرب :ال�شرخ الأ�سطوري» (ترجم �إىل العربية والإيطالية والرتكية والإ�سبانية والربتغالية)،
«نحو مقاربة دنيوية للنزاعات يف ال�شرق الأو�سط :حتليل ظاهرة توظيف الدين يف ال�سيا�سة الدولية» (ترجم �إىل العربية والإ�سبانية والإيطالية) ،الخ.

الكتاب الأخ�ير ال�صادر يف �شهر مار�س املا�ضي بعنوان
«امل���س��أل��ة ال�شرقية اجل��دي��دة» ميكن �أن يعترب مبثابة
الكتاب الت�أليفي ال��ذي جمع فيه �صاحبه كل مقومات
قراءته للو�ضع يف ال�شرق الأو�سط ،ويف انتظار �أن يجد
طريقه �إىل التعريب مثل كتب �سابقة ،ن�سعى يف هذا
التقدمي �إىل عر�ض النتائج التي ينتهي �إليها الكاتب
بالن�سبة �إىل ق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،ويف الآن ذاته �إىل
مناق�شة ه��ذه ال�ق��راءة يف �أ�س�سها ونتائجها ،باعتبارها
التوجه املناق�ض للعديد م��ن الأع�م��ال ال�سائدة
متثل
ّ
حاليا ومن وجهات نظر جزء كبري من الباحثني (منهم
�صاحب التقدمي)ّ � .إن مراجعة كتب �صادرة هي �أي�ضا
فر�صة لنقا�ش عميق لأ��س����س ال �ق��راءات امل�ت�ع�دّدة التي
ّ
ال�شك فيه
ميكن �أن ت�س ّلط على ق�ضايا معينة .ومم��ا
� ّأن ج��ورج قرم قد ط� ّور من خالل كتبه العديدة قراءة
اخت�ص بها ،ولي�س �أف�ضل م��ن كتابه الأخ�ير
متكاملة
ّ
لعر�ضها عر�ضا ت�أليفيا ،ولال�ستفادة من بلوغها احل ّد
ّ
حمك
الأق�صى من الو�ضوح والتجان�س لو�ضعها على
املناق�شة الدقيقة.
م��ن امل�ع�ل��وم � ّأن ج ��ورج ق ��رم ،اخل �ب�ير ال�ل�ب�ن��اين امل��ول��ود
�سنة  ،1940ه��و �أ�سا�سا ع��امل اقت�صاد وق��د ت� ّ
�ول وزارة
املالية يف لبنان ،لكنه � ً
أي�ضا م ��ؤرخ ومتخرج من معهد
العلوم ال�سيا�سية بباري�س ،وجند هذا التكوين املتعدّد
ق��د ط�ب��ع م ��ؤل �ف��ه ال ��ذي ج�م��ع ب�ين ال �ت��اري��خ والتحليل
ال�سيا�سي والتحليل االقت�صادي .وقد اختار له عنوانا
معبا ،ي�ستعيد من خالله ت�سمية كانت �سائدة يف نهاية
ّ
ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر وب��داي��ة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،وه��ي
عبارة «امل�س�ألة ال�شرقية» ،وق��د ارتبطت �آن��ذاك بو�ضع
الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة �أو ال��رج��ل امل��ري ����ض ،وك��ان
ي�ب��دو �أن�ه��ا انتهت بنهاية تلك الإم�براط��وري��ة و�إع�لان
اجلمهورية يف تركيا على يد م�صطفى كمال �أتاتورك
�سنة  .1924ومع �أن املنطقة قد �شهدت منذ ذلك التاريخ
�أزمات متوا�صلة ،ف� ّإن العبارة قد اختفت تقريبا ل�صالح
ع �ب��ارات �أخ ��رى حم��وره��ا م��وق��ف ال�ب�ل��دان العربية من
ال���ص��راع م��ع �إ��س��رائ�ي��ل �أو انق�سامها ب�ين متحالف مع
ال �غ��رب وم�ت�ح��ال��ف م��ع امل�ن�ظ��وم��ة اال��ش�تراك�ي��ة �سابقا.
بيد �أن انهيار عامل القطبني يف �آخر ثمانينيات القرن
الع�شرين قد �أعاد �إىل الأذهان تلك العبارة ،من خالل
الأزم ��ات البلقانية (انهيار يوغو�سالفيا ال�سابقة وما



ت��ر ّت��ب عليه م��ن م�آ�سي وح ��روب) ث� ّم الأزم ��ات العربية
(م ��ن اح �ت�لال ال�ك��وي��ت �إىل ال �ث ��ورات ال �ت��ي ان�ت�ه��ت �إىل
الف�شل والدمار) ،مبا جعل العديد من املح ّللني يذهب
نحو املقارنة ب�أو�ضاع �سابقة بقرن كامل.
مع ذلك ،ين ّبه الكاتب ،م�ستعيدا مقولة للم�ؤ ّرخ ال�شهري
�آرن ��ول ��د ت��وي�ن��ي� ،إىل �أن «امل �� �س ��أل��ة ال���ش��رق�ي��ة» ه��ي �أوال
وبال ّذات «م�س�ألة غربية» ،مبعنى �أ ّنها نتيجة �صراعات
غ��رب �ي��ة ع �ل��ى امل �ن �ط �ق��ة .ك ��ان الأوىل ح�ي�ن�ئ��ذ �أن ي�ك��ون
ع�ن��وان ال�ك�ت��اب «امل���س��أل��ة الغربية اجل��دي��دة» ،ك��ي يكون
ورب��ا ك��ان مثل ه��ذا العنوان
�أك�ثر مطابقة مل�ضمونهّ ،
بالفرن�سية غري مفهوم للق ّراء ومعيقا النت�شار الكتاب،
و� �س�نرى ه��ل يعتمده ال�ك��ات��ب �إذا م��ا ت��رج��م ك�ت��اب��ه �إىل
ال ّلغة العربية .لكن امله ّم �أن نالحظ منذ العنوان �أن
القراءة املتكاملة التي �سعى الكاتب �إىل بلورتها يف هذا
ال�ك�ت��اب متيل ب��و��ض��وح �إىل تغليب ال�ع��وام��ل اخلارجية
على العوامل الداخل ّية ،مع احلر�ص على عدم تغييب
هذه حل�ساب تلك.
لنالحظ � ّأن الكاتب قد ّ
و�ضح مند بداية عمله �أنه من
�أن���ص��ار التحليل امل�ت�ع�دّد ال�ع��وام��ل� ،أي �أ ّن ��ه ي��أخ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار ت �ع �دّد زواي� ��ا ال�ن�ظ��ر �إىل ال �ظ��اه��رة ال ��واح ��دة
ويح ّلل ارتباطها ب�أ�سباب خمتلفة .بيد �أن هذا االختيار
املنهجي يتحدّد يف النهاية بالأولوية التي متنح لعوامل
معينة .وعلى هذا الأ�سا�س ،قلنا � ّإن التف�سري اخلارجي
للم�س�ألة ال�شرقية يغلب يف ه��ذا الكتاب على التف�سري
ال��ذات��ي .بل � ّإن مبد�أ التف�سري «ال�لادي�ن��ي» (الدنيوي)
لأزمات ال�شرق الأو�سط ،كما دعا �إليه الكاتب ،ال ميكن
�أن ي�ستقيم يف ر�أينا �إ ّال بف�ضل هذه الأولوية التي متنح
للعامل اخلارجي.
ل�ق��د ن���ش��ر ال�ك��ات��ب ق�ب��ل ��س�ن��وات م��ؤل�ف��ه «ن�ح��و م�ق��ارب��ة
دنيوية للنزاعات يف ال�شرق الأو� �س��ط :حتليل ظاهرة
ت��وظ�ي��ف ال��دي�ن��ي يف ال�سيا�سة ال��دول �ي��ة» (بالفرن�سية
�سنة  ،2012مع ّرب �سنة  )2014وقبله «امل�س�ألة الدينية
يف القرن الواحد والع�شرين» (بالفرن�سية �سنة ،2006
م �ع � ّرب ��س�ن��ة  ،)2007واع �ت �ق��ادن��ا �أن ك�ت��اب��ه الأخ �ي�ر هو
تطبيق ل �ل��ر�ؤي��ة امل�ن�ه�ج�ي��ة ال�ت��ي ��س�ع��ى �إىل ب�ل��ورت�ه��ا يف
ه ��اذي ��ن ال �ك �ت��اب�ين ال �� �س��اب �ق�ين ،وع �م ��اده ��ا ن ��زع ال���ص�ف��ة
الدينية ال�ت��ي ت�ب��دو عليها ��ص��راع��ات ال�شرق الأو��س��ط،
واعتبارها ��ص��راع��ات م�صالح �أ�سا�سا ،و� ّأن ال��دي��ن � ّإن��ا

ّ
يوظف توظيفا فيها .لذلك يكتب جورج قرم يف كتابه
اجلديد ما يلي« :لئن مل يكن من �شك يف غلبة العوامل
اخل��ارج�ي��ة ،ف ��إن ال�ع��وام��ل الداخلية ج��دي��رة �أي�ضا ب��أن
ت��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ،دون �أن نغفل ارت�ب��اط الفواعل
امل�ح�ل� ّي�ين ب��امل�ق��ارن��ة ب��امل���ص��ادر اخل��ارج�ي��ة ال�ت��ي ت ��ؤ ّث��ر يف
ال�ن��زاع��ات الداخلية ،ب��ل تعمل على التالعب بها .فال
ب � ّد حينئذ �أن ن �ك��ون واع�ي�ن ب� ��أن ال �ق � ّوة �أو ال �ت ��أث�ير يف
العوامل الداخلية ترتبط ب�شكل وا�سع مبا حتظى به
من دعم بف�ضل التدخالت اخلارجية» (���ص .)281على
هذا الأ�سا�س ،ينفي الكاتب مثال �أن يكون اال�ستقطاب
ال�شيعي-ال�سني �أو الإ� �س�لام��ي امل�سيحي �أو ال�ي�ه��ودي
الإ� �س�ل�ام ��ي حم ��رك ن ��زاع ��ات ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،و�إمن ��ا
ال�ت��دخ�لات الأج�ن�ب�ي��ة لت�أجيج ه��ذه ال���ص��راع��ات خدمة
مل�صالح غربية هو الأ�سا�س .مع �أن الكاتب ي�سعى �أي�ضا
�إىل ت�برئ��ة ق ��راءت ��ه م��ن �أن ت �ك��ون ق��ائ�م��ة ع�ل��ى نظرية
يتوج�س بالت�أكيد �أن طريقته يف التحليل
امل�ؤامرة ،لأنه ّ
قد ت�ؤدي بالقارئ �إىل هذه النتيجة.
البديل الذي يدافع عنه الكتاب ينطلق من نقد القراءة
ال�سائدة القائمة على حتليل «امل�س�ألة ال�شرقية» �سابقا
وحاليا بالعوامل الدينية� ،سواء �أبرزت هذه القراءة يف
�شكل ديني �سافر (امل�سيحية الغربية دي��ان��ة احل�ضارة
لدى هيغل) �أو يف �شكل عن�صري (مقابلة العرق الآري
والعرق ال�سامي لدى رينان) �أو يف �شكل ح�ضاري (نظرية
�صدام احل�ضارات لهنتغنتون) .ويرى الكاتب �أن �أغلب
ت�صب يف هذا االجتاه ،منتقدا
التحاليل املنت�شرة حاليا ّ
ك ّتابا م�شهورين مثل جيل كيبيل و�أوليفييه روا و�أمني
معلوف وغ�يره��م .فهم جميعا ،ح�سب ر�أي ��ه ،يح ّللون
بالدين �أو الهوية وي�سقطون يف التب�سيط واالختزال.
ل�ق��د خ��ّ��ص����ص ال�ك��ات��ب ف���ص�لا لإزاح� ��ة ك��ل ال�ت�ف���س�يرات
ال �ت��ي ت �ب��دو ل��ه م���ض� ّل�ل��ة رغ ��م ان�ت���ش��اره��ا ،وه ��ي �أ��س��ا��س��ا
خيين و�أ��ش��رار،
نظرية امل��ؤام��رة ،وتق�سيم العامل �إىل ّ
وربط العنف بالدين ،ونظرية توا�صل ال�صليبية حتت
غطاء علماين ،واخل�ل��ط ب�ين الإ��س�لام والإره ��اب ،ال��خ.
باملقابل ،اقرتح فهم امل�س�ألة ال�شرقية اجلديدة باملقارنة
بامل�س�ألة ال�شرقية كما طرحت يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر وب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين .ور�أى � ّأن ك��ل العوامل
متوا�صلة اليوم مع فارق وحيد وهو � ّأن القوى الغربية
كانت يف و�ضع تناف�س م��ع بع�ضها البع�ض يف ال�سابق،

