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تقديم
ﭑ ﭒﭓﭔ
�أبحاث هذه الندوة تتكامل بال�ضرورة ،ويتداخل بع�ضها في بع�ض ،ولكن �أعتقد �أن هذا
التداخل يواجه بحثي هذا على نحو خا�ص ،فاال�ستقالل (ووجهه الآخر الوحدة) هو مفتاح
�سائر الموا�ضيع الأخرى ،بل هو ي�شكل الر�ؤية �إليها ويحدد منهج معالجتها� ..إذا كان فر�ض
ال�سيطرة الغربية ال�صهيونية على مقدراتنا عملية مركبة� ،أ�سهم في �إنتاجها ما هو �أيديولوجي
وما هو �سيا�سي واقت�صادي وع�سكري ،فكذلك حال النه�ضة ومدخلها ا�ستعادة اال�ستقالل.
فاال�ستقالل عملية مركبة في االتجاه الم�ضاد ،وكذلك الطريق �إلى اال�ستقالل عملية مركبة ت�ضم
ما هو �أيديولوجي وما هو �سيا�سي وع�سكري واقت�صادي .ويفر�ض ذلك كما قلت �أن يحمل
بحثي هذا تداخ ً
ال مكثفًا مع ما جاء في �أغلب الدرا�سات وهو �أمر يقيد االنطالق فيه عدد
ال�صفحات المتاحة ،ون�س�أل اهلل التوفيق.
هذه هي المالحظة الأولى التي �أذكرها قبل قراءة الورقة� ،أما المالحظة الثانية فهي �أن غرقي
في هموم ال�شرق العربي� ،إ�ضافة �إلى حدود معرفتي ال�ضيقة بتطورات المغرب ،كل هذا جعل
البحث يميل �إلى التركيز على منظور ال�شرق ،وهذا تق�صير �أعتذر عنه.

�أوالً :اال�ستقالل هو المبد�أ الحاكم والجامع لإمكانية النه�ضة
بد�أت مظالم النظام الدولي منذ ما يزيد على قرون خم�سة ،وال�صورة الإجمالية تدل على
�أن المظالم تتفاقم وال تقل بالمعنى الن�سبي والمطلق (خا�صة مع انت�شار العولمة في العقود
الأخيرة) .وق�صدنا من النظام الدولي �أنه نظام ال�سيطرة الغربية (الواليات المتحدة واالتحاد
الأوروبي) على مقدرات العالم .ويقول تقرير التنمية الب�شرية (� )1998 – UNDPإنه في عام
 1960كان دخل الع�شرين في المائة من �سكان العالم الذين يعي�شون في �أغنى الدول يعادل 30
�ضعفًا من دخل الع�شرين في المائة في �أفقر �سكان العالم� .أما في عام  1995فقد �أ�صبح دخل
هذه الع�شرين في المائة الأغنى � 82ضعف الأفقر.
تلقائيا ،فهو تدبير �أعدته ونفذته قوى ال�سيطرة
طبيعيا وال
والو�صول �إلى هذه النتيجة لم يكن
ًّ
ًّ
الغربية ال�شيطانية على مناطق العالم الم�ست�ضعفة بدرجة �أو �أخرى (ح�سب ا�ستطاعتها) .ويترتب
على ذلك �أن الخروج على هذا الم�صير يتطلب تمر ًدا من �أجل التحرر ،وهذا التمرد يفر�ض على
�أ�صحابه بذل ت�ضحيات هائلة البد من دفعها �إذا �أردنا النه�ضة .وال �أمل في النه�ضة ال�شاملة في
ظل الحكم اال�ستعماري ( أ� ًّيا كان نمطه).

هذه الحقيقة كانت من بديهيات الفكر ال�سيا�سي العربي في بالدنا في �ضوء خبرة تاريخية
طويلة .فمنذ بد�أ التو�سع الغربي عانت �شعوب �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية من عمليات �سحق
ح�ضاري �أدى �إلى فر�ض الفقر والتخلف االقت�صادي .كان الأمر �أحيا ًنا بالنهب ال�صريح والإبادة
الجماعية ،وكان في �أحيان �أخرى ب�شكل مقنع ومقنن با�سم حرية التجارة ،حيث تفر�ض الدول
الم�سيطرة (اال�ستعمارية) زيادة �صادراتها من المنتجات الم�صنعة مع �ضبط وارداتها من المواد
الخام ،مخربة لالقت�صادات الوطنية و�إمكانية نهو�ضها((( ..وفي كل الأحوال كان البد من
ا�ستخدام القوة الم�سلحة �أو التهديد بها ،من �أجل تحقيق الأهداف ..وعمو ًما ،من الم�ؤكد �أن
ظلما ودموية في التاريخ الب�شري.
الح�ضارة الغربية كانت �أ�شد الح�ضارات ً
هذه خال�صة الخبرة التي ح�صلناها خالل قرون متتابعة .وقد تطورت المناف�سات الدولية،
وعبر حروب �ضارية ،حتى ت�سلمت الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية قيادة
المع�سكر الغربي في �إذالل الم�ست�ضعفين وا�ستغاللهم .لقد �أف�صحت الواليات المتحدة عن
مخططاتها (منذ لحظة توليها القيادة) في وثائق معلنة .وهذه الر�ؤية كانت امتدا ًدا لل�سيا�سات
اال�ستعمارية الغربية في القرون ال�سابقة ،وهي ر�ؤية توا�صلت حتى اليوم ،وفر�ضت ك�سيا�سات
مت�صلة تعادي الحركات القومية والتنمية الم�ستقلة ،حتى تتمكن من موا�صلة ا�ستغالل الدول
الم�ست�ضعفة عبر نظم حكم عميلة .لقد واجهت الإدارة الأمريكية الحركات القومية بال كلل،
وكانت المواجهة تت�صاعد كلما زاد الخطر من بع�ض هذه الحركات .لقد حاربت الحركات
القومية ونظم الحكم الحري�صة على التنمية الم�ستقلة بالمخابرات والعقوبات االقت�صادية
والتدخل الع�سكري .كان هذا �أثناء الحرب الباردة وبعدها في خط ثابت((( .لقد �شهدنا هذا
((( أدى غزو العالم اجلديد إىل اكرثة القتل اجلمايع للساكن األصليني يف نصف الكرة الغريب وأسرتايلا ،وإىل اكرثة إفراغ إفريقيا من ساكنها (تصل
ً
عبيدا تلنمية اإلنتاج و«احلضارة» يف الواليات املتحدة .ونذكر ً
ً
أيضا حماولة اإلبادة
بعض اتلقديرات إىل تهجري عرشين مليونا) يك يتحولوا
البرشية يف الصني عرب فرض بيع األفيون .ونذكر حماولة إبادة ايلابانيني بالقنابل اذلرية ،وكذا العراقيني ايلوم ..إلخ .وبالنسبة للنهب املقنن تكيف
اإلشارة إىل ابلخس املتعمد والقايس ألسعار ابلرتول يف منطقتنا منذ نهاية احلرب العاملية اثلانية ،األمر اذلي أفقر ادلول العربية وإيران وأجهض
تنميتها .بينما أسهمت الطاقة الرخيصة يف إنعاش االقتصاد الغريب .الطاقة الرخيصة أسهمت يف تعمري أوروبا أكرث من إسهام مرشوع مارشال.
انظر :حسني عبد اهلل ،مستقبل انلفط العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2000 ،القسم األول /الفصل األول.
((( ملدة نصف قرن محلت الواليات املتحدة مسئويلة محاية مصالح «األمم املكتفية» و«األغنياء اذلين يعيشون بسالم يف بيوتهم» و«اذلين جيب
أن تسلم إيلهم حكومة العالم» كما طرح األمر ونستون ترششل بعد احلرب العاملية اثلانية ،وقد تولت الواليات املتحدة بالفعل محاية املصالح
الغربية االستعمارية .وأول ما يهدد هذه املصالح هو ما أسمته وثائق اتلخطيط اعيلة املستوى «األنظمة الراديكايلة والقومية» اليت تستجيب
للضغوط الشعبية من أجل حتسني فوري يف مستويات املعيشة املتدنية للجماهري .وتتعارض هذه امليول مع احلاجة ملناخ سيايس واقتصادي
اكف لألرباح (وثيقة جملس األمن األمريكي القويم  .)N. S. C – S432/ 1 – 1954وأشري يف هذا الصدد
يسهل االستثمار اخلاص مع ترحيل ٍ
للرؤية الصافية اليت أعلنها جورج كينان املشتهر (رئيس هيئة اتلخطيط السيايس يف وزارة اخلارجية اعم 1948؛ حيث قال« :جيب أن نكف
عن الكالم ىلع أهداف غري واقعية واغمضة مثل حقوق اإلنسان ورفع مستويات املعيشة ونرش ادليمقراطية» .وجيب أن نتعامل «بمفاهيم القوة
املبارشة اليت تعيقها الشعارات املثايلة من قبيل الغريية ومنفعة انلاس .هذا إذا أردنا احلفاظ ىلع حالة اتلفاوت اليت تفصل ثراءنا الواسع عن فقر
اآلخرين» .هذا جوهر الفكر االسرتاتييج األمريكي حىت اآلن ،ودعك من اتلالعب اإلعاليم واالداعءات الاكذبة عن غرامهم حبقوق اإلنسان.
عندما تولت أمريكا مهمة القيادة بعد احلرب العاملية ،ظهرت ىلع الفور نواياها يف القضاء ىلع أي مستقبل تنموي يف آسيا ،وما خطط يف هذا
األمر فيما يتعلق بايلابان رهيب (يشبه ً
ً
مؤخرا بالنسبة للعراق) .يف مرشوع قرار جملس األمن القويم األمريكي رقم  48لعام
تماما ما خطط
 1949اكن املبدأ األسايس املعلن هو «اتلبادل واملنفعة املشرتكة» ،وباتلايل مرة أخرى معارضة اتلطور املستقل ،ويف إطار هذه املنفعة املشرتكة
قدروا أن األمم اآلسيوية «ال تملك أي منها مصادر اكفية للتصنيع العام» قد تستطيع الصني واهلند وايلابان «توفري قدر من الرشوط الرضورية
ولكن ليس أكرث من ذلك» .وقد اعتربت آفاق ايلابان حمدودة ً
تماما .قد تنتج بعض اخلردوات وبعض املنتجات للعالم املتخلف ،ولكن ليس
أكرث من ذلك» .لقد قدر هلذا االستعالء العنرصي أن ينهار ،ولكن هذه يه انلوايا للك من يستطيعون اإلمساك به ..وال بأس من اإلشارة إىل
أن وثائق تلك الفرتة (بعد احلرب العاملية اثلانية) تكشف أهمية منطقتنا يف خمططاتهم االسرتاتيجية .واكن اهلم األكرب كما جاء يف الوثائق
(وال يزال) أن يبىق نظام الطاقة (أو انلفط) يف ايلد األمريكية ،ويمكن أن يعهد لواجهة عربية باإلدارة املحلية ولكن «ال جيوز ً
أبدا أن
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ممث ً
ال في جواتيماال ( 1954و )1964والدومينيكان ( )1965 ،1963والبرازيل ()1965
أي�ضا
وكوبا (منذ  )1959وت�شيلي (� )1973إ�ضافة �إلى ال�سلفادور ونيكاراجوا� ..إلخ .ور�أينا � ً
في �آ�سيا حربي كوريا وفيتنام ،ور�أيناه في مذابح �إندوني�سيا (� ..)1965إلخ .وفي منطقتنا العربية
والإ�سالمية ،نذكر االنقالب على م�صدق في �إيران ( ،)1953ثم الحرب المت�صلة �ضد �إيران
بعد نجاح ثورتها الإ�سالمية ( ،)1979ور�أينا الحروب العربية الإ�سرائيلية (بم�شاركة �أمريكية)،
ثم ر�أينا الح�صار االقت�صادي المفرو�ض حتى الآن على ليبيا وال�سودان ،وكذا الح�صار الخانق
الم�صحوب بعدوان ع�سكري ال ينقطع على العراق� ..إلخ.
�إن النوايا والأهداف ال�شيطانية هي هي ولم تتغير ..وما يقال عن العولمة االقت�صادية الآن
ال يختلف في مقا�صده عن الأهداف التقليدية لال�ستعمار ،بحديث عن حرية التجارة (وما
ي�صاحبها من حركة ر�أ�س المال) بطريقة مخطط لها �أن تكون غير متكافئة؛ �إذ يطلب منا فتح
�أ�سواقنا بال ح�ساب ،بينما يفتحون هم �أ�سواقهم بح�ساب دقيق ،مع كل ما يترتب على ذلك من
نهب لثرواتنا وفر�ض للتخلف التكنولوجي واالقت�صادي .وال يغرنك حديث ثورة االت�صاالت
والمعلومات �أو منظر �شا�شات الكمبيوترات في الأ�سواق المالية ،فكل هذا ال يغير �شي ًئا من
المقا�صد والنتائج النهائية� .إن المنطق الذي عملت به �شركة الهند ال�شرقية (عام  )1600ال
يختلف عن المنطق الذي تعمل به الآن ال�شركات العابرة للجن�سية ،وكما عملت �شركة الهند
ال�شرقية تحت رعاية الدولة البريطانية و�أ�ساطيلها وجيو�شها ،تعمل ال�شركات العابرة للجن�سية
اليوم ،وبدرجة �أعلى ،تحت رعاية القوة الم�سلحة للواليات المتحدة وحلفائها .ال جديد في
المقا�صد ولكن تمثل الجديد في ت�صور الواليات المتحدة �أن بو�سعها (بعد انهيار ال�شيوعية
ال�سوفيتية) �أن تحول العولمة �إلى �أمركة العالم ،ويت�ضمن هذا �إحكام قب�ضتها على حلفائها
الكبار ،و�إذا كانت قوتها االقت�صادية ال تمكنها من ذلك ،ف�إنها ت�ستخدم تفوقها الع�سكري
المطلق .وهذا يعني (حال تحققه) ت�صعيب مهمة التحرر �أمام ال�شعوب الم�ست�ضعفة(((.
خناطر بفقدان السيطرة» ،كما حذر جون فوسرت داالس ..هذا ما يأملون وال يكفون عن السيع يف حتقيقه .وأنصح يف جمال املتابعة للمواجهة
بني الواليات املتحدة واحلراكت القومية الساعية لالستقالل ،الرجوع إىل اثلبت املعلومايت واتلحلييل يف :نعوم تشومسيك ،سنة  501الغزو مستمر،
ترمجة يم انلبهان( ،نيقوسيا :املدى.)1999 ،
((( حني انهار االحتاد السوفييت وانتهت احلرب ابلاردة اكن الوزن النسيب لالقتصاد األمريكي قد تراجع ً
كثريا .يف اعم  1950اكن أكرث من نصف
انلاتج املحيل اإلمجايل يف العالم من نصيب الواليات املتحدة .اكن انلاتج املحيل اإلمجايل ألمريكا ضعف مثيله يف أوروبا الغربية .واكن نصيب
رشق آسيا ال يتجاوز سدس اقتصاد الواليات املتحدة ..يف  1990اكنت نسبة االقتصاد األمريكي (يف إطار  ،NAFTAأي مع إضافة كندا
واملكسيك إىل الواليات املتحدة) ال تصل إىل ثلث االقتصاد العاليم .اكن اقتصاد دول رشق آسيا (جمتمعة) قد أصبح  %66من اقتصاد نافتا،
ً
ً
متعذرا
متعذرا أن تظل الواليات املتحدة قاطرة العالم االقتصادية ،وأصبح
و %73من اقتصاد أوروبا الغربية .يف توازنات من هذا القبيل أصبح
أن تعتمد ىلع تفوق اقتصادي اكسح يربر انفرادها بقيادة انلظام ادلويل ،وذلا اكن اعتمادها األسايس بعد احلرب ابلاردة ىلع قوتها املسلحة فهنا
(بعد غياب االحتاد السوفييت) تملك اتلفوق املطلق ىلع حلفائها .وقد حذرتهم من حماولة اخلروج ىلع السقف املحدد هلم .لقد رسب للصحافة
العاملية ( )1992مرشوع رسي لقرار أصدره ابلنتاجون وجاء يف هذا املرشوع أن ىلع الواليات املتحدة امتالك سلطة اعملية واحتاكر القوة فيه
ستقوم حبماية انلظام اجلديد مع السماح لآلخرين بابلحث عن مصاحلهم املرشوعة كما حتددها واشنطن« .وجيب أن تكون الواليات املتحدة
مسئولة عن مصالح ادلول الصناعية املتقدمة؛ حبيث تثنيها عن حتدي قيادتنا أو اتلطلع إىل قلب انلظام السيايس االقتصادي القائم» أو حىت «أن
تأمل بدور إقلييم أو دويل أكرب» ،وال جيوز أن يوجد نظام أمين أورويب مستقل ،بل جيب بقاء انلاتو اذلي تسيطر عليه الواليات املتحدة اإلدارة
الرئيسية لدلفاع واألمن األورويب« .وقد جاءت باملناسبة سرية الرشق األوسط يف هذه الوثيقة الرسية ،فهنا جيب أن يكون هدفنا األكرب أن
نظل القوة اخلارجية املهيمنة وأن حنافظ ىلع القوة األمريكية والغربية للوصول إىل انلفط» :انظر ن .تشومسيك ،سنة  501الغزو مستمر ،املرجع
ًّ
استفزازيا ،ويعكس االستكبار
السابق ص  .87ولكن هكذا اكنت اآلمال األمريكية بعد نهاية احلرب ابلاردة .وقد اكن ترسيب املرشوع
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ولكن مهما كانت الم�صاعب ف�إن ما يراد فر�ضه الآن با�سم العولمة يق�ضي على �أية �آمال في
نه�ضتنا ،وعلى نحو �أنكى و�أ�شد مما جرى في القرون والعقود الما�ضية .و�إذا كانت مناه�ضة
اال�ستعمار ً
بديهيا للنه�ضة في فكرنا ال�سيا�سي ال�سابق ،ف�إن مناه�ضة العولمة في فكرنا
�شرطا
ًّ
ال�سيا�سي المعا�صر يجب �أن تكون �أكثر بداهة ..ولكن �إذا كانت و�سائل الفر�ض في �أيامنا هذه
قد غلظت وتعقدت ،فهل يظل ممك ًنا (من الناحية العملية) �أن نحافظ �أو يحافظ غيرنا على
هدف اال�ستقالل رغم �أنف العولمة �أو الأمركة؟(((.

ثانيًا :اال�ستقالل ممكن رغم �أنف العولمة في �إطار التعدد الح�ضاري

ينقلنا هذا �إلى متابعة ما يجري في العالم من تطورات ،والتطورات في العالم ت�شير �إلى
تراجع ن�سبي مطرد في قوة الغرب عمو ًما (�أمريكا و�أوروبا الغربية) وفي قدرته بالتالي على
االنفراد بفر�ض �سيطرته الدولية .ويذكر هانتنجتون في هذا بع�ض الم�ؤ�شرات الحاكمة �أنه يرى
�أن �سيطرة الغرب على م�صادر القوة بلغت ذروتها في ع�شرينيات القرن الما�ضي ،ومنذ ذلك
التاريخ �أخذ في التراجع بطريقة ملحوظة و�إن كانت غير منتظمة .ففي عام �( 2020أي بعد
� 100سنة من الذروة) .يتوقع �أن تقت�صر �سيطرة الغرب على حوالي  %24من �أر�ض المعمورة
ً
ً
(هبوطا من  )%48ويقدر �أن يكون
(هبوطا من  %49في الذروة) وعلى  %10من �سكان العالم
ً
(هبوطا من حوالي  %70في الذروة) ،وقد
ن�صيب الغرب في الناتج االقت�صادي للعالم %30
ً
كميا
ي�صل ن�صيبه من �إنتاج ال�صناعة التحويلية �إلى %25
(هبوطا من  %84والهبوط نوعي ولي�س ًّ
ً
(هبوطا من  %45في الذروة،
فقط) ،وفي عدد القوات الم�سلحة �سي�صبح ن�صيب الغرب %10
وي�شمل الهبوط تقل�ص الفجوة في نوع الت�سليح)((( .
ُ
فووجه أيامها بمعارضة معلنة .ولكن مع اتلطورات ادلويلة اليت تطيح باآلمال األمريكية خطوة خطوة ظهرت اجتاهات السياسة ادلفاعية
دلول االحتاد األورويب داعية إىل اعتماد أوروبا ىلع نفسها يف حتقيق أمنها .وتقرر يف ديسمرب  2000تشكيل قوة أوروبية لالنتشار الرسيع ،قوامها
ً
خروجا ىلع
 60ألف جندي .ومهما قيل إنها ستنسق عملها مع انلاتو فمؤكد أنها خطوة كبرية يف اجتاه استقالل احلركة عن اهليمنة األمريكية،
توجهات ابلنتاجون.
((( نذكر أن تساقط ابلالد يف القبضة االستعمارية ُووجه بمقاومة تفاوتت يف شدتها وكفاءتها ويه لم تنترص إال يف حاالت نادرة ،وإن اكن بعضها بالغ
األهمية كما يف حالة ايلابان .واملنطقة العربية اكنت من مناطق املقاومة الضارية واملمتدة ويذكر هنا فضل قيام ادلولة العثمانية .واكنت املقاومة
من أسباب ابلحث األورويب عن طرق جديد إىل إفريقيا وآسيا ال تكون خاضعة لسيطرة ادلولة اإلسالمية .وحني شاخت ادلولة العثمانية
جاءت عوامل جتديدها من ادلاخل ىلع يد حممد عيل فتضافرت لك القوى األوروبية من أجل وأد هذه انلهضة ،واستخدمت يف ذلك احليلة
ًّ
والقوة .ومؤكد أن العوامل اجليوسياسية لعبت ً
رئيسيا يف انتصارهم ،فمنطقتنا ىلع مقربة من خمابلهم .وقد لعبت االعتبارات اجليوسياسية
دورا
ًّ
ً
ً
دورا مضادا يف حالة ايلابان قلعة اجلزر ابلعيدة ،إضافة طبعا إىل جناح ادليناميكية ايلابانية يف خلق أدوات القوة .أعتقد أن أروع مرجع يف هذه
املقارنة هو :د .مسعود ضاهر ،انلهضة العربية وانلهضة ايلابانية :تشابه املقدمات واختالف انلتائج ،سلسلة اعلم املعرفة (الكويت :املجلس
الوطين للثقافة والفنون واآلداب .)1999 ،وأهمية هذه اإلشارة يه اتلذكري بإماكن تكرار هذا اآلن ،فهزائم ابلعض ممكنة وانتصارات ابلعض
اآلخر يف حتقيق استقالهل ممكنة ً
أيضا.
((( S. P. Huntington, The Clash of Civilizations And The Remarking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996),
p. 91

ً
ً
ً
ومثريا لواقع السياسة العاملية يف القرن القادم.
خطريا
تصورا
هانتنجتون صهيوين وكتابه يستحق وصف الصهيوين اآلخر كيسنجر بأنه يقدم
إن كتاب هانتنجتون هو من أهم الكتب اليت برزت منذ نهاية احلرب ابلاردة .وأعتقد أن لك ما قال كيسنجر صحيح .وأعود إىل الكتاب
فأنقل (إضافة إىل ما جاء يف املنت) أنه من انلاحية االقتصادية اكن الغرب يستحوذ (اعم  )1950ىلع حوايل  %64من انلاتج اإلمجايل العاليم .ويف
اثلمانينيات اخنفضت هذه النسبة إىل حوايل  .%49وتقول بعض اتلقديرات إن النسبة ستصل يف  2013إىل  %30فقط من انلاتج العاليم .ويف اعم
( 1991وفق تقدير آخر) اكن  4من أكرب  7اقتصادات يف العالم تنتيم إىل أمم غري غربية :ايلابان (يف املوقع اثلاين) ،الصني (يف املوقع اثلالث)،
روسيا (السادس) ،اهلند (السابع) .ويف اعم  1992اكنت الواليات املتحدة صاحبة أكرب اقتصاد يف العالم ،وبني العرشة املرتبعة ىلع القمة  5دول
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وهانتنجتون لم يكن وحده في الإعالم عن هذه الم�ؤ�شرات ،فكثير من المراجع الغربية
تذكرها ،خا�صة عند المقارنة مع ال�صين ودول �شرق �آ�سيا ،والهند((( ،ولكن ترجع �أهمية كتاب
هانتنجتون �إلى �أنه بلور النتائج المترتبة على هذا االتجاه التاريخي العام� ،أي �أو�ضح نتائج
م�أزق انح�سار قوة الغرب الن�سبية في مواجهة مناف�سيه في الكتل الح�ضارية ال�صاعدة .وقد
�أعلن هذا في وقت امتلأت فيه الأدبيات الغربية (والأمريكية ب�شكل خا�ص) بمزاعم ال�سيطرة
الغربية المطلقة ،التي انفتحت �أبوابها على م�صاريعها في �إطار العولمة .والكتاب يقدم بدل
هذه الأ�سطورة الجوفاء مخططات ا�ستراتيجية وعملية لإعاقة هذا التراجع في �سيطرة الواليات
المتحدة (متحالفة مع االتحاد الأوروبي)� .إن ثورة المعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت
والموا�صالت لن تخلق عنده قرية عالمية واحدة ولكن �ستقيم تجمعات من الدول في كتل
ح�ضارية كبيرة� .إن هذا الك�شف لحقيقة تراجع القوة الن�سبية للغرب هو ك�شف مهم ،وما
ي�صاحب هذا من ظهور كتل ح�ضارية (تت�ضمن وحدات اقت�صادية) تناف�س الغرب في قيادته
النظام الدولي هو ك�شف �آخر �صحيح ومهم .ولكن خالفنا الرئي�سي والطبيعي مع هانتنجتون
ي�أتي مما بناه على ك�شوفه ،فهو يحلل وي�ستخل�ص ما يراه �ضرور ًّيا ال�ستمرار ال�سيطرة الغربية
بقيادة �أمريكا ويتورط لذلك في مغالطات �سخيفة ،ونحن نلحظ �أن توجهاته تحولت ب�شكل
عام �إلى ا�ستراتيجيات و�سيا�سات معتمدة للإدارة الأمريكية(((� ..أما نحن ف�إننا ن�صدر في
غربية إضافة إىل ادلول القائدة يف مناطق احلضارات األخرى :الصني وايلابان واهلند وروسيا والربازيل –  .P. 87ومن انلاحية العسكرية أركز
ىلع مالحظاته:

y
y
y
y

yتراجع القوة ال�سوفيتية.
yتراجع كبري يف القوة الع�سكرية للغرب م�صحوب بانخفا�ض يف الإنفاق الع�سكري.
yزيادة مقابلة للإنفاق الع�سكري يف �رشق �آ�سيا (النفقات الع�سكرية الغربية انخف�ضت  %10بني  1985و ،1993بينما زادت يف
�رشق �آ�سيا بحوايل .)%50
yمن ال�ستينيات للثمانينيات زادت دول العامل الثالث املنتجة للطائرات املقاتلة من واحد �إىل ثمانية .واملنتجة للدبابات من واحد
منوا يف التن�سيق والتكامل يف �صناعة
�إىل �ستة .وال�صواريخ التكتيكية من دولة واحدة �إىل �سبعة .وهو يقول �إن الت�سعينيات �شهدت ً
كثريا من املجتمعات غري الغربية �أ�صبحت متلك �أ�سلحة نووية
ال�سالح �أدى �إىل مزيد من الت�آكل يف املزايا الغربية .وهو ي�ضيف �أن ً
(رو�سيا – ال�صني – الهند – باك�ستان – كوريا ال�شمالية) ،وهناك بالد تبذل جهو ًدا م�ضنية المتالكها (�إيران – العراق) �أو ت�ضع
نف�سها يف و�ضع ميكنها من امتالكها ب�رسعة يف حالة احلاجة (اليابان) .ثم هو ي�شري �إىل انكفاء كل دولة حمورية على املنطقة املحيطة
بها (دلي ً
ال على انق�سام العامل �إىل كتل ح�ضارية متناف�سة) .وحتى �أمريكا التي تعلن عاملية اهتماماتها يقول هانتنجتون �إنها �أعلنت
�رصاحة حتويل ا�سرتاتيجيتها من حماربة االحتاد ال�سوفيتي وردعه على م�ستوى عاملي �إىل الإعداد؛ بحيث تكون م�ستعدة ملواجهات
يف اخلليج و�رشق �آ�سيا يف الوقت نف�سه .ووا�ضح �أنها تعجز حتى عن ذلك ،فمن �أجل هزمية العراق ن�رشت يف اخلليج  %75من
طائرات القتال التكتيكية و %42من دباباتها احلديثة و %46من حامالتها للطائرات و %37من م�شاة البحرية .ومع مزيد من
متعذرا على الواليات املتحدة �أن تخو�ض حر ًبا واحدة ال حربني (�ص .)90 – 88
خف�ض القوات يف امل�ستقبل �سيكون
ً

((( هناك شبه إمجاع يف األدبيات الغربية االسرتاتيجية ىلع الرتاجع النسيب لقوة الغرب بشلك اعم وتراجع نسيب للواليات املتحدة بشلك خاص،
ً
ونظرا العتماد هذه الكتابات ىلع املؤرشات االقتصادية يف األساس جند أن
ويكاد اخلالف ينحرص يف املدى الزمين اذلي تستغرقه العملية.
املقارنات تقترص ىلع رشق آسيا وبعده بمسافة تأيت اهلند (يصدق هذا بشلك خاص قبل مؤامرة حتطيم رشق آسيا اعم  .)1997وال تأيت املجموعة
اإلسالمية يف هذه الكتابات إال باعتبارها جمموعة تثري القالقل واإلرهاب دون أن تدخل يف ميدان املنافسة اليت حيسب حسابها .أما هانتجتون
ً
مفهوما مركبًا للقوة احلضارية يعطي لأليديولوجيا حقها ،فإنه يضع اتلحدي اإلساليم يف اذلروة.
اذلي استخدم
((( رغم اداعءات املوضوعية تورط هانتنجتون يف مغالطات سخيفة ومكشوفة يتمثل أهمها أنه افرتض يف خط حتليله األسايس وحدة أوروبا
والواليات املتحدة كمسلمة دائمة .واعترب أن ايلابان ستظل (يف مرحلة االستقطاب احلضاري) أقرب إىل الواليات املتحدة منها إىل الصني ورشق
آسيا (دون أي تربير مقنع) .وكذلك تعامل مع انعزال اهلند عن بقية احلضارات اآلسيوية كمسلمة ،وكذلك عزل إفريقيا جنوب الصحراء عن
منطقة احلضارة اإلسالمية .إن املوضوعية لم تكن رائدة يف هذه اتلحديدات ،ولكن حرصه ىلع اتلقليل من مأزق االحنسار الغريب هو السبب
ً
(بدءا من عنوان الكتاب)
– وهناك مالحظة جوهرية أخرى تتعلق بمستقبل العالقة بني الكتل احلضارية املختلفة ،فقد حدده هانتنجتون
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تحليالتنا وا�ستنتاجاتنا عما يحقق م�شاركة �أمتنا العربية والإ�سالمية في قيادة النظام الدولي للحد
من مظالمه ،ونرى على عك�س ما يقول �أن التطورات الدولية تحمل ما يعيننا على نجاح م�سعانا
ب�إذن اهلل (�سي�أتي �شرح ذلك).
وقد ميز هانتنجتون في مناطق العالم الح�ضارية بين نوعين :ح�ضارات ترى �أنها �أرقى من
الح�ضارات الغربية ،وح�ضارات ترى �أنها مغايرة دون �أن تدعي �أنها الأرقى .وقد و�ضع الح�ضارة
الإ�سالمية والح�ضارة الكونفو�شية (حول ال�صين) �ضمن النوع الأول ،وقد توقع تحالفهما،
واعتبرهما الأخطر في مواجهة ال�سيطرة الأمريكية الغربية ..وهو في هذا �صدق ،ونرى مدلوله
في ال�صراعات الدولية المعا�صرة� .إن هذه القراءة ال�صحيحة للإمكانيات والأحداث تجعلنا
نوقن �أن �سعينا لال�ستقالل ،في زمن العولمة المزعومة ،لي�س �سباحة �ضد التيار ،ولكنه بالعك�س
م�سايرة التجاه التاريخ المعا�صر وم�ستقبله.
وي�أتي في �إطار ما تقدم �أن االكت�ساح الذي حققته العولمة (�أو الأمركة) ،بمكوناتها
المختلفة (من الأيديولوجيا �إلى االقت�صاد) بعد الحرب الباردة ،هو �آخذ في االنح�سار ال�سريع
الآن على م�ستوى العالم بدرجات متفاوتة ،بعد ظهور النتائج الم�أ�سوية لمنهجها ،في كل
الدول الم�ست�ضعفة في �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية وفي رو�سيا ودول �شرق �أوروبا وو�سطها،
بل وفي داخل الدول ال�صناعية الغربية (وعلى ر�أ�سها الواليات المتحدة)((( .لقد انت�شرت
بأنه رصاع وتصادم .وقد ذكر أن األمر قد ال يصل إىل احلرب الشاملة يف لك احلاالت ،ولكن يالحظ أنه لم يذكر منهج احلوار وسيلة للتعارف
واتلفاهم ،بأمل اجتياز بعض اخلالفات املوروثة ،ولم يهتم باألثر السليب اجلسيم لسيطرة الغرب ىلع جممل عالقاته ادلويلة مع احلضارة األخرى.
يف مقابل لك هذا أشري وأشيد بادلعوة اليت ظهرت من العالم اإلساليم ىلع لسان خاتيم رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تلنظيم «حوارات
ً
احلضارات» .إن اثلورة اإلسالمية يف إيران ،واستنادا إىل قيمها وتصوراتها ىلع استعداد اكمل لفتح باب احلوار ويف خمتلف املجاالت مع املفكرين
واملحققني املنصفني يف العالم اإلساليم واحلضارة الغربية والعالم املسييح ومع مجيع األديان للتوصل إىل سالم دائم ،يف مقابل العالم اذلي
حتكمه القوة واالغتيال واملجازر واخلديعة .وحنن نؤمن بأن اتلوصل إىل السالم العاليم ادلائم اذلي حتتاج إيله البرشية يكون ممكنًا من خالل
احلوار واملناقشات وحتكيم «املنطق» يف العالقات بني بين اإلنسان ونبذ اتلعصب والزتمت :انظر حممد خاتيم ،اإلسالم والعالم (القاهرة :مكتبة
ً
مقدرا الصعوبة
الرشوق .)1999 ،إن خاتيم يقول إنه يقدم فكرة احلوار مقابل «الفكرة اخلطرية واخلاطئة القائلة باملواجهة بني احلضارات»،
ابلالغة يف حتقيق ما يطلبه؛ بسبب االنغالق والعصبية من ناحية ،وبسبب املصالح االستعمارية من ناحية ثانية .وأقول من ناحييت ،إن العالقة
بيننا وبني احلضارة الغربية الظاملة حيكمها قانون «اتلدافع» اإلساليم ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [سورة احلج ]40 :فرشط الستقرار العمران
رصاع املؤمنني مع أصحاب الشيطان واهلوى ،رصاع بكل األشاكل ،حىت القتال بالسالح ،وهو كره نلا .ولكن يظل واجبنا إبالغ انلاس دعوتنا
لرتشيد الرصاع املفروض علينا وتقليل خسائره ..دعوة خاتيم حتولت ىلع أي حال إىل برنامج لألمم املتحدة اعم .2001
((( اتللكفة االقتصادية واإلنسانية اليت تكبدتها شعوب العالم مهولة يف ظل اتلطبيق الواسع للعوملة (خاصة يف شقها األبرز :املايل وانلقدي) .فقد
توالت االنهيارات عرب املراهنات ىلع «املشتقات املايلة» و«العقود املستقبلية» ..إلخ .رأينا هذا يف األسواق املايلة للمكسيك ( .)1995 /94وبعدها
كوريا ( )1997وإندونيسيا وتايالند ( .)1997ثم روسيا االحتادية والربازيل ( .)1999 /98وقد تطلب هذا تدبري صندوق انلقد ملبالغ تصل إىل
حوايل  230بليون دوالر بهدف إنقاذ الغرىق والضحايا .وخيلص حممود عبدالفضيل من ذلك إىل أنه إذا اكنت مجلة «فاتورة» دعم وتقويم انلظام
الرأسمايل العاليم حنو  230بليون دوالر خالل فرتة وجزية ال تتجاوز مخس سنوات بني اعيم  1994و ،1999فإن معىن ذلك أن انلظام الرأسمايل
حيتاج ليك يستمر إىل دعم دائم وحقن خاريج بواسطة مؤسسات مايلة وحكومية ..ولن تنجح األسواق وحدها – كما يزعمون – يف تصحيح
نفسها بنفسها .انظر :جمموعة عبد الفضيل «الواليات املتحدة األمريكية ومبدأ حرية اتلجارة» يف :رامزي كالرك (وآخرون) ،اإلمرباطورية
ً
ً
بسيطا من
مؤرشا
األمريكية( ،القاهرة :مكتبة الرشوق )2001 ،ج .1ولكن أهم من االستنتاج السابق ،أن الـ 230بليون دوالر ال تمثل إال
مؤرشات اخللل اجلسيم يف مسرية العوملة ،فقد تسببت الكوارث يف خسارة االقتصادات املصابة أضعاف ما قدمته مبالغ «اإلنقاذ» ،فأغلقت أو
صفيت مرشواعت كبرية ،وأصبحت معدالت انلمو بالسالب ،وانترش الفقر وزادت معدالت ابلطالة بدرجة مهولة .واستهدفت برامج اإلنقاذ
ضمان مصالح املمولني واملستثمرين األجانب يف املقام األول ،وكذلك اكنت مصحوبة برشوط تؤدي إىل مزيد من انكماش دور ادلول يف إدارة
ً
مزيدا من العوملة (ىلع طريقة داوين باليت اكنت يه ادلاء)،
اقتصادها ،وتيسري نقل ملكية املرشواعت إىل األجانب ،أي اكنت الرشوط تفرض
وإذا سارت األمور يف هذا االجتاه فإنها ستؤدي إىل كوارث قادمة أكرب ..ولكن حدث أن الضحايا بدأت يف املقاومة بدرجة أو أخرى وانتقل
ًّ
ًّ
وسياسيا) إىل موقع ادلفاع ،واملؤرش الظاهر يف ذلك تطورات ما جرى داخل مؤتمرات دافوس
(أيديولوجيا
أصحاب العوملة من موقع اهلجوم
املتعاقبة وحوهلا.
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المقاومة للنظام الأمريكي و�سيطرته في كل مكان ،وال�سيطرة تتراجع فع ً
ال ،وال ينبغي �أن
يده�شنا هذا الكالم؛ �إذ يجب �أن نفهم �أن ال�سيطرة الأمريكية في عالم اليوم لي�ست بالخطورة
والج�سامة التي تبدو في منطقتنا ،فنحن في موقع تركيز خا�ص لأهمية ا�ستراتيجية فائقة ،لكن
ال ال�سطوة الأمريكية بهذا الظهور في �آ�سيا �أو �أوروبا وال حتى في �أمريكا الالتينية .ورغم هذا
ف�إننا ن�سجل �أن ال�سطوة الأمريكية الوح�شية والمكثفة في منطقتنا العربية تلقى مقاومة �سيا�سية
فعالة ومت�صاعدة خا�صة في جبهة ال�صراع مع الم�شروع ال�صهيوني ،وفي جبهة ال�صراع لتحرير
البترول .وكل هذا يجري في تعاون مع ما يجري في �آ�سيا ،وخا�صة في �شرقها .وعمو ًما ف�إن
تراجع ال�سيطرة الأمريكية والغربية على النظام الدولي لن يتحقق هرولة �إال �إذا حدثت معجزة
ال ن�ستبعدها (فاالنهيار ال�سوفيتي كان زلزا ًال مفاج ًئا لم يتوقعه �أحد) .ولكن �إذا كان التراجع
الأمريكي �سيتحقق خطوة خطوة ،ف�إن هذا يعني �أنه لن يتحقق في كل �أنحاء العالم بنف�س الجر�أة
وال�سرعة .فالأمر يتوقف على حيوية هذا البلد �أو ذاك ،وعلى حيوية هذه المنطقة الح�ضارية
�أو تلك� .إن الظروف العامة ت�ساعدنا في انتزاع ا�ستقاللنا ،ونحن نجاهد فع ً
ال في هذا االتجاه،
قادرا
قطبا من �أقطاب التحديً ،
فهل ننجح في موا�صلة ال�سعي؛ بحيث تكون منطقتنا العربية ً
بالفعل على دحر الطغيان الأمريكي وعلى تحقيق اال�ستقالل؟ لقد �أ�شرت �إلى �أن هذا ممكن
وبادئ في الحدوث.

ثالثًا :النموذج الح�ضاري الإ�سالمي وموقع العرب منه

نحن ن�ؤمن ب�أن ح�ضارتنا هي فع ً
ال الأرقى والأف�ضل �إذا قورنت بالح�ضارة الغربية المعا�صرة
التي تقوم على الفل�سفة الدنيوية المادية وعلى اال�ستعالء العن�صري ،بكل ما تفرع عن ذلك من
نظم اقت�صادية واجتماعية وثقافية فا�سدة� .إن النموذج الح�ضاري الإ�سالمي يقوم في تقديري
(حال تبلوره واكتماله) على الأ�صول العامة التالية(((� ،أذكرها بتركيز �شديد:
النموذج الح�ضاري محكوم بمبد أ� التوحيد ،مبد�أ ال �إله �إال اهلل ،وتعمل كل العبادات ك�آليات
لتحقيق الإيمان بهذا المبد�أ ،مع كل ما يتفرع عنه من التزام بالقيم النبيلة والأخالق الفا�ضلة التي
تثبت �أركان البناء االجتماعي بد ًءا من الأ�سرة ،والتي تحكم كل ما يجيء في الأ�صول الأخرى
المتكاملة.
تعمل كل م�ؤ�س�سات الإعالم والإبداع الثقافي والفني في �إطار ما �سبق معينة الأ�سرة في
دورها التربوي.
ً
((( كثري من هذه ابلنود جتده مبثوثا (بصيغة أو بأخرى) يف عديد من املؤلفات اإلسالمية املعارصة مصحوبة بأدتلها الرشعية وشواهدها اتلارخيية.
ً
وأشري هنا ىلع سبيل املثال إىل مؤلفات يوسف القرضاوي وحممد عمارة .انظر مثال :يوسف القرضاوي ،دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلساليم
(القاهرة :دار الصحوة ،)1998 ،وحممد عمارة ،هل اإلسالم هو احلل؟ (القاهرة :دار الرشوق )1995 ،ويالحظ أن ما نطرحه يف هذا اتلصور
ٍّ
احلضاري يؤلف إىل حد كبري بني مقاصد اإلسالميني والقوميني يف طبعتهما اجلديدة.
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يتفرع عن مبد أ� التوحيد (�أو الأ�صل الأول) مبد أ� الو�سطية الإ�سالمية بين الدنيا والآخرة
وفق موجهات و�ضوابط :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [�سورة
الق�ص�ص� ]77 :صدق اهلل العظيم.
ويت�ضمن مفهوم الو�سطية رف�ض رفع االقت�صاد على ما عداه من �أن�شطة المجتمع ،بل يت�ضمن
�إخ�ضاع االقت�صاد (في �أهدافه ومناهجه) لحاجات المجتمع الأخرى ،وفي مقدمتها االلتزام
بالمبادئ العقدية.
ويتفرع عن هذا رف�ض النزعة اال�ستهالكية المجنونة (النهي عن التبذير والإ�سراف) ،ويرتبط
بهذا العدل في توزيع نواتج التنمية وفق �آليات محددة (الزكاة والأوقاف� ..إلخ) ،ويبد أ� هذا
العدل في التوزيع من الإنتاج؛ �إذ ينبغي التركيز على �إنتاج ما ي�شبع ال�ضرورات الأ�سا�سية
لمجموع المواطنين.
الدخل (الرزق) الحالل ال ي�أتي �إال من عمل منتج (يدوي �أو ذهني) ،وفي مجاالت تزيد
القيمة الم�ضافة زيادة حقيقية (وفق منهج �صحيح للح�سابات القومية)� ،أي من الإنتاج ال�سلعي،
�أو �إنتاج الخدمات المطلوبة له ولتحقيق خير عام .ومن هنا تحريم الربا ،وتحريم الم�ضاربة
على الأوراق المالية (االقت�صاديات العالمية المعا�صرة التي ت�شبه كازينوهات القمار)(. ((1
في �إحداث التنمية ال�شاملة ال يحق للدولة الإ�سالمية �أن ت�ستخدم مناهج غير �إن�سانية (فر�ض
الإفقار الفظيع الذي ي�صل �إلى حد الإبادة لفريق كبير من الأمة) .وهذا �أمر ملزم حتى لو ترتب
عليه خف�ض م�ؤقت لمعدالت النمو االقت�صادي.
رف�ض �أية تفرقة تبرر �إبادة �أو تجويع ق�سم من الأمة با�سم التقدم والتنمية على �أ�س�س عرقية
�أو دينية ،فالح�ضارة الإ�سالمية تقوم على مبد أ� الم�ساواة مع غير الم�سلمين من �أبنائها ،وت�ضمن
م�شاركتهم الكاملة وفق مبد�أ «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»(.((1
( ((1انفصلت يف إطار العوملة دائرة اتلداول املايل عن دائرة اتلداول يف سلع عينية حقيقية يف أول بادرة من نوعها يف اتلاريخ االقتصادي ،فاملتاجرة
يف األسواق املايلة العاملية (مضاربة يف األسهم والسندات والعمالت) اكنت نسبتها إىل مجلة اتلجارة العاملية (يف السلع واخلدمات) ال يتجاوز
ً
 1 :1حىت مطلع السبعينيات فأصبحت ( 10 :1اعم  )1980ثم  50 :1اعم  ،1992ثم  70 :1اعم  ،1995واقرتبت من  100 : 1اآلن ،وهذا يعين احنرافا
ً
ً
وجسيما عن املعىن االقتصادي للسوق اذلي ينبيغ أن يقوم يف األساس ىلع اتلبادل يف جمال اإلنتاج وما يرتبط به .إن ادلائرة املايلة تتضخم
خطريا

وتتضخم بآيلات مستقلة ومؤسسات عمالقة تعمل بها أملع العقول والكفاءات؛ حيث ترتفع األسعار وتنخفض يف األوراق املايلة وانلقود ،وفق
اعتبارات حمدودة الصلة باالقتصاديات الفعلية لوحدات اإلنتاج واخلدمات ،وتوضع يف ذلك نظريات معقدة حتاول ضبط العمل واحلد من خماطر
انفجار «الفقاعة» (وقسم كبري من أصحاب جائزة نوبل يف االقتصاد أصبح من أصحاب هذه انلظريات) ولكن عملية اتلضخيم يف «الفقاعة»
ال تتوقف (فيه خارجة عن أية سيطرة مؤسسية) وخماطر انفجارها يف أية حلظة واردة ،وقد رأينا مقدمات هذا يف عديد من األسواق املايلة خالل
األعوام املاضية .والاكرثة ستكون مهولة إذا تمكنت من السوقني األمريكي واألورويب.
( ((1ما حدث يف اتلنمية األمريكية معروف؛ من حيث استحالهلا اإلبادة العنرصية للسود ،ثم حتريمها الطويل حلقوق العمال يف تنظيم نقاباتهم
ًّ
ً
ضغطا ىلع أجورهم .وقد اعتمدت يف أوروبا نظرية ماتلوس عن الساكن ،فحني ظن ماتلوس أن عدد الساكن يزتايد بمعدل أىلع جدا من معدل
انلمو يف املوارد العينية أفىت حبرص الفقراء يف أماكن حمددة يك تفتك بهم األمراض وسوء اتلغذية حىت ينخفض تكاثرهم وتقل أعدادهم ،من
أجل ضمان الرخاء بلايق الساكن .وغين عن ابليان أن مفهومنا اإلساليم ينسف الظن اذلي قامت عليه نظرية ماتلوس ،فوعد اهلل يف القرآن
قاطع بأنه ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [سورة هود ]6 :وقال تعاىل ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
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م�شاركة الكل في عملية النه�ضة هي نوع من �إعالء قيمة الإن�سان (�أي �إن�سان) ودوره ،الذي
كرمه اهلل باعتباره خليفته على الأر�ض ،وي�شمل النظام ال�سيا�سي و�أجهزة الدولة �آليات ملزمة
ومنا�سبة تحفز المواطنين كافة على الم�شاركة في �شئون ال�سيا�سة واالجتماع ،يكون هذا من
خالل ال�شورى الملزمة في كل م�ستويات القرار� ،إ�ضافة �إلى مبد�أ الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر الذي هو حق وواجب الكل .وفي �شئون االقت�صاد يكون الأمر حف ًزا لكل القادرين
على �إن�شاء الم�شروعات و�إدارتها �إ�ضافة �إلى تحريم الربا وما �أ�شبه( ، ((1وذلك عبر �سوق وطنية
تخ�ضعها الدولة لأهدافها العقدية واال�ستراتيجية واالجتماعية.
نذكر مرة �أخرى ب�أن هذه الأ�صول في ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع محكومة بالإيمان
والأخالق ،وتر�سخها ثقافة وفنون منا�سبة ،وح�صادها بناء ح�ضاري يختلف جذر ًّيا عن ح�ضارة
الغرب المادية الدنيوية ،ويتفوق عليها .وغني عن البيان �أن �إقامة اال�ستقالل الح�ضاري يتطلب
ا�ستقال ًال في الإرادة ال�سيا�سية؛ �إذ ال يمكن �أن نحقق تنمية مركبة م�ستقلة �إذا ملك قرارنا من
يعادينا ويعادي نموذجنا الم�ستهدف .والإرادة ال�سيا�سية الم�ستقلة تتطلب االعتماد على
النف�س في التطوير التكنولوجي واالقت�صادي (وهذا يتطلب ال�ضوابط والحذر لدى التعامل مع
ال�شركات العابرة للجن�سية) .و�أهم من هذا �أن الإرادة ال�سيا�سية الم�ستقلة تتطلب قدرة ع�سكرية
على ردع �أعداء م�شروعنا الإ�سالمي ،وهذا كله ي�ؤكد �أنه ال يمكن لدولة �إ�سالمية �أو عربية �أن
تحقق الم�ستهدف ب�إمكاناتها وحدها ،فال ا�ستقالل بدون وحدة.
جدا بين النموذج الم�ستهدف وبين حالنا الراهن ،ولكن هذا ال يجعله
�أعلم �أن التباين وا�سع ًّ
م�ستحي ً
ال ،خا�صة ونحن ال نتطلع �إلى تركيب هذا النموذج (بكل مكوناته) في طفرة وفي
�أجل ق�صير� .إن البداية الجادة لي�ست م�ستحيلة ،ونحن موعودون بن�صر اهلل �إذا ن�صرنا النموذج
وحذرا من النه�ضة
الذي كلفنا ب�إقامته .وهذا �ضمن الأ�سباب التي تجعل �أهل الغرب �أ�شد خوفًا
ً
الإ�سالمية ،فالإيمان بالإ�سالم و�أهدافه يولد طاقة جهادية غير محدودة� .إن الجهاد واال�ست�شهاد
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ [سورة فصلت .]10 :وقد صدق وعد اهلل ،فالحظنا أن اتلطور اتلكنولويج سبق ً
دوما يف
اسزتادة اإلنتاج؛ حبيث لم خيتل املزيان ً
أبدا بني عدد الساكن وحجم املوارد املتاحة (إال بظلم البرش) ومع هذا مازال الغرب يروج نلظرية ماتلوس
ً
مربرا دعوته خلفض عدد الساكن يف األمم غري الغربية ،ويه دعوة تقوم ىلع أهداف اسرتاتيجية (احلد من االخنفاض البشع يف عدد
حىت اآلن
أهل الغرب بالنسبة إىل ساكن العالم) وال سند هلا من العلم واملنطق .نعود إىل قضية حتريم إهالك البرش باسم احتياجات اتلنمية واتلقدم املادي،
ً
ونضيف إىل جانب اتلجربة الغربية السلبية جتربة اتلنمية السوفيتية اليت استحلت بدورها إبادة أعداد كبرية من البرش (يقال  12أو  15مليونا)
حبجة اعتصار الرتاكم املطلوب للتنمية واتلقدم الصنايع.
( ((1يرى عدد من املفكرين اإلسالميني (انضم إىل رأيهم) أن حتريم الربا (أي فوائد ابلنوك وما أشبه) يعود إىل إعالء قيمة العمل إىل جانب قيمة املال.
وابلديل اإلساليم هو املشاركة بني أصحاب قوة العمل واخلربة وأصحاب املال يف املرشواعت اإلنتاجية واخلدمية ،فالكسب رشكة بينهما يف حالة
انلجاح ،واخلسارة كذلك رشكة يف حالة الفشل .وهذا يمنع توالك صاحب املال بنفض يده ً
تماما من متابعة مرشوعه مطمئنًا يف لك األحوال إىل
أنه حاصل ىلع اعئد ثابت من تشغيل أمواهل .ومن هنا نقول إن حتريم الربا حفز اللك ىلع املشاركة يف إدارة املرشواعت ومتابعتها بدرجة أو أخرى.
وهذا يضاعف طاقة املجتمع ىلع زيادة اإلنتاج ..ويدخل يف هذا ابلاب حتريم العائد من املضاربات احلايلة يف األسواق املايلة اليت ال تمثل ً
اعئدا
من عمل منتج .وصدق بعض كتاب الغرب يف تسميتهم القتصاديات األسواق املايلة احلايلة بأنها اقتصاديات اكزينو القمار ،والقمار حمرم رشعاً .
وبالنسبة إللزامية الشورى فإنها تعين اإللزام بمبدأ الشورى ىلع خمتلف مستويات القرار ً
بدءا من األرسة (وهذا يعين توسيع دائرة املشاركة
إىل حدها األقىص) .ولكن من حيث اإللزام بنواتج الشورى فإنها قد تكون ملزمة يف بعض األحيان ،ومعلمة يف جماالت أخرى ،فاحلال يف
ً
القرارات السياسية والترشيع خيتلف عن حال اإلدارة لوحدات اإلنتاج أو اخلدمات ..مثال .يف موضوع الشورى بمعناها اإلساليم املتاكمل أشري
بشلك خاص إىل :توفيق الشاوي ،فقه الشورى واالستشارة (القاهرة :دار الوفاء.)1992 ،
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من �أجل �إعالء كلمة اهلل (التي تت�ضمن االلتزام ب�أحكامه ومتطلباته ،وفي مقدمتها اال�ستقالل
والوحدة)� ،أقول �إن هذا الجهاد هو طريق الم�ؤمن للجنة ،فكيف ال يتحمل �أعلى الت�ضحيات،
وي�صبر على القرح ،وهو يواجه الأعداء؟ �إن ال�صحوة الإ�سالمية الحالية تحمل هذا التهديد
لأ�صحاب ال�سيطرة الغربية على النظام الدولي ،وهم يفزعون من �أتباع الم�ست�ضعفين في كل
الح�ضارات لأمة الإ�سالم المجاهدة في تمردها الظافر ب�إذن اهلل على هذا النظام الأمريكي
الغربي الجائر(.((1
�إن �أهمية اال�ستقالل عندنا (وفي �ضوء ما تقدم) هي �أهمية مركبة ،فهي لي�ست بدوافع دفاعية
أي�ضا (�أي
فح�سب (لي�ست لمجرد دفع الأذى الذي يعوق النه�ضة) ولكنها بدوافع هجومية � ً
تحقيق البديل الح�ضاري الأرقى الذي ال يكتمل �إيماننا الديني �إال به)� .إننا ال نتدافع مع الغرب
لمجرد ت�ضييق الفجوة في متو�سط الدخل� ،أو لمزاحمته في �أنماط اال�ستهالك ال�سفيهة �أو في
تدمير البيئة والب�شر ،ولكن ن�سعى للتقدم التكنولوجي واالقت�صادي من �أجل مجتمع �أف�ضل
و�أرقى يحل محل مجتمع االنحالل وال�ضياع .و�أكرر مرة �أخرى� ،أن اال�ستقالل الح�ضاري
(بمعناه المركب) ي�ستحيل تحقيقه واال�ستمرار فيه على م�ستوى دولة �إ�سالمية �أو عربية واحدة.
�إن تنوع الأمة الإ�سالمية ي�ؤكد قيام تق�سيمات فرعية داخلها (كتلة �آ�سيا الو�سطى – كتلة �شبه
القارة الهندية – كتلة جنوب �شرق �آ�سيا – الكتلة الإفريقية جنوب ال�صحراء – الأقليات الم�سلمة
في الدول الكبرى – الكتلة العربية)(� .((1إن كل كتلة في هذه الكتل (با�ستثناء الأقليات الم�سلمة
في الدول الكبرى) قادرة بحجمها على تحقيق نه�ضة م�ستقلة (و�إن كان الأمر ال يتوقف على
حجم ال�سكان والموارد وحده) .ومعروف �أن الكتل التي نتحدث عنها كتل تتجاور وتتفاعل،
جزرا منعزلة ،وتحقيق روابط �سيا�سية متنامية فيما بينها �أمر �ضروري وممكن
�أي �أنها لي�ست ً
عمليا ببطء ،با�ستثناء عالقات التحالف ال�صاعد بين الأمة العربية والجمهورية
(وهذا يحدث
ًّ
أي�ضا �أن الكتلة العربية بالذات تمثل نواة �صلبة ل�سائر
الإ�سالمية الإيرانية) .وغني عن البيان � ً
كثيرا من �أوراق تر�شيحها واعتمادها لحمل �أمانة
الكتل الإ�سالمية الأخرى ،وهي تحمل ً
القيادة ،وذلك لأ�سباب ي�أتي في مقدمتها �أنها �صاحبة الهيبة والمكانة الخا�صة لدى جمهور
أي�ضا اللغة العربية
الم�سلمين ،باعتبارها �صاحبة الأر�ض المقد�سة والمباركة .وي�أتي في الأ�سباب � ً
(لغة القر�آن الكريم وال�سنة الم�شرفة) بكل ما تحمله من فقه وتراث �أ�صيل متميز .ولكن رغم
قدرا وال �إر ًثا ،وفي التحليل النهائي فــ
هذه االعتبارات المقدرة ،ف�إن الدور القيادي لي�س ً
ًّ
( ((1املراجع اليت تؤصل بامتياز لرفض السيطرة األجنبية ،ولرضورة اجلهاد ضده عديدة جدا ومتنوعة ،ولكنين أشري بشلك خاص إىل :جمدي أمحد
حسني ،أزمة اخلليج بني أحاكم القرآن وفتاوى السلطان (القاهرة :دار الرشق األوسط ،)1991 ،جمدي أمحد حسني ،أحاكم القرآن الكريم يف
مواالة الكفار واملرشكني (القاهرة ،)2000 :وجمدي أمحد حسني ،اجلهاد صناعة األمة (القاهرة .)2000 :فيف لك هذه الكتابات تأصيل للمبادئ
اإلسالمية احلاكمة ،مع تزنيلها (وهذا هو املهم) ىلع الواقع املعارص.
( ((1يالحظ هانتنجتون أن املجموعة اإلسالمية دون سائر الكتل احلضارية ،ال تتحلق حول قطب حموري (مثل فرنسا /أملانيا يف الكتلة األوروبية –
وروسيا يف الكتلة األرثوذوكسية ..إلخ) وهو سعيد بذلك؛ ألنه يوفر منافذ تشتيتها ،ولكنه يتجاهل اآليلات املضادة ذللك واليت توفرها العقيدة
اإلسالمية ،وهو يتجاهل إماكنات ادلور اخلاص واملحتمل لألمة العربية يف سد هذه اثلغرة.
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] ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ [�سورة الحجرات� .]13 :إن قيام الأمة العربية بدور خا�ص،
حتما �أن يتحقق ،ف�إن تقاع�سنا� ،أو �إذا لم تخدمنا
�أو بدور قيادي ،داخل الكتلة الإ�سالمية ،لي�س ً
الظروف ،فال ب�أ�س �أن يتحمل الريادة الأجدر والأن�سب .وفي كل الأحوال ،ف�إن دور الريادة
والقيادة ال ي�صحبه ا�ستعالء �أو ع�صبية جاهلية ،وهو م�شروط في المقام الأول بقدر الت�ضحيات
المقدمة في م�صارعة الأعداء وحجم الجهد ونوعه المبذول في �إحداث النه�ضة الم�ستقلة.
بقيت ثالث مالحظات:
قلت �إن الخ�ضوع لل�سيطرة الغربية كان عملية مركبة وكذلك يكون التخل�ص من التبعية
عملية مركبة (عقدية /ثقافية� /سيا�سية /تكنولوجية /اقت�صادية /اجتماعية /ع�سكرية) .وقد
يختلف الوزن الن�سبي لكل عن�صر من هذه العنا�صر من تجربة لأخرى ،ومن مرحلة �إلى
مرحلة .ولكن يظل العن�صران الحا�سمان في كل الأحوال من �أجل تحقيق اال�ستقالل هما:
عن�صر العقيدة الحاكمة ،والعن�صر الع�سكري .والعن�صر الع�سكري يعني �إمكانية ردع قدرة
زمنيا ،وت�شهد
الغرب على فر�ض �إرادته علينا بالقوة الم�سلحة .و�أذكر ب�أن العملية ممتدة ًّ
ا�ستفادة ُك ْف�أة من تناق�ضات الأعداء ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﮊ
[�سورة الح�شر� ]14 :صدق اهلل العظيم.
وي�أتي �ضمن مفهوم التركيب في عملية اال�ستقالل� ،أن �أجزاء الأمة الإ�سالمية (وداخلها الأمة
العربية) ال ت�ستوي في تطورها ،وال في ا�ستعدادها لقيادة النه�ضة� ،أو حتى في فاعلية الإ�سهام
في �إحداثها� .إن اال�ستقالل (ووجهه الآخر الوحدة) �ضرورة ومطلب للكل ،ولكن �أجزاء الأمة
الإ�سالمية لن ت�صل �إلى �أهدافها ب�شكل جماعي في لحظة واحدة ،فال�سرعة تتفاوت ،وكذا العزم
والظروف المنا�سبة ،و�إذا كان قدر اهلل هو الحاكم للعملية ونتائجها في التحليل الأخير ،ف�إن من
الأ�سباب المقدرة في ظني :ظهور قيادات كاريزمية ونخب قادرة ومبدعة �إ�ضافة �إلى الم�ؤثرات
الجيو�سيا�سية ،وهي �أ�سباب ال حكم للب�شر في ا�ستحداثها!
�إن اال�ستقالل الذي ال يت�أكد وال يكتمل �إال بالوحدة هو �شرط �أول لنه�ضة الأمة العربية
القائمة على البعث الإ�سالمي ،فما هو موقع �أمتنا الحالي على هذا الم�سار؟ �أي �شوط قطعنا؟
وما الظروف ال�ضاغطة والمحيطة؟

راب ًعا :تحديات رهيبة تواجه الأمة العربية في اال�ستقالل والوحدة

في مواجهتنا لتحقيق اال�ستقالل تتجمع �أمام الأمة العربية ثالثة تحديات كبرى تجعل
معاركنا �أكثر �سخونة مما هي في �أي موقع �آخر من مواقع الأمة الإ�سالمية ،بل �أكاد �أقول في �أي
موقع عالمي �آخر .هذه التحديات هي الإ�سالم – البترول – �إ�سرائيل.
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بالن�سبة للإ�سالم� ،أو�ضحت �ضمن ما �سبق �أن �ضرب الأمة العربية يعنى �ضر ًبا لقلب الدائرة
الإ�سالمية الأو�سع ،و�إ�ضعافًا بالتالي لإمكانية نه�ضتها وتوحدها .وي�ضاف �إلى هذا قرب الأمة
العربية (وخطرها!) من �أوروبا ..ويعني كل ذلك �أن يكون الإ�صرار على �إ�ضعاف الأمة العربية
أمرا مت�ص ً
ال ومكثفًا و�إلى درجة الهو�س.
وتفتيتها � ً
وبالن�سبة للبترول ،نعلم تمركز احتياطاته في المنطقة الإ�سالمية عمو ًما وفي المنطقة العربية
على وجه الخ�صو�ص( .((1من هنا ف�إن حر�ص الواليات المتحدة على �إخ�ضاع �أمتنا العربية له
�أولوية معروفة ومفهومة في ا�ستراتيجيتها الدولية (هذا �سر معلن في كل الدرا�سات والتقارير
المعنية) ،فف�ض ً
ال عن حر�صها على ت�أمين �إمداداتها النفطية الخا�صة (بال�شروط الظالمة التي
تفر�ضها) ف�إنها ت�ستخدم �سيطرتها على البترول العربي (الإ�سالمي) ك�أداة �إخ�ضاع للكتل الدولية
المختلفة (اليابان – ال�صين – �أوروبا) .هذه الحقائق تف�سر �إ�صرارها المحموم على �إبقاء الأمة
العربية (الحا�ضنة للبترول) تحت �سيطرتها المحكمة ،وت�ستخدم في هذا كل �أدوات المكر
والقوة ،وعلى ر�أ�سها التواجد الع�سكري المبا�شر داخل المنطقة وفي كل البحار التي تحيط بها.
�أما �إ�سرائيل ،ف�إنها م�شروع بد�أ لزرع جدار ب�شري غريب يف�صل �شرق الأمة العربية عن
غربها ،ويف�صل بالذات م�صر عن باقي �أقطار الم�شرق .ولكن �إ�سرائيل �سرعان ما تحولت من
مجرد حاجز ب�شري �إلى �إثبات �أنها قوة ديناميكية قادرة على ت�أديب «الع�صاة» الراديكاليين،
وعلى تدبير الفتن التي تن�سف الت�ضامن العربي وتعوق النه�ضة .ووفق هذا التحول تعاظم
الدعم المتدفق على �إ�سرائيل من الواليات المتحدة (والغرب عمو ًما) .تعاظم الدعم ال�سيا�سي،
ودعم التهجير اليهودي �إلى فل�سطين �إ�ضافة �إلى دعم مالي وتكنولوجي واقت�صادي ،مع دعم
ع�سكري ي�ضمن تفوق �إ�سرائيل النوعي على �سائر الجيو�ش العربية .لقد �أ�صبحت �إ�سرائيل
�أ�ص ً
ال مكي ًنا ي�ستحيل اال�ستغناء عن دوره في حماية الأهداف الأمريكية في منطقتنا ،ولكنها
تحولت من م�شروع تابع للوجود الأمريكي (والغربي) �إلى م�شروع له ذاتيته المتميزة وله
�أطماعه اال�ستراتيجية الخا�صة داخل التحالف الغربي .وحققت �إ�سرائيل ذلك عبر نجاحاتها
المطردة في المنطقة ،مع ما �صاحب هذا من تنمية مطردة ل�شبكة فريدة من العالقات الوثيقة مع
المجموعات ال�صهيونية ال�ضاغطة والم�ؤثرة في عوا�صم القرار الدولي .لقد �أ�صبحت �إ�سرائيل
ً
و�شريكا �أ�صغر للواليات المتحدة في منطقتنا ،وعبرت عن ذلك �سل�سلة من اتفاقات
قوة عظمى
( ((1هناك حكمة ربانية تتمثل يف تمركز احتياجات ابلرتول ادلويل (ادلاخل يف اتلجارة ادلويلة) يف ادلول اإلسالمية باذلات .فخارج ابلالد العربية
ً
ً
متمركزا يف
متمركزا يف نيجرييا ،ويف آسيا جنده يف إيران وإندونيسيا ،ويف مجهوريات آسيا الوسطى املسلمة ،وحىت يف الصني نراه
جنده يف إفريقيا
ً
عموما .حتتكر منطقة اخلليج ،شاملة إيران ،حوايل  %67من احتيايط
سينكيانج (تركستان الرشقية) .ولكن اتلمركز األكرب يف املنطقة العربية
ابلرتول العاليم اثلابت ،وقريب من هذه النسبة نصيب األقطار العربية يف جمملها ،وهناك حرص من واكلة الطاقة ادلويلة بقيادة السبعة الكبار
تلقليل اعتمادها ىلع برتول أوبك وخاصة برتول العرب وإيران (الواردات ابلرتويلة من اخلليج العريب وشمال إفريقيا ال تتجاوز  %30من واردات
ابلرتول العاملية) .انظر حسني عبد اهلل ،مستقبل انلفط العريب ،مرجع سابق ،خاصة ملحق اجلداول .ولكن لك األرقام املعلنة عن ابلرتول
واحتياطاته وتوقعات إنتاجه واستهالكه ال تقرأ إال باعتبارها جمرد مؤرشات فيه مليئة بتضاربات غري معقولة ال تعكس ً
نقصا يف املعرفة الفنية
بقدر ما تعكس حرص ادلوائر الغربية املعنية ىلع إخفاء احلقائق اللكية عن ابلرتول ،ويه اجلهة الوحيدة اليت تسيطر ىلع املعلومات .يف لك
األحوال ورغم اتلباينات هناك إمجاع ىلع رضورة االعتماد املزتايد يف املستقبل ىلع برتونلا.

18

كرا�سات علمية 15

التحالف اال�ستراتيجي بد�أت في عهد ريجان .ورغم �سرية ما جاء في هذه االتفاقات فم�ؤكد
�أنها تهدف �إلى محاربة النه�ضة الإ�سالمية ووحدة العرب و�إلى �ضمان ال�سيطرة الأمريكية على
البترول .وقد ا�ستخدم التحالف اال�ستراتيجي لتحقيق �أهدافه (وال يزال) الت�شوي�ش الأيديولوجي
والإعالمي� ،إ�ضافة �إلى �إحكام ال�سيطرة االقت�صادية التي تن�شئ فئات اجتماعية و�سيا�سية تابعة
ومرورا بالم�ؤامرات اال�ستخبارية لإ�شعال الفتن والحروب البينية و�إحداث انقالبات
�أو عميلة،
ً
�سيا�سية وع�سكرية .ولكن من بين �أدوات الإخ�ضاع المختلفة يظل الت�شوي�ش الأيديولوجي
(غ�سل العقول من الإ�سالم والقومية)� ،إ�ضافة �إلى التهديد الع�سكري ،هما �أهم الأدوات
كالعادة .لقد �أ�ضاف الكيان ال�صهيوني قوة مركبة كبيرة �إلى قوة الواليات المتحدة ،والقوتان
تحاربان م ًعا وب�شرا�سة ا�ستقالل الأمة العربية ووحدتها.
مي�سرا
هذا الحال يبدو في وجه منه م�ص ِّع ًبا لال�ستقالل؛ والوحدة ولكنه يبدو من وجه ثانٍ
ً
للعملية� ..إن ملكنا الإرادة.
داعيا لتكثيف الهجوم علينا ،ف�إن هذا الدور نف�سه حافز لت�شكيل
ف�إن كان دورنا الإ�سالمي ً
جبهة �إ�سالمية وا�سعة من حولنا ت�ضغط على �أعدائنا ،فالأمة الإ�سالمية ال تتجاوب مع معارك
م�شتركة قدر تجاوبها وت�ضامنها مع معارك الأمة العربية في فل�سطين وغير فل�سطين.
وبالن�سبة للبترول ف�إن مجرد تمردنا على �سيطرة �أمريكا على مقدراته يحدث ت�شققات
معتبرة في مجموعة م�ستهلكيه الكبار الخا�ضعين البتزاز الواليات المتحدة (اليابان – ال�صين –
�أوروبا) .لقد حدث هذا في حرب  1973في عز الحرب الباردة والتمرد على ال�سيطرة
الأمريكية ،ويكون الآن (في غيبة الحرب الباردة) �أفعل في توليد التناق�ضات ،فكتل الم�ستهلكين
الكبار ت�ضيق من اال�ستبداد الأمريكي(� . ((1إن البترول العربي اليوم (وال ب�أ�س �أن نقول البترول
( ((1بعد اتلحرك العسكري الظافر أضيف هجومان يف الساحة ابلرتويلة َّ
هزا املجتمعات الغربية من األعماق :يف  16أكتوبر قررت دول اخلليج
(شاملة إيران) رفع سعر ابلرتول  .%70أهمية القرار ال تتمثل يف الزيادة ىلع أهميتها بقدر ما تتمثل يف أنه انزتع من ادلول املنتجة للبرتول حق
ًّ
حتديد السعر من جانبها واكن هذا حقا للرشاكت وحدها .وحق تعديل األسعار وفق ما هو حق وعدل يف سلعة اسرتاتيجية حاكمة ،يعين أن
جمموعة من ادلول املستضعفة قد أخذت يف يدها ألول مرة يف اتلاريخ حق إصدار قرار اسرتاتييج يهز انلظام ادلويل .وقد أضافت ادلول العربية
ً
ً
هجوما ًّ
سالحا للمستضعفني يف الرصااعت
ثوريا ثانيًا يف سياستها انلفطية حني قررت يف ايلوم اتلايل ( 17أكتوبر) انزتاع حق استخدام ابلرتول
ًّ
شخصيا.
السياسية ادلويلة ،حيث قررت تطبيق منع ابلرتول بطريقة متصاعدة ىلع ادلول املساندة إلرسائيل ويف مقدمتها الواليات املتحدة
وهناك فيض من املراجع اليت ترصد وحتلل هذه الفرتة (بكل اللغات) .وأختار هنا منها:
Daniel Yergin, The Prize. The Epic of Quest for Oil Money & Power (New York: London, Toronto, Sydney, Tokyo,
Singapore: Simon & Schuster, 1994).

راجع بشلك خاص القسمني الرابع واخلامس ،ص .768 – 439
يقول دانييل «لقد تسبب منع ابلرتول يف واحد من أخطر االنقسامات اليت أصابت اتلحالف الغريب منذ تأسيسه بعد احلرب العاملية اثلانية،
ومؤكد أنه اكن األسوأ منذ أزمة السويس  »1956وقد رشح هذا الكتاب ً
طبعا أوجه هذه األزمة الغربية.
أذكر من ناحية أخرى أزمة املواجهة بني أمريكا وحلفائها ،فسيطرتها احلايلة ىلع ابلرتول تزعج حلفاءها ،ومن هنا تعاطفهم مع ادلول ابلرتويلة
ً
املحافظة ىلع استقالهلا ويف مقدمتها العراق (املعارضة املزتايدة الستمرار حصارها) .وحني أرادت الواليات املتحدة (تطبيقا لالحتواء املزدوج)
مد قدر من املحارصة ىلع إيران (إضافة إىل يلبيا) وافق لكينتون ىلع إصدار قانون (داماتو – كيندي اعم  )1997اذلي يفرض عقوبات ىلع
الرشاكت «غري األمريكية» اليت تستثمر يف تنمية ابلرتول اإليراين واللييب .وقد حدث تمرد واسع من حلفاء أمريكا (بقيادة أملانيا وفرنسا)
فجمد أثر القانون.
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العربي الإيراني) هو �سيف في يد الواليات المتحدة موجه �إلى قلبنا وقلب العالم كله .و�إذا
انتزعنا هذا ال�سيف ،و�أ�صبح في �أيدينا �سيكون موج ًها �إلى قلب الواليات المتحدة� .إن البترول
في �أيدينا هو المكافئ (من حيث قدرته التدميرية المحتملة) للتر�سانة النووية التي تملكها دول
عظمى ،مع فارق المرونة التي يمثلها البترول ك�سالح� ،أي �أنه قابل لال�ستخدام على م�ستويات
مختلفة من الت�صعيد ،وهذا يعني �أنه قابل لال�ستخدام الفعلي في ال�صراعات الدولية على عك�س
�أ�سلحة الدمار ال�شامل ..ولكن هذا ال يعني الرعونة في ا�ستخدامه ،ح�سبه �أنه قائم في ح�سابات
القوى ،ومن �ش�أن هذا تي�سير مهمتنا في دحر العدوان ال�صهيوني� ،إ�ضافة �إلى تي�سير مهمتنا في
تحرير مواردنا و�إطالقها في تنمية م�ستقلة ومتكاملة.
وبالن�سبة لإ�سرائيل المتحالفة مع الواليات المتحدة ففيها يتمثل مبد أ� التحدي واال�ستجابة،
أ�ضرارا
و�سبب �
فالم�شروع ال�صهيوني َم َّثل تحديًا
ً
خطيرا لمقد�ساتنا الإ�سالمية والم�سيحيةَّ ،
ً
بالغة لكياننا العربي ،وولد هذا ا�ستجابة مالئمة ومت�صاعدة حفزت االتجاه دو ًما نحو الت�ضامن
العربي ،فلم يجتمع العرب على ق�ضية قدر اجتماعهم حول ق�ضية فل�سطين .ورغم كل عوامل
الغدر والت�آمر التي رتبها الحلف ال�صهيوني الأمريكي ،ورغم الهزائم المتنوعة والمتالحقة ف�إن
الأمة العربية تعود الآن للت�ضامن ولتنمية قوتها الع�سكرية ر ًّدا على التحدي ال�صهيوني الأمريكي
ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﮊ [�سورة البقرة.]216 :

خام�سا� :أمتنا العربية من التراجع غير المنظم �إلى ال�صمود
ً

�شهد الو�ضع العربي في بداية الت�سعينيات تراج ًعا حا ًّدا في المواجهة بين الأمة العربية والملف
خطيرا ،انخلعت
ال�صهيوني الأمريكي في جبهتي �إ�سرائيل والبترول� .شهدت الفترة تراج ًعا
ً
�أمامه القلوب ،في م�سيرتنا الدامية نحو اال�ستقالل والوحدة .ففي ال�ساحة الدولية حدث
قطبا
االنهيار المفاجئ والدراماتيكي للكتلة ال�شيوعية ال�سوفيتية ،مع ظهور الواليات المتحدة ً
جديدا تحت �سيطرته المطلقة .ومعروف �أن الكتلة ال�سوفيتية
عالميا
واحدا قيل �إنه يقيم نظا ًما
ً
ً
ًّ
كانت الم�صدر الأول للت�أييد ال�سيا�سي واالقت�صادي والع�سكري للجبهة العربية الراديكالية في
مواجهتها مع الحلف ال�صهيوني الأمريكي.
مروعا على توازن القوى
أثرا
ً
و� ًّ
إقليميا ،كان تحطيم القوة الع�سكرية العراقية كارثة تركت � ً
بيننا وبين الحلف المعادي ،وقد �صاحب ذلك قيام حالة عدائية بين �أمتنا العربية (با�ستثناء �سوريا)
و�إيران� ،إ�ضافة �إلى تو�سيع وجود ع�سكري �أمريكي كثيف في منطقة الخليج وحولها ،وقيدت
دول مجل�س التعاون باتفاقات �أمنية �سرية �أكدت ال�سيطرة الأمريكية على بترول المنطقة ،مع
مزيد من العزل لدول مجل�س التعاون عن �أمتها العربية .وترتب على كل ذلك حال فظيع من
انهيار الثقة بالنف�س ومن �شعور الي�أ�س وال�ضياع .لقد انهارت القوة العراقية في ظروف دولية بدا
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م�ستحي ً
ال تعوي�ضها فيها ،وحدث هذا بم�شاركة عربية تحت قيادة ع�سكرية �أمريكية ،وهو �أمر
بال �سابقة وال نظير في التاريخ العربي.
طبيعيا �أن ي�ستفيد الحلف ال�صهيوني الأمريكي من هذه اللحظة الفريدة في انحطاطها
وكان
ًّ
و�ضياعها ،فبادر �إلى تحرك �سريع لفر�ض اتفاقات وتطورات تكمل اتفاقات �إخ�ضاع الخليج،
وتثبت ا�ست�سالم الأمة العربية في جبهة ال�صراع مع الكيان ال�صهيوني .وقد تحقق التالي بطريقة
كا�سحة:
تمكن �صندوق النقد الدولي من فر�ض مبادئ العولمة على الأغلبية العظمى من الأقطار
العربية (مع تركيز خا�ص على م�صر :اتفاق  .)1991وقد �أف�ضت هذه التطورات �إلى �إعادة
هيكلة االقت�صادات المعنية على نحو يقل�ص �سلطة الدولة على �أداء اقت�صادها وتنميته� ،أي يقو�ض
دعائم اال�ستقالل ،وهذا يف�ضي �إلى خلق روابط ع�ضوية م�صلحية بين دوائر الأعمال المحلية
(بعد تو�سيعها عبر ال�سيا�سات االقت�صادية وما �شملته من خ�صخ�صة م�شوهة) وبين ال�شركات
العابرة للجن�سية والدول التي تقودها ،وهي روابط يقنع فيها رجال الأعمال المحليون بق�سم
�ضئيل من الأرباح المحققة ،ويقبلون في �سبيلها الت�ضحية بالم�صالح القومية العليا التي ال
تحققها �إال تنمية م�ستقلة .لقد تم هذا عبر �آليات االتفاقات الموقعة مع �صندوق النقد المتعاون
مع الحلف ال�صهيوني الأمريكي ،ودعمتها �آليات ال�شراكة الأوروبية (مع دول المغرب العربي
كل على حدة) .ولكن هذه الآليات االقت�صادية كانت مدعومة بطبيعة الحال ب�آليات المخابرات
مفرو�ضا �أن تكون هذه التحوالت مدخ ً
ال
في اختراق المجتمع وم�ؤ�س�سات الحكم .وكان
ً
لم�شروع ال�شرق �أو�سطية الذي ي�سقط كل القيود على العالقات االقت�صادية (وغير االقت�صادية)
مع �إ�سرائيل في �إطار العولمة وفي �إطار م�شروعات الت�سوية المزمع تحقيقها.
�أحيط كل هذا بحملة �أيديولوجية و�إعالمية مكثفة �سلطت على النخب والجماهير ،تذكي
�أ�سباب الي�أ�س من وجود بدائل للم�شروعات المقترحة ،ف�أي بديل �آخر �سيواجه ببط�ش ع�سكري
م�شهرا
إنذارا
رهيب من الحلف ال�صهيوني الأمريكي ،وبتجويع (وحالة العراق في منطقتنا كانت � ً
ً
أي�ضا الجزرة ،فقد تكرر بالإلحاح الأيديولوجي
لكل من يفكر بالتمرد) .ولكن كانت هناك � ً
عميما ،من خالل
خيرا
ً
والإعالمي �أنه حتى �إذا لم يكن هناك بديل ف�إن ما يطرح علينا يحقق ً
ادعاءاته العولمة ،وتحرير الأ�سواق في قرية عالمية واحدة تنتهي فيها ال�صراعات ال�سيا�سية ،وال
يبقى فيها �إال التناف�س االقت�صادي لتحقيق الرفاهية للجميع ،وفي �إطار من الديمقراطية واحترام
وعدا بتحقيق جنة على الأر�ض «ينتهي عندها التاريخ» ،فيا ويل
حقوق الإن�سان! لقد كان ً
من يتخلف عن ركب �أ�صحاب العولمة .وبالفعل �أدى هذا ال�ضالل �إلى زيغ الأب�صار وذهاب
العقول ،فتم قبول وا�سع لاللتحاق بالركب ،وت�سارعت غالبية بالد العالم (ولي�ست بالد العرب
وحدها) �إلى اتباع �سيا�سات �صندوق النقد والهيئات الدولية المكملة ،بعد تمنع طويل ،فوافقت
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على ت�صفية دور الدولة ،و�أ�سقطت تحفظاتها ال�سابقة على حرية التجارة الدولية وحركة رءو�س
الأموال (�أي حرية الدولة الم�سيطرة في غزو �أ�سواقها) لقد تم هذا في المنطقة العربية ،وتم هذا
انخداعا بالأوهام �إلى جانب ع�صا التهديد ،ولكن كان دور ال�ضالل (في تقديري)
التحول
ً
�أقوى في تحقيق التحول لدى النخب والر�أي العام ،في بداية الت�سعينيات .وارتبط بهذا �شيوع
الميل �إلى �سرعة الإنهاء لل�صراع العربي ال�صهيوني باعتباره من مخلفات الما�ضي التي �آن لها
�أن تنتهي مجاراة لمتطلبات الإلحاق بالعولمة ،مع ما يتفرع عن ذلك من قبول ال�شرق �أو�سطية
باعتبار التعاون مع �إ�سرائيل يفتح لنا باب تح�صيل الخيرات من االندماج في ال�سوق العالمي
والقرية الواحدة(.((1
جنبا �إلى جنب مع عقد م�ؤتمر
في هذا الإطار وقعت االتفاقات مع �صندوق النقد ومع غيرهً ،
مدريد ( ،)1991ومع �شيوع ال�ضالل و�إ�شهار التهديد وقعت اتفاقات �أو�سلو ووادي عربة،
ولم ت�صبر الأمة العربية في �أغلبها على االنتهاء من المفاو�ضات المتعددة الأطراف مع �إ�سرائيل،
وعلى عقد م�ؤتمرات «الدار البي�ضاء» و«عمان» ،دون انتظار لالن�سحاب.
جرت مياه كثيرة منذ ت�شكلت هذه ال�صورة الكريهة في بداية الت�سعينيات .ولكن قدر اهلل
�أن ت�صمد بع�ض القيادات العربية؛ فقد احتفظت برباطة الج�أ�ش وعمق النظرة اال�ستراتيجية،
وجنبا �إلى جنب مع
ف�صبرت ولم تنجرف مع التيار ،ال تحت ت�أثير الع�صا وال تحت ت�أثير الجزر.
ً
هذا ال�صمود تحركت الأحداث في المنطقة والعالم ،مبددة للأكاذيب والأ�ضاليل ،وم�ستعدية
لأ�سباب القوة .لقد �أثبتت الأحداث والتجارب �أن انفراد الواليات المتحدة بقيادة العالم لم يغير
طبيعة �أهدافها اال�ستراتيجية ال�شيطانية ،بل زاد �شرهها للطغيان واال�ستعالء .وفي منطقتنا ثبت �أن
�أهداف الحلف ال�صهيوني الأمريكي �ضد �أمتنا بقيت كما هي ،بل انك�شف بالتجربة وب�شكل
قاطع حر�ص �إ�سرائيل على �أن ت�ستفيد من ادعاءات ال�سالم لتو�سيع دائرة �سلطانها ،وثبت �أن كل
الوعود عن الرخاء كانت مجرد عملية ن�صب كبيرة .هنا �أ�صبح اال�ستمرار في م�سيرة ال�سالم،
ولواحقها ال�شرق �أو�سطية ،يتطلب �إظهار القوة وحدها ،بعد �أن �سقطت الجزرة .في بداية
الت�سعينيات كان م�ؤيدو م�سيرة ال�سالم وطنيين م�ضللين �أو عمالء� ،أما الآن وبعد �أن ا�ستعاد
مف�ضوحا �أنها م�سيرة
ؤيدا لم�سيرة ال�سالم ،التي �أ�صبح
الم�ضللون وعيهم وذاكرتهم فلم يبق م� ً
ً
اال�ست�سالم ،لم يبق �إال العمالء معزولين.
وماذا عن الترويع والتهديد با�ستخدام القوة؟ لقد تراجعت حالة ال�ضياع التي �سادت في بداية
تدريجيا وبت�سارع ،وعاد العمل خطوة خطوة (على الجانب العربي) لجمع �أدوات
الت�سعينيات
ًّ
( ((1تمت أطنان من األحباث واملؤلفات وانعقدت آالف من املؤتمرات وانلدوات شارك فيها كبار األساتذة من خمتلف اجلامعات واملؤسسات ادلويلة،
ولكها اكنت تبرشنا باملستقبل املرشق إذا تدافعنا حنو العوملة والرشق أوسطية ،ويكيف أن أشري إىل أعمال مؤتمر ادلار ابليضاء وإىل درجة أقل
ً
مؤتمر عمان ،أتمىن لو توافرت إحدى مؤسساتنا القومية ابلحثية ىلع إلقاء نظرة طائر ىلع لك هذه اهلوجة كشفا ألكرب محلة جرت يف العالم لنرش
اإلفك والضالل حتت سمت ابلحث العليم الوقور.
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القوة بمفهومها المركب .ويذكر هنا �أن �صمود العراق (�أمام محاوالت تفتيته واختراق دولته)
وكذا ال�صمود ال�سوري (في المفاو�ضات و«ال�شرق �أو�سطية» ،ثم دعم المقاومة اللبنانية) كانا
ال�صخرة التي تك�سرت عليها �أمواج الهجوم ،ثم تو�سعت قاعدة ال�صمود فتوقفت م�ؤتمرات
ال�شرق �أو�سطية ،وتالها وقف المفاو�ضات الثنائية .لقد توثقت الروابط بين الثالثي الم�صري
– ال�سوري – ال�سعودي ،وانعك�س هذا في دعم �سيا�سي وع�سكري عام للمقاومة اللبنانية
الم�سلحة ،وو�صلنا الآن �إلى دعم جماعي للمقاومة الفل�سطينية في القمتين العربية والإ�سالمية.
�إننا ن�شهد الآن عودة �إلى تعاون مطرد بين �سوريا والعراق وي�صاحبه تعاون موازٍ بين م�صر
والعراق ،وبين م�صر وال�سودان ،بل حدث تقارب بين دول مجل�س التعاون والعراق ،وتقدم
ملمو�س في العالقات الخليجية الإيرانية ،والعالقات العراقية الإيرانية ،وتقدم مقدر في عالقات
م�صر مع الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية� ،إ�ضافة �إلى توثيق العالقات المحورية واال�ستراتيجية
بين �سوريا و�إيران .لقد تمت �إذن خطوات كبيرة في ا�ستعادة الت�ضامن العربي والت�ضامن العربي
الإيراني ،وطبيعي �أال يكون التفهم والت�ضامن على درجة واحدة لدى الجميع.
وقد �أدى هذا كله �إلى تغير في توازن القوى ل�صالحنا ،ولم يكن لهذا التغير �أن ي�ؤكد �أثره
�إال بتوفر قوة ع�سكرية ،وهنا البد من الإ�شارة �إلى التطورات الدولية التي حدثت من خاللها
التطورات ال�سيا�سية الإيجابية في منطقتنا ،فقد حدث �أثناء الت�سعينيات �أن تعددت الأقطاب
التي تحيط بالواليات المتحدة ،وتحد من �سيطرتها على النظام الدولي ،فانح�سرت حكاية
العولمة وقريتها العالمية الواحدة ،وظهرت التكتالت المناف�سة �أو المت�صارعة التي تحدث عنها
هانتنجتون ،بل و�صل االنح�سار �إلى حد ت�صاعد الهجوم على العولمة داخل الدول ال�صناعية
الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة .وقد حد كل هذا من �آمال الواليات المتحدة في فر�ض
�سيطرتها الظالمة والمنفردة على النظام الدولي ،وفي فر�ض ال�سيطرة الكاملة للحلف ال�صهيوني
الأمريكي على �أمتنا العربية .لقد كانت �أمتنا على ر�أ�س الم�ستفيدين من التطورات الدولية ،وفي
مقدمة اال�ستفادة ح�صولها على دعم �سيا�سي وع�سكري حا�سم� .أما عن الدعم الع�سكري ،ف�إنه
تمثل في �إمداد المنطقة بال�صواريخ و�أ�سلحة الدمار ال�شامل( .((1الأمر الذي �أدى �إلى تحييد
تأثريا ً
( ((1ثابت اآلن أن عمليات تسليح كربى يمكن أن جتري ًّرسا وبدرجة تؤثر يف اتلوازنات ادلويلة ً
كبريا .وقد جتري هذه العمليات؛ بسبب
الفوىض (كما حدث يف روسيا يف الفرتة اليت أعقبت االنهيار السوفييت) ،أو بسبب رغبة بعض الرشاكت يف حتقيق أرباح اعيلة (يف بعض ادلول
ً
الغربية) ،أو (وهذا هو األهم) حتقيقا ملصالح اسرتاتيجية متبادلة مع حرص ىلع أن يتم ذلك دون اعرتاف رصيح ،ومن خلف ظهر الواليات
املتحدة .واألمثلة األبرز يف هذا املجال ما يقال عن الصفات مع روسيا والصني وكوريا ادليمقراطية ،واليت يقال إنها شملت إىل جانب األسلحة
اتلقليدية الصواريخ وأسلحة ادلمار الشامل .وقد استفادت من ذلك (كما تقول املصادر الغربية) :إيران ومرص وسوريا .ويالحظ أن بعض ادلول
األوروبية تشارك ً
أيضا يف هذه العملية ،فقد ذكر الرئيس األمريكي نيكسون أن بعض الرشاكت األملانية زودت العراق (قبل حرب اخلليج)
بأسلحة متفوقة وخبربة إنشاء اتلحصينات املنيعة ملواقع اتلوجيه والقيادة .وكذلك أقاموا مصنع الرابطة لألسلحة الكيميائية (يف يلبيا) .أنظر:

Richard Nixon, Seize the Moment: America's Challenge in a One – superpower World (New York: Simon and Schuster,
1992), p. 121

مؤكدا أن األمر البد من أنه قد جرى ً
ً
بعيدا عن احلكومة األملانية ،فال أظن أن هذا
وإذا اكن نيكسون قد ملس هذا املوضوع برفق ودبلوماسية
صحيح أو يعقل ،البد من أن يكون األمر قد تم وفق تشجيع أملاين رسيم رسي للقوى املقاومة لسيطرة أمريكا ىلع ابلرتول العريب ،ومؤكد أن
ما رسبه نيكسون هل أمثلة أخرى يف أملانيا وغري أملانيا.
ًّ
واحلديث عن عمليات التسليح الرسي يكشف من غري شك براعة اعيلة جدا أبدتها أجهزة األمن املحلية مع أجهزة األمن اخلارجية املتعاونة،
حبيث تمكن الطرفان من مغافلة أجهزة املخابرات األمريكية وإبطال إماكناتها يف الرصد ومجع املعلومات من حلظة توقيع االتفاقات إىل وصول
اتلجهزيات ونرشها ..لكه يف الرس ومن خلف عيونها وظهرها.

يناير 2013

23

التفوق الع�سكري الإ�سرائيلي وتهمي�ش الأثر من الوجود الع�سكري الأمريكي في المنطقة،
حد كبير حدة التهديد الموجه لأمتنا .وبالقوة ال�سيا�سية المتراكمة �إلى
وبالتالي انخف�ضت �إلى ٍّ
جانب القوة الع�سكرية المحققة ،و�صل �صراع �أمتنا مع الحلف ال�صهيوني الأمريكي (في
جبهتي �إ�سرائيل والبترول) �إلى �أعتاب مرحلة جديدة ن�س�أل اهلل فيها دوام التقدم نحو الن�صر*.

�ساد�سا :الم�ستقبل واحتماالت اال�ستقالل
ً
الوحدة :توقعات ومالحظات
ا�ستمرارا للتقدم الذي �أحرزناه ،ن�سعى ال�ستقراء مكونات الم�سار المقبل ،مع مالحظاتنا
ً
وهواج�سنا وتمنياتنا ،مذكرين ب�أن ال�صراع مع الكيان ال�صهيوني المتحالف مع الواليات
المتحدة هو محور ال�صراع من �أجل ا�ستقالل الأمة العربية ووحداتها.
ونبد�أ ب�أمل اال�ستمرار في ت�شغيل اال�ستراتيجية القتالية الحالية �ضد �إ�سرائيل ،وهي ا�ستراتيجية
تقوم على ثالث ركائز :الردع المتبادل ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل� ،أو توازن الرعب ،من خالل توفر
ال�صواريخ والرءو�س النووية �أو البيولوجية �أو الكيميائية لدى جانبي القتال :الجبهة العربية الإيرانية
في مقابل الحلف ال�صهيوني الأمريكي (في جبهتي �إ�سرائيل والبترول) .هذه هي الركيزة المعتبرة
والحاكمة� .أما الركيزة الثانية فتتمثل في الجيو�ش العربية ،القادرة على ال�صمود في ا�شتباكات
محدودة مع العدو (هي محدودة بحكم ال�سقف المفرو�ض على ت�صعيدها خوفًا من تحولها �إلى
ا�ستخدام متبادل لأ�سلحة الدمار ال�شامل) .وت�أتي بعد ذلك الركيزة الثالثة المتمثلة في الحرب
الجهادية غير النظامية ،وهي حرب ت�ستنزف دماء العدو ومعنوياته ،في ظروف تجبر العدو على
منح�صرا داخل الأر�ض المحتلة ،وتمنعه من ا�ستخدام تفوقه الع�سكري في
خو�ض المواجهة
ً
نقل المعركة خارج حدوده لترويع الدول المعاونة للمجاهدين فيمنعون عنها الإمداد بالمال
وال�سالح حتى تذوى وينتهي خطرها (والعدو م�ضطر �إلى ح�صر ميدان القتال ب�سبب الركيزتين
الأولى والثانية)� .إن هذه اال�ستراتيجية القتالية الجديدة قابلة ال�ستمرار الت�شغيل ،والعدو ال يحتمل
ذلك ،وقد ر�أينا هذا لدى هرولته من جنوب لبنان ،ويمكن �أن يتكرر الموقف في فل�سطين ب�إذن
اهلل(.((1
ولكن نعلم �أننا �أمام �صراع معقد وطويل ،وهو �صراع مع عدو �شر�س وعنيد .ومع انت�شار
�أ�سلحة الدمار ال�شامل لدى جبهتي القتال ،ف�إن المعالجة ال�سيا�سية والإعالمية لنتائج ال�صراع
ومناهجه تتطلب حكمة بالغة ومرونة دبلوما�سية .وفي �ضوء ذلك ال نت�صور �أن ينتهي ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي (وال ال�صراع في جبهة البترول) بهزيمة كاملة لطرف من طرفيه ،وفي جولة
( ((1للمزيد من اتلفصيل واتلحليل لالسرتاتيجية اجلديدة ،انظر :اعدل حسني« ،الرصاع العريب – اإلرسائييل :هل احلرب ال تزال ممكنة؟ وكيف؟»
املستقبل العريب ،السنة  ،23العدد ( 265آذار /مارس .)2001
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طيبا
واحدة ،ولذا ف�إن غاية ما ن�ستهدفه في هذه المرحلة هو الو�صول �إلى حل ن�سترد به ً
قدرا ً
من حقوقنا في جبهتي �إ�سرائيل والبترول .وحيث �إن الأمر �صفقة �سيا�سية مرحلية ،فالبد من
مفاو�ضات تحدد لكل طرف ما ي�أخذه وما يعطيه ،ولكن ال�شرط الأول لنجاح المفاو�ضات
هو �أن تجري المفاو�ضات من خالل �إظهار دائم للقوة .ال يجب �أن نعيد ال�سيف �إلى غمده،
ويجب �أن تم�ضي المفاو�ضات في ظل اال�ستمرار في ا�ستنزاف العدو وترويعه .و�إذا كانت
المواجهة من خالل القوة الع�سكرية هي الأ�سا�س ،ف�إن موا�صلة �شحذ �أدوات القوة الأخرى
�ضرورة ،خا�صة �شحذ العقيدة الإ�سالمية العربية ،مع زيادة التعاون العربي ،وا�ستخدام ال�ضغط
البترولي.
�إن تحقيق ما �سلف يتطلب براعة عالية في �إدارة ال�صراعات والعالقات� ،أي فن ا�ستخدام القوة
المتاحة بطريقة متناغمة باتجاه تحقيق الهدف ،مع الحذر الدائم من مكر الحلف ال�صهيوني
الأمريكي .وي�شمل ذلك فن �إدارة المفاو�ضات التي تتطلب قاعدة معلومات وا�سعة وتحليالت
متجددة عن نوايا العدو ومخططاته ،وعن �أوجه �ضعفه ،مع قدرة على المبادرة في لحظة منا�سبة
بتقديم مخارج للم�آزق ،وحتى التدقيق في كل لفظ عند �صياغة االتفاقات .وم�ؤكد �أن الجانب
العربي قد ك�سب في كل ذلك خبرة ال تقدر بثمن �أثناء تعامله المبا�شر مع الأبال�سة ،خا�صة في
مفاو�ضات العقد الما�ضي.
في مجال تو�سيع قاعدة المعلومات والتحليالت ،وفي مجال الت�أثير في الجبهة الداخلية
للأعداء ،وفي مجال الت�صدي لم�ؤامرات الأعداء ،وفي مجال الت�سليح� ..إلخ ،تحقق ارتفاع
كبير في م�ستوى الكفاءة لدى الأجهزة الأمنية في عديد من الأقطار العربية ،وتعذر على العدو
جدا في
اختراقها ،وهذا ك�سب البد من �صيانته وتنميته� .إن دور �أجهزة اال�ستخبار جوهري ًّ
ال�صراعات الدولية ،و�أقول �إن معيار التقدم نحو اال�ستقالل يظهر في قدرة الدولة على المحافظة
على �أ�سرارها اال�ستراتيجية(.((2
البد من ازدياد القدرة على اال�ستفادة من تناق�ضات الكتل الدولية و�صو ًال �إلى عزل الحلف
ال�صهيوني الأمريكي .وهذه اال�ستفادة تتطلب بطبيعة الحال مهارة �سيا�سية ودبلوما�سية ،ولكن
�أهم من ذلك �أنها تتطلب منا �أن نثبت للكتل الدولية جدارتنا بت�أييدها؛ بحيث ال يكون وقوفها

( ((2يف عمق أعماق اتلبعية يتحقق ركوب ادلولة املسيطرة ىلع األجهزة األمنية لدلولة اتلابعة (بدرجة أو أخرى) فتتابع من خالهلا لك املعلومات
ً
املتوفرة عن املتغريات القائمة بهدف اتلحكم ،حتقيقا لالستقرار أو إشاعة للقالقل .ويف ادلول املستقلة يسىع املسيطرون ىلع انلظام ادلويل
ً
ً
إىل اخرتاق أجهزتها األمنية وقد ينجحون يف ذلك ،ولكن فارقا كبريا بني االخرتاق أو حماولة اتلنصت من اخلارج ،وبني الركوب والسيطرة.
وذلا قلت إن من معايري االستقالل املعتربة :القدرة ىلع صيانة أرسار ادلولة .من األمثلة ابلارزة ىلع ادلول املستقلة بهذا املعيار (خارج ادلول
العظيم) إرسائيل – فيتنام – كوبا – العراق (اذلي فشلت الواليات املتحدة يف كشف أماكن صوارخيها إىل ما بعد العدوان ،وفشلت يف رصد
مواقع قياداته ىلع الرغم من حرصها الشديد ،وتعاونها الوثيق يف ذلك مع بعثة اتلفتيش ىلع أسلحة ادلمار الشامل) – ونضيف إيران ً
طبعا – ومن
الواجب أن نضيف ً
أيضا (بعد انكشاف حقيقة التسليح الرسي) مرص وسوريا ..إلخ.
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معنا �ضد الحلف ال�صهيوني الأمريكي مغامرة غير مح�سوبة .وغني عن البيان �أن الدعم الدولي
لق�ضية ا�ستقاللنا ووحدتنا لن يكون على م�ستوى واحد من الجميع.
البد من المثابرة على تنمية التناق�ض داخل الحلف ال�صهيوني الأمريكي نف�سه ،وهي
محاولة ممكنة �إذا ا�ستخدمنا كل �أدوات القوة المتاحة؛ �إذ يظل �أفق الم�صالح اال�ستراتيجية
كثيرا من �أفق الم�صالح ال�صهيونية ال�ضيق والذي يتركز حول
الكونية للواليات المتحدة �أو�سع ً
ت�أمين الوجود في فل�سطين ،بتع�صب �أعمى ومنغلق .وهذا التباين في درجة ات�ساع الأفق هو
الذي يف�سر االختالف في المواقف الذي �شهدناه فع ً
ال في عديد من لحظات ال�صراع(.((2
�إذا ا�ستمرت �ضغوط القوة العربية (�أو العربية الإيرانية) على نحو يجعل تكلفة الدفاع عن
جدا من المكا�سب المقدرة ،يمكن للإدارة الأمريكية �أن ت�ضغط من
تو�سعات �إ�سرائيل �أعلى ًّ
�أجل ان�سحاب �إ�سرائيل من الأر�ض المحتلة ،ولكن ال نن�سى هنا عبارة «�إذا ا�ستمرت �ضغوط
القوة العربية الإيرانية» ،و�سيكون هذا على ح�ساب تنازالت تطلبها الواليات المتحدة من الأمة
العربية في مجال البترول؛ بحيث ال تفقد �سيطرتها بالكامل عليه� ،إ�ضافة �إلى تنازالت مكملة
في مجال القبول بالعولمة� ،إ�ضعافًا لإمكانات النهو�ض العربي الموحد ..ولكن كل هذا يمكن
الحد منه «�إذا ا�ستمرت �ضغوط القوة العربية الإيرانية».
�إذا �أدرنا ال�صراع ،ودخلنا المفاو�ضات ،في �إطار ا�ستمرار ال�ضغوط من القوة العربية الإيرانية،
يكون من المرجح ب�إذن اهلل �أن تنتهي �إلى تحقيق ما قدرته القيادات العربية من �أهداف مرحلية،
وهو ما يلخ�ص في تنفيذ القرارات الدولية� ،أو مبد أ� كل الأر�ض المحتلة عام  1967مقابل
ال�سالم (المن�ضبط) ،ويعني هذا ان�سحا ًبا كام ً
ال من الجوالن ومزارع �شبعا تقابله التزامات �أمنية
متبادلة (مث ً
ال مناطق منزوعة ال�سالح على جانبي الحدود ،ونزع �أ�سلحة الدمار ال�شامل لدى
كل الأطراف المعنية) ،مع االمتناع عن �إقامة عالقات �سيا�سية واقت�صادية خا�صة .ويعني هذا في
( ((2نذكر بالضغط اذلي سلطته اإلدارة األمريكية (حتت رئاسة أيزنهاور) وأجرب إرسائيل ىلع االنسحاب من سيناء (حرب  ..)1956ثم نقفز إىل
ًّ
عهد الرئيس فورد ومعاونه كيسنجر حني أوقف تصدير السالح ردا ىلع تشدد إرسائيل يف مفاوضات فض االشتباك اثلاين يف سيناء ( )1975ىلع
الرغم من أن السادات قد بدأ وقوعه يف املصيدة .وأشري ً
ً
أيضا إىل مثل جتميد بوش التفاق القروض من أجل بناء املستوطنات ( )1990ضغطا ىلع
ًّ
ًّ
ً
ً
صهيونيا مضادا لشل مركز القرار األمريكي .مونياك
ضغطا
أخريا إىل فضيحة مونياك اليت مثلت
إرسائيل من أجل حضور مؤتمر مدريد .وأشري
يهودية ،والسيدة اليت سجلت اعرتاف مونياك عن عالقاتها بالرئيس األمريكي يهودية واملحقق اذلي حقق يف القضية يهودي ،واملحقق اذلي
حل حمل املحقق السابق يهودي ،وأهم نائب يف الكونغرس حتدث يف املوضوع يهودي :يلربمان (وهو من حزب الرئيس ورشح بعد ذلك ملنصب
نائب الرئيس مع آل جور) .وقد صاحبت الفضيحة وحتقيقاتها أكرب محلة من اإلعالم اذلي يسيطر عليه الصهاينة ..فحىت يف إدارة لكينتون
اليت احتكر الصهاينة لك مناصبها احلاكمة ،بشلك غري مسبوق وال متصور ،ظل هناك اتلباين بني الرؤية األمريكية وبني رؤية املنغلقني من
الصهاينة (ىلع عهد نتنياهو) اذلين يرفضون أية زحزحة عن مواقعهم ولو ملجرد اتلجمل ،فتقرر شل اإلدارة األمريكية عن أي ترصف – يف
ً
هذه املناسبات وغريها اكنت الواليات املتحدة تنجح أحيانا بفرض رأيها واكنت تضطر للرتاجع يف أحيان أخرى .والضغط الصهيوين ينجح عرب
استخدامه العديد من أدوات القوة اليت يملكها ويف مقدمتها قدرته ىلع تقديم اخلدمات القيمة للمصالح االسرتاتيجية األمريكية (نذكر يف
ً
املرحلة األخرية ادلور ابلارز للشباكت الصهيونية يف إنهاء الشيوعية وختريب ادلولة يف االحتاد السوفييت ودول رشق أوروبا ووسطها .فضال عن
ادلور املقدر يف تقويض اقتصادات رشق آسيا) .عرب مثل هذه اخلدمات يتمكن الصهاينة من توثيق حتالفهم مع صقور اإلدارة األمريكية يف
حتقيق أهدافهم املشرتكة .ولكن ىلع رغم كثافة التشابكات يف مؤسسات املجتمع وادلولة (وخباصة يف فرتيت لكينتون) ظلت هناك خطوط محر
ً
ً
أرسارا اسرتاتيجية وعسكرية إىل إرسائيل شهدت إخفاقا
تظهر باذلات يف جمال االخرتاقات االسرتاتيجية واألمنية ،فقضية بوالرد اذلي رسب
ًّ
ً
مؤخرا إجبار لكينتون بلاراك ىلع تعليق صفقة األواكس للصني بسبب
صهيونيا يف إخراجه من السجن منذ عهد رجيان إىل عهد لكينتون .ونذكر
خطورتها ابلالغة ىلع اتلوازنات االسرتاتيجية اليت تقيمها أمريكا يف رشق آسيا.
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الق�ضية الفل�سطينية �إقامة دولة فل�سطينية مكتملة ال�سيادة على ال�ضفة وقطاع غزة .دولة ت�سيطر
على مواردها وترتبط بالدول العربية ،وال تكون منزوعة ال�سالح� ،إ�ضافة �إلى حل م�شكلة
الالجئين.
لو ت�صورنا حدوث ذلك (وهو ممكن ب�إذن اهلل لو �صبرنا وثبتنا) ،ف�إن الهلع �سي�صيب الكيان
ال�صهيوني في م�ساحته الهزيلة التي �ستتبقى له( .((2و�أهم من الجوانب الأمنية والع�سكرية،
ف�إن م�شروعية الم�شروع ال�صهيوني �ستنهار من جذورها مع تبدد الأ�سطورة عن �أر�ض الميعاد
بحدودها التوراتية ،وعن القد�س والهيكل� ..إلخ� .إذا �أ�صبحت الم�س�ألة مجرد ان�سحاب من �أر�ض
�سبق اغت�صابها عام  ،1967فما الذي يمنع في مرحلة قادمة المطالبة ب�إعادة الأر�ض المغت�صبة
عام 1948؟ �إن الموافقة على االن�سحاب من كل الأرا�ضي المحتلة عام � 1967سيترتب عليها
ارتفاع هائل في معنويات الأمة العربية ،يقابله �سقوط ُم َد ٍّو في معنويات ال�صهاينة (داخل �إ�سرائيل
وعلى م�ستوى العالم) .و�أ�شير في ال�سياق الحالي �إلى االندماج المتوقع لفل�سطينيي �إ�سرائيل مع
�إخوانهم في ال�ضفة والقطاع ،وهو �أمر يهدد بتفجير الكيان ال�صهيوني من داخله ،وينهي الطابع
اليهودي لدولة �إ�سرائيل .وكل هذا �سينعك�س في هجرة عك�سية وا�سعة� ،أي هرب اليهود من
�إ�سرائيل( ،((2ومن يبقون �ستع�صف بهم الخالفات ،و�سيكون ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﮊ[�سورة
الح�شر .]14 :ونترك تداعيات كل ذلك لخيال القارئ.
والخال�صة �أن تحقيق المطالب العربية المرفوعة بالكامل يقو�ض قدرة ال�صهاينة على
االحتفاظ بتما�سكهم ،وقدرتهم على �أداء دورهم في تخريب الأمة العربية و�إ�شعال الفتن
ً
رافضا رأي املدافعني (داخل إرسائيل ومن أصدقائها يف اخلارج) عن االنسحاب من بعض
( ((2كتب نتنياهو يف كتابه الشهري «ماكن حتت الشمس»
األرايض املحتلة اعم  .1967وقال يف جمال رشح األخطار املميتة يف حالة االنسحاب« .إن قدرة إرسائيل ىلع الردع تعتمد ىلع ثالثة عنارص
رئيسية :قوتها العسكرية مقابل القوة العسكرية العربية ،املدة الزمنية لإلنذار املبكر املتوفرة دليها تلمكينها من جتنيد قوات االحتياط دليها،
إضافة إىل احلد األدىن من املساحة املطلوبة للجيش اإلرسائييل يك يستطيع االنتشار ملواجهة أي خطر حمتمل»« ..وحىت يتم االنتهاء من عملية
تعبئة االحتياط تكون مسئويلة املحافظة ىلع بقاء إرسائيل ،ملقاة ىلع اكهل القوات انلظامية املرابطة ىلع خطوط اجلبهة ،وإذا فشلت هذه
القوة انلظامية يف االحتفاظ بهذه اخلطوط ريثما يتم إحلاق قوات االحتياط فقد تصل احلرب برسعة كبرية إىل املستوطنات واملدن الكبرية يف
ً
ً
ونهارا طيلة حرب اخلليج ،وقد تمكنت إرسائيل من اختاذ هذا اإلجراء ألن
إرسائيل»« ..وقد اكنت الطائرات املقاتلة حتلق يف سماء إرسائيل يلال
ً
األمريكيني أبلغونا سلفا بموعد احلرب ،ذلا فإن هذا املستوى من اتلأهب غري ممكن ضد هجوم مفائج » ..لكم يه مهمة (حمطات اإلنذار
املبكر) اليت أقامتها إرسائيل ىلع قمم جبال نابلس وهضبة اجلوالن ،فقد أقيمت هذه القواعد ىلع ارتفااعت توفر إماكنية مراقبة حتراكت اجليش
السوري ولك جيش عريب يتحرك داخل األرايض األردنية وكذلك النشاطات اجلوية يف هاتني ادلوتلني ،ولو أن دولة معادية جنحت يف السيطرة
ً
معكوسا :سيكون باستطاعة العرب مراقبة لك ما جيري ىلع السهل الساحيل واجلليل وألصبحت إرسائيل
ىلع هذه املرتفعات ألصبح الوضع
عمياء وفاقدة جلزء كبري من قدرتها ىلع حتقيق اإلنذار املبكر« .ويرى نتنياهو أن األقمار الصناعية اعجزة عن سد هذه الفجوة بطريقة حمكمة.
إن سور الضفة الغربية احلاجز الطبييع اذلي حييم السهل الساحيل من أي هجوم ال حييم بصورة مبارشة ساكن إرسائيل اذلين يعيشون ىلع
الساحل فحسب إنما يمنح اجليش اإلرسائييل الوقت املطلوب نلقل قوات االحتياط إىل اجلبهة»« ..إن الطبوغرافية اجلبلية جلبال الضفة الغربية
تتالءم ً
جيدا مع عمليات اإلاعقة املطلوبة لدلفاع عن إرسائيل» .ويذكرنا نتنياهو بأن «املسافة بني جبال الضفة الغربية وابلحر املتوسط ال تزيد
عن  15كم وسيكون بمقدور قوات معادية اجتياز هذه املسافة يف غضون بضع سااعت» ..إلخ ..يف ضوء ما تقدم يستنكر نتنياهو مطابلات دويلة
برضورة االنسحاب (ويشارك يف هذه املطابلة إرسائيليون فقدوا أية صلة هلم بالواقع ،كما يقول)« ،وإذا وافقت إرسائيل ىلع هذه املطابلة فلن
ً
يكون بمقدورها العيش طويال» .انظر :بنيامني نتنياهو ،ماكن حتت الشمس( ..عمان :دار اجلليل ،)1997 ،الفصل السابع.
هذه صورة املخاطرة األمنية اليت تتعرض هلا إرسائيل حال انسحابها ىلع خطوط  4يونية .وال يوجد داخل إرسائيل من خيتلف مع نتنياهو عليها.
ً
اختيارا ألهون الرشين.
ولكن من منطلق الواقعية وحتت الضغط والقهر سيزتايد يف إرسائيل من يطلبون االنسحاب
( ((2يكيف أن أشري هنا إىل مصيبة املهاجرين السوفييت (واألصح أن نقول املهجرين) .تشري ادلراسات اذلائعة إىل أنهم مثلوا إضافة كمية كبرية إىل
إرسائيل (تقاس بعدد العلماء والفنيني من بني هؤالء املهجرين) والصحيح أنهم اكنوا قوة تفسخ داخل الكيان الصهيوين حبكم ابتعاد أغلبهم
ً
ً
ً
كبريا منهم ليس من ايلهود أصال .راجع ادلراسة اتلحليلية الرائدة والعميقة :عبد الوهاب املسريي ،هجرة ايلهود
عن الوالء ،بل إن عددا
السوفيت .منهج يف الرصد وحتليل املعلومات (القاهرة :دار اهلالل ،ديسمرب .)1990
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داخلها ،فيقل وزنهم اال�ستراتيجي الدولي ،ويكون كل هذا خطوة جبارة باتجاه اال�ستقالل
والوحدة.
�إن التقدم في اتجاه ما �سبق ،يتطلب اال�ستفادة العميقة من درو�س المرحلة الدامية ال�سابقة في
تاريخ ال�صراع العربي ال�صهيوني� .إن الأهمية اال�ستراتيجية الفريدة لأمتنا (الإ�سالم – البترول –
�إ�سرائيل) ت�سببت في الكثافة غير المعهودة في ال�صراع( ،((2ولم تكن الكثافة تتمثل في �شدة
ال�صراع ،بقدر ما تتمثل في التنوع العبقري لمخططاته ومكره( ، ((2ولذا يحق لنا �أن نتوقع
(�أو نتمنى) �أن تكون النخب ال�سيا�سية التي قدر لها �أن تكون في �أتون هذا ال�صراع� ،أو على
ر�أ�سه ،نتمنى �أن تكون قد ح�صلت على قدر منا�سب من العبر والخبرات ،ك�سبتها بالدم و�إهدار
الموارد ،وحرق الأع�صاب .ن�أمل �أن تكون النخب ال�سيا�سية قد ح�صنت �سيا�ستها ،و�سدت
�أغلب الثغرات التي ينفذ منها المت�آمرون ،حتى ال تتكرر المحن والهزائم� .إذا كنا نقول �إن القوة
الع�سكرية هي عامل حا�سم في تحقيق الن�صر ،ف�إننا ن�ؤكد �أنها وحدها ال تح�سم الن�صر .و�إذا كنا
مر�ضيا من القوة الع�سكرية ،ف�إن هذا ال يعد �إنجا ًزا للمرة الأولى ،فقد
م�ستوى
الآن قد حققنا
ً
ً
و�صلنا فع ً
ال �إلى لحظة توازن �أو تفوق مع العدو في ثالث منا�سبات �سابقة :كانت الأولى في
حرب رم�ضان (�أكتوبر) – وكانت الثانية بعد نجاح الثورة الإيرانية وتحول قوتها الع�سكرية
�إلى الكفة العربية – وكانت الثالثة بعد الحرب العراقية الإيرانية وخروج العراق منها بقوة
ع�سكرية مهولة .ومعروف �أننا في المنا�سبات الثالث عجزنا عن تحقيق �أهدافنا اال�ستراتيجية؛
لأننا لم نمتلك بنف�س الجدارة مكونات القوة الأخرى ،فخ�سرنا في ميادين ال�سيا�سية ما وفرته
لنا القوة الع�سكرية ،وبتعبير �آخر �أدت هزائمنا ال�سيا�سية �إلى �إجها�ض قوتنا الع�سكرية(.((2
ًّ
ً
سوفيتيا باتلدخل انلووي.
إنذارا
( ((2إشارة إىل السخونة اخلاصة لرصااعت املنطقة وإىل االنتشار الرسيع نلتاجئها ادلويلة ،أقول إن حرب  1956شهدت
وشهدت حرب  1967إعالن حالة استنفار دويل بني القطبني العظم (االحتاد السوفييت وأمريكا) ،وقد مثلت حرب  1973ثورة يف علم احلرب
من حيث نوع السالح وفنون القتال ومن حيث معدل اخلسائر يف املعدات باتلايل ،وقد ضاعف ابلرتول أثر االمتداد ادلويل املوجع يف حريب
 1967و 1956ويف حرب  1973بشلك خاص ويف حرب اخلليج األوىل اكنت كثافة تسليح اجلانبني مشهودة ،األمر اذلي أدى إىل إطالة متعمدة ألمد
احلرب وتعظيم خسائرها دلرجة غري اعدية ،مع دخول الواليات املتحدة بنفسها يف بعض مراحل القتال ..وحرب اخلليج اثلانية اكنت ً
حربا اعملية
ً
باملعىن احلريف؛ حيث أقامت الواليات املتحدة حلفا بقيادتها شاركت فيه قوات حوايل  30دولة ،وقد مثلت حرب اخلليج اثلانية ثورة أخرى يف
علم احلرب؛ حيث استخدمت ألول مرة نتائج ثورة املعلومات واالتصاالت يف توجيه مركز للنريان ىلع ابلعد بتاكمل متقن من الرب وابلحر واجلو
والفضاء اخلاريج.
( ((2ينبيغ أن نذكر أن احلركة الصهيونية يه ابتالء حقييق للبرش ،ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮊ [سورة إبراهيم ]46 :صدق اهلل العظيم .وتلقدير هول ما نواجهه من مكر وتآمر ينبيغ أن نلحظ نتائج السيع الصهيوين يف أمريكا
وبريطانيا وأملانيا وروسيا ..إلخ ولكها دول عظىم هلا خربة واسعة ومعقدة يف فنون اإلدارة السياسية وحريصة ىلع استقالل مؤسساتها ،وتذكر هذا
يقلل من حجم دهشتنا واستناكرنا ملا فعله الصهاينة معنا ،مع العلم بأنهم استخدموا عندنا ما يف جعبتهم بكثافة تعلو عما فعلوه يف أية منطقة
ٍّ
أخرى من مناطق العالم ،ويف وقت كنا فيه يف حالة من االحنطاط السيايس وقلة اخلربة .وقد تبدل احلال اآلن واحلمد هلل إىل حد كبري.
( ((2ملزيد من رشح املناسبات اثلالث اليت أشري إيلها أقول:
ًّ
ًّ
ًّ
ً
مدويا داخل إرسائيل وداخل احللف الصهيوين األمريكي .وضاعف من
وعسكريا
معنويا
انهيارا
معروف أن حرب رمضان (أكتوبر) أحدثت
أثر القتال العسكري املبهر دخول ابلرتول املعركة ىلع الواسع .وقد أدى هذا كما أرشت يف اهلامش ( )16إىل رسعة انفضاض حلفاء أمريكا
جنن اثلمار االسرتاتيجية والسياسية بسبب انلجاح اذلي حققه احللف الصهيوين األمريكي يف شق قلب
من حوهلا ،ولكن تبدد لك ذلك ولم ِ
ً
أساسا من خالل القيادة املرصية اليت تورطت يف مسرية حل منفرد فتصدعت
اجلبهة العربية (جبهة مرص – سوريا – السعودية) ،واكن هذا
أسباب القوة العربية ،وتوالت انلكبات ،وباتلايل أفلتت مناسبة اكن ممكنًا أن حنقق فيها أهدافنا االسرتاتيجية حنو االستقالل /الوحدة.
ًّ
(نظريا)
أما املناسبة اثلانية فاكنت دلى جناح اثلورة اإلسالمية اإليرانية .لقد ضمت هذه اثلورة قوة إيران العسكرية إىل كفة اجلبهة العربية
ًّ
(عمليا) مجع هذه القوة إىل القوة السورية العراقية ألمكن تعويض انلقص اذلي سببه انسحاب مرص ،ولعدنا إىل خماطبة احللف
ولو أمكن
الصهيوين األمريكي ًمن موقع قوة ،ولكن لم تكن الكفاءة السياسية دلى لك األطراف املعنية يف املستوى اذلي يمكنها من حتويل اإلماكنية
انلظرية إىل فعل ،وبدال من ذلك نشبت احلرب العراقية اإليرانية اليت استزنفت ادلوتلني طوال سبع سنوات ،ولو بذل عرش الطاقات اليت أهدرت
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لقد ك�شفت عديد من الكتابات �سيناريو الت�آمر المركب الذي حيك لإخراج م�صر من �ساحة
الحرب العربية بعد حرب رم�ضان (�أكتوبر) ،وك�شفت قبلها فنون الت�آمر المركب التي �سبق
�أن ُووجه بها عبد النا�صر ،فنجح في مواجهة بع�ضها وف�شل في البع�ض الآخر ،وقد تم ذلك
بف�ضل كتب محمد ح�سنين هيكل التي �سجلت �أغلب وثائق المرحلة وتحليالتها( . ((2وم�ؤكد
�أن هناك �سيناريوهات لم�ؤامرات مركبة �شبيهة حدثت مع �سوريا والعراق و�إيران ،وهذه لم
يك�شف ال�ستار عنها بعد .وغني عن البيان �أن الت�آمر الخارجي ي�شمل اال�ستفادة اليقظة من �أخطاء
القيادات في هذا القطر �أو ذاك(� .((2إن وثائق وواقع تلك الفترة ووقائعها لم تك�شف بعد ولم
تحلل ،ولكن م�ؤكد �أنها حا�ضرة في ذاكرة النخب التي وقعت في �شباكها ،وتبدو الآن بوادر
اال�ستفادة العملية من درو�سها المريرة الدامية في �صمت.
لقد ر�أينا هذا مث ً
ال في الموقف الم�صري ال�سوري ال�صلب في معار�ضة تفتيت الدولة العراقية
أي�ضا في منا�سبة التهديد بحرب
حين و�صل هذا المخطط �إلى ذروته عام  .1996ور�أينا هذا � ً
�سورية تركية ( )1997تم �إجها�ضها بدور م�صري �سوري بوعي وهدوء (دون تهديد �سوري
�صاخب با�ستخدام �صواريخها مث ً
أي�ضا عند محاولة توريط م�صر في ا�شتباكات
ال) .ثم ر�أينا هذا � ً
أي�ضا في منا�سبة التهديد بقيام حرب �إيرانية
ع�سكرية مع ال�سودان تم �إخمادها .ور�أينا ذلك � ً
�أفغانية ( )1998تم �إ�سكاتها .ثم ر�أينا ونرى محاوالت متكررة لإ�شعال فتن تف�ض التحالف
ال�سوري اللبناني ،يجري عالجها بحكمة وحزم� ..إلخ .يبدو �أن الجميع قد و�صلوا – في �ضوء
الخبرة – �إلى تجنب الوقوع في فخ حروب �أو فتن جانبية ت�ستنزف الكل بال طائل ،وتخرجهم
من جبهة ال�صراع الرئي�سي.
يف هذه احلرب يف جبهة الرصاع مع إرسائيل النتىه املرشوع الصهيوين من زمان .وال أتهم نوايا القيادتني العراقية واإليرانية ،ولكن هذا ما اكن..
ومؤكد أن خمططات شيطانية خارجية أسهمت يف هذه انلتيجة .إنها مناسبة ثانية هزمنا فيها باملكر السيايس وفقدنا فيها مزية اتلفوق العسكري.
أما املناسبة اثلاثلة فاكنت بعد خروج العراق من حرب اخلليج األوىل قوة عسكرية جبارة .لقد كسب اجليش العرايق خربة قتايلة ميدانية فريدة،
وتمكنت القيادة العراقية من جتهزي جيشها بأحدث أدوات القتال ويف مقدمتها الصواريخ وأسلحة دمار شامل تردع أسلحة ادلمار الشامل
اإلرسائيلية ،واكن من شأن هذا لكه تعديل توازن القوى العسكري ىلع حنو واضح لصالح األمة العربية ،ولكن منع استخدام هذا اتلوازن
اجلديد العالقات املرتدية بني العراق وسوريا وإيران من ناحية ،ثم جناح اتلآمر يف شق العالقات العراقية اخلليجية من ناحية ثانية ،واكنت ذروة
ذلك غزو الكويت .لقد ثبت مرة أخرى أن القوة العسكرية وحدها ال تكيف تلحقيق انلرص االسرتاتييج؛ إذ البد من توافر مكونات القوة
األخرى ويف مقدمتها القوة السياسية.
( ((2أخص باذلكر :حممد حسنني هيلك :ملفات السويس (القاهرة :مركز األهرام للرتمجة والنرش)1986 ،؛ سنوات الغليان (القاهرة :مركز األهرام
للرتمجة والنرش ،)1988 ،و :1967االنفجار (القاهرة :مركز األهرام للرتمجة والنرش .)1993 ،وكتب األستاذ هيلك ال ينبيغ أن تقرأ باعتبارها حتيك
ً
تارخيا مىض ،فيه تبرصنا بما جيري حونلا اآلن .إنها تشبه مراجع الشطرنج اليت تسجل مباريات اللعبة العاملية السابقة .وقارئ هذه الكتب من
الالعبني يدرك أنه لن يكرر وقائع أية مباراة من هذه املباريات ،ولكنها تشحذ ملاكته يف فنون املناورة وحتريك القوات ،يف مباريات جديدة
ًّ
حتكمها نفس القواعد وتنتيه إىل نفس انلتيجة :مرصع ملك من امللكني .إن كتب هيلك مفيدة جدا إذن يف إثراء فهمنا للواقع احلايل ومعاركه،
وتشحذ ملاكتنا يف فنون املناورة وحتريك القوات ،ويف استيعاب مكر األعداء املحتمل يف معارك ايلوم .ومالحظيت انلقدية ىلع كتب األستاذ
هيلك أنها الزتمت بالرؤية واتلحليالت اليت سادت وقت وقوع األحداث ،ولم تعد فحص هذه الرؤية واتلحليالت ىلع مسافة منها ،تلعيد تقييم
ً
صحيحا وما اكن خاطئًا أفاد األعداء.
ما اختذ من قرارات ،وحتدد باتلايل ما اكن
( ((2يبدو يل أن أغلب املخططات اخلارجية قامت ىلع حيلة بسيطة ومتكررة ،فيه تعمد إىل إيهام طرف عريب أو إساليم بأنه أثري دليها لسبب أو آخر
ً
ً
ً
ومقنعا) ،واملقابل ذللك أن ينعزل هذا الطرف عن بايق العرب أو املسلمني أو يسىع لشق الصف واالستعالء ىلع من حوهل (وأحيانا
وجيها
(يبدو
يسمح هل بأن يكون هذا باسم الراديكايلة املتطرفة ..ال بأس) .ولكن حيدث يف اللحظة املناسبة ،وقبل أن حيقق الطرف املنشق أهدافه ،أن
ًّ
تنقض القوى الشيطانية بعد إضعافها اجلميع وتؤكد سيطرتها عليهم ..حدث هذا منذ زمن طويل جدا ،منذ استخدام اتلنافس بني حممد عيل
ً
وادلولة العثمانية (راجع هذا يف كتاب مسعود ضاهر ،املشار إيله يف هامش  ،)4وحدث هذا يف «اثلورة العربية الكربى» ،ثم تكرر كثريا يف
تارخينا املعارص ،فهل من متعظ؟
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يبدو كما قلت �أن هناك ا�ستفادة �صامتة من خبرات الما�ضي ،ولكن �أتمنى لو كانت اال�ستفادة
عبر درا�سات ومناق�شات م�شتركة تكون علمية و�صريحة .و�أقدر �أن هذا �صعب في الوقت
الحالي.
والدرو�س المريرة ال تقف عند جبهة ال�صراع المبا�شر مع الكيان ال�صهيوني في �إ�سرائيل،
فهي تمتد بال�ضرورة �إلى جبهة البترول في الخليج .حين تفقد ال�سعودية موجوداتها في الخارج
(كانت حوالي  180بليون دوالر في مطلع الثمانينيات) فهذا لي�س مزحة ،وحين يثبت لدول
مجل�س التعاون الخليجي �أن الوجود الع�سكري الأمريكي �أفقدها م�صالحها الحيوية في
بترولها ومداخيلها ف�إن هذا در�س ال ين�سى .في فترة الذروة (منذ �أواخر ال�سبعينيات حتى
�أوائل الثمانينيات) حدث في دول مجل�س التعاون �أن فوائ�ضها بالباليين �أ�سكرتها فتعالت على
�أ�شقائها ،ولم تعب�أ بتبديد ق�سم كبير من فوائ�ضها في اال�ستهالك الترفي وم�ضاربات البور�صات..
�إلخ .وكذلك ف�إن ن�صائح الخبراء الأجانب المغ�شو�شة �أ�ضلت دول مجل�س التعاون ،ولكن �أهم
إجبارا على انتهاج �سيا�سة االبتعاد
من هذا �أنه م�ؤكد �أن التهديدات الأجنبية �أخافتها ف�أجبرتها � ً
عن باقي العرب ،خا�صة من حيث ا�ستثمار ق�سم كبير من فوائ�ضها المالية في التنمية االقت�صادية
إجبارا
المتكاملة للأمة العربية .وقد حدث �أكثر من ذلك؛ حيث �أُجبرت دول مجل�س التعاون � ً
إ�ضرارا بالم�صالح
على قبولها دور المتالعب في �أ�سعار النفط خدمة للمخططات الأمريكية ،و�
ً
الوطنية والقومية .وقد انتهى كل هذا – كما ذكرت – �إلى �إفال�سها؛ حيث �أ�صبحت كلها مدينة،
بل �أ�صبح عليها �أن تنفق على قوات احتاللها� .أرجو و�أتمنى �أن ت�ستفيد دول مجل�س التعاون من
الخبرة ،فت�سعى في المرحلة القادمة (مع ا�ستعادة ا�ستقالل القرار) �إلى دمج بترولها (قوة �سيا�سية
و�أموا ًال) في م�شاريع التنمية العربية التي تحقق م�صالح كل الأطراف.
�أما �إيران والعراق ،ف�إن �إ�شعال التناف�س بينهما على زعامة الخليج �أحدث م�صائب رهيبة
نفذ منها الأعداء (الحلف ال�صهيوني الأمريكي) .والحقيقة �أن دول مجل�س التعاون الخليجي
كيانات بالغة اله�شا�شة (با�ستثناء ال�سعودية) ،وهذا يعني �أنها �أعجز من �أن تخو�ض معركة البترول
الكبرى �إال في كنف االطمئنان �إلى ح�سن الجوار ،والتفاهم بال �إكراه .يجب �أن يكون م�ضمو ًنا
�أن التر�سانة الع�سكرية الإيرانية والتر�سانة العراقية (و�ضمنها �أ�سلحة الدمار ال�شامل) ال ت�ستخدم
�إال للت�أمين الجماعي �ضد المخططات الأمريكية ال�صهيونية .والأمر ال يكون بتعهدات �شفهية،
ولكن ت�ضمنه ترتيبات محددة على الأر�ض ت�شارك فيها كل الدول الخليجية ،بل وبع�ض الدول
العربية من خارج الخليج .وهذه الهيئة الحامية لأمن الخليج وبتروله ،تتدعم من خالل �إ�شرافها
وحفزها لم�شروعات التنمية في المنطقة.
البد من الوعي العميق لحقيقة التباين في مواقف الأقطار العربية بين الراديكاليين
والم�ست�ضعفين .ومع �أهمية توثيق العالقات التحالفية الخا�صة بين دول ال�صف الأول في
30
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الهجوم ،ف�إن الرفق بالمتخلفين �أو المترددين واجب .وفقًا لتجاربنا ال�سابقة منذ الخم�سينيات،
ينبغي تجنب االنق�سام ال�سيا�سي الحاد داخل الأمة العربية في المرحلة القادمة.
المهام ال�سابقة هي في جوهرها تطوير لما بد�أ تحقيقه فع ً
ال ،ولكن البد من الإ�شارة �إلى
عالجا �سري ًعا ،يتمثل في الجبهة االقت�صادية
�أن �أ�ضعف الثغرات في �صفنا ،والذي يتطلب
ً
واالجتماعية� .إن المفاتيح الحا�سمة للقوة – كما نقول ونكرر – تتمثل في الجبهتين
جدا .لقد خ�ضعت غالبية
الأيديولوجية والع�سكرية ،ولكن تبقى الجبهة االقت�صادية مهمة ًّ
الأقطار العربية لهوجة العولمة في بداية الت�سعينيات (كما ذكرت) ،وهي غارقة فيها الآن،
مقيدة باتفاقياتها وما ترتب عنها من وقائع .لقد فر�ض من خالل االتفاقات فتح �أ�سواقنا على
م�صاريعها �أمام فو�ضى اال�ستيراد ،وفر�ضت بذلك �سيادة �أنماط اال�ستهالك الغربية التي ال ي�شيعها
�إال الموردون الغربيون ،فازداد الترابط بين جمهور المواطنين وبين ه�ؤالء الموردين ،على
ح�ساب المنتجين المحليين ،وعلى ح�ساب الترابط في العالقات االقت�صادية والمعي�شية بين كل
م�ستغنيا
قطر عربي وجيرانه ،وهذا يف�ضي �إلى اعتماد كل قطر عربي على المنتجين الأجانب،
ً
عن المنتجين العرب والمتاجرة معهم ،مما ير�سخ التفتت والتجزئة( . ((2وال يقل �أهمية عن
ذلك ربط رجال الأعمال في كل قطر (م�ستوردين ومنتجين) بقيادات في الخارج (ال�شركات
العابرة للجن�سيات) بد ًال من الترابط مع قرنائهم و�شركائهم العرب .والقيادات الأجنبية في
الخارج تر�شو رجال الأعمال المحليين بجزء من الأرباح حتى تك�سب والءهم وتعاونهم معها
في �إجها�ض التنمية الم�ستقلة المتجهة للوحدة.
�إن المواجهة مع كل ذلك لي�ست لغ ًزا من الناحية النظرية( .((3وقد ت�ضمنت «ندوة الوطن
العربي وم�شروعات التكامل البديلة» – على �سبيل المثال – ر�ؤية �أعتبرها �صحيحة في
جوهرها تقوم على مبد�أ االعتماد الجماعي على النف�س ،ولكن ،لي بع�ض المالحظات على
�سيا�سيا واقت�صاد ًّيا
بع�ض ما جاء في �أبحاث هذه الندوة القيمة� ،أولها �أنها �أهملت وزن البترول
ًّ
كافيا
في ا�ستراتيجياتها البديلة للتنمية الم�ستقلة( .((3والمالحظة الثانية �أنها لم ِ
تعط اهتما ًما ً
( ((2يبلغ عدد مواطين األمة العربية حوايل  270مليون نسمة .ويعين هذا أننا حنتل املرتبة الرابعة يف العالم من حيث عدد الساكن (حال وحدتنا)
بعد الصني واهلند والواليات املتحدة .ولكن الروابط االقتصادية بني األقطار العربية هزيلة بل متنافرة .فبعض األقطار العربية مدينة ومذلولة
للعالم اخلاريج حبوايل  157بليون دوالر بينما املوجودات املايلة يف اخلارج بلعض األقطار العربية األخرى اكنت أضعاف هذا املبلغ (تبخرت
هذه املوجودات لألسف اآلن وأصبح اللك مدينًا) .واتلجارة ابلينية حمدودة .اكنت الصادرات ابلينية العربية ال تتجاوز طوال التسعينيات %9
من إمجايل صادرات األقطار العربية للخارج ،واكنت النسبة املقابلة يف الواردات مماثلة فلم تتجاوز  .%10ويزيد قتامة هذه األرقام ،أنها تضخمت
ً
ً
أساسا يف اتلجارة ابلينية .وهذا يعين اعتماد لك بدل يف معاشه ىلع تعامله وترابطه مع األسواق الغربية وما
أيضا بسبب الصادرات ابلرتويلة
يشبهها .ويؤكد املنىح نفسه تراجع املشاريع العربية املشرتكة اليت تزيد درجة االعتماد اجلمايع ىلع انلفس ،وأظهر من ذلك يبدو يف جمال الغذاء
ًّ
عربيا ،نرى أن حجم الفجوة الغذائية لألمة العربية وصل إىل حوايل  11بليون دوالر .وأكرب
االسرتاتييج ،فرغم اإلماكنيات الغنية للتوسع الزرايع
املجمواعت الغذائية اليت اعىن فيها الوطن العريب يه جمموعة احلبوب (أكرب املجمواعت وأخطرها) فيه تمثل  %51من قيمة الفجوة الغذائية اللكية.
( ((3أشري إىل :يوسف صايغ ،اتلنمية العصية :من اتلبعية إىل االعتماد ىلع انلفس (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1992 ،؛ إسماعيل صربي
عبد اهلل ،وحدة األمة العربية :املصري واملسرية (القاهرة :مركز األهرام للرتمجة والنرش)1995 ،؛ إبراهيم سعد ادلين« ،ف  – 15ابلديل العريب» ،يف:
إبراهيم سعد ادلين (وآخرون) ،الوطن العريب ومرشواعت اتلاكمل ابلديلة .أعمال املؤتمر العليم اثلالث للجمعية العربية للبحوث االقتصادية
ً
عرضا طيبًا لكتايب صايغ وإسماعيل.
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية .)1997 ،وقد شملت دراسة إبراهيم سعد ادلين
( ((3أقدر أن أحباث انلدوة كتبت ونوقشت يف بداية التسعينيات ،أي يف ظل اهلرولة حنو الرشق أوسطية ويف جو من اإلحباط العام ،خاصة فيما يتعلق
بدول جملس اتلعاون اليت خضعت لالحتالل األمريكي ،وذاع أيامها أن دول جملس اتلعاون سيولك إيلها تمويل مرشوع الرشق أوسطية .لعل
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لخطورة الوحدة االقت�صادية العربية على اال�ستراتيجيات الدولية التي ت�ستهدف �إبقاء �أمتنا
مجز�أة ومفككة ،وهذا يعني �أنه �إذا كان الفارق النوعي بين الوحدة االقت�صادية العربية والوحدة
الأوروبية يتمثل فع ً
ال في المدخل الإنتاجي مقابل المدخل التجاري (كما قال بحق �أ�صحاب
�صريحا
خارجيا
اال�ستراتيجية البديلة) ،ف�إن �أهم من هذا �أن الوحدة الأوروبية لم تواجه «فيتو»
ً
ًّ
رف�ضا للمبد�أ)� .أما بالن�سبة لنا ف�إن م�شروعنا
(قابلت تحفظات �أمريكية وتعديالت ولكن لي�س ً
يقابل بحرب اقت�صادية �ضارية (ت�صل �إلى فر�ض الح�صار) ،وقد ت�صل �إلى حرب بال�سالح لو
�أمكن( .((3ولذا ف�إن التقدم نحو الوحدة االقت�صادية العربية مرحلة بعد مرحلة ،وبالتراخي في
جو م�شم�س ظريف ،هو ت�صور خيالي عقيم .ب�سبب هذه الحقيقة – في المقام الأول – كان
التعثر في خطواتنا طوال العقود الما�ضية.
ويترتب على هذا �أننا نقبل بحد �أدنى ي�ستطيع الكل �إدراكه ،وهذا ممكن في ظل التقدم
العام الحالي نحو اال�ستقالل والت�ضامن ال�سيا�سي ،ولكن يبقى �أن االقتحام الجريء للتنمية
عربيا ،يتطلب البدء بدول طليعية تمكنها ظروفها من هذا االقتحام وتحمل
الم�ستقلة المتكاملة ًّ
تبعاته .و�أول التبعات ال�صبر على دفع الثمن ،فولوج التكامل االقت�صادي قد ال يحمل نتائج
�إيجابية منذ يومه الأول ،بل �سي�سبب بع�ض الم�شاق والت�ضحيات نتيجة المخططات الخارجية
ال�شيطانية(� .((3إن التقدم في اتجاه اال�ستقالل والوحدة االقت�صادية يواجه تحديات �سيا�سية �أكثر
منها اقت�صادية .ولكن التقدم (ب�سرعات متفاوتة) تحت راية �أيديولوجية �صحيحة ،وفي اتجاه
التحييد للتهديدات الع�سكرية كفيل ب�إعادة المد العظيم الذي اجتاح منطقتنا في ال�ستينيات.
ً
هذا سبب أدى ملالحظيت وأرجو أن يكون ما أثرته يف هذا الصدد (يف بند  9يف املنت) مزيال هلذا الشعور بايلأس قبل إسهام ابلرتول يف اتلنمية
العربية.
( ((3قد ال يشبهنا يف حانلا هذا إال دول رشق آسيا؛ حيث يتعرض جتمعه ملعارضة أمريكية قوية نلفس السبب :أثر هذا اتلجمع ىلع اتلوازنات
االسرتاتيجية ادلويلة .وقد حدثت اإلاعقة وجنحت إىل حد كبري رغم وجود عمالقني يف رشق آسيا :ايلابان والصني .لو جتمعت الطاقة االقتصادية
دلول رشق آسيا فإن جمموع انلاتج املحيل اإلمجايل هلا اكن يمثل  %23.7من انلاتج اإلمجايل العاليم ،مقابل  %30.4ألمريكا الشمايلة ،و%30.1
ً
متوقعا إذا استمرت معدالت انلمو يف الكتالت اثلالث ىلع حاهلا أن تصبح النسب  %28.2لرشق آسيا و%28.2
ألوروبا الغربية (اعم  .)1990واكن
ألوروبا الغربية ،و %27.7ألمريكا الشمايلة (املرتبة اثلاثلة) ،ولكن اختلت هذه اتلوقعات مع اكرثة االنهيار «نلمور آسيا» ومع استمرار
الركود يف ايلابان (وكذلك مع اتلباطؤ النسيب يف معدالت انلمو يف االقتصاد األورويب) ..املهم أن اتلغري اذلي حيدثه اتلقدم الرسيع يف رشق آسيا
يعدل اتلوازنات االقتصادية ادلويلة ،يقع اآلن يف غيبة جتمع مؤسيس اقتصادي ،فكيف يكون احلال لو قام هذا اتلجمع؟ من هنا يأيت الفيتو
ً
مدعما بكل أدوات القوة ..ولكن مع ابلعد اجلغرايف لرشق آسيا عن أمريكا وأوروبا الغربية من ناحية ،وبسبب وجود الصني
األمريكي
وايلابان من ناحية أخرى ،حدث تسارع يف اتلجارة ابلينية رغم العوائق وبدون «اتفاقية روما» اليت أنشأت السوق األوروبية ،فزادت اتلجارة
ابلينية يف رشق آسيا (الصادرات والواردات) منسوبة إىل جممل اتلجارة ادلويلة هلذه ادلول من  )1980( %33إىل  )1990( %39.7إىل ،)1991( %41.8
إىل أكرث من  %46اعم  .1996وبينما يمثل رشق آسيا أقل من ربع االقتصاد العاليم ،فإن  %42من صادرات رشق آسيا يذهب إىل رشق آسيا.
ويمكن أن نقدم مؤرشات مشابهة ادلاللة يف جمال االستثمار األجنيب (داخل املنطقة) ،واتلدفقات املايلة ،ونقل اتلكنولوجيا ،والسياحة .حدث
ً
هذا يف غيبة عالقات مؤسسية ثابتة (أو حتايال ىلع غيابها) ويلكن هذا عربة .انظر:
Nooridin Sopiee, Economic Integration & Economic Cooperation in PaciFic Asia (Malaysia, Institute of Strategic
.)and International Studies, 1994
ً
ًّ
حايلا ىلع إنشاء العالقات املؤسسية ،وقد تمت خطوة كبرية يف هذا االجتاه يف قمة  ASEAN + 3أي رابطة أمم
إقداما
ولكن يبدو أن هناك

جنوب رشق آسيا ،حبضور رؤساء ايلابان والصني وكوريا اجلنوبية (نوفمرب  .)2000فقد أسفرت هذه القمة عن حفز مرشوع إقامة صندوق نقد
آسيوي ،مع اتفاقات حتضريية حتد من أثر اهلزات املايلة وانلقدية ىلع اقتصادات املنطقة .إضافة إىل دفع منظم للتدفقات املايلة واالستثمارات يف
مرشواعت املنطقة.
ً
ً
اهتماما ً
كبريا (أو ال نرحب) بالوحدات ىلع أساس جغرايف (اخلليج مثال أو املغرب) اليت تهدف إىل ربط لك جمموعة مع
( ((3هلذا السبب ال نويل
ً
اخلارج (بل ربط لك قطر من هذه املجموعة ىلع حده مع اخلارج) ،إنها اعمل تثبيت للتجزئة أكرث منها طريقا للتاكمل العريب ،وهذا خيتلف عما
نقرتحه ،وقد بدأ األخذ بمقرتحنا يف اتفاقيات السوق احلرة اليت بدأت بمن وافق ،وستستمر دون حاجة إىل إمجاع.
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وهذا هو المناخ المطلوب لمواجهة التحديات كافة ،ف�ساعتها �سيتهاوى الفيتو الغربي
والأمريكي على ا�ستقاللنا ووحدتنا.
يبقى �أن �أ�شير �إلى �شروط النخبة القائدة لم�سيرة م�شروع النه�ضة ،المحكوم باال�ستقالل
والوحدة .وال�شرط الأول والأهم – في تقديري – هو �أن ترعى التفاهم والتحالف ال�صاعد
بين �أ�صحاب التيار الإ�سالمي و�أ�صحاب التيار القومي .وقد ظهرت بوادر ذلك مث ً
ال في تحالف
القيادة البعثية في �سوريا مع الجمهورية الإ�سالمية في �إيران ،ومع حزب اهلل في لبنان .وقد
ظهر التحالف والتفاهم في دعم القيادتين القوميتين في �سوريا والعراق لل�سودان .وكذلك
في التحالف بين كل القوى داخل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،وكذا في دعم عديد من
الأنظمة العربية لعمليات حما�س والجهاد الإ�سالمي ،ولكنني �أتطلع �إلى ما هو �أبعد من التفاهم
والتحالف ،فالتحالف المحقق قام في مواجهة مبا�شرة مع الحلف ال�صهيوني الأمريكي� ،أي في
طيبا ،ولكنه
مواجهة خطر داهم يهدد الكل بال�سحق .لقد كان هذا التفاهم �أو التحالف
ً
تطورا ً
حد كبير رد فعل طبيعي (�أو غريزي) من �أجل البقاء .ولكنني �أرنو �إلى وحدة �أيديولوجية
�إلى ٍّ
ن�ستقر عليها ،وتكون عروة وثقى لمجموع الأمة .يجب �أن يكون الإ�سالم واالنتماء العربي
وجهين لعملة واحدة في �أيديولوجية (�أو عقيدة) �أمتنا العربية.
لقد انف�صل التياران (القومي والإ�سالمي) في الما�ضي ،وتحاربا ،رغم وحدة الهدف
المعلن :ا�ستقالل الأمة العربية ونه�ضتها الموحدة .وكان للخالف بع�ض التبرير ،فالتيار الذي
رفع المطالبة بدولة �إ�سالمية بدا متخلفًا في فهم �آليات ال�سعي لتحقيق هذا الهدف في عالمنا
المعا�صر ،وبدا بالفعل ما�ضو ًّيا وعاج ًزا عن االجتهاد من �أجل بلورة البديل الح�ضاري .وقد
�ساعد ذلك في �إبعاد كثير من العقول الالمعة والمجاهدين عن منهج الإ�سالم كله ،فوقعوا في
براثن الفكر الغربي (خا�صة في �شقه المارك�سي)( .((3وقد نجح ه�ؤالء في بع�ض �سعيهم لإحداث
النه�ضة ،و�أخفقوا في بع�ض �آخر ،ولكنهم في كل الأحوال ح�صلوا لأنف�سهم ولمجموع �أمتهم
ونخبها خبرات ثمينة ،كان على ر�أ�سها �أن بع�ضهم �أعاد اكت�شاف الإ�سالم ،مزو ًدا باجتهادات
طازجة ،وبخبرة غنية في �إدارة ال�صراع مع الأعداء.
�إنني �أعتقد �أن الطبعة الجديدة من القوميين ،والطبعة الجديدة من الإ�سالميين ،مر�شحتان
لن�سج العقيدة الجامعة( .((3وغني عن البيان �أنني ال �أق�صد من التيار القومي مجرد �أحزاب معينة،
( ((3ال ندخل يف حديثنا هنا عن املتغربني داعة الليربايلة املعارصين؛ إذ نسقط أغلب هؤالء من حسابنا وحنن نتحدث عن مرشوع االستقالل
وانلهضة املوحدة .إنهم يف خانة أعداء املرشوع ،ىلع عكس من تأثروا باملاركسية يف عقود ماضية ،حمتفظني جبوهرهم القويم واألصيل ،مع
تسليمنا الطبييع بانلواقص اخلطرية يف املنهج املاركيس ً
بدءا من أصوهل الفلسفية املادية ،ولكننا نلحظ لألسف حتول كثريين من اذلين تأثروا
باملاركسية (يف اخلمسينيات وحىت اثلمانينيات) إىل معسكر الليربايلني املتغربني.
( ((3أشري هنا إىل إسهام حزب العمل يف مرص يف تركيب العقيدة املركبة (اإلسالمية والقومية) ،وقد اعجلنا من خالل هذه الرؤية العقدية لك القضايا
املعارصة .ويف احلقيقة لم نكن نقصد إنشاء أيديولوجية حلزب ،ولكن كنا نستهدف إنشاء أيديولوجية لألمة ،يمثل حزب العمل جمرد فصيل
سيايس يعمل يف إطار العقيدة اجلامعة ،مع تفهمنا ألن تنشأ أحزاب أو هيئات أخرى تعمل يف إطار العقيدة نفسها ،وفق اجتهادات مغايرة يف
الربامج أو أسايلب العمل – يف مقابل هذا أشري إىل أعمال مرشوع مرص ( 2020منتدى العالم اثلالث .مكتب الرشق األوسط) .فأعمال املرشوع
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وكذلك ال �أق�صد من التيار الإ�سالمي �أحزا ًبا معينة �أخرى ،فالأمر �أكبر من هذا كله� .إننا نتكلم عن
بلورة عقيدة جامعة للكل ،نتكلم عن اكت�شاف لحقيقة مو�ضوعية تعلو على االنتماءات الفرعية
وتحكمها .وقد �أعجبني هانتنجتون في مالحظة �أن المد الإ�سالمي (بمعناه المعا�صر) هو
ظاهرة عامة ،تجذب �أبناء الطبقة الو�سطى ،وتجذب كل الكفاءات التي كانت تح�سب تقليد ًّيا
في خانة المتغربين .لقد تجاوز التحول العام نحو الإ�سالم كل حركاته ال�سيا�سية التقليدية،
وو�صل �إلى كثير من النخب الحاكمة التي عادت ال تتردد في �إعالن انتمائها الإ�سالمي ،رغم
جذورها القومية ومواقفها العلمانية ال�سابقة.
يجب �أن تكون عقيدة الأمة واحدة جامعة ،ثم تتفرع عنها بعد ذلك اجتهادات متباينة
وحركات �سيا�سية واجتماعية متناف�سة .تتناف�س وتتباين في �إطار العقيدة الواحدة ،وبنهج يختلف
من قطر �إلى �آخر� .إن الو�صول �إلى ذلك قد يتعذر في �إطار الجيل الحالي ،الذي �أ�شقته و�أدمته
�صراعات الما�ضي ،ولكن ح�سبنا �أن تبد أ� العملية ويتوقف ا�ضطهاد فريق لفريق �آخر ،متطلعين
�إلى دور ال�شباب في الم�ستقبل.
وينقلنا هذا �إلى ق�ضية النظام ال�سيا�سي المالئم لطريق اال�ستقالل/الوحدة (�أي الديمقراطية
ح�سب مفهومنا لها) ،فنحن ال نتكلم عن الديمقراطية باعتبارها مو�ضة الع�صر ،بل ن�ؤمن ب�أن
دعاة هذه المو�ضة (دول الغرب) ال يت�صورون تحقيق ديمقراطية حقيقية ،وال يموتون ع�شقًا في
حب حقوق الإن�سان� .إنهم يت�صورون دعوتهم للتعددية والديمقراطية طريقًا لتفريق وحدة الأمة
وتمكي ًنا لهم في �إطار العولمة (وما تن�شئه من �أو�ضاع اقت�صادية اجتماعية) من تولية عمالئهم؛
بحيث يكون الحكم دولة بينهم .وبمجرد ف�شل «ديمقراطيتهم» في تحقيق ذلك يك�شرون
عن �أنيابهم ،ويع�صفون بكل ما �أقاموه بال تردد �أو حياء (� .((3إن الديمقراطية الأ�صيلة لي�ست
مجرد انتخابات وبرلمانات ،فالديمقراطية دولة م�ؤ�س�سات متكاملة� :سيا�سية وع�سكرية و�أمنية،
ًّ
تسترشف املستقبل ىلع أساس استمرار اخلالفات الواسعة جدا بني داعة املرشوع اإلساليم واآلخرين ،يف األيديولوجية والربامج .رغم أن انلظرة
املوضوعية ألدبيات اتليار اإلساليم (يف جمموعه) ال تويح بذلك .أرجو أن نتجاوز هذه االجتاهات اليت تؤدي إىل استبعاد اتلقارب واتلفاهم.
( ((3يثبت جون جراي باقتدار أن ادليمقراطية والسوق احلرة – من حديث املبدأ – ىلع طريف نقيض وليسا حليفني ،فالسوق احلرة تنشئ
بالرضورة تشوهات ومظالم يتصادم معها انلاس من خالل ادليمقراطية ،وينتهون إىل تقييد احلرية االقتصادية ،وال تعود لالزدهار ،إال باحلد من
ادليمقراطية ..وذلا «فإن هؤالء اذلين يسعون إىل اتلخطيط لقيام سوق حرة ىلع نطاق اعليم اكنوا يرصون ً
دائما ىلع أن اإلطار القانوين اذلي يعرفها
وحيصنها جيب أن يكون بمنأى عن متناول أية سلطة ترشيعية ديمقراطية».
.)John Gray, The False Dawn: The Delusions of Global Capitalism (G. Britain: Granta Books, 1999

إن هذه القيود اليت تفرض ما يسىم األسواق احلرة ،تقيد احلكومات «ادليمقراطية» والربملانات املنتخبة يف ادلول املستضعفة بشلك خاص؛ فأي
من هذه املؤسسات «ادليمقراطية» ال تستطيع مناهضة اتفاقات صندوق انلقد ،أو مبادئ منظمة اتلجارة العاملية  ،WTOولكنين أتوقف عند
مثال طريف جاء يف كتاب نتنياهو:
فقد صدع رءوسنا باحلديث عن ادليمقراطية ،وأسهب يف حماولة إثبات أن فشل إرسائيل يف اتلوصل إىل اتفاقات سالم مستقرة مع العرب،
يعود إىل أن العرب حتكمهم نظم استبدادية ال يمكن ضمان مصري االتفاقات معها ،بينما إرسائيل دولة يلزمها نظامها ادليمقرايط باحرتام
تعاقداتها(!) وحني استطرد يف رشح املطلوب تلحويل ابلالد العربية إىل ادليمقراطية ظهر أنه يقصد إفساح املجال السيايس أمام عمالء إرسائيل
داخل ادلول العربية ،وحني توقف عند سؤال :ماذا لو جنح يف االنتخابات القوميون الراديكايلون أو اإلسالميون ،اكن رده – بال تردد – يلذهب
هؤالء للجحيم ،والقوانني الرادعة هلم جيب أن تظل قائمة!
بنيامني نتنياهو ،ماكن حتت الشمس (مرجع سابق)؛ الكالم احللو عن مزايا ادليمقراطية ص  ..306 – 305ثم الرأي احلقييق واتلكشري عن
األنياب ص .398
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تعمل في �إطار مجتمع مدني وا�سع في قلبه قطاع خا�ص وطني .والم�ؤ�س�سات المنتخبة (مع
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني) هي درع قادر على منع طغيان الم�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية،
ولكنها (�أي الم�ؤ�س�سات المنتخبة) يجب �أن تظل بدورها بعيدة عن اختراق ال�شياطين لها.
�إن حديث النظم الراديكالية عن هواج�سها الأمنية لي�س حدي ًثا عن �أمور وهمية� ،أو مجرد
ذريعة تبرر بها اال�ستبداد ،فالنظم الراديكالية تواجه تحديات حقيقية وخطيرة .ولكن� ،صحيح
أي�ضا في الوقت نف�سه �أن الجمع بين ت�أمين النظام وال�شورى (�أو الديمقراطية المنظمة) لي�س
� ً
هدفًا م�ستحي ً
ال ،بل هو ممكن و�ضرورة .ولذا يجب فتح باب الم�شاركة الوا�سعة �أمام النخب
الوطنية ،ويجب �أن ي�سمح النظام ال�سيا�سي بتجدد وتغيير النخبة الحاكمة (في �إطار االختيارات
الوطنية المتاحة)( ،((3وغني عن البيان �أن هذا النظام ال�سيا�سي الم�ستهدف يت�ضمن احترام
حقوق الإن�سان كافة� ،شاملة حق الإن�سان في المعرفة والتعبير ..هذا �ضرورة (في �إطار ال�ضوابط
الوطنية لالنطالق التنموي ،بقدر ما هو �ضرورة لدعم المواجهة مع المخططات ال�صهيونية
الأمريكية انطالقًا نحو اال�ستقالل/الوحدة� .إن التطور ال�سيا�سي في االتجاه الذي ندعو �إليه
كثيرا من الأنظمة الراديكالية �إلى هزات لم تعتدها ،ولكنها هزات تعك�س ال�صحة
�سيعر�ض ً
والعافية للمجتمع..
�أدرك �أن تحقيق الم�ستهدف �صعب بعد �أن تكل�ست مناهج الحكم ،ولكن ال نملك �إال
ال�صبر على مكاره ال�سعي� ،آملين في �أن يكون التقدم العام نحو اال�ستقالل/الوحدة ،معي ًنا على
هذا الإ�صالح ال�سيا�سي.
 1مار�س 2001

( ((3أسباب عديدة أفضت إىل قيام احلكم الشمويل يف ادلول الراديكايلة العربية ،واكن ضمن األسباب الفكر السيايس املستورد من انلظم الشيوعية،
ً
واذلي ربط ً
حمكما بني مواجهة األخطار اخلارجية وقيام نظم استبدادية قمعية ،حىت أصبح األمران صنوين متالزمني .وأشري يف هذا الصدد
ربطا
إىل جناح اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف نسف هذا القانون املزعوم .فادلولة اإليرانية ال شبهة يف حمافظتها ىلع استقالهلا ،ويف تصديها احلازم
ملؤامرات الشيطان األكرب األمريكي ،األمر اذلي أوقعها حتت اتلهديد واحلصار منذ قيام اثلورة حىت اآلن ،ولكن اجلمهورية اإلسالمية مجعت
يف نظامها السيايس بني دعم لوحدتها الوطنية حمروسة بأجهزة أمنية قوية وجيش كبري ،وبني توسيع هائل يف املشاركة السياسية (أىلع نسبة
مشاركني يف انتخابات نزيهة يف العالم) .وأدى هذا إىل تغيري انلخبة احلاكمة أكرث من مرة عرب منافسة حامية حكمتها صناديق االقرتاع .وقد
رسخت هذه اتلجربة من خالل جمتمع مدين قوي ،وبازار (قطاع خاص مؤثر) ،إضافة إىل توزيع متوازن للسلطات ،وتقايلد يف إدارة الشورى
بطريقة منظمة تمنع جتاوز اخلالفات للخطوط احلمر ..األمر ممكن إذن ،وللك بدل طريقه اخلاص للوصول إىل ما يشبه هذا انلموذج.

يناير 2013
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