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 دراسات

أثر المعرفة المعاصرة في التنطيق االستراتيجي 

للعالم: االستشراق والفكر االستراتيجي 

ودراسات المناطق

عبد الفتاح نعوم(*)

باحث في العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس - الرباط.

مقدمة

التنطيق  فــي  البشرية  المعرفة  أحــدثــتــه  الـــذي  األثـــر  فــي  البحث  تجذير  الــدراســة  هــذه  تــحــاول 

االستراتيجي للعالم، وهو ما يقع إجماًال تحت عالقة التأثير المتبادلة بين اإلنسان ومحيطه، ذلك بأن 

األرض ال تفصح عن أكثر من بنية موضوعية قابلة للحياة على نحو معين، لكن مسألة تقسيمها إلى 

في  تدخل  مسألة  هي  عليها،  الطارئة  والتحوالت  ومساحاتها،  أشكالها  وتسمية  واتجاهات،  مناطق 

معينة  مرحلة  في  اإلنسان  وجد  لهذا  القدم.  منذ  به  القيام  اإلنسان  إلى  الموكول  الذاتي  الفعل  صميم 

ملزمًا بوضع اصطالحات لغوية دالة على أماكن في األرض، قياسًا على مرجعية مكانية موقعه في 

الزمان والمكان. ومذ كان األمر يتعلق بتصور جغرافي لألرض على أساس أنها بساط، تم تقسيمها 

إلى شرق وغرب تبعًا للجهة التي كان االعتقاد ساريًا بأن الشمس تبزغ منها وتأفل إليها.

العالم  تنطيق  بات  اليونانية،  الحضارة  عهد  وبدء  القديمة  األفروآسيوية  الحضارات  أفول  ومع 

المعرفة  بــدأت  التي  الحيوية  األهمية  ذلك  إلى  مضافًا  بــاألرض  وعالقتها  الشمس  تصور  إلى  مرتكنًا 

البشرية تعطيها للبحر األبيض المتوسط، فجرت تسمية شرقه «الليفانت». واستمر هذا الوضع طويـًال 

إلى أن طّور اإلدراك المعرفي األوروبي للعالم نموذج «االستشراق»، ليزيد من تثبيت مفهومي الشرق 

والغرب. ومع مجيء القرن العشرين ظهرت أوجه جديدة من اإلدراك المعرفي األوروبي واألمريكي، 

تنطيقًا  جعله  في  حاسمًا  دوراً  الوالدة  الحديث  االستراتيجي  الفكر  أدى  آخر،  معنى  للتنطيق  وأصبح 

األوروأمريكيين  االستراتيجي  والفكر  االســتــشــراق  مــن  كــٍل  أثــر  تــنــاول  مــن  ال بــد  لــذلــك،  استراتيجيًا. 

خادمة  استراتيجية  أبعاد  ذا  ليصبح  عليه،  السياسة  غايات  بإسباغ  الجغرافي،  التنطيق  تطوير  في 

naoum.abdelfattah@gmail.com. (*) البريد اإللكتروني: 
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النماذج  شهدته  الذي  للتطور  ومواكبًا  العالم،  أرجاء  كل  في  الحيوية  المناطق  في  الكبرى  للمصالح 

المعرفية المذكورة.

أوًال: مساهمة االستشراق األنكلوأمريكي 

في تكريس المنظومة المناطقية شرق - غرب

على  دالة  تصبح  الطلب،  أحرف  وبإضافة  «شرق»؛  اللغوي  بالجذر  االستشراق  لفظة  تتصل 

كل من أدخل نفسه في أهل الشرق، وصار منهم، وطلب لغاتهم وآدابهم وعلومهم. وهذا التحديد 

 ،١٦٣٠ سنة  للكلمة  اســتــخــدام  أول  وكــان  أكــســفــورد،  وقــامــوس  الروس  معجم  مــن  كــل  بــه  قــال 

ألول  مستشرق  مصطلح  اإلنكليزية  عرفت  وقد  الشرقية (١).  الكنيسة  أعضاء  أحد  على  أطلق  حيث 

الــســنــة  فـــي  الــفــرنــســيــة  وعــرفــتــه   ،١٧٧٩ ســنــة  مـــرة 

استشراق  مصطلح  بعدها  وأضــيــف  كــذلــك،  نفسها 

 .(٢) ١٨٣٨ ســنــة  الــفــرنــســيــة  األكــاديــمــيــة  مــعــجــم  إلـــى 

على  يــحــيــل  الــــذي  الــمــعــنــى  مـــن  مــســتــمــدة  فــالــكــلــمــة 

تسمية  دواعي  إشكالية  يثير  وذلك  الشمس،  شروق 

مــوقــع جــغــرافــي مــعــيــن. فــمــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة 

المتوسط  األبــيــض  البحر  حــوض  مــركــزيــة  تحكمت 

الــجــغــرافــيــا،  نــحــت  فــي  معينة  تــاريــخــيــة  مــراحــل  فــي 

أن  كما  غــربــًا.  وغــربــه  شــرقــًا  شرقه  جعل  نحو  على 

تقوية  مــن  زاد  مــا  وهــو  الغربية،  أوروبـــا  إلــى  الــقــوة  مــركــز  بانتقال  اتسمت  تلتها  الــتــي  المرحلة 

ويذهب  طويلة (٣).  لمراحل  سادت  بتصورات  ارتبطت  التي  الشرق»،  «كينونة  حول  التصور  هذا 

الفتوحات  قبل  المتوسط  األبيض  البحر  شرق  الواقعة  البلدان  هو  الشرق  هذا  اعتبار  إلى  البعض 

دائرة  في  الرأي  استقر  وقد  أفريقيا (٤)،  وشمال  مصر  من  كال  الشرق  سيشمل  وبعدها  اإلسالمية، 

يطلق  األحيان  بعض  وفي  اآلسيوية،  والجزر  األقطار  على  يطلق  الشرق  أن  على  العالم  معارف 

أيضاً (٥). أدنى  شرقًا  تسمى  التي  آسيا  من  الغربي  القسم  على 

(١) أحمد سمايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر (القاهرة: دار الفكر العربي، 

١٩٩٨)، ص ٢١ - ٢٣.

الكولونيالية،»  اإلنسان  وعلوم  الكالسيكي  االستشراقي  الخطاب  بين  المغربي  «المجتمع  الطيبي،  (٢) عمر 

المستقبل العربي، السنة ١٨، العدد ١٩٥ (أيار/مايو ١٩٩٥)، ص ٨٦.

ليبيا:  (طرابلس،  منها  المستشرقين  بعض  وموقف  اإلســالم  انتشار  ظاهرة  الــزيــادي،  الله  فتح  (٣) محمد 

المؤسسة العامة للنشر، [د. ت.])، ص ٥٥ - ٥٦.

(٤) سمايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر، ص ٢٣.

(٥) الزيادي، المصدر نفسه، ص ٥٦.

إذ  فعلي،  جغرافي  لشرق  وجود  ال 
ارتــبــط بــالــوعــي الــغــربــي األوروبـــي 
يربطه  الذي  اإلسالم  وحتى  فقط، 
واحــداً  إال  ليس  بالشرق  الغربيون 
كالمسيحية  الشرقية  الديانات  من 

التي يتبناها الغرب نفسه.
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توسعت  ثم  الميالدي  عشر  الثاني  القرن  في  تهيأت  التي  الفكرية  البيئة  أن  جعيط  هشام  يرى 

وتدفقت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، لتمتد حتى القرن الثامن عشر، انطلقت من عداء شديد 

االستشراق  ظهور  أن  إلى  يذهبون  الدارسين  أغلب  يجعل  ما  وهــذا  الكاذبة» (٦)،  المحمدية  لـ «النبوة 

كان بدافع محاربة اإلسالم والنيل منه (٧)، فقد كان دخول المسلمين إلى إسبانيا وصقلية في العصر 

ترجمة  أول  ظهرت  وهكذا  اإلسالمية (٨).  الدعوة  دراســة  وجوب  إلى  «الغرب»  دفع  الذي  هو  الوسيط 

سنــة  والمـتوفي   ١٠٩٢ سنـة  المولود  بطرس،  األب  إلى  الترجمة  هذه  نسبت  وقد   ،١١٤٣ سنة  للقرآن 

.(٩) ١١٥٧

وفي ما بعد تمايزت مدارس االستشراق بعضها عن بعض؛ على سبيل المثال تميز االستشراق 

قبل  وذلــك  بــالــشــرق (١٠)،  لبريطانيا  والمعقدة  القوية  بالعالقة  الفرنسي  االستشراق  عن  البريطاني 

انسحاب  فبعد  بالقصيرة (١١).  ليست  بمدة  الدولية  السياسة  مسرح  على  المتحدة  الــواليــات  ظهور 

أصل  من  العثماني  الضابط  علي  محمد  حكم  تحت  مصر  وقعت   ،١٨٠١ عام  مصر  من  الفرنسيين 

ألباني، وهذا األخير عمد إلى إحداث هيكلة جديدة لالقتصاد المصري، إال أن ذلك أتى بنتائج عكسية، 

وهو  أوروبــا،  حول  المتمحور  العالمي  باالقتصاد  القطن  إنتاج  في  الزيادة  سياسة  ستربطه  بحيث 

األمر الذي طالما تفاداه محمد علي، كما أن فتح قناة السويس عام ١٨٦٩ سيعزز حضور مصر في 

االستراتيجيات االقتصادية البريطانية آنذاك. وقد تال ذلك تراكم للديون البريطانية على مصر، وهذا 

أمر وجده بعض خلفاء محمد علي وسيلة إلنقاذ مصر من أزماتها، وانتهى ذلك بتدخل بريطانيا في 

مصر ثم احتاللها عام ١٨٨٢، وهي لم تعمد إلى تقزيم سيطرتها المطلقة على مصر إال عام ١٩٢٢ 

جمال  أبرمها  التي  الجالء  معاهدة  وفق   ،١٩٥٦ عام  إال  لها  جندي  آخر  تسحب  ولم   ،١٩٣٦ عام  ثم 

قناة  تأميم  بعد  وإسرائيل  فرنسا  مع  مصر  لتهاجم  أشهر  بعد  عــادت  ثم  بريطانيا،  مع  عبد الناصر 

السويس (١٢).

(٦) لــطــفــي بــن مــيــالد، «االســتــشــراق فــي فــكــر هــشــام جــعــيــط،» المستقبل الــعــربــي، الــســنــة ٣٣، الــعــدد ٣٧٦ 

(حزيران/يونيو ٢٠١٠)، ص ١١٩ - ١٢٠.

(٧) زاهر عواض األلمعي، مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي من زينب بنت جحش، ط ٢ (القاهرة: 

مطبعة عيسى البابي، ١٩٧٦)، ص ٢٣.

(٨) عبد الجليل شلبي، اإلسالم والمستشرقون (القاهرة: مطبوعات الشعب، [د. ت.])، ص ٢٧.

الكتب  دار  ليبيا:  ط ٢ (بــنــغــازي،  الــعــالــم،  لطفي  عمر  ترجمة  االســتــشــراق،  حــركــة  تــاريــخ  فـــوك،  (٩) يـــوهـــان 

الوطنية، ٢٠٠٨)، ص ١٧.

مؤسسة  (بــيــروت:  ديــب  أبــو  كمال  ترجمة  اإلنــشــاء،  المعرفة -  السلطة -  االســتــشــراق:  سعيد،  (١٠) إدوارد 

األبحاث العربية، ١٩٨١)، ص ٢٠٣.

(١١) أندرو إدجار وبيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات األساسية، ترجمة 

هناء الجوهري (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٩)، ص ٤٣ - ٤٤.

 ،(٢٠٠٧ الشروق،  دار  يونس (القاهرة:  شريف  ترجمة  وسياساته،  االستشراق  تاريخ  لقمان،  (١٢) زكــاري 

ص ١٣٦ - ١٣٧.
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حول أهمية دراسة حياة  وقد كان النهج الذي اختطه رجال اإلمبراطورية البريطانية متمحوراً 

عام  لالستشراق  األول  المؤتمر  انعقاد  وإبـــان  االستعماري؛  نفوذها  تحت  الواقعة  البلدان  وثقافة 

١٨٧٣، كان رجال اإلمبراطورية في بريطانيا يضعون نصب أعينهم األهمية السياسية للمعرفة، على 

أساس أنها إحدى مكونات القوة والهيمنة. لكن على الرغم من كون االستشراق سياسيًا في جوهره، 

إذ إنه تنامى ظاهريًا في إطار االهتمامات اللغوية والرحالت داخل المؤسسة األكاديمية الغربية التي 

اقترن تأسيسها ببدايات النزوع التوسعي لبلدانها، فهو ُمساير ومواز لنزعة علمية وفكرية، تختزنها 

إرادات ذاتية (١٣). لذلك يرى البعض أن النزعة ال يطعن فيها مطلقًا أن بعض روادها كانوا في خدمة 

بارنغ (١٨٤١ - ١٩١٧)  إيفلين  كان  نفسه  السياق  وفي  والسياسة (١٤).  والتجارة  واالستعمار  الحرب 

قنصـًال عامًا وممثـًال إلنكلترا في مصر حين كانت محمية بريطانية، فكان حاكمًا فعليًا لمصر، وبعد 

تقاعده نشر كتابًا بعنوان مصر الحديثة قّدم فيه رواية تفصيلية لألحداث التي جرت في مصر في 

ثالثة عقود، وقام بتقييم االحتالل البريطاني (١٥).

في  ساهما  بكونهما  امتازا  خصوصًا  البريطاني  واالستشراق  عمومًا  األوروبــي  االستشراق  إن 

تكريس التنطيق الموروث عن فترة اليونان، وحافظا على خلفيتين المسيحيتين وال سّيما بعدما بات 

االستشراق البريطاني مادة للدعاية والدعم المعرفي االستعماريين. لكن مع بدايات القرن العشرين، 

ونتيجة التطورات التي شهدها العالم، سيعرف االستشراق التقليدي أزمة لم يخرج منها إال بااللتقاء 

مع الفكر االستراتيجي، ووالدة حقل جديد ُعرف باسم «دراسات المناطق» (١٦)، الذي معه يبدأ العهد 

الفعلي لالستشراق األمريكي.

تعود أزمة االستشراق عمومًا إلى عدة أسباب، منها ما يتصل بطبيعة الموضوع (الشرق)، الذي 

علمهم  إلى  بحاجة  يعودوا  ولم  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  األوروبيين  الدارسين  من  بعيداً  يعد  لم 

الكالسيكي لفهمه، ولم يعد أيضًا خاضعًا لالستعمار األوروبي (عسكريًا على األقل) (١٧). عالوة على 

العامة  المصرية  الهيئة  مطابع  (الــقــاهــرة:  العربي  الفكر  فــي  االســتــشــراق  الموسوعي،  جاسم  (١٣) مــحــمــد 

للكتاب، ١٩٩٣)، ص ٢٧ و٢٩ - ٣١.

(مراكش:  االستشراقية  الــدراســات  فــي  المغرب  بعنوان:  نــدوة  في  تمهيدي  عــرض  غــالب،  الكريم  (١٤) عــبــد 

منشورات أكاديمية المملكة المغربية، ١٩٩٣)، ص ١٩. ويشار أيضًا إلى أن الكثيرين من دارسي استشراق العرب 

أيضًا:  انظر  تراثهم،  دراســة  نحو  العرب  تحرك  في  ساهم  اعتباره  حيث  من  وذلك  العقيقي،  كنجيب  أهميته  أدركــوا 

نجيب العقيقي، المستشرقون، ط ٣ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤)، ج ١، ص ٧ - ٨.

(١٥) لقمان، تاريخ االستشراق وسياساته، ص ١٦٥.

بـ  وأيــضــًا  المناطق»،  «دراســـات  بـ  وتترجم   area studies بـ  اإلنكليزية  اللغة  في  الحقل  هــذا  إلــى  (١٦) يــشــار 

 les études وُتترجم الى اللغة العربية بـ «الدراسات اإلقليمية»، أما في اللغة الفرنسية فتعرف إما بـ regional studies

régionales أو بــ les «area studies»، وهي عملية إخضاع لقوالب اللغة الفرنسية، نحن سنشير إليها في متن هذه 

دراســات  قبيل:  من  اللغوي  التركيب  ضــرورة  تقتضيها  وإنما  بينها  جوهرية  فــروق  ال توجد  عبارات  بعدة  الدراسة 

يوجد  وال  الحقل،  في  الباحثين  لدى  استخدامها  درج  تعابير  معظمها  في  وهي  المناطقية،  الدراسات  أو  المناطق 

اتفاق على معيارية احدها دون اآلخر.

الثقافة  كتب  سلسلة  مــبــارك،  عــدنــان  ترجمة  والــغــرب،»  الــشــرق  بين  «االســتــشــراق  دانيتسكي،  (١٧) يـــانـــوش 

المقارنة: مجلة االستشراق، العدد ١ (كانون الثاني/يناير ١٩٨٧)، ص ٥١.
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الذي  اإلسالم  وحتى  فقط،  األوروبي  الغربي  بالوعي  ارتبط  إذ  فعلي،  جغرافي  لشرق  وجود  فال  ذلك 

الغرب  يتبناها  التي  كالمسيحية  الشرقية  الديانات  من  واحــداً  سوى  ليس  بالشرق  الغربيون  يربطه 

الجغرافية  الناحية  من  أوروبية  األمــر  واقــع  في  وهي  بالشرق،  ارتبطت  بكاملها  مدنًا  أن  كما  نفسه، 

الحقة كالقسطنطينية مثـالً (١٨).

من  الكثير  يذهب  أخــرى،  أسباب  ولجملة  لذلك، 

باالنعطاف  وذلك  انتهى،  أنه  إلى  االستشراق  دارســي 

نــحــو الــــدراســــات الــمــيــدانــيــة، بـــالـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 

فتزايد  الجديدة،  العلمية  التكوينات  هذه  في  جوهره 

مستشرق  وتــولــي  المنطقة،  فــي  األمريكية  المصالح 

هارفرد  معهد  إدارة  الخمسينيات  في  جب  كهاملتون 

لــدراســات الــشــرق األوســــط (١٩)، هــو مــا جعل االنكفاء 

لنوع  تعميد  بمنزلة  يــعــد  ــذا  وهـ الــحــقــل،  فــي  يحصل 

ــدراســـات أكــثــر تــخــصــصــًا فــي مــعــاهــد دراســـات  مــن الـ

األكاديمية  الحياة  في  انتشرت  التي  األوســط  الشرق 

المسمى  الــجــديــد  المنحى  خـــرج  لــقــد  األمــريــكــيــة (٢٠). 

دراسات المناطق في الواليات المتحدة األمريكية من رحم األزمة التي عاشها االستشراق، والتي ُتبين 

الذائعة  عبد الملك  أنــور  مقالة  الجديد -  المولود  عن  شيئًا  تفّصل  أن  دون  من  بوضوح -  مالمحها 

الصيت، التي ظهرت عام ١٩٦٣. وهذه األزمة أفضت بالدارسين األمريكيين إلى تبني نماذج معرفية 

تمّشت مع انبعاث حركة قومية عربية قوية، تضاف إلى تحوالت ما بعد الحرب العالمية الثانية (٢١). 

وهكذا أخذت كلمة االستشراق في االختفاء من األوساط العلمية واألكاديمية األمريكية، لتحل محلها 

كلمات أخرى أكثر داللة على التخصص العلمي. وفي المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لالستشراق، 

توصل المؤتمرون إلى ضرورة التخلي عن مفهوم االستشراق، انسجامًا مع التغيرات الدولية، وتطور 

نضال الشعوب الشرقية، بحيث سيطلق على مؤتمرهم القادم اسم «مؤتمر العلوم اإلنسانية في آسيا 

والسوسيولوجيا  كالتاريخ  متباينة،  تخصصات  في  متشعبًا  االستشراق  وأصبح  الشـمالية»،  وأفريقيا 

واألنثروبولوجيا واالقتصاد وعلم السياسة وعلم االجتماع المقارن والتنمية (٢٢).

والثقافة  للتربية  العربية  (المنظمة  العربي  اللسان  مجلة  والمستشرقون»  «االستشراق  سمعان،  (١٨) خليل 

والعلوم)، العدد ٢٠ (١٩٨٣)، ص ١٩١.

وتحوله  بل  واستخداماته،  ظهوره  وسياقات  األوسط  الشرق  مصطلح  بخصوص  الحديث  على  (١٩) سنأتي 

إلى اصطالح على منطقة تمت تسمية كل الدراسات التي كانت منصبة عليها باسمها تارة وباسم دراسات المناطق 

في أحيان أخرى.

(٢٠) الموسوعي، االستشراق في الفكر العربي، ص ٣٦ - ٣٧.

(٢١) المصدر نفسه، ص ٤٥ - ٤٨.

المنظور  ضوء  في  مقارنة  نقدية  دراســة  المعاصرة:  السياسية  التنمية  نظريات  عــارف،  محمد  (٢٢) نصر 

الحضاري اإلسالمي (القاهرة: دار القارئ العربي، [د. ت.])، ص ١٣٥.

أصبح  العشرين  القرن  مطلع  منذ 
يجدون  الــغــرب  فــي  الــشــرق  علماء 
غائمة  داللــــة  الــشــرق  مــفــهــوم  فــي 
جديد  مصطلح  فظهر  وغــامــضــة. 
هــــو الــــشــــرق األوســـــــــط، وظـــهـــرت 
مــصــطــلــحــات أخـــــرى مــحــايــثــة لــه، 
األقصى  والــشــرق  األدنـــى  كالشرق 

وشرق قناة السويس.
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االستشراق  تحول  في  يتجلى  االستشراق  تاريخ  في  األمريكية  للمدرسة  الحقيقي  اإلسهام  إن 

تخصص  إلــى  للشرق  غائم  إدراك  ومــن  ومفيدة،  حقة  تجريبية  معرفة  إلــى  لغوي  فقه  من  فــرع  من 

الموقع  فــي  نفسها  المتحدة  الــواليــات  وجــدت  حين  التحول  هــذا  حــدث  وقــد  االجتماعية،  العلوم  فــي 

عهد  مــنــذ  أخــلــتــاه  قــد  وفــرنــســا  بريطانيا  كــانــت  الـــذي 

معرفيًا  حقـًال  المناطق  دراسات  وأصبحت  قريب (٢٣). 

اإلنسانية  العلوم  فــي  المعرفة  فــروع  مختلف  يجمع 

واالجتماعية لدراسة مناطق معينة وتأسيس فرع من 

االستشراق  انبنى  وقــد  االســتــراتــيــجــيــة (٢٤).  الــدراســات 

الشرقية،  بالثقافة  تأثر  ثقافي  مناخ  على  األمريكي 

نفسها  لتحرير  األمريكية  الفلسفة  سعي  عن  فضـًال 

تحويل  إلى  حاجتها  ثم  ومن  األوروبــي،  ماضيها  من 

أنظارها نحو تراث غير أوروبي (٢٥).

هكذا يتضح أن دخول حقل االستشراق في طور األزمة، ومخاض التحول من مناهجه القديمة، 

المنطقة  أهــل  األقــل  على  يزعج  الــذي  ماضيه  تبييض  أجــل  مــن  وصــراعــه  بــل  القديمة،  وموضوعاته 

المدروسة، كلها أسباب حدت بكبار المستشرقين إلى البحث عن مالذات جديدة، فهل ستوفرها لهم 

االستراتيجيات  وليدة  كانت  والتي  االستراتيجي،  الفكر  إليها  اهتدى  التي  الجديدة  التفكير  طرائق 

سيميط  التفاعل  ذلك  أن  وال سّيما  الثانية؟  العالمية  الحرب  بعد  ما  حقبة  في  في «الشرق»  األمريكية 

األمر  يتعلق  للعالم؛  االستراتيجي  التنطيق  حيث  من  إثــارة  األكثر  االصطالحات  من  واحــد  عن  اللثام 

بمصطلح «الشرق األوسط»، الذي سيعرف بدوره تغيرات كثيرة ساهم فيها كل من الفكر االستراتيجي 

ودراسات المناطق لدى التقائهما، وهما معًا ترسبا على قاعدة التنطيق التقليدي للعالم الذي أرساه 

اليونان، وكرسه المتن االستشراقي.

ثانيًا: دور الفكر االستراتيجي األنكلوأمريكي 

في نحت مفهوم «الشرق األوسط»

داللــة  الــشــرق  مفهوم  فــي  يــجــدون  الــغــرب  فــي  الــشــرق  علماء  أصبح  العشرين  الــقــرن  مطلع  منذ 

له،  محايثة  أخرى  مصطلحات  وظهرت  األوســط،  الشرق  هو  جديد  مصطلح  فظهر  وغامضة.  غائمة 

كالشرق األدنى والشرق األقصى وشرق قناة السويس. وارتبط ظهور الشرق األوسط بالكابتن ألفرد 

(٢٣) المصدر نفسه، ص ٢٩٠.

Narifumi Maeda Tachimoto, «Global Area Studies and Fieldwork,» Institute of Global Hu- (٢٤)
maincs of Chubu University, Discussion Paper; no. 129, p. 9, <http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/bpub/re-
search/public/paper/article/129.pdf>.

شوقي  ترجمة  الغربي،  والفكر  اآلسيوي  الفكر  بين  اللقاء  الشرق:  من  اآلتــي  التنوير  كــالرك،  جي  (٢٥) جــي 

جالل، عالم المعرفة؛ ٣٤٦ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ٢٠٠٩)، ص ١٨٥.

يكن  لم  األوســط  الشرق  مصطلح 
أو  فقط،  بعينها  منطقة  على  يدل 
يدل على منطقة تتقاسم شعوبها 
صاغته  بل  والثقافة،  والدين  اللغة 
جعله  ما  وهو  سياسية،  توجهات 

ال ثابتاً. متغيراً 
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ثاير ماهان (١٨٤٠ - ١٩١٤)، ضابط البحرية األمريكية، وذلك سنة ١٩٠٢ في إطار نظرية ماهان 

حول تأثير القوة البحرية في التاريخ. كتب ماهان مقالته في مجلة National Review البريطانية 

أن  هي  أطروحته  في  األساسية  الفكرة  وكانت  الدولية»،  والعالقات  الفارسي  «الخليج  عنوان:  تحت 

األمر  ويتعلق  إليه،  المؤدي  الطريق  على  تسيطر  أن  يجب  الهند  على  السيطرة  أرادت  إذا  بريطانيا 

روسيا  وصــول  من  محذراً  العربي  الخليج  أهمية  إلى  بريطانيا  نظر  ُيلفت  وكــان  الفارسي،  بالخليج 

ما  يستحضر  كان  المصطلح،  هذا  ماهان  صك  وحين  إليه.  اإلمبراطورية  طريق  قطع  وبالتالي  إليه، 

كتبه عن شرق آسيا إبان الحرب اليابانية - الصينية، وفرض بريطانيا والواليات المتحدة على الصين 

الوقت  في  األقصى،  بالشرق  ماهان  ذهن  في  األوســط  الشرق  ارتبط  هنا  من  المفتوح.  الباب  سياسة 

الذي كان مفهوم الشرق األدنى ال يتجاوز تركة الدولة العثمانية في البلقان (٢٦).

ما  في  المتحدة  الواليات  في  أنتجته  التي  البحرية  النظرية  وبالتالي  المصطلح،  هذا  تبني  إن 

الكاريبي،  على  والسيطرة  والفيليبين  وبورتوريكو  وكوبا  هــاواي  على  السيطرة  من  سيمكن  بعد، 

فقط،  بعينها  منطقة  على  يدل  يكن  لم  األوسط  الشرق  مصطلح  الوسطى (٢٧).  أمريكا  على  وبالتالي 

ما  وهو  سياسية،  توجهات  صاغته  بل  والثقافة،  والدين  اللغة  شعوبها  تتقاسم  منطقة  على  يدل  أو 

أماكن  في  االستعمارية  للقوى  مكاسب  يحقق  أن  استيعابه  شأن  من  جعل  وما  ال ثابتًا،  متغيراً  جعله 

أخرى من العالم (٢٨). كما أن تاريخ استعماالته المعقدة يشي بذلك، بحيث إن كل القوى الكبرى التي 

تعاملت مع المنطقة المذكورة، وتحديداً بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة، كل واحدة منها أطلقت 

أو  الليفانت  قبيل:  من  بتحديدات  القواميس  عجت  وبالتالي  للمنطقة،  رؤيتها  مع  تتناسب  تسميات 

األوسط  الشرق  أو  الخليج،  على  بريطانيا  تطلقه  كانت  الذي  السويس  قناة  وشرق  المتوسط،  شرق 

الذي استمر استخدامه إلى اليوم.

الخطر  تــجــاه  بريطانيا  انتباه  شــد  فــي  مــاهــان  رغــبــة  أيــضــًا  المصطلح  نحت  دواعـــي  مــن  وكـــان 

األلماني في المنطقة، فقد كان هناك مشروع ألماني يستهدف إنشاء خط للسكك الحديد يربط برلين 

ببغداد، وقد استخدم أيضًا للداللة على المنطقة التي يقع مركزها في الخليج العربي، والتي ال تنطبق 

عليها عبارة الشرق األدنى أو األقصى، فاألول تركز حول الدولة العثمانية، والثاني حول الصين، في 

من  تمتد  المنطقة  فهذه  لينستووسكي  جورج  وبحسب  بينهما (٢٩).  ما  في  األوسط  الشرق  يقع  حين 

المغرب  بين  واقعة  فيعتبرها  واشنطن  في  األوســط  الشرق  معهد  أما  شرقًا،  األفغان  إلى  غربًا  مصر 

جامعة  مجلة  الــغــرب،»  االستراتيجي  والتفكير  األوســط  الشرق  مفهوم  «تطور  البرصان،  سليم  (٢٦) أحــمــد 

الشارقة، السنة ٣، العدد ٣ (تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٦)، ص ١٤٥.

(٢٧) لقمان، تاريخ االستشراق وسياساته، ص ١٧٠.

(٢٨) عماد الدين شاهين، الشرق األوسط في الرؤى األكاديمية الغربية وفي دراسة العالقات الدولية، دورة 

المنهاجية اإلسالمية في العلوم االجتماعية: حقل العلوم السياسية نموذجًا (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 

السياسية، ٢٠٠٠)، ص ١١٨.

(٢٩) ممدوح محمود منصور، الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط (القاهرة: مكتبة مدبولي، [د. 

ت.])، ص ٤٠.
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وإندونيسيا، ويذهب المعهد البريطاني للعالقات الدولية إلى أن الشرق األوسط يضم كـًال من إيران 

وتركيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الهالل الخصيب وقبرص (٣٠).

االستعاضة  في  جامحة  بريطانية  رغبة  األقل  على  استعماله  أو  المصطلح  صك  وراء  يقف  كان 

مع  للتطابق  وذلــك  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  منذ  فرنسا  أطلقته  الــذي  األدنــى  الشرق  مصطلح  من 

وجهات النظر االستراتيجية البريطانية في المنطقة، فكان ذلك ضروريًا في فترة ما بعد سايكس - 

خاصًا  دولــيــًا  نظامًا  لفلسطين  ووضــعــت  وإنكلترا،  فرنسا  بين  والــعــراق  ســوريــة  قسمت  التي  بيكو 

والبحرية  البرية  الطرق  على  بالتالي  والسيطرة  عمليًا،  فيها  االنتداب  حَق  أساسًا  بريطانيا  منح  بها 

الهند  حاكم  كيرزون  اللورد  سيقوم   ١٩١١ عام  وفي  البريطانية (٣١).  الخطط  في  الهند  عن  للدفاع 

تمثل  بوصفها  آسيا  في  وإيــران  العربي  والخليج  تركيا  مناطق  إلى  لإلشارة  العبارة  باستخدام  آنذاك 

إنشاء  البريطاني  الـــوزراء  مجلس  على  مــارك  سايكس  سيقترح  ذلــك  وبعد  الــهــنــد (٣٢)،  إلــى  الطريق 

القاهرة  في  مكتب  إنشاء  على  االتفاق  وتــم  عنها،  المعلومات  لجمع  المنطقة  في  اإلسالمي  المكتب 

إلحاقه  وتــم  المنطقة،  عن  االستخبارية  المعلومات  بجمع  يقوم  مكتب  وهــو  العربي،  المكتب  سمي 

باالستخبارات البريطانية في السودان، وذلك عام ١٩١٦ - ١٩١٨ (٣٣).

في  العسكري  بالجانب  األوسط  الشرق  مصطلح  ارتبط  الحربين،  بين  ما  الممتدة  الحقبة  وفي 

بين  لما  البريطانية  العسكرية  القواعد  على  فأُطلق  العربية،  المنطقة  في  البريطانية  اإلمبراطورية 

البرية  القيادات  ليشمل  الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  واستقر  األوســط،  الشرق  قيادة  اســم  النهرين 

بالسياسات  العالقة  فــي  المصطلح  أثــر  وقــد  ــــط» (٣٤).  األوســ الــشــرق  «قــواعــد  مسمى  تحت  والــجــويــة 

الرغم  على  أوســطــي،  شــرق  إقليمي  نظام  عن  الحديث  اإلمــكــان  في  فأصبح  وراءه،  تقف  كانت  التي 

من اإلشكاليات الجغرافية والسياسية التي طرحها استعمال المصطلح في األدبيات العربية نفسها، 

ناهيك باإلشكاليات التي تُلف استخدام مصطلحات أخرى أكثر أصالة كمصطلح الوطن العربي (٣٥). 

وفي  المنطقة،  في  وأمريكية  بريطانية  سياسات  لتمرير  األرض  األوســط  الشرق  مصطلح  هيأ  لهذا 

بجميع  واالستغالل  للدراسة  قابلة  منطقة  شكل  في  فرعي  إقليمي  نظام  ظهور  على  ساعد  ثان  مقام 

أبعاده، العلمي واالقتصادي والمالي، كظهور مؤسسة بنك الشرق األوسط البريطاني مثـالً (٣٦).

جامعة  مجلة  الــعــراق،»  احتالل  ضوء  في  العربي  اإلقليمي  النظام  في  السياسية  عــارف، «اآلثــار  (٣٠) أحــمــد 

دمشق، السنة ٢٥، العدد ٢ (٢٠٠٩)، ص ٦٢٢.

(٣١) عبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند، ط ٢ (بغداد: منشورات األهالي، ١٩٣٥)، ص ٣٢٦.

(٣٢) منصور، الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط، ص ٣٩.

(٣٣) البرصان، «تطور مفهوم الشرق األوسط والتفكير االستراتيجي الغرب،» ص ١٤٨.

(٣٤) المصدر نفسه، ص ١٥٠.

(٣٥) فـــــواز جــرجــس، الــنــظــام اإلقــلــيــمــي الــعــربــي والــقــوى الــكــبــرى: دراســــة فــي الــعــالقــات الــعــربــيــة - العربية 

والعربية - الدولية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧)، ص ٢٥ وما بعدها.

دار  (بــيــروت:  الرميحي  محمد  تعريب  العربية،  الــجــزيــرة  شبه  فــي  السياسي  الــصــراع  هــالــيــداي،  (٣٦) فــريــد 

الساقي، ٢٠٠٨)، ص ٢١٤.
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الخليج  حرب  بعد  ما  إلى  نفسها  بالصورة  وجيواستراتيجيًا  وسياسيًا  معرفيًا  استخدام  استمر 

شمعون  حينذاك  له  رّوج  الــذي  الجديد»،  األوســط  «الشرق  يدعى  جديد  مصطلح  ظهر  حين  الثانية، 

بيريز في كتابه الشرق األوسط الجديد، مشدداً على ضرورة بناء سوق شرق أوسطية اقتصادية ُتبنى 

على أسس ليبرالية، إلطالق «مرحلة جديدة للسالم العربي - اإلسرائيلي»، ومحاولة لدمج إسرائيل في 

المنطقة من خالل اتفاقيات سالم وتعاون اقتصادي (٣٧). وقضية الشرق األوسط الجديد باتت ُتفهم 

السورية،  اللبنانية -  والساحة  اإليرانية،  العراقية -  الساحة  من  المؤلفة  الدول  مجموعات  خالل  من 

النووي  باالنتشار  تتمثل  حساسة  قضايا  ثالث  معها  وتتداخل  اإلسرائيلية،  الفلسطينية -  والساحة 

والتمذهب وتحدي اإلصالح السياسي، فهذه األمور مجتمعة تحدد معالم الشرق األوسط الجديد وفق 

رؤية الواليات المتحدة وإسرائيل (٣٨).

«الــشــرق  هـــــو  آخـــر  مصطلح  سيظهر  ذلـــك  بــعــد 

المتحدة  الـــواليـــات  ســاهــمــت  الـــذي  الــكــبــيــر»،  األوســــط 

عام  وذلك  ظهوره،  في  المنطقة  في  واستراتيجياتها 

١٩٩٥ في التقرير االستراتيجي السنوي الصادر عن 

لــوزارة  التابع  القومية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

للشرق  الدفاع األمريكية، حيث خصص فصـًال منفرداً 

الصينية  الــحــدود  حتى  المغرب  مــن  الكبير،  األوســـط 

استخدامه  االبن  بوش  وأعاد  العربي،  المغرب  ليشمل 

عـــام ٢٠٠٤ فــي قــمــة مــجــمــوعــة الــثــمــانــي (٣٩). وهــذه 

األوســط  الشرق  لمصطلح  أصبح  بحيث  جــديــداً،  أمريكيًا  قرنًا  عّدها  حد  إلــى  البعض  ذهــب  المرحلة 

الكبير حضور غير معزول عن اختبارات القوة التي جرت في أفغانستان والعراق (٤٠). وهناك الكثير 

االنتفاضات  خط  على  الدخول  ثم  العراق،  ثم  أفغانستان  غزو  يعدون  من  والمتتبعين  المحللين  من 

الشعبية لسنة ٢٠١١، كلها محطات ترسم معالم الشرق األوسط الكبير الذي تريده الواليات المتحدة 

برنامج  عن  تمخض  األمريكية  الصيغة  وفــق  الكبير  األوســط  الشرق  مشروع  أن  وال سّيما  وحلفها، 

إيزنستات االقتصادي الموّجه إلى شمال أفريقيا سنة ١٩٩٩، والذي كان يهدف إلى تحويل المنطقة 

إلى سوق مفتوحة تبرر الواليات المتحدة وجودها داخلها بمشروعها لنشر الديمقراطية في الوطن 

(٣٧) البرصان، «تطور مفهوم الشرق األوسط والتفكير االستراتيجي الغرب،» ص ١٥٤ - ١٥٥.

ص ٥،  كارنيغي،  مؤسسة  عن  صــادر  تقرير  الجديد،»  األوســط  ــاواي [وآخــــرون]، «الــشــرق  أوتـ (٣٨) مــاريــنــا 

<http://www.carnegieendowment.org/pubs>.

االستراتيجي (مركز  المتابع  مجلة  الكبير،»  األوسط  الشرق  البرصان [وآخــرون]، «مبادرة  سليم  (٣٩) أحمد 

الكاشف للدراسات االستراتيجية) (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠)، ص ٢٠.

العالم (القاهرة:  في  أمتي  سلسلة  الغربية،  الرؤى  الكبير...أصداء  األوسط  الشرق  شاهين،  الدين  (٤٠) عماد 

مركز الحضارة للدراسات السياسية، [د. ت.])، ص ٢١٤.

قـــــــــــــــامـــــــــــــــت االصــــــــــــــطــــــــــــــالحــــــــــــــات 
تنطيق  بترسيم  الجيواستراتيجية 
تحقيق  يضمن  للعالم  استراتيجي 
هدف أمريكا الجوهري في الشرق 
األوســــط، الـــذي كـــان وال يــــزال هو 

حماية أمن إسرائيل.
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إليها  يــشــار  الــتــي  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط  بالشرق   ٢٠٠٤ سنة  المنطقة  تسمية  لتنتهي  الــعــربــي، 

.(٤١) MENA اختصاراً بـ

يضمن  للعالم  استراتيجي  تنطيق  بترسيم  الجيواستراتيجية  االصطالحات  تلك  قامت  وهكذا 

إسرائيل،  أمــن  حماية  هو  وال يـــزال  كــان  الــذي  األوســـط،  الشرق  في  الجوهري  أمريكا  هــدف  تحقيق 

للسماح بتدفق اإلمدادات النفطية بسهولة، وكذلك لضمان سهولة التنقل من البحر األبيض المتوسط 

هذا  لكن  بعيد (٤٢).  حد  إلى  متاحًا  تحققه  وال يزال  كان  المحوري  الهدف  وهذا  الهندي،  المحيط  إلى 

قوى  صعود  أمام  المحك  على  مصالحه  تضع  تحديات  يواجه  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الحلف 

تغيير  على  مجبراً  بات  حلف  فهو  وبالتالي  أفريقيا،  وجنوب  الالتينية  وأمريكا  آسيا  قلب  من  جديدة 

ومواكبة  العسكرية،  بالتدخالت  وانتهاء  والمعرفة،  بالفكر  بـــدءاً  شــيء  كــل  لها  جنَّد  التي  أولــويــاتــه 

سنة  هاس  ريتشارد  به  تنبأ  العالم  في  تحول  عليها.  والرسملة  كافة  والفكرية  االجتماعية  التحوالت 

٢٠٠٦، أنهى عصر الهيمنة األمريكية، وفسح المجال أمام عهد جديد تسيطر فيه على الشرق األوسط 

قوى محلية (٤٣).

وساهم  المناطق»،  إلى «دراسات  التقليدي  االستشراق  انحالل  في  التطورات  هذه  ساهمت  وقد 

حقل  ببلورة  األمـــر  وانتهى  االستراتيجي،  التنطيق  تــطــور  فــي  األنكلوأمريكي  االستراتيجي  الفكر 

ونماذجها؟  الدراسات  تلك  طبيعة  هي  فما  المنطقة،  في  األمريكية  لالستراتيجيات  ُمواكب  أكاديمي 

في  تحديداً  األنكلوأمريكيين  االستراتيجي  والفكر  االستشراق  مساهمات  كل  استوعبت  أنها  وال سّيما 

تنطيق العالم المعاصر.

ثالثًا: دور صعود دراسات المناطق 

في تكريس التنطيق العالمي المعاصر

الحرب  بعد  إذ  جــب،  هاملتون  مثل  كبير  مستشرق  بــه  قــام  مــا  مــع  الــدراســات  هــذه  صعود  بــدأ 

العالمية الثانية وبوصفه مدير مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة هارفرد، ألقى جب محاضرة 

إلى الحد الذي يجب معه  بعنوان «الدراسات اإلقليمية: إعادة تقويم»، وأشار إلى أن الشرق مهم جداً 

عدم تركه للمستشرقين. وكانت دعوة صريحة إلى تكوين الطلبة في ميادين المال واألعمال والقيام 

الشرق  على  يطبق  الذي  التقليدي  المستشرق  إلى  بحاجة  البحث  يعد  فلم  للميادين،  عابرة  بدراسات 

(٤١) حسن مصدق، وثائق ويكيليكس وأسرار ربيع الثورات العربية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

٢٠١٢)، ص ٦٩.

(٤٢) فلنت ليفيريت وتامارا ويتس، السياسة األمريكية في الشرق األوسط خالل الفترة الثانية إلدارة بوش، 

ترجمة منار الشوربجي، سلسلة ترجمات؛ العدد ١٤ (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، 

٢٠٠٦)، ص ١٨.

Richard N. Haass, «The New Middle East,» Foreign Affairs, vol. 85, no. 6 (November- Decem- (٤٣)
ber 2006).
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معلومات تقادم بها العهد، وأصبح من الواجـب االنطالق نحـو دراسات المناطق (٤٤)، مواكبة للقسيم 

الجيوسياسي الجديد للشرق إلى منظومات إقليمية فرعية أهمها الشرق األوسط (٤٥). في هذه الحقبة 

أصبحت بعض المعاهد تنال دعمًا حكوميًا مباشراً، كما حصل مع مؤسسة راند، حينما حصلت على 

تمويل من سالح الطيران سنة ١٩٤٨ (٤٦).

وقـــد عــنــيــت الـــدراســـات الــمــنــاطــقــيــة فــي الــبــدايــة 

العائالت  دراســـة  على  تــوزعــت  مــحــددة  بــمــوضــوعــات 

والبوادي والتصنيع وحركة التجارة والمدن والجيش 

والـــرق  والـــفـــن  والــثــقــافــة  ــديـــن  والـ اإلداري  والــتــدبــيــر 

إلى  ويعزى  اإلســالمــي،  العالم  في  الدينية  واألقليات 

المهم  الـــدور  جــب  هاملتون  البريطاني  المستشرق 

في إعطاء االنطالقة لهذه الدراسات (٤٧). وفي الحقبة 

الــتــي تــلــت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة ســتــتــعــزز هــذه 

الدراسات بأخرى في الحقول االقتصادية والتاريخية 

التي ال تقل أهمية عن سابقاتها، والفضل في إنجازها 

يعود لباحثين بريطانيين من أصول عربية مثل ألبرت حوراني (٤٨). يمكن تقسيم الدراسات األكاديمية 

السبعينيات،  إلــى  الخمسينيات  من  األولــى  تمتد  مرحلتين،  إلــى  األوســط  الشرق  عن  األنكلوأمريكية 

التحليل،  في  الباحثين  قدرات  وتفاوت  التاريخية  الرؤية  بسيطرة  تميزت  عامة  دراسات  إلى  وتنقسم 

وتمتد  الناصرية (٤٩).  مصر  عن  ومانسفيلد  المعاصر،  السودان  تاريخ  عن  هولت  دراسة  أهمها  ومن 

المرحلة الثانية من منتصف السبعينيات وتمتاز بسيادة االتجاه التكاملي بين التخصصات (٥٠).

األوسط (٥١)،  الشرق  يتناول  الذي  واألكاديمي  الفكري  اإلنتاج  نسب  أعلى  اإلنكليزية  اللغة  تحتل 

وهي نسبة عالية جداً إذا قوبلت بنسب بقية اللغات، كما تعكس االهتمام األكاديمي الذي كانت توليه 

بريطانيا والواليات المتحدة في ما بعد ببلدان الشرق األوسط. تركز ذلك االهتمام أساسًا على تكوين 

(٤٤) سعيد، االستشراق: السلطة - المعرفة - اإلنشاء، ص ١٣٠.

Fawaz A. Gerges, «The Study of Middle East International Relations: A Critique,» British Jour- (٤٥)
nal of Middle Eastern Studies, vol. 18, no. 2 (1991), p. 211.

Richard N. Haass, «Think Tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy-Maker’s Perspective,» Elec- (٤٦)
tronic Journal of the U.S. Department of State, vol. 7, no. 3 (November 2002), p. 6.

Timothy Mitchell, «The Middle East in the Past and Future of Social Science,» <http://escholar- (٤٧)
ship.org/uc/gaia_gaia_books>.

(٤٨) المصدر نفسه، ص ٥.

(٤٩) شاهين، الشرق األوسط الكبير...أصداء الرؤى الغربية، ص ١٢٠ - ١٢١.

(٥٠) المصدر نفسه، ص ١٢١ - ١٢٢.

(٥١) هاشم فرحات، دول الشرق األوسط في اإلنتاج الفكري األجنبي (دراسة ببليومترية) (الرياض: جامعة 

الملك سعود، قسم العلوم والمكتبات والمعلومات، ٢٠٠٢)، ص ١٧.

الــمــنــاطــق في  دراســـــــات  انــطــلــقــت 
الحرب  كنف  في  المتحدة  الواليات 
العالمية الثانية، وتطورت في ظل 
حينما  بــالــضــبــط  ــبــــاردة،  الــ الـــحـــرب 
تتصرف  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  بــــدأت 
ــاطــــات  ــبــ ــيـــة لـــهـــا ارتــ ــمـ ــالـ كــــقــــوة عـ

مصلحية في كل أنحاء األرض.
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منهجي يعمق فهم الثقافة والتاريخ والسياسة واالقتصاد في مناطق معينة (٥٢). ومن بين أبرز أساتذة 

مدرسة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  هاليداي،  فريد  نجد  بريطانيا  في  عرفوا  الذين  المناطق  دراسات 

المطلق  اإليــمــان  مقولة  ال ينسى  فهو  المنهجي،  الــوضــوح  إلــى  بميله  اشتهر  الــذي  لالقتصاد،  لندن 

بالنجاعة العلمية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، وينطلق من مبادئ معيارية تحليلية، وبالقدر الذي 

ينطلق فيه من الخصوصية، فهو يرفض إطالقيتها في العالقة بالمجتمعات المدروسة (٥٣).

وبالنسبة إلى التجربة األمريكية ُيذكر أن أغلبية الجامعات األمريكية لم تهتم في مرحلة ما قبل 

الحرب العالمية الثانية بدراسة منطقة معينة بذاتها، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من المستشرقين 

الذين لم يهتموا بدورهم بدراسة التطورات المعاصرة في الشرق األوسط، ويعزى االهتمام بالمناطق 

التي  األكاديمية  التطورات  سياق  إلــى  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  المتحدة  الــواليــات  في  ودراستها 

القنبلة  بتطوير  المهتمين  الفيزياء  علماء  جعل  ما  وهــو   ،١٩٤١ عــام  هاربر  بيرل  أحــداث  صاحبت 

دون  من  غيرهم.  دون  األحــداث  بتلك  تأثروا  الذين  األكاديميون  هم  الدولية  العالقات  وعلماء  الذرية 

أن نغفل هنا أن العداوة لليابان ولالتحاد السوفياتي جعلت المختصين في األدب الياباني والروسي 

أفريقيا  شمال  شؤون  في  الباحثين  إلى  بالنسبة  نفسه  واألمر  العدو؛  مناطق  دراسة  في  متخصصين 

والشرق األوسط، أصبحوا خبراء في تدبير مناطق وساحات المعارك (٥٤).

هكذا انطلقت دراسات المناطق في الواليات المتحدة في كنف الحرب العالمية الثانية، وتطورت 

ارتباطات  لها  عالمية  كقوة  تتصرف  المتحدة  الواليات  بدأت  حينما  بالضبط  الباردة،  الحرب  ظل  في 

مصلحية في كل أنحاء األرض، فصورت دراسات المناطق نفسها كأسلوب جديد ينتظم ضمنه البحث 

وأخيراً  الميدانية،  الدراسة  وعلى  المعرفية،  التخصصات  بين  الجمع  أساس  على  يقوم  الذي  العلمي، 

يقوم  أن  من  بدًال  أنه  يرون  الحقل  هذا  إطار  في  الباحثون  وكان  مــحــددة (٥٥).  بمناطق  االهتمام  على 

الفصل التام بين الباحثين في إطار علومهم، عليهم أن يضعوا مقاربات تجمع حقولهم في ما يتعلق 

بدراسة منطقة معينة، وإنتاج معرفة مفيدة متصلة بالسياسة، وتم التركيز على أن يقوم هذا الحقل 

الجديد على العلوم االجتماعية بوجه أساسي (٥٦).

تم  بحيث  الــدراســات،  هــذه  إرســـاء  فــي  كبيراً  دوراً  االجتماعية  العلوم  بحوث  مجلس  أدى  وقــد 

أهمية  األكــثــر  األجنبية  المناطق  تحديد  بــهــدف   ،١٩٤٦ عــام  الــعــالــم  مناطق  بــحــوث  لجنة  تأسيس 

بالنسبة إلى الواليات المتحدة، من أجل دراستها أكاديميًا في الجامعات األمريكية على أساس العلوم 

من  تمويل  على  تحصل  بعدما  اإلنسانية،  العلوم  بقية  لتشمل  اللجنة  هــذه  وستتطور  االجتماعية. 

Area Studies, The Quality Assurance Agency for Higher Education 2008, <http://www.qaa. (٥٢)
ac.uk>.

 ،(١٩٩٧ مدبولي،  مكتبة  مستجير (القاهرة:  محمد  ترجمة  المواجهة،  وخرافة  اإلسالم  هاليداي،  (٥٣) فريد 

ص ٢٢٣ - ٢٢٤.

(٥٤) لقمان، تاريخ االستشراق وسياساته، ص ٢٠٦ - ٢٠٧.

Amitav Acharya, «International Relations and Area Studies: Towards a New Synthesis?,» (In- (٥٥)
stitute of Defense and Strategic Studies, Singapore 2005), p. 6.

(٥٦) لقمان، المصدر نفسه، ص ٢٠٩.
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األمريكية  الجامعات  ستندفع  ذلك  بعد  أعضائها (٥٧).  بين  من  جب  هاملتون  كان  وقد  فورد،  مؤسسة 

إلى تشجيع هذه الدراسات، وتوسيع مراكز الدراسات الشرق األوسطية في كل من جامعة كولومبيا 

وبرينستون وهارفرد، وزّودت هذه الجامعات طاقمها األكاديمي باحثين من خلفيات عربية، كفيليب 

حتي المؤرخ اللبناني الذي أسس برنامج الدراسات الشرق األوسطية في برينستون (٥٨).

الشرق  دراســة  صعدت  وستينياته،  المنصرم  القرن  خمسينيات  بين  ما  الممتدة  الحقبة  وفــي 

المتحدة  الواليات  سلطة  على  الحفاظ  بضرورة  والطلبة  المدرسين  من  نخبة  اهتمام  بفعل  األوســط، 

وقفية  مؤسسات  من  الدعم  على  الحاصلة  والمؤسسات  البرامج  كثرة  بفضل  وكذلك  المنطقة،  في 

في  مهوًال  تزايداً  المجال  سيعرف  الستينيات  نهاية  وفي  بعد.  ما  في  الفدرالية  الحكومات  ثم  أوًال، 

درجات الدكتوراه الممنوحة في مجال الدراسات الشرق األوسطية. وفي سنة ١٩٤٦ سيفتتح معهد 

األوســط.  الشرق  مجلة  المسماة  الفصلية  مجلته  إصــدار  في  ليشرع  واشنطن،  في  األوســط  الشرق 

في  توقفت  ثم  الخمسينيات  في  نشأت  قد  كانت  المناطق  لدراسات  األمريكية  الرابطة  أن  إلى  يشار 

من  بتمويل   ١٩٦٦ عام   (MESA) األوســط  الشرق  دراســات  رابطة  تأسيس  بعدها  ليتم  الستينيات، 

مؤسسة فورد، وهي عقدت مؤتمرها االفتتاحي عام ١٩٦٧، ليتم الشروع في إصدار المجلة البحثية 

الفصلية الخاصة بالرابطة والمسماة المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط (٥٩). ومنذ التسعينيات 

منطقة  حول  الدراسات  إن  بحيث  والمراكز،  المعاهد  كبريات  في  باطراد  تزداد  الدراسات  هذه  بدأت 

الشرق األوسط زادت بنحو ٨ بالمـئة بعد سنـة ١٩٩٦ (٦٠).

هكذا ساهمت دراسات المناطق التي صبت فيها كل التطورات التي شهدها االستشراق والفكر 

االستراتيجي األنجلوأمريكيين في تكريس منحى التنطيق االستراتيجي العالمي المعاصر، وذلك على 

حساب المشاريع التي تنبع من المناطق نفسها، والتي غالبا ما تحمل توقا إلى االستقالل الوطني.

خاتمة

لقد ساهمت الروافد الثالثة التي تناولتها هذه الدراسة ممثلة باالستشراق األنكلوأمريكي، والفكر 

االستراتيجي األنكلوأمريكي ودراسات المناطق، في تعميم خطاطة جغرافية على نحو معرفي، وهي 

بذلك تكون قد استثمرت اصطالحًا جغرافيًا ممثًال بـ «الشرق» ولدته البشرية في عصور غابرة تعبيراً 

عن إدراكها لموقعها على األرض/البساط قياسًا على الشمس، ثم كرسه اليونان قياسًا على موقعهم 

بالشمس،  األرضــي  البساط  عالقة  حول  أيضًا  القديم  للتمثل  وانصياعًا  المتوسط  األبيض  البحر  من 

المسيحي  الهوياتي  بالتمذهب  المختلطة  الجغرافية  االستيهامات  من  جملة  بصوغ  االستشراق  قام 

المواكب لتمدد حضارات الشرق نحو أوروبا، لينتهي األمر عند الفكر االستراتيجي الذي أعاد صوغ 

(٥٧) المصدر نفسه، ص ٢١٠.

(٥٨) المصدر نفسه، ص ٢١٣.

(٥٩) المصدر نفسه، ص ٢١٤ و٢١٦.

مجلة  واإلنسانية،»  الفلسفية  للعلوم  الدراسي  المنهاج  في  اإلسالمية  الــدراســات  «إدمــاج  ويلر،  (٦٠) بــرانــون 

إسالمية المعرفة، السنة ٤، العدد ١٤ ([د. ت.])، ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
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هذه  على  نفسها  بتأسيس  المناطق  دراســات  ولتقوم  األخــرى،  ومتفرعاته  أوسط»  إلى «شرق  الشرق 

الفروع والتسميات الجديدة لمنطقة بعينها.

نحو  على  وذلك  أشكالها،  وتتعقد  تتطور  البشرية  المعرفة  أن  يبين  التطور  من  المنحى  هذا  إن 

األول  المنحى  تخديم  فيجري  الطبيعي،  بالعالم  البشرية  المجتمعات  عالقة  تطور  منحى  مع  متسق 

اإلدراك  بين  العالقة  تتسم  ولهذا  األول؛  المنحى  بحفز  الثاني  المنحى  ويقوم  الثاني،  المنحى  لفائدة 

البشري والعالم الطبيعي بالجدل الدائم الذي يفضي إلى صوغ المعرفة للعالم من حيث االصطالحات 

الجغرافية، ومن حيث االستخدامات التي ال تتناقض في كثير من األحيان مع االستيهامات، وهذا ما 

يؤكده إلى حدٍّ كبير كل الزخم الذي حفلت به تجربة اإلدراك االستشراقي األوروبي التقليدي للعالم، 

الفوقية  االستخدامات  إلى  الحاجة  تقوم  ثاٍن  صعيد  وعلى  «شرقًا»،  القدم  منذ  سمي  لما  وخصوصًا 

لإلدراك  الدائم  بالحفز  الحاجة  تلك  تقوم  كانت،  فرعية  أو  كلية  المسماة «مناطَق»  للجغرافيات  غالبًا 

البشري كي يواكبها إما بالتبرير وإما  بالصد والرفض ⬜

ً صدر حديثا

نحو مجتمع جديد

مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي

ناصيف نّصار

جميع  تتفق  الطائفي.  المجتمع  نقد  فــي  كــتــاب  هــو 

المراجع الفكرية على اعتباره من الكتب الكالسيكية في 

دراســة  فــي  واضــحــاً  فــرقــاً  صنعت  التي  السياسي  الفكر 

ي

التحوالت  مجرى  أن  وال شك  ونقدها.  الطائفية  الظاهرة 

ُيضفي  ومحيطه  بلبنان  تعصف  التي  القاسية  واألزمــات 

عليه راهنيًة ال تقل عن تلك التي كانت له وقت صدوره، 

ي ي

إن لم تتجاوزها.

٢٢٣ صفحة

أو ما يعادلها الثمن: ١١ دوالراً 


