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٢٠٢٥العامل عام : الكتاب

فريق اخلرباء يف معهد دراسات األمن لالحتاد األورويب: تأليف

اين غريفيجيوف: نيكول غنيسوتو، والباحث: بإشراف كل من الباحثة

هاشم صاحل: عـرض

باريس. روبري الفون: دار النشر
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٢٠٢٥كتاب العامل 

.٢٠٢٥العامل عام : الكتاب

ألورويبفريق اخلرباء يف معهد دراسات األمن لالحتاد ا: تأليف

جيوفاين غريفي: نيكول غنيسوتو، والباحث: بإشراف كل من الباحثة

هاشم صاحل: عـرض

باريس. روبري الفون: دار النشر

Le monde en 2025

Nicole Gnesotto et Giovanni Grevi

Robert Laffont. Paris

بعد غد؟ هل  هل تريدون أن تعرفوا ما الذي سيحصل يف العامل بعد عشرين سنة، أي غداً أو

تريدون أن تعرفوا ما الذي سيكون عليه مصري العرب يف ذلك التاريخ؟ هل تريدون أن تعرفوا ما 

الشيعي يف /للتوتر السين، أو للمشكلة الكرديةاإلسرائيلي، أو -الذي سيحصل للصراع العريب

العراق وغري العراق؟

للصني، واهلند، واالحتاد ي أ: هل تريدون أن تعرفوا ما الذي سيحصل للقوى العظمى آنذاك

القوة العظمى هل ستظل امريكا  األورويب، وروسيا، واليابان، وبالطبع الواليات املتحدة؟

؟تترنح وتفقد عرشهايف العامل يا ترى؟ أم أا سوف  الوحيدة
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الذي يشكل ثروة العرب مبغرم  للبترول والغازهل تريدون أن تعرفوا ما الذي سيحصل 

يف كتاب عرضناه هنا  اريك لورانكما أومهنا  بعد عشرين سنةينضب يا ترى ومشرقهم؟ هل س

أم على العكس سيزداد كثرة؟ هل تريدون أن تعرفوا مصري احلركات " األوان"على صفحات 

.األصولية واإلرهاب والعنف بعد عشرين سنة أو ربع قرن؟

. نصحكم بقراءة هذا الكتابأإذا كنتم تريدون أجوبة جادة ومرضية على كل هذه األسئلة فإين 

ليس صادراً عن مركز البحوث التابعة للمحافظني اجلدد أو لليمني اإلسرائيلي، وإمنا عن فهو 

فيه كل طاقات باحثيه وخربائه لتقدمي صورة  مركز دراسات األمنفقد جيش . االحتاد األورويب

وكل ذلك مدعوم . كثر قليالًمتكاملة عن وضع العامل حالياً وما سيكون عليه بعد عشرين سنة أو أ

بعيد عن األماين الكاذبة أو اإليديولوجيات الدمياغوجية وبالتايل فهو . باألرقام واإلحصائيات

صحيح أن علم املستقبليات، أي . تتكلم األرقام والتحليالت الرصينةهنا وحدها . والشعارات

اء املختصني يستطيعون أن يكتشفوا ولكن اخلرب. التنبؤ باملستقبل، ليس علماً يقينياً مائة باملائة

أي بعد عشرين سنة انطالقاً من : اخلطوط العريضة لتطور العامل ومآله على أفق قريب نسبياً

.املعطيات احملسوسة وامللموسة املوجودة اليوم

بالطبع لو سألتهم عما سيحصل يف العامل بعد مخسني سنة أو مائة سنة فإم لن حيريوا جواباً ألن 

أما بعد . ألفق بعيد جداً وغائم وضبايب بالتايل فال تستطيع أقوى التنبؤات أن تصل إليههذا ا

. يستطيعون أن جييبوك بثقة أكرب. عشرين سنة فسيستطيعون أن يروا ألن املسافة الزمنية أقصر

يستطيعون أن يقولوا لك ما الذي سيحصل يف جمال أزمة الطاقة، أو الكوارث الطبيعية الناجتة عن 

ختالل البيئة واملناخ، أو عن الصراع اجلاري بني القوى العظمى، أو عن ايار الشرق األوسط، أو ا

عن االيار الدميوغرايف للبلدان املتقدمة واالنفجار الدميوغرايف للبلدان املتأخرة اليت يدعوا بالنامية 

…مراعاة ملشاعرنا احلساسة أو ضحكاً علينا

مليني الذين ألفوا هذا الكتاب يستطيعون أن يرصدوا لك كل التحوالت باختصار فإن اخلرباء العا

اليت ستطرأ على العامل قريباً واليت قد حتسم مصرينا بل واليت ميكن أن نعيش حىت نراها إذا مل 

…يقصف اهللا عمرنا قبل ذلك ونرتاح

وهي اليت . من غريهالندخل إذن يف التفاصيل ولنركز بالدرجة األوىل على املنطقة اليت منا أكثر 

أي ما ندعوه حنن بالعامل العريب مبشرقه ومغربه : يدعوها الكتاب بالشرق األوسط ومشال إفريقيا
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ولنتحدث أوالً عن االقتصاد واملاديات والفلوس قبل أن ننتقل إىل األفكار . على حد سواء

.والعقليات والسياسات

يعيةالثروات الطب… البترول العريب والغاز يف العامل 

بترول العرب لن ينضب بعد عشرين على عكس ما يزعم غربان الشؤم من أمثال إريك لوران فإن 

وسيظل البترول املصدر األساسي للطاقة وحتريك عجلة . وكذلك غازهم .سنة وإمنا سيزداد

بل والتكالب  يزداد الطلب عليهوسوف . االقتصاد العاملي طيلة الثالثني سنة القادمة على األقل

، الصني، واهلندأي : لتهالك بسبب احلاجيات الضخمة للدول الصاعدة اليت تصنع نفسها حالياًوا

أي الواليات املتحدة، : وبالطبع بسبب حاجيات العامل الصناعي املتقدم نفسه. والربازيل، وسواها

.واالحتاد األورويب، واليابان

:مث يقول لنا اخلرباء باحلرف الواحد

وهذا البترول الغزير سوف  .توي على أضخم احتياطي للنفط يف العاملإن الشرق األوسط حي

هذا . وبالتايل فبترول العرب لن ينضب غداً وال بعد غد! قادمة على األقل سبعني سنةيستمر ملدة 

كالم خرباء ال كالم صحفيني متسرعني يبحثون عن الصرعات والتهويالت من أمثال إريك لوران 

… حبسب رأي الغربيني واإلسرائيليني "يستحقونه"تروهلم الذي ال حيسد العرب على بالذي 

.وهذا ما يزيد من قيمته. وبترول العرب عموما غزير جداً وسهل على االستخراج

  :مث يقدم الكتاب اإلحصائيات التالية

هذا اإلنتاج سوف يزداد  .من بترول العامل% ٢٨حالياً ) إيران+أي العرب(ينتج الشرق األوسط 

.من اإلنتاج العاملي% ٣٨ويصل إىل  ٢٠٣٠يبلغ ذروته عام حىت 

سوف يزداد ) أي ليبيا واجلزائر أساسا(عندئذ جند أن جممل إنتاج الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

مليون برميل فقط يومياً سوف تنتج  ٢٦.٨مبعىن أن هذه املنطقة اليت تنتج اآلن  .%٦١.٣بنسبة 

ليبيا .. هكذا تالحظون أن مستقبل النفط أمامه ال خلفه. مياًمليون برميل يو ٢٠٣٠:٤٣.٧عام 

أو حىت قبل ذلك لكي يصل إىل ثالثة مليون  ٢٠١٥وحدها سوف يزداد إنتاجها من البترول عام 

عشرة مليون (بالطبع فإن اململكة العربية السعودية سوف تظل أكرب مصدر للبترول . برميل يومياً

رابع بل وستصبح . ألا حتتوي على أضخم احتياطي للنفط يف العاملوذلك  .(برميل يومياً أو أكثر

.بعد روسيا، وإيران، وقطر مباشرة قوة غازية يف العامل
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أما احتياطي ! يصل إىل مثانية وأربعني ألف مليار متر مكعب احتياطي الغاز يف روسياللعلم فإن 

وأما ليبيا فيبدو أن فيها . ألف مليار إيران فيصل إىل مثانية وعشرين ألف مليار، وقطر ستة وعشرين

ويقدر . احتياطا غازيا ضخما ولكنها ال تستخرج منه حاليا إال القليل من أجل االستهالك احمللي

يف  احتياطيها من النفط فهو األولوأما . اخلرباء هذا االحتياطي بألف وثالمثائة مليار متر مكعب

ولكن رمبا زاد ألن البحوث االستكشافية ال تزال  .إفريقيا ويقدر حبوايل اخلمسني مليار برميل

ويبدو أم . جارية على قدم وساق من قبل الشركات األمريكية والربازيلية واجلزائرية وسواها

الطلب على البترول والغاز سوف يزداد ومبا أن . اكتشفوا آبارا جديدة واعدة يف اآلونة األخرية

وإذا ما عرفت كيف . ل سوف تستفيد وتغتين أكثر فأكثرفإن هذه الدوأكثر يف السنوات القادمة 

.تستخدم هذه الثروة بشكل جيد فإا ستحقق تقدما كبريا لشعوا يف السنوات القادمة

  :واآلن ماذا عن العراق؟ التقرير يقول ما يلي

 العراق سيصبح قادراً على تصدير أربعة مليون برميل نفطإذا ما حتسنت األوضاع األمنية فإن 

وأما احتياطي النفط . أي بعد السعودية مباشرة وقبل ليبيا: يومياً خالل السنوات اخلمس القادمة

: وقد كشفت آخر االستطالعات عن مفاجأة جديدة. وجييء بعد السعوديةفيه فهو ضخم جداً 

وذلك بسبب  العراق ميتلك ضعف االحتياطي البترويل الذي كانوا يتوقعونه له حىت اآلنوهي أن 

هلذا السبب فإن أمريكا سوف تستميت يف حبه والتشبث به … تشاف آبار ضخمة غرب البالداك

وأمريكا … كاحلب… فالنفط يعمي ويصم !حىت ولو سقط هلا فيه عشرة قتلى يف اليوم الواحد

.تشم رائحة النفط يف كل مكان بسرعة الربق

فإنتاجه احلايل ال يتجاوز . بريةك يف جمال الغاز فإن العراق سوف يشهد تطورات إجيابيةبل وحىت 

..ثالثة وعشرين مليارا ٢٠٣٠املليارين متر مكعب يف السنة، ولكنه سيصبح عام 

وأما غازها فسوف . ٢٠٣٠وحىت  إيران فسوف يزداد نفطها بنسبة مخسني باملائة من اآلنوأما 

ولكنها عام مليار متر مكعب سنوياً  ١٧٨فهي تصدر حالياً . يصبح ثالثة أضعافيتضاعف أو 

…مليار سنوياً ٢٤٠سوف تصدر  ٢٠٣٠

احلرب العاملية الثالثة سوف حتصل يف إيران وهلذا السبب فعندما يقول لك جورج دبليو بوش بأن 

بعد أن وضع  يبلع غاز إيران مع نفطها أو يضعه يف جيبهفهو يريد أن  .فإنه يعرف عما يتحدث

ن خيوض حرباً عاملية مع الصني إذا ما أرادت وهو مستعد أل… غاز العرب ونفطهم كله يف جيبه
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ولكن كيف ال تريد وهي كالبالوعة ال يشبعها نفط العامل كله من أجل تصنيعها .. أن تقترب منه

..الصني تقترب اآلن قليال قليال من حبر العربوضتها؟ 

ول ال يستهان به فغنامها فيما خيص البتر. الكويت واإلمارات العربية املتحدةوال ينبغي أن ننسى 

 ٣(فهما تنتجان اآلن أكثر من مخسة مليون برميل يف اليوم . ولكن ليس الغاز على عكس قطر

 سوف تنتجان أكثر من تسعة مليون برميل٢٠٣٠ولكنهما عام ). للكويت ٢.١لإلمارات، و

ول ليست حمسوبة يف عداد الد سوريالقد فوجئت بان ). لإلمارات، وأربعة للكويت ٥.١(يومياً 

حمسوب فيها باالضافة  املغربوزادت مفاجأيت عندما علمت بان . العربية الفقرية باملصادر الطبيعية

..وبعض اآلخرين تونس ومصراىل 

املستقبل السياسي للمنطقة العربية

بعد أن حتدثنا عن الفلوس واإلمكانيات املادية والثروات الطبيعية ننتقل اآلن إىل السياسة وما 

ففي املدى املنظور، أي . وهنا تكثر املخاوف وتقل اآلمال باخلالص لسوء احلظ .سيحصل فيها

ولن يعرفوا االستقرار واالطمئنان واألمان . سوف تتعقد أكثر فأكثر٢٠٣٠أو  ٢٠٢٥حىت أفق 

. أما مشال إفريقيا فرمبا كان وضعها أفضل قليالً .وخباصة يف املشرق أو ما يدعى بالشرق األوسط

وال التوتر ، املشكلة الكردية، وال كذلك اإلسرائيلي لن ينحل على األرجح-يبفالصراع العر

  . ولن تنتهي املشكلة األصولية والتفجريات اإلرهابية، الشيعي/السين

عدد السكان العرب سوف يزداد لكن قبل أن ندخل يف تفاصيل كل ذلك دعونا نقول لكم بأن 

مليون  ٣٨٨مليون بدالً من  ٥٣٧بح عددهم ، وسوف يص٢٠٢٥بنسبة أربعني باملائة على أفق 

ولكن ينبغي أن ننقص منهم يف كلتا احلالتني عدد سكان إيران اليت حيشرها التقرير مع . حالياً

لنقل إذن بأن العرب سوف يكون عددهم أربعمائة وسبعة وثالثني مليون شخص عام . العرب

تصحرت أكثر سوف تكون قد  ولكن املشكلة هي أن بالدهم. النصف مليارأي حوايل : ٢٠٢٥

وإذا ما علمنا أن املناطق اجلافة لديهم تشكل اآلن . بسبب ارتفاع درجة احلرارة وتناقص األمطار

وهذا ما يشكل خطراً على العرب ألن . من أراضيهم فهذا يعين أن هذه النسبة ستزداد% ٨٧

بعد  بنسبة النصففاملاء سوف يقل عندهم . مشكلة املياه سوف تصبح حامسة يف املستقبل

. أو كليهما حصلت حروب على ماء الشرب أو الريوعندئذ رمبا . عشرين أو ثالثني سنة

..سوف يعطش العرب أيها السادة وسوف يصبح برميل املاء أغلى من برميل البترول: باختصار
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م وعدم القدرة على استيعا البطالة سوف تزداد بازدياد عدد السكان اهلائليضاف إىل ذلك أن 

بسبب الفقر  انفجارات اجتماعية أو انتفاضات مرعبةوبالتايل فرمبا حصلت  .يف سوق العمل

الذي يصل إىل حد اجلوع اللهم إال إذا أحسن العرب استخدام ثروام الطبيعية وأجروا إصالحات 

ية جذرية على أوضاعهم االقتصادية وحسنوا أسلوب احلكم وحاربوا الفساد املستشري واحملسوب

لكن لندخل اآلن يف . يف املكان املناسب، اخل) أو املرأة املناسبة(والرشاوي ووضعوا الرجل املناسب 

.تفاصيل القضايا احلساسة املطروحة على املنطقة واليت ستظل تشغلها زمناً طويالً

اإلسرائيلي –الصراع العريب 

لسطينية قابلة للحياة على جزء من أرض يرى التقرير العام لالحتاد األورويب أنه إذا مل تنشأ دولة ف

فالقضية الفلسطينية هي قضية . فلسطني التارخيية فإن الصراع لن ينتهي بل سيتأجج من جديد

وبالتايل فهي جتيش العامل . القوميني العرب واإلسالم السياسي بل وحىت اليسار املضاد لإلمربيالية

ت فرص جناح احلل السلمي، زاد التطرف يف ينتج عن ذلك أنه كلما قل. العريب واإلسالمي ككل

والواقع . املنطقة وأصبح االحتاد األورويب نفسه يف خطر ألن الضربات اإلرهابية سوف تصل إليه

وهو عداء تارخيي قدمي . أن العرب يعتربون أن سبب كل املشاكل هو عداء الغرب لإلسالم

. ه تقريباً الوجود اإلسرائيلي يف فلسطنيوهم يعتربون أن الوجود األمريكي يف العراق يشب. اجلذور

أي الذي يضم أمريكا، واالحتاد األورويب، (وبالتايل فاحلقد على الغرب باملعىن الواسع للكلمة 

.سوف يزداد أكثر فأكثر إن مل تقم الدولة الفلسطينية ذات السيادة) وإسرائيل

نستنتج أن الغرب حتاد األورويب؟ ما الذي نستنتجه من هذا الكالم الذي كتبه خرباء كبار يف اال

أو قل إنه يوحي بذلك بشكل ضمين وغري . غري حريص على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

هناك خوف من أال يضغط الغرب على إسرائيل لكي تقبل بتسوية تؤدي إىل دولة  .مباشر

. إسرائيل :فالغرب يستطيع أن يضغط على كل دول العامل ما عدا دولة واحدة هي. فلسطينية

فهل نوى الغرب شرا على العرب؟ هل صمم على كسر شوكتهم بأي شكل لكي خيضعوا يف 

اية املطاف كما خضعت مناطق اخرى عديدة يف العامل؟ اذا ما استمر احملافظون اجلدد يف السلطة 

  .فاجلواب هو باالجياب
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الدميقراطية واحلركات األصولية

على . شرين سنة كما يقول التقرير ولن ختتفي من الساحةاحلركات األصولية لن تضعف بعد ع

وقد تستلم السلطة يف عدة بلدان عن طريق الدميقراطية الصورية  .العكس سوف تزداد قوة

كقمع الناس وإجبارهم : وقد تستخدم الدميقراطية لتحقيق أهداف غري دميقراطية .لصناديق االقتراع

ممنوع الشرب، ممنوع اللبس احلديث للنساء، : رديةعلى التزمت الديين وكتقليص احلريات الف

ممنوع االختالط، ممنوع تدريس نظرية التطور لداروين أو حىت معظم النظريات الفلسفية اليت 

.. تشكل فتوحات العقل البشري، التقيد احلريف بالطقوس والشعائر التقليدية املرهقة، اخل

وإذا ما احترم الغرب نتائج االنتخابات وقبل . واحلركات اإلسالمية تنقسم إىل معتدلني ومتطرفني

فإن املتطرفني سوف يصبحون يف خطر  كما حصل يف تركيا مثالًبوصول املعتدلني إىل السلطة 

ولكن إذا ما حصل العكس فإن املعتدلني سوف ينضمون إىل . وسوف تتقلص قاعدم الشعبية

.املتطرفني

إليديولوجيا الوحيدة اليت متارس جاذبية على سكان ينبغي العلم بأن األصولية اإلسالمية هي ا

وبقية اإليديولوجيات  تراجع القومية العربية واملاركسيةاملنطقة العربية مبشرقها ومغرا بعد 

.التقدمية

يفضل أن تنشأ ولكن حىت لو استغل اإلسالميون الدميقراطية لغايات غري حتررية وغري دميقراطية فإنه 

فهذا جيعل الناس يعتادون على قبول الرأي والرأي . ة متعددة األحزاب يف املنطقةدميقراطيات برملاني

ورمبا جعلهم يقبلون حبق االختالف يف الدين واملذهب . املضاد من خالل احلوار وتعددية اآلراء

ولكن عالقة اإلسالميني بالدميقراطية سوف تظل مهددة من قبل األقلية اجلهادية املتطرفة . والعرق

بل وتعتربها احنرافا عن الطريق املستقيم وخطيئة ال تغتفر يف . تكره الدميقراطية كرهاً شديداً اليت

.حق اهللا والدين

وإذا ما انتصر اجلهاديون املتطرفون على اإلسالميني املعتدلني فإنه سوف تكون لذلك 

:انعكاسات كربى ال يستهان ا

مث  حقد املتطرفني على كل املعتدلنيخالل سوف يترجم ذلك على الصعيد اإليديولوجي من -١

مطاردم واضطهادهم دف زعزعة التيارات الدميقراطية الوليدة املعتربة مبثابة أداة لإلمربالية 

.الغربية
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 اضطهاد الشيعةعلى الصعيد الديين سوف يؤدي انتصار القاعدة وبقية السلفيني اجلهاديني إىل -٢

.ما حصل يف العراق باعتبار أم هراطقة يف نظرهموسفك دمائهم من خالل اازر ك

أي إىل : بغزارة إىل خارج حدود العامل العريب تصدير اإلرهابسوف يؤدي انتصارهم إىل -٣

وبالتايل . دول االحتاد األورويب نفسها بل وحىت إىل إفريقيا السوداء واهلند وجنوب شرق آسيا

.ب ضد القاعدة يف العراقفليس من مصلحة أوروبا أن ختسر أمريكا احلر

   :يستنتج التقرير من كل ذلك ما يلي

أو الشكالنية، أي دميقراطية صناديق االقتراع، فإن  نواقص الدميقراطية الصوريةعلى الرغم من 

دعم القوى اإلسالمية املعتدلة من قبل الغرب هو أفضل طريقة لقطع الطريق على األصوليني 

…اجلهاديني السلفيني املتطرفني

اشتعال العصبيات العرقية والطائفية يف املنطقة

وهذا . سوف يشهد الشرق األوسط ومشال إفريقيا تفاقماً هلذه العصبيات يف العشرين سنة القادمة

يف  ركبت بشكل اصطناعيوالواقع أن هذه الدول . ما يهدد وحدة ومتاسك الدول املوجودة

لقد . العاملية األوىل وايار اإلمرباطورية العثمانيةمعظمها من قبل القوى العظمى الغربية بعد احلرب 

.ودون اي احترام ملكوناا العرقية والطائفيةشكلت بشكل اصطناعي تعسفي 

وإمنا حاولت  ال تعترف حبقوق األقلياتوبشكل عام فإن النخبة اليت حكمت هذه الدول 

سة واجلامعة ووسائل الدمج استيعاا وحققت بعض النجاح إبان القرن العشرين من خالل املدر

ولكن العملية انعكست بعد الثمانينات من القرن املاضي حيث أصبحت هذه . العديدة األخرى

كالرببر يف إفريقيا الشمالية، واألقباط يف مصر، األقليات تتحدى الدولة املركزية صراحة 

.واملسلمني غري الوهابيني يف السعودية

ولكن من بني كل هذه الصراعات هناك صراعان سوف يشهدان تطورات كبرية يف السنوات 

فلنتحدث . الشيعي/الصراع الكردي من أجل تشكيل دولة مستقلة، والصراع السين: القادمة مها

.عن كل منهما بالتفصيل

املشكلة الكـردية

. كيا والعراق وإيران وسوريايشكلون أقليات كبرية يف تريقول التقرير األورويب بأن األكراد 

والدولة اجلديدة اليت . وغالباً ما جلأوا إىل العنف لتحقيق مطالبهم اللغوية والثقافية والسياسية
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. تشكلت مؤخراً يف كردستان العراق ميكن أن تصبح النواة اليت يتوحد حوهلا كل أكراد املنطقة

أي االعتراف بالكيان : لة الكرديةيمن عليها املسأوبالتايل فالعشر سنوات القادمة سوف 

الكردي املتشكل يف مشال العراق كدولة مستقلة ذات سيادة أم ال؟

ولكن املشكلة . مشروطة مبوقف تركيا من األكرادوعالقة االحتاد األورويب بتركيا سوف تكون 

 سوريا،: الكردية ال ختص فقط العراق وإمنا ستؤثر أيضاً على مصري الدول الثالث األخرى

.وتركيا، وإيران

  :وهنا ينبغي أن نسجل املالحظة التالية

إال إذا تغريت اإليديولوجيا احلاكمة يف ال ميكن لتركيا وسوريا أن تعترفا حبقوق األكراد كاملة 

أما حالة إيران . أي اإليديولوجيا الكمالية يف تركيا، واإليديولوجيا البعثية يف سوريا: كال البلدين

باحلقوق اللغوية والثقافية لألقلية الكردية  طهران تعترف نسبياًلى األكراد ألن فتبدو أخف وطأة ع

فقد تستغل أمريكا األكراد على العكس . ولكن هذا ال يعين أن املشكلة قد حلّت أبداً. عندها

، الشيء الذي يسهل على واشنطن اإلطاحة هناك لكي ينتفضوا على النظام املركزي يف طهران

.وسوف تستخدم األقلية األذربيجانية أيضاً لنفس الغرض. ين والتخلص منهبالنظام اإليرا

الشيعي - الصراع السين 

إال إذا قبلت النخب العربية السنية بوجود هنا يالحظ خرباء االحتاد األورويب أن املشكلة لن تنحلّ 

ها األكرب ولكن مبا أن هذه النخب يف قسم. الشيعة كمواطنني متساوين يف احلقوق والواجبات

) أي اإلسالم السين(تعترب املذهب الشيعي مهرطقاً أو خارجاً على اإلسالم الصحيح األرثوذكسي 

فالشيعة يف املشرق العريب تعرضوا للتمييز . يف الظروف احلالية فإن احلل يبدو صعباً أو متعذراً

وال  و ظاهرة فارسيةالتشيع هبل أن الكثريين يتومهون أن . واالضطهاد الطائفي على مدار القرون

حيصل ذلك كما لو أن علي بن أيب طالب وفاطمة بنت حممد وذريتهما هم من . عالقة له بالعرب

أو لكأن إيران مل تكن سنية املذهب حىت القرن السادس عشر مث قلبت ! األجانب أو األعاجم

..شيعية بعدئذ

  ولكن هناك متغريات جديدة تطرأ اآلن

وبتشكله سوف يصبح صعباً . حتت أنظارنا منذ بضع سنوات يعيتشكل عراق عريب ش:أوهلا

: ونقصد ا. اضطهاد الشيعة واحتقارهمعلى الدول ااورة ذات األقليات الشيعية أن تستمر يف 
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هذا دون أن . السعودية، واليمن، والبحرين، وقطر، واإلمارات العربية املتحدة، والكويت

وال نقصد م . ليت ربع سكاا تقريبا من املذهب العلويا لبنان وسوريا بل وحىت تركياننسى 

وال أحد يتحدث عنهم ألن اجلميع . علويي لواء اسكندرون وإمنا علويني أتراك أو حىت أكراد

بل إا . يف أي حلظة كالقنبلة املوقوتة املشكلة قد تنفجرولكن . مشغولون باملسألة الكردية

مرة دون أن حتظى باهتمام وسائل اإلعالم كثريا على انفجرت يف السنوات األخرية أكثر من 

وبالتايل فاملسكوت عنه واملكبوت أصبح ينفجر يف كل مكان أيها . عكس املشكلة الكردية

وليس السبب هو االمربيالية واالستعمار . ابتدأت ولن تنتهي عما قريب ومشاكل تركيا. السادة

كما . ين يرفضون أن يروا الواقع كما هووالصهيونية كما يزعم القوجميون واألصوليون الذ

ويرفضون املساواة يف احلقوق بني خمتلف سكان البالد ألن االختالف العرقي أو اللغوي أو الديين 

و بالتايل فاملشكلة ليست . أو املذهيب يعترب جرمية يف نظرهم ولذلك فهم حياولون طمسه بأي شكل

وإمنا هي موجودة يف أعماق النسيج  . سياساممن اختراع األجانب وان كانوا يستغلوا لصاحل

أنظر كيف توجد أحياء شيعية أو سنية أو علوية أو درزية أو  .االجتماعي والتارخيي لبلداننا

اذهب إىل ! إمساعيلية أو مسيحية متمايزة عن بعضها البعض بل ومنفصلة يف نفس املدينة الواحدة

انستان أو الباكستان أو سواها من البلدان جتد نفس تركيا أو سوريا أو العراق أو لبنان أو أفغ

كما هو ويتحمل مسؤوليته بكل جرأة  يظهر فكر جديد يعترف بالواقعو بالتايل فما مل .. الشيء

ينتقل باتمعات العربية  فكر تنويريما مل يظهر . ووضوح وصدق مع الذات فال حل وال خالص

ومسلماا الفقهية والالهوتية العتيقة إىل عقلية العصور واإلسالمية كلها من عقلية القرون الوسطى 

احلديثة املتحررة من هذه املسلمات بالذات فال أمل يف املخرج من هذا االنسداد التارخيي اخلطري 

.الذي أصبح ينفجر يف وجوهنا هنا وهناك ويف كل مكان

سوف تستغرق وقتا  وإمنا لن حتصل بني عشية وضحاهاأقول ذلك وأنا واع بان هذه العملية 

وعندما حيصل هذا التطور . وبالتايل فأنا ال أطالب بكل شيء دفعة واحدة .طويال وعلى مراحل

الكبري أو النقلة النوعية يف العقليات لن يعود بوش وال أبو بوش قادرا على متزيق العراق وال سوريا 

ء إلسرائيل وأمريكا دون أن نقول كفانا ااما لألكراد بأم عمالوبالتايل ..وال تركيا وال إيران

كلمة واحدة عن السياسة اإلجرامية اليت اتبعت ضدهم منذ عشرات السنني من قبل النظام العراقي 

لقد كان األكراد الشعب الوحيد يف . البائد الذي مل يتردد عن قصفهم حىت باألسلحة الكيماوية
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لعاملية األوىل بسبب إلغاء مصطفى كمال املنطقة الذي حرم من تشكيل دولته املستقلة بعد احلرب ا

اليت أعطتهم هذا احلق وإجبار احللفاء على توقيع معاهدة لوزان ) ١٩٢٠(أتاتورك ملعاهدة سيفر

وتوزيعه على تركيا وإيران والعراق مث  تقطيع أوصال الشعب الكردياليت أدت إىل ) ١٩٢٣(

ي أصبح أقلية يف أربع دول بعد وهكذا حتطمت كل آمال الشعب الكردي الذ. سوريا بشكل أقل

واليوم جييء أردوغان لكي يسري على . أن كان أكثرية يف موطن آبائه وأجداده منذ آالف السنني

إذ أقول هذا الكالم ال ..يهدد األكراد باحلديد والنارولكي ) مع استنارة أقل(خطى سلفه الكبري 

فما ذه . بها حزب العمال الكردستاينيعين أين موافق على أعمال العنف اانية اليت قد يرتك

ولكن أجد من العار أن تسكت اجلماعة الدولية على اعتقال . الطريقة ينال األكراد حقوقهم

. قائدهم عبداهللا أوجالن بطريقة بشعة ومهينة للكرامة اإلنسانية من قبل األتراك قبل بضع سنوات

مث يطالب يف ذات الوقت باالنضمام . ويف ذات الوقت يرفض أردوغان أن يعترف مبجزرة األرمن

ال ريب يف أن تركيا أفضل من جرياا ..إىل االحتاد األورويب مومها بأنه حضاري دميقراطي إنساين

وعندما حتز احلزة كما يقال يكشف قادا عن وجه أقل . نسبيا ولكن ليس كثريا لألسف الشديد

وينبغي على القادة األتراك أن .. لتخلف سواءوبالتايل فنحن مجيعا يف ا .حضارية مما نتوهم بكثري

يكنسوا أمام بيتهم أوال قبل أن يطالبوا، وبإحلاح، باالنضمام إىل أرقى فضاء دميقراطي وسياسي يف 

.العامل

نعود إىل قصة الشيعة اليت ال ختتلف كثريا عن مأساة األكراد سوى يف كوم عانوا من التمييز 

نقول . يس على أساس عرقي لغوي وإمنا على أساس طائفي مذهيبواالحتقار على مدار التاريخ ل

أي يف  :يشكلون أكثرية يف بعض هذه الدول وليس فقط يف العراقذلك على الرغم من أم 

البحرين، واليمن إذا ما اعتربنا الزيدية شيعة وهم يف الواقع مذهب وسطي بني السنة والشيعة وان 

. ال يستهان به عدد الشيعة يف السعودية والكويتذلك أن يضاف إىل . كانوا أقرب إىل الشيعة

فهل سيستمرون يف معاملتهم كمواطنني من الدرجة الثانية أو الثالثة إىل أبد اآلبدين؟ يصعب ختيل 

ذلك ألن العامل يتغري ونظرية حقوق اإلنسان واملساواة بني البشر تنتشر يف كل أحناء العامل أكثر 

ة احلديثة اليت أصدرت اإلعالن الشهري حلقوق اإلنسان واملواطن واعترفت والفلسفة السياسي. فأكثر

هذا ما . بكرامة اإلنسان أيا كان سوف تتغلب على الفقه الطائفي القدمي طال الزمن أم قصر

حصل ألبناء األقلية الربوتستانتية يف فرنسا بعد أن احتقروا وسحقوا على مدار مائيت سنة 
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اآلن أصبحوا . ألصولية الكاثوليكية بأقل ضراوة من بن الدن والزرقاويومل يكن عتاة ا .متواصلة

من يعرف بان ميشيل . مواطنني مثلهم مثل غريهم هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات

روكار رئيس الوزراء السابق هو بروتستانيت أو ليونيل جوسبان او عشرات غريهم؟ من يعرف بان 

أي : هو كاثوليكي وال ينتمي إىل املذهب الغالب يف بالد لوثرهيلموت كول الذي وحد أملانيا 

هذه بالد حلت مشكلتها الطائفية ..وذلك على عكس شرودر أو مريكيل اخل. الربوتستانيت

.وأسست املواطنية على قاعدة فلسفة التنوير احلديثة

ابتدأ يف  ر الوطينفاحلوا. والواقع أنه حصلت بعض التطورات االجيابية يف السنوات األخرية عندنا

والكويت مثال ابتدأت تعطي . ألول مرة مع مكونات األمة األخرى وشارك فيه الشيعةالسعودية 

الكثري من حقوقها السياسية وابتدأت تسمح هلا باملشاركة الفعلية يف احلكم واحلياة  أقليتها الشيعية

؟ هل ستدفعها إىل تغيري نظرا فهل ستؤثر التجربة الكويتية على الدول ااورة. العامة للبالد

.ألقلياا الشيعية؟ رمبا

بعد أن وصلنا باحلديث إىل هذه النقطة ميكن القول بأن هناك ثالثة احتماالت ملستقبل الشيعة 

:حبسب رأي التقرير األورويب

.أخرياً النخب العربية السنية بعد أن مل تعد قادرة على إمهاهلم أو جتاهلهم تقبل مأن -١

 ختفيف التوتراتإذا ما حصلت الدمقرطة املتدرجة للمجتمعات العربية فإا قد تؤدي إىل -٢

قادر على جتاوز الطائفية  ظهور فكر تنويرياملذهبية بني السنة والشيعة متهيداً حللها يوماً ما بعد 

.واملذهبية

قاذ األقليات الشيعية يف تقيم إيران مع العراق الشيعي حموراً قوياً هادفاً إىل التدخل إلنأن -٣

ألنه قد يشعل حرباً مذهبية هائلة ال  أسوأ احللولوهذا . السعودية والبحرين ومنطقة اخلليج عموماً

ورمبا . وعلى أي حال فإن الدول الكربى أصبحت تتوقع هذه االحتمالية. أحد يعرف أين تتوقف

.فرق تسد: ستعماري القدميابتدأت القوى اخلارجية باستغالهلا منذ اآلن طبقا للقانون اال

فاملخطط اإلسرائيلي األمريكي ابتدأ يسيل لعابه على هذا الصيد الثمني الذي يسهل عليه عملية 

  . االختراق والتغلغل واهليمنة

" الروافض"ولكن ينبغي االعتراف بان الفقه التكفريي للقرون الوسطى الذي ينعت الشيعة بـ

في القدمي الذي ال يزال حيظى بالقداسة واملعصومية حىت حبسب مصطلح الزرقاوي والفقه الطائ
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. الكربى مفارقات التاريخوهنا تكمن إحدى . اآلن هو الذي سيحقق للمخطط األمريكي أهدافه

وقد أصبح العرب . فعدوك اللدود قد يكون هو الذي يساعدك على حتقيق أهدافك دون أن يدري

ملاذا؟ . فرييني على العراق أكرب من خطر األمريكانالسنة العقالء يدركون أن خطر القاعدة والتك

ألنه هو الذي دق إسفينا عميقا يف صميم الوحدة الوطنية العراقية عندما جرح الشيعة يف أعماقهم 

بعد أن كفرهم وأباح دماءهم متاما كما فعل القادر باهللا مع الشيعة واملعتزلة وبعض املذاهب 

ذي االستلهام احلنبلي  االعتقاد القادرير النص الشهري باسم انظ. اإلسالمية األخرى قبل ألف سنة

وبالتايل فالقصة قدمية واحلزازات . والذي قرئ آنذاك يف كل جوامع بغداد على رؤوس األشهاد

وما مل يتم تفكيكها من قبل فكر عقالين جديد كما فعل فالسفة . املذهبية راسخة يف العقول

. سيحية فال أعرف كيف ميكن أن خنرج من هذا املغطس اخلطريالتنوير يف أوروبا مع املذهبية امل

ورمبا هلذا السبب فإن التقرير األورويب ال يتحدث أبدا عن احتمالية انبثاق تأويل جديد للدين 

كما . أي تأويل يتجاوز االنغالقات الطائفية واملذهبية العتيقة الرازحة: اإلسالمي يف املدى املنظور

ن تظهر حركة تنويرية واسعة يف صفوف املثقفني العرب واألتراك واألكراد وال خيطر على باله أ

فهل املسلمون حمكومون باجلمود والفقه القروسطي القدمي إىل أبد الدهر؟ أال … واإليرانيني اخل

ميكن أن يتعلموا ويتثقفوا ويستنريوا مثلما حصل لألمم األوروبية املتقدمة اليت عانت من نفس 

لعصور السابقة؟ كنا نتمىن لو أن كتاب التقرير ذكروا هذه االحتمالية حىت ولو على املشكلة إبان ا

ولكن رمبا مل يكن . فاملستقبل سوف حيسم هنا على هذه األرضية بالذات.. سبيل التلميح فقط

تشبع املنطقة من االنفجارات واازر والذبح على اهلوية املستقبل القريب وإمنا البعيد بعد أن 

وكم أرجو أن .. على األقل مخسني سنةلكن مىت ستشبع؟ ليس قبل . احلسابات التارخيية وتصفية

.أكون خمطئا

مصري القوى العظمى بعد ربع قرن

فقط سوف أقول بان هذه . لن أتوسع يف معاجلة هذه النقطة ألن ذلك يتطلب عشرات الصفحات

سوف ) مس وعشرين سنة القادمةأي العشرين أو اخل(الشرحية الزمنية القصرية يف عمر الشعوب 

  : تشهد حدثا ال مثيل له يف التاريخ أو قل بداية احلدث

  . سوف يفقد الغرب هيمنته املطلقة على العامل بعد أن مارسها ملدة ثالثة قرون متواصلة
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أي الصني أساسا باإلضافة : وسوف ينتقل مركز الثقل العاملي إىل اجلهة اآلسيوية والعرق األصفر

: أخرى مخس وعشرين سنةولكن هذه العملية لن تبلغ مداها فعال إال بعد . بطبيعة احلال دإىل اهلن

فباإلضافة إىل النقص املريع الذي سيشهده العامل . ٢٠٣٠أو  ٢٠٢٠وليس  ٢٠٥٠أي على أفق 

الصني واهلند سوف املتقدم يف عدد السكان وخباصة االحتاد األورويب وروسيا واليابان، فان 

ووحدمها . ى التكنولوجيا املتقدمة وحتققان إجنازات صناعية واقتصادية غري مسبوقةتسيطران عل

وبالتايل فويل للغرب من تلك اللحظة اليت ابتدأت . العامل تقريبا نصف سكانسوف تشكالن 

على أوروبا أن تقف صفا واحدا وراء هلذا السبب قال طوين بلري بان .. تقترب رويدا رويدا

وإال فان الغرب سوف يفقد موقعه كقائد للعامل لصاحل كتلة  من كل شيءأمريكا على الرغم 

.حضارية وثقافية وتراثية أخرى

رمبا . ماذا يستطيع أن يفعل ضد حركة تارخيية جارفة ال تقاومولكن .. إنه يعرف عما يتحدث

 نقول ذلك على الرغم من إن. أخر اللحظة عشر سنوات أو عشرين سنة ولكنها آتية ال حمالة

وسوف تظل القوة العظمى . ٢٠٢٥سكان أمريكا سوف يزداد عددهم ولن ينقص على أفق 

األوىل يف العامل ولكنها لن تعود الوحيدة ولن تستطيع االستفراد بالقرار الدويل كما فعلت منذ عام 

وإذا ما خنرت عليها  .حتسب للصني احلسابعندئذ سوف تضطر إىل أن . وحىت اليوم ١٩٩٠

ورمبا اضطرت اليابان عندئذ إىل االلتحاق بالصني وفك حتالفها مع أمريكا . رعبهاالصني فسوف ت

. وعلى أي حال فهي تنتمي إىل نفس الفضاء احلضاري التارخيي الثقايف. من أجل محاية نفسها

وهلذا السبب قال صموئيل هانتنغتون يف كتابه صدام احلضارات بان عامل اإلسالم والعامل الصيين 

..ومعهما ستقع الواقعة. ي يشكالن أكرب خطر على الغرب وحضارتهشيوسوالكنف

مليون  ٣٦٤وسوف يبلغ عدد سكاا . ستظل أمريكا أهم قوة يف العامل ٢٠٣٠ولكن حىت عام 

يف العامل فإا  أفضل مخسني جامعة كربىومبا أا حتتوي على . مليون حاليا ٢٨٨نسمة بدال من 

علمي والتكنولوجي بل وتفوقها على مجيع الكتل احلضارية ستحاول احملافظة على تقدمها ال

أما حنن العرب  .٢٠٥٠يعين أن اهليمنة الصينية لن تبتدئ فعال قبل عام وهذا . األخرى أيا تكن

وال نعرف . سننتقل من هيمنة إىل أخرىوإمنا  .فلن نكون على األرجح ال يف العري وال يف النفري

وطأة علينا من اهليمنة األمريكية أم ال؟ كل هذا علمه يف ضمري هل ستكون اهليمنة الصينية أقل 

أمل نقل لكم بان علم املستقبليات ليس علما يقينيا مائة باملائة؟ نقول هذا وخباصة إذا كان . الغيب
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وأعظم املفكرين ال يستطيع أن يرى ..هذا املستقبل بعيدا جدا وبالتايل فالرؤيا تظل غامضة وضبابية

بلى كانط رأى إىل أكثر من مائة سنة عندما تنبأ تقريبا . الثني أو أربعني سنة قادمةإىل أكثر من ث

ومعلوم أن الرئيس األمريكي ودرو ويلسون . بتشكيل األمم املتحدة أو على األقل عصبة األمم

.كان من تالمذته املعجبني

فهو يظهر لك بشكل . مأنظر شرح هابرماس الرائع لكتابه عن كيفية حتقيق السالم الدائم بني األم

ولكن يف ذات الوقت . دقيق حجم املسافة الزمنية والفكرية والعقلية اليت تفصلنا عن عصر كانط

يكشف لك كيف أن هذا األخري استطاع حبدسه الفلسفي اخلارق أن خيترق حجب العصور 

الثورة  وأما جان جاك روسو فقد تنبأ حرفيا تقريبا باندالع. ويصل إىل مشارف عصرنا تقريبا

قبل أن حتصل خبمسني سنة يف وقت كان  نيتشه تنبأ باحلروب العامليةهذا يف حني أن . الفرنسية

معظم املفكرين يعتقدون بان الناس حتضروا يف أوروبا وخلفوا وراءهم عصر احلروب واهلمجيات 

 فهؤالء فالسفة من العيار. روسو أو نيتشه أو كانطولكن ليس كل الناس .…إىل غري رجعة

عنوان كتاب هابرماس هو ..(واهللا أعلم. الثقيل، وال يظهرون إال كل مائة أو مائيت سنة يف التاريخ

. سريف: منشورات). أو لفكرة كانطية(الذكرى املئوية الثانية لنظرية كانط : السالم الدائم: التايل

١٩٩٦. باريس

  


