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إمربيالية ما بعد احلداثة
  

  
  

.اجلغرافية السياسية واللعبة الكربى: إمربيالية ما بعد احلداثة: الكتاب--
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إمربيالية ما بعد احلداثة

اجلزيرة نت/زياد مىن/ عرض

ووسط " الشرق األوسط"، معروف عامليا بكونه متخصصا بشؤون صحفي كندي شهريصاحب هذا الكتاب 

عاش يف االحتاد السوفيايت ومن مث يف . جمال االقتصاديف  جامعة تورنتو وكمربدجخترج يف . آسيا وروسيا

.مستشارا لألمم املتحدة وكاتبا ومترمجاروسيا وانتقل بعدها إىل أُزباكستان بصفته 

، لكنه مساهم معروف يف عدة وسائل إعالم شهرية ومنها صحيفة األهرام املصريةوهو متفرغ حاليا للعمل يف 

اليت عقدت " قمة قادة من أجل التغيري"، كما أدار أعمال اجلنوب أفريقية قناة اجلزيرة وإذاعة صوت الكيب

  .يف مدينة إسطنبول يف العام املاضي، وكان من ضمن املتحدثني فيها

  املصطلحات ومعانيها

تثري عند كثري من القراء حساسيات، قد " اإلمربيالية"و" ما بعد احلداثة"و" احلداثة"أن مصطلحات ال شك

وقد يرى البعض أن كثريين من اجلهلة أساؤوا استخدام هذه املصطلحات وطبقوها . لدى البعضتكون مفرطة 

  .تطبيقا غري مناسب على جمتمعاتنا

  
  

.افية السياسية واللعبة الكربىاجلغر: إمربيالية ما بعد احلداثة: الكتاب-

إرِك ولبِرغ: املؤلف-

٣٠٠: عدد الصفحات-

أطلنطا، الواليات املتحدة، كلَرِيت برِس: الناشر-

٢٠١١األوىل : الطبعة-



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٧من ٣                                        ٢٠١٢-مايس          

ويعده جزءا من لغة خشبية  "اإلمربيالية"ميتعض من استخدام مصطلح كما أننا على قناعة بأن البعض 

قد " إمربيالية"لكن يف الواقع أن مصطلح . معسكرها العاملي، رابطًا بني اجلهتنيتكسرت مع هزمية الشيوعية و

وكي ال  .عدة دول أوروبية مستعمرةلإلشارة إىل  يف القرن السادس عشراستخدم للمرة األوىل يف أوروبا 

ت نقع يف فخ األحكام املسبقة على أي من مصطلحات الكتاب ومفرداته، من الضروري توضيح بعضها ذا

.العالقة

أو احملافظة " territorial: أي"خلق عالقات اقتصادية وثقافية وحملية": إمربيالية"لذا فإن املقصود مبصطلح 

  .اهليمنة والتبعيةمثل هذه العالقات القائمة على   على

ري عالقة هيمنة وتبعية مت تنظيمها بني املركز اإلمرباطواستخدم املصطلح ليغطي أي  إدوارد سعيدالراحل 

، اليت تعين حكم "الكولونيالية"أو " االستعمار"عن " اإلمربيالية"لذلك وجب متييز . واهلامش احمليط اخلاضع

ممارسة "مع هذا فإن الراحل إدوارد سعيد يقول إن اإلمربيالية تتضمن . دولة أراضي وشعب دولة أخرى

  ".املتروبول املركز العملية والنظرية واملوقف حلكمه أراضِ قصية

، أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينفقد استخدم للمرة األوىل يف " ما بعد احلداثة"ما مصطلح أ

سواء يف الفنون أو اآلداب أو اهلندسة املعمارية، علما  يتغري مع تغري مادتهعلى املعىن حيث وليس مثة من اتفاق

لذا من األفضل جتنب اخلوض يف متاهات . اثةبأن مثة حديثا مطوال يف الغرب الرأمسايل عن ما بعد احلد

  .اصطالحية وااللتفات إىل حمتوى الكتاب

برعاية الواليات ) ناتو(قيام حتالفات مع حلف مشال األطلسيتعين، وفق املؤلف، " إمربيالية ما بعد احلداثة"

  .لتكتالت الكربىوالنزاعات والتنافس بني الدول وا عامل سلمي متحد خالٍ من احلروباملتحدة دف خلق 

ومثة ". السوق األوروبية املشتركة"الذي كان امسه " االحتاد األورويب"وقد بدأ هذا أوالً يف أوروبا مع تأسيس 

معلومات عن أن إعادة تأسيس اجليش العراقي وقواه األمنية وتدريبهما مت وفق متطلبات حلف الناتو وبالتايل 

رئيس االحتاد األورويب هرمن فَن رمبوي أكد  .ا العاملية يف املنطقةخطط الواليات املتحدة األمريكية وأهدافه

  ".إمربيالية ما بعد احلداثة"، مبا يعين، دوما وفق املؤلف زمن الدول املهيمنة قد وىلهذا األمر عندما صرح بأن 

ألقطاب، مع متعدد اجلوانب وا اقتصاد عاملي طوعيومثة رأي غري ناضج بأن إمربيالية ما بعد احلداثة هي 

حلف الناتو ، يتجاهل، عمدالكن هذا التعريف . صندوق النقد الدويل والبنك العاملي ومنظمة التجارة العاملية
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اليت ترفض االنصهار يف النظام العاملي اجلديد وحتاول احملافظة على نفسها " الدول املارقة"كونه أداة تنفيذية ضد 

  .بصفة دول قومية حديثة

التعريف اتزأ حقيقة أن الواليات املتحدة، وبالتايل إسرائيل، هي دول قومية حديثة كما يتجاهل هذا 

)modern nation states .( ا دولة يهودية إال تأكيدوما محاس الغرب ملطالب الدولة الصهيونية بإعال

  .هلذه الصفة اليت حياول الغرب نزعها عن الدول األخرى

"

وخلق عامل جديد متعدد األطراف " إمربيالية ما بعد احلداثة"طوة على طريق مواجهة بوصفها خ" بركس"تأسست جمموعة 

ال يمن عليه الواليات املتحدة األمريكية

"  

ضمن إطار هذه املصطلحات، يرى الكاتب أنه على املرء النظر إىل النزاعات والصراعات القائمة بني الغرب 

اليت تقوم يف بعضها مثل سوريا وإيران، من دون  وأعمال التخريب" املارقة"من جهة، وبقية دولة العامل ) ناتو(

، ومن بعد ذلك غزو أفغانستان وبعد ذلك وتقطيع أوصاهلا إىل دول قومية حديثةأن ننسى غزوه يوغسالفيا 

.إخل.. حبرية أوروبيةويضاف إىل ذلك ليبيا جلعل البحر األبيض املتوسط .. العراق

الربازيل، " (برك"فهم املشكالت اليت تواجهنا وأسباا، وما تأسيس جمموعة فقط ضمن هذا املنظور ميكن 

بعد انضمام مجهورية ) BRICS" (بركس"، وأضحت ٢٠٠٨اليت تأسست عام ) وروسيا، والصني، اهلند

وخلق عامل جديد " إمربيالية ما بعد احلداثة"خطوة على طريق مواجهة ، إال ٢٠١٠جنوب أفريقيا إليها يف عام 

  .دد األطراف ال يمن عليه الواليات املتحدة األمريكيةمتع

  الكتاب

لتوضيح أسباب األزمات اليت يعيشها العامل،  لكشف النظام العاملي اجلديد وأهدافه وتفرعاتهاملؤلَّف املخصص 

إن تركستان : ١٨٩٨الذي قال يف عام  اللورد كرزنبدأه الكاتب مبقولتني، واحدة حلاكم اهلند األسبق 

وفارس تبدو أمساء تدل على مناطق قصية أو ذكريات تقلبات غريبة ورومنطيقية " عرب حبر قزوين"فغانستان ووأ

  .صراع لعبة السيطرة على العاملالذي يتم على سطحه  قطع على رقعة الشطرنجلكنها النسبة يل . حمتضرة

يف ) LSE("مدرسة لندن لالقتصاد"، مؤسسهلْفُرد مكندركما أضاف مقولة إىل اجلغرايف اإلجنليزي الشهري 

من حيكم أوروبا الشرقية : جاء فيها ١٩١٩مطلع القرن املاضي ومستشار القوى املنتصرة يف مؤمتر باريس عام 

  .يسيطر على القلب، ومن يسيطر على القلب حيكم جزر العامل، ومن يسيطر على جزر العامل حيكم العامل
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دف الوصول إىل فهم صحيح لألحوال اليت نعيشها،  تاريخ تطور العالقات الدوليةالكتاب رحلة مطولة يف 

ومن أجل الوصول إىل هدفه وتأكيد استنتاجاته اليت حيويها . وأسباب أزمات العامل، احلقيقية منها واملصطنعة

ومخسة  )وسطاإلمربيالية يف وسط آسيا والشرق األ: اللعبة الكربى(عنوان املؤلف، فقد قسمه إىل مقدمة 

إمرباطورية ضد : اللعبة الكربى الثانية/ ٢. إمرباطوريات متنافسة: اللعبة الكربى األوىل/ ١: هي(  فصول

اللعبة الكربى / ٤. إسرائيل، إمربيالية ما بعد احلداثة-الواليات املتحدة: اللعبة الكربى الثالثة/ ٣. الشيوعية

نقد أدب (واستنتاجات ومالحق مهمة ) كثر، ألعاب كثريةالعبون / ٥. الثالثة، إسرائيل إمربيالية ونصف

، حتالفات اللعبة الكربى الثالثة، مجهوريات االحتاد السوفيايت السابق يف اللعبة الكربى "اللعبة الكربى اجلديدة"

با يف وقد أبلغين املؤلف أن الترمجة العربية ملؤلفه ستصدر قري. ، إضافة إىل عدد من املصورات واخلرائط)الثالثة

  .بريوت

اللعبة ". اللعبة الكربى"حيث يطلق عليها امسا جامعا هو  ثالث مراحل من التطور اإلمربيايلاملؤلِّف يعرف 

حيث تصارعت فيما بينها على السيطرة على خمتلف  باإلمربيالية الكالسيكيةمرتبطة ) GGI(الكربى األوىل 

  .بقاع العامل الضعيف وثرواته

اليت خاضها الغرب بقيادة الواليات املتحدة باردةً يف " احلرب الباردة"هي ) GGII(انية واللعبة الكربى الث

املتحدة األمريكية وإحلاق اهلزمية  تثبيت هيمنة الواليات، دف "الثالث"أوروبا، وساخنةً يف بقاع العامل 

  .باملعسكر الشيوعي

مع أن الكاتب يقول (هزمية املعسكر الشيوعي  ، وبدأت معهي ما نعيشه اآلن) GGIII(اللعبة الكربى الثالثة 

تتميز هذه املرحلة بأا مرحلة إمربيالية ما بعد احلداثة، وميكن وصفها بأا . ومستمرة إىل اآلن") ايار"عنه 

  .مرحلة اهليمنة األمريكية على العامل عرب قدرة عسكرية مطلقة

تسري وفق املقوالت اليت أوردها املؤلف يف مدخل  ، فهيوسط آسياأما املنطقة الواجب اهليمنة عليها، أي 

وكان . واجب إما إخضاعها وإما تدمريها ككيانات سوريا وإيران إال عقبات يف الطريقالكتاب، وما 

  .احتالل العراق جزءا من اخلطة

ولذا . عليه اليت حيتاج العامل الصناعي إليها، واهلدف يكون بالتايل السيطرة الثروات الطبيعيةفوسط آسيا حيوي 

وجب عدم االلتفات إىل كل لغو الغرب االستعماري عن حرية الشعوب وحقوقها يف تقرير مصريها ومواجهة 

  .الطغيان وما إىل ذلك من املفردات اليت تفقد معانيها السامية عندما يتكلم ا عتاة اإلمربياليني
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"

" اللعبة الكربى" الطريق أو حياول تعطيل مشروع ومن يقف حجرة عثرة يف، هدف اإلمربيالية هو اإلمساك بوسط آسيا

ستعمل على إزاحته -السيطرة على العامل" لعبة"- الدموي 

"  

ومن . السيطرة على العامل وثرواته: ، أي"اللعبة الكربى"، جتري فوقه رقعة شطرنجالعامل، كما يقول املؤلف، 

 ار األمن القومي زبغنيو برجنسكيمؤلف مستشلديه شك يف صحة استخدام املصطلح فله أن يعود إىل 

رئيس وكالة االستخبارات األمريكية األسبق  ووليم كيسي، علما بأنه هو "رقعة الشطرنج الكربى"وعنوانه 

كما عد برجنسكي أوروبا إحدى ساحات . ، ودوما حسب املؤلفعدا اإلسالم السياسي بيادق عليها

.احلرب االقتصادية اجلغرافية

وموقف الواليات املتحدة  االنتفاضات العربيةيف املنطقة ونظرة إىل  اعات اليت نشهدهاالصرلذا فإن كل 

اهلدف هو إمساك اإلمربيالية . األمريكية منها، مهم لفهم طبيعة املرحلة والتحديات احلالية واخلطط املستقبلية

ومن يقف حجر . ي وما بينهمابوسط آسيا وبالتايل كافة اخلطوط اليت متتد من الصني شرقًا إىل احمليط األطلس

تعمل على  - السيطرة على العامل" لعبة"-الدموي " اللعبة الكربى"عثرة يف الطريق أو حياول تعطيل مشروع 

  .إىل ما شئتم من ذرائع ومسميات معروفة حتت خمتلف املسميات من حقوق اإلنسان والدميقراطيةإزاحته 

  مالحظات أساسية

أكرب بكثري مما تستحقه حيث عدها " اللعبة الكربى"ل والصهيونية مكانة يف املؤلف، يف ظننا، منح إسرائي

وليس هلا حرية اختاذ قرارات متس أو تؤثر يف مصاحل  تبقى دولة تابعةيف ظننا أن إسرائيل ". إمربيالية ونصف"

  .الواليات املتحدة اإلستراتيجية أو حىت اآلنية

عندما حاولت إاء احلرب بعدما تبني هلا ارتفاع الكلفة وأا  ٢٠٠٦وقد تبني هذا يف عدواا على لبنان عام 

فما كان من الواليات املتحدة، عرب كوندوليزا رايس، إال أن أبلغتها أن قرار إاء وصلت إىل طريق مسدود 

  .احلرب ليس بيدها وإمنا بيد واشنطن

جزء من حرب نفسية ونوع من نفخ و لغو إسرائيلي عن مهامجة إيران هراء وكالم لالستهالكولذا فإن أي 

قرار مهامجة إيران ذو أبعاد إستراتيجية خطرية على املنطقة بأكملها بسبب علم الغرب امتالكها أسلحة . الذات

نووية، على ما تفوه به رئيس وزراء بريطانيا أخريا، عدا عن األسلحة الكيماوية والبيولوجية، ولو كانت مثة 

كما أن إسرائيل . حدة لتدمري مقدرات إيران العسكرية واالقتصادية ملا انتظرت حلظةإمكانية لدى الواليات املت
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ال متتلك القوة العسكرية الالزمة لتوجيه ضربة تضمن عدم متكن األخرية من الرد ردا عنيفًا، بل من احملتمل أن 

  .كاسح على إسرائيل ستستبق احلدث بشن هجوم صاروخيإيران نفسها 

بإكثار حديثه عن   وذلك منح إسرائيل موقعا أهم من حقيقتهااليت نرى أن الكاتب بالغ فيها، أنه املسألة الثانية 

أساسا  يعتمد النظرية املاركسيةالكتاب، الذي . اليهود والصهيونية ودورهم يف الواليات املتحدة وسياساا

لك السعي وراء الربح، معتمدا ويعين بذ. الرأمسالية هي اليهودية: لتحليالته، جيب أن يذكر بقول ماركس

  .التعريف الشعبوي لليهودية الذي كان سائدا عالنية يف أوروبا يف أيامه

لقد جنح املؤلف يف توصيف األحوال السائدة وأهداف إمربيالية ما بعد احلداثة وتوضيح أا استمرار لإلمربيالية 

ون مرجعا مهما لفهم أحداث تارخيية وحالية، وسيك، كما كبريا من املعلوماتالكالسيكية، يف كتاب حيوي 

  .وتوقعات مستقبلية

  


