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  النفس المقهورة

  سيكولوجية السياسة العربية

 

  

  محمد احمد النابلسي .د: لكاتب ا

   صفحة من الحجم الكبير ٣٧٦يقع الكتاب في 

  ١٩٩٩ ١بيروت ط -دار النهضة العربية: الناشر

  وهو صادر في طبعته الثانية عن مركز الدراسات النفسية في لبنان

للدكتور " السياسة العربية النفس المقهورة سيكولوجية"عن مركز الدراسات النفسية بلبنان صدر كتاب / بيروت

ويعرض لتوقعات المؤلـف لمـستقبل أمريكـا    المستقبلية  والكتاب يدرج في خانة الكتب. محمد أحمد النابلسي

 :ومـن هـذه التوقعـات أقـوال المؤلـف     . تحليالت تعود إلى عهد كلينتون  فيوالعالقات العربية األمريكية

  .ب بعد كلينتونالمتحدة ستعرف سنوات شديدة الصخ إن الواليات -

 .الرؤســاء األمــريكيين المحتــرمين بــاحترامهم الــشرعية الدوليــة إن الـرئيس كلينتــون هــو آخــر  -

 .األوسط من أسلحة الدمار الشامل والخالص من الكابوس النووي اإلسرائيلي الدعوة إلخالء الشرق - 

وجـه الـرئيس    جعلها تنفجر فيمما سي. كلينتون المشاكل تركة ثقيلة لخلفه وتعامله معها بحلول مؤقتة ترك -

 التالي لكلينتون

 .اعتماد كلينتون مبدأ تصدير الفوضى للخارج  -
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يعـين القـارئ    وهو استذكار. قراءة الكتاب تعيد لذكرى القارئ مفاصل سياسية مقررة من عهد كلينتون إن -

ت مـن زاويـة   هـذه الموضـوعا   واألهم أنه يتناول. ربط الراهن العالمي بما قبله من أحداث ومواقفعلى 

  . مستقبلية تكاد تبتعد عن السياسة المباشرة-استقرائية 

  سيكولوجية السياسة العربية... النفس المقهورة 
  محمد احمد النابلسي .د: للكاتب 
  جامعة طنطا- كلية التربية/ أستاذ علم النفس /الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب/ عرض

فالتعرف إلى نمط سلوك فرد     . نية وهو مرتبط مباشرة بالعلوم النفسية     علم المستقبليات من  أحدث العلوم اإلنسا      

بهذا تتبـين لنـا     .يساعدنا على توقع ردود الفعل المحتملة لصاحب هذا السلوك        أو جماعة معينة من شأنه أن       

إال لكن هذه األخيرة لم تظهر إلى حيز الوجود         . السيكولوجية وبين المستقبليات  العالقة الوثيقة والعضوية بين     

حاجة السياسة إلى علم ضابط ومعياري لالقتراحات اإلسـتراتيجية المبنيـة           بدعم من السياسة وتحديداً بسبب      

 فقد كان من    السياسة ال تتحمل األخطاء اإلستراتيجية    وبما أن   . على قواعد التحليل الذاتي للعاملين في مجالها      

  . ن للطروحات اإلستراتيجية وسائل قياس وحكم موضوعييالطبيعي أن تسعى جاهدة للبحث عن

مثـل تحـول الـسلطة وصـدام        (وإذا ما استثنينا بعض الترجمات العربية لعدد محدود من كتب المستقبليات            

ونحن نرى في المقابـل     . خلو من هذه الدراسات والكتب    يمكننا القول بأن المكتبة العربية      ) الخ.. الحضارات  

 العولمة وتتوزع مواقف قبولها ورفضها ثم اإلقبال عليها بشروط          اكتظاظ هذه المكتبة بمئات الكتب التي تناقش      

  . الخ.. 

خصوصاً وأن . أهمية فائقة "  سيكولوجية السياسة العربيـة -النفس المقهورة " أمام هذه الوقائع رأينا لكتاب     

 الطب النفسي    هو أحد أهم األطباء النفسيين العرب وأكثرهم اهتماماً بفرع         لدكتور محمد أحمد النابلسي   مؤلفه ا 

  .   االجتماعي بمتفرعاته بما فيها الطب النفسي السياسي–

فيعرض لها وألفكارهـا    . بقائمة من أهم وأشهر كتب المستقبليات     بداية يقوم النابلسي بتعريف القارئ العربي       

هـل  : " نـا السؤال الذي يطرح نفسه ه    . ثم ينتقل إلبداء رأيه بهذه المنطلقات     . األساسية ولمنطلقاتـها النظرية  

  . يمكن للمؤلف أن يختصر مثل هذه الكتب في عدة صفحات بالرغم من حداثة طروحاتها وصعوبتها؟ 

وكانـت  . وتحديداً في مقالة نشرتها المجلة في أربعة صفحات فقـط         " شؤون خارجية " ونجد الجواب في مجلة     

لخـيص الرؤيـة المـستقبلية      وكانت هذه الصفحات كافية لت    . لصموئيل هنتنغتون " صدام الحضارات " بعنوان  

لكنه اسـتغل   . هذه المقالة ل، وعندما وسعها المؤلف وأصدرها في كتاب فإنه لم يضف إضافات أساسية             للمؤلف

إمكانية اختصار هـذه الكتـب وعرضـها فـي          وبهذا تتأكد لنا    . مساحة الكتاب للدخول في شروحات تفصيلية     

على طريق حـضارة    "و  " تحول السلطة ": كتب التالية على غرار ما فعله المؤلف الذي يعرض لل       صفحات قليلة   

" خرافة المواجهة " و  "  األلفية الجديدة " و  " تآكل المصالح األميركية  "و  " صدام الحضارات " و  " عالمية جديدة 

" و     " مثلـث الـشؤم   "و  " األساطير المؤسسة للسياسة اإلسرائيلية   "و  " الصراع الداخلي " و  " نهاية العلم " و
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" العولمة" و   " الحروب المقدسة  –إله المعارك   " و  "  قديمها وحديثها  –األنظمة العالمية   "و  "  اطرةقراصنة وأب 

  ". النظر غير المتساوي" و

بعد هذا العرض الشامل ألهم الكتب والنظريات المستقبلية ينتقل المؤلف لعرض الراهن السياسي العالمي الذي               

  : عتمد هذا الراهن على عنصرين أساسيين هماحيث ي. تنطلق منه هذه الدراسات المستقبلية

  .    المعلوماتية وثورة االتصاالت-١

  .   العولمة بوجوهها المختلفة واالقتصادي منها خصوصاً-٢

فيتطرق إلى مناقشة سيكولوجية للمعلومات وإلمكانية توظيفها في اتجاهات خاطئة وبالتـالي إمكانيـة إسـاءة                

ويمكـن  . يكون قاتالً  فيرى أن مزيجهما يمكنه أن       المعلوماتية وبين العولمة  ن  ثم يربط النابلسي بي   . استخدامها

عولمة المعلومات المختصة ببيئة معينة يمكنه أن يجلـب األذى إلـى البيئـات              تبسيط وجهة نظره بالقول بأن      

ل  اختصاصي لكنه صعيد ال يقبل الفص      -والمؤلف يناقش هذه المواضيع على صعيد نظري      . األخرى المتعولمة 

  . عن الصعيد السياسي

 –ويأتي المؤلف إلى محاولة تطبيق هذه المعطيات المتحكمة بالسياسة العالمية في مجـال الـصراع العربـي                  

سيكولوجيا األسطورة في اإلرهاب الـصهيوني واألسـاطير اإلسـرائيلية          : فنراه يناقش مواضيع  . اإلسرائيلي

الهويـة اإلسـرائيلية    (  لدى اليهود اإلسـرائيليين      تماءأزمة االن  كما يتطرق لمناقشة     .٤٢٥المؤسسة للقرار   

 بوصفه  المؤرخين اإلسرائيليين الجدد  والقوة النووية اإلسرائيلية كما عرض هذا الفصل لمشروع         ) وطروحاتها

وقضية الصراع بين العرب وإسرائيل تعيد طرح أزمة االتصال بـين العـرب             .  مشروعاً لما بعد الصهيونية   

 عن التوجه   عبثية الخطاب العربي العاجز   حيث يرى المؤلف    . لجديد وإشكاليات هذا التواصل   والنظام العالمي ا  

وذلك انطالقاً من قناعـة المؤلـف بـأن         . أزمات الخطاب السيكولوجي العربي   ويشير إلى   . في زمان العولمة  

ر البـديل العملـي    يعطي للـسيكولوجيا دو   وبالتالي فإن النابلسي    . البراغماتية هي من نتاج الفكر السيكولوجي     

ومن هنا أهمية   . صالح لالستخدام في زمن العولمة    وهذا البديل وإن كان قاصراً ولكنه سائد و       . لإليديولوجيات

وعلى الطرف اآلخر يجهد المؤلـف لتقـديم صـورة موحيـة            . مناقشة أزمات الخطاب السيكولوجي العربي    

ذا الواقع ضروري إلقامة عالقة حد أدنى مع        فهو يرى أن استيعاب ه    . واقع الواليات المتحدة  وموضوعية عن   

نحرافات الرؤساء األميركيين والميليشيات األميركيـة      ا: لذلك نراه يتطرق لمواضيع من نوع     . القطب األوحد 

. تحليالً نفسياً لشخصية الرئيس كلينتـون     ومن ثم فهو يقدم     والقوة اليهودية في أميركا     ) العنصرية(البيضاء  

وهـي  . ارئ إلقامة المقارنات بين سلوك كلينتون السياسي وبين سـلوك اإلدارة الحاليـة            وهذا التحليل يدفع الق   

 ولم يشأ المؤلف إضافة هذه المقارنات الـى         ١٩٩٩مقارنات يفتقدها الكتاب الذي صدرت طبعته األولى العام         

وهو موضوع ال   ". باإلرها"وينتهي الفصل بمناقشة التهمة الملصقة بالعرب وهي تهمة         . الطبعة الثانية الحالية  

  . يزال مثار نقاشات على أكثر من صعيد
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 متخذاً من الكوارث اللبنانيـة نموذجـاً        سيكولوجية الكوارث العربية  الفصل السادس يخصصه المؤلف لدراسة      

سـيكولوجية  "وثـامن بعنـوان     " الشخصية العربية في عـالم متغيـر      : " ويليه فصل سابع بعنوان     . لدراسته

  " . السيكولوجيا في مجال التجسس" صل العاشر واألخير فيحمل عنوان أما الف". الشائعات

حتى . يخرج على مألوف ما يسمى بكتب المقاالت المجمعة       وهو  . والكتاب يعتمد منهجية مخالفة بعض الشيء     

 فالمؤلف يعرض لثالثين كتاباً من أهم كتـب       . يبدو أن هذا الطراز من الكتب سيكون غالباً خالل الفترة القادمة          

ولم يكن المؤلف ليواجه صعوبة تذكر لو أنه حاول صياغة          . الفكر السياسي المعاصر ويقدم رأيه في طروحاته      

إال أن هذه الحيلة قد     . هذه العروض بحيث يحول آراءه وانتقاداته إلى محور ويحول الكتاب المعني إلى مرجع            

ت على الحال التي نشرت فيه، مع ذكـر         ولعل المؤلف أراد إبقاء المقاال    . ال تكون نافعة في عصر االتصاالت     

أسبقيته في نشر بعض التوقعات المستقبلية واآلراء المعارضة لطروحات         مكان النشر وتاريخه، للحفاظ على      

أن هي رأت فيها أضـراراً       سوف تصر على العولمة   مثال ذلك تساؤله عما إذا كانت الواليات المتحدة         . سائدة

سياسة " ليبدلها ب   " االحتواء المزدوج " ؤله هل يتخلى كلينتون عن سياسة       وأيضاً تسا  بالمصالح األميركية؟ 

واليوم يجـد   . الخ .. يوغوسالفيا وإندونيسيا والقوقاز   وهو تفتيت تتبدى عالئمه حالياً في        التفتيت العنقودي؟ 

ـ   تساؤل المؤلف أجوبته عبر السلوك التفتيتي المعلن لغاية إعالن        ة الـشرق  الرغبة األميركيـة لتغييـر خارط

  .األوسط

  من محتويات الكتاب 

  مناقشة لفرضيات التموقع العربي في الفضاءات العالمية 

. مصطلح الفوضى هو المصطلح الداللي األوفى لوصف ما آلت اليه السياسة الدولية بعد انهيار جدار بـرلين       

لتظام العالمي الجديد الى    فمن ا . حتى تبدو بقية المصطلحات المطروحة منذ ذلك التاريخ وكانها مجرد شائعات          

الخ من المصطلحات التي تظهـر لتختفـي         ...صدام الحضارات ونهايات التاريخ وااليديولوجيات والقوميات     

او اقله االعالن عن    . وهو تراجع يعادل االعتراف بكونها مجرد شائعة      . ولتتم مراجعتها ومن ثم التراجع عنها     

ولعلنا . ز داللتها كمصطلح معبر عن واقع حال السياسة الدولية        عدم صوابيتها بما يزيد من حدة الفوضى ويعز       

  . بل هو أنجح شائعة مصطلحية لغاية اليوم. الشك يطاول مصطلح العولمة نفسهال نبالغ في القول بان 

التموقع صعب في خضم هده الفوضى السائدة لكنه غير ممكن التجني لكونه حاجة آنية وضـرورة مـستقبلية                  

ا ما يدفعنا الى محاولة استعراض فرضيات التموقع العربي فـي           ذوه.  أو لتحمل وزر اهمالها    السبيل لتجاهلها 

وهي محاولة التكتمل بدون استشفاف االحتماالت المستقبلية لنشوء فـضاءات          ". الفضاءات المطروحة راهنا  

  .جديدة او مكملة للفضاءات الراهنة
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  نهاية العولمة .   ١

التجاهل التام لكـل مـا هـو        وهو اعتبار يعادل    . من اعتبارها ظاهرة  "  انطالقا طرح مصطلح العولمة للتداول   

ولمـا كانـت التجليـات      . بل لكل فكر مخالف للفكر البراغماتي الذي قولبت ظاهرة العولمة وفقه          . ايديولوجي

طـرح  ف. تنطلق العولمة من مفهوم اقتصادي    االقتصادية اسهل تجسيدات البراغماتية فقد كان من الطبيعي ان          

وهو تفـوق   . بالتفوق االقتصادي االميركي  " وكان هذا الطرح مدعوما   ". العولمة االقتصادية " المصطلح بداللة   

العولمـة  "وبدلك تحولت داللة مـصطلح      . مطلق ال تبلغه الواليات المتحدة على الصعد السياسية او العسكرية         

 ممن لم يتنبهـوا     يفة لألمركة في اذهان الكثيرين    وباتت العولمة رد  ". أمركة االقتصاد العالمي  "الى  " االقتصادية

نظرية في المعرفة االقتصادية تمكـن      ( العولمة كظاهرة وبين األمركة كايديولوجيا جديدة       للتناقض القائم بين    

هـده  ). وان كانت الترقى الى حدود النظرية الفكرية المنتجة اليديولوجيا        . بايديولوجيا السوق  تسميتها تجاوزاً 

ا ذناقدة لمفهوم األمركة العولمي بقيت محصورة في االطار النظري لغاية قيام المظاهرات المعادية له             النظرة ال 

  . النمط من العولمة

حيث انضمت الى المعارضة جميع االتجاهات المارقـة        . من جهتهم انقسم المنظرون بين مؤيدين ومعارضين      

ق الفعلي للعولمة تعجلت دول نامية عديـدة ركـوب          وعندما جاءت مرحلة التطبي   ). المخالفة للواليات المتحدة  (

 التجربة ان للعولمة آثـاراً    به الدول سرعان ما اكتشفت      ذاال ان ه  . قطار العولمة مستجيبة لالغراء االقتصادي    

فكان ان اجتمعت هده الدول النامية المتسرعة في العولمة عبـر مـا             . جانبية مدمرة القتصادات الدول الفقيرة    

. ي تحول الى الخمسة عشر وال يزال في اتساع مستمر         ذ ال )ضحايا العولمة (ول االحدى عشر    بنادي الد يعرف  

ومع الوقت اكتشفت التجمعات االقتصادية الصغيرة اضرار العولمة بمصالحها الى أي بلد انتمت هده التجمعات         

لقيادة تحركات شـعبية    وكان لوعي هده التجمعات في الدول المتقدمة اثره في دفعها           ). حتى لو كانت اميركية   (

  . مضادة للعولمة) واحتجاجات متعددة الصعد واالشكال،مظاهرات(

حيث انطلق التوجه   . بنوع من فقدان التوجه   ) الواليات المتحدة (ه التغيرات السريعة اصابت مركز العولمة       ذه

قون هم المتخلفون عن     من قاعدة مفادها ان اصدقاء الواليات المتحدة هم ركاب قطار العولمة وان المار             اساساً

 اجبرت االصدقاء   االنهيارات المالية في بورصات المكسيك والنمور اآلسيوية      اال ان   . الركوب في هدا القطار   

ي ذاألمر ال . في الوقت الدي كان فيه بعض المارقين السابقين يتهيأون لركوبه         . على النزول من قطار العولمة    

نقول متعجل بسبب المعقوليـة     ". هل سقطت العولمة؟  : "تعجلبفوضى عولمية تقودنا الى طرح سؤال م      تسبب  

.  على الـصعيد اللـساني     اذ ان الجدل ال يزال مقتصراً     . بروز الظاهرة واختفائها قبل تحديد ماهيتها وجوهرها      

وغير ذلك من النقاشات اللسانية التي تختزل       . الباحث عن داللة المصطلح وعن الفوارق بين العالمية والعولمة        

  . البشري بسلسلة داللية للكلمات والمصطلحاتالعقل 

تشير التجارب التاريخية الى ان المنتصر فـي         ( النصر األميركي في الحرب الباردة     عن انكار وضعية     وبعيداً

  : فاننا نحتفظ بحق طرح االسئلة واهمها التالية) صراع عالمي يعيد ترتيب العالم وفق مصالحه
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حيلة اميركية لتغطية الفوضى االستراتيجية األميركيـة       ) ة ايديولوجيا السوق  بدالل(هل كان مصطلح العولمة     ·  

  . الناجمة عن غياب العدو؟

  . ما هي االرهاصات الفكرية الممهدة لظهور ايديولوجيا السوق وعولمتها·  

  . مادا عن الطروحات المستقبلية المنطلقة من مسلمة سيادة العولمة؟· 

  . مؤهلة لوراثة ايديولوجيا السوق؟ما هي البدائل الفكرية ال·  

  . هل يؤدي تراجع العولمة الى ظهور بدائل جديدة او الى احياء ايديولوجيات قديمة؟· 

لك بدليل تعديالتها المدخلة علـى اسـتراتيجية        ذهل استبدلت الواليات المتحدة العولمة بسياسة االحالف؟ و       ·  

  . حلف الناتو ودعمها الحالف عديدة حول العالم

  الفوضى االستراتيجية األميركية .٢

اننـا نـصيبكم    : "في اذن مسؤول اميركي بالعبارة التاليـة      ،  ،مستشار غورباتشوف  جورجي آباتوف    همس  

صموئيل االستراتيجي األميركي   " فقد ايده الحقا  " ولم يكن آباتوف مخطئا   ". بخطب جلل فنحن نجردكم من العدو     

االعتراف بففقـدان   التي تضمنت جملة اعترافات ومن اهمها       ". ميركيةتآكل المصالح األ  " في مقالته    هنتنغتون

شديد االخـتالف الـى حـد       " فنهاية الحرب الباردة خلفت عالما    . التوجه االميركي المصلحي في غياب العدو     

وتفكك االتحاد السوفياتي الى دول     . فقد تحولت دول حلف وارسو الى دول وطنية       . يصعب استيعابه ومتغيراته  

الخ من التغيرات التي تسييت     ... الشيوعية ١٩١٧ترتدي اثوابها الوطنية واألتنية السابقة لثورة اوكتوبر        عادت ل 

وامتدت هده الفوضى الى دول العالم التـي        . المثيل لها في تاريخ البشرية    ، "سياسية" وتاليا، بفوضى جغرافية 

مما اغرى الدول القومية في كـل       . يةوبمعنى آخر فقد تحولت الفوضى الى عالم      . كانت موزعة بين الجبارين   

ولم تقتصر هده التحركات علـى الـصعيد        . منطقة للتدخل من اجل ملء الفراغ المتخلف عن زوال الشيوعية         

واخطر من التحركين الـسعي لتكـوين       . العسكري بل تخطته الى صعيد التحرك من اجل السيطرة االقتصادية         

 لحالة من   مما جعل العالم مرشحاً   . عن السيطرة " البعض بعيدا بتفجير بعضها   " تجمعات عرقية كفيلة مستقبال   

  . الفوضى االقتصادية والسياسية والعسكرية والجغرافية

فهي قد اعتادت على توجيه مصالحها بمخالفة الطرف        . الواليات المتحدة كانت لها حصتها من هذه الفوضى       

وفي جميع االحـوال    . ينتقل دور العدو الى الشيوعية    الذي مثلته اوروبا لغاية الحرب العالمية الثانية ل       . النقيض

فلما غابـت   . لفتهم لآلخر ا على مخ  كان االميركيون يبرمجون سياساتهم ويتموقعون في السياسة الدولية اعتماداً        

 وهذا ما يؤكده هنتنغتون حـول       .الشيوعية بدون عدو وريث وقعت الواليات المتحدة في حالة فقدان التوجه          

 حيت  المطالبة بالبحث عن عدو   بل انه يصل الى حدود      . المصالح االميركية في غياب العدو    العجز عن توجيه    

ولقـد بلغـت الفوضـى      !". هل كان انفجار اوكالهوما ليحدث على ايد اميركية لو كان هناك عدو؟           : "يتساءل

ن ان كلينتـون    موعة من كبار المحللين السياسيين العالميي     جاالميركية قمتها ابان حرب كوسوفو حين اعلنت م       
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فيحل كل مشكلة لوحدها بمعـزل عـن        . وهو يتعامل مع المشاكل بصورة تكتيكية     . اليملك استراتيجية محددة  

اال ان التحليل الرجعي لسلوك كلينتون السياسي يبين لنـا انـه كـان يجهـد      ). Case  by  Case(األخرى 

  . ياسة احالف جديدةليستبدله بس" العولمة/ النظام العالمي الجديد"للخالص من مأزق 

  سقوط العولمة وانبعاث سياسة االحالف .٣

وهـذا مـا أكـده      .  ال تستطيع الواليات المتحدة السماح بخروج قطار العولمة عن المسار المحدد له اميركياً            

" الحتميـة "من خالل جملة مواقف وتصرفات زرعت الشكوك حـول طـابع            . كلينتون والكونغرس االميركي  

  :  ومن اهم التراجعات األميركية عن العولمة نذكر.الملصق بالعولمة

فالـشركات  .  وهو رفض مفتقـد للمبـررات      : رفض ادراج النفط في قائمة سلع منظمة التجارة العالمية         .   أ

وهو األحق باالدراج في هذه القائمة من خامـات عديـدة           . النفطية هي اقدم الشركات العمالقة العابرة للقارات      

  . مدرجة فيها

خرج كلينتون على قوانين المنظمة عندما اعاد دعم الحكومـة لـصناعة            :  االميركية دعم صناعة الصلب  .   ب

فكان هذا الخروج سابقة تؤكد على معـاداة        . الصلب االميركية تحت ضغط اضرابات اصحاب معامل الصلب       

  . اميركا للعولمة اذا تعارضت مع مصالحها

 حيث رد الكونغرس بـالرفض مـرتين متتـاليتين          :عولمةمعارضة الكونغرس لمشروع تسريع خطوات ال     . ج

  . مشروع كلينتون القاضي بتسريع خطوات العولمة في الواليات المتحدة

  ). نخصص لها الفقرة التالية(تعديالت استراتيجية حلف الناتو . د

ة النظرية  فمن الناحي . وهذه التصرفات تعكس الوعي االميركي لصعوبات وعوائق عولمة النموذج االميركي           

يلتف على نفسه ليقرر ان تآكل المصالح االميركية يعود الى فقدان           " صدام الحضارات "وجدنا صاحب فرضية    

اما على الصعيد العملي فقـد      . األمركة/مع تذويبه في اطار العولمة    " والبحث عن عدو متعارض منطقيا    . العدو

فقد برزت ازمـات المكـسيك      .  االميركية استحالة متابعة سياسة السوق   برزت جملة وقائع ومؤشرات تبين      

 حيث كان ازدهار هذه البلدان هـو        . نماذجها الدعائية التسويقية   والنمور اآلسيوية االقتصادية بما افقد العولمة     

اليـه الالمبـاالة   " وفقدان هذه النماذج باالنهيار مضافا. الطعم المغري للدول المترددة في ركوب قطار العولمة    

لم تتدخل الواليات المتحدة النقاذ النمور اآلسيوية من ازمتها وتركتهـا تواجـه مـصيرها               (ة  االميركية المطلق 

ولما كان من غيـر المتـصور ان        . التهرب من االنخراط في العولمة    شجع غالبية الدول النامية على      ) لوحدها

مة القائمة على االحالف    اعادة احياء سياستها القدي   تقبل الواليات المتحدة بنموذج عولمي بديل فقد لجأت الى          

دعم اعالنه ألن وجوده العملـي      ( االسرائيلي –فكان الحلف التركي    . مع تحريك تجاربها ورصيدها في المجال     

اال ان الخطوة االميركيـة األهـم       . لضم اعضاء اقليميين جدد   " برعاية اميركية وبابواب مفتوحة مستقبال    ) قديم

 بمناسبة يوبيله   عديالت المدخلة على استراتيجيات حلف االطلسي     بالتعلى طريق احياء سياسة األحالف تمثلت       

  . الذهبي المتزامن مع ورطة كوسوفو االوروبية
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  احياء حلف االطلسي . ٤

خاصة بعد  . تغييرات جذرية في استرايجيته      بمناسبة اليوبيل الذهبي للحلف تم االتفاق بين دوله على ادخال           

ضـرورة الحفـاظ علـى      وهو البند الذي يشير الى      . جية القديمة ألية داللة   فقدان بند اساسي من بنود االستراتي     

امـا عـن    ). تم الغاء هذا البنـد بـسبب زوال حلـف وارسـو           (التوازن االستراتيجي مع دول حلف وارسو       

كان ذلك يهـدد بحـرب       (تسمح للحلف بالتدخل في دول اوروبية غير اعضاء فيه        االستراتيجية الجديدة فانها    

فان الحلف ضمن لنفسه حق التدخل في مناطق خارج اوروبا مثل شمال            " وايضا).  الحرب الباردة  عالمية ايام 

 اما عن االسباب التي يعتبر الحلف مبررة لهذه التدخالت فهي عناوين عريضة قابلة              .افريقيا والشرق االوسط  

 كية اسلحة الدمار الشامل   االرهاب الدولي ومل  كمثل التحديات المهددة للحلف من نوع       . للتأويل حسب المصالح  

  . وغيرها من العناوين التي يترك تفسيرها لمجريات المصالح االميركية

على هذه التعديالت بتصريح مليء بالتناقـضات       ، الناطق بلسان مجلس األمن القومي االميركي     ، ولقد عبر مايك هامر   

  : المنطقية اذ يعلن

 يعني مسألة مثل كوسوفو الواقعة خارج الحلف مـع            ان الحلف ال يهدف الى لعب دور شرطي دولي لكنه           -

  .    تهديدها لمصالحه

اال ".   تدخل الحلف في كوسوفو بدون تفويض مجلس األمن ألن الحصول على هذا التفويض لم يكن ممكنـا                  -

  !.  ان الحلف يحترم قرارات المجلس ويرحب بموافقة األمم المتحدة على ما يقوم به

  .لمصالحه" ان هو رأى فيها تهديدا) الوطن العربي وبقية اوروبا(ج نطاق دوله   ان الحلف سيتدخل خار-

 وما لم   –ربما تحت ضغط الصين عقب حادثة السفارة        (  ان الحلف لن يتدخل في منطقة جنوب شرق آسيا            -

  ).  اليهسعي الحلف لضم استراليايقله هامر هو عن 

  :ب" ن تلخيصها عربيااما عن االنعكاسات المباشرة لهذه التعديالت فيمك

من دائرة نفوذ األمم المتحدة ومجلس األمن وادخاله في دائرة          ) العراق وليبيا خاصة  ( اخراج الوطن العربي     - 

  .السيطرة االستراتيجية األطلسية

 للحلف الذي يمارس     من يد األمم المتحدة ومحوالً       اصبح رفع الحصار عن الشعب العراقي والليبي خارجاً         - 

  .  وفق مصالحهمسؤوليته

ق دون ان يكـون لألمـم       اان تجتاح شمال العـر    ) الموقعة على الميثاق الجديد للحلف    ( اصبح بامكان تركيا     -

  .المتحدة حق ابداء الرأي

 اصبحت الواليات المتحدة قادرة على مد الحظر الجوي ليشمل كامل االراضي العراقية دون مجرد استشارة                -

  . األمم المتحدة
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وبالتـالي  . يات المتحدة قادرة على ممارسة ضغوط وتهديدات مضاعفة على اصدقائها العرب           اصبحت الوال  -

  ).حتى على صعيد القمم العربية (  عربي-لجم اية محاولة تفاهم عربي فقد اصبحت اكثر قدرة على 

كان االتحـاد   ( شمال افريقيا      استجابت ادارة كلينتون عبر هذ التعديالت للطموحات االوروبية في منطقة              -

اال ان اصرار الـرئيس الجديـد       ). األوروبي يدعو منذ فترة النشاء قوة تدخل سريع اوروبية في شمال افريقيا           

 نزع هذه الورقة من يد االوروبيين فعادوا للمطالبة بقوة التدخل الـسريع           مشروع الدرع الصاروخي  بوش على   

  . االوروبية

 عن مبدأ النظام العالمي الجديد الذي اعالن التراجع هو ميركي الى سياسة األحالفالنكوص األويبقى األهم في 

حيث تـضمنت تعـديالت     . تصدير النموذج األميركي وعولمته    وما تبعه من محاولة      ١٩٩١اطلقه بوش العام    

جانب في جنوب شرق آسيا واوروبية في شمال افريقيا الى          مصالح صينية   االطلسي اعترافات اميركية بوجود     

  ". االميركية في منطقة النفط خصوصا

  األطلسي يعيد توزيع الفضاءات . ٥

فمن حرب كوسوفو .    طغت البراغماتية وسياسة المنفعة االقتصادية على تحركات كلينتون اواخر ايام رئاسته  

) صاد االميركي الورطة األوروبية التي تسببت في تدهور سعر اليورو بسبب اعبائها المالية مع تدعيمها لالقت             ( 

ومـن  ). هروب اميركي الى األمام لتجنب اية مواجهة لهـا ثمـن اسـتراتيجي            ( الى عملية ثعلب الصحراء     

فوجئت ( االعتراف بالمصالح االوروبية في شمال افريقيا مقابل فتح الطريق الى القوقاز امام الواليات المتحدة               

الت حلف االطلسي كلها انعكاس لـسياسة المكاسـب         وحتى تعدي ). من المتوقع " ان مخزونه النفطي اقل كثيرا    

وبمعنى آخـر فـان الفـضاءات       . وهي السياسة التي يعترض عليها الجمهوريون ممثلين بووكر بوش        . اآلنية

  . المتخلفة عن سياسة كلينتون ليست ثابتة بل هي عرضة للتغيير بحسب سياسات الرئيس الجديد

  : تصنيفها الى فئتين رئيسيتين همامهما يكن فان الحديث عن الفضاءات يستوجب 

  . فضاءات يفرضها الراهن العالمي· 

  ). الثقافية واالتنية والقومية واالجتماعية وغيرها( الفضاءات البديلة التي تستند الى االنثروبولوجيا ·

  . فضاءات الراهن العالمي. ١

زيع الفضاءات المفروضة مـن قبـل          عبر مراجعة سريعة لمعايير التعديالت االطلسية يمكننا استخالص تو        

  :  االقتصادي العالمي على النحو التالي–الراهن السياسي 

  : التي تتضمن فضاءات فرعية اهمها:  الفضاء األميركي ومتفرعاته-أ 

  ). مع الحاق السودان به بعد اكتشاف مخزونه النفطي(الشرق األوسط ·

  . هته للصينالفضاء الهندي الباحث عن الدعم االميركي في مواج·
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  .     الفضاء االسترالي الساعي للتوسع في اندونيسيا وغيرها من الدول المتعولمة في منطقة جنوب شرق آسيا·

  . الفضاء االميركي الشمالي·

  . فضاء اميركا الالتينية·

د حيث حرب كوسوفو وتعديالت الحلف تتناقض في نواح عديدة مع ميثاق االتحا           (الفضاء األطلسي األوروبي    ·

بحيث يمكن اعتبار ازمة اليورو الحالية نتيجة لتغليب مصالح الفـضاء االطلـسي علـى               . االوروبي وتتحداها 

  ). مصالح االتحاد االوروبي

  .  االسرائيلي وامتداداته المتوقعة–الحلف التركي ·

   الفضاء الصيني-ب

 بحيث لم يغب عـن الـساحة        وهو فضاء قديم ومعروف   . الذي فرض نفسه بقوة بعد حادثة الطائرة األميركية       

  . الدولية عبر التاريخ

  . الفضاء األوروبي- ج

  . الذي يجهد لتأمين استمراريته وامتداده الى الفضاء المتوسطي  المصطنع وغير المرصن لغاية اآلن

   الفضاء الروسي-د

خالفـة دور   يرشحه بعضهم ل  . الذي يسعى لالنفتاح على الفضاء الصيني في محاولة لتكوين حلف مضاد جديد           

  . القطب البديل

  الفضاءات البديلة .ب

بالرغم من افتقارها للقوة الالزمة لمنافسة طروحـات الفـضاءات          .  لقد برهنت هذه الفضاءات على ديمومتها     

واعادوا تقسيم جغرافية   . تجاهل المنتصرون في الحرب العالمية األولى هذه الفضاءات       فقد  ". المفروضة عالميا 

معظم الصراعات الراهنة تعود في جذورها      فكانت النتيجة ان    . عة مخالفة لهذه الفضاءات   العالم بصورة مصطن  

فمن صراعات الشرق األوسط الى صراعات البلقان ودول االتحاد السوفياتي السابق كلهـا             . الى هذا التجاهل  

نيـة  ، التي اجراهـا الحلفـاء عقـب الحـرب الكو    الجراحة الجغرافية الوحـشية ذورها في حصراعات تجد  

وقبل الحديث عن الفضاءات البديلة الراهنة البد من االشـارة الـى ان مـصطلح               . األولى،على خريطة العالم  

وهو قد اليصلح للتجمعات الصغيرة على غرار بعض تلـك          . التجمعات الكبيرة الفضاء هو مصطلح يرمز الى      

بهذا نصل للسؤال عن الفضاءات البديلة      و. لكننا آثرنا استخدام المصطلح للداللة    . المتواجدة ايام الحرب األولى   

ونصطدم في تعريفنا لهذه الفضاءات بالغموض الذي يلفها بسبب         . المطروحة في مواجهة الفضاءات العالمية    

وهي احتماالت من شأنها تغيير     .  كما بكونها مرتبطة باالحتماالت المستقبلية المفتوحة      .عدم ظهورها الى العلن   

  :  لذلك نكتفي باعطاء بعض االمثلة على هذ الفضاءات ونبدأ ب. لى عقبع" الطروحات واقالبها رأسا
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 على الرغم من اعالن وفاة القوميات فان مؤشرات عديدة تبين ان هذه الوفاة قد تكون              : الفضاءات القومية  - أ 

ماكن عديدة من فانبعاث القوميات في دول االتحاد السوفياتي السابقة وفي ا. بالمعنى االكلينيكي لكنها غير ناجزة

عبـر  صعود هايدر في النمـسا      ويتكرس كذب هذا الخبر مع      . خبروفاة القومية هو خبر كاذب    العالم يثبت ان    

 ضد  بمظاهرات صينيي تايوان  اذ يكفينا التذكير    . اًويبقى التكذيب الحقيقي لهذا الخبر صيني     . انتخابات ديمقراطية 

هنا تجاوزت القومية الـصينية مبـاديء المـصلحة          (غراد  الواليات المتحدة عندما قصفت سفارة الصين في بل       

عـداك عـن ان     ).  في مواجهة الصين الـشعبية     -الصين الوطنية –وااليديولوجيا والحماية االميركية لتايوان     

في المقابل نجـد ان القوميـات       . لحضور الفاعل للفضاء الصيني القومي هو خير تكذيب لخبر وفاة القومية          ا

هي قوميـات صـغيرة     " كما نجد ان القوميات البارزة راهنا     ". غائبة عن السمع مؤقتا   ) يةومنها العرب (الكبرى  

وهذه الوقائع تراكم االسئلة حول مستقبل الـوطن العربـي والقالـب الفكـري              . وعاجزة عن تكوين فضاءات   

. تخطاه الزمن استحالة انبعاث أي فكر بقالب قديم       اذ تشير نظرية االستقراء المستقبلي الى       . المعاصر لقوميته 

بما يفتح االبواب واسعة امام تكهنـات واحتمـاالت         . قوالب فكرية جديدة  وبالتالي الى حاجة هذا االنبعاث الى       

  . معاودة ظهور القوميات المختلفة باألثواب الفكرية المتعددة

ملحوظ فـي   ال. صعود االصوليات الدينية   كان لتراجع االيديولوجيات دور مقرر في        :  الفضاءات الدينية   - ب

وتكفينا مراجعة الصراعات الراهنة القائمـة علـى        ). سماوية او غير سماوية او حتى بدائية      (مختلف االديان   

  . خلفيات اصولية كي نتبين طموحات الفضاءات الدينية

من . يتعدد المرشحون لدور القطب البديل    (  المنطلقة من فرضية عودة نظام القطبين        :  الفضاءات التابعة   -ج 

وفي هذه الحالة فان الفضاءات الدائرة فـي الفلـك          ). الخ…الصيني  -حاد االوروبي الى التحالف الروسي    االت

  . ستتوزع على القطبين) المذكورة اعاله(االميركي 

. عقب اختالل قـوي لمـوازين القـوى        وهي القوى المعتاد ظهورها عبر التاريخ        :  الفضاءات المباغتة   - د

مما يجعل من ظهورها مفاجـأة غيـر        . خارج الحسابات والتوقعات  نها تكون   وتوصف هذه القوى بالمباغتة ال    

بل ان بعض المستقبليين االستقرائيين يذهبون الى ان هذه القوى المباغتة كانت علـى مـر التـاريخ                  . متوقعة

.  على امرها ومتخلفة تفاجيء الجميع ببروزها المفـاجيء        شعوب مغلوبة وهي تنطلق من    . صانعة الحضارات 

وهنا يتخذ طـرح    .  الشعوب المرفهة عاجزة عن بعث حضارات جديدة       رف بعض االستقرائيين ليروا ان    ويتط

  .  األفريقي اهميته القصوى–الفضاء العربي 

  .   الفضاء االفريقي. ج

 عـام تأسـيس منظمـة       ١٩٦٣اذ كانت له ارهاصات اولية تراكمت منذ العام         . هذا الفضاء لم ينبت من العدم     

مقررة ابان الحرب الباردة لتتحول الى ما يشبه الشلل بعـد نهايـة هـذه               " التي لعبت ادوارا  . ةالوحدة األفريقي 

ادوار وساطة من الدرجة األولى للمساهمة فـي        ") مصر وليبيا خصوصا  (ولعبت بعض الدول العربية     . الحرب

 ومناضليه في ثورتهم ضد     عداك عن المساندة العربية الفاعلة لنلسون مانديال      . حل النزاعات االقليمية االفريقية   
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وبالرغم من جسامة هذه التضحيات وتكاليفها االقتصادية والـسياسية فانهـا           . النظام العنصري الجنوب أفريقي   

لدور عربي سياسي افريقي ودولـي غيـر ممكـن          " كما كانت تكريسا  . كانت العون والدعم لمصالح االفارقة    

قام بها الزعماء األفارقـة بزيـارتهم المخترقـة للحـصار           وتجسدت اهمية هذا الدور بالخطوة التي       . التجاهل

  . األميركي على ليبيا

فـي  " موازيـا " االقتصادية كان البد له من ان يستتبع تغييرا       -وهكذا فان التغيير الجذري في اللحظة السياسية      

فكان طرح مشروع  . هيكلية منظمة الوحدة األفريقية وتطوير هذه الهيكلية كي تتالءم ومتغيرات السياسة الدولية       

اذ دعـى   "  وكان المشروع طموحا   ١٩٩٩من العام   ) ايلول(حيث اطلق المشروع في سبتمبر      . االتحاد االفريقي 

بحيـث يـضم    "  الواليات المتحدة األفريقية  "تحت تسمية   . الى تأسيس االتحاد على النمط الفيديرالي االميركي      

 ان الصعوبات التي اعترضت تنفيذ مشروع بهذه الدرجة         اال.  على شكل واليات   ٥٣االتحاد الدول االفريقية ال   

تضمنها المشروع التأسيسي لالتحاد    . من الطموح  اقتضت جرعة كبيرة  من الواقعية  ومعها تعديالت اساسية            

 ليـدخل   ٢٠٠٠) آذار( مارس   ٢في  ) ليبيا(الذي اعلن عنه خالل القمة األفريقية االستثنائية المنعقدة في سرت           

  : وينص المشروع على المباديء الرئيسة التالية. من العام نفسه) ايار( مايو ٢٦في حيز التنفيذ 

  .   المساواة و المحافظة على استقالل وسيادة الدول االعضاء- 

  .  احترام الحدود الجغرافية للدول االعضاء وعدم التدخل فيها- 

  .  تحظير استخدام القوة او التهديد ضد اية دولة عضو في االتحاد- 

  .  ادانة ورفض محاوالت تغيير االنظمة بطرق غير دستورية-

هي مؤتمر االتحـاد وتـضم رؤسـاء الـدول          " هيئة عليا "  اما عن الهيكلية االدارية لالتحاد فهي تتكون من         

وذلـك وفـق    (اضافة الى مجلس تنفيذي يتألف من وزراء الخارجية او سواهم مـن الـوزراء               . والحكومات

التجارة الخارجية والطاقة   : اما عن صالحيات هذا المجلس فأهمها     .  في الدول االعضاء   )المواضيع المطروحة 

كمـا يلحـظ المـشروع التأسيـسي        . والزراعة والنقل واالتصاالت والتربية والصحة والثقافة والعلوم والبيئة       

ـ        . مجموعة اقتصادية افريقية على نمط االتحاد االوروبي       ية بانـشاء   عن طريق تبنيه لمعاهـدة ابوجـا القاض

كما تتضمن صالحيات االتحاد مناقـشة      ).  لكنها لم تطبق   –تتبع منظمة الوحدة األفريقية     ( مجموعة اقتصادية   

اما عن البرلمان الذي يقترحه المشروع فهو ذا        . سياسات الهجرة والجنسية واقامة االجانب في الدول االعضاء       

ما يلحظ المشروع انشاء محكمـة قـضائية أفريقيـة          ك). يلحق بروتوكول لتحديد آليات تنفيذه    (دور استشاري   

وهكذا يمكن اعتبار االتحاد االفريقي . ومجموعة مؤسسات مثل صندوق النقد االفريقي وبنك االستثمار األفريقي

  .خطوة عقالنية ومنطقية الطالق فضاء افريقي ضمن الفضاءات العالمية المطروحة
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  الفضاء العربي األفريقي .٤

ا ارتبطت منظمة الوحدة األفريقية بعالقات تبادلية مع الوطن العربي سواء على صعيد المصالح او   منذ انشائه 

وعليه فان الدعوة  للفضاء العربي األفريقي تتأسس على تجربة ناجحة           . على صعيد المواقف السياسية المختلفة    

. يو بوليتيكية للمـصالح العربيـة     ويضاف الى التجربة التحليل السياسي للنظرة الج      . ومستمرة منذ اربعة عقود   

وذلك لجملة وقـائع اهمهـا التمـزق        . التي ترى مستقبل هذه المصالح  بالتكامل العربي مع الفضاء االفريقي          

وهـو  . الجيوبوليتيكي العربي الذي يتبدى بتوزع، او انه مرشح للتوزع، البلدان العربية على فضاءات مختلفة             

  : تمزق يتبدى بالمظاهر التالية

وقد يتبعها اليمن الى هذا الفضاء بسبب رفـض         . لطنة عمان السائرة في طريق االنضمام للفضاء الهندي        س -

  . عضويته في مجلس التعاون الخليجي

في رأينا  . (التي تشكل خطوة على طريق االنضمام للفضاء االوروبي       .   الدول الموقعة على معاهدة برشلونة      -

  ).  وهذا رأي شخصي–األوروبي الذي اباحه كلينتون ان سياسة ووكر بوش ستعيق هذا الطموح 

  .  االيراني القادر على استيعاب باقي الدول العربية اآلسيوية–   الفضاء التركي -

وبهذا نصل الى السؤال عما اذا كان الفضاء العربي االفريقي هو البديل لتجنيب التبعثر العربي في فـضاءات                  

الكفيـل بتكـريس    .  العربيـة  –التبعثر من تضارب المصالح العربيـة       مع ما ينطوي عليه مثل هذا       . مختلفة

  . االنقسامات العربية الى غير رجعة

  الخيارات العربية . ٥

فاالنضمام الى احد هذه    .    بات الدخول في فضاء اقتصادي ضرورة لكل الدول والتجمعات الضعيفة والمفككة          

امام هذه الحاجة تحولت المسألة الـى       . لضعيفة من الذوبان  هو السبيل لحماية التجمعات ا    ) الفضاءات(التكتالت  

وبطبيعة الحال فـان    . استعراض للخيارات بعد ان تخطت مرحلة التردد في دخول الفضاءات او عدم دخولها            

اال . من المصالح القطرية لكل دولة من الدول العربية الواردة الـذكر          " الخيارات المعروضة اعاله تؤمن بعضا    

وأهـم هـذه    . عربي االفريقي مميزات وفوائد اضافية تجعله يتقدم على بقية الفضاءات المطروحة          ان للفضاء ال  

  : المميزات التالية

فيجنب دوله اخطار تضارب المـصالح      .   أنه يبقي على الوطن العربي كتلة ديموغرافية واحدة غير مجزأة           -

وبالتالي فان تضارب المصالح    . النفط وأسعاره مع التذكير بأن غالبية المصالح العربية ذات عالقة ب        (المستقبلي  

  ). النفطية سيفتح األبواب عريضة أمام سوء استغالل الثروة النفطية

  .    انه يعوض النواقص ويتخطى العقبات التي تحول دون قيام فضاء عربي مستقل بذاته-

ئيل التي تسعى للتغلـل فـي       وخاصة اسرا .   أن الثروات األفريقية البكر تجذب الرساميل االجنبية وتغريها         -

  . وبالتالي فان افريقيا هي عنصر جذب هام لألموال ولالستثمارات العربية في حقول عديدة ومتنوعة. المنطقة
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دون المـساس بانتمـاء     ). من العرب % ٦٥يشكلون  (   انه يقدم الحل الشكالية االنتماء عند العرب األفارقة            -

  . ء يدعم مصالحهم وعروبتهمالعرب اآلسيويين الذين سيدخلون في فضا

هي (   ان تنوع الفضاء العربي األفريقي وتعدديته يدعمان امكانيات اتصاله وتعاونه مع الفضاءات األخرى                -

  ). تعددية في غالبيتها وتملك حساسية في التعامل مع فضاء اتني

 فضاءات مغلقة في وجـه      ،وكذلك تلك التي هي في الطريق الى التشكل، هي        "   ان الفضاءات القائمة راهنا     -

في حين يبقى الفضاء األفريقي وحده المفتـوح امـامهم      ). بمعنى انها التقبلهم بعضوية كاملة ومساوية     (العرب  

  . وبعضوية كاملة

  ان التواجد العربي في افريقيا قائم ومؤثر ويمكنه ان يشكل قاعدة انطالق للمصالح العربية فـي الفـضاء                    -

" اليه تاريخا " مضافا.  التواجد الفردي للمهاجرين وبين الوجود اسياسي واالقتصادي       فهو يتراوح بين  . األفريقي

  . من المساعدات العربية المتنوعة للدول األفريقية

 ان العرب هم مؤسسو منظمة الوحدة األفريقية وداعمو نضاالت الشعوب األفريقيـة علـى مـدى العقـود                   -

  .  هذا الفضاءولذلك فهم يستحقون وضعية مميزة  في. الماضية

  ان محاوالت االختراق االسرائيلية ألفريقيا تهدف الى تأمين موارد اقتـصادية ثابتـة تحـول االقتـصاد                   -

يجب التذكير هنا باالحتكار اليهودي لتجارة (فاذا ما نجحت   . االسرائيلي من اقتصاد معونات الى اقتصاد مستقل      

ستمرار الذاتي بما يضاعف خطرها على المنطقة وربما على في ذلك فانها ستملك امكانيات اال). الماس العربية

  . العالم

  ان النقطة السابقة تجعل معركة مواجهة امتداد النفوذ االسرائيلي في افريقيا معركة تـوازي فـي اهميتهـا       -

  . المواجهة على الحدود الجغرافية

لكنه بعيد عن مجرد ادعـاء الغائـه        .   ان الفضاء هو اعالن عن نهاية الدول الوطنية والتجمعات الصغيرة           -

فجل مـا   . بدليل استمرارية أثر محركاتهما وحتى النزاعات القائمة على اساسهما        . لألتنولوجيا واالنثروبولوجيا 

  . يطمح اليه الفضاء هو تقنين هذه المحركات من مبدأ تأمين المصالح المشتركة لألطراف المشاركة في الفضاء

الحفاظ على  ( للتطور الى حدود التالزم     " ريقية المتشابكة معروفة ومرشحة مستقبال     ان المصالح العربية األف    -

ليضع السودان في   "  مثال ذلك النفط السوداني المكتشف حديثا      –اسعار النفط والخامات األولية والثروات البكر       

حماية هـذه المـصالح   والفضاء المشترك هو افضل السبل المتاحة ل    ). مقدمة االهتمامات االميركية في المنطقة    

  .المشتركة
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  الجهوزية العربية لالنضمام الى الفضاء المقترح .٦

 امام هذه االفضليات والمميزات التي يؤمنها الفضاء المقترح  يطرح السؤال حول جهوزية الـدول العربيـة                 

وهـي اسـئلة   . مامومعه اسئلة حول العوائق والموانع التي تحول دون هذا االنض . لالنضمام الى هذا الفضاء؟   

  : األجوبة نعرض ل/ البد من استعراض أجوبتها المنطقية المقترحة ومن هذه االقتراحات

" وهي ضغوط تهـدد األمـن الخليجـي عمومـا         . ان دول الخليج العربي تتعرض لضغوط غير اعتيادية       .   أ

احتماالت توريطها فـي    ويشجع  . بما يؤخر تفكيرها في االنضمام الى أي فضاء       . (وتستوجب المعالجة الطارئة  

  ). فضاءات فرعية

لكـل  " صـريحا " أميركيـا " عن المسألة الكويتية وهو يشكل اذالال     " ان ما يجري في العراق منفصل تماما      .  ب

  . العرب

حيث أمنهـا يحتـل واجهـة    . عرضة للتهديدات االسرائيلية متعددة الصعد ، ان دول الطوق ،والفلسطينيين   .  ت

  .  اليمنع ضرورة تفكيرها بستقبل مصالحهاوان كان ذلك. اهتماماتها

جاهزة لتبين مصلحتها في االنضمام الى هـذا       ) تشكل ثلثي سكان الوطن العربي    ( األفريقية  -الدول العربية .  ث

  . الفضاء

  بوش والفضاء األفريقي . ٧

قتـصادي  اذ قبـل التحـدي اال     .     يتبدى الطابع الصدامي المكشوف لسياسة ووكر بوش منذ مواقفه األولى         

في مغامرته على االستعداد الستخدام الهيمنة الصالح اية اعطـال          " مستندا. باقراره مشروع خفض الضرائب   

مثل اللجوء الى رفع اسعار النفط لتعويض اية خسارة اميركية علـى    (اقتصادية طارئة قد تنجم عن هذا القرار        

تتمة (صراره على مشروع الدرع الصاروخي      وتأكدت صدامية الرئيس الجديد عبر ا     ). حساب اوروبا واليابان  

كما في التراجع عن اعترافـات كلينتـون        . )الذي يعلن بوش انه مثاله األعلى     " حرب النجوم "لبرنامج ريغان   

دام منـذ   (اذ عادت المخابرات االميركية للتدخل في شمال افريقيا بعد انقطاع           . بوجود مصالح حيوية لآلخرين   

الم بوش الذي سجل عودة العنف الجزائري وعرقلة جهود المصالحة الـصومالية         تعديالت االطلسي ولغاية است   

للسودان بـان عليـه األختيـار بـين     " نقلت الصحافة االميركية تهديدا(مع تدخل معلن في السودان    ). الخ…

عداك عن جهود بوش في ضرب      ). التعاون النفطي مع الواليات المتحدة وبين نشوب حرب اهلية في جنوبه          

 حتى امكن الحديث    .عن طريق التدخل في اعادة احياء الصراعات فيها       . ار سائر انحاء القارة األفريقية    استقر

وأن بوش لم يخرج على السلوك الجمهـوري الـذي          " خصوصا. عن جوالت اميركية عقابية للقارة االفريقية     

 التعني بحـال االستـسالم      لكن هذه الصدامية  . يقدم المخابرات ويعطيها أولويات يتحفظ عليها الديمقراطيون      

" مهـوال " بدأ عهـده صـداميا    " اذ ان عودة الى بداية عهد ريغان تشير الى انه هو ايضا           . للتهويالت األميركية 

اذ . على حكمتنا" قد نضطر من آن ألخر ان نهدد اعداءنا باال يعتمدوا دائما:" على مبدأ نيكسون القائل " اعتمادا

لكن ريغان سرعان ما عاد الى صوابه واستبدل وزير خارجيتـه  " ". نة احياناان بمكاننا ان نأخذ قرارات مجنو   
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وعليه كان من الطبيعـي ان      .  السترضاء االصدقاء المنزعجين من عدوانية دبلوماسيته      الكسندر هيغ المصادم  

م على االستمرار في جهود ارساء االتحاد وحل النزاعات وفـتح اآلفـاق امـا             " وأفريقيا" عربيا" نجد اصرارا 

في دفـع مـشروع الفـضاء العربـي         ) بعد صدامية وغموض دبلوماسية بوش    (من هنا كان التريث     . الفضاء

حيث ينتظر ان تنظـر     . مع االنتقال  للدعوة الى االتحاد العربي المستند الى تجربة االتحاد االفريقي           . األفريقي

وهـذا يقودنـا الـى عـرض      . لنورالقمة العربية القادمة الى هذا المشروع ودرس وسائل تحقيقه واخراجه ل          

  . مختصر لهذا المشروع

  ليبيا واالتحاد العربي . ٨

. وهو طرح يعكس مرونة سياسية فائقة     . على نمط االتحاد االفريقي   " تعاهديا" عربيا"   يقترح المشروع  اتحادا   

ترك الـى اتخـاذ   حيث ادراك المعوقات واستيعاب المتغيرات الدولية جعال الطرح ينتقل من الدعوة لفضاء مش           

وباختصار شديد فان هذا االتحاد المقتـرح يـؤمن         . خطوة موازية للخطوة األفريقية التي خطاها ثلثي العرب       

  : الفوائد العربية التالية

تستوجب مؤسـسة االتحـاد     ) الذي يضم الملوك والرؤساء العرب    " (المجلس االتحادي األعلى  "تحت مسمى   .   أ

مع وضعها في اطار مؤسساتي يخفـف  . وفي ذلك تقنين للقمم العربية   . اشهرعقد مؤتمر للمجلس مرة كل ستة       

  . من الضغوط المحتملة للحؤول دون عقدها

قوامه اعضاء تختـارهم    . في االتحاد " شعبيا" يدرج المشروع آلية المؤتمر القومي العام التي تؤمن تمثيال        .   ب

ويقـوم  . بـين الـدول   " ن عدد اعضاء المؤتمر متساويا    على ان يكو  . الهيئات التشريعية او الهيئات البديلة لها     

ويقوم بمهمة رقابة على عمـل المجـالس التنفيذيـة          . من اقتراحات وتوصيات  " المؤتمر بطرح ما يراه مناسبا    

  . المنبثقة عن االتحاد

انشاء مصرف مركزي اتحادي تكون مهمته توحيد السياسة النقدية واالئتمانية والمـصرفية فـي الـدول                .  ت

مع العمل علـى توحيـد      . الى دمج مؤسسات االصدار فيها وتكوين احتياطي نقدي عربي        " وصوال. عضاءاال

  . وحدات النقد على طريق اصدار عملة عربية موحدة

. التي يدعو المشروع النشائها مهمات مراقبة اآلليات العملية لتأسيس االتحاد" محكمة العدل العربية "تتولى .  ث

وتلـك التـي    . ئي الرئيسي الذي يتولى الفصل بين النزاعات التي قد تنشأ بين األعضاء           وتكون المرجع القضا  

  . تتصل بتفسير بنود الميثاق

  الخالصة  .٩

.   ان الفوضى العالمية الراهنة غير مرشحة لالستمرار كون الفوضى معاكسة للمجـرى الطبيعـي لألمـور               

دون استثناء، كي نستشعر األخطـار المهـددة         عربية ، ويكفينا ان نرصد سياسات االفقار المتبعة ضد الدول ال        

 فافقارنا يتم اما عبر النهب المباشر       .لمستقبلنا في عالم تحول فيه مفهوم الصراع من العسكري الى االقتصادي          
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 أو عبر تقديم الجناية على طريقـة الكـوزا نوسـترا            للثروات او عبر الحصارات متعددة الدرجات واالشكال      

  . يفتعل المافياوي المشاكل ويخلقها لكي يعرض الحماية منها وحلهاحيث ). المافيا(

هكذا فان حماية مصالحنا والتصدي لسياسات افقارنا وسلب مواردنا هي الهدف المستقبلي الـرئيس والـشرط                

وما تعرضه ليبيا هو كناية عن مجموعة اقتراحات منتقاة من ضمن ممكنـات الـراهن               . الحيوي الستمراريتنا 

وعليه فان من واجب المثقفين العرب      . لتحول الى وقائع مستقبلية في حال تبنيها والعمل على اقرارها         وقابلة ل 

  ومن مسؤوليتهم التعمق في هذه الطروحات الجيوبوليتيكية واتخاذ المواقف الواضحة والصريحة منها

 


