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  ي العالم الواقعياإلرهاب الدولي الجديد ف /قراصنة وأباطرة

  
  

  

  

  

  

  

  قراصنة وأباطرة

  نعوم شومسكي :المؤلف

  محمود برهوم :المترجم

  ١٩٩٥: سنة النشر

  األولى: الطبعة 

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر: الناشر

  ١٦٠: اتصفحعدد ال

  نقالً عن موقع مستقبليات

في مراجعة شاملة إلنتاجنا النفسي نجد هذا اإلنتاج متمحوراً حول المواضيع العامة التي تفتقر إلـى إمكانيـة                  

وفـي  . سان العربي كما تفتقر هذه الدراسات إلى ارتباطها بالمشاكل المعاصرة لإلن        . تكاملها في مشاريع شاملة   

هذا السؤال الذي يجيب عليه       هل اإلنسان العربي هو إرهابي بطبعه؟      :مقدمة هذه المشاكل اإلجابة على سؤال       

وقد ال يصرح بعضهم مباشرة بإجابته ولكنه يطلقها ضمناً من خالل . عدد كبير من الباحثين الغربيين باإليجاب 

  . فهل تحول العرب فعالً إلى إرهابيين؟جمة عن إرهاب عربي؟ردود الفعل الكارثية الناأبحاثه التي تناقش 

لم يأت نتيجة جهود باحثينا أو      ) ال يجوز التصميم في علم النفس     (لألسف الشديد فإن نفي هذه التهمة المصممة        

ولحـسن  . !على لسان العالم نعوم تشومـسكي     وإنما يأتي هذا النفي     . دراستهم أو مناقشتهم لمفهوم اإلرهاب    

 سواء فـي    ونحن غافلون عنه  ن العرب أن يهتم عالم بمثل هذا المستوى بموضوع يهمنا في الصميم             حظنا نح 

فما هو رأي هذا العالم في      . العربية_ أبحاثنا أو في نشاطنا التدريسي أو في المشاريع واألطروحات الجامعية           

  الموضوع؟

 التـي يلجـأ إليهـا       عايير المزدوجـة  باستعراض المقاييس والم  يعرض تشومسكي رأيه في هذا الكتاب بادئاً        

ويخلص تشومسكي إلى االستنتاج أن الفكر . المسؤولون واإلعالميون األميركيون لدى مناقشتهم مفهوم اإلرهاب

وهو يعطي في هذا المجال     . "الضعفاء"يصنف في خانة اإلرهاب تلك األعمال التي يقوم بها          األميركي الحاكم   
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وحـين سـأله    . بوقوع أحد القراصنة في أسر اإلسـكندر       وتتلخص   سطينالقديس أوغ مثاالً روي على لسان     

وأنت كيف تجرؤ على مضايقة    : أجاب القرصان   . كيف تجرؤ على ممارسة المضايقات في البحر؟      : اإلسكندر  

وحـين تفعلهـا    ) أو إرهابي بـالمفهوم الحـديث     (ألنني أفعلها بسفينة صغيرة يقال إنني لص         العالم بأسره؟ 

  .!!قال إنك امبراطوربأسطول كبير ي

كمـا  . تجمع ما بين السخرية المريرة وبين التمرد على تزوير الوقـائع          إن هذه الرواية، من قبل تشومسكي،       

تمتاز هذه الرواية ببساطتها التي توصلها بسهولة الطرفة إلى أذهان الجميع بمن فيهم أصحاب األفكار المسبقة                

  !ذه القصة؟وربما وقف بعض العنصريين أمام داللة مثل ه

بين اللص وبين حركات التحرر، التي اعتمدت فـي         ) والمثيرة للجدل (والمؤلف إذ يتجاوز الفروقات المحتملة      

وحـول  . كفاحها ما يسميه األميركيون باإلرهاب، فإنه يطرح أمام القارئ المفارقة في تفسير مفهوم اإلرهـاب             

  ".قراصنة وأباطرة"هذه المفارقة يدور محور الكتاب 

وهو يعود في دراسته    .  يعود بالمصطلحات إلى جذورها وأصولها     مسكي كعادته ال يكتفي بالمعاينة بل هو      وتشو

منظمة وذات   (بدت عمليات عنف حكومية   إلى جذوره في نهاية القرن الثامن عشر حين ت        " اإلرهاب"لمصطلح  

  .هدفت إلى ضمان خضوع الشعب للحكومة) غطاء شرعي بالتالي

مادة هامة مـن    ) التي دار جانب منها على األرض اللبنانية      ( اإلسرائيلي   –راع العربي   هذا وتشكل وقائع الص   

 الذي ينظر مؤلفه إلى مصطلح اإلرهاب نظرة تنطوي على الكثير من السخرية والرفض المباشر               مواد الكتاب 

عندما تقوم   ":وهو يورد مقارنة جريئة فيقول      . ألسلوب أصحاب هذا المفهوم في تصنيفهم لألفراد وللجماعات       

إسرائيل بقصف مخّيمات الالجئين الفلسطينيين، وتقتل كثيراً من المدنيين، حتى دون أي موجب للثأر منهم، أو                

ـ          حيث تقتل وتـدمر أو حـين       " مكافحة اإلرهاب "حين ترسل قواتها داخل المدن اللبنانية في عمليات تدعوها ب

فإن هـذا لـيس     ات االعتقال، في ظروف مخيفة،      تختطف إسرائيل السفن وتحتجز مئات الرهائن في معسكر       

  !إرهاباً؟

  اإلرهاب الدولي الجديد في العالم الواقعي

  موقع نبأ: عرض

البروفيـسور نـاعوم   ، لمؤلفـه  الـواقعي  اإلرهاب الدولي الجديد في العالم. .كتاب قراصنة وأباطرةرغم أن 

 أنه يستشرف فيه آفاقاً سياسـية تُظهـر   ، إال١٩٩١العام  ؛ صادر فيشومسكي أستاذ اللغويات في كامبريدج

 وشومسكي مختص في السياسة الخارجية والشؤون الدولية وحقوق. األميركية المتعاقبة مفاعيل أداء اإلدارات

" السياسي لحقوق اإلنسان االقتصاد"و" نحو حرب باردة جديدة": اإلنسان وله العديد من الكتب والمجالت منها

 ."والفلسطينيون اليات المتحدة وإسرائيلالمثلث المصيري في الو"و

الموثقة على سياسة الواليات المتحدة األمريكية  يلقي شومسكي الضوء وعبر األدلة" قراصنة وأباطرة"في كتابه 

المزدوجة التي يلجأ إليها المسؤولون واإلعالميون األمريكيون لدى مناقـشتهم   والمعايير" لإلرهاب"ومفهومها 
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حجـج   يتجاهلون عمليات السلب والقرصنة التي تقوم بها الواليات المتحدة وكلها تحـت  في حين "اإلرهاب"

 .حفظ النظام العالمي واستتباب السلم في العالم

هذا المصطلح ظهـر  فيشير إلى أن " إرهاب"يذكر ناعوم شومسكي مصدر كلمة " وأباطرة قراصنة"في مقدمة 

ضـمان   أساسي، إلى عمليات عنف حكومية، ترمـي إلـى  نهاية القرن الثامن عشر لدى اإلشارة، بشكل  في

وأخذت عبارة . األقوى يضايقون إال أن هذا المعنى مع مرور الزمن أخذ يقتصر على الذين الخضوع الشعبي،

وفي الوقت الـذي  . األفراد أو الجماعات الذي يقوم به" اإلرهاب المفرق"تطبق بشكل رئيسي، على " اإلرهاب"

  .الذين يضايقون رعاياهم ويضايقون العالم بق فقط على األباطرةكانت فيه العبارة تنط

  األوسط حالة الشرق: السيطرة على األفكار
يـورد  " حالة الـشرق األوسـط   :السيطرة على األفكار"في الفصل األول من الكتاب والذي جاء تحت عنوان 

يجـب علينـا أال   : "، قـائالً ١٩٩٣في سنة " االجتماعية موسوعة العلوم" في هارولد لوسيلشومسكي ما كتبه 

رجال هم أفضل حكام على مصالحهم الخاصة، علينـا أن نجـد طرقـاً     نخضع للغوغائيات الديمقراطية حول

التي يتخذها زعماؤهم بعيدو النظر، وهو درس تعلمته الصفوة المهيمنة منذ وقـت   تضمن أن يتبنوا القرارات

    ."ويتمثل في بروز صناعة العالقات العامة طويل،

الـذي يـوفر   " الوهم الضروري"مبيناً أن حرفة رجال الدولة توفير  ،حمالت التثقيف العامويدرس شومسكي 

 ، مثلما هو مألوف في العلوم االجتماعية األميركية وفـي عقول األقل موهبـة غرسها في  العقيدة التي يتوجب

 في الواليات العالقات العامة جاحاً فيفقصف ليبيا كما يذكر شومسكي حقق ن.. التعليقات الليبرالية بشكل عام

ذات معنى خاص في الساحة السياسية األميركية،  "االنتقام"و" اإلرهاب"المتحدة ويضيف شومسكي أن عبارتي 

وفي الوقـت ذاتـه فـإن    ، بها قراصنة مختلفون، وبخاصة العرب فاإلرهاب يشير إلى عمليات إرهابية يقوم

ضربات اسـتباقية مـشروعة   " أو ربما"وعمالؤه تسمى ثأراً " اإلمبراطور"يقوم بها  العمليات اإلرهابية التي

عبـارات   رهينة ـ كمـا هـي   "وفي هذا يرى شومسكي إن عبارة . ، بعيداً تماماً عن الحقائقاإلرهاب لتجنب

م معنى فني ضمن النظـا  وعبارات أخرى تطلق في السياق السياسي، ذات" ديمقراطي"و" معتدل"و " اإلرهاب"

األمريكية أن تشن حمالت اعتقال ضـد شـعوب    العقائدي السائد، فحسب هذه المعاني يمكن للواليات المتحدة

 .وعدم تطابق سياسـتها مـع مـصالح الـسياسة األمريكيـة      لمالحظات على أداء حكوماتها" رهينة"تعتبرها 

كعميـل مخلـص   " إسـرائيل "بالواليات المتحدة يشير شومسكي أن أميركا تنظر إلى  "إسرائيل"وعن عالقة 

 .وتنظر إلى الفلسطينيين كإرهابيين ومتوحشين ومفيد،

فـي الـشرق   " كمركز قـوة اسـتراتيجية  "للواليات المتحدة " إسرائيل" ويرى شومسكي في كتابه، أن خدمات

تفسير إخالص الواليات المتحدة، منذ تولي كيسنجر لصنع السياسات إزاء الشرق األوسط  األوسط، تساعد في

تم السماح للواليـات   فلو. كسينجروالمأزق الذي خلقه " العسكرية"أوائل السبعينات، لإلبقاء على المجابهة  في

إسرائيل تدريجياً في المنطقة، ولخسرت الواليات  الندمجت. المتحدة بعقد تسوية سلمية وفقاً لإلجماع الدولي

تكنولوجياً، دولة منبوذة، تعتمد اعتماداً كليـاً  قادرة عسكرياً، ومتقدمة  مرتزقة قيمة،" دولة"المتحدة خدمات 
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فتكـون متـوفرة    الواليات المتحدة من أجل بقائها االقتصادي والعسكري، وبالتالي عالة على غيرهـا،  على

   .لتقديم الخدمات حين تدعو الحاجة

، ل العـالم عمليات القرصنة األميركية في الكثير مـن دو أن يورد  يصل شومسكي في نهاية الفصل األول بعد

إن : الجاهزة لشعوب بأكملها لمجرد رفضها وعدم انصياعها للسياسة األميركية، لتقـول  واالتهامات األميركية

، وفي هذا ينطبق إرهابياً من يختلف مع اإلدارة األميركية وال يخضع لمشيئتها ولمفهومها السياسي يعتبر كل

  .بالمنطق األميركي "سالمال"على الفلسطينيين الرافضين لمفهوم " القانون"هذا 

  األميركي إرهاب الشرق األوسط والنظام اإليديولوجي
يـشكل  " اإلرهاب في الشرق األوسـط " من أن) كما يشير المؤلف في الفصل الثاني(تنطلق اإلدارة األميركية 

وهنـا  " داء السالمأع"اإلدارة األمريكية، وتلقي في هذا اللوم على  التي تبذلها" السالم"حاجزاً وسداً أمام جهود 

 ١٧ في  بيرز مع رئيس الوزراء آنذاكرونالد ريغانالذي ضم الرئيس األمريكي األسبق  يرصد نتائج اإلجماع

لـألردن  " السالم يد"وعلى لسان رئيس وزرائها جاهزة لمد " إسرائيل"، ملخصاً ذلك بأن ١٩٨٥تشرين األول 

أعـداء  "المتعاقبة لتفتيت المنطقة ومحاصـرة   األميركيةوهذا ما سعت إليه اإلدارات . والقيام بخطوات جريئة

 .حسب المنطوق األميركي" السالم

وبتأييٍد مطلـق مـن    "إسرائيل"هذا السياق يذكر شومسكي الكثير من العمليات اإلرهابية التي قامت بها  وفي

" إسرائيل"ت إلى جانب كانت تقف وما زال الواليات المتحدة األميركية، والتصريحات األميركية والمواقف التي

ويضيف إلى أن اإلعالم األميركـي يلعـب دوراً   " أبطال سالم" وكيف يقدم قادة الكيان الصهيوني أنفسهم كـ

ويستـشهد شومـسكي بـأقوال محللـين سياسـيين      " . العدوان اإلسرائيلي"وتبرير  حاسماً في قلب الصورة

مـع   "سالم"رض مفاهيم تتفق مع ترسيخ معاهدات أميركيين وتطابقهم مع الرؤيا الصهيونية لف استراتيجيين

  ."الشرق األوسط"دول منطقة 

والمفرط في كثير من األحيان ـ كمـا يـذكر    " العنف اإلسرائيلي" وعن الرؤية المعيارية للواليات المتحدة في

ـ  ق أوسـع  ، مثل الواليات المتحدة، تـدعي بحقـو  )إسرائيل(ضد المذابح العربية، فإن  "انتقام"هو : "المؤلف 

المبـرر   الحق في القيام بهجمات إرهابية للحيلولة دون حدوث عمليات محتملة ضدها، كما هـو حـال   بكثير،

  ."لحرب لبنان

، تحت اسم محاربة األميركية ضد ليبيا ومحاصرتها السياسةوفي الفصل ما قبل األخير يتعرض المؤلف إلى 

 هو إرهاب دولة تحت ذرائع مختلفة، وقد ألبت في ذلك ـ  اإلدارة األميركية فيرى أن ما تقدم عليه" اإلرهاب"

اإلعـالم   ويضيف أن. شومسكي ـ العديد من الدولة األوروبية ذات المصالح المتعاطفة مع واشنطن  كما يذكر

العربيـة ويخـص أيـضاً     األميركي يلعب دوراً بارزاً في الحمالت النشطة ضد ليبيا وغيرهـا مـن الـدول   

باإلرهاب متغاضين تماماً عـن اإلرهـاب    رضون إلى الضغط األميركي واتهامهم الدائمالفلسطينيين الذين يتع

  .فلسطين والمشهد الدموي في" اإلسرائيلي"
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   جـاء تحـت عنـوان   للنظام العالمي يستشرف فيه شومسكي السياسة المقبلةالفصل الرابع واألخير والذي 

 انحن األسياد وأنتم ماسحورسالة الرئيسية للبيت األبيض ال "ظالل النظام العالمي الجديد أخذت تلوح في األفق"

شومسكي إلى استنتاجات يدين فيها النظام العالمي الجديد، ويؤكد علـى أن مـا    في هذا الفصل يصل. األحذية

إلحكام قبـضتها   ليست إال أكاذيب تروجهاالواليات المتحدة من نزاهة وصدقية وحفظ السلم في العالم،  تدعيه

 .واستعبادها ، وبالتالي استنفاذ خيراتهاعلى الشعوبوسيطرتها 

هناك حقيقة بدهية حول النظام العالمي " :"قراصنة وأباطرة"يكتب شومسكي في الصفحات األخيرة من كتاب 

، األقطاب من ناحية اقتصادية، وأحادي القطب من ناحية عسكرية هذا النظام ثالثيالجديد وهي تتمثل في أن 

 .المرء في فهم التفاعل بين هذه العوامل  تساعدواألحداث األخيرة

، إن علينا القتل بالجملة إلى أن يتعلموا كيف يحترمون أسـلحتنا : "قائلة ويذكرنا بما أوردته صحيفة نيويورك

". جيداً وفي النهاية فإنهم يفهمون مقاصدنا: في جعلهم يحترمون مقاصدنا سوف تأتي فيما بعد إن أصعب مهمة

المـدراء المحليـين للثـروات     أن التصور االستراتيجي للواليات المتحدة يتمثل في وجودويضيف شومسكي 

 .بالقوة، ويفضل أال يكونوا عرباً النفطية الخليجية، بواسطة أناس إقليميين ينفذون الحماية

 تسعى إلى نوع من االتفاق بين عمالئها وقد تفكر فـي آخـر   ويشير شومسكي إلى أن الواليات المتحدة سوف

 .تهمش فيه األطراف الدولية وتكون هي المقرر األول في إدارته المطاف في عقد مؤتمر دولي

واجتماعية في  إن القيادة السياسية في واشنطن ولندن قد خلقت كوارث اقتصادية: "كتابه بالقول يختم شومسكي

سكرية وبنـاء علـى نـصائح    قوتها الع الداخل وليس لديها أي فكرة حول كيفية التصدي لها فيما عدا استغالل

 .الصحافة المختصة بإدارة األعمال

والعديـد مـن    ، إال أن أفكـاره ١٩٩١للبروفيسور ناعوم شومسكي كتب في العام " قراصنة وأباطرة" كتاب

 فالواليات المتحدة لم تزل تدعم ،األميركية االستنتاجات تجد اآلن صداها بل تظهر بقوة في السياسية الخارجية

واإلسالمية، وتسعى لمد الكيان الصهيوني بكـل أسـباب القـوة،     في العالم وتحاصر الدول العربية" اإلرهاب"

 وهاجس التمدد األميركي في المنطقة العربية واإلسالمية وبنـاء األحـالف  " إلسرائيل" مدخرة التأييد العالمي

 .تزداد وتائره

  
  


