مراجعات الكتب

ال�صراعات في ال�شرق الأو�سط منذ عام 1945
Conflicts in the Middle East Since 1945
الم�ؤلف :بيفرلي ميلتون �إدواردز وبيتر هنت�شكليف
Beverley Milton-Edwards and Peter Hinchcliffe
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يتن�اول كت�اب (الرصاع�ات يف الرشق
األوس�ط من�ذ ع�ام  )1945الرصاع�ات
الرئيس�ة الت�ي وقع�ت يف الرشق األوس�ط
يف الفترة م�ن  1947إىل  ،2007ويتطرق
كذلك إىل التطورات الدبلوماسية والسياسية
والديني�ة واالجتامعي�ة واالقتصادي�ة يف
املنطق�ة ،ويش�مل التوجه�ات الداخلي�ة،
وحال�ة الدول�ة ،بين الرصاع�ات اإلقليمي�ة
التي تدور يف املنطقة يف شمال إفريقيا واجلزائر وإيران،
واملؤ ّل ِ
فان عىل دراية بالديناميات األمنية واجليوسياسية
يف املنطقة ،وكذلك بدور اجلهات الفاعلة األيديولوجية
املحلية داخل الدول�ة ،وبالرصاعات اإلقليمية (العريب
واإلرسائيلي واإليراين) ،واجله�ات الدولية الفاعلة يف
املنطقة (أوروبا والواليات املتحدة واالحتاد الس�وفيايت
الس�ابق وروس�يا) .ويق�دّ م الكت�اب رس ًدا لالتفاق�ات
واخلالف�ات يف احل�وارات الرئيس�ة وعمليات السلام
والتفامهات لوقف إطالق النار بني أطراف الرصاعات
يف الرشق األوس�ط ،مث�ل إرسائيل ومصر ،وإرسائيل
واألردن ،وإرسائيل ولبنان ،وإرسائيل ومنظمة التحرير
الفلس�طينية ،والعراق وإيران ،والع�راق والكويت...
وغريها.
وم�ن جهة أخرى فإن اللغة واملفردات املس�تخدمة
يف الكتاب ش�املة ومتامس�كة ووصفية ،تعرض تار ًخيا
مبس�طة
م�ن األح�داث الرئيس�ة ذات الصل�ة بطريق�ة ّ
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تصور تارخيي
جدًّ ا تس�اعد القراء عىل بن�اء ّ
لطبيع�ة ونطاق وأمهية عدد من الرصاعات
املس�تهدفة يف الشرق األوس�ط .ويعتم�د
املؤ ّل ِ
ف�ان عىل املفه�وم النظ�ري لـ(توماس
هوب�ز) يف (ح�رب اجلمي�ع ض�د اجلميع)؛
لتوضيح ظاه�رة االضطرابات والنزاعات
واحلروب.

ق�د ُينتَق�د الكت�اب بس�بب بع�ض التحي�زات
األيديولوجية فيه ،وبعض أوجه القصور يف مضمونه:

أولاً  :ي ّتخ�ذ املؤ ّلف�ان موق ًفا من خلال بدء كتاهبم
ّ
باإلش�ارة إىل بيان متطرف جدًّ ا (ص )8أدىل به اجلنرال
م�ويش داي�ان ،وزي�ر اخلارجية الس�ابق ووزي�ر الدفاع
الس�ابق ورئيس األركان العامة الس�ابق لقوات الدفاع
اإلرسائيلي�ة الذي أش�ار من طرف واح�د إىل املصلحة
الوطني�ة إلرسائي�ل الت�ي انته�ت بإعلان احل�رب مع
الع�رب م�ن خلال تس�خري العنصر الغ�ريب للهوي�ة
اإلرسائيلي�ة إلضف�اء الرشعية على تدخله�ا التارخيي
القوي من خالل غزو واحتالل فلسطني.
ثان ًيا :عىل الرغم من أن املؤ ّلف ِ
ني يعرتفان بأن احلدود
احلالية للرشق األوس�ط اصطنعتها القوى االستعامرية
واإلمرباطوري�ات الغربية (معظمها بريطانيا وفرنس�ا)
حمبون للح�رب ،ولدهيم
فإنهّما يصفان الع�رب بأهن�م ّ
نوايا عدوانية ضد إرسائيل وإيران وأش�قائهم العرب،

متجاه َل ِ
ين حقيق�ة أن العرب كانوا يش�اركون بش�كل
مب�ارش أو غري مبارش يف العديد من الرصاعات بس�بب
رضورات الدفاع ،مثل (الصراع العريب -اإلرسائييل،
وأزم�ة قناة الس�ويس ،وعاصف�ة الصح�راء ...وما إىل
ذل�ك) م�ن خلال التدخلات العس�كرية املختلف�ة،
والعقوب�ات االقتصادية ،وحظر األس�لحة ،واملنافس�ة
بني القوى العظمى ،وإشعال العنف العرقي يف املنطقة،
ولذلك ،يبدو أنه ال جدوى من إلقاء اللوم عىل العرب
باعتباره�م مس�ؤولني ع�ن إخف�اق عملية السلام من
جانب واحد.

ثال ًث�ا :يبدو حمتوى الكتاب غير كاف ،حيث يفتقر
إىل معلومات حول بعض األس�ئلة الت�ي جيب اإلجابة
در َب اجلامع�ات املس�لحة اإلرهابية
عنه�ا ،مث�ل؛ َم�ن ّ
اليهودية (التي ّ
شكلت الح ًقا جيش الدفاع اإلرسائييل)
على تكتي�كات وخطط احل�رب مع الع�رب؟  ،وكيف
تدربت؟ وما مقدار الدعم العس�كري
تدربت؟ وأي�ن ّ
ّ
واالس�تخبارايت الذي قدمه حلفاؤها الغربيون ملواجهة
التهدي�د العس�كري للع�رب؟ ومل�اذا اعترف االحت�اد
الس�وفييتي بتس�وية وض�ع إرسائيل يف األم�م املتحدة،
مه�م يف الكتلة الغربية املنافس�ة
م�ع معرفته بأهنا عضو ّ
املؤيدة للرأساملية؟ هل متتلك إرسائيل أي أوراق دينية
لتأسيسها بصفتها دولة لليهود أو ّ
أن هناك هيو ًدا معادين
للصهيونية أو هيو ًدا معادين إلرسائيل يف العامل يرون ّ
أن
إرسائي�ل دولة غري رشعية يف ضوء النبوءات اليهودية؟
هل كان إلغاء الوالية الربيطانية يف فلسطني إسرتاتيجية
لدعم قضية تأس�يس إرسائيل بش�كل غير مبارش (كام
وع�دت هبا املنظمة الصهيونية من خالل إصدار إعالن
بلف�ور يف عام )1917؟ ملاذا ال يتر ّدد الغرب يف جتهيز
ودع�م بع�ض الفصائل يف قضي�ة األك�راد القومية عىل
الرغم م�ن تفكيكها االنس�جام االجتامع�ي والتالحم
الوطن�ي لرتكيا والعراق وإيران وس�وريا؟ وملاذا مل ّ
حتل

املشكلة الكردية بصدق يف وقت سابق بموجب واليتها
يف أوائ�ل ع�ام 1920؟ (ص .)86-74وم�ن احلقائق
املذهل�ة ج�دًّ ا أن املؤلف ِ
أي معلومات وال
ني ال يقدّ م�ان ّ
رد عليها بش�أن
يثريان بعض األس�ئلة األساس�ية التي ُي َّ
أسلحة الدمار الشامل العراقية املزعومة وغري املعروفة
اهلوي�ة يف ض�وء اإلخف�اق املؤسسي لوكال�ة التحقي�ق
املركزي�ة (ومنه�ا األم�م املتح�دة) للعثور عىل أس�لحة
الدمار الشامل قبل غزو العراق (ص.)124

رابع�ا :إىل جان�ب أوج�ه القص�ور يف مضم�ون
ً
الكتاب ،هناك بع�ض التناقضات األيديولوجية ً
أيضا،
مثل مفهوم اجلهاد يف اإلسالم ،وهو ما مل ُيفسرَّ يف ضوء
الس�ياق األصلي لإلسلام ،بل ُو ِص�ف بأنه اس�تجابة
ّ
(ككل) للع�دوان املتعدّ د
رشعية للمجتمع اإلسلامي
األبع�اد من الغ�رب .وباملثل ،ذك�ر املؤ ِّلف�ان أن حادثة
 11أيل�ول /س�بتمرب أحي�ت املنظ�ور الغ�ريب (لرصاع
وشوها
احلضارات) ،والرصاع املحتمل مع اإلسلامّ .
ص�ورة الس�كان الع�رب من خلال الق�ول ّ
إن احلرب
والتط�رف طريق�ة حي�اة الع�رب (ص.)110-109
َ
أيض�ا ّ
وذك�را ً
أن صع�ود املس�يحية اإلنجيلي�ة مل يك�ن
عني ًف�ا مقارن�ة بح�ركات ع�ودة ظه�ور اإلسلام يف
الشرق األوس�ط (ص .)52كما أن املؤ ِّل ِ
فين مقتنعان
م�ن جانب واح�د بأن اإلسلاميني أرادوا إنش�اء دولة
ثيوقراطي�ة يف مصر واجلزائ�ر (ص .)55-53لذلك،
مل يش�عرا ب�أي تر ّدد يف تس�ويغ اجلانب العني�ف املتمثّل
يف القم�ع واألعامل غري الديمقراطية م�ن قبل األنظمة
الديكتاتورية ضد إرادة الش�عب واألحزاب السياس�ية
املحلية يف كل دول الرشق األوسط.
ويف حين يدع�م املؤ ّلف�ان الديمقراطي�ة بش�كل
س�طحي ،فإهنما ال ُيدين�ان يف بل�دان الرشق األوس�ط
املستهدفة األنظم َة الديكتاتورية التي ألغت رؤية القيادة
االجتامعي�ة والسياس�ية املدني�ة يف السياس�ة اخلارجية،
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والسياسة األمنية ،والشؤون االقتصادية اإلسرتاتيجية
يف تلك البلدان ،وش�اركت يف الفس�اد املايل وانحطاط
املؤسسات العامة (ص.)57-55

تصور
خامس�ا :إن حمت�وى الكت�اب يتحاي�ل لبن�اء ّ
ً
املتحي�ز للمنظمات
تارخي�ي للواق�ع بتكري�س ال�دور
ّ
احلكومي�ة الدولي�ة والق�وى الغربية ،من خلال إبراز
نفس�ها بصفتها قوات حفظ سلام حقيقي�ة يف املنطقة،
وتش�ويه الدي�ن (اإلسلام) ،ورف�ع قيم�ة املمثّلين
العلامنيني لبلدان الرشق األوسط املستهدفة.
ومن املخال�ف للواقع يف الكتاب ق�ول املؤلف ِ
ني إن
ّ
(دربت
وس�لحت) حرك�ة املقاومة
الوالي�ات املتحدة َّ
األفغاني�ة ضد احتالل االحتاد الس�وفييتي ألفغانس�تان
يف ع�ام 1979؛ والواق�ع أن الوالي�ات املتحدة قدّ مت
أس�لحة متطورة (معظمها صواريخ س�تينغر) ،وموارد
مالي�ة ،إضاف َة إىل الدعم الضخم م�ن حلفائها الغربيني
والع�رب الس�تئصال احتلال احت�اد اجلمهوري�ات
االشتراكية الس�وفياتية م�ن أفغانس�تان (من�ذ) الرب�ع
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األول م�ن ثامنينيات القرن امل�ايض ،ال منذ عام 1979
(ص ،)43-38وال ّ
ش�ك ّ
أن حمت�وى الكت�اب يش�وبه
نقص يف بعض التقديرات اإلحصائية املكتس�بة لقياس
امل�ؤرشات الرئيس�ة لق�وة االقتصاد والدف�اع يف بعض
تم نقاشها.
دول الرشق األوسط التي ّ

وعلى الرغم من هذا النقدّ ،
فإن هذا الكتاب يمكن
ختصص�ات
أن يك�ون مفي�دً ا للطلاب اجلامعيين يف ّ
العالق�ات الدولية والعلوم السياس�ية والقانون الدويل
والسياس�ة العامة ودراس�ات الرشق األوسط ...إلخ،
تارخييا حول الصراع والتعاون يف
كما أنّه يق�دّ م خطا ًبا
ًّ
الرشق األوس�ط من ع�ام  1945حتى اآلن ،وكان من
اجلي�د لو أضاف املؤ ِّل ِ
فان بع�ض الفصول ذات الصلة،
بش�أن أزمة الالجئني ،والربيع العريب ،واملوجة احلديثة
املؤسسي للمنظامت احلكومية
من التش�دّ د ،واإلخفاق ّ
الدولي�ة( :األمم املتح�دة ،واجلامعة العربي�ة ،ومنظمة
املؤمت�ر اإلسلامي ،واالحت�اد األورويب ...وغريها) يف
ّ
حل األزمات يف الرشق األوسط.

