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 ستشراقوجود أبعاد سياسية لال    إىل   يف إشارة 
إنين أشك يف قدرة إجنلترا على       ":يقول إدوارد سعيد  
تلك ا و الطريقة املؤسسة جيد  ه  ذهاحتالل مصر مبثل    

 ستثمار املكني املدة الطويلة اليت احتلتها لوال ذلك اال      
 الذي كان أوائل رواده علماء      ،يف الدراسات الشرقية  

  .)1("حباثة على غرار إدوارد وليام جونز

تفـاق أو  وبغض النظـر عـن مـساحة اال    
رب عنه سعيد إال    ختالف حول هذا الفهم الذي يع     اال

 تفاقس به من اال   أ ال ب  نه يوجد قدر  إأنه ميكن القول    
 والعمليـة   ستـشراق على وجود رابطة ما بـني اال      

 بالشكل الذي يسمح لـسعيد أو غـريه         ؛لسياسيةا
 إن مل ؛بالتأكيد على وجود عالقة ما بـني اجلـانبني     

ية فعلى األقـل يف     ستشراقيكن يف كل الدراسات اال    
  .بعضها

أن املشروع الذي    إىل   ومن هذه اخللفية نشري   
 طرح مؤخر  ا من قمن خـالل   - ل الواليات املتحدة  ب

 مل  ؛وسط الكبري  بشأن الشرق األ   -بنإدارة بوش اال  
 ) مالحمـه  بذا كان قد اكتس   إوأنه  ( ،ينشأ من فراغ  

اليت مت طرحه من خالهلا على أساس من التطـورات          
سواء على مستوى املنطقة    -اليت حيياها عاملنا املعاصر     

 إال أنه جيد    -على مستوى تفاعالت النظام الدويل    أو  
ية عرب عنـها    ستشراقجذوره يف عدد من األصول اال     

 وعلى رأسهم املستشرق األمريكي     ؛تشرقنيبعض املس 
  . برنارد لويس)الربيطاين األصل(

ويف حماولتنا لتناول هذا اجلانب من املوضوع       
 يأيت علـى    ؛ سوف نركز على عدة حماور     ؛بالدراسة

مث الدور الـذي   ،ستشراقسها األبعاد السياسية لال أر
 مث بنـود وأبعـاد      ،ستشراقحيتله لويس يف عامل اال    

ق األوسط حـسبما طرحتـه اإلدارة       مشروع الشر 
األمريكية، مث جذور املشروع يف كتابـات لـويس         

 وحدود التأثر برؤى لويس يف صياغة هـذا         ،املختلفة
  .املشروع

  ستشراقاألبعاد السياسية لال

 االسـتعمار ن  إ -بشكل عام -ميكن القول   
ي يف ذات الوقت الذي     ستشراقستفاد من التراث اال   ا

ى الشرق دورها يف تعزيـز      كان للسيطرة الغربية عل   
ورويب يف   مع مرحلة التوسـع األ     ،ستشراقموقف اال 
ليهـا  إا على الرؤية املشار     وتأكيد-وهنا  . )2(الشرق

أن احلكومـة    إىل    نشري -واليت طرحها إدوارد سعيد   
مـن أجـل حتقيـق أهـدافها        -الربيطانية كانت   

 يف  )يف مـستعمراا  ( ترسم سياستها    -يةاالستعمار
تنسيق والتـشاور مـع فريـق مـن         الشرق بعد ال  
  .ن يقدمون هلا الدراسات املطلوبةاملستشرقني الذي

   ومن األمثلة اليت تم يف معرض التدليل على     قد
          ا هذه الرؤية أن مستر إيدن كان قبل أن يضع قـرار

ع املستـشرقني   ا يف شئون الشرق األوسط جيم     سياسي
  مث يقرر ما يقـرر يف      ،آرائهم إىل   املستعربني ويستمع 

جانـب أن بعـضهم    إىل هذا. عه منهم ضوء ما يسم  
كان يؤسس صالت صداقة بالبارزين مـن رجـال         

ا يقـوم    ويتخذ من هذه الصالت ستار     ،األمة العربية 
  .)3(من ورائه بأعمال التجسس

 ستـشراق تتعلق باال ى  ذا كانت هذه الرؤ   إو
 ستـشراق حد كبري على اال    إىل    فإا تنطبق  ؛القدمي
ء معظم دارسي وحمللي العـامل       ذلك أن وال   ؛داجلدي

 ؛دوهلم األصلية  إىل   اإلسالمي ما زال يتوجه باألساس    
تقـدمي قاعـدة     إىل   حيث يهدف هؤالء احملللـون    
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معلوماتية متكاملة عن اتمعات والشعوب اإلسالمية      
 مبا يساعد   ؛خلدمة أجهزة صنع القرار يف هذه الدول      

على التعامل مع دول الشرق مبا يتالءم مع ظـروف          
اليت تكـاد يف بعـض جوانبـها        و ،املرحلة اجلديدة 

 االسـتعمار حدثته مرحلـة    أثارها تتفوق على ما     آو
  .بشكله التقليدي

 مـن   وإن كان غري مستهجن   -وهذا الوالء   
 إال أنه يتـسبب     -الوجه القومي دون الوجه العلمي    

يف إحداث الكثري من سوء الفهم خبـصوص العـامل          
ذهنية جامـدة   خلق صور    إىل    كما يؤدي  ،اإلسالمي

 وعن اإلسالم    بل ،عن اتمعات والشعوب اإلسالمية   
 فخدمـة أغـراض صـنع       ؛نفسه يف بعض األحيان   

السياسة تتداخل فيها األغراض وامليول اليت تـراوح        
 كمـا ال    ، والليربالية والراديكالية  ،بني التشدد واللني  

  .)4(ختلو من التحريضية واملماألة

يف ( سـعيد    وقد أكد على هذا املعىن إدوارد     
 إىل  بإشارته )1976لة له يف نيويورك تاميز عام       مقا

 ،أن العلماء الغربيني الذين يدرسون الشرق األوسط      
ما زالوا يواصلون ج الفكـر األورويب املتمثـل يف          

 والذي يصل حد الكراهيـة جتـاه        ،العداء املتأصل 
ا لويس حتديد   برنارد  إىل  وقد أشار يف مقالته    ،اإلسالم
  .)5(ستشراقزعيم املدرسة الشائنة لال باعتباره

 ورغـم أن قـضايا   ؛ورغم كل مـا سـبق   
 إال أن اجلدل ما     ، قد مت إشباعها بالبحث    ستشراقاال

ركه حت فمن قائل بأنه إمنا      ؛ حول أهدافه  زال متواصالً 
وعلى رأس هؤالء برنارد لويس     -أهداف معرفية حبتة    

ي ستـشراق أن املشروع اال   إىل    والذي يذهب  ؛نفسه
ىل قائل بأنـه مـشروع       إ -)6(ا وليس سياسي  معريف
ذا كان  إ و .وغريهاقتصادية  اركه أهداف سياسية و   حت

 إال أنه ميكـن اعتبـار    ؛الكثريون جتاه يعكسه هذا اال 
جتاه وهو اال . ن أبرز رواد هذا االجتاه    إدوارد سعيد م  

دوارد إ خاصة رؤية    ؛حرص لويس على انتقاده   الذي  

وذلك - هي السلطة    أن املعرفة  إىل   سعيد اليت تذهب  
 حيث يرد لويس بأنه لو كان       -ستشراقيف نقده لال  
ذن دراسة اللغة العربيـة    إدأت   فلماذا ب  ؛كاألمر كذل 

واإلسالم يف أوروبا قبل عدة قرون من طرد الفاحتني         
 وقبل أن يبتدئ    ،املسلمني من أوروبا الغربية والشرقية    

  )7(األوروبيون جومهم املضاد؟

  : األمريكيستشراقاال

خاصـة  - ستشراقيف جمال احلديث عن اال    
 ستشراقن اال إ ميكن القول    -على الصعيد األمريكي  

يف الواليات املتحدة مل يبلغ شـأوه إال يف أعقـاب           
كتشافات اليت قامـت    اال ثرأ على   ،احلربني العامليتني 

 ا البعثات األثرية من املعهد الشرقي جبامعة شيكاغو       
 العوامـل  فـضل مصر وفلسطني والعـراق، مث ب  إىل  

ت الواليـات   فَقتصادية يوم ألْ  السياسية والثقافية واال  
تفهم الشعوب العربيـة     إىل   املتحدة يف نفسها حاجة   

 فأعدت هلا عـدة بـرامج دراسـية يف          ؛اإلسالمية
 ، على البعثات  أغدقتنيت باملكتبات و   وع ,اجلامعات

  .وتولت طبع املصنفات

  يف الواليات املتحـدة  ستشراقزدهر اال اوقد  
بإقبال علمائه يف الشرق والغـرب علـى التجـنس       

 املستـشرق   :ومـن هـؤالء    ؛)8(باجلنسية األمريكية 
  ."برنارد لويس"

وجالس ليتل مؤلف كتاب    دوحسبما يذهب   
أمريكا والشرق األوسط منذ    :  األمريكي ستشراقاال"

 فإن أحد حمددات السياسة األمريكية      ؛"1945عام  
 ،ألمريكـي  ا ستـشراق جتاه الشرق األوسط هو اال    

أنه ميل إلساءة تقدير قدرات شعوب      بوالذي عرف   
 واملبالغة يف تقدير قدرة أمريكا على حتويـل         ،املنطقة

  .)9(أوضاع أفضل إىل األوضاع السلبية

 وكما أشـارت دراسـات   ،جانب ذلكإىل  
أن الربامج   إىل    فإنه مت التوصل   ؛مسحية قام ا البعض   
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ات األمريكية  املتعددة ألقسام الشرق األوسط باجلامع    
قتـصادي  تدل على سيادة التوجه السياسي اال      مثالً

 وعلى الرغبة يف التوسع     ، األمريكي ستشراقعلى اال 
تم بتحليل  ن هذه الربامج    إ حيث   ؛وفرض السيطرة 

جتماعية يف العامل   قتصادية واال األوضاع السياسية واال  
 وتقـدمي املـشورة العلميـة للحكومـة        ،اإلسالمي

ختاذ القرارات السياسية املناسبة حنو     األمريكية حول ا  
  .)10(دول العامل اإلسالمي والعريب

تغطيـة  "يف كتابـه   -ومما يـذكره سـعيد      
 أن دراسات اإلسـالم     ، يف هذا اخلصوص   -"اإلسالم

 الضغوط  -يف الغالب -باجلامعات األمريكية حتددها    
املعاصرة امللحة املسيطرة على العالقة بني الواليـات        

 كما يهيمن عليها عدد من      ،اإلسالمياملتحدة والعامل   
 وعمـا يـدور يف      األفكار العامة املنعزلة عن الواقع    

  .)11(ىجتماعية األخرالعلوم اال

  :ستشراق وعامل اال"لويس"

 لويس مكانة كـبرية يف عـامل         برنارد احتل
مـة مـن    هم حلقة   -حبقٍ– وهو يعترب    ؛ستشراقاال

 حلقات سلسلة طويلة من املفكرين املستشرقني، وقد      
كـل مـن     إىل   نتمـاء  كونه جيمع بني اال    عزز ذلك 

 وكـذلك بـني   ، األورويب واألمريكـي  ستشراقاال
ذا إو . التقليـدي واحلـديث    ستشراقاال إىل   نتماءاال

 األمريكي يعد أحد    ستشراقكان من الصحيح أن اال    
ا أنه كان    إال أنه من الصحيح أيض     ؛منابع ثقافة لويس  

  .لعلميةله تأثريه يف حركته ومسريته ا

    ائي إىل  1974ا عام   لقد غادر لويس لندن 
ا للتـاريخ يف     حيث عمل أسـتاذً    ؛الواليات املتحدة 
 )يف قسم دراسات الـشرق األدىن     (جامعة برنستون   
ا بعـد أن    ا أمريكي  وأصبح مواطن  ،منذ ذلك التاريخ  

  .)12(1982حصل على اجلنسية األمريكية يف عام 

وحظي لويس باهتمام كـبري يف األوسـاط        
قافية اإلسالمية والعربيـة إزاء سـنوات خدمتـه         الث

عديد من رسائل   الطويلة يف التعليم واإلشراف على ال     
كمـا  .  يف التاريخ اإلسـالمي    ريتالدكتوراه واملاجس 

  نالت كتاباته اهتمام حيث ترمجت بعـض     ؛اا واسع 
  .اللغة العربية إىل عمالهأ

مـن قبـل    - فإن لويس ميثل     ؛وبشكل عام 
حيـث   "؛ستشراق لال ا وتواصالً ستمرارا -الكثريين

  فـضالً ،ليه من ناحية  إ ستشراقتسربت مسلمات اال  
التاريخ  إىل    النظر عندعن استمراره هو ذاته يف حتيزه       

مـن  " ىل الثقافة العربية اإلسالمية   إالعريب اإلسالمي و  
  .)13(ناحية أخرى

  :"لويس"ـالدور السياسي ل

ا على الدور   ا عملي  منوذج -حبق–يعد لويس   
ف أن يلعبه يف التأثري على      ر أو املثقَّ  ي ميكن للمفكَّ  الذ

ا ال ميكـن     حيث لعـب دور    ؛عملية صنع السياسة  
 وهو الدور الـذي     ؛إنكاره على مدى سنوات عمره    

  .ذ أيامه العملية األوىلبدأ من

 مما يكشف عن الدور الذي لعبه لويس        لعلو
وخاصـة علـى الـصعيد    -على صعيد العمل العام     

 أنـه تـرك العمـل       ؛دايات حياته  منذ ب  -السياسي
باجلامعة خالل سنوات احلرب العاملية الثانية للعمـل        

 وبعد احلـرب عـاد      ،يف خدمة املخابرات الربيطانية   
 حيث هاجر بعد ؛1974للعمل يف اجلامعة حىت عام     

 غري أن صلته    .الواليات املتحدة كما أشرنا    إىل   ذلك
 مل اجلامعـة  إىل  باملخابرات الربيطانية بعـد عودتـه     

ستشار يف كـل مـا      ا ي ا مهم  فقد ظل مرجع   ؛تنقطع
 انصرافه  يفسرلك  ذو. اتصل بشئون الشرق األوسط   

بعـد  -عن دراسة تاريخ اإلسالم الوسيط واجتاهـه        
  .)14(دراسة تاريخ املنطقة إىل -احلرب العاملية الثانية
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الواليات املتحـدة    إىل   كما عمل بعد انتقاله   
ـ     مستشار ة بـالكوجنرس   ا للجان الـشئون اخلارجي

 وأصـبح أحـد كبـار       ،األمريكي مرات عديـدة   
األكادمييني واملعلقني السياسيني يف شـئون الـشرق        

أنـه مت    إىل   ويف هذا الـصدد يـشار      .)15(األوسط
 إللقـاء   1974 مارس   8استدعاء برنارد لويس يف     

جنرس حماضرة على اللجنة الفرعية الدائمة يف الكـو       
ائيلي يف الـشرق    اإلسر /حول آرائه يف الرتاع العريب    

 يف إطار التقليد الذي تتبعه جلان الكوجنرس        ؛األوسط
إلدالء بـآرائهم   باستدعاء بعض األساتذة اجلامعيني ل    

  .حول قضايا معينة

  أن األفكار اليت طرحها    ؛مهية دوره  أ  أكد مماو
موحيـة   كانـت    ؛يف العقود الثالثة األخرية   يف كتبه   

 بـشكل   تركزته األفكار   ذهلصانع القرار الغريب و   
عام حول استهداف إثارة خماوف القراء من اإلسالم        

 فهي أمر ال خيفى     ؛أما عالقاته بقادة إسرائيل   . وأهله
 أنـه  إىل    ويف هذا الصدد يشري الـبعض      .على أحد 

  .)16(سرائيلإصديق لعدد من رؤساء الوزارة يف 

  : واجتاهات السياسة األمريكية"لويس"

ة يستـشراق اجلـذور اال   إىل    يـشري  لعله مما 
خاصـة يف  -للتوجهات الفكرية والسياسية احلاليـة      

صـدام  " مفهـوم  ؛ جتاه املنطقـة   -الواليات املتحدة 
ساسي الـذي ميكـن      وهو املفهوم األ   ،"احلضارات
نه حيكم السياسة األمريكية يف عالقاـا       إالقول بثقة   
ـ   ،اخلارجية ا مـع العـاملني العـريب        خاصة عالقا

  .واإلسالمي

 فـيهم   نمب-كثريون  إن الطرح الذي قدمه ال    
أن املفهوم جـاء     إىل    يذهب -البعض يف عاملنا العريب   
 على أنـه    -بشكل أساسي -يف إطار النظر لإلسالم     
وهـو  ( "العـدو األمحـر   "ميثل العدو األخضر بعد     

حتاد السوفيييت كـان وراء     يار اال اوأن  , )الشيوعية
 وقد وجـد الغـرب      .البحث عن عدو جديد   عملية  

ا وفقً- ت املتحدة بشكل خاص    والواليا ،بشكل عام 
 باعتبـاره هـذا     ؛ضالتهم يف اإلسالم   -هلذا الطرح 

 ،همدق إىل   غريأن القراءة املتأنية للمفهوم تشري    . العدو
وأنه ليس وليد التطورات اليت حيياها النظام الدويل يف         

 ؛ حسبما حياول البعض إقناعنا بذلك     ،مرحلته األخرية 
طويره علـى يـد     مت ت قد   -حبق–فاملفهوم قد يكون    

الفـورين  "صموئيل هنتينجتون من خالل مقالـه يف    
كما  .حر طَن ولكنه ليس أول م    ،1993 عام   "آفريز

 مت  )الذي قام بـه هنتينجتـون     (أن هذا التطوير ذاته     
 حىت مت طـرح     ؛إدخال تعديالت ورؤى جديدة عليه    
مما زاد ؛ 1996املفهوم من قبله يف شكل كتاب عام       

 املفهوم ومن مستوى اجلـدل      من مستوى تأثري هذا   
  .بشأنه

 املفهوم قد يكون من نتاج برنـارد        لكن هذا 
 ؛ه منـه  قتباس وأن هنتينجتون مل يقم سوى با      ،لويس
األتالنتـك  "جلة  ن لويس طرحه يف مقالته مب     إحيث  
جذور السخط  " حتت عنوان    1990 يف عام    "منثلي

  ."اإلسالمي

الـذي ال   ا عن الطرح احلديث بعيد-ري أنه   غ
 فإن تتبع املفهوم وتطـوره      ؛ من الزمان  اوز عقد يتجا
 –موضوع الدراسة اليت نتناوهلا هنا    يف حدود   –يشري  
 حيث  ؛أكثر من أربعة عقود مضت     إىل   أنه يعود إىل  

 دراسة  يف،1957عام  استخدمه برنارد لويس نفسه     
 "التوتر يف الـشرق األوسـط     "مؤمتر   إىل   له قدمها 

  حيث أشار  ؛)ةه جامعة جون هوبكرت األمريكي    تنظم(
أن صدام احلـضارات يفـسر أسـباب         إىل   لويس

 رغم  ،الكراهية من قبل دول املنطقة للواليات املتحدة      
ا علـى    سليب هلا مع املنطقة، مؤكد     عدم وجود ماضٍ  

ذا إ" -حسب كلماته - أنه ميكن استيعاب هذا الفهم    
ا بـني دول أو     املوقف على أنه ليس صراع     إىل   نظرنا
  .)17(" حضارات وإمنا صدام بني،أمم
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 -ليهـا إاملـشار  -يعيد لويس يف دراسته   بل
أنه يف حتليله لألوضاع    إىل   ا مشري ؛كيد على طرحه  أالت

 أبعاد الكراهية للـسياسة  ه وحماولة استيعاب،يف املنطقة 
ن أ النقاش بش   إمنا حاول أن يرتقي مبستوى     ؛األمريكية

 مـن مـستوى     ؛وسطتناول الرتاعات يف الشرق األ    
ـ رتاع بـني    ال ـ مـستوى    إىل   دولال صدام بـني   ال
  .)18(ضاراتاحل

يف ثنايـا  -ىل جانب ذلك يـشري الـبعض     إ
ية الـيت يعكـسها     ستشراقثريات اال أاحلديث عن الت  

أنه ممـا    إىل   - على اجلانب السياسي   "لويس"وميثلها  
 أن لويس كـان     ؛يكشف عن جانب من هذا التأثري     

 وهـو التعـبري     ؛"العامل احلر "أول من استخدم تعبري     
 بـن يـردده   ي أصبح الرئيس األمريكي بوش اال     الذ

 إىل  -حسب أصحاب هذه الرؤيـة    -ا يشري   مم دائما؛
 أمريكا والغـرب علـى      والذي يعكسه مفكر  التأثري  
 يف احلكـم    نملون على م   وأم هم الذين ي    ،الساسة

  .)19(مشاريع من هذا القبيل

قد يطول بنا املقام هنا لو حاولنا اسـتعراض         
 حـديث   إىل  غري أننا نـشري    ،صيلهذا اجلانب بالتف  
 ")مستقبل الشرق األوسط  "يف كتابه   (لويس الواسع   
 وهـو   ؛نسحاب السوري من لبنـان    عن ضرورة اال  

ن وقـضية يرددهـا املـسئول      إىل   األمر الذي حتول  
 حـىت تطـور     ،بنن خاصة إدارة بوش اال    واألمريكي
 ،درجة عرض القضية على جملس األمن      إىل   املوضوع

 وكأا قـضية تعـرض الـسلم        ؛اختاذ قرار بشأ  او
  )20(!واألمن الدوليني للخطر

  بن وإدارة بوش اال"لويس"

تـأثري   إىل   ذا كانت األمثلة السابقة تـشري     إ
لويس على السياسة األمريكية بـشكل عـام وإدارة    

 فإن القراءة املتأنية يف كتابـات       ؛بوش بشكل خاص  
 أحـد  -حبق–ستنتاج أنه يعد   اهذا األخري متكننا من     

 ،ر التأثري على صنع القرار يف البيت األبـيض        مصاد

 يشري إيان بورمـا  ؛ ويف هذا.وعلى إدارة بوش ككل   
كـان هنـاك    ذا  إأنه   إىل   -يف مقالة نقدية للويس   -

العقـل املفكـر    "نه ميثل   إشخص ما ميكن أن يقال      
جلوهر السياسة األمريكية األخـرية جتـاه الـشرق         

 .)21( فإنه لن يكون سوى برنارد لـويس       ؛"األوسط
 أكثر مما كان    ثر تقاعده مشغوالً  إأصبح لويس   "فقد  

 ومن بني مشغولياته مكاملات من      ،عليه احلال من قبل   
  .)22("البيت األبيض ومن بغداد

اث سـبتمرب مـن تـسليط       وقد زادت أحد  
 ولعل مصدر تأثري لويس يأيت مـن أن         .األضواء عليه 

 ،مثل ريتشارد بريل  (األعضاء املتنفذين يف إدارة بوش      
  .)23( يعدون من أشد املعجبني به)ك تيشيينودي

 إىل   مبالغة تـصل   رغم ما قد يعتربه البعض    و
حد التأكيد على أن لويس دخل البيـت األبـيض          
ليشحن كبار مسئويل اإلدارة احلاكمة بكل األحقاد       

 وجبرعات من بغض اإلسالم واملـسلمني       ،األكادميية
ـ  60ظل جيهز هلا عرب أكثر من        ا مـن عمـر      عام

إال أن تلك النظرة ال جتانب الـصواب         ؛)24(الزمان
واشـنطن   إىل   هؤ خاصة وأن لويس مت استدعا     ,امتام

 يف  ،ست مرات بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب       
لقاءات سرية مع كبار املسئولني يف البيت األبـيض         

 وكان أهم تلك اللقاءات عشاء العمـل        ،والبنتاجون
ش  مع الرئيس بـو    ،بعد أسبوع واحد من األحداث    

 وهو العشاء   ؛ونائبه ديك تشيين ورامسفيلد وولفوفيتز    
   ـ . طة احلرب الذي وضعت فيه خ ا لتـصريح   ووفقً
   ن إف ؛)مل يذكر امسه  (لة نيويوركر   مسئول أمريكي

لويس نصح اإلدارة خالل هذا اللقاء بعدم االهتمـام    
شتعال الـشارع   ابالتحذيرات القائلة بضرورة جتنب     

 ألن الناس يف    ؛ت املتحدة السياسي العريب ضد الواليا   
  .)25(ذلك املكان ال يفهمون غري لغة القوة واحلزم

وقد أكد على هذا الطرح عدد من الكتـاب       
ن إدارة  أ إىل   األمريكيني، ومل يتوانوا عـن اإلشـارة      
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          ا بوش تعد مـن أكثـر اإلدارات األمريكيـة تـأثر
هذا الطرح   إىل   ويشري .)26(بأطروحات برنارد لويس  

حتفال بعيد ميالد برنارد خالل اال -تز  ما قاله وولفوفي  
 والذي أقيم يف تل أبيـب       ،لويس السادس والثمانني  

 إىل   األمر الذي يشري من جهة ثانيـة       ؛2002عام  
 وحجـم ارتباطـه     ،يلمدى عالقته الوثيقة بإسـرائ    

 حيث راح يـشيد     ؛ لويس  يف شأن  -بالدولة العربية 
ن يضع باقتـدار    ألقد استطاع لويس    ": مبآثره قائالً 

عالقات وقضايا الشرق األوسط يف سياقها الرحـب        
 :ا مـضيفً  ."مبوضوعية وأصالة وفكر ثاقب مـستقل     

منا لويس كيف نفهم التاريخ املهم واملركب       لقد علَّ "
 وكيف تدي به لتحديد وجهتنـا       ،للشرق األوسط 

ن إ :ا، مستطرد"التالية لبناء عامل أفضل لألجيال املقبلة  
علم لـويس يف صـياغة      اإلدارة األمريكية اهتدت ب   

سياستها للحرب ضد اإلرهـاب باعتبـاره املنظـر         
األساسـي لكـل مـا يتـصل بالعـاملني العـريب       

  .)27(واإلسالمي

لعل ذلك يكشف عن حجم التوافق القـائم        
بني توجهات هذه اإلدارة وتوجهات التيار الفكـري   

 فـاإلدارة   ؛الذي ميثله لويس يف الواليات املتحـدة      
 ؛بري عن اليمني السياسي الـديين     احلالية تع األمريكية  

وهي معنية مبواصلة التوسع اإلمرباطوري الذي توقف       
 وذلـك باحتكـار الثـروات       ؛يف فتريت كلينتـون   

 وبالتبـشري الـديين     ،وباحلمالت العسكرية الرادعة  
مما يعكس جمموعة من األفكار      .)28(القيمي األمريكي 

 ؛"ية اجلديدة ستشراقاال"يطلق عليها البعض املدرسة     
 إىل  ،وهنا يتم إدراج لويس على أنه من أبرز رموزها        

 وأن أفكارمها ما هي إال      ،جانب هنتينجتون وغريمها  
تنويعات حمدثة للفكر األمريكي الكالسيكي فيمـا       

له رؤساء مـن عينـة مـونرو        يتعلق بالعامل الذي مثَّ   
 ، حيـث اسـتثنائية أمريكـا      ؛وروزفلت وويلسون 

  .)29(مريكيةوضرورة إعالء املصلحة القومية األ

الراحـل   ويؤكد على هذا التوجه املفكـر     
تأثري لـويس علـى    إىل    حيث يشري  ؛"إدوارد سعيد "

ن هـذه اإلدارة    إ" :اإلدارة األمريكية احلالية قـائالً    
 مثل  ؛ذاا لبعض أشهر املستشرقني الغربيني    آأعطت  

 لعرض أفكـاره عـن    الذي استدعته "برنارد لويس "
  .)30(األبيضاإلسالم على العاملني بالبيت 

 ليس  "لويس"لـ التقييم العام    منإن ما سبق    
عربي غريب وأمريكي كذلك    هو  بل ،ا فقط ا وإسالمي. 

 هـو   "برنارد لويس "أن   إىل   وهي رؤية يشري جمملها   
اإلسـالم واملـسلمني يف     من  ر األول للموقف    املنظَّ

 وهو احملرض األول ضدهم يف دوائر الـيمني         ،الغرب
 واملسئولني عن   )بنرة بوش اال  داإيف  ( احملافظ اجلديد 

 ،صياغة السياسة العدوانية املعادية للعرب واملسلمني     
 والداعية  ،والداعمة للسياسات اإلسرائيلية يف املنطقة    

  .)31(ستخدام املفرط للقوة العسكرية األمريكيةلال

  :إدارة بوش ومشروع الشرق األوسط الكبري

  قـد  رغم أن مشروع الشرق األوسط الكبري     
يف ظل عدد مـن التطـورات       -  للطرح اج ناض بدا

ات يشهدا املنطقة ميكن التأريخ هلا بعقـد التـسعين      
الذي شهد حالة مغايرة لطبيعـة العالقـات الـيت          

 يف جانبـها   خاصةً؛حكمت املنطقة على مدى عقود   
 إال أن أحـوال     -اإلسرائيلي /املتعلق بالصراع العريب  

ـ          ذي املنطقة مل تكن قد تغريت بالكامل بالشكل ال
  ا على شكل مشروع تتبناه القوة      يسمح بطرحه رمسي

 وهـو   ؛العظمى الوحيدة على مستوى النظام الدويل     
نفراد الفعلي باهليمنـة    األمر الذي حتقق بتمتعها باال    

 سـبتمرب   11النظام إثر أحداث    على مقدرات هذا    
 حملاولة  ةن املشروع جاء كمقدم   أا يؤكد   مم ؛2001

املناخ الدويل الذي عاشه     اإلدارة األمريكية استغاللَ  
 وبـدت إرهاصـاته يف    ،العامل يف بداية األلفية الثالثة    

  .العقد األخري من القرن العشرين
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لقد بدأ عقد التسعينيات من القرن املاضـي        
 لـك ذ و ،يار القوة الثانية على رأس النظام الدويل      اب

حتـاد  يـار وتفكـك اال    ااحلدث الذي متثـل يف      
احلديث عـن    إىل   ثريين آنذاك ا دعا الك  مم ؛السوفيييت

 واسـتدعاء التجـارب   ،نظام دويل ذي قطب واحد    
القطبيـة  ( الدولية اليت شهدت مثل هـذا النظـام       

التريـث يف    إىل    ورغم أن البعض دعـا     ).األحادية
 يف ضـوء    ؛احلكم على طبيعة مستقبل النظام الدويل     

 على رأسها أوروبا الـيت  ،وجود قوى أخرى صاعدة   
جانـب   إىل   ى طريق الوحـدة،   كانت ختطو بثقة عل   

يف اإلطـار األورويب    - من أملانيا وفرنـسا      بروز كلٍ 
حة الحـتالل دور كـبري علـى        كقوى مرش  -ذاته

حد منافسة واشـنطن،    إىل   الساحة الدولية قد يرتقي   
جانب الربوز املتزايد لدور الـصني علـى         إىل   هذا
 نقول رغم كل    .لصعيد الدويل على كافة املستويات    ا

أن األحداث اليت جرت على مدى سنوات        إال   ؛ذلك
حـدة  نفراد الواليـات املت  االتسعينيات عززت فكرة    
  .باهليمنة على النظام الدويل

وقد أصبحت هذه اهليمنة يف حكم احلقيقـة        
ن أمع وقوع أحداث سبتمرب اليت ال ميكن اجلدال بش        

 أو إنكـار أن     ،تأثريها على طبيعة األوضاع الدولية    
ســتغالهلا أفــضل ا إىل عتاإلدارة األمريكيــة ســ

 ؛ مبا حيقق رؤاها اخلاصة لشكل هذا النظام       ؛استغالل
  . أو حىت خصومها،سواء يف عالقاا مع شركائها

ستئثار النقـاش  ا إىل فقد أدت هذه األحداث   
 ؛ط األمريكيـة  احول الشرق األوسط باهتمام األوس    

وذلك يف املقام األول الذي كانت حتتلـه الـصني          
  . من قبل؛ وآسيا عامة،خاصة

يتم أوسطي  / امللف الشرق  إىل    النظر وأصبح
 كما أن النقاش تطور حنو      ،بصورة أكثر مشولية  اليوم  

 ،طرح األسئلة حول التطور التارخيي للعامل اإلسالمي      
  . واملوقف العدائي حيال الواليات املتحدة يف املنطقة

    بـن   بوش اال  وأكد على هذا التوجه الرئيس
يف معرض حديثـه عـن      - حيث راح يقول     ؛بنفسه

ا من  بدًء ":نهإ - سبتمرب 11داللة األوضاع فيما بعد     
   ا أن السياسة العامليـة قـد       تلك اللحظة بدا واضح

 ومن الواضح أن الشرق األوسط حيتل مكانة        ،تغريت
 ؛خاصة بالنسبة للصراع ضد احلركـات املتطرفـة       

وذلك ألن أمريكا تعترب أن معظم الـذين هامجوهـا         
لقد أطلقـت    ".تلك املنطقة  إىل   ميعودون يف أصوهل  
  ليس إلعـادة ترتيـب      ؛ واشنطن هذه األحداث يد 

 وإمنـا   ،أحوال املنطقة العربية واإلسالمية فحـسب     
 إىل  ا دعا الكثريين  مم ،إلعادة ترتيب أحوال العامل كله    

العـامل   إىل   التأكيد على أن الواليات املتحدة تعيـد      
صور أنه  مفهوم اإلمرباطورية الذي كاد اجلميع أن يت      

  . أو انقرضابغَ

أن  إىل    ميكن اإلشـارة   ؛وعلى هذا األساس  
اإلعالن عن مشروع الشرق األوسط الكبري جاء بعد        
ثالث حلظات مفصلية يف تعـاطي الـرئيس بـوش          
واحملافظني اجلدد يف البيت األبيض مع العامل العـريب         

 فرباير الـسنة    26 خطاب   - أوالً : وهي ؛واإلسالمي
 ،بل شن احلرب علـى العـراق   ق ،)2003 (املاضية

قتـصادية  والذي دعـا فيـه لـضرب اجلـذور اال      
 ،جتماعية والسياسية لإلرهاب بتوسيع الدميقراطية    واال

من القيام بإصالحات جوهرية،     ا على ضرورة  مشدد 
 تعزيز املشاركة السياسية واالنفتـاح      :أبرز عناوينها 

 مـن نـوفمرب     السادسخطابه يف    -اثانيو .اإلعالمي
 ااملـة ستني سنة من " والذي انتقد فيه    ؛)2003(

ا ايـة حقبـة   ، معلن"األمريكية لألنظمة االستبدادية 
 ويف  ؛ باالحنيـاز للتغـيري    تتسم وبداية أخرى جديدة  

 تطوير اإلعالم احمللي، والقيام بإصـالحات       :مقدمته
يف " حال األمـة  " عن   خطابه -اثالثً .شاملةسياسية  

 :يه بصراحة أنـه  والذي أكد ف؛)2004( يناير   20
 فريـسة للطغيـان واليـأس       األوسطمادام الشرق   "

  وحركـات   رجاالً -احتم–نتج   فإنه سي  ؛والغضب
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فـإن   ؛ وبعبارة أخرى  ." املتحدة الوالياتدد أمن   
 ممـا يعـين أن      ؛كبت احلرية هو حاضنة اإلرهـاب     

  .)32( املستبدة ينبغي أن تتغري أو تغريها أمريكااألنظمة

 الصيغة الرمسيـة الـيت      ومن قراءة سريعة يف   
يتمحور بـشكل  "نه إطرحت للمشروع ميكن القول   

مبدئي على ما يسمى بتشجيع الدميقراطية واحلكـم        
 وتوسـيع الفـرص   ،ناء جمتمـع معـريف    وب ،الصاحل

توفري ظروف أفضل للمرأة     إىل    باإلضافة ،قتصاديةاال
 حتت دعـوى متكـني      ؛العامل العريب واإلسالمي  يف  

  ".النساء

 فإن القـراءة    ؛ا عن هذه القراءة   عيدغري أنه ب  
أن من بـني أهدافـه       إىل   السياسية للمشروع تشري  

  مبا حيقـق   ؛توسيع نطاق املنطقة دف متييع وضعها     
 ،ندماج الكامل إلسرائيل يف إطار املنطقـة      هدف اال 

لم األساسـي لـدى     عوحتويل العرب من كوم املَ    
ذي يعزز  األمر ال  ؛كوم أقليةً  إىل   احلديث عن املنطقة  

 ويسهل مـن هـدف   ،من طبيعة الوجود اإلسرائيلي  
 يف ضوء الطبيعة املطاطة اليت يتـسم        ؛ إسرائيل إدماج
، حيـث   "الشرق األوسط "طرح املشروع ملفهوم    ا  
ا للحدود املطروحة يف املشروع إضـافة   نه ميكن وفقً  إ

 أو إلغاء أخـرى حـسب       ،مناطق جغرافية جديدة  
مة على إدارة املشروع   التوجهات السياسية للقوة القائ   

اسياسي.  

حـد   إىل   مريكيـة ورغم غموض الرؤية األ   
 وعدم وضوحها بشأن طبيعة الشرق األوسـط       ،كبري
لنـاطق باسـم    ليه تـصريح ل   إ وهو ما يشري     ؛الكبري

عـن   لدى سـؤاله     ؛"يليإآدم  "  األمريكية اخلارجية
راح حيـاول     حيث ؛لكبري ا األوسطجغرافيا الشرق   

يف -ا   مـشري  ،يف هذه الفتـرة   نفي إمكانية حتديدها    
العـامل  ما وراء    إىل   أن بالده تنظر   إىل   -الوقت ذاته 

 إال  ؛تشمل أماكن مثل أفغانستان   أن نظرا    و ،العريب
أنه من خالل استقراء جممل املواقف الصادرة عـن         

  ميكن اإلشارة إىل   ؛مسئولني أمريكيني يف هذا الشأن    
ـ - أن املشروع يـضم     -ا للطـرح األمريكـي  وفقً

 وكـذلك   ، وتركيا ، والعراق ، وباكستان ،غانستانفأ
وقد تلتحق  ، السابقة السوفيتية من اجلمهوريات    اعدد  
واتـضاح   ،األخـرية  حسب التطـورات     ؛ ليبيا م

 وهذا الفضاء اجلغرايف يتناسب مع الرغبـة        .موقفها
 بشأن تطويع مفهومها للمشروع حـسب       األمريكية

  هدف  وعلى رأس هذه األهداف    ؛أهدافها السياسية 
 الذي يكتسب هـو ذاتـه       ؛"اإلرهاب"احلرب على   

و أا تصر واشنطن على عدم إيـضاحه         غامض دلوالًم
  .حتديده

 يـستهدف   فإن املشروع؛ىل جانب ما سبق  إ
فرض رؤية إصالحية من اخلارج على الدول العربية         
واإلسالمية، وبغض النظر عن اجلدل الدائر عن مدى        

وهي حاجة  -حاجة هذه الدول لإلصالح من عدمه       
 إال أن الصيغة اليت مت ا طـرح         -غري مشكوك فيها  

 سوى املقولة اليت تقرر     ااملشروع ال ينطبق عليها حقً    
  ".حق يراد به باطل" :أا

ليـه  إالذي يـدعو    -ويأيت مطلب اإلصالح    
 حتت دعـوى أن     -املشروع حتت يافطة الدميقراطية   

 هـو  ؛سبب احلروب املستمرة وانتـشار اإلرهـاب    
وهـو  .  غياب األنظمة الدميقراطيـة    األوىلبالدرجة  

تغييـب   إىل   -جانب آخـر  -األمر الذي يشري من     
 ؛السبب األساسي وراء احلالة اليت تعيـشها املنطقـة   

ا  والذي يعترب جـزءً    ؛اإلسرائيلي /وهو الرتاع العريب  
حالة التردي اليت حلقت باملنطقـة علـى         منا  رئيسي 

 وانـب  بغض النظر بالطبع عـن ج     ،كافة املستويات 
  . ال ميكن إنكارهاأخرى

 فقـد  ؛أما على مستوى قضية املرأة وحقوقها 
طرح املشروع فكرة إنشاء معاهد للتـدريب علـى         

 من أجل زيادة مشاركة النساء يف احلياة      ؛قيادة النساء 
-وعلى هذا األساس ميكن القول      . السياسية واملدنية 
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 ن املشروع يهدف يف غاياته النهائية     إ -بشكل خمتصر 
مواجهـة  " : يأيت على رأسها   ؛حتقيق عدة أهداف  إىل  

 والتأكيد  ،الذي جيري احلديث عنه   ( "خطر اإلرهاب 
 األمر الذي   ؛أن مصدره العامل العريب اإلسالمي    على  

يتحقق حسب املـشروع مـن خـالل اإلصـالح       
 إىل   هـذا  ، وكذلك تعزيز مكانة املـرأة     )قراطيالدمي

لسبل طقة مبختلف ا  جانب تعزيز وضع إسرائيل يف املن     
  .قتصاديةالسياسية أو اال

أي  إىل   :والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو     
 "ستـشراق األبعـاد الـسياسية لال    "حد جتد مقولة    

تطبيقها وصدقها بالنسبة هلذه القضية؟ وهل ميكـن        
احلديث عن مالمح هلذا املشروع يف الكتابات الـيت         

 مبا  ؛ وسبقت طرح هذا املشروع بعقود     ،قدمها لويس 
صحة فرضية وجود تأثريات وجذور      إىل   جيعلنا خنلص 

هذا ما  وية ملشروع الشرق األوسط الكبري؟      استشراق
  . املقبلةسطورسنحاول تبيانه من خالل ال

  :"لويس"الشرق األوسط الكبري يف فكر 

 ،"برنارد لـويس  "من خالل متابعة ما كتبه      
ن جمموعة من األصول اليت يعرب عنـها        إميكن القول   

 ، توجـد يف فكـره  "الكبريمشروع الشرق األوسط   
وتتحدد هذه التـأثريات    . عرب عنها بصيغ خمتلفة   أنه  و

تعمـيم   إىل    سعي لـويس   :يف عدة حماور من بينها    
 إىل   مث سـعيه   ،مفهوم الشرق األوسط على املنطقـة     

 ،ه العـريب  ئ مبا ينفي هدف نقا    ؛ع نطاق املفهوم  توسي
  ا من التنوع جيعل العـرب جمـرد        ويضفي عليه نوع

 ،ن اموعات السكانية يف اإلقليم    نية م جمموعة سكا 
جانب ظهور ميول غري خافية لديه تؤكـد         إىل   هذا

ه  وتطويـع رؤا ،حرصه على مصلحة الدولة العربيـة  
  .ومواقفه لصاحل حتقيق هذا اهلدف

 مـن   "لويس" فقد كان    ؛جانب ما سبق  إىل  
أكثر منتقدي األوضاع السياسية على صعيد نظـم        

 غـري أن هـذه      .اإلسالميةل العربية و  احلكم يف الدو  

 فلو كان األمر كذلك فقط لكان       ؛ليست هي القضية  
عن اهلدف الـذي    بغض النظر   -ذلك مما حيسب له     
ـ       -كان يبتغيه من ذلك    ف  غري أن املشكلة أنـه وظَّ

 حسب  ؛موقفه ذلك ملا يراه مصلحة للغرب وإسرائيل      
طبيعة املرحلة الزمنية اليت يديل فيها بـدلوه بـشأن          

 وهو األمر الذي سنعرضه بالتفصيل      ؛ةأوضاع املنطق 
  .يف السطور التالية

  مبدأ  أحد منظري  -حبقٍ–كما أن لويس يعد     
الكراهية العربية واإلسالمية للغرب عامة والواليـات     

وهو املبدأ الذي على أساسه صاغت       ؛املتحدة خاصة 
 خاصـة بعـد     ،ا من سياساا  ا كبري دارة بوش جانب  إ

 فإن للـويس    ؛د املرأة أما على صعي  . أحداث سبتمرب 
يف عـامل    راء تؤكد على تراجع حقوقها    ا من اآل  جانب 

  .العرب واملسلمني

ويف نظرة ملواقف لويس من القـضايا الـيت         
فيما - لعل أفضل تعبري عن مواقفه       ؛اليها سابقً إأشرنا  

  شروع الـشرق   ا من أبرز مالمح م    نراه يلخص جانب
ميكـن  ن هناك ثالثة عوامل     إ:  قوله -األوسط الكبري 

 ؛وضاع يف الشرق األوسط   أن تساعد على حتويل األ    
  .)33( والنساء،سرائيلإ و، تركيا:هيو

  : واإلصالح الدميقراطي"لويس"

ذا كان اإلصالح الدميقراطي يأيت على رأس       إ
 فإن لويس   ؛أولويات مشروع الشرق األوسط الكبري    

كان من بني الذين أكدوا علـى هـذا الطـرح يف            
حدد رؤاه يف أن نظم احلكم يف        وتت .كتاباته املختلفة 

 باسـتثناء   ،املنطقة تتسم بالديكتاتوريـة والتـسلط     
ويف جمال احلديث عن الدميقراطيـة      . إسرائيل وتركيا 

يقدم لويس تركيا باعتبارها النموذج الذي جيب على        
ـ ا ف ؛دول املنطقة أن تقتـدي بـه       ا مـن أن    نطالقً

 هي القادرة على تأمني حلول      -وحدها–الدميقراطية  
  فإن الدميقراطية يف تركيا مثالً    ؛شكالت دول املنطقة  مل

 ومل يفرضها األعـداء     ،مربياليوناحلكام اإل مل يورثها   
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ألتـراك  ا من قبـل ا ا حر  بل كانت خيار   ؛املنتصرون
 ولقد أثبتوا بإرادم وعزمهم أم قـادرون        ،أنفسهم

 وميكن لآلخرين أن جيـدوا      ،على جتاوز أي معوقات   
  .)34(يف ذلك املثل

 يف  رضـي لـويس   النموذج الوحيد الذي ي   و
  فهـو لـن    ؛"النموذج التركي الكمايل  "اإلسالم هو   

ذا تعلمنـت   إ عن التجربـة اإلسـالمية إال        ىيرض
 وهو  ؛تبدلت احلروف العربية بالالتينية    واس ،بالكامل

 ،يف هذا الصدد يدافع  بشدة عن الدميقراطية التركية        
  .ويبدي إعجابه ا

ربـة التركيـة   ورغم إشـادة لـويس بالتج    
باعتبارها الوحيدة من بني كل الدول اإلسالمية اليت        

 عـن تناوهلـا      إال أنه مل يتوانَ    ؛قراطيةوأخذت بالدمي 
بالنقد الشديد مع وصول حـزب الرفـاه بزعامـة          

 وهو ما يشكك يف طبيعـة موقفـه         ؛أربكان للحكم 
, وجود موقف متأصل لديه جتاه اإلسـالم       إىل   ويشري

ـ       اس قواعـد الدميقراطيـة     رغم أن ذلك مت على أس
  إزاء مـا   هخماوف إىل    حيث راح لويس يشري    ؛التركية

 وهو ما كان يهدد     ؛رآه من أن قواعد احلزب أصولية     
 ؛)35(!جزائر أخرى إىل  بتحويل تركيا -حسب رأيه -
  .ن هذا غري ممكنإن كان يعود ليقول إو

 فهو مـن أشـد      ؛أما على مستوى إسرائيل   
 رغم كل ما    ،سرائيليةبالدميقراطية اإل كذلك  املعجبني  

 مـن   -ا لـه  وفقً- وتعد جتربتها    ،تفعله بالفلسطينيني 
ــيت ميكــن أن تــضاف ــة  إىل التجــارب ال جترب

 ؛ تكون هـذه منطلقاتـه    ن وم .الدميقراطيات العريقة 
ا من هـذه    نطالقًاو. البد أن يتضاعف احلذر بشأنه    

إنشاء الدميقراطية وازدهارها يف    الرؤية يعترب لويس أن     
وال خيفي لـويس     .)36(نين مذهل ي أمر انيعدسرائيل  إ

ـ      ؛سرائيلمحاسه إل  ا ليس ألنه تصادف كونه يهودي، 
سرائيل تعد الدولـة األكثـر      إبل لكونه يعتقد  أن      

احتضر ا ودميقراطية بني الدول احمليطة.  

   يف طبيعة النظامني التركي  اوإزاء ما يراه تقارب 
إنـه   ف -من حيث األخذ بالدميقراطية   -واإلسرائيلي  

     شريك  إىل   ايتوقع أن تتحول تركيا الدميقراطية تدرجيي
  .)37(إسرائيل األقرب يف املنطقة

ومما يالحظ هنا على طرح لويس أنه يقـدم         
 ،النموذج التركي باعتباره النموذج احلضاري املثايل     

كـذلك   ،ا عن تناقضاته الداخلية املعاصـرة     متجاوز 
ـ     إيطرح    ؛اشسرائيل كخربة جديرة باالهتمام والنق

كوا دولة دميقراطية حديثة ذات مكون ديين هام يف         
ا مرة أخرى عن التفاعالت الداخلية       متجاوز ،هويتها

 ستـشراق ويعزز هذا فرضية خدمة اال     .)38(سرائيلإل
 لألهـداف   ) يف الرؤى اليت يقـدمها لـويس       ممثالً(

لـسياستني   يف ضوء التوافق بني ا، األمريكية السياسية
 وحماولة واشـنطن إدمـاج      ،ية واإلسرائيل األمريكية

 بل وتقدميها باعتبارها النمـوذج      ؛إسرائيل يف املنطقة  
 طبيعتـها    متغافلة بذلك عن   ،قتداء به الذي جيب اال  

 وإحـالل   ،ملمثلة يف احتالل أرض شعب    مربيالية ا اإل
  . مكانهشعب آخر

أما على صعيد رؤيته للحال يف النظم العربية        
ـ       ؛واإلسالمية  .الغ الـسوء   فقد كان تقييمه هلـا ب

مـستوى   إىل   ،والغريب هنا أنه جتاوز مستوى النقد     
 وهـو   ؛التدخل لتغيري هذه األوضـاع    إىل  و ،الدعوة

لسفة مـشروع   األمر الذي تعرب عنه بشكل رئيسي ف      
  .الشرق األوسط الكبري

يف أن لـويس     إىل   ويف هذا الـصدد يـشار     
بشكل خـاص عقـب سـبتمرب        و ،كتاباته األخرية 

عـايل   )39(-حسب إيان بورمـا   - أصبح   ؛2001
يـات   جيب على الوال   هالنغمة لدرجة تأكيده على أن    

 بديكتاتوريي الشرق   املتحدة أن تعمل على اإلطاحة    
ا أن التفاوض مع آيات اهللا يف إيـران          معترب ،األوسط
 :وتوقراطيني اآلخرين يف املنطقة غـري مفيـد    ومع األ 

 فـإن   ؛يييتكما فعلنا مع احملور ومع االحتاد الـسوف       "
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 وبفـضل   ،السالم احلقيقي سوف يتحقق زميتـهم     
ايارهم واستبداهلم حبكومات يتم اختيارها وميكـن       

  ."استبعادها بواسطة شعوا

ذا التحول يف مواقف لويس     وكنتائج فورية هل  
 انعكست هـذه    ؛ن املوقف مع احلكام يف املنطقة     أبش

 ياسات األمريكيـة علـى أرض      ا يف الس  الرؤية عملي
كانت مبادرة الـشرق األوسـط الكـبري        و ،اقعالو

ويف هذا الصدد يقدم لويس رؤى حتريـضية        . بالفعل
 اليت تعـد ديكتاتوريـة يف نظـر         ؛على نظم املنطقة  

 ،"اإلسـالم والدميقراطيـة   " يف مقاله حول     ؛الغرب
ـا تـشهد    إراء اليت ميكن القول     تتضمن بعض اآل  

نظر عن  ا يف السياسات األمريكية بغض ال     ا حالي تطبيقً
  .تقييم هذه  السياسات

ما الذي  " :يتساءل لويس يف هذه املقالة قائالً     
 لتشجيع  -طار عامل دميقراطي  إيف  -ميكن لنا أن نفعله     

ا الدميقراطية يف العامل اإلسالمي الشرق أوسطي؟ وم      
 "و هدمها؟ أعاقتها  إالذي ميكن لنا أن نفعله لتجنب       

ـ     أو خياران  نايوجد رغبتان أساسيت   ا  خـضعت هلم
هو   اخليار األول  ؛احلكومات الغربية مع نتائج مدمرة    

التقارب مع خمتلف الديكتاتوريات البغيـضة طاملـا        
ـا  أ وطاملا أن سياساا تبـدو ك ،غراضهاحتقق هلا أ  

على هذا فإنـه    . " احليوية تتوافق مع مصاحلنا القومية   
يعترب أن مشهد هذه الدميقراطيات الغربية يف تقارب         

 أمر ال ميكن    ؛ع هذه الديكتاتوريات  يتسم بالتوافق م  
ارضة الدميقراطيـة   له سوى أن يتسبب يف إحباط املع      

  .)40(قطاريف هذه األ

   ا يف التأليـب علـى      ومل يدخر لويس جهد
 ؛تركها وشـأا   إىل   األنظمة اليت دعا يف فترة مضت     

 .بدعوى أا وراء تزايد أسـباب كراهيـة الغـرب      
باب الكراهيـة  إن أس ":فنجده يقول يف نربة حتريضية 

 وأـا كانـت     ،ا ومت إثبات صدقيتها تارخيي    ،معروفة
 ومت تكثيفهـا    ، سنوات عديدة  ىتنمو بثبات على مد   

بسلوك معظم احلكام يف املنطقة الـذين نـدعوهم          
 فيما  ،ون حلفاء لنا  عدلذين ي  وهم احلكام ا   ؛باألصدقاء

مية يف يد الواليـات     ليهم شعوم على أم د    إتنظر  
  ."املتحدة

ميكن أن نالحـظ     هذا اهلجوم على األنظمة   
 ؛ات كثري من املسئولني األمريكيني    ده يف تصرحي  يترد

 مـن أجـل      احلالية بل تقوم عليه اخلطط األمريكية    
 -بوضوح–  يشري مما ؛تشكيل الشرق األوسط الكبري   

  .)41(ميارسه لويسقد  التأثري الذي ىمدإىل 

ولعل أبلغ دليل علـى ذلـك القـدر مـن         
 وبالتايل مواقف الساسة    ، يف مواقف لويس   الربامجاتية

له كانت  بن هذه الدعوة من ق    فإ ؛الذين يتبنون مواقفه  
  ومها ؛ أحد دعاا   هو تعين ختليه عن رؤية أخرى كان     
 وهو األمر الـذي     ؛تتمثل يف ترك املنطقة ألصحاا    

صادف  مع نفس الفترة اليت ساندت فيهـا         أو توافق 
يت تصفها بالتـسلطية يف     الواليات املتحدة األنظمة ال   

ن لويس كان قد دعـا عـام        إ حيث   ؛الوقت الراهن 
 كونـه أحـد املـؤثرين      إىل   وفيما يشري ( 1957
 الغـرب عامـة والواليـات        سياسات  يف املستدميني

 الواليـات    مناقشة دور  ى لد )املتحدة بشكل خاص  
 "نشاط البـارع  الال"ما أمساه    إىل   ؛ يف املنطقة  املتحدة

masterly inactivityـ :حيث قال ؛ ب علينـا   جي
 لكي نساعد يف جمـال      يءحنن يف الغرب أن نقوم بش     
 أن نكـون     جيـب   ولكن ،املستويات غري السياسية  

رغم أا قـد تكـون      ف ؛حذرين بشأن اقتراح حلول   
نه ميكن أن يساء فهمها من خالل حقيقة        أ  إال ،جيدة

  .)42(أننا الذين اقترحناها

 املوقف  ا مع يتطابق متام ق أن   ويكاد هذا املنط  
علن من خالله أن الـسنوات  أ و،الذي خرج به بوش 

اليت كانت تساند فيها الواليات املتحـدة األنظمـة         
 وأنه قد بـدأ    ،املستبدة يف الشرق األوسط قد انتهت     

  !جديد أساسه نشر قيم الدميقراطيةعهد 
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هو الذي حيـرك    لويس   نإال نريد أن نقول     
 بـني  قل هنـاك توافـق   وإمنا على األ ؛هذه السياسة 

حـد  إىل  -  يـشري  األمر الذي  ؛توجهاته وتوجهاا 
 وهو األمر الذي ميكن أن نلمـسه        ،هتأثري إىل   -كبري
مت لقـد   و . أخـرى  ذا ما أخذنا يف االعتبار جوانب     إ

 ال يتـسع    خرى أ تعزيز هذه الفرضية من خالل أمثلة     
  .هلا اال

   ا ملواقـف  أما على صعيد مواقفه اليت متثل تبني
وهـي  - على محاية مصاحلها      وعمالً ،الدولة العربية 

هداف اليت يتوخاها مشروع الشرق األوسط      نفس األ 
ويس وانتقاده للجهود اليت    تنديد ل  إىل   نشريف -الكبري
 مـن إيـران ودولتـان       كلُُّ -حسبما يذكر - تبذهلا

 للحصول  ؛ مها العراق وسوريا   -على األقل -عربيتان  
 من نوويـة وكيمائيـة    -على أسلحة الدمار الشامل     

ا أن مثل هذه اجلهود قد تؤدي يف         معترب -جيةوبيولو
نظمـة يف تـدمري     تسهيل مهمة هذه األ    إىل   القريب

  .)43(إسرائيل بواسطة هذه األسلحة

  مارس قد  يكون  رمبا هو التصور الذي  هذا  و
مريكي خبـصوص   ا ذا شأن على صانع القرار األ      تأثري

   .موقفه من هذه الدول

  فيذهب ؛ا اخلطر يبالغ لويس يف تلوحيه ذ    بل  
 ،تـدمري فلـسطني    إىل    كهذا قد يؤدي   أن عمالً إىل  

 من التنديد بنفس املـسلك  وبدالً. ايضأردن ورمبا األ 
مـتالك  ا": يعتربأنه   إىل    فإنه يشري  ؛من قبل إسرائيل  

نه على هذا   إيث   ح ؛ميزة" سرائيل ألسلحة متطورة  إ
أن يكونـوا  األساس ال ميكن ألعداء الدولة العربيـة      

  .ة تامة بأنفسهمعلى ثق

بنظريـة الـردع    " ىورغم طرحه ما يسم   

 إال أنه يقلل من أمهيـة       ؛ يف مثل هذه احلالة    "املتبادل
فتـراض ضـعيف   هذه النظرية يف ضوء أن هـذا اال   

ذا كـان   إو. نيالقادة الدينيني املتعـصب    إىل   بالنسبة
مشروع الشرق األوسط الكبري يف نسخته األمريكية       

 / والـصراع العـريب    يتجاهل القضية الفلـسطينية   
 مـن   ا يف قـدر كـبري      سبب اباعتبارمه-اإلسرائيلي  

ا على نفس  فإنه ميثل سري-املشاكل اليت تواجه املنطقة 
ج لويس الذي حاول يف الكثري من كتاباته ميش         

 . وتقدمي العديد من األكاذيب بـشأنه      ،هذا الصراع 
أن ضحايا احلرب    إىل   ويف هذا اخلصوص جنده يشري    

يف جنوب السودان مخسة أضعاف عدد قتلى       األهلية  
حبسب أحـد   !!  اإلسرائيلية اخلمس  /احلروب العربية 

  .قديرات املصرية حسبما يذكر لويسالت

ا من كتابات لويس    إن التناول السابق انطالقً   
خاصـة يف   - يعزز املأخذ األساسـي عليـه        ؛ذاا

ما يبـدو   في بأنه يبدي    -األوساط العربية واإلسالمية  
 ا ليهوديته منه إخالص- زا حتي  ات  لـسياس  ا واضـح

إسرائيل وممارساا الصهيونية؛ يف رداء من العلميـة        
ومواقفه بشأن  نعكس يف رؤاه    االذي    األمر الشكلية؛

مما ساعد على تعزيز هـذا   و. ا العريب واإلسالمي  نعامل
 يركـز   -1967بعد عام   - أن لويس أخذ     ؛التصور

اإلسرائيلي يف   /على القضايا اليهودية والصراع العريب    
ا دل على انتمائه للصهيونية     وكان من أبرز م    ،كتاباته
 1976 العنيف ضد قرار األمم املتحدة عام        هجومه

  .باعتبار الصهيونية حركة عنصرية

- وين لدى لويس  نتماء الصهي وقد وصل اال  
حد أنه حاول أن ينـسب     إىل   -حسبما يشري البعض  

ا دور44(اإلسالمية لليهود يف بناء احلضارة      ا أساسي(. 
 ،نتماء للـصهيونية   لويس باال  "إدوارد سعيد "يتهم  و

 ،جل الـدفاع عـن إسـرائيل      أوالكفاح بعنف من    
واملوضوعية ال ختفى   ا بقشرة زائفة من العلمية      متظاهر

 غـري  ومن هنا ميكن لنا فهم األبعـاد     .على الباحثني 
 يف كتاباتـه  ؛ اليت قد حترك لويس   العلمية وغري الربيئة  

 ويف مفاهيمه اليت يطرحهـا      ،م واملسلمني عن اإلسال 
  .بشأن القضايا املعاصرة للمنطقة
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الدور الذي   إىل   "ساسي سامل احلاج  "ويشري  
 يف وضـع  -كمستشرق أمريكي -لعبه برنارد لويس    

 ؛ وتربير قيام دولة إسـرائيل     ،نفسه خلدمة الصهيونية  
معترب  حامـل لـواء احلـق اليهـودي يف         "عد  ا أنه ي

ته بوصمة التحامل   اصم دراس الذي ي  األمر   ؛"فلسطني
 وتكريسها لتحقيق أهداف سياسية     ،وعدم املوضوعية 

 "لويس"؛ حيث أن    )45(ال عالقة هلا بالبحث العلمي    
ن  يزال يدرس الكثري م     ما -"ساسي"حسبما يشري   -

روج هلا ي و،األفكار الصهيونية يف اجلامعات األمريكية    
اب وحسبما يذهب أحد الكت   . بني األوساط العلمية  

 فإن كتابات لويس عن تاريخ وثقافـة         ؛األمريكيني
لـة بأجنـدة     حمم ؛وسياسات الـشرق األوسـط    

ــة  ــة األوروبي ــني املركزي ــع ب ــة جتم أيديولوجي
  .)46(والصهيونية

غري أن هذه التهمة املتعلقة بانتمـاء لـويس         
خلـصوص   ويف هذا ا  ؛الصهيوين جتد من يشكك فيها    

تلفت فيـه   اآلراء اخ أن   "هاشم صاحل "يقرر الكاتب   
بسبب ما يقال عن ميولـه املتعاطفـة مـع           ؛اكثري 

إن و -املتكرر من آخرين  -هذا القول   و .!الصهيونية
  يف حق علمية دراسات لـويس      كان ال يؤيد التهمة   

  .)47(ا ال ينفيها متام أيضانهفإ

  : والشرق أوسطية"لويس"

الـشرق  "يرى برنارد لويس  أن مـصطلح        
 اية القرن الثـامن      منذ استخدامهدئ   قد ب  "األوسط

 احلملة  تأ حيث بد  ؛عشر ومطلع القرن التاسع عشر    
نتهت عنـدما طردهـا     ا واليت   ،الفرنسية على مصر  

على حـد رؤيـة      (اإلجنليز بقيادة األمريال نيلسون   
 وهي املرحلة اليت يراها بداية خلضوع املنطقة        ؛)لويس

علـى   ورسم حدود التنـافس      ،لقوى من خارجها  
 وقد مر هـذا     .هاجنبية من خارج  بني قوى أ  املنطقة  

 ، التـدخل  : منـها  ؛التنافس بعدة مراحل ناجحـة    

 حـىت   ،حتالل واال ، والتسلل ،ختراق واال ،والتورط
  .)48(اجلالء املتردد واحلذر إىل الوصول

  يصر لـويس   ؛ ال ختفى داللته   استخدامٍويف  
 حتديدكل   يف   "األوسط"على إطالق تسمية الشرق     

 وال يقتصر ذلك علـى      ،ي للعامل العريب واإلسالم   منه
الذي أصـبحت   -ناوله لألوضاع يف العامل احلديث      ت

فيه التقسيمات السياسية هي املعيار يف حتديد احلدود        
 يف  إمنـا يوغـل لـويس      -صيف أوضاع الدول  وتو

قه على العامل العريب اإلسالمي    طلي ل ؛استخدام توصيفه 
يف إطـار   - أنـه    نالحظ هنا مثالً  ف .منذ عدة قرون  
ن إ يقـول  -لتفاعل بني املنطقة والغرب   ا احلديث عن 

ـ  ،ا عرب ؛نييقصد املسلم (الشرق أوسطيني    ا وفرس، 
 اليت استطاعت    أسهموا بإسهامام الثرية   قد) اوأتراكً

  .)49(لوليدة يف الغربأن تشكل احلضارة ا

 لويس   وقد خص    ا مبعظـم    املنطقة حتديـد
ن ثالثة من كتبه كانـت عناوينـها        إحىت  -كتاباته  
  كتـاب  ؛ ومن بني هذه الكتـب     . األوسط الشرق

ملنطقة خـالل   ملخص تاريخ ا  .. الشرق األوسط   "

 يتناول فيه تاريخ املنطقة     وهو ،"األلفي سنة األخرية  
ـ   مرور ،منذ ما قبل املسيحية     مث  ، اإلسـالم  يءا مبج

 ؛بالعصر احلديث    وانتهاءً ،اخلالفة األموية والعباسية  
رغم أنـه   ،  حسعيه لتكريس املصطل   إىل   وهو ما يشري  

 مل يستخدم يف توصـيف جغرافيـة        -كمصطلح–
 كما تقـرر كافـة  الدراسـات         ؛ااملنطقة إال حديثً  

  .املتخصصة

وقد كرس برنارد لويس عـدة مقـاالت يف         
 "الـشرق أوسـطية   " إىل   بداية التسعينيات للدعاية  

 ،سبيل التأكيد على طرحه    ففي   ؛ئة الوطن العريب  وجتز
عادة الـتفكري يف    إ"حول  - يف مقالة له     يشري لويس 

ن إ" :ىلإ نشرت يف الفورين آفريز      -"ق األوسط الشر
ـ    ،القومية العربية قد فشلت    امل العـريب    وحـىت الع
وهو تغيري  - فالتغيري األهم    ى؛كوحدة سياسية قد انته   
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 يتجسد يف اية حقبـة مـن        -ما زال قيد التحقيق   
 هي احلقبـة احلديثـة يف تـاريخ الـشرق          ؛التاريخ
 -كما هو معروف  -ت قد بدأت    اليت كان  ،األوسط
 ."مـصر  إىل    أي عند وصول نابليون    ؛1798عام  
شرق أوسـط   " فإنه يطرح فكرة تبلور معامل       ؛وعليه

 واجلمهوريـات   , وإسـرائيل  ، يضم العرب  "جديد
  .ة السابقةالسوفيتي

 ميكن أن نلمس التحول احلاصل      ؛وعلى هذا 
 تعميم إىل ،املنطقة على أا منطقة عربية   إىل   من النظر 

 مث الشرق األوسـط     ،مصطلح الشرق األوسط عليها   
يـار  اويؤرخ لويس هلذا التحول األخـري ب      . الكبري
 حيث يقرر يف هذا الشأن أن حقبة        ؛حتاد السوفيييت اال
 الـيت بـدأت ببونـابرت       "سطوتاريخ الشرق األ  "

 ؛وجورباتـشوف ) األب (نتهت ببوش ا ؛ قد ونلسون
بغـزوه  من خالل األزمة اليت أثارها صدام حـسني         

حتـاد  يـار اال  اا أنه كان من نتائج       مضيفً ،للكويت
ـ معامـل    إىل    اإلفـضاء  ؛ييتالسوف م يف الوضـع    ه

 وهو خروج مثانيـة بلـدان جديـدة        ؛اجليوبولتيكي
سيا الوسـطى   آ دول   ؛حيز الوجود هي   إىل   مستقلة
رجيـا  منها مـسيحيتان مهـا جو     دولتان  ( والقوقاز
, كازاخستانو, ذربيجانأ ؛ أما الدول الباقية   )وأرمينيا

ــتانو ــستانو, قرقيزس ــستانو, تركمان , أوزبك
 وكل  .ية يف أغلبيتها  هي دول إسالم  و ؛وطاجيسكتان
منطقـة  " جزء من    -حسب فهم لويس  -هذه الدول   

ثقايف (  ارتباط فلْأَ" وهلا, "الشرق األوسط التارخيية  
  . ا)ولغوي وتارخيي

  ا يف تـصوراته بـشأن      ويذهب لويس بعيد
 اليت يرى أا بـدأت تـشعر        ؛لمستقبل هذه الدو  

. جغرافيته إىل    والعودة "الشرق األوسط " إىل   نتماءباال
 إىل   فإن لويس حياول أن يشري     ؛ويف توسيعه للمفهوم  

 ؛ما يراه طبيعة مصطنعة للدول األساسية يف املنطقـة        
    وهو ما يراه يدعم من أغلـب دول    إ حيـث    ؛طقهن

 تـهي ة قد تن   كيانات هش  -من وجهة نظره  -املنطقة  
على حد  -ا  إ و ،)50(التفكك بني حلظة وأخرى   إىل  

، )51(ة ال عالقة هلا بالعربية كلغ      حتمل أمساءً  -ما يذكر 
وإن كانـت ليـست   ؛ا على أن الدول العربية مؤكد 

  .ر عرضة خلطر التفككاألكث إال أا ؛الوحيدة

سرائيل بوضعية خاصة يف مـشروع      إوحتظى  
 -غـريه سواء الكـبري أو     -لويس للشرق األوسط    

  اخلصوص جنده   ويف هذا  .وذلك على كافة املستويات   
حماولة إلقحام إسرائيل يف إطار مفهومه للشرق       يف  –

أن اللغة السائدة يف املنطقة هـي        إىل    يشري -األوسط
ـ     ،"اللغة العربية " ة يف مـصر     فيما أن اللغات القدمي

غري أن  , فريقيا قد انقرضت  إواهلالل اخلصيب ومشال    
اللغـة  " يتمثـل يف     -ىد ما يـر   على ح -ستثناء  اال

ة للدين واألدب من     اليت مت احلفاظ عليها كلغ     "العربية
ة سياسـية ويوميـة يف   ها كلغ ؤحياإ ومت   ،قبل اليهود 

 غري أنـه مـن      ا؛قد يكون هذا واقع   و .سرائيلإدولة  
توظيفـه إلضـفاء صـفة      الواضح أن لويس حياول     

اغ نـوع مـن     بس وإ األصالة على الكيان الصهيوين،   
  .صوصية عليهاخل

ويكرس لويس جهده يف املقالـة املـذكورة        
للتأكيد على فكرة تغري مالمح اخلريطة االستراتيجية       
للشرق األوسط بعد تفكـك االحتـاد الـسوفيييت         

 أن مـن    ى حيث ير  ؛واستقالل مجهورياته اإلسالمية  
جتعله يعتقد أن انـضمام هـذه       أبرز املؤشرات اليت    

وسطية سوف  أشرق  احلظرية ال  إىل    اإلسالمية الدول
ن هذه الدول   أ ؛يعيد األمهية التارخيية للمنطقة ككل    

  ا ركائز حضارية هامة علـى مـدار       كانت متثل دوم
- لتدليل علـى ذلـك     ويكفي ل  ،التاريخ اإلسالمي 
ا مـن أبـرز األمسـاء       ن عـدد  أ -والكالم للويس 

 البريوين واخلوارزمي والفارايب وابن     : مثل ؛اإلسالمية
ا قـد أجنبتـهم هـذه       الء مجيع  هؤ ؛سينا والبخاري 
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 لكي يعم تأثريهم بعـد ذلـك يف العـامل           ؛البلدان
  .اإلسالمي بأسره

ـ      فإن لويس  وهكذا؛ اهر  يـربط بـني املظ
وبني حتليالتـه للقـضايا     احلضارية اإلسالمية القدمية    
ـ     ،املعاصرة للقضايا املختلفة   ا  اليت ميثل املسلمون طرفً

ذي جعلـه  احلد ال إىل -"الشرق أوسطية "مثل  -فيها  
جيزم بأن استقالل بلدان آسيا الوسطى سوف ميثـل         

 .)52(أحد أهم حماور التغري يف الشرق األوسط اجلديد       
 حيث  ؛وهو يعيد التأكيد على هذا الطرح مرات عدة       

 أن مجهوريـات   إىل"الشرق األوسط "يشري يف كتابه    
 تعد روسياسيا الوسطى اليت استقلت عن      آالقوقاز و 

53(شرق األوسط من الاا جزًءتارخيي(.  

وحياول لويس رسم صـورة حتـدد وضـع         
 الـصراع   الذي يـراه يف مـستقبل     الشرق األوسط 

 ،األقـل نه يف الوقت احلاضر على      إ : فيقول ؛العاملي
 يبقى العنصر ؛ستراتيجي العامليومع انتهاء الصراع اال 

األهم يف الشرق األوسط بنظر العامل اخلارجي هـو         
ومن بينها اليـوم    - فدول الشرق األوسط     ؛"النفط"

اجلمهوريات السوفيتية السابقة يف منطقة عرب القوقاز       
 ،ك أكرب خمزون للنفط يف العامل     ل متت -وآسيا الوسطى 

با علمكل يومكتشف أن املزيد ي.  

ن هذا العنصر   إويف نربة حتريضية يقول لويس      
 ألنه ميكن استخدامه حسب أهواء زعماء       ؛ايعد خطر 

ذا أخذنا  إ و .)54(واخلميينمثل القذايف وصدام حسني     
عتبار أن هؤالء هم الزعماء الثالثة الذين كانت        يف اال 

 ؛تدرجهم الواليات املتحدة على رأس قائمة أعدائها      
أمكن  بـني   غـري العـارض   مدى التوافـق  لنا فهم 

توجهات لويس واإلدارة األمريكية، بل وكونه أحد       
ـ  . أو على األقل املروجني هلا     ،منظري سياساا  ا  وهن

أن هذا التأثري ليس على مستوى إدارة بوش         إىل   نشري
 علـى مـستوى اإلدارات       دام  ولكـن  ،بن فقط اال

  .ين هذا التأثري بني إدارة وأخرى وإن تبا،املختلفة

 إىل  وقد يبدو من الغريب هنا أن ينظر لويس       
 رغم أنه ينحـو يف    ،املنطقة من منظور شرق أوسطي    

 التقليدي لـنمط    جتاوز املفهوم  إىل   كثري من حتليالته  
الذي تأخذ به الكثري مـن الـدول        -الدولة القومية   

جـسد  " لصاحل التعامـل مـع      -اإلسالمية املعاصرة 
ـ   ؛"إسالمي متكامل  ا باسـم   يصوره يف كلماته دائم

 كما يؤكد على استمرارية احلضور      ،"أرض اإلسالم "
الديين يف حياة الشعوب اإلسالمية املعاصـرة علـى         

اها املـستوى املفـاهيمي      ليس أدن  ؛مستويات عدة 
رواللغوي ا55(ندي(.  

   ا إزاء التفسري الذي يقدمه    وقد يبدو األمر جلي
 إىل  نه يف الوقت الذي يدعو فيه     إ حيث   ؛لويس نفسه 

ا نطالقًا-إعادة النظر للمنطقة على املستوى السياسي       
 إىل   إال أنـه يـدعو     -من الرؤية الشرق األوسـطية    
ـ ا ،خرىالتعامل معها على مستويات أ     ا مـن   نطالقً

النظرة األمشل اليت تتمثل يف العامل الديين الذي جيمع         
 سياق حتليله يف املقالـة   وهو ما يبدو من  ؛بني شعوا 
 ؛ليها حول إعادة التفكري يف الشرق األوسط      إاملشار  
بشكل ضـمين عـن موافقـة       وإن أعلن   نه  إحيث  

ة على إحالل مفهـوم الـشرق       يستشراقاملؤسسة اال 
ديد حمل املفهوم التقليدي عـن الـشرق        اجلأوسطية  

  ذلك  إال أنه ربطَ   ؛واستخدامه يف التعامل مع املنطقة    
إمهـال األبعـاد    سـتخدام   بضرورة أال يعين هذا اال    

      ـا هـذه   احلضارية والدينية والثقافية الـيت تعـج 
  .)56(املنطقة

اعتمـاد   إىل   ا يؤكد اجتـاه لـويس     ممولعل  
 كيده يف دراسـة    تأ ؛مستويني يف التعامل مع املنطقة    

 الرؤية القائمة على اعتمـاد       هذه  على نفس  أخرى  
نـه  إ ": حيث يقول؛النظر للشرق األوسط كحضارة  

لكي ميكن فهم وضع الشرق األوسط يف الـسياسة         
 ؛ وال حىت كـأمم ، كدولليهإ النظر ال جيب  ،الدولية

 أنه من سوء احلظ أننا اعتدنا       امضيفً ،"بل كحضارة 
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 أو على أا الـشرق األدين       على احلديث عن املنطقة   
ا ا أن التوصيف األول يعترب دبلوماسي     معترب،  األوسط

ـا حـضارة ثالثـة      إ  قائالً ،وأن الثاين استراتيجي  
 والتركيـة شعوب وثالث لغات تتمثل يف العربيـة        

جوهر هذه املنطقة هو من مشال أفريقيـا     ، و واإليرانية
 فـإن الـشرق     الفهـم حىت جنوب غرب آسيا ذا      

حتاد السوفيييت كمـا    سط ال يقف عند حدود اال     األو
 والعـسكرية   الدبلوماسـية هو يف االسـتخدامات     

ولكنه يشمل مناطق يف القوقـاز وآسـيا         ،املصطنعة
 العصور الوسـطي    منذكانت ختضع   الوسطى واليت   

لحكـم العـريب والتركـي      ل يوحىت الغزو الروس  
ن أو  وضيها فارسـي   يقيم على أرا   ما زال و ،واإليراين
هو يوجـه   و .)57(تكلمون لغة األتراك املسلمني   من ي 

-احلكومات الغربية الـيت اسـتبعدت        إىل   اللوم هنا 
 الروسـية مـن     اجلمهوريـات  -العتبارات عديدة 

  .اهتمامها ومن جممل قضايا الشرق األوسط

  : وهندسة غزو العراق"ويسل"

تفـاق  اب-عتـرب   ذا كان الوضع يف العراق ي     إ
سلسل تشكيل الشرق   من م   احللقة األوىل  -الكثريين
 إزاء ما بدا لصانع القرار األمريكـي مـن          ؛األوسط

  أن  باعتبـار  ،ضرورة تغيري العامل العريب واإلسالمي    
 ومسألة أمن قـومي     ،اا استراتيجي هدفً بات    قد ذلك

 ومواجهـة معـاداة   ،اإلرهـاب  ما يسمى ب  ملكافحة
عن رؤية قادة واشـنطن أن حـسم         فضالً, أمريكا

م قد يكون مبثابة جتربـة      فق رؤاه الوضع يف املنطقة و   
دى قدرم على صياغة األوضـاع علـى        امل مصغرة

مستوى النظام الدويل ككـل وفـق الطروحـات         
ا يف هذا اال    ا بارز فإن لويس لعب دور    ؛األمريكية

املهنـدس  "نه  إ -دون مبالغة -نه ميكن القول    إحىت  

نه كان مـن    إ حيث   ؛"الفكري لعملية غزو العراق   
إسقاط الرئيس العراقي صدام حسني إثـر       أبرز دعاة   

قالة له ظهرت بعد أيام مـن       ففي م ؛  أحداث سبتمرب 

  أكد أن رؤية الواليات املتحدة تتجه      ،حداثهذه األ 
كـون األمنيـة    تاحلرب مع صدام ميكن أن        أن إىل

    تعزيـز لـسيناريو     االعزيزة لألنظمة العربية، كما أ 
 .تطور األحداث يف العراق

نه يف جمال حتديد أبعاد تفكري      أ إىل   ونشري هنا 
 كـولني   أوضح؛األمريكية بشأن هذه العملية   اإلدارة  

باول وزير اخلارجية األمريكي يف لقاء له مع املعارضة       
  أن   ،2003 أبريـل    15العراقية يف الناصرية يوم     

احلكومة اجلديدة يف العراق ستكون بداية للتغـيري يف       
ليـه  إنظـر   اق ي ا يعين أن العر   مم ؛ملنطقةسائر بلدان ا  

 اليت تقول   "نظرية الدومينو " وفق   ؛كمرحلة أوىل فقط  
ـ       تـساقط   إىل   اإن إسقاط أحد العناصر يؤدي تلقائي

  .األخرى العناصر

اليت تنتظر  خلطرية  وكانت هذه التحضريات ا   
 يف املـصلحة    -حسب رؤية البعض  -تصب   ؛املنطقة

 دف إزالة العقبات أمـام      ؛اإلسرائيلية بدرجة أوىل  
 لسرائيإ وفتح الباب أمام     ،يل وأهدافها اإلقليمية  سرائإ

 اليت ليست بالضرورة ترتبط باجلغرافيـا إذا        ؛يالكرب
شرق " ومت خلق سوق     ،نشأ وضع إقليمي مساعد هلا    

  الــساسةر عتــاةنظَّــ كمــا كــان ي"أوســطية
ليـه  إشـار   أوتتأيد هذه الرؤية مبا      .)58(اإلسرائيليني

ريكـي لغـزو    لويس نفسه من اعتباره املشروع األم     
 ؛العراق بداية لتدشني مرحلة جديدة يف تاريخ املنطقة       

ليه كـولني بـاول يف سـطور        إوهو نفس ما أشار     
أفكار ا يشري إىل حجم التطابق بني أفكاره و      مم ؛سابقة

  .ومدى تأثريه عليها اإلدارة القائمة

وقد كان ملخص الرؤية اليت طرحها فريـق        
مـن بينـهم   و-احملافظني من املفكرين األمـريكيني    

ن أ ؛ عقب أحداث سبتمرب يف هذا اخلصوص      -لويس
 يءتمرب تكشف مثن التناقضات اليت تـس      أحداث سب 

 وال سيما  ،لعمل الواليات املتحدة يف الشرق األوسط     
 وحيـال   ،سـرائيل إالفارق الكبري يف مواقفها حيال      
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 ستقرار أنظمـة قمعيـة     ودعمها ال  ،حلفائها العرب 
ا من املـشكلة   جزًءيعدما تشكل على املدى الطويل   

  .أكثر مما هو من احلل

 كانت رؤية هذا الفريق أنه ينبغي       ؛وعلى هذا 
 لبلـدان   ي أن تعط  -نفسها–على الواليات املتحدة    

 ؛ وللمجتمعات اإلسـالمية عامـة     ،الشرق األوسط 
 من أجل حتقيق نوع من املوجة الثالثـة         وىلالدفعة األ 

 بعـد  ، واملقصود هو املوجة الدميقراطية  ؛لإلصالحات
موجات الرتعة القومية خالل عقـود اخلمـسينيات        

 مث املوجـات ذات     ة،والستينيات والسبعينيات املاضي  
 الثمانينيات  يالطابع السياسي اإلسالمي خالل عقد    

 املفضلة لدى  ومثل هذه الرؤية التفاؤلية      .والتسعينيات
 -من وجهة نظرهم  - كانت تقتضي    ؛احملافظني اجلدد 

 يف  "قوى التقـدم  "مث تفعيل    ،اإلطاحة بصدام حسني  
 وهي الرؤية اليت وظفتها إدارة بوش وجعلتها        ،املنطقة

على رأس أجندا لصياغة أوضاع املنطقة وفق رؤاها        
ا من مـصاحل دول أو شـعوب         وليس انطالقً  ؛هي

  .)59(املنطقة

وقد كانت مواقف لـويس اخلاصـة ـذه         
 أن  بـدا  و ،القضية واضحة بشكل ال حيتمل التأويل     

ا هلذه الـرؤى    إلدارة األمريكية كانت تطبيقً   مواقف ا 
األمر الذي يبدو أنـه شـجع       . بشكل يثري الدهشة  

 ؛لويس على املضي يف طرح رؤاه اخلاصة باملنطقـة        
ل  راح يقو   حيث ؛اصة بالنسبة للوضع يف العراق    وخ
 ،د لألمريكينييران مؤيّ إن الرأي العام يف العراق ويف       إ

قامـت  ا ما ما    ذإلدرجة أن الشعبني سوف يبتهجان      
  .القوات األمريكية بتحريرمها

ذا ما  إ :وبعد حنو عام كرر نفس الرسالة قائالً      
جنحنا يف اإلطاحة باألنظمة اليت وصفها الرئيس بوش        

بتـهاج يف    فإن مشاهد اال   ؛حبق على أا حمور الشر    
  م سوف متاث؛ل تلك اليت تبعت حتريـر كـابول    مد 

لـسقوط  ن معظم العراقيني سوف يفرحون      إحيث  

م بعـض   لويس راح يقـد   يذكر أن    ولكن   .الطاغية
ن ما ميكـن أن     أالكلمات اليت تعرب عن التحذير بش     

  .)60(يعقب االحتفاالت

-ليه رشيد اخلالدي    إورغم صحة ما ذهب     
 من أن فشل السياسات األمريكيـة يف     -يف كتاب له  

 ،اجلهـل  إىل   الشرق األوسط قد يعود يف جانب منه      
يني سوف يرحبـون بـالقوات      وأن القول بأن العراق   

 وجهل  ىالغازية إمنا ينطلق من توجه أيديولوجي أعم      
ذا إ : أن التساؤل إمنا يدور حـول أنـه         إال ؛محاسي

  أمثـال   تنطبـق علـى     ميكن أن  كانت هذه التهمة  
 غري  ؛ نفسه  األمريكي  الرئيس  على  أو ،ريتشارد بريل 

أنه من الصعب أن تنطبق على لويس الذي حيـرص          
لى تفوقه يف دراسات تاريخ اإلسـالم      على التأكيد ع  

  .)61(واملنطقة

  : ومتكني املرأة املسلمة"لويس"

يقدم لويس صورة تعرب عـن غيـاب بـالغ       
للموضوعية يف حديثه عن وضع املرأة يف العامل العريب         
 ؛واإلسالمي، ويتلخص جممل التصور الذي يقدمـه      

 للظلم وهـضم    تعرضت أا متثل ثالث الفئات اليت       يف
 األمر الذي يراه    ؛ العامل العريب واإلسالمي    يف قوقاحل
 فإن اإلسالم   ؛ا للويس ووفقً.  من تعاليم اإلسالم   ابعان

 فقد  ى؛ميز ثالث فئات على حساب ثالث أخر      قد  
واملـؤمنني علـى     ،ز الرجال على حساب النساء    مي 

. حرار على حساب العبيـد     واأل ،حساب الكافرين 
 إىل  -مل العريب  توصيفه لوضع املرأة يف العا     يف-ويصل  

 إيران فقـد     أما يف  .أا تعاين من عمليات قمع جمرم     
ا من عناوين   ا رئيسي حقوق املرأة عنوان  كانت معاداة   
  .الثورة اخلمينية

 أقدم منوذج اسـتطاع العثـور    أن إىل   ويشري
حقـوق   إىل   -على أسس مبدئية ثابتة   -عليه للدعوة   

مـن   ثماين وردت يف مقال كتبه كاتب ع  فقرةٌ؛  املرأة
نـامق  "مسـه   ا و ؛أعظم كتاب القرن التاسع عـشر     
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 يقتصر  كاناملرأة   إىل   نظرالأن   إىل    يشري فيه  ،"كمال
تعترب مـن   و بل   ؛جناب األطفال إنفعها للبشرية على    
  ولكـن ؛الت املوسيقية أو احلليأدوات املتعة مثل اآل 

 ، املرأة متثل نصف اجلنس البـشري      -حسب نامق –
  الـيت   هي ذه الصورة  وكأن ه  ؛ورمبا أكثر من نصفه   

 ؛ عليها املرأة املسلمة يف خمتلف العصور      كانت وظلت 
  .ة يف اإلسالمأة كاملة لوضع املرا يعين إدانمم

 إىل  -يف حديثه عن النـساء    -  لويس ويشري
ـ        ة التحـول يف  أن يكتسنب أمهية خاصـة يف عملي

ذا مت السماح هلـن بلعـب دور        إ ؛الشرق األوسط 
عصر جديد من التطور    رئيسي يف إدخال املنطقة يف      

 والتحـرر االجتمـاعي     ، والتقدم العلمـي   ،املادي
 مـن   -على حد ما يـري    -ا   حالي ن فه ؛والسياسي

 ،ا ومن بني أكثرهم تأثري    ،أشجع املدافعني عن احلرية   
  .ون حتقيق هذه احلرية على أيديهنوقد يك

وعلى ذلك يرى أن الدول اإلسالمية ال متلك        
إن مل نقل   - املتقدم   أي أمل يف اللحاق بركب العامل     

 طاملا حترم نفسها مـن مواهـب نـصف          -مواكبته
 وتوكل مهمة تربية معظم النصف      ،سكاا وطاقام 

 .)62(خر ألمهات غري متعلمـات أو مـسحوقات       اآل
ا ا متنامي مر سينتهي بلعب املرأة دور    أن األ  إىل   صوخيلُ

 وأنه سيكون للنـساء     ،يف بعض جوانب احلياة العامة    
وبا وأمريكا تأثري كبري     اإلسالمية يف أور   يف اجلاليات 
  .)63(خوان اللوايت بقني يف الوطن نصفهأيف حترر 

 عن وضـع     يف الغرب  ورغم عمومية احلديث  
 وتركيز الكثري من    ،رأة يف العامل العريب واإلسالمي    امل

و أاء يف التاريخ املعاصر     سو-املفكرين وصناع الرأي    
ال ميكن فصل هذا    إال أنه    على هذه املسألة؛   -القدمي

 -بشأن النظر للمـرأة   -التناول الذي يعكسه لويس     
عن جممل احملاوالت إلدراج هذا املوضوع يف جمـال         

 وهو ما يظهر سواء من      ؛صياغة األوضاع يف املنطقة   

و غريه مـن    أ ،خالل مشروع الشرق األوسط الكبري    
  .ىخراملشاريع األ

  :وختاما

لتـأثريات  يكشف العرض السابق بوضوح ا    
 مـشروع الـشرق     علـى يت يعكسها فكر لويس     ال

حد التطابق  إىل  تصل وهي اليت تكاد   ؛األوسط الكبري 
  .المح املشروع وجانب من فكر لويسبني م

ن لويس هـو    إن نقول   أال نريد   ننا  ؛ إ نكرر
 يف  واملـسلمني  رك الوحيد لكل ما يتعلق بالعرب     احمل

 وما يصنع بـشأم يف      ،السياسة األمريكية وخطاا  
ـ  ؛يات املتحدة الوال ولكنه أحد ص وذو ،اع الـرأي ن 
 مبعىن أن له    ؛ئيسي يف التأثري على صانع القرار     دور ر 
لفعالية يتجاوز دور أي مفكر عادي يتسم باادور.  

- أخـرى     يكشف من ناحية   هذا الغرض و
يف تقدميـه   ) 64 (حسبما يشري الدكتور رؤوف عباس    

 عـن أن    -"اإلسالم وأزمة العـصر   " :لكتاب لويس 
 إمنا يقـع  ؛ألوسط يف الغرب  ق ا ان دراسات الشر  ميد

 يف توافق تام مع التأثري      ،حتت هيمنة اللويب الصهيوين   
 ي الذي يصوغ وع   ،الصهيوين على اإلعالم األمريكي   

 ،اا سلبي  ويؤثر على فهمهم لنا تأثري     ،الرأي العام هناك  
لعدوانية ضدنا ملـصاحل    ويستدر تأييدهم للسياسات ا   

  .الصهيونية
 

  : شاهلوام
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