
 

    قراءة في كتاب 562  

    المسألة الشرقية الجديدة  

  مراجعة كتاب 

  المسألة الشرقية الجديدة
  خديجة حلفاوي

  

  )La nouvelle question d'Orientالعنوان: المسألة الشرقية الجديدة (

  المؤلف: جورج قرم

  La Découverte الناشر:

  )2017باريس ( سنة النشر ومكانه:

  
، تحت عنوان )1() الفرنسية كتاب جديد للمفكر اللبناني جورج قرمLa Découverteصدر عن منشورات (الديكوفيرت 

المسألة الشرقية الجديدة)، ويهدف إلى إحياء المناقشة حول "المسألة الشرقية"، أو الصراع بين الشرق والغرب الذي انطلق منذ (
مطلع التاسع عشر بين الدول األوروبية (الغرب) والعثمانيين (الشرق) وأقبرته الحمالت الكولونيالية واالستعمارية التي انتهت بإسقاط 

)، وأعيد إحياؤه من جديد، ولو بمتغيرات 1967) والنكسة (1948) والنكبة (1916بيكو (-ثمانية مع اتفاق سايكساإلمبراطورية الع
تكمن القيمة العلمية للكتاب في كونها محاولة للوقوف عند . و2011وظرفيات استراتيجية مختلفة، مع حراك الربيع العربي سنة 

والغرب، خالل القرنين الماضيين، وانتقال الصراع من بعده الكالسيكي (الشرق/  الشروط الموضوعية المؤطرة للعالقة بين الشرق
الغرب) إلى المحلي (صراع عربي عربي بإيعاز غربي). يتعلق األمر بتحليالت أحد أهم الخبراء الدوليين المعترف بهم عربيًا ودوليًا 

لمتوسطية، وهو ما خبر السياسة والعالقات الدولية غربية وا -في مجال دراسة العالقات التاريخية واالستراتيجية الشرق
  واالستراتيجية، تنظيًرا ومراًسا، وراكم دراسات قيمة ومرجعية في سبيل تتبع مآل التاريخ االجتماعي والسياسي العربي الراهن.

ل "تطور إطار صفحة من القطع المتوسط، وترصد بالدراسة والمقارنة والتحلي 319يضم الكتاب ثمانية فصول موزعة على 
تصور ورصد الصراعات" واألوضاع العربية من قبل "الجماعات العلمية والفكرية الغربية"، وما تبع ذلك من "قضايا وأسئلة 
استباقية" تنظر إلى العالم العربي من منظور أحادي نمطي والتعددي، ظل قابعًا تحت تأثير "السرديات الدينية" وثقل ماضي الصراع 

لشرق والغرب، فضًال على تأثير الحرب الباردة في "إعادة رسم معالم المسألة الشرقية الجديدة" وحضور البعد الديني التاريخي بين ا
(المسيحية) في القضايا والصراعات المحلية. إضافة إلى دور ثورات الربيع العربي في التنبيه إلى خطر التراجع التنموي الذي تتخبط 

  تشكيك في مقولة صراع الحضارات والتأسيس للتعددية الحضارية.فيه الدول العربية، في أفق ال

بعنوان (تطور إطار تصور ورصد الصراعات)، ليسلط الضوء حول الشروط العلمية والموضوعة الستقبال  الفصل األوليأتي 
ب ما بعد الكولونيالية. "الشرق" ضمن البنية لـ "الغرب" وتأثير ذلك في رسم صورة "األنا واآلخر" بين الشرق والغرب، ضمن خطا

يؤكد قرم الدور الذي لعبته الدراسات الكولونيالية (األنثربولوجيا الدينية [والسوسيولوجيا الكولونيالية]) في بث خطاب العنصرية 
فيز والصراع وازدراء اآلخر، من خالل نشر صورة الغرائبية الشرقية داخل المجتمعات الغربية، فهذه األخيرة وجدت ضالتها في تح

الفكر المسيحي القائم على االختالف األخالقي والقيمي مع الشرق. وعلى الرغم من كون الدول الشرقية قد اختارت منطق "عدم 
االنحياز" في تعاطيها وتفاعلها مع تحوالت الحرب الباردة، إال أنها ظلت الخاسر األكبر في نهاية المطاف. إن ظهور األحادية القطبية 

ركزية الفكر األوروبي" (رينان) وتطورت أيديولوجيات صراع الحضارات"، كي ال يظهر الغرب بمظهر المنتصر قد أحيا خطاب "م
الغربي" فقط، إنما يتدخل في إعادة تشكيل الخريطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لـ "الشرق العظيم"  -في الصراع "الشرقي

  نفسه.

لسيرورات التفاعل بين العالم الغربي والعالم الشرقي خالل القرن األخير، ودور "الكليشيهات" تحليًال وافيًا  الفصل الثانييقدم 
اإلسالمي بمفاهيم "العنف"، "التطرف"، "اإلرهاب"، "القرب"، الفوبيا"، وتعزيز نظريات المؤامرة لشرعية  -في وصم العالم العربي

ي الشأن الداخلي لدول الجنوب. يترجم هذا األمر في "الحقل السياسي"، التقسيم الجيوستراتيجي العمودي (شمال/جنوب) والتدخل ف
. في الحقل السياسي، لم يكن تقسيم العالم إلى دول "خيرة" (مساندة ألمريكا والغرب) ودول "شر" (دول )2(كما "الحقل السوسيوديني"
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المارقة" أو "محور الشر" (إيران، سوريا وكوريا  معارضة أو منافسة)، إال استراتيجية سياسية لتعزيز الضغط الدولي على "الدول
الم الشمالية) وتهميشها في أفق بسط الهيمنة الغربية على العالم. وفي الحقل الديني دوًما ما اقترن مفهوم "اإلرهاب" باإلسالم دينًا والع

بعضهم ومجابهة بعضهم اآلخر ورغبة في  العربي مجاًال، ما يبرز ازدواجية في التعاطي مع قضايا األمن الدولي العالمي، بين دعم
  إحياء "العهد الصليبي" مدخًال إلجهاض "حلم الوحدة العربية"، داخليًا هذه المرة.

تأثير المحددات الدينية والتاريخية في تشكيل صورة الشرق في المخيال الغربي. وبلغة أخرى: دور  الفصل الثالثيعالج 
طة بين اإلسالم والعنف واإلرهاب والديكتاتوريات العربية والعلمانية في تشكيل البنية الذهنية الصيرورات السياسية والتاريخية الراب

الغربية وصناعة الرأي العام الغربي وتحديد موقفه من "المسألة الشرقية". ولم يرتبط اإلسالم يوًما بالعنف أو اإلرهاب أو معاداة 
د فعل ضد سنوات االستعمار التي تعرض لها الشرق، ولكنه في األصل اقترن األقليات، وحتى حركات اإلسالم السياسي قد جاءت ر

برهانات وتصورات ممتدة في التاريخ ال وليدة اليوم. وقد يكون للدول الغربية دور أساس في تشكيل هذه الكيانات ومحاربتها في ما 
ائل اإلعالم، ال تعدو أن تكون اجتراًرا لنظرية "صراع بعد. لذلك، فمختلف التحليالت المروجة هنا وهناك، في المجال األكاديمي ووس

  الحضارات" ورغبة في طمس "المسألة الشرقية" بصورة دائمة.

إلى مطلع القرن التاسع عشر، من أجل تسليط الضوء على الجذور التاريخية والسياسية لتشكل "المسألة  الفصل الرابعيعود بنا 
لدول اإلسالمية (اإلمبراطورية العثمانية وامتداد اإلسالم نفسه) على مصالحها التوسعية الشرقية"، واستشعار الغرب خطر امتداد ا

ال يتم إال  -خاصة في إطار نسق اإلسالموفوبيا-واإلمبريالية. دليل قرم في ذلك أن استعادة المسألة الشرقية بالدول الغربية اليوم 
يمنة وطمس الهوية الشرقية. لقد عملت القوى الغربية المتنافسة، منذ حملة بالعودة إلى الجذور التاريخية للمسألة، بقصد شرعنة اله

)، على إضعاف القوي الشرقية عن طريق 1920) ومعاهدة سيفريس (1916نابوليون بونابارت ووصوًال إلى اتفاقية سايكس بيكو (
اق، سورية..)، وتحويل "الوطن القومي لليهود" بث الفرقة وتشكيل "فسيفساء دينية وعرقية" في عدد من الدول العربية (لبنان، العر

  إلى دولة يهودية (إسرائيل) تحت وصاية وإشراف غربي.

غوًصا كرونولوجيا في التاريخ المعاصر، إلحياء التفكير في ما يسميه "المسألة الشرقية الجديدة". ومنذ  الفصل الخامسيعرض 
عبية اإليرانية، حرب الخليج وغزو العراق، "اختطاف الربيع العربي"، وصوًال إنهاء االستعمار، مروًرا بالحرب الباردة، الثورة الش

إلى التدخل الروسي في سورية؛ تطورت في المشرق العربي توجهات جيوستراتيجية وسياسية عربية منفتحة تارة على الواليات 
دول عدم االنحياز، التي شكلت الدول العربية  المتحدة األميركية، ومناهضة اإلمبريالية تارة أخرى. وال بد من اإلشارة إلى كون

عصبها الرئيس، هي في األساس دول أُجهضت مشروعاتها المجتمعة والوحدوية بفعل المد الكولونيالي، وظلت مهمشة اقتصاديًا ضد 
ية للدول الغربية في تطلعاتها السياسية وماضيها التاريخي. ويُدين جورج قرم بلغة مباشرة مختلف التدخالت السياسية واالستراتيج

الشؤون الداخلية العربية، وما لذلك من نتائج سلبية على الوضع اإلقليمي، كما إعادة رسم خريطة القوى الدولية. فتدخل الدول الغربية 
ف ال تحت إشراف أميركا في العراق على سبيل المثال، لم يكن فشًال ذريعًا للقوى العظمى فقط، إنما أدخل المنطقة في دوامة عن-

نهائية. والواقع أن الربيع العربي نفسه قد فشل في إعادة تصحيح مسار المجتمعات العربية، مع اختطاف الثورات من قبل القوى 
  اإلسالمية (تونس باألساس)، وكبح صيرورات التحرر واالنعتاق من زمن الديكتاتورية.

رق األوسط، ويعيد رسم الحدود التاريخية والحاضرة بين مسألة االختالف والتعددية الدينية في الش الفصل السادسيتناول 
مجتمعات المنطقة، من خالل المتغير الديني. ويسلط قرم الضوء على الشروط التاريخية المتحكمة في توزيع الطوائف المسيحية في 

عن دور السوريين المسيحيين  -وليكما المجتمع الد-كل من لبنان وسورية، منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيًرا إلى تغاضي الباحثين 
في صياغة شروط الفعل االحتجاجي في المجال السوري. في الواقع، غالبًا ما يجنح الباحثون، كما العموم، إلى الحديث عن "المسيحيين 

دية الثقافية في ثقافية لذلك على تشكيل منطق التعايش والتعد -المشرقيين" أو "المسيحيين في الشرق"، ويتم تغافل اآلثار السوسيو
منطقة تعرف اضطرابات مستمرة. فتسمية "مسيحيي الشرق" تجعل من الشرط الديني مدخًال وحيًدا لتحديد الهوية واالنتماء، بعيًدا 

ياق التي يمكن لالرتكاز إليها أن يكون مفتاًحا لمناشدة الوحدة، في إطار التعددية وس )3(عن المتغيرات االجتماعية والثقافية والسياسية
  تحوالت المشهد السياسي واالستراتيجي اإلقليمي.

ومن خالل تخصصه في االقتصاد والدراسات االستراتيجية للمنطقة، يدق جورج قرم ناقوس خطر النكوص  الفصل السابعفي 
دول تمتلك ثروات والتراجع التنموي الذي تتخبط فيه جل الدول العربية، خالل العقود الثالث األخيرة. وعلى الرغم من كون هذه ال

طبيعية مهمة، إال أن مجتمعاتها تعيش وضعًا اجتماعيًا وسياسيًا ال تحسد عليه، مقارنةً بمجموعة من الدول التي بصمت على حضور 
-قوي ضمن االقتصاديات المهيمنة عالميًا (دول جنوب شرق آسيا). ولم تتم مواكبة تحوالت المجتمعات المحلية والنسيج السوسيو

بقصد الوقوف عند مكامن خلل مخططات النمو والتنمية الشاملة، على أساس  -محليًا باألساس-العربي بدراسات علمية جادة اقتصادي 
أن المشكل ال يكمن في ضعف الموارد المادية البشرية واللوجيستيكية، إنما في تسيير هذه الموارد وتدبيرها وقيادتها. تبعًا لذلك، 
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ع، الرشوة، الفساد والالعدالة اجتماعية أهم العوامل الكامنة وراء حراك الربيع العربي التي دفعت يشكل تزايد حدة اقتصاد الري
  المهشمين إلى التظاهر والثورة، ليس ضد الالتكافؤ العالمي، إنما ضد سوء توزيع الثروات والموارد المحلية. 

دامها" القائمة على أسس أيديولوجية تخدم ، يكشف جورج قرم "تفاهة" نظرية "صراع الحضارات وصالفصل األخيرضمن 
رهانات ومصالح اقتصادية غربية باألساس، فاقتران ظاهرة اإلرهاب بهذه النظرية قد شكل ذريعة من أجل تدخل القوى الغربية في 

ارة المنطقة العربية، تحت مسميات متنوعة ومن أجل اجتثاث التطرف، وصوًال إلى زرع الديمقراطية. إن فكرة ربط الحض
بالصراعات االجتماعية الثقافية والسياسية دليل على البعد الديني للمسألة، أكثر من االستراتيجي أو االقتصادي. لهذا، يعود فشل 
نظرية صاموئيل هنتنغتون، في تفسير وضع العالقات بين الثقافات، إلى تركيزها على إحياء الصراع الكالسيكي لحقبة القرن التاسع 

  والغرب، والدفع بثنائية "األنا" و"اآلخر" نحو أقصى حدود الصراع واالختالف، بدًال من التعايش والتنوع والحوار. عشر، بين الشرق

يقترح قرم حًال استراتيجيًا لتجاوز الصراع التاريخي بين الشرق والغرب، ويكمن في تجاوز صورة "اآلخر" والبحث عن 
شرق، بوصفه آخر مختلف عنا ولكنه يشكل غنى وإضافة نوعية لنا في اآلن نفسه. صورة "التعددية"، أي قبول اآلخر الغربي أو ال

وقد يصعب تعميم هذا المبدأ في المستوى السياسي، إال أن المدخل األكاديمي والعلمي يظل الركيزة األساس إلعادة التفكير في طبيعة 
ياق عالم معولم على نحو مستمر. إن التماسك النظري والبناء العالقة المعاصرة بين "المسألة الغربية" و "المسألة الشرقية"، في س

المنطقي لتحليالت جورج قرم وجرأته في نقد "الذات" و "اآلخر"، في مرآة التاريخ والمستقبل، يثلج صدر القارئ الناقد والفاحص 
تعميمات والتوصيفات النمطية صيرويات الرصد العلمي واألكاديمي للعالقة بين الشرق والغرب، ويدفعه إلى تجاوز مختلف ال

والجاهزة والخطابات الصحافية المتسرعة التي ال تسهم، سوى في تعميق جراح الشرق وبسط الهيمنة الغربية، ليس فقط على دول 
  الجنوب، إنما على مختلف دول العالم.

لبحث العلمي والممارسة السياسية، ختاًما، ما دام األمر يتعلق بمؤلف مرجعي لشخصية سياسية وعلمية قضت عقوًدا طويلة في ا
فإن ترجمته إلى العربية تظل حاجة ملحة اليوم، في سياق تزايد التطاحنات الطائفية والعرقية داخل التراب العربي، وضبابية المشروع 

حراك الربيع العربي المجتمعي والسياسي لألجيال المستقبلية و "ضياع حلم الوحدة العربية"، على األقل مع تزايد وتيرة العنف وعجز 
المسألة الشرقية الجديدة) للمفكر اللبناني جورج عن تحقيق االنتقال السياسي والديمقراطي الموعود. وال يسعنا سوى اإلشادة بكتاب (

حصيلة ما يزيد على أربعة عقود من البحث والدراسة حول قضايا العالقات بين الشرق والغرب ومستقبل  -في نظرنا-قرم الذي يعد 
الوضع المتوسطي، في سياق الطفرات االقتصادية والسياسية العالمية. عليه، نرى أن في المواكبة اإلبستيمولوجية والعلمية لجديد ما 

سر تطور أمتنا وتنميتها، وتحقيق  -سواء بالعربية أم غيرها من اللغات الحية-ينشر من قبل الباحثين العرب حول المسائل العربية 
   وع النهضوي العربي، وفقًا لطبيعة التحوالت المختلفة التي مست موازين القوى العالمية.أهداف خطاب المشر

 


