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يواصل عامل اللسانيات واملفكّر األمرييك نعوم تشومسيك مرشوعه الذي
بدأه منذ عقود مع بداية حرب فيتنام ،وك ّرسه لنقد "اإلمرباطورية
األمريكية"؛ تلك اإلمرباطورية التي أضحت ت ُهيم ُن عىل السياسة
العاملية عىل نح ٍو غري مسبوق يف التاريخ بحسب ما يرى ،وذلك بعد
أن بلغت ذروة ق ّوتها يف عهد الرئيس هاري ترومان الذي دشَّ َن يف عام
 1945إنشاء أول قاعدة عسكرية أمريكية يف الخليج العريب ،كعالمة
توسع املصالح األمريكية وبروز نزعتها اإلمربيالية.
بارزة يف سياق ّ
وكام يقول تشومسيك يف مق ّدمة كتابه الجديد ،إ ّن الواليات املتحدة
أص َبحت منذ الحرب العاملية الثانية القوة األش ّد هيمن ًة عىل مصري
ممثل
العامل ،وقد تع ّززت هيمنتها بعد سقوط الغريم التقليدي ً
رسخت
باالتحاد السوفيايت السابق ،وما تبع تلك الحقبة من تداعيات ّ
استئثارها بقضايا سياسية واقتصادية عاملية بالغة الحساسية ،بد ًءا
وصول
ً
من الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،مرو ًرا بقضايا أمريكا الالتينية،
إىل حقبة "الحرب عىل اإلرهاب" ،وغريها من القضايا التي تتمتّع
حرصي لصياغة رشوطها
فيها الواليات املتحدة األمريكية بامتياز شبه
ّ
وتوجهاتها ومآالتها ،حتى إن بدا لنا أ ّن هيمنة القوة العسكرية
األمريكية عامل ًّيا تواجه اليوم تحديات كربى ،تشكّلها قوى مثل روسيا
بتدخلها يف أوكرانيا وسورية ،وأخرى كالصني التي بدأت بالتعبري عن
أوضح من أي وقت مىض.
طموحاتها تعب ًريا
َ
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التضليل؛ لكونها تبالغ يف اختصارها لدى مقاربة سؤال كهذا ،ويدع ُم
تشومسيك دحضه تلك اإلجابة انطالقًا من رؤيته التي تقول إنه حتى
يف أكرث الدول دميقراطية فإ ّن تأثري املواطنني يف السياسات العا ّمة
ضئيل ج ًّدا ،وأ ّن ال ُنخب السياسية يف تلك البلدان إنّ ا
يكاد يكون ً
تخص مراكز قوى ال تأبه ملصالح السواد املعظم
متثّل مصالح ض ّيقة ّ
ملواطني تلك البلدان .وبذلك ،فإ ّن أحد عيوب تلك اإلجابة يتمثّل يف
وفق التعبري الذي صكّه آدم
إهاملها التأثري الكبري لـ "سادة البرشية"َ ،
سميث يف كتابه ثروة األمم .وإذا كان "سادة األمم" يف عرص سميث
والصناعيني ،فإ ّن تشومسيك يتناول الشكل التط ّوري
هم التّجار ّ
الراهن لـ "السادة" والذي يرى أنّه يتمثّل اليوم يف تكتالت الرشكات
الكربى املتعددة الجنسيات ،ويف قرائنها املالية والتجارية ،كصندوق
السبعة الكبار G7
النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية ،ومجموعة ّ
رصا إمربياليًا جدي ًدا" ،وتضع الق ّوة العسكرية
التي تشكّل جميعها "ع ً
أول.
تحت إمرتها ،ويف خدمة مصالحها ً

أسياد البشرية
يحكمونها وال يمثّلونها
يتأسس كتاب تشومسيك الجديد ( 307صفحات من القطع املتوسط)،
من يحكم العامل؟ عىل سؤا ٍل يبدو بسيطًا يف ظاهره؛ إالّ أ ّن تشومسيك
يؤكّد يف كلامت الكتاب األوىل ،أ ّن إشكالية بعض األسئلة تك ُم ُن يف
بساطتها الظاهرة .وإذا كانت أكرث اإلجابات بداه ًة وتقليدي ًة ستقول
ٌ
فسؤال
إ ّن ما يُع َر ُف بـ "نادي القوى العظمى" هو من يحكم العامل،
كالذي يختاره عنوانًا لكتابه ومق ّدم ًة له ،قد ال يتوفّر عىل إجاب ٍة
واضحة وحاسمة؛ إذ إ ّن اإلجابة التي ستقول إ ّن من يحكم العامل هي
ٌ
دول وسياسات بالدرجة األوىل ،وأمريكا ورشكاؤها يف حكومة األمر
الواقع العاملية  De facto world governmentبالدرجة الثانية؛
لربا تكون إجاب ًة صحيحة يف بعض جوانبها ،إالّ أنّها تبقى يف حدود
ّ
الظاهري للسؤال ،فالدول والسياسات إنّ ا هي نتاج شبكات
املستوى
ّ
متعالقة ومركّبة ،ومزيج يجمع طيفًا من األفكار والتيارات ومراكز
القوة والنفوذ .وإذا كان تشومسيك يرى أ ّن اإلجابة السابقة ليست
خاطئة يف مجملها ،فإنه يجدها بالغة التجريد مبا ال يعفيها من شبهة

عىل مستوى السياسة الداخلية األمريكية ،وبحسب ما تشري إليه ع ّدة
أبحاث يوردها الكتاب؛ مث ّة أدلة دامغة عىل أ ّن النخب االقتصادية
والجامعات املنظّمة التي متثّل املصالح التجارية تحظى بقدرة
واضحة يف التأثري يف سياسات حكومة الواليات املتحدة ،يف حني أن
املواطنني العاديني والجامعات التي متثّلهم ليس لديهم سوى تأثريٍ
ضئيل ج ًّدا يف هذه السياسات؛ ما يدعم نظرية هيمنة النخبة
االقتصادية و"التعددية املو ّجهة" ،وليس "الدميقراطية االنتخابية" أو
"التعددية األكرثية" ،كام تُظ ِه ُر دراساتٌ أخرى بهذا الخصوص تناميًا
مطَّر ًدا لظاهرة العزوف الشعبي عن املشاركة يف االنتخابات أو ما
يُع َر ُف محل ًّيا بالـ  ،electoral apathyنتيجة يأس قطاعات واسعة
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من الشعب األمرييك ،من وجود متثيل حقيقي لها خارج الثنائية
االحتكارية للجمهوريني والدميقراطيني ،بعد أن بات هؤالء عىل
اقتناع تا ّم بفشل الحزبني الرئيسني يف البالد بتمثيلهم .وترتكّز ظاهرة
العزوف هذه يف أولئك الذين يقبعون أسفل الرتاتبية االقتصادية
لناحية انخفاض مداخيلهم؛ إذ إ ّن طبيعة التوازنات الداخلية
األمريكية ،باتت تفر ُِض استبعاد آراء هذه الكتلة االجتامعية من دائرة
القرار السيايس ،ملصلحة تنامي الدور البارز للنخبة الض ّيقة التي مت ّول
العملية االنتخابية ،وتتحكم مبسارها يف سبيل إدامة هيمنتها التي
ترتكّز عىل تحقيق مصالحها عىل أفضل سبيل ممكن ،وبرصف النظر
عن مصالح اآلخرين ،وهو ما أطلق عليه سميث ( Vile Maximأي
أقىص ما ميكن من املنافع)((( .ولنئ كانت الصورة اليوم تختلف قليلً
عم كان عليه الحال وقت آدم سميث ،فإن املبدأ العام
يف جوهرها ّ
ما يزال قامئًا يف رغبة أولئك األسياد يف "االستئثار بكل يشء" ،كام
يقول الكاتب.
حزب جامهريي أمرييك ،ميثّل
ويل ِف ُت تشومسيك االنتباه إىل غياب ٍ
العملية التي يرى أنّها أصبحت مستثنا ًة من التمثيل
مصالح الطبقة ّ
الحقيقي ،ومل تعد تكلّف نفسها عناء املشاركة يف انتخابات لن تأيت
يعب عن مصالحها .لذلك ،وبحسب تحليل بورنهام
عىل األرجح مبن ّ
وتوماس فريغسون النتخابات عام  ،2014فإ ّن مع ّدالت التصويت قد
جاءت مبع ّدالت مشابهة ملثيالتها يف القرن التاسع عرش ،أيام كان حق
التصويت حك ًرا عىل الذكور األحرار ،وقد خلص أولئك الباحثون إىل أ ّن
"األدلة واالستطالع املبارش للرأي" تُظهِر أ ّن أعدا ًدا كبرية من األمريكيني
أضعف ثقة وأش ّد حذ ًرا من الحزبني السياسيني الرئيسني ،كام
باتوا
َ
أ ّن سقف توقعاتهم بات أدىن بكثري؛ إلدراكهم أ ّن حفن ًة من أصحاب
املصالح الكربى متسك مبقاليد السياسة يف البالد ،دومنا اكرتاث ملصالح
األغلبية؛ ما من شأنه ترسيع تفكّك النظام السيايس ،كام يتضح من
تركيبة الكونغرس ،وفق ما يشري إليه املؤلّف.
املركزي حول "من يحكم العامل؟"؛ يُ ِرب ُز
وتأسيسا عىل سؤال الكتاب
ّ
ً
الكتاب سؤالً آخر حول ماهية القيم واملبادئ التي تهيمن عىل
أجندات "سادة البرشية" ،أهي مبادئ الدميقراطية وقيم العدالة
وحقوق اإلنسان؟ أم مبادئ اقتصاد السوق وقيمة الربح واملنفعة؟
ميل كالسيكيًا يساريًا تجاه اإلجابة الثانية،
وإذا كان تشومسيك يُ ِظ ُهر ً
فإنّه يؤكد أيضً ا انحراف الدعاية األمريكية حول العدالة وحقوق
اإلنسان ،نظ ًرا إىل أنّها أصبحت اليوم  -وأكرث من أي وقت سابق -
يف خدمة مصالح املؤسسات املالية والرشكات الكربى .ويربهن عىل
 1آدم سميث ،ثــروة األمـــم ،ترجمة حسني زينة (بــغــداد :معهد الــدراســات
االسرتاتيجية.)2007 ،

ذلك مستشه ًدا باتفاقيات التجارة الح ّرة؛ إذ يع ّدها أمنوذ ًجا مضا ًدا
للدميقراطية ،فهي اتفاقية ُدبِّ َرت بليلٍ كام يقول ،ووضع تفاصيلها
مئات امل ُحامني الذين عملوا عىل متريرها عىل وجه الرسعة ،من دون
مناقشات شفّافة لها ،وبالطبع ،من دون مشاركة املواطنني الذين
سيتأثرون مبضمونها.
ويجد الكاتب يف تعامل ال ّنخب السياسية األوروبية يف بروكسل مع
أزمة اليونان االقتصادية ورغبة اليونانيني يف املشاركة الفاعلة يف رسم
مثال آخر عىل هيمنة املؤسسات املالية
سياسات بلدهم االقتصاديةً ،
العاملية الرديفة لـ "سادة البرشية"؛ إذ إ ّن زعامة االتحاد األورويب -
بحسب تشومسيك  -ومن ورائها املرصف املركزي األورويب وصندوق
النقد الدويل ،مل تتوا َن عن إنزال أقىس العقوبات بفرض سياسات
تقشف شديدة عىل الشارع اليونا ّين الذي حاول أن يخرج عن سياق
الخطة االقتصادية املبتغاة له.
ويف حني هدفت سياسات التقشف تلك إىل خفض ديون اليونان،
فإنّها يف حقيقة األمر أ ّدت إىل انخفاض معدل الناتج املحيل إىل
مستوى غري مسبوق.

النفاق في جوهر الفلسفة
السياسية األميركية
فصل ،وض ّم يف متنه عد ًدا من
يق ّدم الكتاب الذي احتوى عىل ً 23
مقاالت تشومسيك املنشورة سابقًا ،رؤي ًة تختلف يف منظورها عن
منظور الرؤية الرسمية التي تعرضها النخبة املستأثرة بالخطاب
السيايس ،واملسيطرة عىل وسائل اإلعالم ،للمواطن األمرييك .فرسدية
أساسا عىل تسليط الضوء عىل ازدواجية الخطاب
املؤلف تقوم ً
السيايس األمرييك أو ما يرى فيه "نفاق أمريكا السيايس"؛ إذ يوضح
الكتاب التباين بني صورة أمريكا وسياساتها من منظور أمرييك ،وبني
صورتها مبنظور العامل الخارجي الذي ترى قطاعات واسعة منه أ ّن
رشا ملصريها؛ إذ إ ّن
"مسؤولية أمريكا عن حاميتها" إنّ ا متَثّل تهدي ًدا مبا ً
السياسة األمريكية اتّسمت عقو ًدا طويل ًة مبغامراتها العسكرية التي
حصدت يف طريقها عرشات اآلالف من املدنيني ،من فيتنام إىل العراق،
مرو ًرا بأفغانستان وغريها من البلدان التي دخلتها القوات األمريكية
مبزاعم مختلفة .ويف الوقت الذي كانت الدعاية األمريكية تقوم عىل
الريادي للواليات املتحدة يف نرش الدميقراطية والعدالة عرب
الدور
ّ
العامل ،فإ ّن جز ًءا واس ًعا من سياسات الحكومات األمريكية جاءت عىل
ٍ
نقيض تام مع تلك الدعاية.
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وعىل سبيل املثال ،يف دول أمريكا الالتينية ،وهي األقرب جغراف ًّيا إىل
الواليات املتحدة ،دعمت الحكومات األمريكية املتالحقة خيارات غري
دميقراطية يف تلك البلدان ،وليس وقوفها وراء االنقالب العسكري
الذي جاء بالجرنال بينوشيه يف تشييل عام  ،1974والذي ترت ّب عليه
يل ،سوى أبرز
قيام تشييل عىل الفور بإعدام نحو  3000مواطن تشي ّ
مثا ٍل يسوقه تشومسيك عىل النفاق الذي اتّسمت به السياسات
األمريكية عرب العامل طوال عقود.
وخالفًا ملا َح ِظي به السياس ّيون املنشقّون عن أنظم ٍة توصف بأنها
وباألخص يف الدول االشرتاكية
معادية ،بحسب التصنيف األمرييك،
ّ
السابقة أو حتى عند أولئك اإليرانيني ،فإ ّن أقرانهم الالتينيني مل
يحظوا بقبول أمرييك لدخول "نادي املنشقّني" ،عىل الرغم من أ ّن
مطالبهم أيضً ا متثّلت يف الحرية والعدالة ،إالّ أ ّن الرباغامتية األمريكية
آثرت تركهم لقمة سائغ ًة للديكتاتوريات التي حكمتهم؛ ما أ ّدى
إىل تصفيتهم عىل مرأى من الواليات املتحدة األمريكية .وكام يوضح
الكتاب باألمثلة ،فإ ّن عدد أولئك املعارضني الذين تع ّرضوا لإلبادة
عىل أيدي األنظمة الحليفة للواليات املتحدة يفوق أعداد أولئك
الذين قضوا عىل أيدي الديكتاتوريات الشيوعية .كذلك ،بقي نيلسون
مانديال عىل لوائح اإلرهابيني املمنوعني من دخول الواليات املتحدة
تنظيم إرهاب ًيا"
حتى عام  ،2008إذ ع ّدته الحكومة األمريكية "يتز ّعم
ً
إبّان مقاومته سياسة التمييز العنرصي يف جنوب أفريقيا .ويف سياق
سياساتها القامئة عىل ما ُعر َِف بنظرية الدومينو التي نظّر لها الرئيس
األمرييك آيزنهاور آنذاك ،فإ ّن أروقة السياسة األمريكية ر ّحبَت بالجرنال
سوهارتو الذي ال ميكن تربئته من املسؤولية عن املذبحة التي أودت
بحياة ما يقارب نصف مليون إندونييس بني عامي  1965و،1966
وهو ما تج ّرأ الرئيس اإلندونييس الحايل جوكو ويدودو عىل ِذكره،
ودفع بالرئيس باراك أوباما إىل التعاون عىل كشف بعض جوانب
أرشيف وكالة املخابرات املركزية األمريكية "يس آي إيه" ،وأرشيف
السفارة األمريكية يف جاكرتا بهذا الخصوص.
ميل عا ًّما إىل التقليل من شأن املخاطر
وإذا كان األمريكيون يُظهِرون ً
العسكري ،وتف ّردها يف رسم سياقات
التي ترتتّب عىل تف ّوق بالدهم
ّ
السياسة الدولية ،وتحديد مساراتها ،مع ّززين إدراكهم هذا بتطمينات
ذاتية حول وجاه ِة الدور العاملي لبالدهم ،وما ينطوي عليه من
السلم واالستقرار العامل َّيني ،تحت شعار
جوانب خ َِّية يف خدمة ّ
"امله ّمة الحضارية لالستثنائية األمريكية"؛ فإ ّن تشومسيك يصف هذه
ال ّنزعة بال ّنفاق الذي ال يختلف عن نفاق الشعارات التي رفعتها
اإلمرباطوريات االستعامرية بداية القرن املايض ،وانطلت عىل شعوبها
سبق أن ق ّدمت فرنسا االستعامرية وعو ًدا باالزدهار
بسهولة ،فقد َ
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الصني تحت
ملستعمراتها يف العامل ،وكذلك و َعدت اليابان بتحويل ّ
وصايتها إىل "ج ّنة يف األرض"! إالّ أ ّن النتائج عىل أرض الواقع كانت
مخالفة متا ًما لشعارات تلك الوعود امللطّفة التي مل تكن ت ُض ِم ُر
سوى رغبة ال ّنهب واالستغالل .ويرى تشومسيك أ ّن الرصاعات التي
أساسا بحقبة ما بعد
تشهدها منطقة الرشق األوسط اليوم إنّ ا تتصل ً
الحرب العاملية األوىل ،وباتفاقية سايكس-بيكو عىل وجه التحديد،
وذلك برسمها خرائط اعتباطية أ ّدت إىل قيام كيانات يصعب ،بل
يستحيل ُحك ُمها.
يف الفصل الذي اختار له عنوان "ساعة القيامة" ،يدعو تشومسيك إىل
استيقاظ "الشعب األمرييك" من "غيبوبة الرضا عن النفس" ،بُغيَ َة كبح
جامح استئثار حكومة بالدهم بقضايا عىل عالقة بالغة الحساسية
مبصري البرشية ،مثل السالح النووي وقضايا التهديد البيئي؛ إذ ال يكاد
مير يوم من دون ورود تقارير جديدة حول اكتشاف علمي جديد
بخصوص وترية الدمار البيئي املتزايد ،فليس من دواعي رسورنا ،كام
مثل أ ّن معدالت الحرارة يف املناطق الواقعة يف النصف
يقول ،أن نقرأ ً
الشاميل من الكرة األرضية آخذة يف االرتفاع يوميًا برسعة تفوق مئة
سجل جيولوجي سابق .كام أ ّن وقوع كارثة نووية
م ّرة رسعة أي ّ
احتامل حتى من االحتامالت التي سادت إبّان الحرب
ً
يبدو اليوم أكرث
الباردة ،وذلك وفقًا ملا يشري إليه وزير الدفاع األمرييك األسبق وليام
بريي ،كام ِ
تواص ُل القوى العظمى مبشاركة الواليات املتحدة األمريكية
برامجها التي تهدد بتقويض األمن القومي بدلً من تعزيزه ،وذلك
بحسب ما يذهب إليه املحلل املختص بشؤون اليس آي إيه ميلفني
ميض الكونغرس األمرييك ،يف عهد الرئيس
غودمان الذي يتح ّدث عن ّ
أوباما ،بإقرار خطة تطوير األسلحة النووية ،مبيزانية بلغت تريليون
دوالر أمرييك ،عىل الرغم من أ ّن فكرة أمن البرشية أبعد ما تكون
عن دوافع السياسات اإلمربيالية كام يقول تشومسيك؛ إذ إ ّن معظم
برامج التسليح للدول الكربى إنّ ا تشكّل تهدي ًدا متزاي ًدا ألمن البرشية
بدل من حاميتها .لقد بدا ذلك واض ًحا مع انطالق الحقبة النووية
ً
كامل بعنوان "ساعة
فصل ً
قبل عقود .ويف هذا السياق ،يفرد الكاتب ً
القيامة" ،لرسد املؤرشات التي تدعم وجهة نظره يف أ ّن من شأن
سياسات التسليح الحالية أن تقود العامل إىل كارثة حتمية.
ينسحب النفاق – حال كونه ثيم ًة يف السياسة األمريكية  -عىل
موضوعة "اإلرهاب" بجالء؛ فمصطلح اإلرهاب يُستَخ َدم يف سياق
شديد السطحية والرباغامتية لوصف ترصفات أعــداء أمريكا ،ال
أصدقائها .وهنا يتناول الكاتب بعض املواقف األمريكية إزاء حوادث
تاريخية عىل صل ٍة مبصطلح اإلرهاب ،فعىل سبيل املثال دانت أمريكا
الهجوم الذي وقع يف بريوت عام  ،1983واستهدف ثكنات مشاة

مراجعات وعروض كتب
"من يحكم العالم؟" لنعوم تشومسكي

علم أ ّن قواعد الحرب تجعل
البحرية األمريكية وع ّدته ً
عمل إرهاب ًياً ،
من املواقع العسكرية أهدافًا مرشوعة ،بينام مل تع ّد اإلدارة األمريكية
املذبحة التي نفّذتها كتائب لبنانية موالية إلرسائيل عام  ،1982بحق
عمل إرهاب ًيا،
املدنيني الفلسطينيني يف مخي َم ْي صربا وشاتيال ّللجئني ً
إرهاب خبيث وآخر حميد.
وكأ ّن السياسة األمريكية مت ّيز ما بني
ٍ
تنسحب هذه االنتقائية ،بحسب تشومسيك ،عىل التعامل األمرييك
مع ما ترتكبه دولة كإرسائيل بحق الفلسطينيني ،وترى فيه الواليات
املتحدة األمريكية "دفا ًعا عن النفس" ،بينام تعاقب الفلسطينيني
عىل حكومة انتخبوها بأنفسهم ألنها جاءت باإلسالميني إىل السلطة،
وتصفهم باإلرهابيني.
إ ّن من شأن نظرة تحليلية متأنّية يف مشهد العامل ،بعد انطالق ما
يُع َر ُف بالحرب العاملية عىل اإلرهاب أثناء والية الرئيس جورج
بوش االبن ،واستمرارها يف عهد الرئيس أوباما؛ تعزي َز االقتناع بأ ّن
فبدل
نتائج هذه الحرب جاءت معاكسة متا ًما ألهدافها املعلنةً ،
من وجود تنظيم إرهايب واحد ينشط يف كهوف أفغانستان وبعض
الجيوب املحدودة األخرى حول العامل ،أصبحت التنظيامت اإلرهابية
تتكاثر مبرور الوقت؛ ما يُ ِنذ ُر بأ ّن العامل آخذ يف االنزالق يف مستنقع
التدخالت الغربية غري املحدودة عرب العامل ،بذريعة مواجهة املوجات
الجهادية كام يقول تشومسيك .وهو ما سيساعد النخب الحاكمة يف
تقويض سلطات مجتمعاتها يف الوقت الذي تتمكن فيه من مضاعفة
مواردها عرب هذه الحروب املستمرة.

ّ
المثقفين
مسؤولية
قبل الحديث عن مسؤولية املثقّفني يف الدفاع عن العدالة ،يذهب
الكاتب يف مراجعة تاريخية لنشأة مفهوم املثقف يف األزمنة الحديثة؛
إذ يرى أ ّن مصطلح "املثقف" قد وجد طريقه إىل التداول عىل نحو
بارز عام  ،1898إبّان "بيان املثقفني" الشهري الذي أصدرته جامعة من
املثقفني الفرنسينيُ ،عرِفوا باسم "الدريفوسديون" (نسبة إىل قضية
محاكمة درايفوس يف فرنسا) ،وذلك عندما دانت إحدى املحاكم
الفرنسية ضابطًا فرنسيًا يدعى درايفوس عام  ،1894بتهمة ترسيب
معلومات عسكرية إىل أملانيا؛ عد ّو فرنسا األبرز وقتئذ .انقسم الرأي
العام السيايس يف فرنسا حول قضية درايفوس التي تحولت إىل
قضية شأن عام ،وشكّل تدخّل األديب املعروف إميل زوال يف القضية
برسالته التي و ّجهها إىل الرئيس الفرنيس ،وكان عنوانها "أنا أتّهِم"،
دعم ساهم يف ظهور البيان الذي وقعه نخبة من األدباء واملفكرين
ً
الفرنسيني ،كام س ّجلت تلك الواقعة والدة النسق األبرز من املثقف
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يهاب السلطة .وبحسب تشومسيك فقد
املدافع عن العدالة والذي ال ُ
مثّل الدرايفوسيّون نسقًا مب ّك ًرا من األناركية (الفوضوية السياسية)،
بينام مث َّل معارضوهم نسق املثقّف امل ُتعايل الذي يرى وضاع ًة يف كل
ما هو شعبي .وهنا يربز السؤال حول من هو املثقّف الحق بني كِال
الفريقني؟ وهو ما سبق أن ناقشه املفكر املاركيس اإليطايل أنطونيو
غراميش يف معرض تحليله للدميقراطية الغربية؛ إذ رأى أ ّن هذه
الدميقراطية تضع نصب عينها رضورة استخدام املثقفني يف سبيل ض ّخ
املنشق.
أفكارها يف املجتمع .وبناء عليه ،هي تنارص املثقف املوايل ال
ّ
حملت العقود الالحقة بعض اإلجابات حول سؤال املثقّف ،فإبّان
الحرب العاملية األوىل انحاز معظم املفكرين واملثقفني البارزين إىل
جانب بلدانهم ،وانهمكوا يف صياغة التربيرات األخالقية للحرب،
وتجل ذلك يف بيان شهري آخر وقّعه  93مف ّك ًرا وكات ًبا وباحثًا
ّ
(((
وموسيقيًا أملانيًا ،و ُعر َِف ببيان الـ  93أو بيان "اغتصاب بلجيكا" ،
أكّدوا فيه مساندتهم املطلقة لبالدهم يف الحرب ،ودعوا الغرب إىل
متحضة
اإلميان "بأ ّن أملانيا ستكمل هذه الحرب حتى النهاية كأ ّم ٍة
ّ
أنجبت بتهوفن وغوته وعظامء آخرين" ،ومل يتوقف األمر عىل األملان
حصتهم
كام يقول الكاتب ،فكان للمفك ّرين األمريكيني التقدميني ّ
أيضً ا حني وقفوا خلف دعوة بالدهم إىل دخول الحرب ،بهدف
االنتصار ملبادئها األخالقية .ويرى تشومسيك أن أولئك املفكرين
كانوا بالدرجة األوىل ضحية الربوباغاندا التي أدارتها وزارة اإلعالم
الربيطانية ،كأول جهاز إعالم سيايس عرفه التاريخ الحديث ،وه َدفت
الزج بأمريكا يف الحرب .ويحفل الكتاب بانتقادات
من خاللها إىل ّ
الذعة للنخب الفكرية األمريكية وتحلّلها من مامرسة دورها النقدي
إزاء السلطة ،كام يسهب يف تعرية السياسات الليربالية الجديدة
القامئة عىل "التهميش املمنهج لدور الشعوب وتجاهل الدميقراطية
الفاعلة وحقوق اإلنسان" .ويف تحليله لبنية هذه السياسات ،يذهب
تشومسيك إىل سبعينيات القرن املايض ،وتحدي ًدا إبّان إدارة الرئيس
كارتر وما ُعرِف بأزمة الدميقراطية آنذاك؛ إذ تن ّبهت النخبة السياسية
املهيمنة إىل رضورة تدعيم هياكلها بنخب فكرية تساهم يف رسم
السياسات للمؤسسات القامئة ،انسجا ًما مع تطلّعاتها إىل الهيمنة.
السلطات الحاكمة إزاء املثقّفني متشاب ًها
وعىل م ّر العصور ،كان سلوك ّ
إىل ح ّد بعيد ،فقد ِ
حظي املثقّف املؤيّد للسلطة برِضاها ورعايتها،
"املنشق"،
بينام صبّت ال ّنخب الحاكمة جام سخطها عىل املثقف
ّ
2 "1914 Manifesto of the Ninety-Three German Intellectuals to the
Civilized World," The World War I Document Archive, accessed on
2/1/2017, at:
http://www.gwpda.org/1914/93intell.html
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كام يس ّميه تشومسيك .بدأ ذلك منذ عصور قبل التاريخ؛ فقد أجرب
شاب عىل تج ّرع الرشاب السام لنبتة الشّ وكران الت ّهامه بإفساد الشباب
ٌّ
اليونا ّين بحسب تعبري السلطات آنــذاك .ويف أزمنة الحقة ،حفلت
تبي الحقًا أ ّن عد ًدا منهم تب ّوأ
النصوص املقدسة بصور امل ُنشَ قّني الذين ّ
نقدي ،وبالتزامه الدفاع
حس ّ
مكانة النب ّوة ،وأ ّرق السلطات مبا له من ّ
عن حقوق الفقراء واملحرومني وإحالل العدالة .ويذكر التاريخ كيف
ن ّدد امللك آخاب وهو أحد أعتى ملوك اليهود بإيليا ،ووصفه بكاره
إرسائيل و"أ ّول كاره للذات" ،كذلك الحال استعارت السلطات السياسية
يف العامل ،ذلك االتّهام التاريخي لتدي َن به ت ّيارات املثقفني الذين نشطوا
يف ستينيات القرن العرشين ،متّهم ًة إيّاهم بالوقوف وراء تلقني الشباب
ِ
أدبيات التم ّرد ،فقد تن ّبهت النخبة السياسية األمريكية إىل خطورة ذلك
النمط من املفكّرين واملثقفني الذين شكّلوا تهدي ًدا حقيق ًيا ملراكز قوتها،
وهو ما يتك ّرر اليوم ،عىل ح ّد قوله .وبنا ًء عليه ،فإ ّن تشومسيك ال يجد يف
املسألة غرابة؛ إذ إ ّن "سادة البرشية" وبعي ًدا من بروباغنداتهم الشكلية،
لطاملا ناصبوا الدميقراطية العداء لكونها تُ ثّل تهدي ًدا من شأنه تقويض
سلطاتهم ،بالسامح لآلخرين بانتقادهم ومامرسة الرقابة عىل ُحكمهم.
وهنا ،فإ ّن مسؤولية املثقف ،بحسب ما يراها تشومسيك ،إنّ ا تنبع من
امتياز املعرفة التي بني يديه ،واالمتياز يقتيض املسؤولية ،وللمرء أن
يختار .ومن الجدير ذكره يف هذا الس ّياق أ ّن لتشومسيك مؤلَّفًا سابقًا
هو عمل مشرتك مع إدوارد هريمان بعنوان صناعة اإلذعان :عن اإلعالم
والربوباغاندا يف األنظمة الدميقراط ّية ( .)1988إالّ أ ّن السؤال املرير ،كام
يصفه املؤلّف ،هو :أمل ي ُعد يف أمريكا من مفكّرين يضعون االعتبارات
األخالقية فوق املصالح؟

نشر الديمقراطية:
البروباغاندا الزائفة
تحظى مسألة نرش الدميقراطية وتعزيزها يف العامل مبوقع مركزي يف
الخطاب السيايس األمرييك املو ّجه إىل الداخل والخارج عىل ح ّد سواء،
ويالحظ حضورها البارز لدى تيّار املحافظني الجدد الذين رشعوا يف
خلق أسطورة "األ ّمة األمريكية" قائدة اإلنسانية وحاملة لواء الخري
والدميقراطية ،إالّ أن الكاتب يرى أ ّن هذه الشعارات مزيّفة للتغطية
عىل جوهر سياسات الهيمنة ،ويسوق عد ًدا من األمثلة حول منطقة
الرشق األوسط وأنظمته الديكتاتورية ،وقد لخّص املوقف عا ًّدا
إسرتاتيجية اإلدارة األمريكية عرب تاريخها قامت عىل مبدأ استمرار
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دعم أنظمة الحكم يف الرشق األوسط ،ما دامت تلك األنظمة قادرة
عىل التامسك ،ومع ظاهرة الربيع العريب  -يقول تشومسيك  -راقبت
تبي لها أن بعض األنظمة املتحالفة
أمريكا ما يجري بحذر ،وحني ّ
معها بدأت تتهاوى ،راحت تفكّر يف آليات إلعادة األنظمة السابقة
مثل .وإذا كانت اإلدارة
بطرق غري مبارشة ،عىل غرار ما جرى يف مرص ً
األمريكية قد غازلت ظاهرة الربيع العريب يف بدايتها ،فإنّها يف الواقع
فعلت ذلك أمام ارتباكها وصدمتها ،إالّ أ ّن جوهر موقفها إنّ ا يتعلق
بكراهية النخبة للدميقراطية الحقيقية ،وأ ّن دعمها ألي دميقراطية
إمنا يتوقف عىل مدى إمكان أن تحقق هذه الدميقراطية مصالحها
وأهدافها االجتامعية والسياسية .وينتقد تشومسيك بش ّدة تلك
قائل إنّه ما من
النزعة التي تر ّوج مسألة نرش الدميقراطية بالقوةً ،
ق ّوة بإمكانها نرش قيمها وفرضها خارج حدودها بالقوة.

وإىل جانب السؤال الرئيس امل ُمثّل بعنوان الكتاب حول "من يحكم
مداخل
َ
العامل؟" ،مث ّة أسئلة أخرى موازِية ،يبدو أ ّن تشومسيك يقرتحها
لإلجابة عن سؤاله األسايس؛ كيف تجري مسأل ُة " ُحكم العامل" اليوم؟
تفسخ الواليات املتحدة
وما املآالت املتوقّعة ل ُحكمٍ كهذا؟ وهل بات ّ
بإسهاب
األمريكية مسـأل ًة حتمية؟ جميعها أسئلة يعالجها الكتاب
ٍ
وتفصيل ،يدعمه بقامئة واسعة من املراجع والتوثيقات التي هي
مع كونها مستعملَة لتعزيز فرضيات الكاتب؛ بالغة الداللة يف تصور
بعض اإلجابات عن هذه األسئلة املؤ ّرقة .وميكن وصف الكتاب بأنّه
يذهب باتجاه النقد أكرث مام يفعل بشأن اقرتاح حلول للمشكالت
التي يثريها .مع أ ّن توقيت صدوره اليوم يجعله وثيقة يف غاية
األهمية للباحث املهتم بقراءة صريورة السياسة األمريكية يف العقود
األخرية وفهمها ،والتي يرى تشومسيك أنها يف طور انحدارها الحتمي.

