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  محتویات البحث

  

  الصفحة  الموضوع

    محتویات البحث

    هداءاإل

    مقدمة

    حول الذات: الرؤیة الغربیة للذات واآلخر التمركزالفصل األول: 

    من اإلغریق إلى الناتو المبحث األول: الغرب

    لذاتها المبحث الثاني: األسس المرجعیة للرؤیة الغربیة

    المبحث الثالث: صورة اآلخر في الوعي الغربي

    على اآلخرآلیات الهیمنة و المركزیة الغربیة الفصل الثاني: أشكال 

    السیاسیة المركزیةالمبحث األول: 

    االقتصادیة مركزیةالمبحث الثاني: ال

    ة الثقافیةمركزی: الالثالثالمبحث 

    في مرحلة مابعد الحرب الباردةالغربیة  المركزیةالفصل الثالث: 

    ة الغربیةمركزیالمبحث األول: نهایة التاریخ وتتویج ال

ــــدو، وضــــمان المبحــــث  ــــاني: صــــراع الحضــــارات: صــــناعة الع الث

  المستقبل
  

    المبحث الثالث: العولمة والهیمنة الشاملة

    الخاتمة

    قائمة المصادر
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  اإلهداء

  .إلى روح والدي  

 .إلى والدتي الكریمة  

 .إلى زوجتي الوفیة  

 .إلى فلذة كبدي  

 .إلى شقیقتي وأشقائي  

 ا البحث.إلى كل من مد لي ید العون إلكمال هذ  
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  مقدمـــة

منــذ ظهــور مصــطلحات مثــل أوروبــا والغــرب والعــالم الغربــي فــي الدراســات الفكریــة 

والفلسفیة وفلسفة التاریخ من جهـة، وفـي الدراسـات السیاسـیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة 

ى میــادین البحــث العلمــي، یالحــظ إن هــذه المصــطلحات مــن جهــة أخــرى، ودخولهــا إلــ

ترافقها بشكل أو بآخر مفاهیم ومقوالت تبدو دائمًا وكأنها مقترنة ومتالزمة معهـا، ومـن 

ـــة  ـــة األوروبیـــة والمركزی هـــذه المفـــاهیم والمقـــوالت نجـــد رســـالة الرجـــل األبـــیض والمركزی

التكنولوجیـــا..الخ. ویتخـــذ هـــذا الغربیـــة والمركزیـــة الغربیـــة والعـــالم الحـــر وعـــالم التقـــدم و 

ـــًال مـــن حقـــول الدراســـات اإلنســـانیة  ـــتالزم واالقتـــران أشـــكاال كثیـــرة بحیـــث ال نجـــد حق ال

  والطبیعیة إال وتسیطر علیه هذه النزعة.

ویالحـظ الشــيء نفســه وبأســلوب اكثــر وضــوحًا فــي الدراســات التــي تتخــذ لهــا طابعــا 

اقتــــران الغــــرب بــــاآلخر غیــــر  دولیــــًا فــــي حقــــل العالقــــات الدولــــة، وبشــــكل خــــاص عنــــد

الغربــــي. هــــذه المفــــاهیم  وتحدیــــدًا المركزیــــة الغربیــــة تحتكــــر كــــل المعــــاني و الــــدالالت 

اإلیجابیـــة واإلنســـانیة لهـــا، وتنطلـــق مـــن اإلحســـاس بالطهرانیـــة الذاتیـــة وتقـــدیس الـــذات، 

وتدعي أنها مصـدر كـل اإلبـداعات دون غیرهـا، وتنطلـق مـن التمركـز حـول ذاتهـا إلـى 

  ة على اآلخرین.الهیمن

وباالعتماد على ما لدیها مـن قـوة معرفیـة وثقافیـة وعسـكریة ومادیـة تحـاول تركیـب  

وانطالقــا مــن الــذات الصــافیة واآلخــر  -عرقیــا ودینیــا وفكریــا -صــورة مشــوهة لآلخــر 

الملتــــبس بالتشــــوه تحــــاول فــــرض الســــیطرة والهیمنــــة علــــى اآلخــــرین معرفیــــا وسیاســـــیا 

  واقتصادیا وحتى حضاریا.

ذه الظـــاهرة تحتـــاج إلـــى دراســـات وأبحـــاث كثیـــرة لكشـــف جـــذورها التاریخیـــة وأهـــم هـــ

الركــائز التــي تعتمــد علیهــا وبالتــالي إعــادة النظــر فیــه مفاهیمهــا ومقوالتهــا، ومــن جانــب 

آخــر البحــث عــن الروافــد الفكریــة التــي تشــكل الرؤیــة الغربیــة لآلخــر ومــا هــي القوالــب 

المجاالت التطبیقیة وفي الدراسات الدولیة سـواء  واألشكال التي تتخذها هذه الرؤیة في

كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة، باإلضافة إلى ذلك محاولة البحث والتنقیـب عـن 

هــذه المقولـــة فـــي أهـــم االطروحـــات والنظریـــات المعاصــرة وخاصـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 

ة الواحــــدة" الحــــرب البــــاردة  وتحــــول العــــالم إلــــى "قریــــة صــــغیرة" وظهــــور "عــــالم القطبیــــ



  

 

٥

ــــأتي هــــذه الدراســــة  ــــا ت ــــامي ظــــاهرة العولمــــة. مــــن هن ــــد"، وتن و"النظــــام  العــــالمي الجدی

كمحاولــــة متواضــــعة لمعالجــــة هــــذه القضــــایا وتتحمــــل جــــزءًا یســــیرًا مــــن هــــذا لمشــــروع 

تكتســب أهمیتهــا قبــل كــل شــيء مــن موضــوعها ودراســتها من هنــا فــان الدراســة الكبیــر.

    :في في اغلب المیادین العلمیة والعملیة لهذه الظاهرة، التي تتجلى آثارها

إنهــــا دراســــة سیاسیةـــــ فكریــــة وتــــدخل فــــي حقــــل دراســــات الفكــــر السیاســــي وذلــــك  أوال :

انطالقـــا مـــن محاولتهـــا دراســـة تكـــوین مفهـــوم الغـــرب تاریخیـــا وسیاســـیا وثقافیـــا وتحدیـــد 

بلـــور األســـس الفكریـــة  التـــي تتغـــذى منهـــا الرؤیـــة الغربیـــة لـــذاتها وتصـــورها لآلخـــر، وت

  التمركز حول الذات نتیجة لتلك الرؤیة.

إنهـا دراسـة تحـاول التعامـل مــع ظـاهرة تسـیطر علـى العالقـات الدولیـة والتعامــل  ثانیـا :

الـــدولي، وهـــي تقســـیم العـــالم إلـــى قســـمین مختلفـــین. تتخـــذ مـــرة شـــكل عالقـــة (الغـــرب/ 

األخــرى)  الشـرق)، ومــرة أخـرى (الشــمال / الجنـوب) أو (الحضــارة الغربیـة/ الحضــارات

وأشـكال أخـرى جلیـة وخفیـة، وذلــك بدراسـة أشـكال ممارسـة هــذه العالقـة التـي تتخـذ فــي 

جوهرهــا شـــكل  (المركز/األطــراف) والـــذي یحتـــل فیــه دائمـــا الجانـــب األول ـ الغـــرب، 

الشمال، الحضارة الغربیـة ـ محـل (المركـز)، ویحتـل الجانـب الثـاني ـ الشـرق، الجنـوب، 

ع (األطراف)، وبذلك تـدخل الدراسـة فـي حقـل العالقـات الحضارات األخرى ـ في موض

  الدولیة.

إنهــا دراســة  تحــاول الــربط بــین األســس الفكریــة والواقــع الــدولي، وذلــك بتناولهــا  ثالثــا :

ظــاهرة االنتقــال مــن دراســة األســس الفكریــة للمركزیــة إلــى آلیــات المركزیــة علــى صــعید 

ل كثیرة مـن التعامـل الـدولي. انطالقـا الواقع الدولي وتجلي هذه العالقة من خالل أشكا

مــن المركزیــة السیاســیة ومــرورا بالمركزیــة االقتصــادیة ووصــوال إلــى المركزیــة الثقافیــة، 

وتتنـــاول الدراســـة أبعـــادا متعـــددة فـــي هـــذه المجـــاالت الثالثـــة الرئیســـیة وتكشـــف ظـــاهرة 

  المركزیة وآلیاتها.

الغربیـــــة فــــي األطروحـــــات إنهــــا دراســـــة تحــــاول البحـــــث عــــن ظـــــاهرة المركزیــــة  رابعــــا:

والنظریـــات التـــي قـــدمت بعـــد انتهـــاء مرحلـــة الحـــرب البـــاردة فـــي العالقـــات الدولیـــة مـــن 

خالل تناول تلـك االطروحـات بـالعرض والتحلیـل والنقـد، وبـذلك تكتسـب الدراسـة أهمیـة 

أخرى وهي معاصرة التطورات السیاسـیة التـي شـهدها العـالم بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة 
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م النظریــات التــي قــدمت لتفســیر الحاضــر والتنبــؤ بمســتقبل النظــام السیاســي وتحلیــل أهــ

  الدولي والعالقات الدولیة.

  حول هذه األسئلة:  الدراسة تدورمشكلة وعلى هذا فان 

 ما هو الغرب؟ هل هو مصطلح جغرافي أم له داللة  ثقافیة؟  

 ما هي المكونات المختلفة التي تشارك في تبلور مفهوم الغرب؟  

 ي أهم األسس والدعائم التي تشكل الرؤیة الغربیة؟ما ه  

 ما هي أهم المحددات التي تتآزر لترسم صورة اآلخر في الوعي الغربي؟  

 ما هو مدلول المركزیة الغربیة؟ وما هي أشكالها وأهم مجاالت ممارستها؟  

  هــل المركزیــة الغربیــة تقتصــر علــى السیاســة فقــط أم إنهــا تتجاوزهــا إلــى االقتصــاد

  فة والمعرفة؟والثقا

  هل توجد عالقة بین المركزیة الغربیة واالطروحات الفكریة والسیاسـیة التـي ظهـرت

 في مرحلة ما بعد الحرب الباردة مثل نهایة التاریخ وصراع الحضارات؟

  والدراسة على هذا تهدف الى االتي :

ا وفلسـفیا   ) التعرف على مفاهیم الغرب والمركزیة الغربیـة وكیفیـة تكوینهـا دینیـا وعرقیـ١

  وتجلیاتها الحدیثة.

) التعــرف علــى أهــم المصــادر واألســس التــي تشــكل الرؤیــة الغربیــة والــوعي الغربــي ٢

  والفكر الغربي. مع محاولة رصد أهم المحددات التي تبلور صورة اآلخر في الوعي 

  الغربي.   

علــى  ) التعــرف علــى أهــم اآللیــات التــي یمــارس الغــرب مــن خاللهــا مركزیتــه وهیمنتــه٣

ـــــدول األخـــــرى، انطالقـــــا مـــــن الســـــیطرة السیاســـــیة ووصـــــوال الـــــى اســـــتخدام الوســـــائل  ال

  االقتصادیة واستغالل التطور التكنولوجي والوسائل الثقافیة والمعرفیة.

) التعـــرف علـــى الجـــذور الفكریـــة والفلســـفیة لنظریـــات سیاســـیة معاصـــرة طرحـــت فـــي ٤

  ا.مجال العالقات الدولیة والوقوف على أهم أطروحاته

) التعــرف علــى العالقــات الخفیــة والعوامــل المشــتركة بــین أطروحــات "نهایــة التــاریخ"     ٥

  و"صدام الحضارات" و"العولمة" من جهة، وظاهرة المركزیة الغربیة من جهة أخرى.
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المزج بـین ( المـنهج التـاریخي) و(المـنهج الوصـفي) أثنـاء البحـث وهي في ذلك تحاول 

ول الـى نتـائج صـحیحة قـدر اإلمكـان معتمـدا علـى أسـلوب واالستفادة منهمـا معـا للوصـ

  التحلیل النقدي للمفاهیم والظواهر الواردة في سیاق البحث.

بما أن هذه الدراسة فـي األسـاس دراسـة نظریـة وتتنـاول المفـاهیم النظریـة لـذا فهـي و 

  تعتمد على فروض مرتبطة بعالم األفكار، ومن أهم فروضها:

ما أعــاد األوروبیــون النظــر فــي تــاریخهم، واتخــذ المفهــوم ) تبلــور مفهــوم الغــرب عنــد١

شكل التمركز حـول الـذات عنـدما قـاموا بتغذیتـه بأصـول دینیـة وعرقیـة وفلسـفیة خاصـة 

  بتاریخهم ومتمیزة عن غیرهم.

) هنـــاك عالقـــة قویـــة بـــین األســـس الفكریـــة للرؤیـــة الغربیـــة (للـــذات واآلخـــر) وظـــاهرة ٢

  المركزیة الغربیة.

ینطلق من تمركزه حول ذاته ثقافیا ومعرفیا من جهة، واحتكـاره لمصـادر ) إن الغرب ٣

  القوة إلى الهیمنة على اآلخرین وٕاعادة صیاغة العالم حسب رؤیته ومصالحه.

) إن ظــاهرة المركزیــة الغربیــة تتجــاوز المجــال السیاســي الــى المجــاالت االقتصــادیة ٤

  والثقافیة والمعرفیة.

محكومــة بمظهــر واحـــد، بــل إنهــا تمــارس الهیمنــة مـــن  ) إن المركزیــة الغربیــة لیســت٥

  خالل 

  وسائل وآلیات متعددة ومتباینة.   

) هناك عالقة وثیقة بین مفهوم المركزیة الغربیة والنظریـات السیاسـة المعاصـرة التـي ٦

  تحاول إعادة رسم العالقات الدولیة والنظام الدولي بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة.

لم أصادف أي دراسة مستقلة تحت عنوان  السفرأثناء كتابة هذه نني و ولي ان اقول ا

ظاهرة المركزیة الغربیة ضمن حقل العلوم السیاسیة، وٕان كانت هناك دراسات قد 

تناولت الموضوع تحت عناوین أخرى وضمن مواضیع قریبة من الموضوع، خاصة 

ا بالمركزیة الغربیة األبحاث والدراسات التي تتناول ظاهرة العولمة في سیاق ربطه

  و"االمركة".

ولكــــن اســــتفادت هــــذه الدراســــة بشــــكل مباشــــر فــــي الفصــــل الــــذي تنــــاول اإلطــــار 

النظــري مــن دراســة للــدكتور عبــد اهللا إبــراهیم تحــت عنــوان "المركزیــة الغربیــة: إشــكالیة 
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والتـــي یحـــاول فیهـــا المؤلـــف أن یـــزاوج بـــین تفكیكیـــة  )١(التكـــون والتمركـــز حـــول الـــذات"

والعقالنیــة النقدیــة لـــ"هابرماس"، لیتخــذ مــن تلــك المنهجیــات أداة إجرائیــة لتفكیــك  "دریــدا"

مفهوم الثقافة المركزیة الغربیة. وذلك من خالل تناول تجلیات مفهـوم المركزیـة الغربیـة 

والركــائز الفلســفیة لنزعــة التمركــز، والكشــف عــن التأصــیل العرقــي والجغرافــي واللغــوي 

بیـــة. ولكـــن هـــذه الدراســـة علـــى الـــرغم مـــن أهمیتهـــا فـــي حقـــل والـــدیني فـــي الثقافـــة الغر 

الدراســـات الفلســـفیة، إال إنهـــا وبســـبب تخصصـــها فـــي الفلســـفة لـــم تتطـــرق إلـــى األبعـــاد 

السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة لمفهوم المركزیة الغربیة والهیمنة الغربیة التـي أصـبحت 

  ظاهرة منتشرة في تلك المجاالت.

جران" بعنوان: "ما بعد المركزیـة األوروبیـة: نظـرة جدیـدة فـي وهناك دراسة لـ"بیتر 

، یركــز "جــران" ،وبشــكل خــاص، علــى تنــوع الطــرق والنمــاذج )٢(تــاریخ العــالم الحــدیث"

التــي بنــت فیهــا األمــم فــي العصــر الحــدیث المســتوى السیاســي للدولــة وعلــى األســالیب 

هــا علــى الدولــة والمجتمــع، المتنوعــة التــي كرســت فیهــا النخــب الثقافیــة والسیاســیة هیمنت

وانطالقــا مـــن ذلــك یحـــدد فــي دراســـته النمــاذج األوروبیـــة بأربعــة نمـــاذج وهــي "الطریـــق 

الروســــي، والطریــــق اإلیطــــالي، والطریــــق اإلنجلیــــزي"، ویــــدحض "جــــران" تفــــرد أوروبــــا 

  ومركزیتها من خالل سرده لنماذج أخرى مشابهة للنماذج األوروبیة من خارج أوروبا.

ى ذلـك هنـاك دراسـات ومقـاالت تناولـت الموضـوع فـي بعـض جوانبـه باإلضافة إل

  وتحت عناوین أخرى أو ضمن موضوعات أخرى ال یسع المجال هنا لذكرها.

  نقسم هذه الدراسة إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة:وقد اخترنا ان 

تناولــــت المقدمــــة أهمیــــة ومشــــكلة وأهــــداف ومــــنهج وفــــروض البحــــث والدراســــات 

  الدراسة. السابقة وتقسیم

"، التمركز حول الـذات: الرؤیـة الغربیـة للـذات واآلخـرأما الفصل األول فعنوانه: "

ویتكون من ثالثة مباحث، وخصص لتناول مفهوم الغرب وداللتـه ومكوناتـه التاریخیـة، 

ومفهــــوم الغــــرب الحــــدیث والمعاصــــر واألســــس الفكریــــة للمركزیــــة فــــي الفكــــر الغربــــي، 

  ي.وصورة اآلخر في الوعي الغرب

                                                           
  ).١٩٩٧التكون والتمركز حول الذات، (الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  د. عبد هللا إبراھیم: المركزیة الغربیة: إشكالیة )١(
بیتر جران: ما بعد المركزیة األوروبیة: نظرة جدیدة في تاریخ الع�الم الح�دیث، ترجم�ة: مجموع�ة، (الق�اھرة: المرك�ز األعل�ى للثقاف�ة،  )٢(

١٩٩٨.(  



  

 

٩

ــــه: "أشــــكال ــــاني فعنوان ــــة أمــــا الفصــــل الث ــــة  المركزی ــــة الغربی ــــات الهیمن ــــى وآلی عل

"، ویتكون من ثالثة مباحث وتم مـن خاللهـا تنـاول أشـكال الهیمنـة الغربیـة، بـدءا اآلخر

ة االقتصــادیة ووصـوال إلــى مركزیـة السیاســیة والسـیطرة المباشــرة، ومـرورا بالمركزیـمـن ال

  ة الثقافیة والعلمیة.مركزیال

"، المركزیــة الغربیـة فــي مرحلـة مابعــد الحـرب البــاردةأمـا الفصـل الثالــث فعنوانـه: "

ویتكــون أیضــا مــن ثالثــة مباحــث، وخصــص لدراســة أهــم األطروحــات السیاســیة التــي 

قــدمت لتفســیر العالقــات الدولیــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وذلــك مــن خــالل 

حضـارات، ومناقشـة أطروحـات العولمـة عرض نقـدي لنظریتـي نهایـة التـاریخ وصـراع ال

  السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة.

أمــا الخاتمــة فقــد احتــوت علــى أهــم النتــائج التــي انتهــت إلیهــا الدراســة، ثــم أعقبــت 

  في الدراسة. اعتمدتذلك بأهم المراجع التي 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  للذات واآلخر الغربیةركز حول الذات: الرؤیة متلا

ة الغربیـة وكیفیـة تكونهـا، تفـرض علینـا طبیعـة مركزیـدخول في موضـوع القبل ال  مدخل:

الموضــوع ومتطلبــات البحــث العلمــي أن نتوقــف علــى مصــطلح ومفهــوم الغــرب ذاتــه، 

  الذي یعتبر أساس المركزیة، وذلك من خالل الوقوف على األسئلة التالیة:

؟ هـل هـو مفهـوم ما هو الغرب؟ هل هو مصطلح جغرافـي أم لـه داللـة ثقافیـة وسیاسـیة

ثابــت أم متغیــر حســب الزمــان ؟ هــل الغــرب یشــیر إلــى كتلــة متجانســة أم یحتــوي علــى 

عناصـــر مختلفـــة وربمـــا متناقضـــة ؟ هـــل المفهـــوم ینطـــوي علـــى مـــدلول سیاســـي أم هـــو 
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ـــخ. ـــي معـــین ؟ ..ال ـــان دین ـــى كی ـــك  إشـــارة إل ـــى ذل أمـــام ضـــرورة   نانفســـاجـــد نوبنـــاءًا عل

نـه وتنـاول المكونـات والعناصـر التـي اجتمعـت لتبلـور التصدي أوًال لمفهـوم الغـرب وتكو 

  في النهایة مفهوم الغرب.

الغرب  قبل كل شئ كیان جغرافي، ومن الالفت للنظر إن هـذه اللفظـة ال تـدل   

علــى موقــع أو مكــان بعینــه، بــل علــى جهــة، وهــذه الجهــة، حیــث تغــرب الشــمس یتبــدل 

ة الحــال، ال وجــود للغــرب، وال الغـرب معهــا، حیــث إننــا نعلــم أن األرض تــدور، وبطبیعــ

للشمال وال للجنوب، وال للشرق، غیـر أنـه فـي منطقـة مـا یغـدو الشـرق األقصـى الغـرب 

هكـــذا نتوصـــل إلـــى إن  )١(المجـــاور، فالوالیـــات المتحـــدة الشـــرقیة تقـــع غـــرب المغـــرب.

ـــة متمركـــزة حـــول الجـــنس.  ـــة، عملی ـــد مســـاحات جغرافی اســـتخدام الشـــرق والغـــرب لتحدی

ولكــــن ) ٢(شــــرق وغــــرب مــــاذا ؟ األمــــر كلــــه یتوقــــف علــــى أیــــن تقــــف ؟والســــؤال هــــو : 

المقصــود بــالغرب كمصــطلح یتجــاوز الداللــة الجغرافیــة البســیطة، وذلــك عنــدما تشــارك 

فــي المعادلــة دالالت سیاســیة وثقافیــة أو خطابــات أیدیولوجیــة، وتریــد أن تضــفي علــى 

ى البــدایات التاریخیــة هكــذا یجــب أن نرجــع إلــ المصــطلح الجغرافــي أبعــاد قیمیــة معینــة.

والبعــد التــاریخي، لــیس ألن األمــر یتعلــق بســیرورة تحقــق عبــر امتــداد الــزمن فقــط، بــل 

ألن هذه السیرورة تمـد جـذورها مـن الثقافـة. فـي الحقیقـة یتعـذر بالضـبط تحدیـد اللحظـة 

التي ولد فیها مفهومان متالزمان هما: "أوروبا" و"الغرب"، والواقع إنهما من تمخضـات 

الحقبة الطویلة والمتقلبة التـي یصـطلح علیهـا بالعصـر الوسـیط التـي طـورت جملـة تلك 

  )٣(من العناصر االجتماعیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة، اندمجت لتشكل هویة أوربا.
تاریخیـــًا فـــإن عملیـــة ابتـــداع أوربـــا كانـــت عملیـــة أســـبق زمنیـــًا، حیـــث بـــدأت منـــذ          

) إنـــه منـــذ ١٩٨٠-١٩٠٠تشـــافات. یـــرى أریـــك فـــروم (النهضـــة ومشـــروع التنـــویر واالك

القــرن الســادس عشــر بــدأ عهــد جدیــد حیــث بــدأ اإلنســان األوروبــي یرســم دعــائم العلــوم 

الحدیثــة والتــي اســتهدف بهــا تغییــر وجــه األرض، وهكــذا ســقطت جمیــع المبــادئ التــي 

هــا كانــت ســائدة خــالل العصــور الوســطى، لتبــدأ عقیــدة جدیــدة تتوحــد أوروبــا تحــت لوائ

                                                           
  .٣٢)، ص ١٩٩٢ة: دار العالم الثالث، ) سیرج التوش: تغریب العالم، ت: خلیل كلفت، (القاھر١
) ص��موئیل ھنتنجت��ون : ص��دام الحض��ارات: إع��ادة ص��نع النظ��ام الع��المي، ت: طلع��ت الش��ایب، (الق��اھرة : كت��اب س��طور، ٢

  .٧٨)، ص ١٩٩٩
) د. عب���د هللا إب���راھیم: المركزی���ة الغربی���ة: إش���كالیة التك���ون والتمرك���ز ح���ول ال���ذات، (ال���دار البیض���اء: المرك���ز الثق���افي ٣

  .١٣)، ص ١٩٩٧العربي،



  

 

١١

. وهكــذا حــدثت مــا )١(وهــي عقیــدة تــؤمن بــالعلوم الطبیعیــة والســیطرة علــى قــوى الطبیعــة

یعــرف بقطیعــة معرفیــة مــع الماضــي، وأدى االتجــاه الجدیــد إلــى التجمــع والتوحــد علــى 

قضــایا معینــة تــؤثر فــي مصــیر الشــعوب األوربیــة. وتــأتي النهضــة األوربیــة ابتــداء مــن 

فیهـا مـن كشـوف علمیـة واستكشـافات جغرافیـة القرن السـادس عشـر خاصـة ومـا تحقـق 

ورواج تجـــاري، تـــأتي النهضـــة األوربیـــة إذًا لتجعـــل النـــاس فـــي أوروبـــا یعیشـــون التقـــدم 

ویلمســــونه فـــــي حیـــــاتهم الیومیـــــة ومـــــع قیــــام الثـــــورة الصـــــناعیة والتـــــي مكنـــــت اإلنســـــان 

األوروبــــي مــــن تســــخیر الطبیعــــة بكیفیــــة متنامیــــة ومطــــردة، ومــــا رافــــق ذلــــك مــــن نمــــو 

صـــادي وتحســـین فـــي األحـــوال االجتماعیـــة، مـــع هـــذه التطـــورات التاریخیـــة الحاســـمة اقت

غـــدت فكــــرة التقــــدم دیـــدن الفكــــر األوروبــــي، خصوصـــًا فــــي القــــرن الثـــامن عشــــر قــــرن 

    )٢(األنوار.

جاء في كتاب "تاریخ الحضارات العام" : (بلغ تقدم التقنیة في أوروبـا مـا یجیـز   

ت أوروبـا بالمعـدات والتنظـیم علـى كافـة أنحـاء العـالم لنا الكالم عن ثورة حقیقیة) وتفوق

األخـــرى فـــي (التقنیـــة العســـكریة، الثـــورة المالحیـــة، الثـــورة المالیـــة والصـــناعیة، تقنیـــات 

وهكــذا حصــلت تغییــرات جذریــة ) ٣(التحســین اإلنســاني مــن الطــب والتعلــیم والصــحافة).

علــــى رؤیـــتهم للتــــاریخ فـــي رؤیـــة األوربیــــین للحیـــاة، وانعكســـت هــــذه التطـــورات الكبیـــرة 

والحاضــر والمســتقبل وموقــع األوربیــین بــین الشــعوب األخــرى. واتجهــت مجموعــة مــن 

المفكــرین ومــنهم فالســـفة مرموقــون إلــى تفســـیر ذلــك التقــدم، وعمـــدوا إلــى إعــادة كتابـــة 

تاریخ البشریة بالصورة التي تجعل التقدم الحاصل نتیجة لحركـة التـاریخ فـي الماضـي، 

ل فــي المســتقبل، وهــذه التنظیــرات الفلســفیة جعلــت أوروبــا المصــب ومقدمــة لمــا سیحصــ

الـــذي یجـــري نحـــوه نهـــر التـــاریخ بجمیـــع ینابیعـــه وروافـــده، كمـــا تجعـــل مـــن التقـــدم الـــذي 

  )٤(حصل ویحصل فیها الغایة التي یرمي التاریخ إلى تحقیقها.

یـدًا وهؤالء المفكـرون والفالسـفة طـوروا منـذ بدایـة القـرن الثـامن عشـر منهجـًا جد  

شكل نوعًا مـن القطیعـة مـع المنـاهج التقلیدیـة، التـي كانـت تقـدم سـردًا مجـردًا لألحـداث 
                                                           

  .٧٢-٧١، دون مكان الطبع، ص ١٩٨٥) د. یوسف نور عوض : المنظور الحضاري لظاھرة التخلف، ١
)، ١٩٩٧) د. محمد عابد الجابري: مسألة الھویة :العروبة واإلسالم ..والغرب، ( بیروت: مركز دراس�ات الوح�دة العربی�ة،٢

  .١٢٠ص 
)، ت : یوس����ف أس����عد داغ����ر، (بی����روت: عوی����دات للنش����ر ٥مجل����د ( ) م����وریس كروزی����ھ: ت����اریخ الحض����ارات الع����ام٣

  .١٠٣)، ص١٩٩٨والطباعة،
  .١٢١) د. محمد عابد الجابري : مسألة الھویة، مرجع سابق ، ص ٤
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والوقــائع والظــواهر، ذلــك هــو "مــنهج الوحــدة واالســتمراریة" ظهــر هــذا المــنهج فــي فتــرة 

: إعـادة أولهمـاكان الغرب یمارس فیها فعلین متـداخلین یشـكالن جـوهر هویتـه الذاتیـة، 

، بالبحــث عــن مقومــات تؤصــله بوصــفه كیانــًا موحــدًا ومســتمرًا فــي إنتــاج غائیــة لتاریخــه

: اختــزال العــالم بــالفتح واالحــتالل إلــى تــابع وســاكن وفاقـــد وثانیهمــاالتــاریخ اإلنســاني، 

هــــذا الفهــــم، أي فهــــم التــــاریخ بكونــــه تیــــارًا تمــــدنیًا واحــــدًا، منطلقــــه التــــراث  )١(للحیویــــة.

ــــة المعاصــــر  ــــه الحضــــارة الغربی ــــي ومآل ــــد تــــوینبي" اإلغریق ــــة یعیــــدها "أرنول ة، هــــي مقول

الثابــت،  -المركــز ، ووهــم الشــرق –) إلــى ثالثــة جــذور: ( وهــم الــذات١٩٧٦-١٨٨٩(

  )٢(والتصور المسبق للتقدم باعتباره حركة تسیر في خط مستقیم).

المركــز" كرســته فلســفات كــل مــن "كــانط" و"هــردر" و"مونتســكیو"  –"وهــم الــذات   

نــاء التــاریخ البشــري ومحورتــه علــى أوروبــا، حیــث أحــل و"هیجــل"، مــن خــالل إعــادة ب

 -وهــــم فالســــفة التــــاریخ فــــي أوروبــــا فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر والتاســــع عشــــر-هــــؤالء 

"التــاریخ" محــل "اهللا" فــي األیدیولوجیــة البابویــة، فــاحتكروا التــاریخ ألوروبــا وحــدها تمامــًا 

ومن خالل "وهـم  )٣(ن غیرهم.مثلما احتكرت البابویة العنایة اإللهیة التباعها وحدهم دو 

الثابــت" قــام الــوعي األوربـــي الــذي یعــي ذاتــه مـــن خــالل اآلخــر، قــام بعملیـــة  -الشــرق

تفكیك اآلخر وهي عملیة إقصاء اآلخر وتحویله إلى مجرد موضوع، وهذه المهمـة قـام 

بها االستشراق، ومن خالل التصور المسبق للتقدم وتطبیـق مـنهج الوحـدة واالسـتمراریة 

وذج شــــائع فــــي الغــــرب لكیفیــــة النظــــر إلــــى التــــاریخ وتفســــیر العالقــــات بــــین ظهــــر نمــــ

الحضــارات المختلفــة خــالل أربعــة آالف عــام مــن تــاریخ البشــریة، هــذا النمــوذج مــدعوم 

بأیدیولوجیة المركزیـة األوروبیـة والمركزیـة الغربیـة، یـرى بـأن الغـرب قـد تطـور فـي خـط 

(الفلسـفة الیونانیـة/  ف وراء هذا االتجـاه:مستقیم صاعد، وأن الروح الغربیة هي التي تق

ـــــة الرومانیـــــة  ـــــى الیونـــــان  المســـــیحیة/ القـــــرون الوســـــطى اإلمبراطوری الرجـــــوع إل

  التنویر / الحداثة). الغرب الرأسمالي العسكري /الناتو  "النهضة" 

                                                           
  .٣٧– ٣٦) د. عبد هللا إبراھیم : مرجع سابق ، ص ١
ة الفك�ر العرب�ي، (بی�روت: معھ�د ) میشال نوفل: المركزی�ة األوروبی�ة وعالق�ة الش�رق ب�الغرب ف�ي الفك�ر الماركس�ي، مجل�٢

  .١٧٣، ص ١٩٨٣/ ٣-١، ٥، السنة/ ٣٢-٣١اإلنماء العربي) العددان 
  .١٢٨-  ١٢٧) د. محمد عابد الجابري: مسألة الھویة، مرجع سابق، ص ٣
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هكـــذا ومـــع توســـع أوروبـــا خـــارج حـــدودها واحـــتالل العـــالم الجدیـــد "األمـــریكیتین"   

ب دول العالم من قبل الدول الغربیة، على هذا التراث وفي القرن التاسع واستعمار أغل

ــــى  عشــــر، ظهــــر مصــــطلح ومفهــــوم جدیــــد هــــو الغــــرب، حیــــث یصــــعب الحصــــول عل

استعماالت لمصطلح الغرب كمفهوم حضاري مستقل في الدراسات األوربیة قبل القرن 

شــــرقیة والكنیســــة التاســــع عشــــر، باســــتثناء انقســــام الكنیســــة المســــیحیة إلــــى الكنیســــة ال

الغربیـة. واسـتخدم الغـرب فـي القـرن التاسـع عشـر لیـدل علـى كیـان تـاریخي وحضــاري، 

وفـــي القـــرن العشـــرین بـــدأ مئـــات مـــن المثقفـــین والبیروقـــراطیین والمفكـــرین والسیاســـیین، 

العمـــل فـــي المؤسســـات المختلفـــة لترســـیخ هـــذه األســـطورة وترجمتهـــا إلـــى الواقع،بحیـــث 

الشــرق/الغرب) ضــد المنظومــة الشــرقیة إلــى قمتهــا، وأصــبح وصــل األمــر فــي ثنائیــة (

الیــــوم اســــتعمال هــــذه المصــــطلحات "الغــــرب" و"حضــــارة الغــــرب" و"العــــالم الحضــــاري" 

و"العـــالم الحـــر" شـــائعة لـــیس فقـــط فـــي وســـائل اإلعـــالم العالمیـــة وٕانمـــا فـــي الخطابـــات 

كـذا تحـول الغـرب ه )١(الفلسفیة والسیاسیة واالجتماعیة واألدبیة، داخـل وخـارج الغـرب .

مــن بقعــة جغرافیــة وتشــكیل حضــاري لــه خصوصــیته ومفاهیمــه إلــى البقعــة التــي یخــرج 

منهــــا الفكــــر العــــالمي واإلنســــاني الحــــدیث. وأصــــبح الرضــــوخ الفكــــري للغــــرب والتبعیــــة 

  )٢(الفكریة له تسمى االنتماء للعصر الحدیث والتقدمیة والموضوعیة.

هـــذا الفصـــل إلـــى أبعـــاد ودالالت مفهـــوم تتطـــرق فـــي نانطالقـــا ممـــا ســـبق ســـوف       

الغــرب مــن خــالل تفكیكــه إلــى مكوناتــه الجغرافیــة والعرقیــة والفلســفیة ..الــخ. وتتعــرض 

شــیر إلــى الرؤیــة نلألســس الفكریــة والفلســفیة التــي تحــدد الرؤیــة الغربیــة لــذاتها، وأیضــا 

  القادمة.الل المباحث من خالغربیة لآلخر وتجلیاتها، 

  
  

  

  

  

                                                           
ھن�د البع�د باللغ�ة الكردی�ة، (الس�وید: مرك�ز ر –مجلة ره ھ�ھ ن�د   -المسلم كآخر للغرب –) فاروق رفیق: الغرب واآلخرون ١

  .٥٣-٥٠، ص ١٩٩٨، سنة ٨للدراسات الكردیة ) ع /
  ) د. عب����د الوھ����اب المس����یري( مح����رر): إش����كالیة التحی����ز: رؤی����ة معرفی����ة ودع����وة لالجتھ����اد، الج����زء األول،(فرجینی����ا٢

  USA ،٣٧)، ص ١٩٩٦: المعھد العالمي للفكر اإلسالمي.  
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  المبحث األول

  الغرب من اإلغریق إلى الناتو

فــــي الحقیقــــة هنالــــك اختالفــــات كبیــــرة بــــین البــــاحثین والمفكــــرین بشــــأن تحدیــــد    

المكونات التاریخیة للغرب وأهـم العناصـر التـي یتـألف منهـا باعتبـاره تشـكیال حضـاریا، 

، )١()والســبب كمــا یقــول "حســن حنفــي": (إن الــوعي األوروبــي حصــیلة حضــارة طردیــة

لــذلك غلــب فــي هــذا الــوعي التغییــر علــى الثبــات، والواقــع علــى المثــال ..الــخ. ویعتقــد 

لـــذلك فـــإن العناصـــر  )٢("جراهـــام فـــوللر" إنـــه لـــیس ثمـــة "غـــرب" واحـــد متماســـك ككتلـــة 

المكونة للغرب متعددة ومختلفة، یشیر "روجیه جـارودي" إلـى أن الشـاعر "فـالیري" أكـد 

  ثالثة: على إن أوروبا ولیدة تقالید

  في المجال  األخالقي: المسیحیة، وبدرجة أدق الكاثولیكیة. -أ

  في مضمار الحقوق والسیاسة والدولة: تأثیر موصول للقانون الروماني.          -ب

  )٣(في حقل الفكر والفنون: التقلید اإلغریقي. -ج

                                                           
  .١١١)، ص ١٩٩١لفنیة،) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب ، (القاھرة : الدار ا١
) جراھام فوللر، أیان أو. لیسر: اإلسالم والغرب بین التعاون والمواجھة ، ت : ش�وقي ج�الل، (الق�اھرة: مرك�ز  األھ�رام ، ٢

  .١٨)، ص ١٩٩٦
  .١٧)، ص ١٩٩٩) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، تعریب: د.عادل العوا، (بیروت: عویدات، ٣
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یقــول "ســیرج التــوش" : (إن الغــرب ینبغــي النظــر إلیــه ضــمن كیــان جغرافــي :   

روبــــا، وضــــمن دیانــــة: المســــیحیة، وضــــمن فلســــفة: التنــــویر، وضــــمن عــــرق: العــــرق أو 

األبیض، وضمن نظام اقتصـادي: الرأسـمالیة .. وأن الغـرب ال یتطـابق مـع أیـة ظـاهرة 

ویــــــرى "صــــــموئیل هنتنجتــــــون" أن المؤسســــــات والممارســــــات ) ١(مــــــن هــــــذه الظــــــواهر).

اث الكالسیكي من  اإلغریـق والمعتقدات التي تشكل جوهر الحضارة الغربیة هي: (التر 

ـــة والبروتســـتانتیة مســـتبعدًا منهـــا األرثوذكســـیة،  والرومـــان، المســـیحیة الغربیـــة الكاثولیكی

اللغـــات األوروبیـــة، الفصـــل بـــین الســـلطتین الروحیـــة والزمنیـــة، حكـــم القـــانون، التعددیـــة 

عامــل  االجتماعیـة والمجتمـع المـدني، الهیئـات التمثیلیــة والنزعـة الفردیـة) ویضـیف: (ال

من هذه العوامل بمفرده كان هو الحاسـم أو الفریـد بالنسـبة للغـرب، الحاسـم والفریـد هـو 

وبنـــاءًا علـــى مـــا  )٢(امتزاجهـــا جمیعـــًا معـــًا، وهـــذا مـــا أعطـــى الغـــرب خاصـــته المتمیـــزة).

ســــبق، ســــوف نتنــــاول المفهــــوم التــــاریخي الغــــرب مــــن خــــالل مكوناتــــه المختلفــــة وذلــــك 

  كاآلتي:

                                                           
  .٣١سابق، ص ) سیرج التوش : مرجع ١
  .١١٩ –١١٥) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص ٢



  

 

١٦

عنـــد الحـــدیث عـــن الغـــرب ، یتوجـــه الـــذهن إلـــى شـــئ : رب الجغرافـــيأوروبـــا: الغـــ اوال :

ملموس نقیس به مدلول المصطلح، وكثیرًا ما تتطابق الصورة الذهنیة للغرب لـدینا مـع 

أوروبا لذلك اخترنا أوروبا لتكون العنصر األول والمكون األساسي من مكونات مفهـوم 

التــاریخي إبــداع مــن العصــر  یــذهب "م. دوفیــز" إلــى أن أوروبــا علــى الصــعید   الغرب.

الوسیط أما جغرافیـًا فهـي مجموعـة أراض، وردت اإلشـارة إلیهـا فـي تضـاعیف مـدونات 

"سترابون" و"بطلیمـوس" و"بلـین" وغیـرهم، كـانوا یتحـدثون عـن  األراضـي التـي ستصـبح 

ویشــیر الــى أن أوروبــا )١(أوروبــا ویعینــون لهــا حــدودًا، ولكــن لــیس ثمــة بعــد أوروبیــون.

ـــدي تتطـــابق فـــ ـــا هـــي حامـــل رایـــة، جن ـــر فـــأكثر مـــع المســـیحیة،(أن أوروب ي الهویـــة أكث

نســــتخلص مــــن ذلــــك أن االنتمــــاء الــــدیني كــــان یشــــكل نوعــــًا مــــن الوحــــدة  )٢(المســــیح).

الشعوریة، ولكن كانت أوروبا تغادر حقبة العصور الوسـطى ولـم تفلـح بعـد فـي إضـفاء 

  صفة على شعوبها ولم تظهر كلمة أوروبي.

ثامن عشر افتتنـت أوروبـا بحلـم سـاحر، هـو حلـم األمـة األوروبیـة، وفي القرن ال  

وعـــى المثقفـــون مـــا یقـــرب بیـــنهم مـــن إحیـــاء آداب قدیمـــة، ومســـیحیة، أو مثـــل موروثـــة 

عنها، تداخلت كل أفكـار العصـر، حتـى المعادیـة منهـا، وفردیـة النهضـة، وروح علمیـة 

د هــــــذا الكــــــائن، عصـــــریة، وأشــــــكال فنیــــــة، وحیــــــاة مجتمــــــع، وتقنیــــــات، والحظــــــوا وجــــــو 

ویعـــدد "دوفیـــز" مــا یمكـــن اعتبـــاره أهــم العوامـــل التـــي أظهــرت أوربـــا بوصـــفها )٣(أوروبــا.

مكونــًا متجانســًا: (أ) اللغــة  الالتینیــة (ب) األدب القــدیم  (ج) االنتلجنســیا التــي بــدأت 

منــذ القــرن الثالــث عشــر تــدرس فــي جامعــات متماثلــة  (د) طبقــات حاكمــة لهــا المیــول 

 )٤(ها (هـــ) البعثــات األولــى إلــى الشــرق األقصــى فــي القــرن الثالــث عشــر.واألذواق نفســ

واقترنـت والدة العصـر الحـدیث مـع الممارســة الغربیـة فـي میـادین المعرفـة واالكتشــافات 

الجغرافیـــة، ومؤسســـة الدولـــة بركائزهـــا االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والعســـكریة والسیاســـیة. 

_أوروبـا والغـرب_ مفهـوم جدیـد هـو أوروبـا وسرعان ما ركب من المفهومین المذكورین 

الغربیة وهذا المفهوم ذو دالالت متموجة، لم یتمثـل أبـدًا للمعنـى الجغرافـي الـذي یـوحي 

                                                           
، ١)، ج١٩٨٠) میشال دوفیز: أوربا والعالم في نھایة القرن الث�امن  عش�ر، ت : إلی�اس م�رقص، (بی�روت : دار الحقیق�ة ، ١

  .١٧ص 
  .١٨) میشال دوفیز : المرجع نفسھ ، ص٢
  .١٦٧) موریس كروزیھ : مرجع سابق، ص ٣
  .١٨) میشال دوفیز : مرجع سابق ، ص ٤



  

 

١٧

بـــه، فقـــد راهـــن منـــذ البـــدء علـــى المقاصـــد الثقافیـــة والسیاســـیة والدینیـــة، ومـــن ثـــم ثبـــت 

ائز قـارة، مجموعة من الصفات والخصائص العرقیـة والحضـاریة والدینیـة علـى أنهـا ركـ

  )١(تشكل أسس هویته.

ــــین المعاصــــرین قــــد اخــــذوا موضــــوع الحضــــارة    والحقیقــــة أن المفكــــرین األوروبی

األوروبیة كلها كوحدة واحدة، وكجزء من فلسـفة الحضـارة أو فلسـفة التـاریخ أو كتحلیـل 

لـــــــــروح العصـــــــــر وتحـــــــــدثوا عـــــــــن التـــــــــراث الغربـــــــــي والحضـــــــــارة األوروبیـــــــــة، والعلـــــــــوم 

نــرى أن اإلحسـاس باالنتمــاء إلـى أوروبــا یتزایـد، ومــن العوامـل التــي وهكـذا )٢(األوروبیـة.

ساعدت على ذلك الثورة الفكریـة التـي شـهدتها أوروبـا خاصـة فـي القـرن الثـامن عشـر، 

یرى "دیكارت" :(أن البناء العلمي الذي تشیده أوربا هي  من أجل العالم كافة، ومنفعـة 

  )٣(نا عن األقوام المتوحشین والهمجیین).التفلسف لها أهمیة كبیرة ألنها وحدها" تمیز 

والواقع أن فكرة "السـمو األوروبـي" وفكـرة "امتدادیـة أوروبـا" وفكـرة "أوروبـا مركـز   

العــالم" ســتفرض نفســها فــي القــرن الثــامن عشــر. بحیــث تصــبح أوروبــا حســب "دوفیــز" 

"معتمــدًا  "الوسـیط للتقـدم الكـوني" و "السـید المعطـاء" الــذي ینبغـي علـى العـالم أن یكـون

ومع نهایة القرن الثـامن عشـر، أضـحى مـذهب التقـدم فـي )٤(علیها سیاسیًا وتكنولوجیًا".

موقــع قــوي، فبــدأت المقــاییس الزمنیــة تطغــى، علــى االعتبــارات المكانیــة، عنــد تصــنیف 

موقع األقوام. وعلى هذا األساس وضعت أوروبا في ذروة "التقدم". وزحفـت فـي الوقـت 

لیـــة علـــى أوروبـــا الشـــمالیة ونصـــبت أوروبـــا نفســـها فـــي موقـــع نفســـه موجـــة عنصـــریة عا

المركز / المرجع، فغزت هـذه الفكـرة میـادین الفلسـفة والعلـوم اإلنسـانیة، ولـم یسـلم منهـا 

حســب "برنــال" :(هــردر، هیجــل، مــاركس، دي ســادي _مؤســس االستشــراق الفرنســي_ 

  )٥(توماس أرنولد، مونتسكیو، روسو، لوك وهیوم).

، مـع استشـعارها سـطوتها، أنظمـة فكریـة تسـتند علـى عقـل التنـویر، ال  شیدت أوروبا  

تجعل من هذا العقل سیدًا للكون فحسـب، بـل تبـرر بـه سـیادتها علـى العـالم، ولتنصـب 

نفسها مركزًا لتاریخه.لهـذا حـري بنـا أال یجمـح بنـا الخیـال، ونتصـور أن مفكـري التنـویر 
                                                           

  .١٣) د. عبد هللا إبراھیم: مرجع سابق، ص ١
  .٨١) د. حسن حنفي :مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق ، ص ٢
  .٤٨)، ص ١٩٧٩) رینیھ دیكارت : مبادئ الفلسفة ، ت : عثمان أمین، (القاھرة : دار الثقافة، ٣
  .٢٣-٢٢) میشال دوفیز : مرجع سابق ، ص ٤
آس�یویة للحض�ارة الكالس�یكیة، ت : مجموع�ة ، (الق�اھرة: المجل�س األعل�ى -) مارتن برن�ال: أثین�ا الس�وداء: الج�ذور األف�رو٥

  ، (د.ت.طبع).٣٦٤للثقافة)، ص 



  

 

١٨

اإلنســـان أو اإلنســـانیة عامـــة: وٕانمـــا   قـــدموا فكـــرهم الـــداعي إلـــى الحریـــة باألصـــالة عـــن

باألصالة عن اإلنسان األوربي . وكان العقل الذي یشـیرون إلیـه هـو العقـل األوروبـي، 

معنى هذا أن فكرهم انطلق من نزعة ركیزتها المحوریة  األوروبیة؛ بـل والعرقیـة اآلدیـة 

غـدو هـذا الفكـر : أي االنحیاز إلـى أوروبـا والـى اإلنسـان األوروبـي . ولـیس غریبـا ان ی

ـــر  ـــى شـــعوب العـــالم غی ـــداعي إلـــى الحریـــة ركیـــزة ألیدیولوجیـــة الهیمنـــة األوروبیـــة عل ال

  .)١(الغربي ماضیهم و حاضرهم ورؤاهم المستقبلیة

هكــذا اســتغل األوربیــون تقــدمهم وتنــویرهم الكتشــاف اآلخــرین، والســیطرة علــیهم،   

عشــر، وكمــا یــرى  كمــا هــو معــروف أن الكشــوفات بــدأت مــن نهایــات القــرن الخــامس

، ١٤٩٢"تودروف" أنه (ال یوجد تـاریخ أنسـب لتمییـز بدایـة  العصـر الحـدیث مـن عـام 

وتراجیــــدیًا اكتشــــاف أمریكــــا )٢(العــــام الــــذي یعبــــر فیــــه "كولــــومبس" المحــــیط األطلســــي).

انطـــوت علـــى هـــدف مـــزدوج: اإلعـــالن عـــن الـــذات األوروبیـــة بـــالقوة، واكتشـــاف اآلخـــر 

اب، وكـان ثمـن الشـطر األول مـن الهـدف، البـد ان یكـون بالعنف الذي یماثـل االغتصـ

  )٣(الثاني، وذلك بـ (اقتراف أوسع إبادة في تاریخ الجنس البشري).

وكمــــــا ازدوج هـــــــدف االكتشــــــاف، فقـــــــد ازدوج هــــــدف  االســـــــتثمار، فقــــــد رافـــــــق   

المكتشـــفین بـــاحثون عـــن الـــذهب، وحـــاملون لإلنجیـــل، وظهـــرت رســـالة الرجـــل األبـــیض 

اتح المســـــلح، والمبشـــــر، والباحـــــث عـــــن الثـــــروة. وترتبـــــت عالقـــــات مثلـــــث الوجـــــوه: الفـــــ

األوروبي بغیره فـي ضـوء عالقـة جدیـدة، هـي عالقـة المتبـوع بالتابع.(ونجـد أن العالقـة 

بینهما كمتبوع وتابع تقوم على الركائز اآلتیة: قیم روحیة، قیم فكریـة، قـیم سـلوكیة، أي 

  )٤(الق).أن األبیض یلقن  الملون : الدین والعقل واألخ

یرى "روجیه جارودي" أن ما یسمى بعصر النهضة الغربیة  لم تكن ظاهرة   

، أي المجتمع  الرأسمالیةثقافیة وحسب، بل مولد الرأسمالیة واالستعمار المواكبین :(

الذي خلق اإلنسان الغربي ذا البعد الواحد: ذاك الذي ینتظر من نمو العلوم والتقنیات 

، أي المجتمع واالستعمارغلة إرادته في السیطرة والربح.  نموًا النهائیًا أن یروي

                                                           
  .٣٤-٣٣) ص ٢٠٠٠) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر: من الحریة الفردیة إلى مسخ الكائنات (القاھرة: مكتبة مدبولي،١
  .١١م) ص١٩٩٢ان تودروف: فتح أمریكا ومسألة اآلخر، ت: بشیر السباعي (القاھرة: دار سینا، ) تزفتی٢
  .١١) المرجع نفسھ، ص ٣
  .١٩) د. عبد هللا إبراھیم : مرجع سابق ، ص ٤



  

 

١٩

الغربي الذي یزعم أنه یتخذ هذا اإلنسان التقني مقیاس األشیاء كلها، ومركز المبادهة 

التاریخیة الوحید، ومبدع القیمة الوحید،ومن ثم، من ینكر او یهدم جمیع الثقافات 

حیاة عالقة اإلنسان بالطبیعة وبالبشر الالغربیة ،وكل الطرائق التي تتناول بالفكر وبال

وهكذا ومع القرن  التاسع عشر أو عندما كان  القرن یقترب من نهایته   )١(وباإللهي).

تربع الرجل األبیض على عرش السیادة. لقد تقاسم البیض العالم بینهم كأنه قرص 

  حلوى.

بـر مــن وأصـبحت البلـدان الخاضـعة للســیطرة األوروبیـة آنـذاك تشــكل القسـم األك  

بلدان تزید مساحتها علـى مسـاحة المملكـة  المتحـدة بمئـة وأربعـین ضـعفًا. ومسـتعمرات 

بلجیكــا بلغـــت ثمـــانین مـــرة مســـاحة الدولـــة البلجیكیـــة. وبلغـــت مســـتعمرات هولنـــدا ســـتین 

ضعفًا مما هي علیه مساحة هولندا. وأما مستعمرات الدولة الفرنسیة فكانـت تزیـد علـى 

ن ضـعفًا. وزادت مسـتعمرات البرتغـال اثنـین وعشـرین ضـعفًا مساحة فرنسا ذاتها بعشـری

علــى مســاحة  البرتغــال وهكــذا كانــت بریطانیــا وفرنســا وروســیا القیصــریة تســیطر معــًا 

. یــذهب "تــوینبي" أن مــا تهــدف إلیــه الحضــارة الغربیــة، )٢(علــى اكثــر مــن نصــف العــالم

علــى كــل شــئ فــوق  (هــو جمــع العــالم اإلنســاني كلــه فــي مجتمــع كبیــر واحــد، والســیطرة

هــذه األرض، وفــي البحــار واألجــواء، التــي ستصــل إلیهــا اإلنســانیة عــن طریــق التقنیــة 

وبهـــذا ال یكـــون غریبـــًا عنـــدما یقـــول "روبـــرت نیســـبیت" : (بـــالیقین )٣(الغربیـــة الحدیثـــة).

المطلـــق لمـــؤمن نفتـــرض ان التـــدوین التـــاریخي الـــذي نـــدرج فیـــه أحـــداث وتغیـــرات ذلـــك 

رض أي هــذا النتــوء ألوراســیا الــذي نســمیه "أوروبــا الغربیــة" هــو الجــزء الضــئیل مــن األ

او كمــــا یقــــول "بیتــــر جــــران" :(أن كــــل األحــــداث )٤(أیضــــًا التــــدوین التــــاریخي للبشــــریة).

المعروفــة التــي تقــع فــي العــالم الثالــث، أو ومعظمهــا علــى أقــل تقــدیر، إنمــا تقــع نتیجــة 

  )٥(ألفعال یقوم بها الغرب).

إلى أنه تشكل أوروبا نـواة الغـرب، وأن التطـور التـاریخي وبعد هذا السرد نصل 

ألوروبـــا یشـــكل تـــاریخ والدة  الغـــرب الحـــدیث، كمـــا یقـــول "بیترجـــران": (أن الغـــرب هـــو 
                                                           

  .٣٥– ٣٤) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص ١
  .١٩) ص ١٩٦٠شھاب، (بیروت:المكتب التجاري،) تیبور ماند: خالص العالم، ت:نجدة ھاجر وطارق ٢
  .٣٦)، ص ١٩٦٩) أرنولد توینبي: اإلسالم والغرب والمستقبل، ت: نبیل صبحي،(بیروت: الدار العربیة، ٣
  .١١) سیرج التوش : مرجع سابق، ص٤
قاھرة : المجلس األعل�ى ) بیتر جران: ما بعد المركزیة األوروبیة نظرة جدیدة في تاریخ العالم الحدیث، ت : مجموعة ، (ال٥

  .٢٢) ص ١٩٩٨للثقافة ، 
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ویـذهب "شـبنجلر" أبعـد مـن ذلـك حیـث یـرى )١(مفهوم یتساوى تقریبًا مـع مفهـوم أوروبـا).

نــاك شــئ أســمه أوروبــا. یجــب أن تــزال كلمــة أوروبــا مــن التــاریخ ألنــه تاریخیــًا لــیس ه

الشــرق والغــرب همــا المفهومــان اللــذان یســتوعبان التــاریخ الحقیقــي، بینمــا أوروبــا لیســت 

ونالحــظ أن الهــدف مــن زوال أوروبــا وســیطرة مفهــوم الغــرب  )٢(أكثـر مــن صــوت فــارغ.

هـــو أن یـــزال مـــن أوروبـــا أجزائهـــا التـــي ال تتفـــق علـــى المبـــادئ التـــي تـــدین بهـــا أوروبـــا 

ك فإن عملیة انشطار أوروبا الجغرافیة إلى جـزئین ذات هـویتین مختلفتـین، الغربیة، لذل

عملیــة تعمقــت مــع القــرن العشــرین، باإلضــافة إلــى انشــطارها التــاریخي بــین الكنیســتین 

الغربیة الكاثولیكیة والشرقیة األرثوذكسیة، أوروبا تنتهـي حیـث تنتهـي المسـیحیة الغربیـة 

  ویبدأ اإلسالم واألرثوذكسیة.

التوســع التقنــي والحضــاري والثقــافي للغــرب، لــم تفقــد أوروبــا مكانتهــا كلیــًا، ومــع 

(حیــث تشــكل أوروبــا المرجــع التــاریخي ألمریكــا وأســترالیا وحتــى لروســیا علــى مســتوى 

یقول "صـاموئیل هنتنجتـون": (مـن الناحیـة التاریخیـة فـإن  )٣(الحضارة العلمیة والتقنیة).

العصـر الحـدیث الحضـارة الغربیـة هـي حضـارة  الحضارة الغربیة حضـارة أوروبیـة وفـي

ویقـــول: (بینمـــا كانـــت أمریكـــا القـــرن التاســـع )٤(أمریكیـــة أو شـــمال أطلنطیـــة). -أوروبیـــة

عشر، تعرف نفسها بأنها مختلفة عن أوروبا ومضادة لهـا، فـإن أمریكـا القـرن العشـرین 

  )٥(وروبا ).تعرف نفسها كجزء، والحقیقة كقائد، لكیان أوسع وهو الغرب، الذي یضم أ

یـرى "مرسـلیا إلیـاد" فـي كتابـه "مظـاهر : : اإلغریق والرومان: الغرب الفلسفيثانیا    

األســطورة" ان مــن أســاطیر العــالم الحــدیث وتحدیــدًا أســاطیر المجتمــع الغربــي أنــه فــي 

حالــة اعتمــاد شــئ جدیــد، یجهــد فــي تبلــوره وفهمــه علــى أنــه عــودة إلــى األصــل، وفكــرة 

حــث طــوال العصــر الحــدیث، واألصــل یتمتــع بنفــوذ یكــاد یصــل األصــل هــذه طبعــت الب

إلـــى حـــد الســـحر. فمـــثًال : اإلصـــالح الـــدیني إنمـــا ابتـــدأ بـــالعودة إلـــى الكتـــاب المقـــدس، 

والثورة الفرنسیة اتخذت من الرومان واألسبارطیین مثلها األعلى، والزعماء الـذین قـادوا 

وقیاسًا على هـذه )٦(فضائل القدیمة.الثورات في أوروبا كانوا یعتبرون أنفسهم مجددین لل
                                                           

  .٢٢) المرجع نفسھ، ص ١
  .٥٥) فاروق رفیق : مرجع سابق ص ٢
  .٥) ، ص١٩٨٠) د. ھشام جعیط : أوروبا واإلسالم، ت: د. طالل عتریسي، (بیروت: دار الحقیقة، ٣
  .٧٨) صموئیل ھنتنجتون: مرجع سابق، ص ٤
  .٧٧) المرجع نفسھ، ص ٥
  .١٧٠) ص ١٩٩١یاد: مظاھر األسطورة، ت: نھاد خیاطة، (دمشق : دار كنعان، ) مرسلیا إل٦
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الرومـاني أصـًال  -األسطورة، وجد الغرب واألوربیون بشكل خاص فـي التـراث الیونـاني

مالئمــًا لنهضــتهم. فكمــا یــرى "د. حســن حنفــي" أن للــوعي األوروبــي مصــدران معلنــان 

–، والمصــــدر الیهــــودي  Greco-Romain الرومــــاني –همــــا : المصــــدر الیونــــاني 

، ویرى بأنه غالبًا ما یذكر المصـدر الیونـاني الرومـاني Jodeo-Christianالمسیحي 

المسیحي مما یدل على تفضیل الـوعي األوروبـي منـذ تكوینـه  –قبل المصدر الیهودي 

للعلماني على الـدیني، وللعقلـي علـى النقلي.ویسـتطرد قـائًال : (هـذا المصـدر هـو الـذي 

وبــدایات علومــه. فالیونــان جغرافیــًا  أعطــى الــوعي األوروبــي تصــوراته ومفاهیمــه ولغتــه

جـــــزء مـــــن أوروبـــــا، وحضـــــاریًا مصـــــدر ثقافتـــــه األولـــــى.. وباختصـــــار قامـــــت النهضـــــة 

  )١(األوروبیة المعاصرة على إحیاء الثقافة الیونانیة).

ویصـــف كثیـــر مـــن المفكـــرین والفالســـفة الغـــربیین اإلغریـــق مـــن نـــواحي مختلفـــة   

ي والفن اإلنسـاني، وعلـى سـبیل المثـال نشـیر ویعتبرونهم مصدر الفلسفة والفكر العقالن

إلــى بعضــها: یــرى "ارســطو" أن العنصــر اإلغریقــي الــذي هــو بحكــم الوضــع الجغرافــي 

وســـط فإنـــه یجمـــع بـــین كیـــوف الفـــریقین _ الشـــعوب األوروبیـــة  القاطنـــة فـــي المنـــاطق 

الله الباردة والشعوب اآلسیویة_ أي الذكاء والشجاعة معًا. أنه یعرف أنه یحـتفظ باسـتق

وفــي الوقــت نفســه یعــرف أن یؤلــف حكومــات حســنة جــدًا، وهــو جــدیر إذا اجتمــع فــي 

ویقول "برتراند رسـل" : (أن الفلسـفة والعلـم، كمـا نعرفهـا )٢(دولة واحدة، بأن یفتح العالم.

ـــة التـــي أنتجـــت هـــذا النشـــاط  ـــان، والواقـــع أن ظهـــور الحضـــارة الیونانی اختراعـــان یونانی

حدة مـن أروع أحـداث التـاریخ، وهـو حـدث لـم یظهـر لـه نظیـر العقلي العارم، إنما هو و 

ویـــــرى "أرنســـــت بـــــاركر" (أن أصـــــل الفكـــــر السیاســـــي مـــــرتبط ) ٣(مـــــن قبلـــــه وال بعـــــده).

ویــرى "جــان توشــار" بأنــه تــدور الحیــاة )٤(بالعقالنیــة الهادئــة والواضــحة للفكــر الیونــاني).

الـــدور ذاتـــه الـــذي السیاســـیة لـــدى اإلغریـــق، حـــول وجـــود الحاضـــرة، التـــي كانـــت تلعـــب 

تلعبــه دولنــا الحدیثــة، ویــرى بــأن "الحاضــرة هــي عطیــة اآللهــة"، وهــي التــي تتمیــز بهــا 

الهیلینیــون المتحضــر وعــن البرابــرة األمیــین . والحاضــرة وحــدة سیاســیة، ولیســت مجــرد 

                                                           
  .١٢٠-١١٦) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص ١
  .٢٥٤)، ص ١٩٧٩) أرسطو طالیس: السیاسة، ت: أحمد لطفي السید، (القاھرة: الھیئة المصریة للكتاب،٢
  .٢٨٧، ص  ٢) ،ج١٩٨٣زكریا، (الكویت، عالم المعرفة،  ) برتراند رسل: حكمة الغرب، ت: فؤاد٣
  .١٤)، ص ١٩٨٥) جان جاك شوفالیھ: تاریخ الفكر السیاسي، ت: محمد عرب صاصیال (بیروت: المؤسسة الجامعیة، ٤
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. وهكذا نرى بـأن إعجـاب المفكـرین )١(تجمع مدیني، أنها التنظیم السیاسي واالجتماعي

یونـان القدیمـة تتجـاوز مجـرد الوصـف، ویـرون بأنـه أصـبحت أثینـا المركـز والفالسفة بال

الحقیقي للیونان، بل "یونان الیونان" أو أیضًا "مدرسة الیونان" مدینة لإلشـعاع الروحـي 

  )٢(والثقافي.

وفـــي العصـــر الحـــدیث (ورث الغـــرب الكثیـــر عـــن الحضـــارات الســـابقة، بمـــا فـــي ذلـــك  

ومیراثــه عنهــا كبیــر یتضــمن الفلســفة الیونانیــة  الحضــارة الكالســیكیة علــى نحــو خــاص

)٣(والعقالنیـــة والقـــانون الرومـــاني).
وكمـــا یقـــول "د. عمـــاد الـــدین خلیـــل": (هكـــذا نشـــأت  

واعتمـادًا علـى  الجهـود المبذولـة فـي القـرنین الثـامن )٤(الحضارة الغربیـة عـن الهیلینیـة).

نانیــة، التــي صــورت عشــر والتاســع عشــر، أنتجــت أوروبــا أســطورتها عــن المعجــزة الیو 

اإلغریـق علـى أنـه األول بـین أقرانـه مــن الشـعوب الـذي بـدأ التفكیـر الفلسـفي العقالنــي، 

ومــارس الدیمقراطیــة التمثیلیــة فــي حیاتــه السیاســیة، واعتمــد علــى نفســه فــي بنــاء تراثــه 

الثقافي: األسـطورة، الـدین، الفـن واألدب دون أن یتـأثر أو یقتـبس مـن جیرانـه الشـرقیین 

، ویتنــاول "مــارتن برنــال" ذلــك ویوضــح كیــف أن الغــرب عمــل علــى قطــع الجــذور شــیئاً 

    )٥(األفریقیة اآلسیویة للحضارة القدیمة.

ولقـــد وظفـــت خرافـــة األســـالف اإلغریـــق فـــي خدمـــة األیـــدیولوجیا الحدیثـــة التـــي 

أنتجها الغـرب منـذ عصـر النهضـة، وذلـك للبرهنـة علـى أن "األوربیـین" المنحـدرین عـن 

ریقـــي یتســـمون بمیـــل فطـــري إلـــى ممارســـة الحریـــة والعقـــل، بینمـــا یتصـــف الجـــنس اإلغ

وتكشـف )٦("الشـرقیون" باسـتمرائهم العبودیـة، وعجـزهم عـن الممارسـة العقلیـة الصـحیحة.

لنــا إشـــكالیة أصــول الفلســـفة اإلغریقیــة أمـــرین متالزمــین، أولهمـــا: ضــخامة اإلكراهـــات 

ثانیهمـا: اإلسـتراتیجیة التـي اتبعهـا التي مورست بحق األصول الحقیقیة لتلك الفلسفة، و 

ولقــد انتقــدت  مــنهج الوحــدة واالســتمراریة فــي إقصــاء المغــذیات الطبیعیــة لتلــك الفلســفة.

ـــة وأظهـــرت المصـــادر الشـــرقیة للحضـــارة  ـــت ســـحر المعجـــزة الیونانی هـــذا التوجـــه وأبطل

ضـارة الیونانیة، منذ "أفالطـون" الـذي یـرى بـأن (الیونـانیین أطفـال مقارنـة بأصـحاب الح
                                                           

  .١٢-١١)، ص ١٩٨٣) جان توشار وآخرون: تاریخ الفكر السیاسي، ت: علي مقلد، (بیروت: الدار العالمیة، ١
  .٣٧)، ص ٢٠٠٠ب مروان: النظریة السیاسیة بین الیونان واإلسالم، (دمشق: قدمس للنشر، ) عبد الوھا٢
  .١١٥) صاموئیل ھنتنجتون: مرجع سابق، ص ٣
  .٧٦، ص ٥)، ط١٩٩١) د. عماد الدین خلیل: التفسیر اإلسالمي للتاریخ، (بیروت: دار العلم للمالیین، ٤
  ختلفة من الكتاب .) انظر؛ مارتن برنال :مرجع سابق ،في مواقع م٥
  .٩٦)، ص ١٩٨٩) د. سمیر أمین: نحو نظریة للثقافة،(بیروت : معھد اإلنماء العربي ،٦
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وكمـــا یقـــول "جـــارودي" : (تهافتـــت أســـطورة "المعجـــزة الیونانیـــة" )١(المصـــریة القدیمـــة).

المزعومــة علــى محــك التحلیــل التــاریخي الــذي كشــف عــن جــذورها العمیقــة الممتــدة فــي 

  )٢(التاریخ المصري والفینیقي وبالد الرافدین بواسطة "كریت" أي جذورها "الشرقیة). 

یرى "د. حسن حنفي" إذا كان المصدر : ة: الغرب الدیني: الیهودیة والمسیحیاثالث

-الروماني یمثل الرافد العلماني في الوعي األوروبي إن المصدر الیهودي-الیوناني

المسیحي یمثل الرافد الدیني، وقد حدث االرتباط بین الیهودي والمسیحي في تبویب 

ید وتوطئة له. وقد "الكتاب المقدس" ذاته ووضع العهد القدیم كمقدمة للعهد الجد

خرجت دراسات عدیدة تؤكد هذا االرتباط وتثبت الوحدة الفكریة واالتصال الحضاري 

بین الیهودیة والمسیحیة. وقد حدث هذا الربط على ید بولس نظرًا لثقافته الیهودیة 

.فبالنسبة للتراث المسیحي، یرى "جورج )٣(التي وظفها للدعوة إلى  الدین الجدید

ء متأثرًا بطبیعة الظروف العامة التي سادت أوروبا منذ میالد المسیح، سباین" أنه جا

  .)٤(وبالذات في المرحلة الالحقة لسقوط اإلمبراطوریة الرومانیة

التفریق بین المسیحیة بوصفها دینًا ینطوي على  االمروفي البدایة یقتضي   

منظمة لشؤون منظومة أخالقیة وروحیة واجتماعیة، وبین الكنیسة باعتبارها سلطة 

األفراد المؤمنین بتلك الدیانة، (ألن العملیة التي تحولت فیها المسیحیة من تعالیم 

عیسى، إلى أیدیولوجیة وكنیسة وتنظیم هي  من أكثر األحداث درامیة في تاریخ 

. فبعد ما یقرب من ثالثة قرون من )٥(العالم كما یقول على عزت بیكوفیج)

ع بین الدین والوثنیة بدأت اإلمبراطوریة الرومانیة االضطهاد التي تمثل أطول صرا

 Galeriousم) أصدر اإلمبراطور "جالیریوس" ٣١١تتقبل الواقع الجدید، ففي سنة (

مرسومًا بالتسامح مع المسیحیة، ولم یمض وقت طویل حتى تم اعتراف اإلمبراطور 

نحو تشویه  "قسطنطین" بالدین الجدید. وقد أتخذ "قسطنطین" خطوة تاریخیة خطیرة

المسیحیة بتحویل الجماعة الروحیة إلى منظمة قویة، وبإعطاء الكنیسة سلطة 

سیاسیة. هكذا فإن أب المسیحیة هو "عیسى" (علیه السالم) أما أب الكنیسة فهو 
                                                           

  .٤٥-٤٤) ص ١٩٨٩) لویس عوض: دراسات في الحضارة، (القاھرة: دار المستقبل العربي، ١
  .١١٥) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص ٢
  .١٢٨-١٢٦علم االستغراب، مرجع سابق، ص ) د. حسن حنفي: مقدمة في٣
  وبعدھا. ٣٢١)، ص١٩٧١، (القاھرة: دار المعارف، ٢) جورج سباین: تطور الفكر السیاسي، ج/ ٤
) علي عزت بیكوفیج: اإلسالم بین الشرق والغرب ، ت : محم�د یوس�ف ع�دس، (الناش�ران مجل�ة الن�ور الكویتی�ة ومؤسس�ة ٥

  .٣٥١)، ص١٩٩٤بافاریا، 
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"بولس" أو "أوغسطین". وهذا الوضع الجدید الذي اكتسبته الكنیسة حولها إلى آلة 

  .)١(ق في داخلها اإلیمانسلطانیة بشعة تحارب العقل ویختن

ــــة فقــــدت    ــــب اإلمبراطوری ــــین المســــیحیة والهیاكــــل والمرات ــــط ب ونتیجــــة لهــــذا الخل

المســـیحیة صـــفائها ورســـالتها وكمـــا یقول"جـــارودي": (فقـــد أدخلـــوا إلـــى الغـــرب مســـیحیة 

افسدتها تمامًا الثنائیـات الیونانیـة، وسـرعان مـا أذعنـت المسـیحیة لسـلوك ممارسـیها فـي 

حـــدث العكـــس. فقـــد قـــوض الفكـــر اإلغریقـــي والتنظـــیم الرومـــاني الجـــوهر الغـــرب، ولـــم ی

.هذا التطـابق بـین هرمـي السـلطة اإلمبراطوریـة والكنسـیة وقیـام )٢(األخالقي للمسیحیة )

الكنیسـة بتأســیس الهوتهــا، كشــف عــن حقیقـة ال یمكــن التســتر علیهــا وهــي أن "الــدیني" 

"السیاســي" وأن  الطمـوح إلـى إنشـاء دولــة فـي األیدیولوجیـة البابویـة إنمــا كـان مسـخرًا لــ 

مســیحیة عالمیــة تحــت ســلطة البابــا یعبــر عــن الرغبــة الدفینــة فــي إحیــاء اإلمبراطوریــة 

وأمــــا بالنســــبة لعالقــــة المســــیحیین بــــالیهود، فقــــد شــــهدت أوروبــــا   الرومانیة القدیمة.

 خــالل القــرون الوســطى وبخاصــة فــي القــرنین الثالــث والرابــع عشــر سلســلة دامیــة مــن

األحــداث والصــراعات واالضــطهاد ضــد الیهــودي فقــد طــرد الیهــود مــن إنكلتــرا وفرنســا 

وأسبانیا . ونتج عن الكـره المسـیحي للیهـود وعـن مسـلك الیهـود أنفسـهم تبلـور مـا سـمي 

ــــو  ــــزال الیهــــود وفصــــلهم عمــــن یحــــیطهم مــــن Ghettoفیمــــا بعــــد نظــــام "الغیت " أي اعت

  .)٣(المسیحیین.

یـة طـرأت علیهـا تغییـرات بحكـم ظـروف ذاتیـة وتاریخیـة ولكن هذه العالقة العدائ  

ـــى الفـــور بـــدأ ١٤٩٢موضـــوعیة، فبعـــد ســـقوط غرناطـــة بیـــد األســـبان فـــي عـــام ( م) عل

محــاكم التفتــیش تفتــك بالمســلمین والیهــود معــًا، ونتیجــة لــذلك هــاجرت مجموعــات كبیــرة 

لتــي جمعوهــا مــن الیهــود إلــى أوروبــا، وحمــل المهــاجرون معهــم الثــروة العلمیــة والمالیــة ا

في األندلس، والثروتان معًا أسسـتا قاعـدة التغلغـل الیهـودي فـي المجتمعـات األوروبیـة، 

                                                           
)، ١٩٩٥اني عب��د الق��ادر: الفك��ر السیاس��ي اإلس��المي والعلمانی��ة، (الخرط��وم: المرك��ز الق��ومي لإلنت��اج اإلعالم��ي، ) د. التج��١

  .٣٤-٣٠ص
  .٣٢) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص٢
ز دراس�ات الوح�دة الصھیوني، (بیروت: مرك-) د. یوسف الحسن: البعد الدیني في السیاسة األمریكیة تجاه الصراع العربي٣

  .٢٠– ١٩)، ص١٩٩٠العربیة، 
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والــذي وصــل إلــى الكنیســة نفســها، حتــى أن األدبیــات الدینیــة الیهودیــة احتلــت الموقــع 

  .)١(الممتاز في معركة اإلصالح الدیني

صارت أوروبـا أكثـر ومع صعود البرجوازیة األوروبیة وبدأ االكتشافات الكبرى،   

قــدرة علــى اســتیعاب الوظــائف الیهودیــة االقتصــادیة، وٕاذا تابعنــا هــذا الســیاق التــاریخي 

فـــإن العالقـــات المســـیحیة الیهودیـــة تكـــون قـــد بـــدأت مرحلـــة جدیـــدة مـــع هـــذه التغییـــرات 

األساســیة فــي المجتمعــات األوروبیــة، وخاصــة مــع بــروز حركــة اإلصــالح الــدیني فــي 

. حیــث أطاحــت هــذه الحركــة بحــق الكنیســة فــي احتكــار تفســیر )٢(القــرن الســادس عشــر

الكتاب المقدس، وبدأ التفسیر الحرفي للنصوص المتعلقة بالیهود یحل محل التـأویالت 

والتفســـیرات التـــي ثبتتهـــا الكنیســـة الكاثولیكیـــة االم، وبـــدأت النظـــرة إلـــى  الیهـــود تتغیـــر 

غربیـة. ومنـذ القـرن السـابع عشـر بـدأ تدریجیًا وبدأ التهوید یشق طریقه نحو المسـیحیة ال

البروتســتانت ینظــرون إلــى الیهــود علــى أنهــم شــعب ممیــز، وأن عــودتهم إلــى فلســطین 

وهكــــذا نالحــــظ أن مــــا حــــدث فــــي الغــــرب   .)٣(شرط لتحقیق المجيء الثاني للمسیح

المســیحي مــن تحــول الصــراع التــاریخي الــدموي بــین الیهودیــة والمســیحیة إلــى تحــالف 

خلــع الشــرعیة المســیحیة الدینیــة علــى االغتصــاب واإلرهــاب الصــهیوني اســتراتیجي . و 

إلـى دعـوة للقتـل والحـرب واإلبـادة، كـل  -رسالة السالم والمحبة–وتحول رسالة المسیح 

تلك المفارقات اآلثمة والمحزنة تكشف عن واحـدة مـن أخطـر وأبشـع عملیـات التالعـب 

  والتزویر الدیني في تاریخ اإلنسانیة.

الســرد لمســیرة تحــول المســیحیة إلــى الكنیســة وٕالــى البابویــة، ومــن ثــم وبعــد هــذا   

التأثیر الیهودي في المسیحیة والتحـالف المصـلحي معهـا، نعـود إلـى مسـألة االسـتغالل 

السیاســــي للـــــدین واالســــتفادة مـــــن المســـــیحیة كوحــــدة شـــــعوریة وكهویــــة جامعـــــة لتعبئـــــة 

خـــرى باســـم التبشـــیر الـــدیني الشـــعوب األوروبیـــة وتوحیـــدها والســـیطرة علـــى الشـــعوب األ

والخالص، منذ االكتشافات الكبرى ومرورًا بالقرن الثامن عشر، حتـى یصـل األمـر بنـا 

  إلى الغرب الحدیث "العلماني" وكیفیة استغالل الدین كغطاء أیدیولوجي.

                                                           
) محمد السماك: األصولیة اإلنجیلیة أو الصھیونیة المسیحیة والموقف األمریكي، (مالطا: مركز دراسات العالم اإلس�المي، ١

  .٣٥)، ص١٩٩١
  .٢١-٢٠) د. یوسف الحسن: مرجع سابق، ص٢
  .٩)، ص١٩٨٩لس: جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة، ) غریس ھالسل: النبوءة والسیاسة، ت: محمد السماك، (طراب٣
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ومعلـــوم أن الكشـــوفات تمـــت تحـــت غطـــاء دیني،فــــ"كولومبس" یكتـــب إلى"البابـــا"   

ثـــالوث المقـــدس ولمجـــد الـــدین المســـیحي وهدفـــه نشـــر اســـم (أن رحلتـــه ســـتكون لمجـــد ال

الــرب المقــدس وٕانجیلــه فـــي أرجــاء الكــون وجملـــة مــا ینتظــره "كولـــومبس" مــن ذلــك هـــو 

وهكــذا  .)١(اســتخدام مــا ســوف یــتم كســبه فــي رد الــدیار المقدســة إلــى الكنیســة المقدســة)

حــد تعبیــر  نجــد أن الهدایــة بالســیف واإلیمــان أســاس مــن أســس التوســع الغربــي، وعلــى

"د. محمـــد عابـــد الجـــابري" : (الحـــروب الصـــلیبیة تعتبـــر أكبـــر مشـــروع مشـــترك قـــام بـــه 

ــــات )٢(العــــالم المســــیحي الموحــــد) ، وكــــان الخــــالص المســــیحي مكونــــًا هامــــًا مــــن مكون

  .)٣(الغرب، وقد ظل تغریب العالم زمانًا طویًال، ولم یكف تمامًا عن أن یكون تنصیراً 

، هناك عملیة أخرى هي أخطـر منهـا وهـي "مصـادرة ومع هذا االستغالل للدین  

المسیحیة" من قبل أوروبا، فكما یرى "سمیر أمین"، (أن الغرب صادر المسـیحیة، إلـى 

درجة أن  العائلـة المقدسـة أصـبحت فـي التصـویر الشـعبي مكونـة مـن أفـراد ذوي شـعر 

ــــون زرق) ــــي عــــام ()٤(أشــــقر وعی ــــاموس "تریفــــو" الصــــادر ف ــــي ق  م) :١٧٧١، وجــــاء ف

(أوروبــــا أصــــغر قــــارات العــــالم، لكــــن لهــــا علــــى األجــــزاء األخــــرى مزایــــا كثیــــرة :المزایــــا 

الرئیســیة هــي : الــدین الحقیقــي الــذي حفظتــه علــى النحــو األفضــل والــذي تنشــره بشــكل 

وهكــذا نــرى مــع ضــعف االلتــزام الــدیني ٥(رئــیس منــذ قــرنین فــي أجــزاء الكــون األخــرى).

یقول عنها "جـارودي" : (هـذا العـالم الخـالي مـن  الموجود في المجتمعات الغربیة، التي

اإللـــه، فیمـــا بعـــد الحیـــاة الباطنـــة لـــبعض األقلیـــات التـــي تحـــتفظ بمعنـــى المطلـــق وتحیـــا 

حیاتهــا الشخصــیة حســب القــانون الســامي لحــب المســیح، ولكــن دون أن تتوصــل إلــى 

م ، مـــع هـــذا العـــالم الخـــالي مـــن اإللـــه، تحـــاول أجهـــزة اإلعـــال)٦(خلـــق مجتمـــع مســـیحي)

واألوســـاط األیدیولوجیـــة ترســـیخ االعتقـــاد لـــدى المجتمعـــات الغربیـــة، وخاصـــة المجتمـــع 

  .  )٧(األمریكي بأنهم هم شعب اهللا المختار
                                                           

) ریجس دوبریھ: زائر الفجر :كریستوفر كول�ومبس مكتش�ف أم قرص�ان، ت: لیل�ى غ�انم، (ط�رابلس : ال�دار الجماھیری�ة ، ١
  .١٨)، ص١٩٩٤

  .١١٤) د. محمد عابد الجابري: مسألة الھویة، مرجع سابق، ص٢
  .٣٤) سیرج التوش : مرجع سابق، ص ٣
  .٩٩د. سمیر أمین : نحو نظریة للثقافة، مرجع سابق،ص ) ٤
  .٢٢-٢١) میشال دوفیز : مرجع سابق، ص ٥
) روجیھ جارودي: اإلسالم والقرن الواحد والعشرون شروط نھضة المسلمین، ت: كمال جاد هللا، (القاھرة: الدار العالمیة، ٦

  .٤٢) ، ص١٩٩٩
نجابھ القرن الحادي والعشرین، ت : صیاح الجھیم، (بیروت: دار عطیة ) روجیھ جارودي: أمریكا طلیعة االنحطاط: كیف ٧

  .٢٠٩– ٢٠٧) ، ص١٩٩٨، 



  

 

٢٧

وفي النهایة تجدر اإلشارة إلى أنه قبل الوعي األوروبي من الدین ما یتفق مع   

قبل طبیعته، ورفض ماال یتفق مع طبیعته، ولكن الرفض كان اكثر من القبول ، 

عقیدة االختیار الیهودیة ألنها تتفق مع عنصریته وأنانیته وتمركزه حول الذات مما 

دفعه بعد إلى تشریع االستعمار والصهیونیة ورفض الروحانیة الغالیة الداعیة إلى 

  .)١(الرهبنة وٕالى التسامح والمغفرة وغسل أقدام التالمیذ

ارتباط مفهوم الغرب بعرق معین هو نتناول هنا :  : العرق اآلري: الغرب العرقيارابع

العرق اآلري، ولون للبشرة هو اللون األبیض، وعلیه نتعرض بالبحث للبدایات التي 

ظهرت فیها فكرة العرق كأساس للتمییز. في الحقیقة، كانت نزعة تصنیف البشر في 

السابق فكرة بسیطة، ونرى لها آثارًا في اإلمبراطوریات القدیمة، لقد ظهرت أولى 

طروحات التمایز منذ عهد قدیم وتحدیدًا عندما أكد "ارسطو" على سبیل المثال أن ا

إنما تظل شعوبًا غیر جدیرة بالتمتع بحریات  –أي الشعوب غیر األوروبیة –البرابرة 

. ولكن )٢(سیاسیة. وهكذا یكون اإلغریق أحرارًا بطبیعتهم والبرابرة عبیدًا بطبیعتهم

نسان لإلنسان على أساس البشرة أو اللون وتحولهما إلى التفریق العرقي واستغالل اإل

، یقول "الفن توفلر" : (إن هیمنة )٣(نظام مؤسسي باسم العلم هما أمران جدیدان

البیض على أجزاء واسعة من الكرة األرضیة هي ظاهرة تاریخیة حدیثة العهد وهذا 

  )٤(سنة). ٤٠٠أو  ٣٠٠الغزو للكرة األرضیة بدأ منذ 

ز على أساس العرق قضیة مرتبطة بظروف تاریخیة مرت بها إن التمیی  

أوروبا، وذلك بعد تراجع المرجعیة الدینیة وخروج األوروبیین من قارتهم إلى القارات 

األخرى والتقائهم بالشعوب غیر األوروبیة، إضافة إلى حمالت االستعمار، والبحث 

على استغاللهم عن مبررات علمیة وأخرى موضوعیة مقبولة إلضفاء الشرعیة 

یرى "د. عبد الوهاب المسیري" أن مع تزاید معدالت العلمنة  للشعوب األخرى.

الشاملة، لم یعد من الممكن تصنیف البشر على أساس دیني، ولهذا طرح األساس 

البیولوجي العرقي أساسًا وحیدًا وأكیدًا لتصنیفهم وتم المزج بین هذه النظریة شبه 
                                                           

  .١٤٩) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص١
) ش��انتال میل��ون دلس��ول: األفك��ار السیاس��یة ف��ي الق��رن العش��رین، ت : د. ج��ورج كت��ورة، (بی��روت: المؤسس��ة الجامعی��ة، ٢

  .٧٦)، ص١٩٩٤
: المعھ��د الع��المي للفك��ر  USA) غریغ�وار منص��ور مرش��و : مق��دمات اإلس�تتباع: الش��رق موج��ود بغی��ره ال بذات�ھ، (فرجینی��ا ٣

  .٨٩) ، ص١٩٩٦اإلسالمي، 
  .١٤٩)، ص١٩٨٦) ألفن توفلر: وعود المستقبل، ت: فارس غصوب، (بیروت: دار المروج، ٤



  

 

٢٨

علمیة وهي الداروینیة االجتماعیة، وكانت الثمرة هي العلمیة ونظریة أخرى شبه 

  .)١(النظریة الغربیة في التفاوت بین األعراق ذات الطابع الدارویني

ورافقــت هــذه النظریــات شــبه العلمیــة نظریــة أخــرى وهــي نظریــة الطبــائع لترســیخ   

التأصـــیل العرقـــي للغـــرب الحـــدیث، كمـــا اشـــرنا فـــي الســـابق عنـــد الحـــدیث عـــن األصـــل 

یقي، أن فكرة األصل طبعت البحـث طـوال العصـر الحـدیث، وهـذه النظریـة تقـول اإلغر 

بوجود طبائع محددة وخاصـة تقـف سـببًا وراء الحضـارة الغربیـة، وهـذه الطبـائع مرتبطـة 

بالعرق اآلري، وٕاذا أردنا الحفاظ على الحضـارة فـإن ذلـك یـتم عـن طریـق الحفـاظ علـى 

  .٢نقاء العرق اآلري

بالتفوق العرقي والتمییز عن الشعوب األخرى ورث لدى ونالحظ أن اإلحساس   

األوروبي الشعور بالعظمة، ویؤدي الیقین بالعظمة إلـى خلـق أسـطورة الرسـالة العالمیـة 

، ألنه إذا كان هذا الشعب أعظـم مـن سـواه، فـإن مـن حقـه أو مـن واجبـه )٣(والخالصیة

ع عشـر، ففـي فرنسـا أن یمدن الشعوب األخرى وهذا ما حدث بالضبط في القـرن التاسـ

 -الثـــورة ومولـــد األفكـــار الحـــرة وبلـــد اإلعـــالن عـــن حقـــوق اإلنســـان، یقـــف "جـــول فیـــري"

أمـــام مجلـــس النـــواب الفرنســـي ویخطـــب قـــائًال فـــي ســـنة  -مؤســـس المدرســـة العلمانیـــة

) : ( أیهــا الســادة، البــد أن نتحــدث بصــوت أعلــى وأوضــح، ینبغــي أن نقــول: ١٨٨٥(

یقـول "سـیرج التـوش" : (  )٤(في األعراق األقل سـموًا). أن  األعراق األسمى لدیها حق

ال جــدال بــأن القــرن التاســع عشــر آمــن بتفــوق العــرق األبــیض، وســوف تصــبح مهمــة 

    )٥(تمدین العالم عبء الرجل األبیض).

وهنــاك ظــاهرة أخــرى وهــي أوروبیــة أیضــًا ســاعدت علــى تقویــة اإلنتمــاء العرقــي   

ة القومیــة وتــأثیر الفكــر القــومي، یــرى"د. برهــان واإلحســاس بــالتمییز، وهــي نشــوء الدولــ

غلیون" أن هذا ما یفسر ظهور نظریات الصفاء العرقي في العصـر الحـدیث، وهـو مـا 

لم تعرفه المجتمعات اإلنسانیة من قبل. فالصـفاء العرقـي یظهـر هنـا علـى أنـه الصـورة 

                                                           
)، ١٩٩٧ة الت�اریخ: رؤی�ة حض�اریة جدی�دة (الق�اھرة: دار الش�روق، ) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازی�ة ونھای�١

  .٣٠ص
 .٢٣٠-٢٢٩إبراھیم : مرجع سابق، ص د. عبد هللا ٢
  .٧٠) شانتال میلون دلسول : مرجع سابق ، ص٣
  .١٢) ، ص ١٩٩٦) روجیھ جارودي: أصول األصولیات والتعصبات السلفیة، (القاھرة: مكتبة الشروق، ٤
  .٣٣جع سابق، ص) سیرج التوش : مر٥
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لقـومي والسـیادة المثلى لهذه الوحدة األصیلة والعضویة للجماعة. أنها نظریة التطـرف ا

فـي كتابـه "البحـث  -مؤسـس العنصـریة البریطانیـة –یقول "روبیر كنوكس"  .)١(المطلقة

): (أن العرق هـو كـل شـئ: األدب، ١٨٥٠الفلسفي حول األعراق اإلنسانیة" في سنة (

ولتوضیح تأثیر العـرق فـي القـرن  )٢(العلم والفن، وبكلمة واحدة تتوقف الحضارة علیه).

) الـذي ١٨٨٢– ١٨١٦خذ على سبیل المثال بعـض أفكـار "غوبینـو" (التاسع عشر، نأ

اشــــتهر بكتابــــه "بحــــث فــــي الالمســــاواة بــــین العــــروق البشــــریة" المكتــــوب بــــین ســــنوات 

)، یرى "غوبینو" أن التفاوت بـین األعـراق موافـق لنظـام الطبیعـة، وال ١٨٥٥– ١٨٥٣(

قـــط فـــي الحالـــة  یمكـــن ألحـــد أن یعـــارض ذلـــك، ویؤكـــد بـــأن  العـــرق األبـــیض ال یظهـــر

البدائیة التي نرى فیها العروق األخرى، أن "غوبینو" أراد أن یكون أول مـن ثبـت بحـزم 

"الـــدین الجدیـــد" و "عبـــادة العـــرق"، بهدمـــه لكـــل القـــیم التـــي یمكـــن أن تكـــون عقبـــة فـــي 

طریقـــــه، فهـــــو وجـــــه نقـــــدًا جـــــذریًا للقـــــیم السیاســـــیة للقـــــرن التاســـــع عشـــــر البرجـــــوازي أو 

ركــز فــي نقــده علــى فكــرة التقــدم ولمفهــوم اإلنســان الــذین كانــت تــدافع الــدیمقراطي، بــل ی

، )٣(عنهمـــا فلســـفة األنـــوار. وكـــان ضـــد النزعـــة التفاؤلیـــة التاریخیـــة للقـــرن التاســـع عشـــر

ـــق المدنیـــة  ـــیض وحـــده یخل ـــة، ویـــرى أن العـــرق األب ـــًا للمســـاواة والدیمقراطی وكـــان معادی

  .)٤(والتاریخ

ـــات ظهـــرت "العنصـــریة   ـــدأت باســـتعمار القـــارات وبهـــذه الخلفی ـــا، وب "  فـــي أوروب

األخـــرى واســــتغالل ثرواتهـــا. (وفــــي أوائــــل القـــرن العشــــرین اتخـــذت العنصــــریة مفهومــــًا 

جدیــدًا، أساســه االخــتالف فــي لــون البشــرة. هــذا المفهــوم بــدأ مــع االكتشــافات األوروبیــة 

ن، قویــت فــي آســیا وأفریقیــا، ومــع تجــارة الرقیــق، وعنــدما حكمــت أوروبــا هــاتین القــارتی

نزعـــة العـــداء بـــین العـــرق األبـــیض والعـــرق األســـود. وهكـــذا ظهـــر الصـــراع العنصـــري، 

وهكــذا یمكــن القــول أن الغــرب قــد أصــبح منــذ وقــت طویــل  )٥(بمفهــوم القــرن العشــرین).

قــابًال لالســتیعاب فــي لــون واحــد للبشــرة، وفــي العــرق اآلري، الــذي نشــأ منــه فــي القــرن 

  ن المتطرفة في أوروبا.العشرین النازیة، وحركات الیمی
                                                           

  .١٤٣) ص ١٩٩٠) د.برھان غلیون: نظام الطائفیة من الدولة إلى القبیلة، (بیروت: المركز الثقافي العربي،١
  .١٠٠) غریغوار منصور مرشو: مرجع سابق، ص٢
)، ١٩٩٧) فرانسوا شاتلیھ وآخرون: معجم المؤلفات السیاسیة، ت: محمد ع�رب صاص�یال، (بی�روت: المؤسس�ة الجامعی�ة، ٣

  .٦٧٥– ٦٧٠عریف بـ"غوبینو" وكتابھ، صت
  .٨٨) شانتال میلون دلسول : مرجع سابق، ص٤
  .١٧٩)، مصطلح العنصریة، ص ١٩٩٥) د. منصور عید: كلمات من الحضارة، (بیروت: دار الجیل، ٥
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ممـــا ال شـــك فیـــه أن التحـــوالت : : التقـــدم والحضـــارة: المشـــروع الغربـــياخامســـ      

الكبرى في التاریخ التي تمثل معلمًا فاصًال وممیزًا فـي تـاریخ التطـور الحضـاري تقتـرن 

قیمــي ومــنهج فــي التفكیــر جدیــد بحیــث نقــول أن صــورة -دائمــًا بصــیاغة إطــار معرفــي

. ویشتمل هذا اإلطار المعرفي القیمي على صیاغة رؤیـة جدیـدة لعالقـة الكون تغیرت 

  .)١(اإلنسان بالكون الذي یعیش فیه، ولعالقات الناس ببعضهم ودورهم في الحیاة

ویمكـــن تطبیـــق هـــذه المالحظـــة علـــى التحـــول الكبیـــر الـــذي شـــهدته أوروبـــا منـــذ   

دت التغییـرات الجدیـدة عصر النهضة والثـورة الصـناعیة والثـورات السیاسـیة، بحیـث مهـ

لتغییرات في التصورات والرؤى تجاه الكـون والحیـاة واإلنسـان، والشـروع باالسـتفادة مـن 

المســـتجدات لتطـــویر كافـــة جوانـــب الحیـــاة . فبعـــد الثـــورة الصـــناعیة والتقنیـــة، هیمنـــت 

عقیــدة "التقــدم" علــى اإلنســان الغربــي، فالتقــدم هــو حركــة دائمــة، انتقــال مــن مكــان إلــى 

ومن حالة إلى أخرى، وأصبح الهدف من الحیـاة هـو التقـدم. وسـاد االعتقـاد بـأن  آخر، 

التـــراكم المعرفـــي والعلمـــي والتقـــدم التكنولـــوجي والتنظـــیم التكنـــوقراطي الـــدقیق، ســـیجعل 

اإلنســان قـــادرًا علـــى الــتحكم فـــي ذاتـــه وفــي واقعـــه تمامـــًا، وعلــى التوصـــل إلـــى الحلـــول 

صــل إلــى الفــردوس األرضــي، الیوتوبیــا التكنولوجیــة النهائیــة لكافــة المشــكالت. وأنــه سی

ونالحــظ أنــه مثلمــا ســیطرت مقولــة "عــبء الرجــل األبــیض" فــي القــرن  )٢(التكنوقراطیــة.

التاســع عشــر، فــإن إحســاس الغــرب بمركزیتــه واإلیمــان بالتقــدم المــادي وتحقیــق الــذات 

لقرن العشرین ال باعتبارهما الغایة النهائیة لوجود اإلنسان في األرض قد سیطر على ا

ســیما وأن التقــدم التقنــي ال یــزال فــي الصــعود والتــراكم. ولتقریــب صــورة ضــخامة التقــدم 

التقنــــي نستشــــهد بقــــول العــــالم األمریكــــي "جولیــــوس روبــــرت اوبنهیمــــر" مختــــرع القنبلــــة 

: (أن الجنس البشري قد حقق تقدمًا تكنولوجیـًا ومادیـًا فـي األربعـین سـنة -الهیدروجینیة

    )٣(كثر مما حققه خالل األربعین قرنًا الماضیة ).الماضیة ا

ولتصــویر مــدى التقــدم والرخــاء فــي الغــرب یقــول أحــد االقتصــادیین وهــو "ناثــان   

روزنبــــرج" : (مــــرت، خــــالل القــــرنین األخــــریین فقــــط، علــــى أوروبــــا الغربیــــة، والوالیــــات 

ة مـن فتـرات التـاریخ المتحدة، وكندا، واسترالیا والیابان وعدد قلیل من البالد األخرى فتر 

                                                           
  .٢٣) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر، مرجع سابق، ص١
  .٢٩ة، مرجع سابق، ص) د. عبد الوھاب المسیري :  الصھیونیة و النازی٢
  .١١٥ٍ) علي عزت بیكوفیج: اإلسالم بین الشرق والغرب ، مرجع سابق، ص٣
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النادرة وصل فیها التقدم والرخاء إلى ما یزید علـى عشـر القطـاع األعلـى مـن السـكان. 

  )١(وتسمى اختصارًا مع التضحیة بالدقة الجغرافیة، هذه األماكن، بالد الغرب).

ورافقـــت بـــدایات هـــذا التقـــدم التقنـــي أفكـــار وفلســـفة مشـــروع التنـــویر، (وأصـــبحت   

خالقیة للغرب، المتمثلة في تراث المفكـرین اللیبـرالیین وفالسـفة القـرن بمثابة الرسالة األ

الثامن عشـر، وهـي قـیم حقـوق اإلنسـان والدیمقراطیـة، وهكـذا غـدا الغـرب مجموعـة مـن 

ــــــي" أصــــــبح الغــــــرب   )٢(القیم سمتها السائدة هي العالمیة). ــــــرى "د. حســــــن حنف وكمــــــا ی

مــاعي وقــدوة للمســتقبل، وبعــد ســیطرة نموذجــًا للتقــدم والنهضــة والحداثــة والتغییــر االجت

  )٣(الغرب على أجهزة اإلعالم وذیوع نموذجه أصبح نمطًا للتحدیث والتنمیة.

وفـــي تصـــویر جـــامع لهـــذه التصـــورات، یقـــول "أریـــك فـــروم" :(أن الوعـــد العظـــیم   

بالتقدم غیر المحـدود، وعـد السـیطرة علـى الطبیعـة، والـوفرة المادیـة، والسـعادة القصـوى 

لعظمى والحریة الشخصیة غیر المحدودة، هذا الوعد كان محط آمـال ومنبـع لألغلبیة ا

اإلیمان لألجیال منـذ بدایـة العصـر الصـناعي) ویقـول: (كنـا علـى الطریـق لكـي نصـیر 

أشــبه باآللهــة. ومــن الثــالوث : اإلنتــاج غیــر المحــدود، الحریــة المطلقــة، والســعادة غیــر 

  )٤(م).المحدودة، تشكلت نواة دین جدید اسمه التقد

وهكــذا تجلــى الغــرب فــي التقــدم التقنــي واألفكــار الحــرة وأصــبح الغــرب منظومــة   

حضــاریة مترابطــة ومتكاملــة مــن القــیم والمبــادئ واألفكــار والمــذاهب والسیاســات تضــج 

بالحركة وتبحث عن مصالحها وتضعها في مقدمة أولویاتهـا، وتتعامـل مـع العـالم، مـن 

وصــــور المفكــــرون  .)٥(تثمارها وتنمیتهــــا.منطلــــق الحــــرص علــــى هــــذه المصــــالح، واســــ

الغربیـــون التقـــدم علـــى أنـــه عملیـــة عالمیـــة خطیـــة ذات اتجـــاه واحـــد تـــتم حســـب قـــانون 

طبیعــي فــي كــل زمــان ومكــان، ویفتــرض التقــدم وجــود تــاریخ إنســاني واحــد (ال إنســانیة 

مشــتركة وحضــارات مختلفــة)، ویعنــي فــي جــوهره خالصــة تطــور نمــط الحیــاة األوروبــي 

عــــاده الشخصــــیة واالجتماعیــــة والســــلوكیة واالعتقادیــــة واالقتصــــادیة والسیاســــیة بكــــل أب

                                                           
  .١٩) ناثان روزنبرج: الغرب وأسباب ثرائھ،  ت: د. صلیب بطرس، (القاھرة: دار الفكر العربي، د.ت)، ص١
  .٣٩-٣٨) سیرج التوش: مرجع سابق، ص ٢
  .٧٧٤جع سابق، ص) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مر٣
  .٢٠، ص١٩٨٩) أریك فروم: اإلنسان بین الجوھر والمظھر ، ت : سعد زھران، (الكویت: سلسلة عالم المعرفة، ٤
  .٤٨) ، ص١٩٩٨) د. عبد العزیز التویجري: الحوار من أجل التعایش، (القاھرة: دار الشروق، ٥
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أي هــو صــورة اإلنســان األوروبــي والمجتمــع األوروبــي فــي الواقــع،  )١(والمعماریــة..الخ

  وذلك على اعتبار أنه المجتمع األكثر رقیًا وتقدمًا أو هو قمة التطور البشري.

نتقــدة علــى نطــاق واســع وحتــى مــن ولكــن فــي الحقیقــة هــذه النظــرة مرفوضــة وم  

بعــض الفالســفة والمفكــرین الغــربیین مــن أمثــال المــؤرخ المشــهور "تــوینبي" و "شــبنجلر" 

یعتبر "شبنجلر" هذا الرأي صادرًا عن العقلیـة األوروبیـة الغربیـة المحـدودة ضـمن أفقهـا 

حضـارة ، ویـرى "تـوینبي" أن ذلـك وهـم راجـع إلـى سـیادة ال)٢(المعین والمعجبـة بمنجزاتهـا

وبســــــبب طغیـــــــان التطـــــــور   .)٣(الغربیة الحدیثة في المجالین االقتصادي والسیاسي

التكنولــوجي علــى الرســالة األخالقیــة واإلنســانیة والتنویریــة للغــرب، ظهــرت نتــائج ســلبیة 

الستخدامات التقنیة على الصعید الـداخلي للمجتمعـات الغربیـة وعلـى الصـعید العـالمي 

  وحتى الكوني، منها :

المعرفــة والتقنیـــة باعتبـــار حیادیتهـــا قـــد اســـتخدمت كوســـیلة بـــدًال مـــن العنـــف لـــتالحم  أن -أ

قــوى المجتمــع، فالتقنیــة أفســحت المجــال لتأســیس أشــكال مــن الرقابــة والكبــت واإلذعــان 

  )٤((وأن العقالنیة التكنولوجیة قد غدت عقالنیة سیاسیة).

أتي یــوم تحمــل فیــه هــذه أن اآللــة جــردت اإلنســان مــن قیمــه وســیطرت علیــه، وأنــه یــ -ب

  )٥(اآلالت اإلنسان إلى المقبرة.

وأصـــبحت التقنیـــة أداة جبـــارة الســـتعمار األجســـاد واألرواح، وبفضـــلها ســـیطر الغـــرب  -ج

  )٦(على أغلب دول العالم.
فأصبحت خطـراً علـى الكـون وعلـى املصـادر الطبيعيـة والبيئيـة وباإلضافة إىل ذلك أدى االستخدام السليب للتقنية إىل ما يشبه الكارثة، وذلك عندما جردت التقنية من القيم،  -د

    )٧(الصناعي). -والغالف اجلوي  وأدت إىل (التخلف الكوين مقابل التقدم العلمي

ـــة: : الرأســـمالیة والقـــوة العســـكریةاسادســـ ممـــا ال شـــك فیـــه، أن إحـــدى : الهیمنـــة الغربی

هـو النظـام الرأسـمالي تجلیات الغرب في العصر الحدیث وخاصة في القرن العشـرین، 

و التفـــوق العســـكري الغربـــي علـــى غیـــره، وعلیـــه یحـــاول هـــذا المطلـــب أن یلقـــي الضـــوء 

                                                           
: المعھ��د USAالمص��طلح ودالل��ة المفھ��وم، (فرجینی��ا  المدنی��ة: دراس��ة لس��یرة –الثقاف��ة  –) نص��ر محم��د ع��ارف: الحض��ارة ١

  .٤٠)، ص١٩٩٤العالمي للفكر اإلسالمي، 
  .٦١)، ص١٩٦٤) أزوالد شبنجلر: تدھور الحضارة الغربیة، ت:أحمدالشیباني، (بیروت: مكتبة الحیاة، ٢
  .١٩٨)، ص١٩٩٣إلسالمي، ) د. سلیمان الخطیب: فلسفة الحضارة عند مالك بن بني (فرجینیا: المعھد العالمي للفكر ا٣
  .٣٣)، ص١٩٧٣) ھربرت ماركوز: اإلنسان ذو البعد الواحد ، ت: جورج طرابیشي، (بیروت: دار اآلداب،٤
  .٨٢)، ص١٩٩٠) د. فؤاد مرسي: الرأسمالیة تجدد نفسھا، (الكویت: سلسلة عالم المعرفة، ٥
  .٢٤)  سیرج التوش: مرجع سابق، ص٦
  .٦٥): إشكالیة التحیز، مرجع سابق، ص) د. عبد الوھاب المسیري (محرر٧
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یـــرى "د. ســـمیر أمـــین" أن التحلیـــل النظـــري  علـــى هـــذا العنصـــر مـــن مكونـــات الغـــرب.

لألوضـــاع یتـــأخر دائمـــًا عـــن األوضـــاع نفســـها. فـــأدراك طبیعـــة الظـــواهر وربـــط بعضـــا 

وبنــاءًا علــى ذلــك تــأخر التنظیــر للرأســمالیة  )١(وقتــاً بــبعض فــي إطــار نظــري یتطلبــان 

  كنظام عن وجودها الواقعي الفعلي.

إن الرأســـمالیة المبكـــرة بـــدأت متمركـــزة حـــول التجـــارة وذلـــك منـــذ القـــرن الســـادس        

عشـر فـي أوروبـا، ولكـن هنــاك عوامـل كثیـرة سـاعدت علــى التوسـع فـي التجـارة وبعــدها 

ود مالحظـــة بـــأن البـــاحثین مختلفـــون حـــول األســـباب االنتقـــال إلـــى الصـــناعة، مـــع وجـــ

األساسـیة التــي أدت إلـى التوســع الرأسـمالي الغربــي، فهنــاك مـن یــرى أنهـا كانــت نتیجــة 

للنمو الذاتي والتطور التدریجي للغرب وبإبداعه نظامًا قویًا للنمـو االقتصـادي واإلبـداع 

. وهنـاك مـن یــرى )٢(تـاجالـذاتي بحیـث جعـل مـن اإلبـداع بالفعـل عــامًال مـن عوامـل اإلن

ــــذات التوســــع اإلمبریــــالي الغربــــي  العكــــس ویرجــــع األســــباب إلــــى عوامــــل خارجیــــة وبال

واحتاللــــه للــــدول األفریقیــــة واآلســــیویة وقبلهــــا اكتشــــاف واســــتیطان األمــــریكیتین ونهــــب 

  .)٣(ثروات الشعوب األخرى من الذهب والفضة وغیرها

األســـــباب الداخلیـــــة عـــــن ولكـــــن األســـــباب متعـــــددة ومتشـــــابكة وال یمكـــــن عـــــزل   

األسباب الخارجیة، ألنه إذا كان الغرب قد استفاد كثیرًا من ثروات اآلخرین مـن خـالل 

الغــزوات اإلمبریالیــة، فإنــه فــي نفــس الوقــت كــان یعتمــد علــى أســس فكریــة ذاتیــة تهیئــه  

لذلك ویرجع إلى آلیات وابتكارات استطاع مـن خاللهـا اسـتثمار هـذه الثـروات وتحویلهـا 

هنــــاك ســــببان  -أ نظــــام فعــــال، ویمكــــن أن نــــذكر مــــن هــــذه العوامــــل مــــا یلــــي : إلــــى 

أساســـیان ســـاعدا علـــى والدة نمـــط اإلنتـــاج الرأســـمالي فـــي أوروبـــا وهمـــا، قابلیـــة الـــنمط 

  .)٤(اإلقطاعي للتفكك ونمو التجارة

ظهــور البروتســتانتیة ودروهــا فــي والدة النظــام الرأســمالي، (لقــد كانــت البروتســتانتیة   -ب  

، وذلــك بتغاضــیها عــن الربــا، وبإضــفائها كــل )٥(لجانــب الــدیني مــن الثــورة البرجوازیــة)ا

القیم الخاصة على عمل رجال التجـارة، وأربـاب العمـل والحـرف، وزودت طبقـة التجـار 
                                                           

  .١٤) ، ص١٩٩٢) د. سمیر أمین: ما بعد الرأسمالیة، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ١
  .٣٩) ناثان روزنبرج: مرجع سابق ، ص٢
  .٦٣) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة، مرجع سابق، ص٣
اسة في التشكیالت االجتماعیة للرأسمالیة المحیطة، ت: برھ�ان غلی�ون، (بی�روت: ) د. سمیر أمین: التطور الالمتكافئ : در٤

  .٣١-٣٠) ، ص١٩٨٥دار الطلیعة، 
  .٢٣)، ص١٩٨٢) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، (بیروت: معھد اإلنماء العربي، ٥
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بمسئولیة أدبیـة، كمـا أكـدت علـى الكـدح واألمانـة واإلدخـار والحفـاظ علـى الوعـد، وهـذه 

  .)١(ت الرأسمالیةكلها صفات تحتاج إلیها المؤسسا

وصــاحب تنــامي الرأســمالیة بــروز الدولــة القومیــة القویــة فــي غــرب أوروبــا وقیامهــا  -ج   

بغــزو وتقســیم معظــم منــاطق العــالم، ونهبهــا للثــروات، وبــذلك تــدفقت كمیــات كبیــرة مــن 

المعادن الثمینة وخاصة  الذهب والفضـة إلـى أوروبـا، ممـا سـاعدت بـدورها فـي نهضـة 

  )٢(أكثر وأكثر أوروبا وتوسعها

 -التجاریــة-كمــا صــاحب هــذه التطــورات إتبــاع الــدول المــذكورة للسیاســة المیركانتیلیــة  -د

المؤیدة لزیادة صادرات الدولـة علـى مسـتورداتها، وتجمیـع الفـائض بشـكل مـدخرات مـن 

المعـــادن الثمینـــة، وقـــد ســـاعدت هـــذه السیاســـة علـــى تجمیـــع الثـــروة وتنشـــیط الرأســـمالیة 

یقـــــول "برتــــــران دو جوفنیــــــل" :(أن المــــــذهب  .)٣(النمــــــو االقتصــــــادي واســـــتمرار عملیــــــة

االقتصـــادي، انطلـــق مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر وازدهـــر فـــي القـــرن التاســـع عشـــر لكـــي 

، وأصــــبحت دول غـــرب أوروبـــا بفضــــل هـــذه العوامــــل )٤(یســـیطر فـــي القــــرن العشـــرین)

سـات المالیـة والسیاسات أكبر قوى اقتصادیة وعسكریة في العالم، وتمركـزت فیـه المؤس

ـــة، فضـــًال عـــن الصـــناعات  ـــة الرئیســـیة ذات الصـــبغة العالمی العمالقـــة واألســـواق المالی

فـالتنظیم الصـناعي والمفـاهیم الرأسـمالیة  األساسیة والقسم األعظم من  التجارة الدولیة.

أدت إلى أن یبلغ إنتاج المصانع مستویات مرتفعة مقارنـة بنشـاطاتها السـابقة، باعتبـار 

  )٥(مالیة نظام یتصف بالمیل نحو زیادة اإلنتاج وتزاید معدالت نموه.أن  الرأس

ولكن ونحـن نـذكر هـذه التطـورات االقتصـادیة العمالقـة یجـب أن ال ننسـى دور 

وفضــل القــوة العســكریة والتفــوق العســكري للغــرب علــى اآلخــرین (حیــث مــا مــن نظــام 

العســكریة فیمــا بــین  اقتصــادي عــالمي عرفــه العــالم حتــى الیــوم لــم یعكــس میــزان القــوى

لـــذا إن ) ٦(الـــدول الكبـــرى أوًال، وفیمـــا بـــین الـــدول الكبـــرى و دول العـــالم األخـــرى ثانیـــة )

                                                           
  .١٧٤) ناثان روزنبرج: مرجع سابق، ص١
  .٢٥-٢٤)، ص١٩٩٣الشیوعیة، (بیروت: شركة المطبوعات، ) حیدر غیبة: ماذا بعد إخفاق الرأسمالیة و٢
  .٢٦) المرجع نفسھ، ص٣
،  ت: د. مصطفى صالح، (دمشق: وزارة ١٩) برتران دوجوفنیل: بدایات الدولة الحدیثة: تاریخ األفكار السیاسیة في القرن٤

  .٢٤٨)، ص١٩٨٤الثقافة، 
شتراكیة والتعایش الس�لمي، ت: د. ھش�ام مت�ولي، (بی�روت: ) جون كنیت غالبریت وستانسالف مینشیكوف: الرأسمالیة واال٥

  .١٠٤)، ص١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربیة، 
  .٦٦، ص١٢/١٠/١٩٩٩، ٣٠،السنة/١٣٧١) د. منیر شفیق: العولمة العسكریة أوالً، مجلة المجتمع،ع/٦
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ــــافي  ــــد منــــاطق النفــــوذ االقتصــــادي والثق ــــة وتحدی ــــاء األنظمــــة العالمی ــــدول وبن ســــیادة ال

  والسیاسي تتحقق من خالل الجیوش أوًال وتحت مظلة عسكریة تحمیه.

لعنف، ونمــت مــن خــالل حــروب متعــددة ومتكــررة منــذ فقــد ولــدت الرأســمالیة بــا

، ومـــن المـــألوف اعتمـــاد )١(القـــرن الســـادس عشـــر وحتـــى نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

الغرب على الوسائل المادیة والعنف في حسم النزاعات وبإبـادة أحـد طرفـي التعـارض، 

كمــا هــو حتــى وصــل األمــر إلــى أن الحــروب وخاصــة الحربــان العالمیتــان قــد انــدلعتا 

  معروف من أجل إعادة تقسیم العالم بین عدد من البلدان الرأسمالیة المتقدمة.

ولكن بعد الدمار الذي أحدثته الحرب العالمیة الثانیة، وخروج الوالیات المتحـدة 

كمســـتفید األوحـــد مـــن الحـــرب، عملـــت الوالیـــات المتحـــدة علـــى إیجـــاد آلیـــة أخـــرى اكثـــر 

ـــق مشـــروعي "ال ـــان حیویـــة مـــن خـــالل تطبی ـــا والیاب مارشـــال " األول إلعـــادة بنـــاء أوروب

ــــف األطلســــي لتــــأمین  ــــدوالر، والثــــاني إلنشــــاء الحل وربطهمــــا باالقتصــــاد األمریكــــي وال

أراضــــي الحلــــف ضــــد أي خطــــر خــــارجي، وبــــذلك قامــــت الوالیــــات المتحــــدة باالنتقــــال 

تشــكیل بالرأسـمالیة العالمیـة إلـى مرحلـة جدیـدة وٕالــى نـوع مـن الشـراكة والتكامـل. وذلـك ب

عـــدد مـــن المؤسســـات الدولیـــة المالیـــة والعســـكریة مثـــل: البنـــك الـــدولي، صـــندوق النقـــد 

ـــــف الشـــــمال األطلســـــي، وحلـــــف جنـــــوبي شـــــرق آســـــیا و ..الـــــخ یقـــــول  )٢(الـــــدولي، وحل

: (ألول مــرة منــذ نشــأتها  -رئــیس منتــدى العــالم الثالــث–"د.إســماعیل صــبري عبــد اهللا" 

ن اشــتباك مســلح بــین دولتــین فــي  الشــمال ســنة) دو  ٥٦عاشــت الرأســمالیة حتــى اآلن (

وكل الحروب التي اندلعت في هذه الفترة كانت فـي العـالم الثالـث حتـى وٕان كـان طرفـًا 

    )٣(في بعضها دولة من الشمال).

واآلن وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وتفكــك حلــف "وارســو" أعیــد تأســیس "النــاتو" 

یجیة الجدیدة للناتو التي تمت الموافقـة علیهـا لیوائم التطورات الجدیدة، والعقیدة االسترات

م، تشــیر إلــى أن احتمــال العــدوان علــى أراضــي األعضــاء بــات ١٩٩٢فــي "رومــا" فــي 

احتماًال ضعیفًا، ولكن یحتمل أن یـأتي التهدیـد مـن حـاالت عـدم االسـتقرار الناشـئة مـن 

                                                           
، ٢٦٩المس��تقبل العرب��ي،  ع/ ) د.إس��ماعیل ص��بري عب��د هللا: التنمی��ة المس��تقلة م��ن منظ��ور المش��روع الحض��اري، مجل��ة١

  .١٦٢، ص٧/٢٠٠١، ٢٤السنة/
  .٩١) نجاح واكیم: مرجع سابق، ص٢
  .١٦٢) د.إسماعیل صبري عبد هللا :التنمیة المستقلة ، مرجع سابق، ص٣
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علـى األمـن  الصعوبات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي یمكن أن تشكل خطراً 

  .)١(والسالمة اإلقلیمیة ألعضاء الحلف

یقول "هنتنجتون" :(في عالم ما بعد الحرب الباردة، یصبح النـاتو هـو المؤسسـة 

ــــة للحضــــارة الغربیــــة) ــــي نــــوفمبر  )٢(األمنی ــــدفاع البریطــــاني ١٩٩٤وف ، أشــــار وزیــــر ال

(الـدفاع واألمـن  "مالكوم ریفكند" إلى "الناتو الجدید" الذي یقوم على أربعة اعمدة هـي :

مجسـدان فـي النـاتو، وٕایمـان مشـترك بحكـم القـانون والدیمقراطیـة البرلمانیـة، والرأسـمالیة 

اللیبرالیـــة والتجـــارة الحـــرة، والتـــراث الثقـــافي األوروبـــي المشـــترك الـــذي جـــاء مـــن الیونـــان 

ورومــــا عبــــر النهضــــة إلــــى القــــیم المشــــتركة والمعتقــــدات وحضــــارة القــــرن الــــذي نعــــیش 

  )٣(فیه).

وهذا ما نقصده بعنوان المبحث "الغرب من اإلغریق إلـى النـاتو" ولكـن مـع هـذا 

التقدم الجبار، كانـت النتـائج السـلبیة للرأسـمالیة علـى البشـریة جبـارة أیضـًا، نشـیر علـى 

أن توســــع الرأســــمالیة كــــان علــــى حســــاب  -أ ســــٍبیل المثــــال ال الحصــــر إلــــى اآلتــــي :

ــــا ــــات كــــان علىأســــاس التب ــــدالً مــــن أن یحــــدث اآلخــــرین، والعالق ــــر المتكــــافئ وب دل غی

، وذلـــك باإلضـــافة إلـــى )٤(االعتمـــاد المتبـــادل كمـــا یـــدعي الغرب،حـــدثت التبعیـــة للغـــرب

مسئولیة الغرب عن عملیات إبادة حضارات وثقافـات، بـل أحیانـًا شـعوب بأكملهـا علـى 

  .)٥(نطاق ال سابق له

وحة للدول الفقیـرة لمسـاعدتها األثر السلبي والقاتل الناشئ عن القروض والدیون الممن -ب

ــــدًال مــــن أن یعلمــــوا النــــاس الصــــید أعطــــوهم ســــمكًا جــــاهزًا، لضــــمان  علــــى التنمیــــة وب

تبعیــتهم، واآلن تعجــز الــدول الفقیــرة عــن ســداد فوائــد دیونهــا فضــًال عــن الــدیون ذاتهــا، 

  .)٦(وبذلك أصبحت تجارة الدیون بوابة استعباد العالم الثالث

                                                           
، ربی��ع ١٠و  ٩) ن��افع أی��وب ل��بس: حل��ف األطلس��ي،  مجل��ة الفك��ر السیاس��ي، (دمش��ق: اتح��اد كت��اب الع��رب)، الع��ددان/١

  .١٤٠ -١٣٩، ص٢٠٠٠وصیف/
  .٢٦١) صاموئیل ھنتنجتون: مرجع سابق، ص٢
  .٤٩٧) المرجع نفسھ، ص ٣
  .٢٤، ص١٩٩٨/ ١٢، ٢٣٨،المستقبل العربي،ع/٢١) سالم توفیق النجفي: حول مسالة الرأسمالیة رؤیة لقرن٤
  .٢٤٠) د. سمیر أمین: ما بعد الرأسمالیة، مرجع سابق ، ص٥
  .١٥-١٣)، ص ١٩٨٦قالل، (القاھرة: مكتبة مدبولي، ) د. رمزي زكي: حوار حول الدیون واالست٦
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انتصــــاراته العســــكریة والتكنولوجیــــة إلــــى انتصــــارات سیاســــیة الغــــرب یریــــد أن یكــــرس  -ج

وثقافیـــة، وتلغـــي الهویـــة الخاصـــة لآلخـــر وتؤكـــد الجـــوهر الحضـــاري المتفـــوق لحضـــارة 

  .)١(الرجل األبیض

وعلــى الصــعید الـــداخلي للغــرب هنـــاك تراجــع للقـــیم الدیمقراطیــة واللیبرالیـــة امــام هیمنـــة  -د

بیـــرة، وان الطبقـــة العســـكریة أصـــبحت تســـطیر الرأســـمالیة وســـلطة المـــال والشـــركات الك

  .)٢(على القرار في الدول الكبرى وخاصة في الوالیات المتحدة

الحــظ علمــاء االجتمــاع أن النجــاح االقتصــادي للرأســمالیة العالمیــة، یقــوض األســاس  -هـــ

. وأن الفضـــائل )٣(األخالقـــي للرأســـمالیة الـــذي اســـتمده "مـــاكس فیبـــر" مـــن البروتســـتانتیة

 إلى نقائض وعیوب ال یمكن العیش بها في المجتمع الصناعي.انقلبت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
إی��ران، (بی��روت: المرك��ز الثق��افي العرب��ي،  -الغ��رب -) رض��وان زی��ادة (مح��رر): اإلس��الم والفك��ر السیاس��ي: الدیمقراطی��ة١

  .٥٤)، ص٢٠٠٠
لكوی�ت: سلس�لة ع�الم ) ھانس بیتر مارتین: فخ العولمة: االعتداء على الدیمقراطیة والرفاھیة، ت: د. عدنان عب�اس عل�ي، (ا٢

  .١٥)، ص١٩٩٨المعرفة، 
 ةلكش�م :يبن نب كلام )٢١.١-٢٠) ص ١٩٩٧) د. مراد ھوفمان: اإلسالم كبدیل، ت: عادل المعلم، (القاھرة: دار الشروق، ٣

 ١٧)ص ١٩٨٨األفكار في العالم اإلسالمي، (دمشق: دار الفكر، 
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  المبحث الثاني

  لذاتها األسس المرجعیة للرؤیة الغربیة

تشكل األسس المرجعیة للرؤیة التصوریة لإلنسان الغربـي نحـو ذاتـه وغیـره ومـا   

و اإلجابـــة یحـــیط بهمـــا، أو بتعبیـــر "مالـــك بـــن نبـــي": ( اإلجابـــة علـــى الفـــراغ الكـــوني) أ

على السؤال الوجودي، النموذج الذي یمكـن مـن خاللـه التعـرف علـى محـور الثقافـة أو  

ألنـه مـن خـالل اإلجابـة علـى  األسـئلة الوجودیـة الخالـدة یحـدد  الرؤیـة الفكریـة للغـرب.

اإلنسان موقفه من الرؤیة للكون والحیاة واإلنسـان ، وبالتـالي تـنعكس هـذه الرؤیـة علـى 

المســـتقبلیة لإلنســـان وكیفیـــة المعاملـــة مـــع الكـــون وتحدیـــد النظـــرة التـــي طبیعـــة العالقـــة 

  یتبناها نحو الحیاة وأخیرًا كیفیة رسم عالقته بأخیه اإلنسان.

وهناك أساسًا طریقتان لملء الفراغ، إما أن ینظر المـرء حـول قدمیـه، أي نحـو         

ظـر إلـى األرض یجعـل . وهـذا یعنـي أن الن)١(األرض، وٕاما أن یرفع بصره نحو السماء

اإلنســـان یتعلــــق باألشــــیاء وبالمـــادة، وتتشــــكل عنــــده نتیجــــة لـــذلك ثقافــــة مرتبطــــة بعــــالم 

األشیاء. وبعكس ذلك أن النظر إلى السـماء یـورث لـدى  اإلنسـان ثقافـة متجـاوزة لعـالم 

إذا طبقنــا الفرضــیة الســابقة علــى  األشــیاء والمــادة، ومتصــلة بعــالم القــیم والمعنویــات.

الغربــي، نــرى وكمــا یقــول "أمیــل بــویرو": (أن أمــر العالقــات بــین الــدین والعلــم التــاریخ 

حــین یراقـــب فــي ثنایـــا التــاریخ یثیـــر أشــد العجـــب، فإنــه علـــى الــرغم مـــن تصــالح العلـــم 

والدین مرة بعد مرة وعلى الرغم من جهود أعاظم المفكرین التي بذلوها ملحین في حـل 

ــ م والــدین قــائمین علــى قــدم الكفــاح، ولــم ینقطــع هــذا المشــكل حــًال عقلیــًا، لــم یبــرح العل

  )٢(بینهما الصراع الذي یرید به كل منهما أن یدمر صاحبه ال أن یغلب فحسب).

وبدءًا من تاریخ الیونان نجد أن تصور اإلنسان الغربي للدین واآللهـة وعالقتهـا   

نجـد هـذا  باإلنسان، تصـور یغلـب علیـه الصـراع والالاسـتقرار، ففـي األسـاطیر الیونانیـة

الصــراع مــرة بــین اآللهــة المختلفــة، ومــرة أخــرى بــین اآللهــة واإلنســان، ومحاولــة اآللهــة 

                                                           
 ١٧)ص ١٩٨٨) مالك بن نبي: مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، (دمشق: دار الفكر، ١
 .٢٧٢) ص١٩٧٣. فؤاد األھواني، (القاھرة: الھیئة المصریة، ) أمیل بویرو: العلم والدین في الفلسفة المعاصرة، ت: د٢
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الدائمـــة والمســـتمرة إلخضـــاع اإلنســـان، والتمـــرد الـــدائم مـــن قبـــل اإلنســـان علـــى اآللهـــة، 

  )١(وذلك في أساطیر كثیرة مثل (االودیسة، البرومیثیوس، السیزیف).

ي وتفشـــــي الوثنیـــــة فـــــي أوروبـــــا، فرضـــــت وبعـــــد ذلـــــك ومـــــع هـــــذا اإلرث الیونـــــان  

المســـیحیة قســـرًا مـــن قبـــل اإلمبراطوریـــة الرومانیـــة علـــى الشـــعوب األوروبیـــة وذلـــك بعـــد 

التحریفـــات التـــي أدخلـــت فیهـــا، ونتجـــت عـــن ذلـــك التجربـــة الدینیـــة المریـــرة ألوروبـــا مـــع 

أن البابویة وحكم الكنیسـة الكاثولیكیـة فـي القـرون الوسـطى، فمثلمـا یـرى "محمـد قطـب" 

مــع ذلـك كـان هنالـك نفــوذ  )٢(أوروبـا لـم تعـرف دیـن اهللا المنــزل علـى حقیقتـه الربانیـة!؟ 

یكفـي أن نـذكر، علـى سـبیل  ضـخم جـدًا یمـارس باسـم الـدین فـي كافـة مجـاالت الحیـاة.

المثــال، االســتغالل الــذي قامــت بــه الكنیســة للــدین المســیحي، وطغیــان الكنیســة ورجــال 

سـاد حتـى وصـوله إلـى األدیـرة و أمـاكن العبـادة، ومهزلــة الـدین علـى النـاس وانتشـار الف

صـــكوك الغفـــران، ومحــــاكم التفتـــیش، ومســــاندة الكنیســـة للظلــــم السیاســـي واالقتصــــادي 

واالجتمــاعي، حتــى أصــبحت الكنیســة هــي اإلقطــاع ذاتهــا، ومحاكمــة العلمــاء وحــرقهم 

وروبـي وجـود ومحاربة العلم والعقل وانتشـار الحـروب الدینیـة.(حتى اسـتقر فـي ذهـن األ

عالقــة عكســیة بــین الــدین والحضــارة، بمعنــى أنــه كلمــا ســیطر الــدین ماتــت الحضــارة، 

ـــــوعي   )٣(وكلما تنحى استردت الحضارة روحها). ولكـــــن أثـــــرت هـــــذه الحقبـــــة علـــــى ال

ـــرًا، یقـــول"علي عـــزت بیكـــوفیج": ( ســـتظل أوروبـــا تفكـــر فـــي إطـــار  والفكـــر الغربـــي كثی

الرب و إما مملكة األرض سـتظل أوروبـا تنكـر بكـل االختیارات المسیحیة : إما مملكة 

مـــا فیهـــا مـــن مـــرارة العلـــم أو الـــدین، ولـــن تســـتطیع حركـــة دینیـــة فـــي أوروبـــا أن تتبنـــى 

ــــا وٕالحادهــــا ســــادرین فــــي طبیعتهمــــا المتطرفــــة.  برنامجــــًا اجتماعیــــًا ســــیظل دیــــن أوروب

هكــذا ورث   )٤(.وتمــثالن اختیــارین ال ثالــث لهمــا: الــدین أو العلــم، الكنیســة أو الدولــة)

اإلنســــان األوروبــــي تركــــة مثقلــــة بالتناقضــــات، مــــن جــــراء الصــــراع الــــذي احتــــدم بــــین 

المســیحیة بروحانیتهــا وطقوســها ومراســمها، وبــین المجتمــع الغربــي بتناقضــاته ومادیتــه 

مــع ذلــك فقــد بــذلت )٥(ودنیویتــه، لقــد خلقــت كنیســة العصــور الوســطى نتــائج ســیئة جــدًا.

                                                           
 ).٧٦-٩) ، ص(١٩٩٢) محمد قطب: مذاھب فكریة معاصرة، (القاھرة: دار الشروق، ١
 .٩)  المرجع نفسھ ، ص٢
 .٢٤٧) ، ص١٩٨٦) د. علي شریعتي: العودة إلى الذات، ت: د. إبراھیم دسوقي شتا، (القاھرة: الزھراء لإلعالم العربي، ٣
 .٣٧١) علي عزت بیكوفیج: اإلسالم بین الشرق والغرب، مرجع سابق، ص٤
 .٤٠) ، ص١٩٨٧) محمد أسد: اإلسالم على مفترق الطرق، ت: د.عمر فروخ، (بیروت: دار العلم للمالیین، ٥
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وٕاصـالح الوضـع القـائم فـي أوروبـا مـن قبـل حركتـان : حركـة محاوالت لتصبح المسـار 

اإلصالح الدیني كمحاولة من داخل الكنیسة، وحركة النهضـة كمحاولـة إلحیـاء التـراث 

اإلغریقــي وكــدعوة للتحــرر مــن تعــالیم الكنیســة. فكلتــا الحــركتین كانتــا ثــورة علــى فلســفة 

  )١(القرون الوسطى.

ســببًا فــي المشــاكل والحــروب وتقســیم  ولكــن بعــد ذلــك لــم یعــد الــدین الــذي كــان

الشــعوب، أساســًا لنهضــة أوروبــا، بــل وكمــا یقــول "دوفیــز": (أوروبــا الحدیثــة ســتكون إذًا 

هكــذا بــدأت أوروبــا تبحــث عــن مرجعیــة أخــرى بعیــدة عــن الكنیســة والــدین  )٢(علمانیــة)

"  الــذي تمثلــه الكنیســة ورجــال الــدین، وتبحــث عــن قواعــد أخــرى للتفكیــر والعمــل، یقــول

ول دیورانت" : (قدم مفكرون مـن أمثـال دیكـارت وهـوبز وسـبینوزا ولـوك، الفلسـفة بـدیًال 

ویرى "بول هازار" في كتابه "الفكـر األوروبـي فـي القـرن الثـامن  )٣(للدین أو أساسًا له).

عشــر" أن القــرن الثــامن عشــر لــم یكتــف باإلصــالح الــدیني بــل أراد أن یحطــم الصــلیب 

ني للحیـــاة، ویتحـــدث عـــن أصـــحاب المـــنهج الطبیعـــي وثقـــتهم وأن یقـــوض اإلدراك الـــدی

بـــالمنهج الجدیـــد للمرجعیـــة بعیـــدًا عـــن الكنیســـة ودینهـــا، ویقـــول :(أنهـــم سیشـــیدون حقـــًا 

ـــدة عـــن كـــل  ـــًا جدیـــدة بعی ـــه أیـــة صـــلة، وأخالق ـــه وبـــین الحـــق واإلل جدیـــدًا، ال توجـــد بین

نــــزل الســــماء إلــــى الهوتیــــة، وسیاســــة جدیــــدة تحــــول الرعایــــا إلــــى مــــواطنین . وحینئــــذ ت

األرض وترقى أجیال وال حاجة بهـا إلـى أن تبحـث خـارج أنفسـها عـن أسـباب وجودهـا، 

ویقـول "هنـري أیكـن" عـن القـرن التاسـع عشـر،  )٤(وال عـن عظمتهـا، وال عـن سـعادتها).

أنــه :(عصــر اآلیــدیولوجیات والبنــاء الجــذري للعقائــد، ولــذلك نجــد فالســفة القــرن التاســع 

أسـالفهم الشـكاكین فـي القـرن الثـامن عشـر الـذین شـكوا فـي وجـود عشر تجاوزوا حدود 

علة أولى لألشیاء بل اعتقدوا أن اإلله قد مات في عصر العلم، ولم یعـد لأللوهیـة أیـة 

فائـــدة للنـــاس فـــي عصـــر العلـــم والمؤسســـات العلمانیـــة والسیاســـیة واالجتماعیـــة، وكـــان 

  )٥(الغرض هو نقد ثوري وعمیق للتفكیر الدیني).

                                                           
 .٢٤ص )،١٩٩٨) زكریا فاید: العلمانیة: النشأة واألثر في الشرق والغرب، (القاھرة: الزھراء لإلعالم العربي، ١
 .١٩) میشال دوفیز : مرجع سابق، ص٢
 .٢٦١، ت:  فؤاد اندوراس، اإلدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة، د.ت، ص٢٧) ول دیورانت: قصة الحضارة، ج/ ٣
 .٢، ص ١) ج/١٩٨٥) بول ھازار: الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر، ت: د. محمد غالب (القاھرة: دار الحداثة، ٤
 .٢٣) ص١٩٧١أیكن: عصر األیدیولوجیا، ت: محي الدین صبحي، (دمشق: وزارة الثقافة،  ) ھنري٥



  

 

٤١

ن ممــا ال شــك فیــه أن هــذا التحــول فــي المرجعیــة والرؤیــة التصــوریة ســیؤثر ولكــ  

فـي جمیـع مجـاالت الحیـاة ویســاعد فـي ظهـور نمـط جدیــد مـن التفكیـر والتعامـل، حیــث 

یرى "هنري أیكن" أن الوضعیة كانـت تعبیـرًا عـن أزمـة العقـل الغربـي، التـي هـي أعمـق 

دام األول للوثنیــــــة مــــــع مــــــن أیــــــة أزمــــــة حــــــدثت فــــــي الحضــــــارة الغربیــــــة منــــــذ االصــــــط

ویتحدث "ولتـر سـتیس" عـن هـذه األزمـة، ویـرى بـأن  التقلیـل مـن اإلیمـان ،)١(المسیحیة.

بـــاهللا یصـــاحبه التقلیـــل مـــن اإلیمـــان بغرضـــیة الحیـــاة والعـــالم، ألن الفكـــرتین مرتبطتـــان 

  .)٢(ارتباطًا وثیقًا، لذلك یرى بأن األمر أدى إلى ظهور وتفشي التشكیكیة والعبثیة

تشــرت عبــارات تشــیر إلــى هــذا التحــول، منهــا یــرى "دیمتــري" أن قبــول العلــم وان  

 They see Acceptance of Science as the loss of“یعنـي فقـدان اإللـه" 

god")ویشـیر "مـدجلي" إلــى مقولـة للوضــعیین تقـول  )٣“If God is dead man 

must take his place")حــل اإلنســان أي (إذا كــان اإللــه قــد مــات فــال بــد أن ی )٤

ولكــن فقــدان األهمیــة االجتماعیــة للــدین التــاریخي لــم تــؤد إلــى اختفــاء األســئلة  محلــه).

التي كان الدین ملزمًا باإلجابة عنها لكل إنسان، بل ویمكن الذهاب إلى أبعد من ذلـك 

ــــة تتجــــاوز معرفــــة  ــــى هــــذه األســــئلة اآلن دون مرجعی ــــة عل ــــه یقتضــــي اإلجاب والقــــول أن

  )٥(منطلق العالم الخاص بالفرد.اإلنسان وعقله، من 

ولإلجابــة عــن األســئلة المختلفــة ومــلء الفــراغ الــذي ظهــر بعــد إســقاط المرجعیــة   

الدینیة لجأ الفكر األوروبي إلـى مرجعیـات مادیـة كثیـرة ومتنوعـة ولكنهـا تلتقـي فـي أنهـا 

د مادیة یعدد " عبد الوهاب المسیري" مجموعة من هذه المرجعیات المادیة، مثل : (الیـ

الخفیــة عنــد آدم ســمیث، والمنفعــة عنــد بنثــام، ووســائل اإلنتــاج عنــد مــاركس، والجــنس 

عنــد فرویــد، وٕارادة القــوة عنــد نیتشــه، وقــانون البقــاء عنــد دارویــن، والطفــرة الحیویــة عنــد 

ــــد هیجــــل وغیرهــــا). ــــروح المطلقــــة عن وهكــــذا وبعــــد عصــــر النهضــــة ، )٦(برجســــون، وال

تــه األولــى العقــل اإلنســاني، وجعــل مــن الحاجــات األوروبیــة جعــل الفكــر الغربــي مرجعی
                                                           

 .٣٤) المرجع نفسھ ، ص١
 .١١٦)، ص١٩٩٨) والتر ستیس: الدین والعقل الحدیث، ت: د. إمام عبد الفتاح إمام، (القاھرة: مكتبة مدبولي، ٢

3 ( ) Robert Lauer: Perspective on Social change (London: INC-Boston,1977) PP.333. 
4( ) E.B.F. Midgley: The ideology of Max Weber, (Hampshire: Gower publishing house croft 

road, 1983). P123. 
ش�ھادة ألمانی�ة، تق�دیم وتعلی�ق: د. محم�د عم�ارة، سلس�ة ف�ي -) د. جوتفراید كونزلن: مأزق المسیحیة والعلمانی�ة ف�ي أوروب�ا ٥

 .٢٩) ، ص١٩٩٩، (القاھرة: دار نھضة مصر،  ٤٤المي/التنویر اإلس
 .٢٣٥) د. عبد الوھاب المسیري: الیھودیة والنازیة ونھایة التاریخ  ، مرجع سابق ، ص٦



  

 

٤٢

اإلنســانیة والبحــث عــن مصــالح اإلنســان وســعادته فــي حیاتــه الهــدف والغایــة النهائیــة، 

واعتمــد فــي ترســیخ ذلــك علــى العقالنیــة، وذلــك مــن خــالل تجســدها فــي مجــاالت كثیــرة 

  منها:

  عقلنة الفكر العلمي، وهذا جعل الدین في مواجهة العلم والعقل. -أ

عقلنة الفكر السیاسي، وتجسـد ذلـك فـي فصـل الـدین عـن الدولـة، وتنقیـة السیاسـة  -ب

  من المثالیة والطوباویة والتركیز على المصالح ولیس القیم األخالقیة.

عقلنة القول التاریخي، وذلك بالعودة إلى الفلسـفة الیونانیـة وتعظـیم العقـل ودحـض  -ج

  شیر بالمستقبل.التقالید الكنسیة في تفسیر التاریخ والتب

عقلنــة القــول الــدیني، وهــذا یعنــي اســتخدام العقــل فــي فهــم الخلــق والكــون والوجــود  -د

  )١(وقراءة النص الدیني وفهمه عقلیًا وتفسیره من خالل معطیات العصر.

ـــة    ولكـــن هـــل هـــذا یعنـــي أن الفكـــر الغربـــي تجـــاوز المقـــدس، وهـــل أن  العقالنی

تهـــا الفكریـــة، یـــرى " رفیـــق حبیـــب" أنـــه لـــیس والعلمانیـــة تجـــاوزت المقدســـات فـــي مرجعی

صـحیحًا أن الحضـارة الغربیـة المعاصـرة بـال مقـدس، بـل هـي بـال ضـمیر مقـدس. فنـزع 

القداسة عن الدین والضمیر واألخالق أو بمعنى آخـر تنحیـة هـذه التكوینـات المعنویـة، 

المـادة یعني أن القداسة تم سـحبها مـن مجـال المتجـاوز للمـادة، إلـى  -وما یزال –كان 

نفسـها، فالحاصــل ان اللـذة أصــبحت مفهومـًا مقدســًا، وكـذلك مجتمــع الـوفرة، والرفاهیــة، 

  )٢(واالستهالك، وكل هذه المنظومة المادیة أصبحت مقدسة.

هكــذا نــرى أن الغــرب بعــد تمــرده علــى ســلطة الكنیســة ومرجعیتهــا، إتخــذ لنفســه   

وحاجاتــه المادیــة، وأتخـــذ  مرجعیــة أخــرى مســتمدة مــن العــالم المــادي والعقــل اإلنســاني

ـــدة، ألن  الحداثـــة كموضـــوع غربـــي قـــد شـــقت طریقهـــا  الحداثـــة كـــروح لحضـــارته الجدی

، وحــاول الغــرب دائمــًا ویحــاول التغییــر نحــو مــا )٣(بــاختراق التــراث أو التقلیــد ومحاربتــه

یراه اكثر عقالنیة وعلمانیة، ألن التغییر یعد قیمة حداثیة بعكـس المحافظـة التـي تمثـل 

وأدى هــــذا اإلدراك المــــادي للحیــــاة والكــــون  .)٤(یمــــة األساســــیة للمجتمعــــات التقلیدیــــةالق

                                                           
 وما بعدھا. ٣٠)، ص١٩٩٢) د. فتحي التریكي ورشیدة التریكي: فلسفة الحداثة، (بیروت: مركز اإلنماء العربي، ١
 .١٠) ص١٩٩٨ریة، (القاھرة: دار الشروق، ) د. رفیق حبیب: المقدس والح٢
 .٢٥-٢٤)ص ١٩٩٩) د. محمد خاتمي: مطالعات في الدین واإلسالم والعصر، (بیروت: دار الجدید، ٣
 .٢٩-٢٤)، ص١٩٩١) عبد المجید الشرفي: اإلسالم والحداثة، (تونس: الدار التونسیة للنشر، ٤
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 -النــاجم عــن الفصــل بــین الفكــر والمــادة والــروح والجســد، إلــى النزعــة الفلســفیة النفعیــة

األنانیــة، والنظــرة التــي تحــدد جــوهر الوجــود بالصــراع والتنــاقض، وافتــراض عالقــة بــین 

ما ویكرس الغربة بین البشر، ویستتبع نزوعـًا إلـى السـیطرة اإلنسان والطبیعة یباعد بینه

علــــى الطبیعــــة وامتالكهــــا والتصــــرف بثرواتهــــا مــــن دون حــــدود، لكــــون اإلنســــان ســــید 

  .)١(الطبیعة ومالكها حسب صیغة "دیكارت" الشهیرة

وكـــرس المرجعیـــة الجدیـــدة االهتمـــام األكثـــر والجـــوهري باالقتصـــاد، وجعلـــه مـــن   

هتماماتهـــا الفكریـــة والعلمیـــة ممـــا أدى إلـــى ازدیـــاد النزعـــة النفعیـــة الـــدعائم األساســـیة ال

ولكـن مـع ذلـك یـرى "هنتنجتـون" أن صـعود الغـرب كـان  والبراجماتیة في الفكر الغربي.

یعتمــــد علــــى ممارســــة القــــوة إلــــى حــــد كبیــــر، وعلــــى حقیقــــة أن التــــوازن العســــكري بــــین 

اد لصـالح األوروبیـین ویـرى األوروبیین وخصومهم فیما وراء البحـار كـان یمیـل باضـطر 

بأن مفتـاح نجـاح الغـربیین إلقامـة أول إمبراطوریـات كونیـة كـان یعتمـد تحدیـدًا علـى مـا 

  )٢(أطلق علیه "الثورة العسكریة".

وبناءًا علـى مـا ذكـر یتنـاول هـذا المبحـث األسـس الفكریـة للرؤیـة الغربیـة لـذاتها   

  وذلك بشرحها في المطالب التالیة :

یقــــول "ســــیرج التــــوش": (إن  المادیــــة وترســــیخ العلمانیــــة الشــــاملة: : المرجعیــــةأوال

ونـرى أن هـذه  )٣(المیتافیزیقا الغربیة تجزأ منذ أفالطون، وحدة الكینونة إلى مادة وروح)

المســألة تشــكل نقطــة مهمــة لتنــاول المرجعیــة المادیــة فــي الفكــر الغربــي، والبحــث عــن 

التـــــي ســـــاعدت علـــــى شـــــیوع وترســـــیخ  الجـــــذور الكامنـــــة فـــــي الفكـــــر والبیئـــــة األوروبیـــــة

العلمانیــة.ویتناول "علــي عــزت بیكــوفیج" هــذه الثنائیــة فــي الفكــر األوروبــي ویقــول: (لقــد 

ــــى ذلــــك فهمــــوا وجــــود  ــــا األوائــــل بوجــــود شــــیئین: العقــــل والمــــادة، وبنــــاءًا عل قــــال آباؤن

عنصرین، نظامین، عالمین من أصلین مختلفین، ومـن طبیعتـین مختلفتـین، لـم یصـدر 

ما عـــن اآلخـــر، وال یمكـــن اختـــزال أحـــدهما فـــي اآلخـــر) وبنـــاءًا علـــى ذلـــك یقســـم أحـــده

ــــیض، تیــــار یمثــــل الــــدین  المفكــــرین الغــــربیین إلــــى خطــــین أو تیــــارین علــــى طرفــــي نق

ـــم والتقـــدم، وذلـــك حســـب مـــدلوالت هـــذه  والمـــذهب اإلنســـاني، والتیـــار الثـــاني یمثـــل العل

                                                           
 .١٧٣الغرب في الفكر الماركسي، مرجع سابق، ص) میشال نوفل: المركزیة األوروبیة وعالقة الشرق ب١
 .٨٥) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص٢
 .٤٤) سیرج التوش:  تغریب العالم، مرجع سابق، ص٣



  

 

٤٤

ترجــــع كــــل اإلخفاقــــات اإلنســــانیة المفــــاهیم فــــي الفكــــر والتجربــــة األوروبیــــة. ویقــــول: (و 

إلنكـــار الـــدین االحتیاجـــات البیولوجیـــة لإلنســـان أو إلنكـــار المـــذهب المـــادي لتطلعـــات 

هـــذه الثنائیـــة التـــي یتحـــدث عنهـــا "بیكـــوفیج" متأصـــلة فـــي الفكـــر ) ١(اإلنســـان الروحیـــة) 

الغربـــــي و مترســـــخة فـــــي المجـــــاالت المختلفـــــة، یقـــــول: "هنـــــري لـــــوفیفر": (لقـــــد بلغـــــت 

ات والتمزقــات والثنئایــات تمامهــا، حیــث نجــد أمامنــا الحیــاة الخاصــة والعامــة، االنقســام

ـــذذ  الیـــومي والمتســـامي، الحاجـــات والرغبـــات، الطبیعـــة والثقافـــة، الطبیعـــة والتقنیـــة، التل

والحرمان. ویمكن أن نضیف إلیها قائمة أخرى مـن الثنائیـات التـي تبـدو  أكثـر انتمـاءًا 

دیولوجیا والواقــع، التمثــل والحضــور، الوســائل والغایــات، للفلســفة: الوجــود والفكــر، األیــ

ولـــو بحثنـــا عـــن جـــذور هـــذه الثنائیـــات فإنهـــا ترجـــع إلـــى  )٢(الممكـــن والمســـتحیل..الخ).

ثنائیـــة أساســـیة وجوهریـــة وهـــي التمییـــز بـــین عـــالم الشـــهادة وعـــالم الغیـــب، وبـــین المـــادة 

ـــروح، وبـــین الواقـــع والقیمـــة تمییـــزًا إقصـــائیًا أي أن  ال تمســـك بطـــرف یســـتلزم نكـــران وال

  )٣(الطرف  اآلخر.

ولكــن هــذا التمییــز اإلقصــائي كــان دائمــًا یــؤدي إلــى التصــعید مــن حــدة األزمــة   

ویساعد على تشطیر الحقیقـة كمـا تشـطر مصـیر اإلنسـان فیمـا بینهـا، ألنـه وكمـا یقـول 

"محمــد خــاتمي ":(ان تخریــب الفضــاء الحیــاتي باســم الحریــة ،ومناهضــة الحریــة باســم 

  )٤(لدفاع عن الدین ، هما وجهان لعملة واحدة، وعالمة على مرض تاریخي).ا

ومضــى الفكــر الغربــي علــى ثنائیاتــه الضــدیة، حتــى العصــور الحدیثــة وخاصــة   

بعـــد النهضـــة والتنـــویر، فقـــد ســـاهمت األفكـــار التـــي ظهـــرت فـــي هـــذه الفتـــرة فـــي هـــدم 

.وشـرع فـي تصـفیة )٥(جدیـدةالنظریات الثیولوجیة مـن أجـل إعـادة بنائهـا بمـواد وبطریقـة 

هـــذه الثنائیـــات لصـــالح المرجعیـــة المادیـــة وتغلیـــب عـــالم الشـــهادة وســـیادة العقـــل وٕاتبـــاع 

الواقــع واالقتصــار علــى هــذه المرجعیــة.یقول "برترانــد رســل": (كــان عصــر التنــویر فــي 

وعمــل الفكــر الغربــي  )٦(جــوهره عــودة إلــى تقــدیر النشــاط العقلــي المســتقل عــن الــدین).

                                                           
 .٢٨) علي عزت بیكوفیج: اإلسالم بین الشرق والغرب، مرجع سابق، ص١
 .١١٠) ، ص١٩٨٣بن رشد، ) ھنري لوفیفر: ما الحداثة، ت: كاظم جھاد، (بیروت: دار ا٢
، (فیرجینی�ا ١٩٩٨، ش�تاء/ ١١،ع/ ٣) فضیل دلیو: علم االجتماع الغربي وثنائیاتھ النظریة، مجل�ة إس�المیة المعرف�ة الس�نة/٣

USA٨١: المعھد العالمي لفكر اإلسالمي)، ص. 
 ٨٩)ص١٩٩٩) د. محمد خاتمي:الدین والتراث والحداثة والتنمیة والحریة،(القاھرة: دار نھضة مصر، ٤
 .١٢٢- ١١٩) د. نبیل السمالوطي: اآلیدیولوجیة وأزمة علم االجتماع المعاصر (اإلسكندریة: الھیئة المصریة  د.ت) ص٥
 .١٤٣) برتراند رسل: حكمة الغرب مرجع سابق، ص٦
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یخ أن للعقــل اســتقاللیة تامــة عــن كــل مــا یقــع خارجــه، فــال یمكــن إخضــاعه علــى ترســ

ـــة معـــاییر مـــن خارجـــه، مهمـــا كـــان نوعهـــا  ـــة، وال یمكـــن ألی ـــة أو غیـــر دینی ـــة دینی لرقاب

وبــــذلك أقامــــت العلمانیــــة قطیعــــة ) ١(ومضــــمونها أن تكــــون ذات أســــبقیة علــــى معــــاییره.

لمانیـــة الحدیثـــة علـــى التـــراث معرفیـــة مـــع فلســـفة الحكـــم الكهنـــوتي، وأسســـت النزعـــة الع

األوروبي القدیم وعلـى عقالنیـة التنـویر األوروبـي الحـدیث، التـي أحلـت العقـل والتجربـة 

وفـــي الحقیقـــة أن مفهـــوم العلمانیـــة والعلمنـــة غامضـــة بعـــض )٢(محـــل الـــدین والالهـــوت.

الشيء وهنالك تفسـیرات لعملیـة العلمنـة تتـراوح بـین مفـاهیم جزئیـة تقتصـر علـى قضـایا 

ائیــة وبســـیطة ومفــاهیم شـــمولیة وجذریـــة تجعــل مـــن العلمنـــة مشــروعًا حیاتیـــًا شـــامًال إجر 

  وذات أبعاد مختلفة.

یركـــز " جوتفرایـــد كـــونزلن" علـــى أربعـــة تفســـیرات مختلفـــة مـــن الزوایـــا النظریــــة   

  :)٣(الثقافیة، والدینیة والالهوتیة، وهي 

  العلمنة باعتبارها تراجع لسلطة الكنیسة. -أ

ما هو في األصل معتقـدات مسـیحیة إلـى مفـاهیم دنیویـة عـن البشـر  عملیة تحول -ب

  والعالم، كما في االشتراكیة الطوباویة.

العلمنــــــة باعتبارهــــــا نتیجــــــة مشــــــروعة وضــــــروریة مــــــن نتــــــائج العقیــــــدة المســــــیحیة  -ج

  البروتستانتیة.

ا العلمنة باعتبارهـا حقبـة جدیـدة ومترادفـة مـع فلسـفة التنـویر األوربـي، وأدت ظهورهـ -د

  إلى تالشي حقبة الدین الذي ینتمي إلى حقبة قدیمة من حقب التاریخ البشري.

ونالحــظ أن هــذه التفســیرات كلهــا تفســیرات مطروحــة وتمثــل جوانــب مهمــة مــن   

عملیـــة العلمنـــة، ففـــي البدایـــة بـــدأت العلمانیـــة بتراجـــع ســـلطة الكنیســـة، فـــأكثر تعریفـــات 

، عــن -الكنیســة-مؤسســات الدینیــة العلمانیــة شــیوعًا فــي الغــرب والشــرق هــي فصــل ال

 Separation of Church، والعبارة باإلنجلیزیة هي "-الدولة-المؤسسات السیاسیة 

and State ویعـرف "أودي" مفهــم العلمانیـة فــي ضـوء نـوعین مــن التغییـر الجــوهري ،"

                                                           
 .٣٦٢)، ص١٩٩٨) د. عادل ضاھر: األسس الفلسفیة للعلمانیة" (بیروت: دار الساقي، ١
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وهـذا یعنـي أیضـًا )١(في التفكیر هما :(اختفاء طابع القداسة، وتحقیق عقالنیة التفكیر).

تنحــي الكنیســة نظریــًا وعملیــًا، إن هــذا التراجــع للكنیســة كــان نتیجــة لثــورة عامــة علیهــا 

حتى البروتستانتیة المسیحیة كانت تؤید ذلك، ویقول "جون راندال": (ذهـب "لـوثر" إلـى 

أن صــالح اإلنســان یجــب أال یكــون بــدافع مــن الســماء وال الخــوف مــن الجحــیم. ولكــن 

كــذا أصــبح الــدین شــیئًا منعــزًال ال روحــًا تمــأل الحیــاة العتقــاده بــأن الصــالح خیــر . وه

  )٢(بكاملها).

ــــى  ــــة وعل ــــة المادی ــــى  المرجعی ووصــــل األمــــر بكثیــــر مــــن الغــــربیین فــــي اعتمــــادهم عل

العقالنیة واالبتعاد عن مرجعیـة الكنیسـة إلـى أكثـر مـن ذلـك، بحیـث أصـبح لسـان حـال 

(نشــكرك اللهــم علــى نعمتــك،  اإلنســان األوروبــي بعــد التقــدم فــي العلــوم الطبیعیــة یقــول

  )٣(ولكنا بغیر حاجة إلیك).

وبدأت الخطوات نحو العلمانیة كمتتالیة طویلة، بدأت بفصـل السیاسـة أوًال عـن   

الــــــــــدین وأخالقیاتــــــــــه، وبعــــــــــد ذلــــــــــك الجوانــــــــــب األخــــــــــرى االقتصــــــــــادیة واالجتماعیــــــــــة 

سیاســیة ) فــي كتاباتــه الضــرورة ال١٥٢٧-١٤٦٩والمعرفیة،فعنــدما تنــاول "مكیــافیللي" (

وكمــا أورد  .)٤(حــاول أن یفصــلها عــن األخــالق والــدین ویعالجهــا كقضــیة قائمــة بــذاتها

"تومــاس فــور هلــت" فــي "معجــم علــم االجتمــاع المعاصــر"، أن كلمــة "علمــاني" كانــت 

" وأحیانــــًا بمعنــــى "ال عالقــــة لهــــا anti-religiousتســــتخدم بمعنــــى "معــــاد للــــدین" أو "

  )٥(".non-religiousبالدین" أو "

ولكــن هــذا الحیــاد النســبي الــذي كــان متبعــًا فــي البدایــة تجــاه الــدین بــدأ یضــعف   

أمـام الحملـة الكبیــرة والتحـول الشــامل نحـو العلمانیـة فــي الغـرب، یقــول "هـارفي كــوكس" 

عــــن العلمانیــــة بأنهــــا (عملیــــة تاریخیــــة ال تقبــــل العــــودة إلــــى الــــوراء، یــــتخلص خاللهــــا 

وصایة الضبط الدیني ووجهات النظر الكونیة التـي المجتمع وتحرر الثقافة من تأثیر و 

ویقــول "بیتیــریم ســوروكین": (إن )٦(تســتند بشــكل مباشــر إلــى الغیبیــات أو المیتافیزیقــا).

الثقافــة األوروبیــة منــذ القــرن الســادس عشــر وحتــى القــرن العشــرین هــي ثقافــة حســیة، 
                                                           

 ٣١) ص١٩٩٢) د.نبیل السمالوطي:الدین والتنمیة في علم االجتماع،(اإلسكندریة:دار المطبوعات الجدیدة،١
 .٢٣٠)، ص١٩٦٥الحدیث، ترجمة جورج طعمة، (بیروت: دار الثقافة ،  ) جون راندال: تكوین العقل٢
 .٦)، ص١٩٦٢) یوسف كرم: تاریخ الفلسفة الحدیثة، (مصر: دار المعارف، ٣
 .٢٧) ص١٩٩٠) د.مھدي محفوظ:اتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیث،(بیروت:المؤسسة الجامعیة،٤
 ٦٠) ص٢٠٠٠علمانیة تحت المجھر،(بیروت: دار الفكر،) د.عبد الوھاب المسیري و د.عزیز عظمة:ال٥
 .٣٢) د. نبیل السمالوطي: الدین والتنمیة في علم االجتماع، مرجع سابق، ص٦



  

 

٤٧

لــى ترســیخ العلمانیــة وبــذلك ســاعدت المرجعیــة المادیــة ع)١(قائمــة  علــى القــیم المادیــة).

الشاملة في الفكر الغربي، وتزامن مع هذا الترسـیخ التبنـي الواسـع لقـیم الحداثـة، وجعـل 

اإلنســـان فـــي مركـــز الكـــون، واإلیمـــان بعقیـــدة التقـــدم، واإلیمـــان العمیـــق بعقـــل اإلنســـان 

وقدرته على حل كافة المشاكل. ویمكـن أن نشـیر إلـى النقـاط األساسـیة التـي اعتمـدتها 

  :)٢(الغربي الفكر

  االعتماد على  العقل اإلنساني وتغلیبه على الوحي. -أ

رجحان جانب الفعل والعمل، بمعنى النظر إلى العمل بوصفه قیمـة مطلقـة، وهـذا  -ب

  أدى إلى النفعیة.

رجحـــــان الالنهـــــائي ، واعتمـــــاد فكـــــرة النمـــــو الكمـــــي غیـــــر المحـــــدود فـــــي اإلنتـــــاج  -ج

  واالستهالك. 

ة انطلقــت مــن نظــرة أوســع وأشــمل هــي النظــرة اإلنســانیة، هكـذا نــرى أن العلمانیــ  

التــي مجــدت اإلنســان كمحــور للكــون ونظــرت إلیــه علــى أنــه ســید نفســه وحــر اإلرادة، 

ــــق  ــــات لتحقی ــــة كوســــیلة للتنظــــیم االجتمــــاعي ولتســــخیر كافــــة اإلمكانی ونــــادت بالعقالنی

حاجـــــــــــات اإلنســـــــــــان وســـــــــــعادته، والدیمقراطیـــــــــــة كأســـــــــــاس لعالقـــــــــــة الفـــــــــــرد بالدولـــــــــــة 

ولكـــن العلمانیــــة الشـــاملة رؤیــــة واحدیـــة طبیعیـــة مادیــــة تصـــفي الثنائیــــات )٣(والمجتمـــع.

فتلغـــي الحیـــز اإلنســـاني تمامـــًا، إذ ال یوجـــد فیهـــا مجـــال ســـوى لحیـــز واحـــد هـــو الحیـــز 

الطبیعي/المـــادي، وتتفـــرع عــــن هـــذه الرؤیــــة منظومـــات معرفیـــة حیــــث تعتبـــر الحــــواس 

ا رؤیة أخالقیة إذ ال یوجد أیة قـیم أخالقیـة والواقع المادي مصدر المعرفة ،وتتفرع عنه

ثابتــة، ورؤیــة تاریخیــة إذ یتبــع التــاریخ مســارًا واحــدًا وســیؤدي إلــى نهایــة واحــدة، ورؤیــة 

لإلنسـان إذ اإلنســان جــزء ال یتجــزأ مــن الطبیعــة/المادة. كــل هــذا یعنــي أن كــل األمــور، 

ال قداسة لها، مجـرد مـادة  في نهایة األمر وفي التحلیل األخیر، تاریخانیة زمنیة نسبیة

  )٤(استعمالیة.

                                                           
) الھادي أحمد خلیفة: إشكالیة التعایش بین اإلسالم والغرب في عصر الھیمنة الغربیة ، رس�الة دكت�وراه مقدم�ة إل�ى جامع�ة ١

 .٧٦، ص٢٠٠٠الخرطوم،
 .٣٨-٣٥جارودي:  في سبیل حوار الحضارات مرجع سباق، ص  ) روجیھ٢
 .١٨٠-١٧٩، ص٤)،ج١٩٩٠)د.عبد الوھاب الكیالي(محرر): موسوعة السیاسیة، (بیروت:المؤسسة العربیة،٣
 .١٢١) د. عبد الوھاب المسیري ود. عزیز عظمة: العلمانیة تحت المجھر، مرجع سابق، ص٤



  

 

٤٨

ویجدر بنا أن ننهي هذا المطلب بمسح لحال العلمانیة الیـوم فـي الغـرب، حیـث   

علــى المســتوى الفلســفي نجــد الوضــعیة المنطقیــة والوجودیــة والبراجماتیــة بنســب متفاوتــة 

فإنـه یتـوزع وتأثیرات متباینة في الدول الغربیة، وعلى المستوى الفردي لإلنسان الغربـي 

موقفــه مــن الــدین بــین التجاهــل والشــك والالمبــاالة واإللحــاد، وبعــض االهتمــام باإلیمــان 

حیــث یتزایــد االهتمــام بالمعتقــدات األصــولیة اإلنجیلیــة الیمینیــة، وعلــى مســتوى الدولــة 

فـــإن الدســــتور علمـــاني مــــع الســـماح لألحــــزاب المســـیحیة اإلصــــالحیة، وعلـــى مســــتوى 

الكاثولیكیــة المتمثلــة فــي "فاتیكــان" ال تــزال أكبــر مؤسســة دینیــة المؤسســات الدینیــة فــإن 

ــــــم والفكــــــر  ــــــدین والعل ــــــین ال ــــــق ب مســــــیحیة، وتحــــــاول المؤسســــــات البروتســــــتانتیة التوفی

 )١(الحدیث.

فـي هـذا المطلـب نشـیر إلـى  : انفصال العلم والتقنیـة عـن الغائیـة والقـیم األخالقیـة:اثانی

رؤیـــة الفكریـــة للغــرب، وعملـــت علـــى تبلـــور إحــدى األســـس التـــي نعتبرهـــا أثــرت علـــى ال

تصـــور معـــین لـــذات الحضـــاریة الغربیـــة، وهـــي مســـألة انفصـــال القـــیم عـــن العلـــم. مـــن 

األمـــور التـــي یتفـــق علیهـــا الكثیـــر مـــن البـــاحثین، هـــي أن الخبـــرة األوروبیـــة مـــرت فـــي 

  .)٢(تطورها التاریخي بمراحل ثالث: الزراعة ثم الصناعة ثم مرحلة العلم والتكنولوجیا

ویجــدر اإلشــارة إلــى أن العلــم ومنــذ عصــر النهضــة األوروبیــة كــان یمثــل التیــار   

الرئیســي، ونشــأ العلــم مــن أجــل إعطــاء غطــاء نظــري بــدیل عــن المــوروث القــدیم الــذي 

أثبتت التجربة أخطاؤه ولكن وكما یشیر "توبي .أ.هف" فـي كتابـه "فجـر العلـم الحـدیث" 

ي: (العالمیــة والجماعیــة والتجــرد عــن الهــوى ارتــبط النشــاط العلمــي بموجبــات أربعــة وهــ

وهـــذا االرتبـــاط للنشـــاط العلمـــي بهـــذه الصـــفات مـــن جهـــة ومســـألة  )٣(والشـــك المـــنظم).

المرجعیــة المادیــة وتفشــي العلمانیـــة فــي التفكیــر مــن جهـــة أخــرى ســاعد علــى أن یبـــدأ 

افیزیقي العلـم والنشــاط العلمــي واالختــراع التقنــي فــي جــو بعیــد عــن ســیطرة التفكیــر المیتــ

الذي كان سائدًا قبل ذلـك، وأدى هـذا التمییـز إلـى أن تظهـر القـیم والغایـات ومـا یتعلـق 

بها كحقل منفصل عن مجال العلم  التجریبي. وأكثر مـن ذلـك سـاعد علـى البحـث فـي 

                                                           
 ١٤٤-١٤١واألثر في الشرق والغرب، مرجع سابق ، ص) د. زكریا فاید: العلمانیة النشأة ١
 .١٦٣) ص ١٩٨٢، ٥٦)انطونیوس كرم: العرب أمام تحدیات التكنولوجیا،(الكویت، سلسلة عالم المعرفة/٢
 ٤٠-٣٩)ص٢٠٠٠الغرب(الكویت:سلسلة عالم المعرفة،-الصین-) توبي أ.ھف: فجر العلم الحدیث:اإلسالم٣



  

 

٤٩

ومنفصـلة )١(مجال القیم والغایات بمناهج العلوم الجدیـدة.فاعتبرت القـیم كنتاجـات للعقـل

وكما یقول "ولتر سـتیس": (فحـدث أول نقلـة خطیـرة فـي مجـال  عن أیة مصادر أخرى،

ـــى  األخـــالق بـــأن تحولـــت القـــیم واألخـــالق مـــن موضـــوعیة إلـــى ذاتیـــة، ومـــن مطلقـــة إل

، ففــي الثقافــة الحدیثــة كــل شــئ نســبي ولــیس ثمــة شــئ مطلــق، فلــیس هنالــك )٢(نســبیة)

إیمـان بوجـود معنـى مبادئ أولیة، وال قـیم نهائیـة، و ال عقائـد راسـخة ال فكـاك منهـا وال 

كمــا أشــرنا فــي األجــزاء الســابقة مــن هــذا المبحــث. وكانــت االتهامــات  )٣(غــائي للحیــاة

دائمًا تنصب على القیم التقلیدیة وهي قبل كـل شـئ األخـالق الفردیـة المرتبطـة بالـدین، 

هكـذا وكمـا یـرى " حسـن ) ٤(ودفعت ذلك إلى ما سمي في زمن الحق بالفراغ العـاطفي.

وعي األوروبي مشروعه المعرفـي عـن مشـروعه األخالقـي، وفصـل بـین حنفي" فصل ال

" Value Freeوذلك حتى تصبح العلـوم محایـدة، وخالیـة مـن القیمـة " )٥(الواقع والقیمة

وذلــك بخــالف القــرون الوســطى التــي كانــت البحــوث العلمیــة مرتبطــة بالفلســفة والــدین 

  والمسؤولیة األخالقیة.

ام الغـرب بتصـور علـم ال یهـدف إال إلـى الزیـادة مع بـدایات العصـور الحدیثـة قـ  

، ولكـن هنـاك مـن یـرى بـأن )٦(الكمیة للوسـائل ومتناسـیًا البحـث عـن األهـداف والغایـات

الغرب جعـل مـن التقـدم قیمـة میتافیزیقیـة، یقـول "كـارل مانهـایم": (إن الفلسـفة الوضـعیة 

هـــا بأنهـــا تقـــف موقفـــا ألزمـــت نفســـها بأحكـــام میتافیزیقیـــة وأنطولوجیـــة، بـــالرغم مـــن ادعائ

معارضــا ضــد التحیــزات والمــزاعم المیتافیزیقیــة، لعــل إیمانهــا بالتقــدم وواقعیتهــا الســاذجة 

، ومــن هنـــا فـــإن مفهـــوم )٧(فــي حـــاالت خاصـــة أمثلـــة علــى تلـــك األحكـــام االنطولوجیـــة)

التقدم قد  ارتبط بفكرة خطیة التطور التاریخي كمنطلق، والسعي نحو تكریس وتكـدیس 

  )٨(ایة.المادة كغ

                                                           
اع دراس�ة نقدی�ة لعل�م االجتم�اع الرأس�مالي، ت: س�میر نع�یم وأحم�د ف�رج، (الق�اھرة: دار ) ج. أوسیبوف: قضایا علم االجتم١

 .١٣٢)، ص١٩٧٠المعارف، 
 .١٢٩) والتر ستیس: الدین والعقل الحدیث، مرجع سابق، ص٢
 .٥٦)، ص١٩٥٩) تشارلس فرانكل: أزمة اإلنسان الحدیث، ت:د. نقوال زیادة، (بیروت: دار مكتبة الحیاة، ٣
 .١٥٣)، ص١٩٩٠الفال:  المكان والسلطة، ت: د. عبد األمیر إبراھیم، (بیروت: المؤسسة الجامعیة، ) بول ك٤
 .٧٣٠) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص٥
) د. حسن جارودي: كیف صنعنا القرن العشرین، نقالً عن عرض للكتاب في مجلة حصاد الفكر، (القاھرة: مركز اإلع�الم ٦

 .٢١، ص٢٠٠٠، فبرایر/٩٦بي)، السنة الثامنة، العدد/العر
) كارل مانھایم: األیدیولوجیا والطوباویة مقدمة في علم اجتماع المعرفة، ت: عبد الجلیل الطاھر، (بغداد، مطبعة اإلرش�اد، ٧

 .١٧٠)، ص١٩٦٨
 .٣٥٦، ص٢)، ج١٩٨٢، ) لویس ممفورد: أسطورة اآللة: بنتاغون القوة، ت: إحسان حصني، (دمشق: وزارة الثقافة٨



  

 

٥٠

ونتیجة لذلك أصبح الظن السائد هـو أن التقـدم فعـل حـر تلقـائي، یحكمـه العقـل   

اإلنساني المجرد مـن كـل القیـود، والمـدفوع نحـو تحقیـق المصـلحة المباشـرة، والتـي هـي 

غالبًا الرفاهیة وتلك الرؤیة مادیة في جوهرها، ألنها تعرف التقدم من خالل االسـتخدام 

أي قیود أخالقیة أو قیمیة أو دینیة. وهكـذا أصـبح العلـم یسـیر واالستغالل المطلق من 

على طریق، واألخالق على طریق آخر، وأصبح االنفصال بین العلم والضـمیر شـائعًا 

ــــة  ــــي القــــرن التاســــع عشــــر ونزعاتهــــا العلمانی ــــك خاصــــة ف ــــة وذل فــــي المجــــاالت الثقافی

القیمة، والتجریـب عـن  المتصاعدة،  وتزاید معدل انفصال الحقائق والعلم الطبیعي عن

العقل، بحیث أصبح التجریب المنفصل عن أیـة غایـات إنسـانیة أو أخالقیـة، هـدفًا فـي 

  حد ذاته، وترجم هذا نفسه إلى ما یسمى العلم المحاید، المتجرد تمامًا من القیمة.

وأبــدعت الــذات الغربیــة اآلالت التــي لـــم تســتطع الســیطرة علیهــا، حیــث قادتهـــا   

ت الحیــاة أرقامــًا، وأضــحت الســعادة تقــاس بقــدر مــن وحــدات حراریــة بعقــل آلــي، فصــار 

وهرمونات، وصار العصر عصر "كم" یخضع الضمیر فیه للنزعة الكمیـة، كمـا صـار 

عصــــر النســــبیة األخالقیــــة، فلــــم یعــــد أحــــد یــــدرك معنــــى الفضــــیلة المطلقــــة ألن القــــرن 

یفهــم شــیئًا وراء العشــرین، وهــو قــرن العقــل الوضــعي الــذي یشــبه عقــل اآللــة، لــم یعــد 

ویضرب " عبد الوهـاب المسـیري" مثـاًال یوضـح فیـه مـدى  )١(التصورات النسبیة للمادة.

خطـــورة هـــذا االنفصـــال بـــین العمـــل اآللـــي التجریبـــي وبـــین القـــیم والمرجعیـــة األخالقیـــة، 

وذلك في صنع األسـلحة الكیمیاویـة، فمـثًال تقسـم عملیـة إنتـاج المبیـد البشـري إلـى عـدة 

ة، كــل وظیفــة تشــكل حلقــة تــؤدي إلــى مــا بعــدها وحســب. وألنهــا مجــرد وظــائف صــغیر 

حلقة، فهي محایدة تمامًا وال معنى لهـا، إذ ال یوجـد أي مضـمون خلقـي لعملیـة إضـافة 

محلول آلخر. وال یتحمل أي شخص مسـؤولیة إبـادة البشـر، إذ أن مسـؤولیة العامـل أو 

وهــذا مــا كــان یقصــده ) ٢(قیــة.الموظــف مســؤولیة فنیــة تكنوقراطیــة ولیســت مســؤولیة أخال

"مـــاكس فیبـــر" عنـــدما كـــان یـــرى بـــأن ترشـــید الحضـــارة الغربیـــة الحدیثـــة ینصـــرف إلـــى 

اإلجـــراءات وحســـب، وال ینطبـــق علـــى األهـــداف، فهـــو ترشـــید مـــادي وٕاجرائـــي وأداتـــي، 

منفصل عن القیم والعاطفة وأنه لهذا السبب سینتهي باإلنسان إلى ما سـماه بــ "القفـص 

                                                           
 .١١٧)، ص١٩٨١) مالك بن نبي: وجھة العالم اإلسالمي ت: عبد الصبور شاھین/ (دمشق: دار الفكر، ١
 .٣٣)  د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، مرجع سابق، ص٢
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ان یقـــــول: (ســـــیكون هنـــــاك أخصـــــائیون ال روح لهـــــم وعلمـــــاء ال قلـــــوب الحدیـــــدي" وكـــــ

  )١(لهم).

مفكـــر –ومــن حقنـــا أن نتســـاءل مــاذا كانـــت النتیجـــة ؟ یقــول "داریـــوش شـــایغان"   

: (لقــد اختــل التــوازن بصــورة نهائیــة، انقلبــت القــیم والظــروف، ولــم تعــد الحقیقــة -إیرانــي

نولـــوجي، والفكـــر التقنـــي التجریبـــي ســـوى إرادة القـــوة المرتســـمة علـــى وجـــه اإلنســـان التك

الموجه حصرًا إلى  الغایات العملیة، وفك سحر الطبیعـة، واختـزال اإلنسـان إلـى حـدود 

إن العلـــم یتقـــدم، وان التكنولوجیـــا تتقــــدم، ولكـــن اإلنســـان هـــو  الـــذي یــــدفع )٢(الغرائـــز).

خـر الثمن، فقـد تحطمـت وحـدة اإلنسـان إلـى جـزأین : جـزء یسـمى الكـائن المعنـوي، واآل

وعملیًا أصبحت اآللة هي سیدة  اإلنسان، وأصبح اإلنسان فـي )  ٣(الكائن الموضوعي.

خدمتها یقوم تطورها وصیانتها وحمایتها، كما یقول "صادق األسـود": (إن التقنیـة تحـل 

  )٤(عبودیة اإلنسان لآللة محل عبودیة اإلنسان لإلنسان).

جیــــة تحــــول المجتمــــع إلــــى ومــــن الناحیــــة السیاســــیة أصــــبحت المركزیــــة التكنولو   

صـــناعي" وتجعـــل الدولـــة آلـــة ضـــخمة وذات جهـــاز بیروقراطـــي رهیـــب -مجتمـــع "تكنـــو

یشــعر الفــرد أمامــه بــالعجز وعــدم الفاعلیــة ویفقــد أســباب مراقبتــه فضــًال عــن مقاومتــه، 

وعلــى مســتوى العالقــات بــین البشــر  )٥(وهــذا مــا أطلــق علیــه اســم "الدكتاتوریــة الناعمــة"

اول أن یجعـــل مـــن إشـــعاعه العـــالمي نوعـــًا مـــن الهیمنـــة التـــي تؤكـــد واألمـــم، الغـــرب یحـــ

ـــى حســـاب الشـــعوب األخـــرى ـــي عل ـــك مـــن خـــالل  )٦(التمركـــز الغرب ویمكـــن أن نـــرى ذل

الحروب الكثیرة التي تؤجج التقنیة العسكریة نارها یومًا بعـد یـوم، والرعـب النـووي الـذي 

ــاة المالیــین إلــى لحظــات یائســة النتظــار المــوت ال مرتقــب. ویكفــي أن نشــیر یحــول حی

إلى أن الحروب الكثیرة في هذا القرن، وخاصة الحربان العالمیتان والـدمار الـذي لحـق 

ــاة وفقــدان األمــل  بالعــالم وبأوروبــا خاصــة، ســاعدت علــى تنــامي الشــعور بعبثیــة  الحی

باالستمرار في الحیاة، وانعكس ذلك بشـكل واضـح فـي الفلسـفة الوجودیـة التـي انتشـرت 
                                                           

 .٣٦، ص ) د. جواتفراید كونزلن: مأزق المسیحیة والعلمانیة في أوروبا.  مرجع سابق١
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كثیرة، التي تدعو إلى التحـرر والفردیـة واالحتجـاج علـى مجتمـع فقـد مبـررات  في بلدان

  )١(وجوده، والشعور بالغثیان والعبث والعدمیة.

وأخیــرًا نشــیر إلــى اآلثــار الســلبیة الســتخدامات التقنیــة والتكنولوجیــا علــى البیئــة   

و "كارثــة الطبیعیــة، وذلــك فقــط باإلشــارة إلــى بعــض العنــاوین الرئیســیة لكتــاب واحــد وهــ

العصـــر"، ومـــن العنـــاوین نـــرى: ثقـــب األوزون، األمطـــار الحامضـــیة، مخـــاطر الطاقـــة  

ــاه، واإلرهــاب البیئــي...الخ. ویمكــن )  ٢(النوویــة، النفایــات، المخــاطر علــى البحــار والمی

أن نالحـــظ مـــن خـــالل هـــذه العنـــاوین مـــدى الكارثـــة التـــي تلحـــق بالبیئـــة وباإلنســـان مـــن 

لتقنیـــة بعیـــدًا عـــن القـــیم والغایـــات والشـــعور بالمســـؤولیة تجـــاه جـــراء االســـتخدام النفعـــي ل

  األجیال القادمة من البشریة.

یتحـــدث "جـــان جـــاك  : المنفعیـــة وتبنـــي األســـلوب التملكـــي واالســـتهالكي للحیـــاة:اثالثـــ 

شوفالیه" عن أربع كلمات أساسیة، ویعتبرها كلمات جدیدة ومحطمة للمعتقدات الیقینیـة 

حولــــت إلـــى رایــــات فــــي عصــــر األنـــوار، وهــــي (الفــــرد، العقــــل، القدیمـــة، بحیــــث أنهــــا ت

ـــة التـــي اعتمـــد علیهـــا  )٣(الطبیعـــة والســـعادة). ـــا إلـــى البدای وهـــذه الكلمـــات تلفـــت انتباهن

  المشروع الغربي، واتخذها بمثابة نقاط أساسیة ومركزیة في المستقبل.

ي إن هــذه الكلمــات لــم تــأت مــن الفــراغ، فمــثال ســاهمت حركــة اإلصــالح الــدین  

كثیــــرًا فــــي ترســــیخ معــــاني الفردیــــة عنــــد اإلنســــان الغربــــي، یقــــول "جــــورج بــــوردو": (إن 

اإلصــالح یظهــر للــبعض كمحــرك لنزعــة ذاتیــة مطلقــة تتــرك للضــمیر مســؤولیة تأســیس 

وكــل ذلــك جـــاءت  )٤(كــل القــیم الفردیــة واألخالقیـــة، أنــه یبــدو كمدرســة للفردیـــة نفســها)

حق الفــرد تحــت وطــأة حكــم الكنیســة باســم نتیجــة لطغیــان جماعیــة القــرون الوســطى وســ

  مصلحة  الجماعة.

وبــدأ مفهــوم "الفــرد" و"الفردانیــة" یظهــر شــیئًا فشــیئًا حتــى أصــبح القیمــة المركزیــة   

في التصور الغربي، یرى "لویس دیمون" في كتابه "محاولـة حـول الفردانیـة" بأنـه یمكـن 

إلنســان الفــرد باعتبــاره ذاتــًا تعریــف الفردانیــة كــاآلتي: (أیدیولوجیــة تعطــي قیمــة كبــرى ل
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وحصـل  )١(قیمیة منفصلة ومستقلة عن غیرها ال تعیـر اهتمامـًا للمجموعـة االجتماعیـة)

تطــور نــوعي فــي مفهــوم الفــرد باتجــاه تمحــوره حــول قیمتــي الحریــة والمســاواة كقیمتــین 

أساسیتین، وكان ذلك في أحد أبعاده انعكاسًا للصراع األساسي في الغرب بین الحریـة 

االستبداد في مختلف أشكاله. ووجهت الفردانیة والحریة الشخصیة نظـر اإلنسـان إلـى و 

 )٢(التفكیـر فـي ذاتـه ومحاولـة الوقـوف علـى تحقیـق سـبل سـعادتها الحاضـرة فـي الحیـاة.

وٕاحـــدى الوســـائل المهمـــة لتحقیـــق الســـعادة تبلــــورت فـــي التأكیـــد علـــى الملكیـــة الفردیــــة 

صــبحت الفردانیــة والمحافظــة علــى حــق الملكیــة وصــیانتها وحمایتهــا لكــل فــرد. حتــى أ

ـــایز صـــالح أبـــو جـــابر": (إن أســـس الرأســـمالیة  مـــن أســـس الرأســـمالیة كنظـــام، یقـــول "ف

الحدیثة هي أربعة: الفردیة والملكیـة الخاصـة وقـانون تكـدیس األمـوال وقـانون المنافسـة 

  )٣(الحرة).

واإلیمـــان  وهكـــذا أطلـــق عصـــر النهضـــة فـــي أوروبـــا قـــوة هائلـــة لســـلطان العقـــل  

بالحریات الفردیة وبقدرات الفرد على التغییر والسـیطرة علـى الطبیعـة، وأصـبح المقدمـة 

ـــي ســـتقوم علیهـــا الرأســـمالیة الصـــناعیة. ـــة لظهـــور اللیبرالیـــة االقتصـــادیة الت  )٤(التاریخی

وســاهمت فــي ترســیخ الحریــة االقتصــادیة مجموعــة مــن المفكــرین مــن أمثــال ریكــاردو، 

)  علـى أن المصـلحة ١٧٩٠-١٧٢٣م، فمـثًال أكـد (آدم سـمیث سمث ومالتوس وغیـره

الذاتیة الطبیعیة تدفع الناس إلى تحسین مراكزهم، ومن هنـا ینشـأ تقسـیم العمـل، ویـروح 

وتبنى فرضیته األساسـیة علـى أنـه  )٥(كل شخص یعمل على استغالل مهارته المناسبة

، ودعـم "سـمث" فـي )٦(عـامإذا تابع كل امرئ مصلحته الفردیة، فسوف یتحقق الرخـاء ال

كتابـــــه "ثـــــروة األمـــــم" أطروحـــــة التناســـــق الجـــــوهري بـــــین المنفعـــــة الشخصـــــیة والمنفعـــــة 

  .)٧(العامة
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 .١١٣) روجیھ جارودي: أمریكا طلیعة االنحطاط، مرجع سابق، ص٦
 .٣٢٧) جان توشار وآخرون: تاریخ الفكر السیاسي، مرجع سابق، ص٧



  

 

٥٤

ومـــع تطـــور وتقـــدم الصـــناعة ســـاد االعتقـــاد لـــدى الكثیـــرین بـــأن التصـــنیع جعـــل   

ومـــن أجــــل  )١(الســـعادة أكثــــر ســـهولة فــــي الحصـــول علیهــــا مـــن أي وقــــت فـــي التــــاریخ

الشخصــــیة والســــعادة والمصــــلحة العامــــة أصــــبح االهتمــــام الحصــــول علــــى المصــــلحة 

  )٢(باالقتصاد یحتل مرتبة مهمة، وأصبح االقتصاد السیاسي بمثابة دیانة دنیویة.

عنـــــد علمـــــاء االقتصـــــاد -ولكـــــن یجـــــب أن نشـــــیر إلـــــى أن القیمـــــة االقتصـــــادیة   

ال تتمثـــل فـــي العمـــل النـــافع وحســـب، بـــل فـــي العمـــل الـــذي یتـــوخى تحقیـــق  -السیاســـي

. وهــــذا مــــا مهــــد الطریــــق لظهــــور النفعیــــة )٣(عــــة یمكــــن التعبیــــر عنهــــا بلغــــة األرقــــاممنف

). ١٨٣٢-١٧٤٨وعلـــى یـــد "جرمـــي بنثـــام" ( -خاصـــة فـــي إنجلتـــرا-ومـــذهب المنفعـــة 

یعتبــر "بنثــام" أن نظریــة المنفعــة تقــوم علــى عامــل ذاتــي عنــد اإلنســان، وهــو  إحساســه 

الــذي یسـلكه، حیــث یـرى أن الطبیعــة بقـدر معـین مــن اللـذة أو األلــم تجـاه نمــط السـلوك 

وضــعت البشــریة تحــت حكــم ســیدین همــا :األلــم واللــذة، فهمــا وحــدهما یــدالن علــى مــا 

وهــذا  )٤(یجــب أن نفعلــه، ویقــرران مــا ســنفعله، ویلتصــق بهمــا معیــار الصــواب والخطــأ.

یعنــي أن اللــذة هــي الشــيء الوحیــد الــذي هــو خیــر فــي ذاتــه واأللــم هــو الشــيء الوحیــد 

  )٥(شرفي ذاته، والسعادة تشمل اللذة والتخلص من األلم. الذي هو

ــة    ــام" نقــدًا قاســیًا لنظریــات الحــق الطبیعــي والعدال وعلــى هــذا األســاس وجــه "بنث

الطبیعیة وحقوق اإلنسان، المستند إلى القانون الطبیعي الذي یعـد فـي ذاتـه وهمـًا، ألن 

ي التـي تولـد الحقـوق الواقعیـة، حتـى القوانین الواقعیة المستندة إلى معیار اللذة واأللم ه

وصــل بــه األمــر بــأن وصــف اإلعالنــات الفرنســیة لحقــوق اإلنســان والمــواطن باعتبارهــا 

  )٦(عمًال میتافیزیقیا أو سفسطات فوضویة.

لقــد ارتكــز أخــالق اللــذة والســعادة الغربیــة علــى مســلمة مزدوجــة، متفقــة مــع روح   

أنهــــا عقالنیــــة، بمعنــــى أن أساســــها هــــي  )٧(األنــــوار، وهــــي مســــلمة العقالنیــــة والفردیــــة
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٥٥

ــا والتكــالیف، أو حســب تعبیــر "فیلیــب بــرو": (إنهــا نظریــة الحســاب  التســویة بــین المزای

وأنهـــا فردیـــة، ألن المجتمـــع بـــرأي "بنثـــام" لـــیس أكثـــر مـــن مجموعـــة أفـــراد،  )١(العقالنـــي)

بحیـــــث أن مصـــــلحته ال یمكـــــن أن تكـــــون مغـــــایرة لمجمـــــوع مصـــــالح هـــــؤالء، ولتحقیـــــق 

لح األغلبیـــة تقــدم باقتراحاتـــه لتعــدیل الدســـتور اإلنجلیــزي، وتعمـــیم حــق االنتخـــاب مصــا

  )٢(وٕاعادتها سنویًا وأن یكون البرلمان مندوبًا عن الشعب.

) حیـــث ســـاهم فـــي ١٨٧٣- ١٨٠٦وجـــاء بعـــد "بنثـــام"، "جـــون ســـتیورات مـــل (  

اعیـة، وخـرج تطویر مذهب المنفعة، وحاول أن یقیم نوعًا من التوازن بین الفردیة والجم

علـــى مـــذهب أســـتاذه فـــي طبیعـــة المنفعـــة، فقـــد فضـــل "بنثـــام" منفعـــة الفـــرد علـــى منفعـــة 

  ) ٣(المجتمع، بینما فضل "مل" منفعة المجتمع على أن ال تطغى على حریة  الفرد.

فـــي نفـــس االتجـــاه یمكـــن أن نعتبـــر الذرائعیـــة التـــي انتشـــرت فـــي أمریكـــا إحـــدى            

عمــــل فــــي التصــــور الغربــــي واقتــــران العمــــل والفكــــرة بمــــدى تجلیــــات رجحــــان الفعــــل وال

اســـتفادتها ونفعهـــا فـــي الواقـــع وتحـــت  التجربـــة. وظهـــرت الذرائعیـــة أو البراجماتیـــة فـــي 

الوالیـــات المتحـــدة علـــى یـــدل "شـــارلز بیـــرس"، بیـــد أنهـــا أخـــذت أشـــمل صـــورها وأكثرهـــا 

) و "جـون دیـوي" ١٩١٠-١٨٤٢انتشارًا على ید الفیلسوفین األمریكیین "ولیم جیمس" (

حیــث یــرى "ولــیم جــیمس" أن الحقیقــة ماثلــة فــي مــدى نفعهــا فــي  )٤()١٩٥٢-١٨٥٩(

وأن التجربة التـي تكشـف عـن  )٥(دنیا العمل، ولیس للحیاة من هدف إال العمل المنتج.

المنفعة أو عدمها هـي محـك الصـدق والزیـف، ومقیـاس الحـق والباطـل، ومعیـار الخیـر 

وقــد أعــرب عــن نزعــات  )٦(معیــار آخــر غیــر هــذا المعیــاروالشــر، وینتقــد "جــیمس" كــل 

بیئتـه العملیــة وحــاول أن یعكــس عقلیـة اإلنســان العــادي فــي أمریكـا حیــث تســطیر علیــه 

  نظرة التجار وأرباب المال المتأهبین للمغامرة وارتیاد المجهول.

ــــــق مــــــذهب المنفعــــــة والمــــــذهب البراجمــــــاتي مجــــــرد آراء فلســــــفیة    ــــــم یب ولكــــــن ل

یــة مجــردة لمجموعــة مــن الفالســفة، بــل تحــول إلــى الواقــع الفعلــي مـــن واطروحــات فكر 

خالل تجلیاتها في مجـاالت مختلفـة. یقـول "حسـن حنفـي": (النفعیـة أوًال نظریـة تجریبیـة 
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فـــي المعرفـــة ثـــم تتحـــول إلـــى مـــذهب فـــي األخـــالق وعلـــم الـــنفس واالجتمـــاع والسیاســـة 

  )١(واالقتصاد والقانون والجمال).

عیة تخـتلط القیمـة باللـذة، ومـا سـائر القـیم المزعومـة كـاألخالق وعند فالسفة النف  

والعدالـة والشـرف إال نتــاج ألراء تواضـع النــاس علیهـا، ولكـن ال قیمــة لهـا إال باتصــالها 

باللذة. وأشـار الفالسـفة النفعیـون إلـى "الواجـب األخالقـي" عنـد الحكومـة وعلـى ساسـتها 

مــواطنین األلــم. وأكــدوا علــى إتبــاع الطــرق أن یجلبــوا الســعادة للشــعب وأن یبعــدوا عــن ال

. وكما یرى "جـان توشـار" فـإن اللیبرالیـة اإلنجلیزیـة )٢(البرلمانیة للوصول إلى اإلصالح

تنطلــق مــن نفــس الفلســفة، المنفعیــة، ویصــفها بأنهــا فلســفة  الفــتح الســلمي، فلســفة أمــة 

ـــت  )٣(ناســـبةواعیـــة تمامـــًا لتفوقهـــا االقتصـــادي، فلســـفة األمـــر الواقـــع، فلســـفة الم وتحول

ـــدأ الســـعادة  ـــدة الحكـــم التمثیلـــي ومب ـــى اللیبرالیـــة السیاســـیة لربطهـــا بـــین عقی ـــة إل المنفعی

  الكبرى للعدد األكبر من الناس.

ولكــن وقعــت نظریــة المنفعــة علــى الصــعید الــواقعي فــي شــباك المادیــة والتعظــیم   

قیمـــة المـــال،  الـــدائم لقیمـــة المـــال، بحیـــث جعلـــت القـــیم اإلنســـانیة فـــي مرتبـــة أدنـــى مـــن

بــل وصــارت الحضــارة الغربیــة مــن فــرط  )٤(وبــذلك انقلبــت الغایــة وســیلة والوســیلة غایــة

مادیتهــا تقــیس التقــدم االجتمــاعي وســعادة البشــر بمقــدار مــا یملكــون مــن أشــیاء وحســب 

. )٥(الــدخل الفــردي تصــدر الهیئــات حكمهــا وتقییمهــا بتقــدم هــذا المجتمــع وتــأخر اآلخــر

یقــول "هربــرت مــاركوز": (العقالنیــة التكنولوجیــة تقــوم بتصــفیة   ومــن ناحیــة أخــرى وكمــا

الثقافـــة الرفیعـــة فـــي المجتمـــع، فالثقافـــة ال قیمـــة لهـــا إال بمقـــدار مـــا تحققـــه مـــن منفعـــة 

، فقــــد ربطــــت الثقافــــة بالفعالیــــة األساســــیة للمجتمــــع وهــــي اإلنتــــاج والتوزیــــع )٦(مباشــــرة)

یشــیر "عبــد الوهــاب المســیري" أنــه منــذ واالســتهالك، وخلــق اإلنســان ذو البعــد الواحــد. و 

ــــث  ــــذة بحی ــــث وهــــو مؤسســــات الل الســــتینات مــــن القــــرن العشــــرین أضــــیف عنصــــر ثال

                                                           
 .٤٠٠) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص١
 .٢٥٣) . فایز صالح أبو جابر: الفكر السیاسي الحدیث، مرجع سابق، ص٢
 .٣٢٥) جان توشار وآخرون: تاریخ الفكر السیاسي، مرجع سابق، ص٣
 .١٢٨لسول: األفكار السیاسیة في القرن العشرین، مرجع سابق، ص) شانتال میلون د٤
 .٤٧، ص ٥)، ط١٩٩١) مالك بن نبي: تأمالت، (دمشق: دار الفكر، ٥
 .٩٢) ھربرت ماركوز: اإلنسان ذو البعد الواحد، مرجع سابق، ص٦
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أصــبحت دورة  اإلنســان ثالثیــة: اإلنتــاج فــي المصــنع ، االســتهالك فــي الســوق، اللــذة 

  )١(في الملهي اللیلي.

 وعلـى أسـاس مـا ذكرنـا فقـد تشـكل مجتمـع االسـتهالك فـي الغـرب الحـدیث علــى  

مبادئ وأسس عدیدة، من أهمهـا التمحـور حـول الفـرد، واختـزال تحقیـق سـعادته ومتعتـه 

باألشیاء المادیة من خالل الوفرة وفي إنتاج السلع والتشجیع المستمر على االستهالك 

المستدیم. بحیـث (أن العـالم هـو موضـوع كبیـر لشـهیتنا، أنـه تفاحـة كبیـرة، قنینـة كبیـرة، 

تصـــه. والمجتمـــع الحـــدیث هـــو مجتمـــع المســـتهلك ذو الفـــم ثـــدي كبیـــر، ونحـــن الـــذین نم

ولكــــن جعــــل المنفعــــة المادیــــة قیمــــة  )٢(المفتــــوح شــــغوف ومســــتعد البــــتالع كــــل شــــئ).

ــًا تظهــر أقســاها فــي  محوریــة تســبب فــي نشــوء مشــاكل كثیــرة فــي العــالم الغربــي وأحیان

ي ان یقدمــه أكثــر منــاطق العــالم ثــراًء واســتقرارًا، إن أقصــى مــا اســتطاع الــوعي األوروبــ

هــو مشــروعه لتحقیــق مجتمــع الرفاهیــة والخــدمات. مجتمــع الــوفرة واالســتهالك. فكانــت 

النتیجة عكس مـا انتهـى إلیـه، وانقلـب الضـد إلـى  الضـد. كمـا یقـول "میخائیـل نوفـاك": 

(حــین یــنظم العمــل الضــروري للمجتمــع بشــكل یجعــل مــن جمــع  الثــروة معیــارًا للنجــاح، 

  )٣(جمع النقود). تكون النتیجة انتشار حمي

ولكن المصیبة وكما یـرى "أریـك فـروم" هـي أن الفـرد المـریض ال یشـعر بحالـه،   

ألن عامة الناس تشترك فیها، ولكنه یؤكـد ویقـول: (إن اشـتراك المالیـین فـي رذیلـة مـن 

الرذائل ال تجعل مـن هـذه الرذیلـة فضـیلة. كمـا أن اشـتراكهم فـي خطـأ مـن األخطـاء ال 

صــوابًا. واشــتراكهم فــي حالــة عقلیــة معینــة ال یــدل علــى ســالمة یجعــل مــن هــذا الخطــأ 

ویعود في كتاب آخر وكمفكـر ناقـد لینبـه الغـرب والبشـریة جمیعـًا إلـى أنـه: ) ٤(عقولهم).

(إذا أراد اإلنسان الحدیث أن یتفادى كارثة سیكولوجیة واقتصـادیة یجـب علیـه أن یقبـل 

  )٥(ة المعاصرة).باتباع بعض القیم والمعاییر لتغییر واقع الحیا

تطرقــت األجــزاء الســابقة مــن هــذا  : الداروینیــة االجتماعیــة والواقعیــة السیاســیة:ارابعــ

المبحـــث إلـــى ترســـیخ العلمانیـــة الشـــاملة والرؤیـــة المادیـــة لإلنســـان والحیـــاة فـــي الغـــرب، 

                                                           
 .٢٣٦) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، مرجع سابق، ص١
 .١٥-١٤)، ص١٩٨٥مجاھد عبد المنعم مجاھد: االغتراب في الفلسفة المعاصرة، (دمشق: دار سعد الدین، ) ٢
 .٢٧) میخائیل نوفاتك: روح الرأسمالیة الدیمقراطیة، مرجع سابق، ص٣
 .١٤)، ص١٩٦٠) أریك فروم: المجتمع السلیم، ت: محمد محمود، (القاھرة: مكتبة األنجلو المصریة، ٤
 .٦٧)، ص١٩٧٣: ثورة األمل، ت: ذوقان قرقوط، (بیروت: دار اآلداب، ) أریك فروم٥
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حیــث إن اإلنســان ال یمثــل إال جــزءًا مــن الطبیعــة، والطبیعــة مادیــة وخالیــة مــن الهــدف 

) كغیـــره مــــن الـــنظم فـــي الطبیعــــة ویخضـــع بــــدوره Systemواإلنســـان نظــــام (والغایـــة، 

  لقوانین الطبیعة الحتمیة العامة.

وحسـب الرؤیـة المادیـة، إن اإلنسـان هـو حیـوان كامـل، وٕان الفـرق بـین اإلنســان   

والحیوان إنما هو فرق في الدرجة ولیس في النوع، فلـیس هنـاك جـوهر إنسـاني متمیـز، 

-١٨٤٤وال یمیـز "نیتشـه" ( )١(نجلز" (اإلنسان نتاج بیئتـه وعملـه).وكما یرى "فردریك أ

) بــین التــاریخ اإلنســاني والتــاریخ الحیــواني. ألن اإلنســان حیــوان قبــل كــل شــئ، ١٩٠٠

ولــیس عقــًال یــتحكم فــي جســم، بــل هــو جســم یســتعمل العقــل كــأداة طیعــة للوصــول إلــى 

بز ودارویـن نیتشـه)، ذئـب واإلنسان كما هو معروف لـدى اتبـاع (هـو  )٢(أهداف غریزیة

یفتــرس أخــاه اإلنســان. وهــذا المطلــب یتوقــف علــى أهــم أطروحــات كــل مــن (تشــارلس 

دارویــن وهربــرت سبنســر فردریــك نیتشــه)، وانعكاســاتها علــى الفكــر الغربــي وترســیخها 

  لمفاهیم الصراع والقوة والعنف في الفكر الغربي.

مثلت منطلقـًا مهمـًا لدراسـات  في الحقیقة تكمن أهمیة نظریة "داروین"، في أنها  

ونظریــــات أخــــرى اعتمــــدت علــــى النتــــائج التــــي توصــــل إلیهــــا "دارویــــن"، إذ أن نظریــــة 

"داروین" حطمت الحاجز الذي كان قائمًا بین اإلنسان والحیوان معتمـدا فـي ذلـك علـى 

لغة علمیة، وأكـد علـى نظریـة التطـور أي تطـور اإلنسـان مـن الحیـوان بـدًال مـن نظریـة 

وأكـــد علـــى قـــوانین طبیعیـــة مثـــل "الصـــراع مـــن أجـــل البقـــاء" و"البقـــاء لألصـــلح الخلـــق. 

واألقــوى" و"االنتخــاب الطبیعــي" وغیــر ذلــك. وانتشــرت هــذه النظریــة بشــكل واســع جــدًا 

حتى قال المؤرخ اإلنجلیزي "جون بول": (إن القسم الثاني من القرن التاسع عشر كـان 

ي" : (إن الداروینیــــة هــــي النمــــوذج ویقــــول "عبــــد الوهــــاب المســــیر  )٣(عصــــر دارویــــن)

  )٤(المعرفي الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانیة).

لكـــن تبـــدأ القضـــیة األساســـیة مـــن المحـــاوالت التـــي بـــذلت مـــن أجـــل نقـــل نظریـــة   

التطـــور مـــن عـــالم الطبیعـــة والغـــاب إلـــى عـــالم اإلنســـان والمجتمـــع، متمثلـــة فـــي نظریـــة 

                                                           
 .٤٨-٤٧) علي عزت بیكوفیج: اإلسالم بین الشرق والغرب، مرجع سابق، ص١
 .٣٨)، ص١٩٩٣) د. عبد هللا العروي: مفھوم األیدیولوجیة، (بیروت: المركز الثقافي العربي، ٢
 .٥١٤رجع سابق، ص) جان توشار وآخرون: تاریخ الفكر السیاسي، م٣
 .٢٥٣) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، مرجع سابق، ص٤
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بـــــرت سبنســـــر"، و ســـــمي بــــــ "أب الداروینیـــــة الداروینیـــــة االجتماعیـــــة والتـــــي قادهـــــا "هر 

وراجــت أفكــاره فــي  )١(االجتماعیــة" ومــوجز تعریفهــا هــو تطبیــق تفكیــر دارویــن التطــوري

كـــل أوروبـــا وأمریكـــا الشـــمالیة، وكثـــرت اتباعـــه خاصـــة بعـــد  الثـــورة الصـــناعیة الثانیـــة. 

ــم اال جتمــاع والداروینیــة االجتماعیــة وكمــا تعرفهــا "موســوعة السیاســة": (نظریــة فــي عل

السیاســــي تســــتند إلــــى تطبیــــق نظریــــة التطــــور البیولوجیــــة، علــــى المجــــال االجتمــــاعي 

والسیاســي) وتضــیف الموســوعة (لقــد ســخرت الداروینیــة االجتماعیــة مبــادئ االنتخــاب 

الطبیعي والصراع من أجل البقاء المادیة العلمیـة لتبریـر الصـراعات االجتماعیـة وعـدم 

لي، وٕاضــفاء صــفة طبیعیــة وأخالقیــة علــى ســیادة مــا المســاواة فــي ظــل النظــام الرأســما

یعــرف بقــانون الغــاب علــى المجتمــع، ویصــبح النجــاح المــادي موضــوع تمجیــد أخالقــي 

وعـرف الـداروینیون االجتمـاعیون ) ٢(بصرف النظـر عـن ظـروف هـذا النجـاح وأسـبابه).

ن "الحریــــة" علــــى أنهــــا الظــــروف السیاســــیة التــــي تســــمح لقــــوانین الطبیعــــة بالعمــــل بــــدو 

وتوصلت النظریة إلى أن األقوى واألكثر مالءمة هو الذي یصل إلـى القمـة ) ٣(عوائق.

فـــاألفراد لیســـو متســـاوین فـــي المواهـــب، والطبیعـــة تریـــد األفضـــل مـــنهم فـــي الشـــجاعة، 

، ویــرى "سبنســر" بالنســبة للنمــو )٤(والطاقــة، والمحافظــة علــى الــذات، والحكمــة أن یســود

  )٥(عي وتلقائي ال یمكن تغییره أو اإلسراع به.وتطور المجتمعات فإنه تطور طبی

ومــن المهــم جــدًا التطــرق إلــى بعــض أفكــار "فردریــك نیتشــه" الــذي كــان مــن أهــم   

ممثلـــي الداروینیـــة االجتماعیـــة، حیـــث یـــرى أن وظیفـــة التطـــور خلـــق "ســـوبرمان" فـــردي 

اني، واجتماعي، وال مكان لحقوق الضعفاء ال فرق بین شـرائع التطـور اإلنسـاني والحیـو 

ویقـوم "نیتشـه" بنقــد صـارم للقـیم األخالقیــة   ) ٦(بین القوانین االجتماعیة وشریعة الغاب.

ـــة، رغـــم اختالفهـــا الظـــاهر والصـــراع  ـــیم األخالقیـــة األوروبی ـــة، ویـــرى بـــأن (الق األوروبی

-الــدائر بینهــا، ترجــع فــي الواقــع إلــى ینبــوع واحــد، كــل مدرســة مــن المــدارس الكبــرى 

تنحــدر مــن ســابقتها وتتمهــا. والثقافــة األوروبیــة فــي  -ة، االشــتراكیةالنصــرانیة، اللیبرالیــ

                                                           
 .١٧٠) فرانسوا شاتلیھ وآخرون: تاریخ األفكار السیاسیة، ت: د. خلیل أحمد خلیل (بیروت: معھد اإلنماء العربي)، ص١
 .٦٤٣-٦٤٢، ص٢) د. عبد الوھاب الكیالي: موسوعة السیاسة، مرجع سابق، ج٢
) د. مالك عبید أبو شھیوة وآخرون: األیدیولوجیا والسیاسة: دراسات في األیدیولوجیات السیاسیة المعاص�رة، (لیبی�ا: ال�دار ٣

 .٢٩٥)، ص١٩٩٣الجماھیریة، 
 .٢٩٤) المرجع نفسھ، ص٤
 .٤٩-٤٨ص)، ١٩٨٠) سیمون تشوداك: النمو المجتمعي، ت: عبد الحمید الحسن، (دمشق: وزارة الثقافة، ٥
 .٣٩٢) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص٦
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رأیه، منذ ألفي سنة، هي ثقافة المستضعفین الـذین أبـدعوا قـیم العـدل والمسـاواة والخیـر 

یــــرى "عبــــد اهللا ) ١(والضــــمیر المســــؤول. وأبــــدعوا أخالقــــًا ســــماها هــــو أخــــالق القطیــــع).

هیم التي شیدت علیهـا الثقافـة الغربیـة: العروي" بأن مضمون النیتشویة هي رفض المفا

  )٢(العقل، الحقیقة، اإلنسان.

یرسم "نیتشه" مهمة اإلنسانیة المعاصرة في إحیاء روح األسیاد الـذین یسـتمعون   

لصــوت الطبیعــة متجــاوزین مفهــومي الفضــیلة والرذیلــة، ویــدعو إلــى "إرادة القــوة" ویــرى 

ویرى بأنه تبدأ صـیرورة الحضـارة فـي ) ٣(بان إرادة القوة هي األساس لألخالق الجدیدة.

ظـــل إرادة القـــوة، ویقـــول: (الحیـــاة، هـــي أساســـًا نهـــب وجـــرح مـــن هـــو أجنبـــي وأضـــعف، 

ـــى   ـــه أو عل ـــه بقســـاوة، واحتوائ ـــه، واضـــطهاده، وفـــرض شـــكل خـــاص علی والســـیطرة علی

األقــــل، بشــــكل أفضــــل، اســــتغالله) ویــــرى بــــأن هــــذه القــــوة هــــي بــــدون تمییــــز، طبیعیــــة 

بعــد هــذا العــرض المركــز ألهــم األفكــار التــي تمثــل الداروینیــة االجتماعیــة . )٤(وروحیــة.

النیتشـــویة، یمكــــن القــــول إنهمـــا تؤكــــدان علــــى فكــــرة البقـــاء باعتبارهــــا القیمــــة المطلقــــة، 

فالبقـاء هـو بقـاء  )٥(والصراع باعتباره اآللیـة الوحیـدة للبقـاء، وهـي عملیـة مادیـة محضـة

  اء هو من نصیب األصلح واألقوى مادیًا.مادي، والصراع هو صراع مادي، والبق

وجـــــذور فكـــــرة الصـــــراع قدیمـــــة فـــــي الفكـــــر الغربـــــي ترجـــــع إلـــــى عهـــــد الیونـــــان   

وأساطیرهم، ویرى "جارودي" أن الغـرب ومنـذ عصـر النهضـة قـد حـول عالقـة اإلنسـان 

بالطبیعـــة إلـــى عالقـــة فـــاتح براضـــخ وهـــذه العالقـــة فرضـــتها عالقـــة جدیـــدة هـــي عالقـــة 

ـــى ) ٦(نســـان واإلنســـان.التنـــافس بـــین اإل ویرجـــع المفكـــرون الغربیـــون الصـــراع القـــائم عل

أرض الواقـــع إلـــى الطبیعـــة البشـــریة، فمـــثًال یـــرى البرفیســـور "كـــارفر" (أن التنـــازع صـــفة 

أساســیة فــي الطبیعــة البشــریة، والتعــاون فــي رأیــه مــا هــو إال صــورة مــن صــور التنــازع. 

ــــادرا  ــــاس لكــــي یكــــون ق ــــبعض فاإلنســــان یتعــــاون مــــع بعــــض الن ــــازع ضــــد ال ــــى التن عل

ویعتقــد الواقعیــون أن الطبیعــة البشــریة ثابتــة أو علــى األقــل یصــعب تغییرهــا ) ٧(اآلخــر.

                                                           
 .٣٦) د. عبد هللا العروي: مفھوم األیدیولوجیا، مرجع سابق، ص١
 .٣٩-٣٨) المرجع نفسھ، ص ٢
 .١٧٠)، ص١٩٩٨نصوص مختارة، ت:أحمد عبد الكریم، (دمشق: دار األھالي،  -) غاستون بوتول: فن السیاسة٣
 .١١٢٣تلیھ وآخرون: معجم المؤلفات السیاسیة، مرجع سابق، ص) فرانسوا شا٤
 .٥٦) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ ، مرجع سابق، ص٥
 .٣٣) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص٦
 .٨٩)، ص١٩٩٤) د. علي الوردي: مھزلة العقل البشري، (لندن: دار كوفان، ٧
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بســــهولة، فاإلنســــان لــــیس مجبــــوًال علــــى حــــب الخیــــر والفضــــیلة، بــــل هــــو ینــــزع للشــــر 

  )١(والخطیئة وامتالك القوة.

ص یقــول "ریجــیس دوبریــه": (فــي البــدء كانــت الحــرب، مطلــب األمــان لألشــخا  

والممتلكـــات واألفكـــار، مـــن مقومـــات الحاجـــة السیاســـیة، ألن حالـــة الحـــرب هـــي األفـــق 

االجتماعي الذي ال یمكن اجتیازه إال في السرابات القانونیة الخاصة بالدعوة اإلنسـانیة 

إلى السلم) ویضیف (أن العالم السیاسي هو العالم الذي یكون الناس فیه دائمـًا فـریقین 

و رجعنا إلى ما ذكر بخصوص الصراع من أجل البقـاء واالنتخـاب ول) ٢(: العدو وأنا).

الطبیعي لوجدنا أن االنتقاء الطبیعي لـیس شـیئًا سـوى الحـرب. وبالطریقـة نفسـها تشـكل 

السیاسة معركة تشن على األعـداء فـي الـداخل والخـارج، والحیـاة لیسـت إال صـراع فـي 

ة "القــــوة" ســــواء كانــــت ، وممــــا ال شــــك فیــــه أن الصــــراع تتضــــمن فكــــر )٣(كــــل اللحظــــات

بصـورتها المادیــة أو المعنویــة. والقــوة كمــا یحــددها "مــاكس فیبــر": (هــي اإلمكانیــة التــي 

یمتلكهــا الفــرد فــي فــرض إرادتــه علــى اآلخــرین، رغــم كــل المقاومــات المحتملــة، وضــمن 

  )٤(إطار العالقات االجتماعیة مهما كانت األسس التي تستند علیها هذه اإلمكانیة).

علـى مـا سـبق عـن فكـرة الصـراع والقـوة وموقعهـا فـي الفكـر الغربـي تـأتي  وبناءاً   

مدرســة الواقعیــة السیاســیة لتأســس لهــا نظریــة فــي العلــوم السیاســیة والعالقــات الدولیــة. 

وفــي الحقیقــة فــإن المدرســة الواقعیــة فــي السیاســة جــاءت نتیجــة إلخفــاق بعــض مــدارس 

ة. وكـــردة فعـــل لـــبعض المفـــاهیم التـــي الفكـــر السیاســـي كالمدرســـة االخالقیـــة والدســـتوری

اشـــــتهرت وســـــادت ابتـــــداءًا مـــــن القـــــرن الســـــابع عشـــــر كالعقـــــد االجتمـــــاعي والحقـــــوق 

والواقعیـــة السیاســـیة تركـــز اهتمامهـــا علـــى جعـــل الفكـــر السیاســـي مرتبطـــًا  )٥(الطبیعیـــة.

بــالواقع وتدعمــه الممارســة العملیــة، أي تنطلــق وفــق مــا هــو كــائن، ولــیس مــا یجــب أن 

رى أصــحاب المدرســة الواقعیــة، إنــه ونتیجــة لــدوافع االجتمــاع عنــد اإلنســان یكــون. ویــ

نشأت أنظمـة سیاسـیة تعتمـد فـي مسـیرتها علـى ركنـین أساسـیین همـا القـوة والمصـلحة، 

                                                           
) ج��یمس دورت��ي، روب��رت بالس��تغراف: النظری��ات المتض��اربة ف��ي العالق��ات الدولی��ة، ت: د. ولی��د عب��د الح��ي (بی��روت: ١

 .٦٠)، ص١٩٨٥المؤسسة الجامعیة، 
 .٤١٤)، ص١٩٨٦) ریجیس دوبریھ: نقد العقل السیاسي، ت: د. عفیف دمشقیة، (بیروت: دار اآلداب، ٢
 .١٠٥یة في القرن العشرین، مرجع سابق، ص) شانتال میلون دلسول: األفكار السیاس٣
)، ١٩٨٧) د. س��ویم الع��زي: المف��اھیم السیاس��یة المعاص��رة ودول الع��الم الثال��ث (دار البیض��اء: المرك��ز الثق��افي العرب��ي، ٤

 .٣٠ص
 .١٩)، ص١٩٩٢) إبراھیم الحاج: الواقعیة السیاسیة، (بیروت: دار الفكر اللبناني، ٥
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وهــذان الركنــان رافقــا السیاســة مــن النــاحیتین النظریــة والتطبیقیــة ابتــداءًا مــن العصــور 

) ١(قومــــان الجوهریــــان للواقعیــــة السیاســــیة.القدیمــــة إلــــى  الوســــطى والحدیثــــة، وهمــــا الم

ویــرفض الواقعیــون مقــوالت المثــالیین بوجــود تناســق فــي المصــالح بــین مختلــف األمــم، 

 )٢(تتضارب مصالحها إلـى درجـة یقـود بعضـها للحـرب -في الغالب-ویرون أن الدول 

 والدولة التي عندها االستعداد الكافي للـدخول فـي الصـراعات هـي الدولـة التـي تحصـل

  على أكبر قدر ممكن من المصالح المستقبلیة.

ــــــافیللي (   ــــــر میكی ــــــًا یعتب ــــــة ١٥٢٧- ١٤٦٩تاریخی ــــــًا مــــــن أقطــــــاب الواقعی ) قطب

السیاســیة. وكــان میكیــافیللي یجیــز اســتعمال كافــة الوســائل األخالقیــة والالأخالقیــة مثــل 

تبـــرر  وذلـــك وفــق المبــدأ المشـــهور "الغایــة )٣(القتــل والكــذب لتحقیـــق الغایــات السیاســیة

الوســیلة". ویعتبــر "برترانــد رســل" قائــدا لمدرســة الواقعیــة السیاســیة فــي القــرن العشــرین، 

وذهب إلى أن الرغبة في المجد والقوة لدى اإلنسـان ال حـدود لهمـا، األمـر الـذي جعلـه 

یعتبــر القــوة حجــر الرحــى فــي العلــوم االجتماعیــة، كمــا تعتبــر الطاقــة حجــر الرحــى فــي 

  )٤(العلوم الفیزیائیة.

ویعتبــر "مورجینثــاو" مــن رواد النظریــة الواقعیــة فــي العالقــات الدولیــة، ویعــرف   

السیاسة الدولیة بأنها صراع علـى القـوة وبالتـالي تصـبح القـوة غایـة ووسـیلة وهـي عنـده 

السیطرة على القول وأعمال اآلخرین، والتاریخ ال یقدم لنا إال عددًا مـن الـدول تتصـارع 

والقوة هنا تعبیـر شـامل ال یقتصـر علـى مجـرد القـوة  ) ٥( وتهاحتى الموت للحفاظ على ق

العســكریة، بــل ینصـــرف إلــى كافـــة العناصــر المادیـــة والمعنویــة والبشـــریة، التــي تـــؤدي 

  )٦(بتفاعلها معًا إلى تحدید مركز القوة الذي یتمتع به الدولة المعنیة.

ــــي ر         ــــوعي األوروبــــي ف ــــار عــــام وشــــمل ال ــــة كتی ــــا وانتشــــرت الواقعی وســــیا وألمانی

ونتیجــــة لتــــأثیرات األفكــــار ) ٧(وٕانجلتــــرا، وازدهــــر فــــي أمریكــــا قــــدر ازدهــــار البراجماتیــــة.

المنبثقة مـن النظریـات السـابقة ومدارسـها مـن الداروینیـة االجتماعیـة والنیتشـویة وأفكـار 

                                                           
 .٤١) المرجع نفسھ، ص١
 .٥٩دورتي، روبرت بالستغراف: النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص ) جیمس٢
 .٢٧) د. مھدي محفوظ: اتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیث، مرجع سابق، ص٣
 .٣٢) إبراھیم الحاج: الواقعیة السیاسیة، مرجع سابق، ص٤
 .٦١ة، مرجع سابق، ص) جیمس دورتي وروبرت بالستغراف: النظریات المتضارب٥
 ١٧٩ص  )  د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق،  ،٦
 .٤٤٧) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابقن ص٧



  

 

٦٣

الصــراع والقــوة والمدرســة الواقعیــة السیاســیة باإلضــافة إلــى المصــالح الحیویــة للغــرب، 

لمجــال الــدولي وأراضــي الــدول األخــرى ســاحات إلثبــات القــوة الغربیــة وتفوقهــا أصــبح ا

وسـیطرتها علـى العـالم، وكمــا یقـول "صـموئیل هنتنجتــون": (اسـتطاع الغـرب أن یكســب 

العــالم، لــیس فقــط بســبب تفــوق أفكــاره وقیمــه أو دینــه، وٕانمــا بــاألحرى بســبب تفوقــه فــي 

مــن قبیــل المصــادفة أن یكتــب "انطــوان  وهكــذا نجــد أنــه لــیس) ١(تطبیــق العنــف المــنظم)

مون كریتیان" الملقب برائد االقتصـاد السیاسـي، وفـي نهایـة عصـر النهضـة األوروبیـة: 

أي إذا لم یكف العمـل المسـتمر  )٢((إن اإلنسان ولد لیعیش للعمل المستمر واالحتالل)

لمــاني فــإن االحــتالل یعتبــر عمــًال مشــروعًا. وعلــى نفــس األســاس یقتــرح الفیلســوف األ

"هیجـــل" سلســـلة مـــن العالجـــات إلنقـــاذ المجمـــع المـــدني الغربـــي مـــن الركـــود والمـــوت. 

تنطوي هذه العالجات على القیام بالحرب واالستعمار األول له الفضل في إعادة بنـاء 

التجانس الوطني تجـاه تهدیـد مقبـل مـن الخـارج. والثـاني یسـمح للـدول الغنیـة بـالتخلص 

الء منافذ على حسـاب الشـعوب المسـتعمرة، وذلـك عبـر من غیر المرغوبین وٕاعطاء هؤ 

  )٣(تصدیرهم إلى المستعمرات.

مــن هنــا قامــت الحضــارة األوروبیــة المعاصــرة التــي انطلقــت ممــا یســمى بعصــر   

النهضــة أو التنــویر علــى قاعــدتین أساســیتین: األولــى قاعــدة العنــف، الــذي اتخــذ ومــا 

اســیة، وقــد تــرجم هــذا نفســه بتركیــز كثیــف یــزال یتخــذ األولویــة فــي بنیتهــا التكوینیــة األس

علــى تطــویر العلــوم والتكنولوجیــا، خصوصــًا تلــك المتعلقــة بالتســلیح وتجهیــز الجیــوش، 

أما القاعدة الثانیة فهي نهب الثروات والسعي لجني أقصى األرباح من عملیـة احـتالل 

  )٤(قارات العالم األخرى خارج مناطق األم لتلك الحضارة.

الجدیــد أقــل إنســانیة وأكثــر عنفــًا ألنــه بنــي علــى أســس علمیــة  وكــان االســتعمار  

تنص  علـى أن قـانون الحیـاة والطبیعـة هـو قـانون الصـراع مـن أجـل البقـاء، ومـن كـان 

ضـــعیفًا فلیمـــت، والقـــوي یحـــق لـــه وأن یعـــیش منتصـــرًا. وكـــل هـــذا صـــحي وهـــو مـــنهج 

البشــري.  " الــذي بواســطته یحصــل التقــدمNatural Selection"االنتخــاب الطبیعــي 

                                                           
 .٨٥) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات. مرجع سابق، ص١
 .٨٥ه ال بذاتھ، مرجع سابق، ص) غریغوار منصور مرشو: مقدمات االستتباع الشرق موجود بغیر٢
 .٨٢) المرجع نفسھ، ص٣
 .١٧٣)، ص١٩٨٧) منیر شفیق: اإلسالم وتحدیات االنحطاط المعاصر (القاھرة: الزھراء لإلعالم العربي، ٤



  

 

٦٤

ولــذلك یقــول "علــي شــریعتي" نتجــت عــن التفــوق الغربــي: (االســتعمار والتعــالي الغربــي 

 )١(على العالم، وذلك بفعل عقدة "ماراثون" التي تحكمه تجاه األمم غیر الغربیة).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  صورة اآلخر في الوعي الغربي

ح ومفهـــوم الغـــرب ودالالتـــه فیمـــا مضـــى مـــن المبحثـــین الســـابقین مصـــطل نـــابحث  

المختلفة، واألسس التي یعتمد علیها في تكوین ذاتـه، وفـي هـذا المبحـث نتنـاول الرؤیـة 

الغربیــة لآلخــر، واآلخــر لفــظ عــام وغــائم یمكــن أن یطلــق علــى مــدلوالت كثیــرة ومختلفــة 

فــي آن واحــد، إال أننــا نحــاول فــي هــذا المبحــث أن نشــیر إلــى كیفیــة تبلــور اآلخــر فــي 

ة الغربیــة ودوره فــي ترســیخ مفهــوم الغــرب، والمعــاییر التــي یمكــن أن یصــنف مــن الرؤیــ

                                                           
ھ�ـ)، ١٤١١) د. علي شریعتي: اإلنسان واإلس�الم وم�دارس الغ�رب، ت: عب�اس ترجم�ان، (طھ�ران: دار الص�حف للنش�ر، ١

 . ٧١ص



  

 

٦٥

خاللهــا اآلخــر انطالقــًا مــن األســس الفكریــة والتجربــة الغربیــة فــي تاریخهــا وتعاملهــا مــع 

  اآلخرین المختلفین عنها.

یقـــول "هنتنجتـــون": (أن المیـــل للتفكیـــر بعـــالمین كـــان یتـــردد دائمـــًا عبـــر التـــاریخ   

لنــاس لــدیهم دائمــًا مــا یغــریهم بتقســیم بعضــهم إلــى "نحــن" و "هــم"، الجماعــة اإلنسـاني فا

، واعتمـــد النـــاس علـــى هـــذا التقســـیم كمعیـــار لتمییـــز )١(التفضـــیلیة والجماعـــات األخـــرى)

الهویة  الذاتیـة عـن المختلفـین عنهـا. وهـذا بـال شـك یـؤدي إمـا إلـى التفاعـل مـع اآلخـر 

فـــور عـــن اآلخـــر وتصـــویره كعـــدو خـــارجي المختلـــف والتواصـــل معـــه، أو یـــؤدي إلـــى الن

وخطر مستمر. وفي حالة اختیار الطریقة الثانیة تتجه األمة إلى العمل في مجـال مـن 

الثنائیة القطبیة: األنا واآلخر، الذي هو نقیضه وشرط وجوده. وتشتد حدة هذه الثنائیـة 

ون أمـا أنـا في اقترانها بشروط التطور لتصل إلى درجة الصراع والتطاحن أحیانـًا، وتكـ

  )٢(أو  اآلخر.

وٕاذا طبقت هذه الفرضیة علـى العقـل األوروبـي والتجربـة الغربیـة نجـد أن العقـل   

األوروبــي ال یعــرف اإلثبـــات إال مــن خـــالل النفــي، وبالتــالي ال یتعـــرف إلــى "األنـــا" إال 

عبــر "اآلخــر" وهــذا شــئ معــروف فــي الفكــر األوروبــي منــذ القــدم. فالعقــل األوروبــي ال 

الم إال مــن خــالل تقابــل األطــراف، كتقابــل األنــا واآلخــر. وهكــذا وســواء تعلــق یــرى العــ

األمــر بالمثالیــة عنــد"هیجل" أو بالمادیــة عنــد "مــاركس" أو بالوجودیــة عنــد "ســارتر"، أو 

ـــًا أو  ـــا كـــان أو اجتماعی ـــي، فـــإن الوجـــود، میتافیزیقی بغیرهـــا مـــن مـــذاهب الفكـــر األوروب

وعلــى صــعید التعــرف علــى  )٣(اع بــین األضــداد.ســیكولوجیًا، ینظــر إلیــه علــى أنــه صــر 

الهویـــة فـــي الفكـــر الغربـــي فهنالـــك أمثلـــة علـــى ذلـــك، فتقســـیم العـــالم إلـــى داخـــل متمـــدن 

ومنـذ الیونـان  )٤(وخارج بربري، هو من مكونات البنیـة الفكریـة لإلمبراطوریـة الرومانیـة.

و "البرابـرة" خارجیـًا. والرومان و "المواطن" یتعرف إلى هویته من خـالل "العبـد" داخلیـًا 

أما في القرون الوسطى فلم تكـن المسـیحیة تتعـرف علـى نفسـها إال مـن خـالل وضـعها 

"اإلســالم" كــآخر، وخصــم وعــدو. أمــا فــي العصــر الحــدیث، فــإن ثنائیــة "الشــرق/الغرب" 

                                                           
  .٥٣ل ھنتنجتون:  صدام الحضارات، مرجع سابق، ص) صموئی١
  .١٠) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر، مرجع سابق، ص٢
  .١٨٤-١٨٣) د. محمد عابد الجابري: مسألة الھویة، مرجع سابق، ص٣
  .٥٢) محمد أسد: اإلسالم على مفترق الطرق، مرجع سابق، ص٤



  

 

٦٦

وعنــدما قــام االتحــاد الســوفیتي حــل اآلخــر   أصبحت تحكم حدیث األوروبي عن نفسه.

ر "الشــرق" وبعــد ســقوط المعســكر الشــیوعي ظهــرت إلــى العیــان "الشــیوعي" محــل اآلخــ

ـــــا "الغـــــرب" بعـــــد ســـــقوط  ـــــى األن ـــــي التعـــــرف عل ـــــف ف ـــــة "الشـــــمال/الجنوب" للتوظی ثنائی

  )١(الشیوعیة.

وٕاذا تتبعنــا البحــث فــي الموضــوع نجــد أن الثنائیــات قــد بنیــت علــى أســس تفتقــر   

یــــة وحصــــر اآلخــــر فــــي أغلــــب األحیــــان إلــــى الدقــــة والموضــــوعیة، وتمیــــل إلــــى العموم

المتخلف في قوالب ال تنطبق علیـه فـي أكثـر األحیـان. فمـثًال (لقـد كانـت المعرفـة لـدى 

المعاصرین األوروبیین عن الحضارات الكبرى في الشرق، مجزأة وغالبًا خاطئة، ألنهـا 

تختلـف روایـاتهم بعضـها عـن الـبعض اآلخـر ) ٢( قائمة على شهادات مسافرین ورحالـة)

اســـخة لـــدیهم هـــي وجـــود إمبراطوریـــات شـــرقیة شاســـعة فـــي مســـاحاتها ولكـــن الصـــورة الر 

وخرافیـــة فـــي ثرواتهـــا، وأن مجتمعاتهـــا قـــد وهبـــت مـــاال قـــدرة لشـــعوب البلـــدان األوروبیـــة 

  وذلك یعني أن ثروات الشرق وخیراته كانت األهم عندهم. )٣(الغربیة أن تنالها

المرجعیة الدینیـة  وٕاذا رجعنا إلى القرنین الخامس عشر والسادس عشر نجد أن  

والثقافیــة واألخالقیــة التــي كانــت شــائعة آن ذاك، كانــت مرجعیــة ال تضــع "اآلخــر" إال 

في أدنى المواقـع، القـارة األم "أوروبـا" كانـت فـي سـبیلها لإلعـالن عـن هویتهـا الجدیـدة، 

وكان شطب اآلخر من أهـم المقتضـیات الذاتیـة التـي بـدأت تعبـر عـن نفسـها فـي أكثـر 

ولكـن مــع التطــورات الكبیـرة ومنــذ عصــر النهضـة األوروبیــة، واالكتشــافات )٤(مـن مجــال

الكبرى، والثورة الصـناعیة، وصـعود الطبقـة البرجوازیـة األوروبیـة، وبـدء عصـر األنـوار 

واالشـــتراكیة، ظهـــر نهـــج دراســـي یركـــز بصـــورة أساســـیة علـــى دراســـة المجتمعـــات غیـــر 

األوروبیــــة التوســــعیة فــــي العــــالم وهــــذه الدراســــات كانــــت ترافــــق الحمــــالت )٥(األوروبیــــة

الخـــارجي، وتقـــدم الــــدلیل الجغرافـــي والتــــاریخي والثقـــافي للتعـــرف علــــى الشـــعوب غیــــر  

األوروبیــة والتعامــل معهــا، إال أن هــذه الدراســات كانــت تمیــل إلــى التبســیط المبــالغ فیــه 

والمتناقض في النظر إلى الشرق حیث اعتبر كل ما عدا أوروبا في ذلـك الحـین وحـدة 
                                                           

  .١٨٥-١٨٤ق، ص) د. محمد عابد الجابري: مسألة الھویة، مرجع ساب١
  .١٧)، ص١٩٩١) موسى الزعبي: البدایة والنھایة: نشوء القوى العظمى وانحطاطھا، (دمشق: دار الشادي، ٢
  .٢١)، ص١٩٩٤) بول كینیدي: نشوء وسقوط القوى العظمى، ت: مالك البدیري، (عثمان: دار األھلیة، ٣
  .٢٥٠) د. عبد هللا إبراھیم: المركزیة الغربیة، مرجع سابق، ص٤
-١٢٠)، ص١٩٨١) د. أنور عبد الملك: الفكر العربي في معركة النھضة، ت: بدر الدین عروركي، (بیروت: دار اآلداب،٥

١٢١.  
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احــدة لهــا ســمات وخصــائص، وتحكمهــا معــاییر مشــتركة، وأطلــق علیهــا لفــظ معــین ال و 

  )١(یعبر عن ذاتیة أو حضارة واحدة.

أمــــا علــــى صــــعید المنــــاهج المســــتخدمة فــــي هــــذه الدراســــات فالمستشــــرق كــــان   

یســـتعمل عـــدة منـــاهج واعیـــة أو ال واعیـــة. وتســـیطر علیـــه تیـــارات  غلبـــت علـــى الفكـــر 

لمــنهج التــاریخي والمــنهج التحلیلــي، والمــنهج اإلســقاطي ومــنهج األوروبــي حینــًا، مثــل ا

ــأثر، ویتنــاول "حســن حنفــي" ســلبیات هــذه المنــاهج واحــدة تلــو أخــرى، فمــثًال  األثــر والت

یشــیر إلــى أن المـــنهج  اإلســقاطي یكشــف عـــن عقلیــة الباحــث أكثـــر ممــا یكشــف عـــن 

هنــــا إلــــى نقطــــة  ویجــــب أن نشــــیر  )٢(موضوع البحث وهكذا بالنسبة للمناهج األخرى.

مهمة جـدًا وهـي أن العالقـات بـین أوروبـا والشـرق لـم تكـن عالقـات متكافئـة ومتسـاویة، 

بل أن أوروبا كانت دائمًا في موقع القوة، إن لم نقل السیطرة، وفي هذه الحالة العالقـة 

تكــون بــین شــریك قــوي وشــریك ضــعیف. إذن نســتطیع القــول أن معرفــة الشــرق كانــت 

ل المستشرقون الخلط بین ضعف الشرق واختالفه عن أوروبا لیخلقـوا ولیدة القوة، وحاو 

  )٣(منه شرقًا آخر وصورة أخرى مرسومة حسب عالقات القوة.

یقــول "إدوارد ســعید": (ثمــة قــوس متصــل دون انكســار مــن المعرفــة والقــوة یــربط   

قـة رجل الدولة الغربي أو األوروبي بالمستشرق الغربي وقد تطابق مجال االستشـراق بد

ونتیجـــــة لـــــذلك انـــــتج المستشـــــرقون كوكبـــــة مـــــن األفكـــــار )٤(مـــــع مجـــــال اإلمبراطوریـــــة).

والمصــــطلحات حــــول الشــــرق مثــــل (االضــــطهاد الشــــرقي، واألبهــــة الشــــرقیة، والقســــوة 

  الشرقیة، الحواسیة الشرقیة، واالستبدادیة الشرقیة).

مــن وأصـبح الشــرق موضــوعًا للدراســة ومراقبــًا، یشــیر "حســن حنفــي" إلــى دراســة   

بــین دراســات كثیـــرة طبقــت فیهــا هـــذه المســألة وهــي بعنـــوان "اإلســالم تحــت المالحظـــة 

Islam observed لـــ "جیرتــز "Gertez وهكــذا فالشــعوب والثقافــات المدروســة هــي "

موضوعات للمالحظـة كمـا هـو الحـال فـي علـم الـنفس الحیـواني لمعرفـة آلیـات السـلوك 

الدراسات إن لم نقـل كلهـا كانـت تنطلـق مـن وهكذا نجد أن الكثیر من هذه )٥(اإلنساني.
                                                           

  .١٢٤)، ص١٩٩٤) نصر محمد عارف: نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة (فرجینیا: المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، ١
  .١٠٨-٧٧)، ص ١٩٨٠المركز العربي للبحث والنشر،  ) د. حسن حنفي: التراث والتجدید، (القاھرة:٢
)، ١٩٨٤اإلنشاء، ت: كمال أبو دیب، (بی�روت: مؤسس�ة األبح�اث العربی�ة،  -السلطة -) إدوارد سعید: االستشراق: المعرفة٣

  .٧١ص
  .١٢٨) المرجع نفسھ، ص٤
  .٥٤٧)، ص١٩٩٨اء،) د.حسن حنفي: ھموم الفكر والوطن: التراث والعصر والحداثة، (القاھرة:دار القب٥
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أن التجربة األوروبیة تعتبر مثاًال ونموذجًا یجب أن تسیر جمیع الشـعوب والمجتمعـات 

فــي تقــدمها وتطورهــا فــي نفــس الخطــوات والمراحــل، وبالتــالي یجــب محاكمــة ومدارســة 

ائیـة وغیـر جمیع الثقافات األخرى حسب هـذه الثقافـة األوروبیـة، ألنهـا تعتبـر ثقافـات بد

  مكتملة وتحتاج إلى من یرشدها ویقومها.

ونأخـــــذ علـــــى ســـــبیل المثـــــال الدراســـــات التـــــي أجریـــــت علـــــى الـــــدین اإلســـــالمي   

والشـعوب اإلســالمیة والثقافــة اإلســالمیة، فكمــا یقــول "عمــاد الــدین خلیــل": (فالمستشــرق 

صـرانیًا ال یـؤمن إما أن یكون علمانیًا مادیًا ال یؤمن بالغیب، وٕاما أن یكون یهودیًا أو ن

. وفــي كلتــا الحــالتین فالــدین اإلســالمي ال )١(بصــدق  الرســالة التــي أعقبــت النصــرانیة)

یســـلم مـــن النقـــد والتـــوبیخ مـــن قبـــل المستشـــرقین وكمـــا یقـــول "هشـــام جعـــیط": (فنجـــد أن 

المسیحیة والعلمانیة قامت كـل منهمـا بـدور فـي نقـد اإلسـالم، وتوجیـه الـتهم االعتباطیـة 

اتهامـــــه بـــــنقص فـــــي الروحانیـــــة طبقـــــًا لمقـــــوالت المســـــیحیة، وٕامـــــا بـــــالجمود إلیــــه، إمـــــا ب

ونجــد أن هــذا التنــاقض الواضــح فــي النقــد یمــر )٢(الثیــوقراطي طبقــًا لمقــوالت العلمانیــة".

علــى  الجمهــور الغربــي وعلــى المثقفــین ووســائل اإلعــالم، (أن الظــاهرة الدینیــة تعــاني 

ة، لـذلك فـإن علمـاء اإلسـالمیات الغـربیین مـن إهماًال من قبل العلوم االجتماعیة الحالیـ

أمثـــــــال "برنـــــــارد لـــــــویس" یســـــــتطیعون التالعـــــــب بالظـــــــاهرة الدینیـــــــة وتفســـــــیرها حســـــــب 

  )٣(رغباتهم).

وهنالــك مئــات الدراســات التــي تــتهم الشــرق وتصــفه بصــفات غیــر علمیــة وغیــر   

 ونحندقیقــة وفـــي كثیـــر منهـــا ترجـــع إلــى نبـــرات عنصـــریة ومیـــول اســـتعماریة وتوســـعیه.

نشـــیر فـــي أمثلتنـــا إلـــى حالـــة "اإلســـالم" كـــآخر للغـــرب باعتبـــاره دینـــًا مختلفـــًا عـــن دیـــن 

ـــاه اإلســـالم كـــدین وثقافـــة مـــن صـــنع صـــور وأنمـــاط ذهنیـــة ال  الغـــرب، ونظـــرًا لمـــا عان

تتطــابق معــه فــي أغلــب األحیــان، وباعتبــار المســلمین أو غــالبیتهم مــن أعــراق وثقافــات 

الغـــرب والثقافـــة الغربیـــة.یقول "جرهـــام فـــوللر": مختلفـــة عـــن العـــرق اآلري الممیـــز لـــدى 

ــــف مصــــطلح  ــــًا بتعری ــــدًا ارتباطــــًا وثیق (ارتبطــــت نظــــرة الغــــرب عــــن اإلســــالم دائمــــًا وأب

                                                           
) د. عماد الدین خلیل: المستشرقون والس�یرة النبوی�ة ف�ي ن�دوة: "من�اھج المستش�رقین ف�ي الدراس�ات العربی�ة واإلس�المیة"، ١

  .١١٩، ص١)، ج١٩٨٥(الریاض: مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، 
  .٦٢) ھشام جعیط: أوروبا واإلسالم، مرجع سابق، ص٢
أوروب��ا، الغ��رب: رھان��ات المعن��ى وإرادات الھیمن��ة، ت: ھاش��م ص��الح، (بی��روت: دار الس��اقي، ) محم��د أرك��ون: اإلس��الم، ٣

  .١٦٧)، ص١٩٩٥
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"األجنبي" والیوم مثلما كان الحال فـي القـرن الخـامس عشـر، نجـد أن اإلسـالم هـو أول 

ا فـــي اتجـــاه ثقافـــة أجنبیـــة ـأي غیـــر أوروبیةــــ یلتقـــي بهـــا المـــرء حـــین ینتقـــل مـــن أوروبـــ

مــن هنــا نحــاول الوقــوف علــى بعــض الصــور األساســیة التــي  )١(الجنــوب أو الشــرق).

  :االتيرأى من خاللها الغرب اآلخر، وذلك في 

لـم یكـن "ردیـارد لیبلیـنج"  :: صنع صـورة اآلخـر انطالقـًا مـن التمركـز حـول الـذاتأوال 

الشـــــرق شـــــرق، ) الشـــــاعر والروائـــــي اإلنجلیـــــزي بمقولتـــــه الشـــــهیرة: (١٩٣٦- ١٨٦٥(

والغـــرب غـــرب، ولـــن یلتقیـــا) الصـــوت الغربـــي الوحیـــد الـــذي لفـــت األنظـــار إلـــى اتســـاع 

ولــم یكــن "دیربیلــو" بتقســیمه للتــاریخ إلــى مقــدس ومــدنس،  )٢(الشــقة بــین الشــرق والغــرب

الغربــي الوحیــد  )٣(ووضــعه الیهــود والمســیحیین فــي القســم األول، والمســلمون فــي الثــاني

تمركــز حــول الــذات لوصــف الــذات واآلخــر. ولكــن التــي نریــد الــذي انطلــق مــن نزعــة ال

اإلشارة إلیها في هـذا المطلـب هـي العملیـات التـي یقـوم بهـا الغـرب لخلـق صـور ذهنیـة 

  ونمطیة لآلخرین وذلك بإعادة بناءهم حسب رؤیته هو ال كما هم علیه في الواقع!!

هـي أن كـل وقبل الدخول إلـى خضـم الموضـوع نریـد أن ننبـه إلـى نقطـة مهمـة و   

معرفة تتناول المجتمع اإلنساني، ال العـالم الطبیعـي، هـي معرفـة تاریخیـة، ولـذلك فهـي 

تقــوم علــى األحكـــام والتفســیر ولـــیس معنــى ذلـــك أنــه ال وجـــود للحقــائق أو المعطیـــات، 

وٕانما معناه أن  الحقائق تستمد أهمیتها مما یسبغه التفسـیر علیهـا. وعلیـه فـإن التفسـیر 

ًا جـــدًا فـــي عملیـــة توظیـــف المعرفـــة المجـــردة، وغیـــر خـــاف أنـــه هنالـــك یلعـــب دورًا كبیـــر 

مــدخالت  غیــر علمیــة مثــل العواطــف والعــادات واألعــراف والتقالیــد والتــداعیات والقــیم 

تشــكل جــزءًا أصــیًال مــن كــل تفســیر، ویقــول" إدوارد ســعید": (ال وجــود إطالقــًا للتفســیر 

وعلیــه فــإن  interestام أو  المصــلحة والفهــم ومــن ثــم المعرفــة إال حیثمــا یتــوفر االهتمــ

معرفة الثقافات األخرى تخضع خصوصًا إلى عدم الدقة "غیر العلمیة" وٕالـى الظـروف 

ومـــن هنـــا تبـــدأ عملیـــة صـــنع الصـــورة القومیـــة لآلخـــر التـــي  )٤(التـــي تكتنـــف التفســـیر).

تتضمن عنصر النمطیة،  (والصورة القومیة هي السمات  الشـائعة الثابتـة التـي تسـري 

                                                           
  .٢٦) جراھام فوللر، أیان أو. لیسر: اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص١
  .١) الھادي أحمد خلیفة: إشكالیة التعایش بین اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص٢
  .٩٣مرجع سابق، ص ) إدوارد سعید االستشراق، ٣
  .٢٧٦)ص ١٩٨٣) إدوارد سعید: تغطیة اإلسالم، ت: سمیرة خوري (بیروت:مؤسسة األبحاث العربیة،٤
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علــى شــعب مــا مــن جانــب شــعب آخــر، والتــي تأخــذ شــكل العقیــدة العامــة الجماعیــة، 

والتــــي تصــــاغ علــــى غیــــر أســــاس علمــــي أو موضــــوعي تــــأثرًا بأفكــــار متعصــــبة تتســــم 

وممـا ال شـك فیـه أن  االستشـراق قـد لعـب دورًا كبیـرًا  )١(بالتبسیط في تصورها لآلخر).

علـى تمییـز وجـودي ومعرفـي بـین في صنع هذه الصورة، (فهو أسلوب مـن الفكـر قـائم 

وهـــذا التمییـــز بـــین الغـــرب والشـــرق هـــو مـــن دعـــائم الوجـــود للثقافـــة )٢(الشـــرق والغـــرب).

الغربیــة، فهــي قامــت علــى أســاس خرافــة مفادهــا اإلدعــاء باالســتمراریة فــي تــاریخ القــارة 

األوروبیــة، وٕابــداع جــذور قدیمــة وهمیــة للتضــاد بــین هــذا التــاریخ المزعــوم وبــین تــاریخ 

لمنطقة التي تقع على الشواطئ الجنوبیة للبحر المتوسط. وهـذا هـو مضـمون التمركـز ا

الغربـــي، وهـــو مضـــمون تقســـیم العـــالم إلـــى مركـــز وأطراف،اســـتنادًا إلـــى اختـــراع خرافـــة 

  )٣("الغرب األبدي" المضاد "للشرق األبدي".

وتتــألف الصــورة النمطیــة لــدى اإلنســان تجــاه شــخص أو شــعب أو شــئ معــین،   

مجموعـة الصـفات  أولها" من ثالثة عناصر متمیـزة، W. A. Scottرى "سكوت كما ی

 وثانیهمـــاالمعرفیــة التـــي یســـتطیع اإلنســان أن یـــدرك بهـــا ذلــك الشـــيء بطریقـــة عقلیــة. 

 العنصــر الثالــثالعنصــر العــاطفي المتعلــق بالمیــل لــذلك الشــيء أو  النفــور منــه. أمــا 

جابات العملیــة تجــاه ذلــك الشــيء فهــو العنصــر الســلوكي المتمثــل فــي مجموعــة االســت

  )٤(والتي یرى الشخص مالءمتها له وفقًا للصفات التي أدركها في ذهنه عنها.

نســتطیع التأكیــد بــأن االستشــراق كــان الوســیلة الرئیســیة  للعنصــر األولفبالنسـبة   

التـــي تنـــاول الغـــرب مـــن خاللهـــا التعـــرف علـــى اآلخـــر والشـــرق، وبالتـــالي فـــإن الطـــرق 

رفیـــة المســـتخدمة فـــي االستشـــراق هـــي الطـــرق العقلیـــة المســـتخدمة لرســـم والمنـــاهج المع

الصـــورة النمطیـــة للشـــرق وبالتـــالي للثقافـــات الموجـــودة فـــي الشـــرق عمومًا.(وقـــد عـــوین 

ــدلیل  الشــرق كمــا لــو كــان مــؤطرًا بقاعــة التــدریس، وبالمحكمــة الجنائیــة، وبالســجن وبال

ئمــًا عنــدما یتخــذ طرفــًا مــا "آخــر" وكمــا یفعــل العقــل األوروبــي دا )٥(المــوجز الموضــح).

له، فیقوم ببنائه بنـاءًا جدیـدًا، بـل یصـنعه صـنعًا لیضـمنه جمیـع أنـواع السـلب أو النفـي 
                                                           

  .١٠١)، ص١٩٨٣) السید یس: الشخصیة العربیة بین صورة الذات ومفھوم اآلخر(بیروت: دار التنویر، ١
  .٣٨) إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص٢
  .٩٠-٨٩ریة للثقافة، مرجع سابق، ص) سمیر أمین: نحو نظ٣
) د. عبد الق�ادر ط�اش: الص�ورة النمطی�ة لإلس�الم والع�رب ف�ي م�رآة اإلع�الم الغرب�ي، (الری�اض: ش�ركة ال�دائرة لإلع�الم، ٤

  .١٨) ، ص١٩٨٩
  .٧١) إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص٥
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التي تمكن الغرب من تحدید هویته إیجابیًا، وهكذا وفي هذه العملیـة اإلقصـائیة یصـبح 

ى موضــوع للدراســة الشـرق "ُمَشــْرقنًا" ویصــبح اإلســالم "ُمَســْلَمنًا". وهكــذا یحــول اآلخــر إلــ

ویفقـــد اآلخـــر ذاتیتـــه، وینعـــت بأوصـــاف اختـــرع لـــه مـــن قبـــل الرؤیـــة الغربیـــة المدعومـــة 

  بالقوة والسلطة االقتصادیة والعسكریة والمعرفیة.

والموقـــف العـــاطفي مـــن اآلخـــر، فـــإن الغـــرب  بالعنصـــر الثـــانيأمـــا فیمـــا یتعلـــق   

ام اآلخـر كـدافع للوحـدة یستخدم اآلخر كعدو خارجي وخطر یهدده دائمًا وذلـك السـتخد

الداخلیــة واالنســجام الــداخلي. فالعقــل الغربــي تــارة یتحــدث عــن "الخطــر األصــفر" وتــارة 

أخــرى عــن "الخطــر األحمــر" ونحــن نســمع الیــوم عــن "الخطــر األخضــر". وٕاذا حاولنــا 

مراجعة تاریخ العنصریة من خـالل أهـم منعطفاتهـا، فنـرى أنهـا فـي البدایـة أسـندت إلـى 

وقـــام الغـــرب بتقســـیم العـــالم حســـب لـــون البشـــرة إلـــى األبـــیض واألســـود  عنصـــر اللـــون،

مـن إنسـانیته، فـي القـرن التاسـع عشـر  -األسـود أو األحمـر  -واألحمر، وجـرد اآلخـر 

نالحـظ أن العنصـریة أسـندت إلـى العـرق وقـام العلمـاء الغربیـون بتقسـیم البشـریة حسـب 

ي المركـــز وفـــي موقـــع القـــوة األعـــراق، كمـــا هـــو متبـــع دائمـــًا یجـــب أن یكـــون الغـــرب فـــ

والعرق الممتـاز، وال یفوتنـا هنـا أن نسـجل بـأن العلـوم اإلنسـانیة فـي الغـرب مثـل العلـوم 

اللغویــة وعلــم األحیــاء والطــب واألنتروبولوجیــا واآلركولوجیــا وحتــى علــم االجتمــاع وعلــم 

 النفس، قد ساهمت جمیعًا في ترسیخ هذه الرؤیة العنصریة، ووصلت هذه المرحلة مـع

األیدیولوجیـــة النازیـــة  إلـــى قمتهـــا. ولكـــن بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وســـقوط 

أخــذت العنصــریة قالبـــًا  -الدولــة ولیســت األیدیولوجیــة -الدولــة النازیــة والدولــة الفاشــیة

بــل  -علمــًا بأنهــا لــم تتنــازل عنهمــا لحــد اآلن -جدیــدًا ال تعتمــد علــى اللــون أو العــرق 

هــي العامــل الرئیســي، وتعتمــد العنصــریة الثقافیــة علــى أن  Cultureأصــبحت الثقافــة 

الثقافـــة ذات جـــوهر ثابـــت، وأن الغـــرب صـــاحب الحضـــارة والعلـــم، ودولتـــه دیمقراطیـــة 

لیبرالیة، وهو صاحب اآلداب والفنون، ویمكن تعریـف اآلخـر "غیـر الغربـي" مـن خـالل 

لمفــردات التــي یمتلكهــا ثقافــة ثابتــة أیضــًا ولكــن كــل مفرداتهــا تعتبــر مقابلــة ومعاكســة ل

.ولكــن كــل هــذه الثنائیــات تعتبــر مصــنوعة مــن قبــل "الغرب/المركــز/ القــوى"، )١(الغــرب

ألنــه وكمــا یقـــول المفكــر الفرنســي "فرانتـــز فــانون": (لــیس هنـــاك عــالم أبــیض، ولیســـت 

                                                           
  .٤٤-٤٣) فاروق رفیق: الغرب واآلخرون، مرجع سابق، ص١
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هنــاك أخــالق بیضــاء، كمــا أنــه ال یوجــد ذكــاء أبــیض ففــي كــل مكــان فــي العــالم یوجــد 

  )١(ن).بشر یبحثون ویفكرو 

المكون للصورة الذهنیة وحسب رأي "سكوت"، فإنـه  للعنصر الثالثأما بالنسبة   

یتعلـــق بــــالمواقف واالســــتجابات تجــــاه اآلخــــر أو الصـــورة النمطیــــة التــــي یتعامــــل معهــــا 

الغرب بالنسبة لموضوعنا.(فبقدر ما تؤثر الصورة النمطیـة فـي إدراك اإلنسـان لألشـیاء 

ه علـى تلـك األشـیاء وأولئـك األشـخاص، ألنهـا تشـكل واألشخاص، فإنها تؤثر في حكمـ

وكمثـــال علـــى المواقـــف واالســـتجابات تجـــاه اآلخـــر یمكـــن )٢(جـــزءًا مـــن إطـــاره الـــداللي).

اإلشارة إلى موقف الغرب من الدین اإلسالمي فقد أوقفـت أوروبـا تطـور اإلنسـانیة عنـد 

یتصـور الغـرب أي  وال یمكـن أن )٣(المسیحیة باعتبارها أرقى دین وصـلت إلیـه البشـریة

دیـــن آخـــر فـــي العـــالم مهمـــا بلـــغ مـــن الرقـــي والتســـامح والتكامـــل كنـــد وكمشـــارك للـــدین 

المســـیحي، ففـــي أحســـن األحـــوال یعتبـــر اإلســـالم تمثـــیًال كاذبـــًا للـــدین المســـیحي، ویقـــوم 

المستشـــرق بإســـقاط مـــا فـــي ذهنـــه ومـــا فـــي ثقافتـــه علـــى الـــدین اإلســـالمي، فمـــثًال وكمـــا 

كم المستشرق على التـاریخ السیاسـي اإلسـالمي بأنـه خلـط بـین یشیر " حسن حنفي" یح

الــدین والدولــة ألن  المستشــرق یســقط مــن تاریخــه الغربــي الفصــل بــین الكنیســة والدولــة 

  )٤(على اإلسالم.

ففــــي كافــــة المجــــاالت یســــقط الغربــــي تاریخــــه علــــى اآلخــــرین (ویصــــبح الشــــرق   

أو أیــــًا كــــان، شــــبه تقمصــــات زائفــــة والشــــرقي، عربیــــًا، مســــلمًا، أو هنــــدیًا، أو صــــینیًا، 

ــا، الغــرب-تكراریــة ألصــل عظــیم  أن )٥(یفتــرض إنهــم كــانوا یقلدونــه). -المســیح، أوروب

تـــاریخ التوســـع الغربـــي ومواقفـــه مـــن اآلخـــرین المختلفـــین عنـــه یتمیـــز بـــالحط مـــن القـــیم 

الشخصیة اإلنسانیة وتفكیك حقوق اإلنسان خاصة في الشـعوب التـي قـدر لـه السـیطرة 

، مستعمًال لذلك وصفًا للتخلف بطرق معقلنة، ومركزًا على التـأخر وعلـى العقلیـة علیها

  )٦(البدائیة، مما یتیح له تبریر االستبداد الذي یمارسه

                                                           
  .٤٣) ص٢٠٠١بو زید: الطریق إلى المعرفة، (الكویت: سلسلة كتب مجلة العربي،) د.أحمد أ١
  .١٧٠)، ص١٩٨٧) محمد علي العویني: اإلعالم اإلسالمي الدولي بین النظریة والتطبیق ،(القاھرة:عالم الكتب،٢
  .٢٠) ھشام جعیط: أوروبا واإلسالم، مرجع سابق، ص٣
  .١٢٠ع سابق، ص) د. حسن حنفي: ھموم الفكر والوطن ، مرج٤
  .٩٢) إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص٥
  .١٥٣)، ص١٩٨٢) جرار لكلرك: االنثروبولوجیا واالستعمار، ت: جورج كتوره، (بیروت: معھد اإلنماء العربي، ٦
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ویتحدث المفكرون الغربیون عن المعجزة اإلغریقیة ویقطعون التـاریخ األوروبـي   

صبح من النـوادر أن عن التاریخ اإلنساني في الشرق من حیث االستفادة منه، وحتى أ

تجـــد مـــنهم مـــن یعتـــرف بفضـــل اآلخـــرین فـــي بنـــاء حضـــارتهم، ولكـــن إن فضـــل الشـــرق  

عمومـًا والحضــارة اإلســالمیة خصوصــًا علــى الغــرب شــئ ال یمكــن إنكــاره ، فكمــا یقــول 

"ألیكسي جورافسكي": (والحقیقة أن اإلسالم لم یعط أوروبا معـارف جدیـدة وحسـب، بـل 

و العملیات الثقافیـة وتطورهـا، وسـاعد فـي كثیـر مـن الحـاالت أثر جوهریًا في طبیعة نم

ــــذاتي األوروبــــي). ولكــــن أغلــــب العلمــــاء والمفكــــرین وخاصــــة )١(علــــى تشــــكل الــــوعي ال

المؤسســة االستشــراقیة الغربیــة كثیــرًا مــا ینســون كــل ذلــك، فمــثًال أن "مــاكس فیبــر" وهــو 

الغربیـة والـنمط الثقـافي  من كبار علماء االجتماع األلمـان یـؤمن ویقـرر بتفـرد الحضـارة

الغربـي، فـالعلم فـي نظـره لــم یـنم إال فـي الغـرب، وهـو وحــده الـذي صـاغ تاریخـًا علمیــًا، 

وهـــو وحـــده الـــذي یتمتـــع بـــنظم سیاســـیة وقانونیـــة واقتصـــادیة مبنیـــة علـــى أســـس عقلیـــة 

  .)٢(متینة

وهنـــــــاك مـــــــن یتخیـــــــل بـــــــأن هـــــــذه األفكـــــــار االقصـــــــائیة خاصـــــــة بالمستشـــــــرقین   

ستعمار لكن مسألة التمركز حول الذات والمركزیة الغربیة تتجاوز ذلـك والمناصرین لال

إلى غالبیة المفكرین في الغرب، وللتوضیح واألمثلة نأخذ هذه األفكار لهـذه المجموعـة 

مـــن الفالســـفة الغـــربیین والتـــي تؤكـــد كلهـــا علـــى نزعـــة التمركـــز حـــول أوروبـــا والغـــرب، 

تهم، فمثًال "فیكو": (الشـرق یمثـل عصـر والشرق یمثل اإلنسانیة في طفولتها حسب رؤی

"أوجسـت كومـت": (الشـرق  اآللهة، والیونان عصر األبطال، والغرب عصـر اإلنسـان).

ویقـــــول  یمثـــــل عصـــــر الـــــدین، والیونـــــان عصـــــر المیتافیزیقـــــا، والغـــــرب عصـــــر العلـــــم).

"هیجـــــل": (الشـــــرق یمثـــــل الـــــروح المجـــــرد، والیونـــــان المثالیـــــة الفردیـــــة والغـــــرب الـــــروح 

"هوســـرل": (الشـــرق یمثـــل األخـــالق والـــدین العملـــي، والیونـــان النظـــر ویقـــول :.المطلـــق)

ـــــى مواقـــــف المفكـــــرین والفالســـــفة )٣(المجـــــرد، والغـــــرب الذاتیـــــة المتعالیـــــة). وال نشـــــیر إل

االشــتراكیین أمثــال "مــاركس" و "أنجلــز" مــن االســتعمار ألنهــا معروفــة فــي تأییــدها لــه 

                                                           
(دمش�ق:  ) ألیكسي جورافسكي: اإلسالم والمسیحیة: من التنافس والتصادم إلى الحوار والتف�اھم، ت: د. خل�ف أحم�د ج�راد،١

  .٤٢)، ص٢٠٠٠دار الفكر، 
-١٣٣)، ص١٩٧٦) جولی��ان فرون��د: عل��م االجتم��اع عن��د م��اكس فیب��ر، ت: تیس��یر ش��یخ األرض، (دمش��ق: وزارة الثقاف��ة، ٢

١٣٥.  
  .١٤٢) د. حسن حنفي: مقدمة في علم  االستغراب، مرجع سابق، ص٣



  

 

٧٤

یقول "راشد الغنوشي": (أسس األنوار للمركزیـة  من هنا واعتباره سببًا للتقدم والحضارة.

الغربیة، واعتبر تصوراته لإلنسان والمدنیة والحداثة هـي التصـورات الممكنـة بمـا یشـرع 

للهیمنة على اآلخرین وعلى مواردهم باستخدام حـروب اإلبـادة فلـیس مـن مكـان حقیقـي 

ل العصــــور، . فــــالغرب هــــو حضــــارة لكــــ)١(لإلنســــان وقیمــــه، وٕانمــــا للمــــواطن الغربــــي)

ونموذجــه لكــل الشــعوب، وعصــره كــل العصــور، ومذاهبــه كــل المــذاهب، وتاریخــه كــل 

  التاریخ.

تناولنـــا فـــي الصـــفحات  الســـابقة عملیـــة تحویـــل : العرقـــي –:  اآلخـــر: الجغرافـــي اثانیـــ

اآلخر واختزاله في صورة نمطیـة وذهنیـة والـتحكم فـي هـذه الصـورة، ولكـن ممـا ال شـك 

تاج إلـى عناصـر وروافـد لتغـذیتها وتثبیتهـا باسـتمرار، فكـان البـد فیه أن هذه العملیة تح

أن یحاول الغرب أن یجعل من اآلخر تركیبة من عناصر ثابتة تصلح للدراسـة وتكـون 

قابلـــة لالختـــزال والـــتحكم، ومـــن أهـــم تلـــك العناصـــر المســـتخدمة هـــي تجلـــي اآلخـــر فـــي 

الثابتــة والطبیعیــة فــي بنیــة تكوینــه الجغرافــي والعرقــي، وذلــك باعتبارهمــا مــن المكونــات 

  اآلخر.

ـــا هـــو أول االســـتخدامات ویكتســـب الغـــرب مـــن خـــالل ذلـــك    فاســـتخدام الجغرافی

وجــوده مــن وجــود الشــرق، فتقســیم العــالم إلــى الشــرق والغــرب هــو مــن أولــى الخطــوات 

التمییزیـــة الكتســـاب الهویـــة الذاتیـــة. إذ أن (مفهـــوم الشـــرق محمـــل بمضـــامین ال یمكـــن 

حیــــز والتمركــــز األوروبــــي حــــول الــــذات، واعتبــــار أوروبــــا مركــــز العــــالم تبرئتهــــا مــــن الت

وحســب هــذا التقســیم بــدأ (البــاحثون  )٢(وبؤرتــه، وقیاســًا علیهــا تحــدد المنــاطق األخــرى)

یحللــــون العــــالم علــــى أســــاس: الشــــرق والغــــرب، الشــــمال والجنــــوب، المركــــز والمحــــیط 

لعامـل الجغرافـي فـي المقـام مـع مالحظـة أن هـذه التقسـیمات تعتمـد علـى ا )٣(الخارجي)

األول.ولكـــن التقســـیم الجغرافـــي محمـــل بأبعـــاد ثقافیـــة وقیمیـــة، فغالبـــًا مـــا یقســـم الشـــرق 

بـــالمعنى األخیـــر إلـــى الشـــرق األقصـــى والشـــرق األوســـط والشـــرق  األدنـــى (وباســـتثناء 

الشـرق األقصـى الـذي تهـیمن  علیـه الـدیانات البوذیـة والكونفوشیوسـیة، یهـیمن اإلســالم 

                                                           
  .٩٨)، ص١٩٩٩المركز المغاربي ، ) راشد الغنوشي: مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدني، (بیروت: ١
  .١١٤) نصر محمد عارف: نظریات التنمیة السیاسیة، مرجع سابق، ص٢
  .٥٣) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص٣



  

 

٧٥

ویعتبــر "برنــارد لــویس" بــأن هنــاك أكثــر مــن شــرق  )١(لشــرقین األوســط واألدنــى"علــى ا

واحــد، وعنـــدما تحــدث عـــن الشــرق األوســـط فــي كتابـــه "الغــرب والشـــرق األوســط) كـــان 

  )٢(یقصد به العالم اإلسالمي.

نالحظ بأن تثبیـت الشـرق فـي الخطـاب الغربـي واالستشـراقي ینطـوي علـى نـوع    

شرق في الخطاب اإلستشراقي لیس مصطلحًا جغرافیـًا یقـال من اإلقصاء الجغرافي، فال

باإلضــافة والنســبة، كقولنــا الصــین شــرق بالنســبة إلــى فــارس، وأوربــا شــرق بالنســبة إلــى 

أمریكا، وهذه شـرق بالنسـبة إلـى الصـین، الصـین غـرب بالنسـبة إلیهـا. كـال، إن الشـرق 

مــع أوروبــا، فهــذه شــرق  فــي الخطــاب األوربــي مكــان ثابــت، والنســبة فیــه تحــدد بالعالقــة

ـــل الغـــرب،  ـــاك دائمـــًا، فـــي مقاب ـــه هن ـــك شـــرق أوســـط وذاك شـــرق أقصـــى، إن أدنـــى وذل

  .)٣(وبالتالي فتثبیته هناك ضروري لتثبیت  األنا هنا في أوروبا وأمریكا

ومـــن هنـــا یحـــاول الخطـــاب الغربـــي أن یكســـب الشـــرق وأن یملـــي علیـــه طبـــائع   

ك مـــن خـــالل مؤشـــرات جغرافیـــة مثـــل الحـــرارة معنیـــة اســـتنادًا إلـــى ثباتـــه الجغرافـــي وذلـــ

ــــى  ــــائع عل ــــك الطب ــــاه . وبعــــد أن ینتهــــي مــــن تعمــــیم تل ــــرودة وطبیعــــة األرض والمی والب

ـــى تلـــك الطبـــائع. فمـــثًال: اســـتعمل  الشـــعوب الشـــرقیة، یقـــوم بتفســـیر ثقافاتهـــا اســـتنادًا إل

لة "مونتســـكیو" العامـــل الجغرافـــي، لیكـــرس ثنائیـــة ضـــدیة بـــین :آســـیا الضـــعیفة، الكســـو 

ویتنـــاول "جـــان بـــودان" فـــي  )٤(والمســـتعبدة، وأوروبـــا القویـــة الجســـورة، والذكیـــة المحـــررة

كتابـــه "الجمهوریـــة" موضـــوع تكییـــف القـــوانین البشـــریة مـــع القـــوانین الطبیعیـــة، ویعطـــي 

أهمیـــة كبیـــرة لخطـــوط العـــرض التـــي یظهــــر علـــى أساســـها ثالثـــة نمـــاذج مـــن البشــــر، 

فأهــل الشــمال یحكمــون أنفســهم بواســطة  یختلفــون عــن بعضــهم الــبعض بشــكل عمیــق:

القوة، وأهل الجنوب یحكمون أنفسـهم بواسـطة الـدین، وأهـل الوسـط یتمیـزون باالعتـدال 

ویحكمــون أنفســهم بواســطة العقــل والعدالــة وبــالطبع فإنــه یقصــد فرنســا والفرنســیین وهــو 

"، قیــام .و یعــزي "كــارل.أ. ویتفوغــل" فــي كتابــه الشــهیر "االســتبدادیة الشــرقیة)٥(فرنســي

النظم الدكتاتوریة المركزیة في الشـرق األوسـط إلـى طبیعـة نظـام الـري فیهـا، إذ یتطلـب 

                                                           
  .٣١) الھادي أحمد خلیفة: إشكالیة التعایش بین اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص١
  .٣٦نبیل صبحي، (القاھرة: كتاب المختار، د.ت)، ص) برنارد لویس: الغرب والشرق واألوسط، ت: ٢
  .١٢٩-١٢٨) د. محمد عابد الجابري: مسألة الھویة، مرجع سابق، ص٣
  .١٢٣) د. صادق األسود: علم االجتماع السیاسي، مرجع سابق، ص٤
  .٢٩٥) جان جاك شوفالیھ: تاریخ الفكر السیاسي، مرجع سابق، ص٥



  

 

٧٦

 )١(ذلك سلطة مركزیـة قـادرة علـى تعبئـة السـكان للـتحكم بالسـیطرة علـى المیـاه وتوزیعهـا

  وكثیرین غیر هؤالء تناولوا هذه المسالة.

ونتنـــاول المكـــون  ونرجـــع إلـــى المكونـــات الثابتـــة لآلخـــر حســـب الرؤیـــة الغربیـــة،  

الثاني وهو العـرق اعتبـر "تـین" فـي كتابـه "تـاریخ األدب اإلنجلیـزي" أن قـدرات اإلنسـان 

متوقفة على عرقه یرى انه (أنواع مـن البشـر، مثلمـا هنـاك أنـواع مـن الثیـران والجیـاد)، 

وأكد أنه ثمة نمطان كبیران یتعارضـان، أحـدهما متفـوق، واآلخـر أدنـى، (عنـد األعـراق 

.. یشــغل الــروح برمتــه. بالجمــال والتعــالي ویتصــور نموذجــًا مثالیــًا قــادرًا بنبالتــه  اآلریــة

وانسجامه على أن یجمع حوله حنان وحماس الجنس البشري وعنـد غیـر اآلریـین فتجـد 

وهــذه اإلشــارات مثــال بســیط جــدًا لمــا كتــب عــن اآلري وأمجــاده. ولكــن مــا  )٢(العكــس).

علمـي وسیاسـي، اسـتنادًا إلـى االكتشـافات فـي علـم  نرید اإلشارة إلیه هو أنه عمل تیار

األحیــاء فــي القــرن التاســع عشــر وباالســتفادة مــن الداروینیــة االجتماعیــة، عملــوا علــى 

التولیف بین الحتمیة اإلحیائیة، والحتمیة التاریخیة، فنقلوا بكـل بسـاطة نتـائج أو قـوانین 

م االجتماع اإلحیائي وقـالوا بـأن العلوم الطبیعیة إلى العلوم االجتماعیة وتحدثوا عن عل

المسالك االجتماعیة تحددها قواعد بیولوجیة، وتوصلوا إلى أن الطابع الحتمـي للتطـور 

االجتماعي یكذب المثال الدیمقراطي، وأن التطور االجتمـاعي یفضـل السیاسـة العملیـة 

األعــراق مقابــل األوهــام ویفضــل واقــع القــوى مقابــل العــدل، والقــوانین مقابــل المســاواة، و 

  )٣(في تطورها مقابل اإلخاء

ــــة بتصــــنیف ســــلوك المجتمعــــات البشــــریة حســــب    وقامــــت دراســــات أنثروبولوجی

أحجام وشكل جماجمها وجاء "داروین" لیكتشف أن القرد األكثر تطورًا واإلنسـان األقـل 

ـــان مـــن حیـــث الـــذكاء وارتبطـــت االطروحـــات التـــي تتنـــاول   )٤(تطـــورًا إنمـــا همـــا متقارب

نحطــاط الشــرقیین، والتفــاوت بــین الشــرق والغــرب، باألفكــار الســائدة حــول التخلــف واإل

األســـــس الحیویـــــة للتفـــــاوت العرقـــــي. یقـــــول "ادوارد  ســـــعید": "فـــــي كتابـــــات الفالســـــفة، 

تحدیــدًا تبــرز  -بوصــفها-والمــؤرخین، والموســوعیین، وكتــاب المقالــة، نجــد الشخصــیة 

                                                           
  .١٣١سیاسي، مرجع سابق، ص) د. صادق األسود: علم االجتماع ال١
  .٤١٦) فرانسوا شاتلیھ وآخرون: تاریخ األفكار السیاسیة، مرجع سابق، ص٢
  .٤٢١-٤١٧) المرجع نفسھ، ص٣
  .٨٤، ٨٢) شانتال میلون دلسول: األفكار السیاسیة في القرن العشرین، مرجع سابق، ص٤



  

 

٧٧

الفیزیولوجیــة واألخالقیــة  أخالقــي. وتــوزع الخصــائص -فــي شــكل تصــنیف فیزیولــوجي 

بنسب متساویة تقریبًا؛ فـاألمریكي أحمـر، سـریع الغضـب، منتصـب. واآلسـیوي أصـفر، 

وهــذا یؤكــد الــربط الحتمــي بــین  )١(ســوداوي، متصــلب واألفریقــي أســود، ال مبــال، خامــل

    العرق والسلوك.

ولكـــن أن األســـس التـــي قســـمت المجتمعـــات علـــى أساســـها ترجـــع إلـــى معـــاییر   

مثــل مفهــوم التطــور والنمــو الــذي كانــت تنــادي بــه فكــرة االرتقائیــة الداروینیــة، خاطئــة، 

فمســــیر المجتمعــــات مــــن وجهــــة المنظــــور االرتقــــائي یشــــبه تطــــور الكائنــــات العضــــویة 

ومـن المعـاییر المسـتخدمة األخـرى یمكـن اإلشـارة إلـى اإلیمـان بخطیـة التطـور  )٢(الحیة

وروبـــا والغـــرب علـــى رأس الهـــرم، وذلـــك اإلنســـاني المتصـــاعد والمســـتقیم والـــذي یضـــع أ

ولــم تكتــف  )٣(بفضــل خصــائص العــرق اآلري األبــیض المفطــور علــى المعرفــة والتقــدم

بــــــاحثو االنثروبولوجیــــــا بــــــإطالق صــــــفتي التخلــــــف والبدائیــــــة علــــــى المجتمعــــــات غیــــــر 

األوروبیة. بل افترض قسم منهم أن تلك المجتمعـات قـد ظلـت منـذ وقـت طویـل جامـدة 

  .)٤(ولم تتغیر

ولتوضــیح الرؤیــة الغربیــة لآلخــر العرقــي والجغرافــي نــرى أنــه مــن المناســب أن   

- ١٧٧٠نستشــــهد ونشــــیر إلــــى آراء أحــــد أهــــم فالســــفة الغــــرب وهــــو فردریــــك هیجــــل(

). فورثـت فلســفة هیجــل وتطــورت فــي الوقــت نفســه أهــم العناصــر األساســیة فــي ١٨٣١

لفلســفة هــي أكثــر الفلســفات الفلســفة الغربیــة. األمــر الــذي یمكــن القــول معــه بــأن هــذه ا

أهمیة في بناء الوعي الغربي الحدیث، ألنها جعلت رسالتها األساسـیة تأصـیل الشـعور 

الغربــي تاریخیــًا وعرقیــًا ودینیــًا، وجعلــت مــن الغــرب مركــزًا لنشــاط العقــل البشــري. ولكــن 

مع ذلك یصلح أن یكون مثاًال على قوة العبث النظري في الفكـر الغربـي الحـدیث فیمـا 

  )٥(یخص طبیعة اإلقصاءات واالختزاالت العرقیة بحق اآلخر.

                                                           
  .١٤٢) إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص١
/ ٥، ٦، الس��نة/٣٨- ٣٧األس��لوب األنثروبول��وجي لدراس��ة المجتم��ع، مجل��ة الفك��ر العرب��ي، الع��ددان/ ) د. ش��كري نج��ار: ٢

  .٢٢٥، (بیروت: معھد اإلنماء العربي) ، ص١٩٨٥
  .١٣-١٢)، ص١٩٨٢، ٥٣) أشلي مونتاغیو (محرر): البـدائیـة، ت: محمد عصفور (الكویت: سلسلة عالم المعرفة/٣
)، ١٩٨٣وبولوجیا االجتماعیة، ت: شاكر مص�طفى س�لیم، (بغ�داد، وزارة الثقاف�ة واإلع�الم، ) لوسي میر: مقدمة إلى األنثر٤

  .٢٩١ص
  .٢٣٧، ١٠٣) د. عبد هللا إبراھیم: المركزیة الغربیة، مرجع سابق، ص٥



  

 

٧٨

تتشــكل صــورة الشــرق فــي خطــاب "هیجــل" بوصــفها مجــازًا كبیــرًا، والنظــر إلــى   

الشــرق الســحري علــى أنــه مجــاز مركــب مــن الخیــال والخرافــة واألســطورة والتأمــل فمــثًال 

ألن )١( س.یرى أن مضمون الفكر الشرقي هو بـاألحرى ذو قـوام دینـي مضـطرب وملتـب

الدین في الشرق هو في مرحلة الدین الطبیعي، والذي طـوره الیونـان إلـى مرحلـة الـدین 

الفـردي، وأخیــرًا تطــور إلــى مرحلــة الــدین المطلــق فــي المســیحیة الغربیــة. ویقســم الشــرق 

إلى كیانات مختلفة فیرى أن الصین لها جـوهر ثابـت فهـي باقیـة علـى حالهـا منـذ فجـر 

ون تغییر، ویرى أن  الهند بلد الشوق والحنـین، ال تـزال تبـدو أمامنـا التاریخ إلى اآلن د

بوصــــفها مملكــــة العجائــــب، عالمــــًا ســــاحرًا جــــذابًا، والخــــداع والمكــــر همــــا الخاصــــیتان 

ویصـــل بـــه رأیـــه عـــن الفكـــر الشـــرقي وعـــدم أهمیتـــه إلـــى  )٢(األساســـیتان للرجـــل الهنـــدي.

  )٣(سفة).القول: (البد من شطب الفكر الشرقي من تاریخ الفل

أمـــا بالنســـبة لألفریقـــي، فیـــرى أن أفریقیـــا ترقـــد فیمـــا وراء التـــاریخ الـــواعي، یلفهـــا   

حجاب اللیل األسود، والرجل الزنجـي یمثـل اإلنسـان الطبیعـي فـي حالتـه الهمجیـة غیـر 

المروضة تمامًا، وال بد لنا إن أردنـا أن نفهمـه فهمـًا حقیقیـًا سـلیمًا، أن نضـع جانبـًا كـل 

جیل واألخـالق، وكـل مـا نسـمیه شـعورًا أو وجـدانًا، فـال شـئ ممـا یتفـق مـع فكرة عن التب

  )٤(اإلنسانیة یمكن أن نجده في هذا النمط من الشخصیة.

وفـــي الحقیقـــة لقـــد ركبـــت مـــن هـــذه التصـــورات حـــول الشـــرق والشـــرقیین صـــور   

وذلـك وأنماط ذهنیة كما أشرنا سابقًا لتبریر الحمالت التوسـعیة  الغربیـة للـبالد الشـرقیة 

تحــــت ذریعــــة تمــــدین وتحضــــیر هــــؤالء المتوحشــــین وتعلــــیمهم القــــیم اإلنســــانیة. یقــــول 

"جارودي" في هذا السیاق: (ومـن الطبیعـي أن یولـد المـذهب العرقـي مـن الحاجـة  إلـى 

تبریر هذا المشـروع االسـتعماري إذ إن شـعبًا ال یمكـن أن یضـطهد شـعبًا آخـر ویسـتغله 

قـــاد، بأنـــه خیـــر منـــه. وقـــد تكشـــف األمـــر حتـــى فـــي إال إذا اعتقـــد، أو حمـــل علـــى االعت

أكثــر بلــدان أوروبــا تخلفــًا فــي القــرن التاســع عشــر، البرتغــال، عــن أن لــه موهبــة تمــدین 

ــــا فــــي   )٥(األفــــریقیین). ــــده محجــــوب" أن مهمــــة أقســــام االنثروبولوجی ــــرى "محمــــد عب وی
                                                           

) ھیج��ل: محاض��رات ف��ي ت��اریخ الفلس��فة: مق��دمات ح��ول منظوم��ة الفلس��فة وتاریخھ��ا ت: د. خلی��ل أحم��د خلی��ل، (بی��روت: ١
  .٢٢٦)، ص١٩٨٦ة الجامعیة، المؤسس

  .٢٦٦-٢٦٥) . عبد هللا إبراھیم: المركزیة الغربیة، مرجع سابق، ص٢
  ).١٩٨٥) أنظر: حسین مروة: النزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلسالمیة، (بیروت: دار الفارابي، ٣
  .٢٥٩ - ٢٥٨) المرجع نفسھ، ص ٤
  .٥٣سابق، ص) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع ٥



  

 

٧٩

معــات التــي الجامعــات األمریكیــة والبریطانیــة هــي دراســة وفهــم نظــم وثقافــات تلــك المجت

أطلــق علیهــا نامیــة أو تقلیدیــة ألســباب لیســت أكادیمیــة، وٕانمــا تتعلــق بسیاســات الــدول 

ــــم االنثروبولوجیــــا الثقافیــــة نشــــأ فــــي أحضــــان  )١(األوروبیــــة وهكــــذا یمكــــن القــــول أن عل

االســتعمار بحاجــة المســتعمر لفهــم المســتعمر، وبالتــالي فقــد انحصــر هــذا العلــم بدراســة 

. وهنــا صــحت القاعــدة التــي تــرى أن كــل مــا خــال أوروبــا فهــو الشــعوب غیــر األوروبیــة

  .)٢(بدائي

ولكـــن ظهـــرت فـــي الغـــرب دراســـات ومفكـــرین تنـــاولوا الشـــعوب األخـــرى بشـــكل   

مختلـــف لخطـــاب االستشـــراق ومنطلقـــات األنثروبولـــوجیین القـــدماء، ومـــن هـــؤالء یمكـــن 

ئیـة والفكـر البـري اإلشارة إلـى "كلـود لیفـي شـتراوس" ومـا قـام بـه مـن دراسـات حـول البدا

ودراســة الشــعوب غیــر الغربیــة بحیــث أصــبح رمــزًا التجــاه مختلــف عــن ســابقیه، فمــثًال 

یقــول حــول الشــعوب التــي تعتبــر بــال تــاریخ: (بالفعــل نتحــدث اختیاریــًا عــن شــعوب بــال 

تـاریخ هـذه الصـیغة تعنـي فقـط أن تاریخهـا مجهـول، وسـیبقى كـذلك، لكـن هـذا ال یعنــي 

لحقیقة ال وجود للشعوب الطفلة، كـل الشـعوب راشـدة، حتـى تلـك أنه غیر موجود. في ا

وحـول معیـار إنسـانیة أو ال إنسـانیة األعــراق )٣(التـي لـم تكتـب تـاریخ طفولتهـا وفتوتهـا).

البشریة، یقول "جراهام فوللر": (وٕاذا ما نظرنا إلى  األمر مـن زاویـة التكوینـات العرقیـة 

ـــدم المســـفوح فـــي فســـنجد أن األوروبیـــین البـــیض هـــم أكثـــر األعـــ راق إثمـــًا مـــن حیـــث ال

  )٤(الصراعات).

تطرقنـــا ســـابقًا إلـــى مســـألة الرؤیـــة الغربیـــة لآلخـــر   :الثقافي -: اآلخر:  التاریخياثالث

مــن خــالل خلــق صــورة ذهنیــة ونمطیــة لــه، وبعــد ذلــك تنــاول اآلخــر فــي ســیاق تكوینــه 

ـــاریخي الجغرافـــي والعرقـــي، وفـــي هـــذا المطلـــب ننتقـــل إلـــى تجلـــي اآلخـــر فـــي بعـــد ه الت

والثقافي، وذلك باإلشارة إلى الرؤیة الغربیة للشرق عمومًا ولإلسالم خصوصـًا باعتبـاره 

إحدى الثقافات التي انطلقت من الشرق ویشكل هویة ذاتیـة وحضـاریة للشـرقین األدنـى 

  واألوسط حسب المصطلحات الغربیة.

                                                           
  .١٠-٩)، ص١٩٨١) د. محمد عبده محجوب: مقدمات في االنثروبولوجیا، (اإلسكندریة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، ١
  .٢٨٧) أشلي مونتاغیو (محرر): البدائیة، مرجع سابق، ص٢
  .٢٣)، ص١٩٨١) كلود لیفي شتراوس: العرق والتاریخ، ت: سلیم حداد، (بیروت: المؤسسة الجامعیة، ٣
  .١٥٥) جراھام فوللر، أیان. أو. لیسر: اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص٤



  

 

٨٠

رقیین بحــث فــي الصــفحات الســابقة بشــكل مــوجز التصــور الغربــي للشــرق والشــ  

وهنــا نقتصــر علــى بعــض اإلشــارات المكملــة لتلــك الرؤیــة، مركــزین علــى البعــد الثقــافي 

فقــط. فكمــا یشــیر األســتاذ "حســن حنفــي" یبــدو الشــرق فــي ذهــن الغــرب وكأنــه مــوطن 

الســحر والخرافــة، ومكــان ألــف لیلــة ولیلــة، وعــالء الــدین والمصــباح الســحري، وأغــاني 

د التقســیمات التــي قــام بهــا المفكــرون الغربیــون وال داعــي ألن نعیــ )١(شــهرزاد وقصصــها

لتطور الثقافة والعلم والـدین والفـن مـن الشـرق إلـى الغـرب، حیـث تؤكـد كلهـا أن الشـرق 

یــأتي فـــي مرتبـــة متخلفـــة جـــدًا وأحیانـــًا ســابقة عـــن التـــاریخ ویكفـــي اإلشـــارة إلـــى التقســـیم 

ة الالهوتیـة والمرحلـة الشهیر لـ "أوجست كونت" لمراحل التفكیر اإلنساني وهـي (المرحلـ

المیتافیزیقیـــــة والمرحلـــــة الوضـــــعیة)، فالمرحلـــــة األولــــــى نقطـــــة بـــــدء ضـــــروریة للــــــذكاء 

اإلنســاني، وأمــا الثانیــة فقــد قــدر لهــا أن تســتخدم كمرحلــة انتقالیــة، وأمــا المرحلــة الثالثــة 

ونالحــظ فــي هــذا التقســیم الكــونتي لمراحــل تطــور العقــل )٢(فهــي الحالــة النهائیــة الثابتــة.

إلنساني وكما یقول "هنري أیكن": (له جرس هیجلي أصیل وهو یستعمله علـى طریقـه ا

"هیجـــل" كتـــدبیر مـــاكر یلغـــم بـــه جمیـــع وجهـــات النظـــر التـــي ســـبقته فهـــو مثـــل "هیجـــل" 

یصنع اتجاهًا رؤویًا نحو جمیـع التیـارات الدینیـة والفلسـفیة التـي سـبقت تیـاره إذ یعاملهـا 

حظــات ال مفــر منهــا فــي التطــور التــاریخي للفكــر مثــل مــا عاملهــا "هیجــل" علــى أنهــا ل

التـي اعتمـدت علـى -ألن المدنیـة الغربیـة )٣(البشري نحو كماله في الفلسفة الوضـعیة).

هـي وحیــدة مـن نوعهــا، ألنهـا هـي التــي أوجـدت دولــة القـانون، والرأســمالیة،  -الوضـعیة

ت الشـرقیة القدیمـة وبذلك فأوروبا هـي ممثلـة اإلنسـانیة جمعـاء. أمـا الحضـارا )٤(والعلم.

ــــم تســــتطع أن تفكــــر وتعمــــل بشــــكل علمــــي  ــــة ل ــــة دینی فهــــي حضــــارات أســــطوریة خلقی

  وموضوعي.

هـــــذا التمییـــــز نـــــراه حتـــــى علـــــى صـــــعید دراســـــة هـــــذه المجتمعـــــات مـــــن الناحیـــــة   

االجتماعیــــة، إذ أن العلــــم الــــذي یــــدرس حالــــة وعالقــــات الشــــعوب التــــي تطلــــق علیهــــا 

تماعیــــة، وأمــــا مشــــكالت العــــالم المتمــــدن والمجتمــــع "البدائیــــة" هــــو االنثروبولوجیــــا االج

                                                           
  .١٤٢) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص١
  .٣٥) ص ١٩٥٢) لیفي بریل: فلسفة أوجست كومت، ت:محمود قاسم ود. سید بدوي (القاھرة: مكتبة األنجلو المصریة، ٢
  .١٤٣یة، مرجع سابق، ص) ھنري أیكن: عصر األیدیولوج٣
  .٨٦) شانتال میلون دلسول: األفكار السیاسیة في القرن العشرین، مرجع سابق، ص٤



  

 

٨١

ــم االجتمــاع بدراســتها ومعالجتهــا. ووصــل األمــر )١(األوربــي علــى الخصــوص فیقــوم عل

إلــى اإلقصــاء العقلــي مــن قبــل بعــض المستشــرقین مــن أمثــال "أرنســت رینــان" وبعــض 

ـــة":  ـــه "مصـــر الحدیث ـــال "كرومـــر" حیـــث یقـــول "كرومـــر" فـــي كتاب المســـتعمرین مـــن أمث

فتقـــار إلـــى الدقـــة، الـــذي یتحلـــل بســـهولة لیصـــبح انعـــدامًا للحقیقـــة، هـــو فـــي الواقـــع (اال

ــــة، وتقریــــره  ــــة دقیق ــــي ذو محاكمــــة عقلی الخصیصــــة الرئیســــیة للعقــــل الشــــرقي. األوروب

لحقائق خال من أي التباس وهو منطقي مطبـوع، رغـم أنـه قـد ال یكـون درس المنطـق، 

یع قبـــول حقیقـــة أي مقولـــة؛ ویعمـــل وهـــو بطبعـــه شـــاك ویتطلـــب البرهـــان قبـــل أن یســـتط

  )٢(ذكاءه المدرب مثل آلة میكانیكیة. أما عقل الشرقي فهو، على النقیض).

الشـرقي، تنطلـق  -من كل ذلك نسـتطیع أن نسـتنتج بـأن النظـرة الغربیـة لآلخـر   

مــــن أن الشــــرقي أساســــًا مختلــــف عــــن الغربــــي مــــن حیــــث الجغرافیــــا والعــــرق والتــــاریخ 

ختالفات ساعدت على توسیع الهوة والمسافة بینهما حتـى أصـبح والثقافة، وكل هذه اال

االخــتالف بــین الشــرق والغــرب اختالفــًا نوعیــًا، فــي الوقــت الــذي یعتبــر الخالفــات بــین 

الــدول والقومیــات الغربیــة اخــتالف كمیــة أو اخــتالف فــي الدرجــة والنمــو. وانطالقــًا مــن 

االخــــتالف بــــین الغــــرب  هــــذه النظــــرة یمكــــن تفســــیر كــــالم "صــــموئیل هنتنجتــــون" عــــن

واآلخـرین، حیــث یـرى بأنــه بـدًال مــن الغـرب والشــرق، مـن المالئــم أن نـتكلم عــن الغــرب 

واآلخــرین، والــذي یعنــي علــى األقــل وجــود أكثــر مــن "غیــر غربــي"، وذلــك ألن الغــرب 

یعتبر في ذاته كیانًا على مسـتوى مـا، ولكـن یتسـاءل مـا هـو المشـترك بـین المجتمعـات 

كـــونهم غیــر غـــربیین؟ وباختصـــار فـــإن العــالم مقســـم إلـــى عـــالمین:  غیــر الغربیـــة ســـوى

  )٣(عالم غربي واحد، وكثرة  غیر غربیة).

ولكــي نــدخل فــي تفاصــیل أخــرى عــن الموضــوع مــن المفیــد أن نستشــهد بمثــال   

ونموذج علـى الرؤیـة الغربیـة لآلخـر الثقـافي المختلـف، وكمـا أشـرنا سـابقًا فـإن اإلسـالم 

بعـــد ظهـــور آراء وأفكـــار یتحـــدث عـــن صـــراع حضـــاري بـــین كـــدین وثقافـــة وخصوصـــًا 

  یمثل تحدیًا للثقافة الغربیة. -الغرب واإلسالم

                                                           
  .٢٢٥) د. شكري نجار: األسلوب األنثروبولوجي لدراسة المجتمع، مرجع سابق، ص١
  .٦٩) إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص٢
  .٦٠-٥٥ص) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ٣



  

 

٨٢

وقــد نظــر إلــى اإلســالم، ســواء عــن حــق أو باطــل، باعتبــاره جــزءًا مــن الشـــرق   

وحسب التقسیم الحـالي وكمـا  )١(یشاطره غموضه وأسراره وغرابته وفساده وقوته الكامنة

إن اإلسالم من بـین الثقافـات الموجـودة فـي الجنـوب، هـو الهـدف تؤكد الدوائر الغربیة ف

المباشــر للحملــة الغربیــة الجدیــدة، لــیس لســبب ســوى أنــه الثقافــة الوحیــدة القــادرة علــى 

ـــــي وحقیقـــــي لمجتمعـــــات یســـــودها مـــــذهب الالأدریـــــة وفتـــــور الهمـــــة  توجیـــــه تحـــــدي فعل

اء فــي مجلــة الشــؤون ، وهــذا مــا جــ-ویقصــد المجتمعــات الغربیــة الحدیثــة -والالمبــاالة 

  )٢(الدولیة الصادرة عن المعهد الملكي بجامعة كامبردج البریطانیة

لذلك نتناول بعض اآلراء و التصـورات الغربیـة عـن اإلسـالم، مؤكـدین فـي ذلـك   

على مفهوم الصورة النمطیة التي قدم لإلسالم في الغرب على أنه العدو القدیم الجدیـد 

ته!! إذ أن اإلسـالم یمثـل فـي نظـر كثیـر مـن الغـربیین، والموجود دائمًا للغرب ولحضـار 

ــالعودة إلــى القــرون الوســطى فقــط، بــل بتــدمیر مــا درجــت العــادة  ــًا ســلفیًا ال یهــدد ب بعث

  )٣(على تسمیته بالنظام الدیمقراطي في العالم الغربي.

ویمكـن فهــم جـزء كبیــر مـن أســباب هـذه النظــرة وهـذا الخــوف المبـالغ فیــه أحیانــًا   

ا إلــى مــا ذكرنــاه ســابقًا حــول أن أوربــا تعــرف نفســها مــن خــالل تحدیــد اآلخــر، إذا رجعنــ

وكان البد أن تبحث عن آخر جدید یحـل محـل االتحـاد السـوفیتي والمعسـكر الشـیوعي 

بعــد ســقوط الكتلــة الشــرقیة والتــي شــكلت فراغــًا كبیــرًا للرؤیــة الغربیــة والرأســمالیة كنظــام 

وتجدیـــد نفســـه، وهـــذا مـــا كـــان یقصـــده مستشـــار یریــد منافســـًا خارجیـــًا مـــن أجـــل تطـــویر 

الــرئیس الســوفیتي األخیــر "جورباتشــوف" عنــدما قــال للغــربیین: (نحــن نقــوم بــأمر مــروع 

وصناعة العـدو عملیـة أساسـیة وضـروریة، السـتمرار  )٤(لكم، فنحن نحرمكم من عدو).

صـــادیة الـــذات وتطـــویره، وللتقلیـــل مـــن عوامـــل تفكیـــك وانهیـــار الهیاكـــل العســـكریة واالقت

المشـــتركة للـــدول الغربیـــة ویقلـــل مـــن حـــدة االنـــدفاع فـــي التنـــافس والصـــراع االقتصـــادي 

والسیاســـي فـــي المســـتقبل بـــین الـــدول الغربیـــة أنفســـهم، وهـــذا مـــا دفـــع إلـــى إحیـــاء العـــدو 

القدیم وصنعه في صورة "الخطر األخضر" و الذي تـرى فیـه الـدول الغربیـة (السـرطان 

                                                           
  .٤٤) إدوارد سعید: تغطیة اإلسالم، مرجع سابق، ص١
  .١٩)، ص١٩٩٧) د. محمد عمارة: الغرب واإلسالم، (القاھرة: دار نھضة مصر، ٢
  .٧٩) إدوارد سعید: تغطیة اإلسالم، مرجع سابق، ص٣
  .٢٧) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص٤



  

 

٨٣

وكمـا یشـیر "جراهــام )١(م الغربیــة ویهـدد األمـن القـومي).الـذي ینتشـر وینخـر شـرعیة القـی

فــوللر" فــأن عبــارة العالقــات بــین الشــمال والجنــوب خــالل فتــرة مــا بعــد  الحــرب البــاردة 

وهــذه الحملــة، وفكــرة ) ٢(یمكــن اعتبارهــا، إلــى حــد كبیــر، مرادفــًا لعبــارة اإلســالم والغــرب.

لــى الــداخل أي إلــى المجتمعــات جعــل اإلســالم العــدو الجدیــد، اتجــه جانــب كبیــر منهــا إ

الغربیــة ذاتهــا فكمــا یشــیر "فریــد هالیــداي" فــإن هــذه الحملــة، قــد ســاعدت علــى العــداء 

للمســلمین الــذین یعیشــون فــي المجمعــات الغربیــة، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر، 

یشیر إلـى ان ذلـك أدى إلـى التـداخل بـین العـداء للمسـلمین مـع أشـكال التمیـز العرقـي، 

ســًا قــد یكــون فــیهم عنصــر كبیــر غیــر مســلم مثــل: األلبــانیین أو الفلســطینیین ویشــمل أنا

   )٣(أو القوقازیین.

ولكـــي نكـــون منصـــفین فـــإن  مـــا تقـــوم بـــه جماعـــات وأفـــراد مـــن المســـلمین مـــن 

تهدیــدات، أو عملیــات ضــرب لمصــالح غربیــة، أو أحیانــًا أهــدافًا مدنیــة، قــد ســاعد إلــى 

والــدوائر التــي ال تبحــث إال عــن مصــالحها بغــض درجــة كبیــرة وســائل اإلعــالم الغربیــة 

النظــر عــن الحقیقــة والصــواب، علــى إكمــال تشــویه صــورة اإلســالم والمســلمین عمومــًا 

وهذا ما نراه حالیًا في الحمالت اإلعالمیة التـي أعقبـت أحـداث العملیـات فـي واشـنطن 

رة هنـا إلـى مـا ونیویورك، والحملة األمریكیة والدولیـة ضـد "اإلرهـاب". وهنـا یمكـن اإلشـا

أورده "ریتشــارد نیكســون" فــي كتابــه "مــا وراء الســالم" بشــأن تلــك النقطــة، حیــث یقــول: 

(سـیناریو الرعـب الـذي أعـده بعـض المسـلمین المتعصـبین لفصـل تصـادمي مـع الغــرب 

سیســـتحیل إلـــى حقیقـــة واقعـــة حـــال اســـتالم القـــوى األصـــولیة مقالیـــد الحكـــم فـــي العـــالم 

  )٤(اإلسالمي).

لك هناك أسباب أخرى ساعدت على صنع الصورة النمطیة الحالیـة ولكن مع ذ  

لإلســالم، وهنالــك أربعــة عوامــل علــى األقــل ســاعدت علــى تكــوین تلــك الصــورة وهــي: 

(أ)العامل التاریخي، (ب)وجهل الغـرب باإلسـالم، (ج)وجهـود االستشـراق،(د) والتغطیـة 

  )٥(اإلعالمیة السلبیة.

                                                           
  .٢٩٠، ص١٠/١٩٩٣، ١١٤، ع/٢٩،مجلة "السیاسیة الدولیة"،السنة /) سوسن حسن:اإلسالم في عیون الغرب١
  .٦٩) جراھام فوللر، أیان أو لیسر: اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص٢
  .١٨٩)، ص ١٩٩٦) فرید ھالیداي: اإلسالم وخرافة المواجھة: ت:محمد مستجیر،(القاھرة:مكتبة مدبولي، ٣
  .١٦٣)، ص١٩٩٥عباس، (عمان: األھلیة للنشر ،  ) ریتشارد نیكسون: ما وراء السالم، ت: مالك٤
  .١٣) الھادي أحمد خلیفة: إشكالیة التعایش بین اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص٥
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ذكریات المریرة عن الحرب مـع اإلسـالم مـن أیـام (أ) فبالنسبة للعامل التاریخ وال  

الفتوحات حتى الحروب الصـلیبیة و حمـالت العثمـانیین وأیـام األنـدلس. الـخ، والتحـدي 

ــــرة فــــي زمــــن االســــتعمار  ــــة المری ــــد للمســــیحیة، والتجرب اإلســــالمي كــــدین توحیــــدي جدی

ذ األیــام والحمــالت األوروبیــة علــى البلــدان اإلســالمیة، كــل ذلــك رســخ تلــك الصــورة.فمن

األولــى لظهــور اإلســالم ال نجــد ترحیبــًا غربیــًا بالــدین الجدیــد، بــل نــرى إجحافــًا وٕاقصــاء 

حتى من أكبر فالسفة ومفكري الغرب تجاه اإلسالم وتعالیمه والمسـلمین عمومـًا، یقـول 

"ألیكســــي جورافســــكي": (وبشــــكل عــــام، فقــــد تكونــــت فــــي وعــــي األوربیــــین فــــي القــــرون 

لتالیــة عــن اإلســالم: إنــه عقیــدة ابتــدعها محمــد، وهــي تتســم الوســطى، مالمــح اللوحــة ا

بالكــذب والتشــویه المتعمــد للحقــائق، أنهــا دیــن الجبــر، واالنحــالل األخالقــي، والتســاهل 

  )١(مع الملذات والشهوات الحسیة، وأنها دیانة العنف والقسوة).

ولتقریــــب الصــــورة نشــــیر إلــــى مجموعــــة مــــن المفكــــرین المصــــلحین والمتنــــورین   

رمـز اإلصـالح الـدیني ونبـذ التعصـب -ربیین ونظرتهم لإلسالم، یقول "مارتن لـوثر" الغ

: (أرى أن القساوســــة علــــیهم أن یخطبــــوا اآلن أمــــام الشــــعب عــــن -الــــدیني فــــي الغــــرب

فظـــائع محمـــد حتـــى یـــزداد المســـیحیون  عـــداوة لـــه، وأیضـــًا لیقـــوى إیمـــانهم بالمســـیحیة، 

، ویضـــع )٢(وا بـــأموالهم وأنفســـهم).ولتضـــاعف جســـارتهم وبســـالتهم فـــي الحـــرب، ویضـــح

ویقـول "تومـاس األكـویني": )٣("دانتي" فـي "الكومیـدیا اإللهیـة" رسـول اإلسـالم فـي جهـنم.

 )٤((لم یؤمن برسالة محمـد إال المتوحشـون مـن البشـر الـذین كـانوا یعیشـون فـي البادیـة)

ظـر مـاذا بقى أن نشیر إلى رمز التسامح وقبول اآلخر في الغرب الحدیث "فـولتیر" ونن

یقـــول  -صـــلى اهللا علیـــه وســـلم-یقـــول عـــن رســـول اإلســـالم والســـالم والتســـامح محمـــد 

"فولتیر": (إنني أصور محمدًا متعصبًا، عنیفًا، ومحتاًال . وعـارًا علـى الجـنس البشـري، 

    )٥(الذي من تاجر أصبح نبیًا، مشرعًا، وملكًا).

د أن جهــل الغـــرب (ب)وٕاذا رجعنــا إلــى أســباب الصــورة النمطیـــة لإلســالم، فنجــ  

باإلســالم مــن النقــاط األساســیة، وممــا ال شــك فیــه أنــه یتحمــل المســلمون الجــزء األكبــر 

                                                           
  .٧٣) ألیكسي جورافسكي: اإلسالم والمسیحیة، مرجع سابق، ص١
  .٢١)، ص١٩٩٩) ثابت عید :صورة اإلسالم في التراث الغربي، (القاھرة: دار نھضة مصر، ٢
  .٢٤لمرجع نفسھ، ص) ا٣
  .٣٣) المرجع نفسھ، ص٤
  .٩٨) ألكیسي جورافسكي: اإلسالم والمسیحیة، مرجع سابق، ص٥
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من هذا التقصیر، (ج)أما النقطة الثالثة وهـي جهـود االستشـراق فأشـرنا فـي الصـفحات 

الســــابقة إلــــى الكثیــــر مــــن الخلــــط واإلقصــــاء والتشــــویه الــــذي مارســــه المستشــــرق بحــــق 

تـــه ونكتفـــي هنـــا بقـــول "رینــان": (مـــن أجـــل أن یفهـــم اإلســـالم فهمـــًا اإلســالم وتراثـــه وثقاف

وصــب غضــب المستشــرقین علــى   )١(أفضــل، ینبغــي أن یقلــص إلــى الخیمــة والقبیلــة).

اإلســــــالم التحــــــدي والمقاومــــــة التــــــي أبــــــدتها الشــــــعوب اإلســــــالمیة فــــــي وجــــــه التغریــــــب 

وصــفه قــوة التحریــك واالســتعمار وســاهم فــي تفــاقم النــزاع القــدیم بــین الغــرب واإلســالم ب

    )٢(التاریخي للمجتمعات التي اعتنقته.

(د)وٕاذا انتقلنا إلى العامل الرابـع "التغطیـة اإلعالمیـة السـلبیة" فنجـدها مـن أكثـر   

العوامــــل تــــأثیرًا فــــي  أیامنــــا، یقــــول "یوســــف فــــان. إس"فــــي كتابــــه المشــــترك مــــع عــــالم 

ان العالمیة": (إن ما یسـمعه الالهوت السویسري "هانس كینج" بعنوان "المسیحیة واألدی

المــرء أو یقـــرأه عـــن اإلســـالم فــي وســـائل اإلعـــالم الغربیـــة، والطریقــة التـــي یتحـــدث بهـــا 

المثقفـــون فـــي الغـــرب عمومـــًا عنـــه، لهـــو شـــئ مـــزعج جـــدًا. مـــزعج بمعنـــى مـــزدوج: أوًال 

بسـبب المعلومـات غیــر الصـحیحة واآلراء الخاطئـة التــي تكشـف عـن نفســها مـن خــالل 

ین علـــى اإلســـالم. وثانیـــًا بســـبب النبـــرة الشـــیطانیة المخیفـــة التـــي یـــتم بهـــا حكـــم األوربیـــ

وهنالـك العشـرات مـن التعبیـرات والنعـوت العجیبـة )٣(عرض هذه األحكام عن اإلسـالم).

والســـلبیة التـــي تلصـــق باإلســـالم فـــي وســـائل اإلعـــالم الغربیة،اإلســـالم المقاتـــل، انفجـــار 

ي، المـــارد اإلســالمي..الخ، هـــذه العبـــارات اإلســالم، خطـــر اإلســالم، اإلرهـــاب اإلســالم

ــــات مــــن  ــــاوین صــــارخة أبرزتهــــا صــــحافة الغــــرب ووســــائل إعالمــــه عبــــر المئ هــــي عن

  )٤(التحقیقات والمقاالت والتحلیالت الصحفیة والبرامج والتقاریر اإلذاعیة والتلفزیونیة.

وفــي ختــام هــذا المطلــب مــن المناســب أن نشــیر إلــى أن هــذه النظــرة اإلقصــائیة   

لمتعالیــة لآلخــر قــد فوتــت فــرص كثیــرة أمــام البشــریة وخاصــة بــین الحضــارة الغربیــة وا

والحضــــارة  اإلســــالمیة كــــان یمكــــن مــــن خاللهــــا أن تتواصــــال بشــــكل أفضــــل وتســــتفید 

الشعوب منهـا للعـیش بسـالم وأمـان، وفـي هـذا السـیاق یلقـي "مونتجـومري وات" الالئمـة 

                                                           
  .١٢٨) إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص١
  .٤٢)، ص١٩٩٠) محمد أركون: الفكر اإلسالمي: نقد واجتھاد، ت: ھاشم صالح، (لندن: دار الساقي، ٢
  .٩٣)، ص١٩٩٨ربیة، (القاھرة: دار نھضة مصر، ) ثابت عید: اإلسالم في عیون غ٣
  .٨) د. عبد القادر طاش: الصورة النمطیة لإلسالم والعرب في مرآة اإلعالم الغربي، مرجع سابق، ص٤
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لعدائیــة لإلســالم أدت إلــى تهــوینهم، مــن علــى أوروبــا، ویقــول: (إن مواجهــة األوروبیــین 

ــــاني  شــــأن أثــــر المســــلمین فــــي حضــــارتهم، ومبــــالغتهم فــــي بیــــان أفضــــال التــــراث الیون

  )١(الروماني علیها).

ــ ونتطــرق إلــى  مســألة اســتغالل اآلخــر، واســتخدامه : : اآلخــر: المجــال الحیــوي ارابع

حیــوي"، التــي بــدأت كامتــداد للــذات فــي تحقیــق مصــالحه،انطالقًا مــن نظریــة "المجــال ال

) كجــزء مــن علــم الجیوبولتیــك ١٩٠٤-١٨٤٤طالئــع هــذه الفكــرة عنــد "فردریــك راتــزل" (

الــذي كــان شــائعًا فــي األوســاط األكادیمیــة األلمانیــة "مدرســة میــونیخ" ثــم طورهــا "كــارل 

فــون هــاوزهوفر" لتتخــذ شــكل نظریــة اســتراتیجیة جیوبولوتیكیــة. وعنهمــا أخــذها وطبقهــا 

  )٢().١٩٤٥صولهم إلى الحكم حتى سقوط النظام النازي في (النازیون منذ و 

ومفـــاد هـــذه النظریـــة كمـــا یقـــول "راتـــزل": (أن جـــذور حیـــاة الدولـــة موجـــودة فـــي   

ألن الــدول كالكائنــات الحیــة  )٣( األرض التــي تــنظم مصــیر الشــعوب بوحشــیة عمیــاء)

ت فـــي لهـــا إرادة مشـــروعة فـــي أن تســـتحوذ علـــى المجـــاالت والمنـــاطق حتـــى ولـــو وجـــد

البلدان المجاورة لها، إذا كانـت مصـادر الثـروة الطبیعیـة فیهـا ضـرورة الزمـة للمحافظـة 

ـــدر قیمـــة هـــذه الثـــروات  ـــدان ذاتهـــا ال تســـتطیع أن تق علـــى بقائهـــا، وٕاذا كانـــت هـــذه البل

-الطبیعیــة وتســتغلها علــى الوجــه األتــم. فكــل شــعب موهــوب بإحســاس أهمیــة األرض 

لیهــا ولــو علــى حســاب الشــعوب األخــرى األقــل موهبــة ینبغــي لــه االســتحواذ ع -المجــال

ومـــن خـــالل ذلـــك نتوصـــل إلـــى أن هـــذه النظریـــة ترســـخ المفهـــوم اإلحیـــائي )٤(فـــي ذلـــك.

للدولـــة، أي المفهـــوم الـــذي یعطـــي الحـــق ألیـــة دولـــة موهوبـــة وقویـــة أن تســـتثمر وتحتـــل 

 األراضـــي التـــي تتوافـــق مــــع مجالهـــا الحیـــوي، وتســـاعدها علــــى النمـــو والتوســـع بشــــكل

  )٥(أحسن، وبذلك أصبح الجیوبولتیك علمًا للغزو.

هــذه النظریــة ظهــرت فــي القــرن العشــرین وطبقهــا النــازیون فــي توســع دولــتهم،   

ولكــن نحــن نریـــد أن نطبقهــا علــى الحمـــالت االســتعماریة التــي ســـبقت ظهــور النظریـــة 

بشــكلها  األكــادیمي بقــرون، وذلــك لســبب واضــح وهــو أن األهــداف التــي رســمت لهــذه 
                                                           

)، ١٩٨٣) مونتجومري وات: فض�ل اإلس�الم عل�ى الحض�ارة الغربی�ة ، ت: حس�ین أحم�د أم�ین، (الق�اھرة: مكتب�ة م�دبولي، ١
  .١١٤ص

  .١٢٢، ١٢١ود: علم االجتماع السیاسي، مرجع سابق، ص) د. صادق األس٢
  .١٢٢، ١٢١) د. صادق األسود: علم االجتماع السیاسي، مرجع سابق، ص٣
  .١٢٢) المرجع نفسھ، ص٤
  .٤٢٠) فرانسوا شاتلیھ وآخرون: تاریخ األفكار السیاسیة، مرجع سابق، ص٥
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نظریــة هــي ذاتهــا نفــس األســباب التــي كانــت الــدول االســتعماریة تســعى لهــا وحصــلت ال

علــــى الكثیــــر منهــــا إن لــــم نقــــل كلهــــا، وهــــي: التوســــع فــــي األراضــــي، الحصــــول علــــى 

الثروات، الحصول على األسواق، والحصول على األیدي العاملة والجنود للمضي فـي 

ــــازیین طب ــــین الحــــالتین هــــو أن الن ــــارق ب ــــة وصــــرحوا بأهــــداف التوســــع. والف قــــوا النظری

ــــرایخ الثالــــث ولكــــن  حمالتهــــم بأنهــــا تســــعى إلعــــادة المجــــد اآلري وبنــــاء إمبراطوریــــة ال

المســـتعمرین كـــانوا یـــدعون بـــأنهم یســـعون إلـــى تمـــدین الشـــعوب المســـتعمرة وأن الحجـــة 

التــي یســتترون تحتهــا كانــت "الرســالة التمدینیــة" للغــرب( حجــة االســتعمار هــي أن یقــوم 

، فقد كان مفهـوم "الرسـالة التمدینیـة" مفهومـًا )١(حضر وتمدن للبالد المستعمرة)بعملیة ت

ولكــن الحقیقــة )٢(شــائعًا فــي الثقافــة الغربیــة، وهــدفًا للحركــة األوروبیــة فــي أفریقیــا وآســیا.

الواقعیة هي أن الحمالت كانت لبناء الذات وكانـت بالنسـبة ألوروبـا تمثـل بدایـة الفجـر 

الرأسـمالي والتـي أعقبهـا الحـرب التجاریـة بـین األمـم األوروبیـة،  المشرق لعصر اإلنتاج

  .)٣(وكان العالم مسرحًا لعملیاتها

ـــذلك حـــول اإلنســـان الغربـــي نفســـه إلـــى "ســـوبرمان" مطلـــق لـــه حقـــوق    ونتیجـــة ل

مطلقـــة تتجـــاوز الخیـــر والشـــر، ومـــن أهمهـــا حـــق االســـتیالء علـــى العـــالم وتحویلـــه إلـــى 

قیـق مصـالحه، واعتبـر العـالم مجـرد مجـال حیـوي لـه مجال حیوي لحركتـه ونشـاطه وتح

ــــل األزمــــات االقتصــــادیة واالنفجــــارات  ــــه مشــــاكله الناجمــــة مــــن التحــــدیث مث یصــــدر ل

  )٤(السكانیة

وٕاذا حاولنـــا التقـــرب أكثـــر مـــن تطبیـــق نظریـــة المجـــال الحیـــوي علـــى الحمـــالت   

ریكا، فنجـد مـثًال االستعماریة للدول اآلسیویة واألفریقیة، وقبل ذلك اكتشاف واحتالل أم

على صـعید التوسـع فـي األراضـي نقطـة غیـر محتاجـة إلـى االسـتدالل إال أننـا نعیـد مـا 

ذكرناه في المبحث األول حـول هـذا األمـر،( إن مسـاحة المسـتعمرات البریطانیـة كانـت 

تزید مساحتها على مسـاحة المملكـة المتحـدة بمئـة وأربعـین ضـعفًا، ومسـتعمرات بلجیكـا 

ة مساحة الدولة البلجیكیة. وبلغت مستعمرات هولنـدا سـتین ضـعفًا ممـا بلغت ثمانین مر 

                                                           
  .١٤٢) د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب، مرجع سابق، ص١
، ٣٢) بالن��اي الف��اي: نق��د البعث��ة الفرنس��یة للجزائ��ر ف��ي أربعین��ات الق��رن الماض��ي، مجل��ة "الفك��ر العرب��ي"، بی��روت، ع/٢

  .٨٦-٨٥، ص٦/١٩٨٣
  .١٦) موسى الزعبي: البدایة والنھایة: نشوء القوى العظمى وانحطاطھا، مرجع سابق، ص٣
  .٣٦اریخ، مرجع سابق، ص) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة ونھایة الت٤
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هـــي علیـــه مســـاحة هولنـــدا، أمـــا مســــتعمرات فرنســـا فكانـــت تزیـــد علـــى مســـاحة فرنســــا 

بعشرین ضعفُا. وهكذا كانت بریطانیا وفرنسا وروسیا القیصریة تسیطر معًا على أكثـر 

ســجلها التــاریخ لتكــون شــاهدًا هــذا األمــر یعتبــر مــن األمــور التــي )١(مــن نصــف العــالم)

علــــى طمــــع المســــتعمرین حیــــث وصــــل األمــــر بملكــــي أســــبانیا والبرتغــــال، إدعــــاء حــــق 

ملـــك -ملكیتهمـــا لكـــل البلـــدان الواقعـــة فیمـــا وراء البحـــار، حتـــى قـــال "فرانســـیس األول" 

ســـاخرًا: (كـــم أتـــوق لرویـــة وصـــیة آدم التـــي قســـم العـــالم بموجبهـــا بـــین أســـبانیا  -فرنســـا

  ).٢(والبرتغال)

وبلغت التبریرات األخالقیة التي قدمها الكاثولیكیون للمسـتعمرین دورًا فعـاًال فـي   

تقـــدیم غطـــاء دینـــي للحمـــالت، فمـــثًال یقـــول األب "رابواســـوان": (حیثمـــا وضـــع الفرنســـي 

قدمه، ولو للحظة واحدة، جعل األرض التي وطأها فرنسیة. وبالتالي یمكن بناء فرنسـا 

  )٣(وفرنسا قطبیة).أفریقیة، وفرنسا شرقیة، 

أمـــا بالنســـبة للنقطـــة الثانیـــة وهـــي الحصـــول علـــى الثـــروات والبعـــد االقتصـــادي   

ـــات الغـــزو االســـتعماریة والحصـــول علـــى األســـواق الواســـعة لمنتجاتهـــا المصـــنعة  لعملی

وخاصـــــة بعـــــد الثـــــورة الصـــــناعیة، وظهـــــور الـــــنمط اإلنتـــــاجي الرأســـــمالي، یقـــــول "ســـــان 

وب العصــریة هــو عــدم التخلــي عــن نصــف الكــرة ســیمون": (إن مــا یتوجــب علــى الشــع

ویعني بذلك أن تلـك الثـروات الموجـودة فـي الجنـوب  )٤(األرضیة ألناس جهلة وعجزة).

ال یمكــن أن تبقــى لشــعوبها الجهلــة بــل حســب مفهــوم المجــال الحیــوي یجــب أن تكــون 

  لألقوى والمتحضر.

انیـــا لنفســـها فـــي ویمكـــن اإلشـــارة إلـــى الوضـــعیة االســـتعماریة التـــي احتلتهـــا بریط  

القـــرن التاســـع عشـــر، والتـــي ســـمحت لهـــا بتـــأمین اســـتعباد خـــارجي ممیـــز، وفـــرت لهـــا 

إمكانیـــات بشـــریة (الرقیـــق)، وٕامكانیـــات مالیـــة (الثـــروات الذهبیـــة المنهوبـــة) حتـــى أنهـــا 

، وٕامكانیـات سـلعیة (الفـائض )٥(استخدمت الذهب البرازیلـي لتمویـل حربهـا ضـد نـابلیون

                                                           
  .١٩) تیبور ماند: خالص العالم، مرجع سابق، ص١
  .٥٩)، ص١٩٩٥) موسى الزعبي:  ما الذي تغیر في الحضارة الغربیة: االستراتیجیة أم التكتیك، (دمشق: دار الشادي، ٢
  .٤٣٦) فرانسوا شاتلیھ وآخرون: تاریخ األفكار السیاسیة، مرجع سابق، ص٣
  .١٣٠تاریخ الحضارات العام، مرجع سابق، ص) موریس كروزیھ: ٤
  .٦٠) موسى الزعبي: البدایة والنھایة، مرجع سابق، ص٥



  

 

٨٩

لشـــمالیة وغیرهــا) بحیــث هــذه اإلمكانیـــات كانــت قاعــدة النطـــالق الغــذائي مــن أمریكــا ا

  ثورتها الصناعیة.

یقــــول أحــــد مفكــــري عصــــر الرأســــمالیة الصــــناعیة، وهــــو "إدوارد ویكفیلــــد" عــــام   

): (العالم كله أمـامكم فـافتحوا أقنیـة جدیـدة لتوظیـف رأس المـال اإلنجلیـزي فـي ١٨٣٤(

لمـــا تســـیره الطاقـــة البخاریـــة، معمـــًال لكـــل أكثـــر المیـــادین ربحـــًا. واجعلـــوا مـــن إنجلتـــرا، 

هذا النداء واإللحاح على جعل إنجلترا مصنعًا للعالم یـأتي فـي سـیاق أهمیـة  )١(العالم).

األســواق الجدیــدة التــي اكتشــفت بفضــل االكتشــافات والحمــالت االســتعماریة، وبفضــل 

اق ساعدت الدول جلب الثروات والمواد الخام واألیدي العاملة أحیانًا أخرى، هذه األسو 

  االستعماریة على التطور والنمو والتوسع أكثر فأكثر.

): ١٨٨٥تمـــوز/ ٢٨ویقـــول "جـــول فیـــري" أمـــام المجلـــس النیـــابي الفرنســـي فـــي (  

(أن المسألة االستعماریة هي بالنسبة إلى البلدان التي وهبتها طبیعـة صـناعتها المقـدرة 

الـذات" "وفـي األزمنـة التـي تمـر بهـا الفائقة على التصدیر، المسألة هي مسألة أسـواق ب

إن )٢(جمیـــع الصــــناعات األوروبیــــة قاطبــــة یكــــون تأســـیس مســــتعمرة هــــو خلــــق ســــوق).

األســــواق الصــــینیة، وأســــواق شــــرقي الهنــــد، واســــتعمار أمریكــــا، والتبــــادل التجــــاري مــــع 

المستعمرات، قدمت هذه األسواق فیما وراء البحار فرصـًا عظیمـة لتحقیـق الـربح، ومـن 

  )٣(حوافز قویة للتنمیة الرأسمالیة. ثم قدمت

ولكــن الســؤال اآلن هــو هــل أن هــذه الحمــالت التــي اكتســبت األوربیــین التطــور   

والصــناعة والتمــدن، هــل فعلــت الشــيء نفســه للســكان والــدول المســتعمرة، والتــي كانــت 

هي القیام بالرسالة التمدینیة للغرب تجاه هذه  -المعلنة-أهداف الحمالت االستعماریة 

  الشعوب، أم فعلت العكس ؟!

االكتشاف إلى شعور جارف بـالتفوق –فعلى صعید الثقافة والقیم، أفضى الفتح   

والقوة، فالفاتح سواء أكان مكتشفًا أو مقاتًال أم باحثًا عن ذهب أم راهبـًا وجـد نفسـه فـي 

مواجهـــة منظومـــة قـــیم مغـــایرة لمنظومـــة القـــیم التـــي یحملهـــا. فكـــل األهـــداف التـــي عبـــر 

یطـات مــن أجـل تحقیقهــا غیـر مفهومــة مــن أهـالي الــبالد، والواقـع فــإن االكتشــافات المح

                                                           
  .٩١) موسى الزعبي: ما الذي تغیر في الحضارة الغربیة، مرجع سابق، ص١
  .٥٥) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص٢
  .١٠٢-١٠١ق، ص) ناثان روزنبرج: الغرب وأسباب ثرائھ، مرجع ساب٣
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الجغرافیــة وضــعت وألول مــرة منظومــات القــیم فــي صــراع مباشــر. وتمخــض ذلــك عــن 

انهیـــار قـــیم وظهـــور أخـــرى. لقـــد تـــم اإلجهـــاز علـــى المقومـــات الخاصـــة بتلـــك الشـــعوب 

الـذي یتمـرد وال یخضـع للنمـوذج أمـا  )١(والجماعات البشـریة، وألحقـت بنمـوذج أوروبـي.

الجدید فمصیره كمـا یقـول "كولـومبس": (فـإن اسـتخدام البـارود ضـد الـوثنیین هـو بمثابـة 

وبهـذا نـدرك المقولـة التـي تقـول: (إن "كولـومبس" اكتشـف أمریكـا  )٢(حرق بخور لربنـا).

    )٣(ولكن لم یكتشف األمریكیین).

ــا إلــى االســتخدام الســلبي   ــا أن نشــیر هن للمعرفــة وخاصــة االستشــراق  ویجــدر بن

واألنثروبولوجیـــا لترســـیخ هـــذه الحملـــة وهـــذه العملیـــات الالإنســـانیة، والتـــي تبحـــث عــــن 

المصــالح وال شــئ غیــر ذلــك. یصــرح "بریتشــارد" أن مهمــة األنثروبولــوجیین فــي الــبالد 

ــــــى أداء مهمتهــــــا أمــــــا  )٤(المســــــتعمرة بالضــــــبط هــــــي مســــــاعدة اإلدارة االســــــتعماریة عل

فمــن المعــروف أن معظــم بــاحثي االستشــراق كــانوا مــوظفین فــي إدارات المستشــرقون  

االحتالل، أو أن كتابات االستشراق جاءت من قبل إداریـین، فمعظـم المستشـرقین فیمـا 

بین القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وحتى القرن العشرین كـانوا یعملـون فـي وزارات 

البیانــات والمعلومــات فإنهــا لــم تكــن أمــا علــى صــعید التعامــل مــع ) ٥(الخارجیــة لــدولهم.

تهیــئ للمتخصصــین بقــدر مــا كانــت تقــدم لكبــار ضــباط الســلطة االســتعماریة مــن أجــل 

( لقـــد كـــان الحـــل ) ٦(إنـــارتهم حـــول الســـبل الفعالـــة للتعامـــل مـــع واقـــع الـــدول المســـتعمرة.

السابق لمنع الثورات هو عشرة عساكر لكل محارب مغوار، أما اآلن فالحل هو عشـرة 

یتضح مـن هـذه النصـوص وغیرهـا إن غایـة الدراسـات  )٧(ثروبولوجیین لكل محارب).أن

االستشراقیة هي خلق تخاذل روحي وشـعور بـالنقص فـي نفـوس المسـلمین وغیـرهم مـن 

  )٨(الشرقیین، وحملهم من هذا الطریق على الرضا بالخنوع للمدنیة الغربیة الحدیثة.

                                                           
  .١٩٣) بول كالفال: المكان والسلطة، مرجع سابق، ص١
  .١٦٢) تزفتیان تودروف: فتح أمریكا ومسألة اآلخر، مرجع سابق، ص٢
  .٥٦) المرجع نفسھ، ص٣
  .١٦٠)، ص١٩٨٠) إیفانز بریتشارد: االنتروبولوجیا االجتماعیة، ت: أحمد أبو زید (القاھرة: الھیئة المصریة للكتاب، ٤
  .١٢٤)، ص١٩٨٠حمد سمایلوفیتش: فلسفة االستشراق وتأثیرھا في األدب العربي المعاصر، (القاھرة: دار المعارف، ) أ٥
  .١٧٧-١٧٦)، ص ١٩٨٣) محمد وقیدي: العلوم اإلنسانیة واألیدیولوجیة، (بیروت: دار الطلیعة، ٦
)، ١٩٩٢ا: المعھ�د الع�المي للفك�ر اإلس�المي، ) محمد أمزیان: منھج البحث االجتماعي ب�ین الوض�عیة والمعیاری�ة، (فرجینی�٧

  .١٤٤-١٤٣ص 
  .٢٥)، ص١٩٨٢) مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشیر واالستعمار، (بیروت: المكتبة العصریة، ٨



  

 

٩١

لفتهــا الحمـالت االسـتعماریة علــى وعلـى الصـعید االقتصــادي والسـلبیات التـي خ  

الدول المحتلة، فیكفي أن نشیر إلى أنها أحدثت انقالبًا عمیقًا فـي الهیاكـل االقتصـادیة 

لكافـــة منـــاطق العـــالم، حتـــى أقاصـــي المعمـــورة. وتـــأثرت كافـــة الشـــعوب بعمـــل الســـوق 

ر فمثًال ّحـول كوبـا إلـى مزرعـة ضـخمة لقصـب السـك )١(العالمي والتقسیم الدولي للعمل

ودول أخرى إلى مزارع للقطن وهكذا.ومما ال شك فیه أن التأثیر المباشـر لتلـك الموجـة 

الرأســمالیة یتمثـــل بامتصــاص المجتمعـــات الزراعیـــة التقلیدیــة مـــن قبــل اقتصـــاد الســـوق 

العالمي و إدماجها فیه. كانت هذه العملیة تطـورًا شـامًال، ألن حضـارات تلـك الشـعوب 

عمیق، وأفرغت في قوالب جدیدة لتلبیـة حاجـات السـوق  واقتصادیاتها أخضعت لتشویه

ویمكن تلخـیص مـا قـام بـه الغـرب فـي تعاملـه مـع اآلخـر كمجـال حیـوي لـه  )٢(العالمیة.

ـــر مـــن البشـــریة  فـــي الكلمـــات التـــي قالهـــا "لیفـــي شـــتراوس": ( تـــم اســـتعباد القســـم األكب

ى مواردهــا وقــد بواسـطة قســم آخــر، بحیـث أن المالیــین مــن الضـحایا األبریــاء كانــت تـر 

نهبــت، ومعتقــداتها ومؤسســاتها وقــد دمــرت. وذلــك قبــل أن تكــون هــي نفســها قــد ذبحــت 

    )٣(بوحشیة أو اختزلت إلى العبودیة).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٢٦) سیرج التوش: تغریب العالم، مرجع سابق، ص١
  .٥٧) موسى الزعبي: البدایة والنھایة، مرجع سابق، ص٢
)، ١٩٨٤ولوجیا: الذاكرة والمعاش، (بیروت: سلسلة الدراسات األنثروبولوجی�ة واالجتماعی�ة، ) د. محمد دكروب: االنثروب٣

  .٦٩- ٦٨ص
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  الفصل الثاني

  على اآلخرة منیهآلیات الالمركزیة و  أشكال

  

  :  مدخل

ن أن في الفصل األول، مفهوم الغرب، والمدلوالت التي یمك نابعد أن بحث  

یستوعبه، واألسس الفكریة للرؤیة الغربیة للذات واآلخر، والتمركز على الذات في تلك 

الرؤیة. یحاول هذا الفصل التطرق إلى أهم اآللیات التي تحاول المنظومة الغربیة من 

خاللها السیطرة والهیمنة على اآلخرین. وكمدخل لهذا الفصل من الضروري اإلشارة 

  ة:إلى بعض النقاط المهم

من أهم النقاط المبدئیة التي یجب التركیز علیها هو موضوع العالقة بین الشرق  -أ

والغرب، والمجرى الذي اتخذته هذه العالقة، والمالحظ هو إن العالقة بین الغرب 

والشرق هي عالقة مبنیة على القوة، والسیطرة، ومن درجات متفاوتة من الهیمنة 

الفصل األول كیف أن الغرب قام بشرقنة الشرق من ذكر في ف ) ١(المعقدة المتشابكة.

خالل االستشراق والصور النمطیة وغیرهما، ویشیر "إدوارد سعید" إلى أن العالقات 

الثقافیة والمادیة والفكریة بین الغرب والشرق مرت بمراحل ال تحصى، ولكن مع ذلك، 

  )٢(كان الغرب بشكل عام هو الذي زحف على الشرق، ال العكس.

مًا حدد "میكافیللي" ثالث طرق للتوسع والهیمنة وكیفیة العالقة بین المركز قدی  

  المسیطر القوي واألطراف الخارجیة، وهي:

طریقة التوسكانیین في تشكیل عصبة تضم عددًا من الجمهوریات المتساویة في  -١

  الحقوق والواجبات.

  یادة لهم.طریقة الرومان في تشكیل األحالف مع االحتفاظ بمركزیة الق -٢

  )٣(طریقة أسبارطة وأثینا التي تحیل الحلفاء إلى اتباع. -٣

                                                           
  .٤١) د. إدوارد سعید: االستشراق، مرجع سابق، ص١
  .١٠١) المرجع نفسھ، ص٢
  .٤٤٦-٤٤٤)، ص١٩٨٣) نیقوال میكیافیللي: مطارحات میكیافیللي، ت: خیري حماد، (بیروت: دار اآلفاق الجدیدة، ٣
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وكما یرى "عبد الواحد علواني" فإن العالم الغربي یحاول أن یتجاوز مسلمات   

"میكیافیللي" باتباع الطریقة الثالثة في التوسع، والتي كانت بنظر "میكیافیللي" غیر 

ل األخرى إلى اتباع بدًال من أن یكونوا مجدیة أبدًا، وهي الطریقة التي تحیل الدو 

  )١(حلفاء.

النقطة الثانیة مرتبطة بالرؤیة المتمركزة حول الذات، وجعل الذات في موقع  -ب

التفوق واألفضلیة دائمًا تجاه اآلخر، وفي هذا السیاق یقول "ألدوس هاكسلي 

Aldous Huxleyسئلة ": (فالمذابح المنظمة ال تنتج إال عن اطروحات تتعلق بأ

كالتالیة: ما هي أفضل أمة؟ وما هو أفضل دین؟ وما هي أفضل نظریة سیاسیة؟ 

وما هو أفضل نظام سیاسي؟ لماذا یتسم اآلخرون بالغباء والخبث؟ لماذا ال یمكنهم 

إدراك مدى نبلنا وذكائنا؟ لماذا یقاومون جهودنا النبیلة إلخضاعهم لسیطرتنا وجعلهم 

  )٢(على شاكلتنا؟).

لة وغیرها قد أجابت عنها الثقافات الغربیة في تبني طریقتها هذه األسئ  

للحداثة، وكما یرى "جارودي" قامت الثقافة الغربیة على ثالث افتراضات للحداثة، 

  وهي:

في العالقات باآلخرین: الفلسفة اإلنجلیزیة آلدم سمث والتركیز على المصلحة  -١

  الشخصیة.

لفرنسیة لدیكارت (یجعل منا أسیادًا ومالكین في العالقات مع الطبیعة: الفلسفة ا -٢

  للطبیعة).

في العالقات مع المستقبل: الفلسفة األلمانیة لفاوست (یا أیها اإلنسان كن إلهًا  -٣

  )٣(بعقلك الجبار).

وتساند هذه الفلسفات ما أشیر إلیها في الفصل األول من األسس المرجعیة   

یة والتطوریة والواقعیة واإلیمان بأن الحیاة، ثقافة للرؤیة الغربیة لذاتها، وتأثیر البراجمات

واقتصادًا وسیاسة، صراع دموي، وأن البقاء لألقوى. وأن مبدأ التطور، حسب التأویل 

                                                           
  .٢-١٩١)، ص١٩٩٦) جودت سعید، عبد الواحد علواني: اإلسالم والغرب والدیمقراطیة (بیروت: دار الفكر المعاصر، ١
) د. ولیام فولبرای�ت: غطرس�ة الق�وة وثم�ن اإلمبراطوری�ة، (الق�اھرة: مرك�ز الدراس�ات السیاس�یة واإلس�تراتیجیة ب�األھرام، ٢

  .٤٦)، ص١٩٩٤
،   ٨،  الس�نة /٩٦یف صنعنا القرن العش�رین؟ " لرج�اء ج�ارودي، مجل�ة حص�اد الفك�ر، ع/) إحسان سید: عرض لكتاب "ك٣

  .١٧، (القاھرة: مركز اإلعالم العربي)، ص٢/٢٠٠٠
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البراجماتي، یبرر التنافس بین الثقافات وأن الحروب بین الحكومات واألدیان والنظم 

  )١(صلح.االجتماعیة واألجناس البشریة تقوم على أساس البقاء لأل

النقطة الثالثة تتعلق بالمركزیة وآلیاتها، وننطلق من تحدید "ألفن توفلر" لمصادر  -ج

السلطة في كتابه "تحول السلطة"، وهي (العنف والثروة والمعرفة). ومما ال شك فیه 

أن هذه المصادر الثالثة من الرأس المال والثروة، التكنولوجیا والتقدم العلمي، والقوة 

تتمركز بشكل متعاظم في الثلث الشمالي للكرة األرضیة، وفي المقابل والسالح، 

  )٢(یعیش الثلثین الجنوبیین من الكرة األرضیة في فقر شدید بالنسبة لهذه المصادر.

وعلى الرغم من أنه ال یزال االختالف الشدید قائم حول تحدید معاییر القوى   

ص بین اعتبار القوة العسكریة العالمیة وتوزیعها وتتفاوت اآلراء في هذا الخصو 

وخصوصًا ببعدها النووي كمعیار مطلق لتحدید زعامات العالم، وبین اختیار العامل 

االقتصادي والرصید  المالي كأساس إلعادة هیكلیة العالم، وبین االعتماد على 

  )٣(الثقافة الحضاریة كمركز للقوة العالمیة.

ذه المصادر األساسیة یعطي لكن ومع ذلك االختالف في أن الجمع بین ه  

ممتلكه الهیمنة والسیطرة على الذین ال یملكون ذلك، فمثًال أن قوة الوالیات المتحدة 

ظلت طوال الحرب الباردة موزعة توزیعًا متوازنًا إلى حد بعید، بین القوة العسكریة 

  ویعتبر ذلك مصدر قوتها الضخمة. )٤(والسطوة االقتصادیة والقاعدة المعرفیة

لتعزیز هیمنتها اعتمدت الدول الغربیة على أبعاد معنویة وبذلك وكما یرى و    

"برهان غلیون" تعطي لسیطرتها المادیة نوعًا من الشرعیة التاریخیة فتصبح معقولة، 

أي متسقة مع منطق العالقات بین األمم والدول، حتى لو لم تصبح مقبولة من 

ة، وعسكریة، وعلمیة مع حكام دول وذلك عن طریق عقد اتفاقیات تجاری )٥(الجمیع.

األطراف، وٕالى تكوین أنصار وزبائن لها مفتونین بمبادئها وقیمها ومؤسساتها في 

  )٦(المجتمعات المحلیة
                                                           

  .٢٢٨) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر، مرجع سابق، ص١
  .٥، ص٣/١/١٩٩٤، ٤، السنة/٢٠٩) توفیق غانم: أقالیم السیطرة الطولیة والقطاعات األعتراضیة، مجلة قضایا دولیة، ع/٢
) د. حس��ن عب��د هللا أحم��د، د. عب��د هللا یوس��ف س��ھر: الخل��یج ومح��اوالت الھیمن��ة العالمی��ة عل��ى من��ابع ال��نفط، مجل��ة السیاس��ة ٣

  .١٨، ص٧/١٩٩٨،   ٣٤، السنة/١٣٣الدولیة، ع/
)، ١٩٩٢ا: ال��دار الجماھیری��ة، ) ألف�ن ت��وفلر: تح��ول الس�لطة ب��ین العن��ف والث��روة والمعرف�ة، ت:د. فتح��ي ب��ن ش�توان، (لیبی��٤

  .٥٥١ص
  .١١٥) د. برھان غلیون: نظام الطائفیة من الدولة إلى القبیلة، مرجع سابق، ص٥
  .١٦) غریغوار منصور مرشو: مقدمات االستتباع، مرجع سابق، ص٦
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لم یعد سرًا أن العالم الصناعي المتقدم یسعى منذ زمن طویل إلى المحافظة على  -د

مستخدمًا في ذلك كل وسائل  تفوقه وعلى بقاء العالم الثالث في دائرة العجز والتبعیة،

فالوضع االجتماعي  )١(القوة العسكریة واالبتزاز السیاسي والنهب االقتصادي.

االقتصادي للبلدان النامیة لیست مجرد تخلف اقتصادي أو محض عالمة على عدم 

اشتراكها في التطور بل هو ثمرة تطور خاص، وثیق االرتباط بتطور االقتصاد 

  )٢(ل باألحرى ناشئ عنه.الرأسمالي العالمي، ب

النقطة األخیرة، والتي یجب التركیز علیها أیضًا وهي أنه في سیاق حدیًث عن  -هـ

الهیمنة الغربیة، سنركز في األمثلة على هیمنة الوالیات المتحدة أكثر من غیرها من 

ي الدول الغربیة، وذلك لما تمثله القوة األمریكیة في المنظومة الغربیة، ودورها المركز 

في تلك المنظومة. حیث أصبحت الوالیات المتحدة تملك ترسانة مهولة من القوة 

االقتصادیة والعسكریة والتكنولوجیة والعلمیة، تؤهلها ألن تكون صاحبة السیادة. وٕاذا 

كانت القوة تصنع الحق والخیر، فهي إذن أهل لكي تكون صاحبة "الحق" وفاعلة 

ادیة أعطى األمریكیون لسباقهم من أجل تحقیق واكتماًال للهیمنة الم )٣("الخیر".

- اإلمبراطوریة، تفسیرًا خاصًا مرتبطًا بهویتهم التاریخیة والثقافیة وموقعهم الجغرافي

السیاسي، وبنیتهم االجتماعیة االقتصادیة ، وبتصرفهم على هذا النحو وضعوا 

ا في العالقات األسس لمكانتهم المهیمنة التي شغلوها في القرن العشرین، كما ادخلو 

الدولیة لغة جدیدة، تجمع بین مصالحهم القومیة والرؤیة الطوباویة للطموح 

  )٤(العالمي.

                                                           
، ١٤/٣/١٩٩٤ ،٥،  الس��نة/٢١٩) د. محم��د التكریت��ي: دور الغ��رب ف��ي تخل��ف دول الع��الم الثال��ث، مجل��ة قض��ایا دولی��ة، ع/١

  .٢٠ص
  .١١٠) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، مرجع سابق، ص٢
  .٢٣٠) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر، مرجع سابق، ص٣
  .١٣)، ص٢٠٠٠) فریدریكو رومیرو: اإلمبراطوریة األمریكیة، ت: أحمد عبد الكریم، (دمشق: دار األھالي، ٤
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  المبحث األول

  المركزیة السیاسیة

  

تعتبر المركزیة السیاسیة للدول الغربیة والسیطرة السیاسیة المباشرة على الدول    

من خالل حمالتها  األخرى أولى حلقات الهیمنة الغربیة على اآلخرین، وذلك

ولكن  العسكریة منذ عهد الصلیبین والكشوفات الجغرافیة إلى الحمالت االستعماریة.

بعد مرحلة ما یسمى بتصفیة االستعمار وعهود االستقالل تم تحویل تلك السیطرة 

ویهمنا  المباشرة إلى أنواع وأشكال أخرى من الهیمنة، نتطرق إلیها في هذا المبحث.

ى أهم المنعطفات في تاریخ الهیمنة السیاسیة الغربیة كمدخل لهذا هنا أن نشیر إل

  المبحث:

شكلت المرحلة الصلیبیة من تاریخ النموذج الغربي الحدیث، تجربة اختیاریة ذات  -أ

مردودیة عالیة على مختلف األصعدة. فقد نجحت مبادرة القوة القائدة للمجتمع 

رن الخامس عشر، في تولید مشروع اإلقطاعي، فیما بین القرن الحادي عشر والق

  )١(سیاسي مركزي، وفر للغرب األوروبي المتمزق هویة وانتماءا.-عقائدي 

تشكل الكشوف الجغرافیة جذور أو على األقل بذور االستعمار المعاصر مباشرة.  -ب

فقد ولد االستعمار الحدیث في حجر الكشوف الجغرافیة. ومن الصعب علینا في 

نقدر حقًا مدى ضخامة ووقع الهزة التي أحدثها هذا الكشف في القرن العشرین أن 

وقت كانت رقعة المعمور المعروف محدودة ثابتة ال تكاد تتغیر، ثم فجأة وفي عالم 

متمدد بأقصى سرعة تضاعف العالم عدة مرات. وربما ال یعدل تلك الطفرة في عالم 

  )٢(و الفضاء.اإلنسان شئ من قبل إال كشف الزراعة، وال من بعد إال غز 

تمحورت أشكال الخطابات حول النموذج المتفوق المتمثل في اإلنسان األبیض.  -ج

وتحت خطاب اإلنسان األبیض الحضاري والراشد وریث عصر األنوار وصانع 

المستقبل وحامل رسالة التقدم والتطور، ثم تحالف الدول المركزیة الدستوریة والعلم 

لتوزیع األدوار وتقاسم المهمات  -لة رسالة التبشیرحام-والجیش والصناعة والكنیسة 

                                                           
، ٣٨-٣٧أو اللغ��ة العقالنی��ة لمنظوم��ات التس��لط الغرب��ي، مجل��ة الفك��ر العرب��ي، ع/ ) د. حس��ن الض��یقة: النظری��ة االقتص��ادیة١

  .٣١٨، (بیروت: معھد اإلنماء العربي)، ص٥/١٩٨٥، ٦السنة/
  ٥٠-٤٩)، ص١٩٨٣) د. جمال حمدان: استراتیجیة االستعمار والتحریر، (القاھرة: دار الشروق، ٢
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وكما یقول "أدمون جوف": (كان القرن التاسع عشر،  )١(ضمن استراتیجیة منظمة.

  )٢(قرن الذروة ألوروبا).

منذ القرن الخامس عشر، بدأت الدول األوروبیة الناشئة بتحطیم أبواب القارات بكل  -د

من قوة تدمیر ناریة، لترسى كل منها حقل  ما تمتلكه وتتمیز به في تلك المرحلة

استعباد وسیطرة خارج حدودها متعدد األوجه، عبر تدمیر وتفكیك مراكز الحضارات 

العالمیة المختلفة على مختلف مستویاتها، بدءًا بقواها العسكریة وكیاناتها السیاسیة، 

  )٣(وصوًال إلى دوراتها االقتصادیة ولحمتها الثقافیة والعقائدیة.

ومن أوائل علماء السیاسة الدولیة المعاصرة استخدامًا لمفهوم الهیمنة، "روبرت   

  )٤(جیلبین"، الذي اعتبر الهیمنة كمرادف للقوة االستعماریة.

إن الحروب االستعماریة التي ارتبطت بالتوسع األوروبي في آسیا وأفریقیا   

ها أن تعید تركیب وغیرها، مثلت األداة األساسیة التي استطاعت أوروبا من خالل

الواقع الجیوسیاسي والدولي من أفق یعكس هیمنتها ویجسدها في نظام عالمي جدید 

یؤكد سیطرتها ویعید إنتاج هذه الهیمنة. ولیس هذا النظام سوى نظام التقسیم "القومي" 

للعالم: أي بناء المجتمعات السیاسیة البشریة على قاعدة التماهي بین الشعب واإلقلیم 

  )٥(سة الحاكمة.والمؤس

بعد مرحلة تصفیة  االستعمار واالستقالل السیاسي لمعظم ما یسمى بدول العالم  -هـ

الثالث، أصبحت المركزیة السیاسیة مرتكزة في مجاالت أخرى مثل عملیات بناء 

نموذج الدولة القومیة على غرار التجربة الغربیة، ونظریات التنمیة -الدولة الحدیثة 

ادیة والتحدیث السیاسي في تلك الدول، مع التركیز على المفاهیم السیاسیة واالقتص

  والقیم السیاسیة الغربیة.

وحیث أن علم السیاسة المعاصر نشأ في سیاق الحضارة الغربیة، وقادته   

المدرسة األمریكیة خالل القرن العشرین، وحیث أن التقالید األمریكیة أكثر التصاقًا 

المجتمع األمریكي ونشأته وتكوینه وموازین القوى التي تحكم بالواقع وتأثرًا به، فطبیعة 

                                                           
  .١١٠سابق، ص) غریغوار منصور مرشو: مقدمات االستتباع، مرجع ١
  .٢٦)، ص١٩٩٣) أدمون جوف: عالقات دولیة، ت:منصور القاضي، (بیروت: المؤسسة الجامعیة، ٢
  ٣١٩) د.حسن الضیقة: النظریة االقتصادیة أو اللغة العقالنیة لمنظومات التسلط الغربي، مرجع سابق، ص٣
  .٢٠المرجع السابق، ص ) د. حسن عبد هللا ود. عبد هللا یوسف سھر: الخلیج ومحاوالت الھیمنة، ٤
  .١٤٤) د. برھان غلیون: نظام الطائفیة من الدولة القبیلة، مرجع سابق، ص٥
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توازناته الداخلیة، أو حركته الخارجیة قد أثرت بصورة واضحة في طبیعة تطور علم 

  )١(السیاسة المعاصر، وقادته للتركیز على قضایا محددة وبمنظور معین.

"الدولة"، حیث  األمة" نورد قول "جورج بوردو" في كتابه-وكمثال لبناء "الدولة   

األمة هي التي صنعت الدولة، فلقد  -األوربیة-یقول: (في جمیع البلدان القدیمة 

تكونت ببطء في النفوس وفي المؤسسات الموحدة بفعل الحس الوطني. أما في الدولة 

  )٢(الجدیدة وكما یظهر في القارة األفریقیة، على الدولة أن تصنع األمة).

كزیة السیاسیة الغربیة، على مستوى النظام الدولي. فمما ال یبقى أن نشیر إلى المر  -و

شك فیه أن النظام الدولي كنظام تعترف به الدول واألمم واألسرة الدولیة، تبلور 

تدریجیًا، ومن خالل صراعات القوى االستعماریة الغربیة على استعمار القارات غیر 

النظام  )٣(إلمتدادات والتأثیرات!األوروبیة. وهو نظام غربي المنشأ والمقاصد وعالمي ا

العالمي إذن، یكون من صنع القوى الكبرى، أما البلدان الصغیرة فإنها غیر موجودة 

في صنع مالمح أي نظام عالمي، بل توجد كتفاصیل ینبغي احتواؤها وحتى ما 

ال یمكن لها أن تدخل كعناصر قرار   Middle Power"یسمى بـ "القوى المتوسطة 

  )٤(دولي ما. -م عالميفي وضع نظا

وما دام یعتبر المصلحة القومیة من المفاهیم المحوریة في العالقات الدولیة.   

فالدول الكبرى عادة ما تكون أكثر میًال للتوسع في تحدید مضمون مصالحها القومیة 

ألن مصالح  )٥(بصورة تتخطى مجرد الدفاع عن حدودها اإلقلیمیة وأمنها المباشر.

میل دائم للتوسع، والقوة لدیها میل دائم للسیطرة، واألقطاب لدیها فلك  الرأسمال لدیه

وسواء كان النظام الهیكلي الدولي متعدد األقطاب أو ثنائیة  واسع یدور االتباع فیه.

القطبیة أو القطبیة الواحدة، فإن المسیطر والمؤثر والمقرر هو الدول الكبرى، وكما 

الجدید المقصود یقوم على أساس سیطرة ثالث  یقول "نعوم تشومسكي": (إن النظام

                                                           
) نصر محمد عارف: نظری�ة التنمی�ة ف�ي مرحل�ة م�ا بع�د الحداث�ة، في:ریتش�ارد ھیج�وت: "نظری�ة التنمی�ة السیاس�یة، ت:د. ١

  .١٧٨)، ص٢٠٠١دراسات السیاسیة، حمدي عبد الرحمن ود. محمد عبد  الحمید، (عمان: المركز العلمي لل
  .٣٤-٣٣)، ص١٩٨٥) جورج بوردو: الـدولـة، ت:سلیم حداد، (بیروت: المؤسسة الجامعیة، ٢
) د. محمد عم�ارة: الع�الم اإلس�المي والمتغی�رات الدولی�ة الراھن�ة، ف�ي: الع�الم اإلس�المي والنظ�ام ال�دولي الخلفی�ة التاریخی�ة ٣

  .١٧-١٦)، ص١٩٩٢ین، (مالطا : مركز دراسات العالم اإلسالمي، والتحوالت المعاصرة، لمجموعة مؤلف
) عالء طاھر: النظام العالمي الق�دیم: المفھ�وم والنم�اذج الماض�یة، ف�ي: الع�الم اإلس�المي والنظ�ام ال�دولي الخلفی�ة التاریخی�ة ٤

  .٨٤والتحوالت المعاصرة، مرجع سابق، ص
  .٢٦-٢٥)، ص١٩٩٧(القاھرة: مكتبة مدبولي، ) د. ممدوح محمود مصطفى: سیاسات التحالف الدولي ٥
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بقى أن  )١(قوى على االقتصاد العالمي، وسیطرة قوة أحادیة على المجال العسكري).

  االتي :نشیر إلى أنه سنتناول "المركزیة السیاسیة" في هذا المبحث وذلك من خالل 

ــــا :  االســــتعمار والســــیطرة السیاســــیة المباشــــرة:أوال ــــي  الحــــدیثإذا أردن ــــة ف المركزی

السیاســیة، فالبــد مــن الرجــوع إلــى جــذور الســیطرة السیاســیة المباشــرة للغــرب، والمتمثلــة 

فـــي الحمـــالت االســـتعماریة الغربیـــة علـــى دول قـــارات آســـیا وأفریقیـــا وأمریكـــا الالتینیـــة، 

  وضرورة بیان األسباب والدوافع التي كانت تقف ورائها واآلثار التي نتجت عنها.

ة إلى أن االستعمار من المفاهیم الواضحة التي تبتعد فیها بدایة یجب اإلشار   

الداللة اللغویة عن الداللة السیاسة فإذا كانت األولى تأتي بمعنى التعمیر واإلعمار 

فإن الثانیة أصبحت تعني لتخریب واالستنزاف، حیث تتضمن بالدرجة األولى الهدم 

، والبناء أن وجد فهو لصالح ال البناء واإلصالح: الهدم بالنسبة للشعوب الخاضعة

ومن هنا یأتي القول بأن االستعمار یعتبر . )٢(من یمارس السیاسة االستعماریة.

مظهرًا عدوانیًا متطرفًا من مظاهر استخدام القوة القومیة، أي أن االستعمار والقوة 

یمثالن بعدین متالزمین في عملیة واحدة، فالقوة هي أساس االستعمار، واالستعمار 

وكما یرى " إسماعیل صبري مقلد"  األداة للحصول على المزید من إمكانات القوة. هو

فإن االستعمار ال یخرج في حقیقته عن كونه أحد مظاهر التسلط السیاسي أو 

 )٣(االقتصادي أو العسكري أو الثقافي أو الحضاري الذي تمارسه دولة على غیرها.

كراهیة موجود دائمًا في  التعریف، ویتضح من ذلك أن عنصر التسلط والسیطرة اإل

وللدلیل على ذلك نستشهد بالحادثة التالیة: (كتب ضابط عسكري فرنسي في الجزائر 

) یقول: إن هناك ١٨٤٦- ١٨٤٥في تقریر عن انتفاضة أخمدتها قواته عامي (

طریقتین لتأسیس سلطة سیاسیة على سكان ما: طریقة القمع وطریقة التربیة. واألخیرة 

المدى وتعمل على العقل، أما األولى فتعمل على الجسد وال بد أن تأتي بعیدة 

  )٤(أوًال).

                                                           
  .١٤)، ص١٩٩٢) محمد خلیفة: النظام الدولي بین المقصود والمنشود، (مالطا: مركز دراسات العالم اإلسالمي، ١
ح��ول االس��تعمار واإلمبریالی��ة والتبعی��ة، (الق��اھرة: ع��الم الكت��ب،  -) د. حوری��ة توفی��ق مجاھ��د: االس��تعمار كظ��اھرة عالمی��ة ٢

  .١٧ص)، ١٩٨٥
  .٥٤٥) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص٣
  .١٥٣)، ص١٩٩١) تیموثي میتشل: استعمار مصر، ت:بشیر السباعي وأحمد حسان، (القاھرة: دار سینا للنشر، ٤



  

 

١٠٠

ویطلق الكثیرون لفظ "االستعمار الجدید" على طبیعة العالقة بین الدول   

الكبرى والدول التي استقلت سیاسیًا عن سیطرة االستعمار، وذلك لبقاء عنصر 

وامي نكروما" بأنه ال یزال النظام السیطرة والتحكم ولو بأشكال أخرى، كما یرى "ك

  )١(االقتصادي والقرارات السیاسیة الكبرى توجه من الخارج.

تاریخیًا مرت الحركة االستعماریة بمرحلتین تاریخیتین، تبدأ األولى منذ القرن   

السادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر، وتمتد الثانیة منذ منتصف القرن 

فمنذ المرحلة األولى وبعد أن ) ٢(من القرن العشرین.التاسع عشر حتى الخمسینات 

كانت أوروبا حبیسة في شبه جزیرتها  في موقف دفاعي، محاصرة بین قوى مختلفة 

من كل الجهات في العصور الوسطى، أنقلب الوضع وأخذت جانب الهجوم على 

دة عوالم جدیدة برمتها، وفرضت حصارها على القوى القدیمة. وكانت هذه بدایة سیا

واستمرت الحمالت وانتقلت المرحلة األولى إلى الثانیة ودخلت ) ٣(أوروبا على العالم.

الصناعة وابتكاراتها في العملیة إلى أن وصل األمر خالل العقود التي سبقت الحرب 

العالمیة األولى إلى امتداد اإلمبراطوریات االستعماریة، وأصبح الهدف كما یرى" 

طوریات ضخمة تضم مساحات شاسعة ومتصلة اتصاًال سمعان بطرس" تكوین إمبرا

حیث لم تبق منطقة في العالم إال وكانت مستعمرة أو شبه  )٤(مباشرًا كلما أمكن ذلك.

مستعمرة للبلدان الصناعیة. ولم تبق بقعة من العالم إال وارتفع فوقها علم إلحدى 

  )٥(الدول األوروبیة الكبرى.

سباب التي دفعت تلك الحمالت الكبرى إلى وبالنسبة لدوافع االستعمار واأل  

خارج حدودها إلى مناطق مختلفة من العالم، نرى أن دوافع االستعمار قد اختلفت من 

اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وٕانسانیة وفقًا للحاالت المتعددة التي یمارس فیها 

   االستعمار.. ولكن نحن نذكر هنا:

                                                           
)، ١٩٦٦دار الق��اھرة،  ) ك��وامي نكروم��ا: االس��تعمار الجدی��د: آخ��ر مراح��ل اإلمبریالی��ة، ت:عب��د الحمی��د حم��دي، (الق��اھرة:١

  .٣ص
) د. عب��د المل��ك المقرم��ي: االتجاھ��ات النظری��ة لت��راث التنمی��ة والتخل��ف ف��ي نھای��ة الق��رن العش��رین، (بی��روت: المؤسس��ة ٢

  .٨)، ص١٩٩١الجامعیة، 
  ٧٨)، ١٩٨٣) د. جمال حمدان: إستراتیجیة االستعمار والتحریر، (القاھرة: دار الشروق، ٣
، (الق��اھرة: مكتب��ة األنجل��و المص��ریة، ١: العالق��ات السیاس��یة الدولی��ة ف��ي الق��رن العش��رین، ج) د. س��معان بط��رس ف��رج هللا٤

  .١١٤)، ص١٩٨٠
  .٤٠) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، مرجع سابق، ص٥



  

 

١٠١

یشیر بعض الفالسفة إلى أن حضارات  نزعة االستعالء والتفوق الغربي؛ -أ  

اإلنسان تختلف من حیث القوة والثقافة والفكر وأن الحضارة المتفوقة على الحضارات 

 )١(األخرى في القوة والثقافة والفكر ستحقق لنفسها التوسع والبقاء إذ أنها هي األصلح.

ار أو ویعتبر االقتصادي النمساوي "جوزیف شومبتر" من الذین یرجعون االستعم

اإلمبریالیة إلى إفرازات أو عوامل ثقافیة في وجدان األمم، حیث یرى بأن اإلمبریالیة 

سعي من الدولة لزیادة غیر محددة للقوة. أنها دعوة للعب بغرائز ودوافع تغوص في 

ماض سحیق، إنها دعوة لصفات األسالف التي أغفلها الناس الحالیون، فهي سیاسة 

وهو یرى أن اإلمبریالیة مثل القومیة (تتمدد من أجل  )٢(تعود بجذورها للماضي.

التمدد، وتحارب من أجل الحرب، وتنتصر من أجل الكسب، وتسیطر من أجل 

ولعل هذا ما یفسر قول "لیفنجستون" أحد كبار المرسلین والمكتشفین في  )٣(الحكم)

ي ): (إننا نأتي بصفتنا أعضاء في عرق متفوق وخدم لحكومة ترغب ف١٨٥٠عام (

وتغذي هذا الشعور بالتفوق  )٤(تنشئة األطراف األكثر انحطاطًا في العائلة اإلنسانیة.)

نظریة البقاء والداروینیة االجتماعیة التي تطرقنا إلیها سابقًا، فأعطت نظریة البقاء 

للهیمنة واالستعمار معنى عمیقًا یتجاوز فكرة الربح فقط. فاالنتصار العنصري 

السیاسي والعسكري هو معنى البقاء، فالبقاء هو االنتصار واللغوي واالقتصادي و 

والحركة االستعماریة هي أسوأ ما أفرزتها نزعة   )٥(المطلق والهیمنة المطلقة.

االستعالء الغربیة، فهي تجسید لرغبة ملحة في الهیمنة على الشعوب التي تعیش 

  )٦(خارج دائرة الحضارة الغربیة.

ل "جول فیري": (إن السیاسة االستعماریة هي بالدرجة االستغالل االقتصادي: یقو  -ب

وهذا ال یعني نسیان أهمیة التجارة في بدایات  )٧(األولى بنت السیاسة الصناعیة)

الحمالت االستعماریة في مرحلتها األولى، ولكن أن یكن االنقالب التجاري قد كشف 
                                                           

)، ١٩٨٥) د. أحم��د یوس��ف أحم��د، د. محم��د زب��ارة: مقدم��ة ف��ي العالق��ات الدولی��ة، (الق��اھرة: مكتب��ة األنجل��و المص��ریة، ١
  .١٨٨ص

  .١٨٣) جیمس دورتي، روبرت بالستغراف: النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص٢
  .١٨٥) د. إبراھیم البشیر عثمان: العالقات الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص٣
  .٢٤) جیرار لكلرك: االنثروبولوجیا واالستعمار، مرجع سابق، ص٤
: المعھ�د الع�المي USAد في المواجھة الحض�اریة لالس�تعمار: المغ�رب نموذج�اً، (فرجینی�ا ) أحمد العمادي: نظریة االستعدا٥

  .٢٦-٢٥)، ص١٩٩٧للفكر اإلسالمي، 
 ٣٢، الس���نة/١٤٨٢) د. مول���ود ع���ویمر: نزع���ة االس���تعالء ف���ي الفك���ر الغرب���ي الح���دیث، مجل���ة المجتم���ع، الكوی���ت، ع/٦

  .٤١، ص٢٩/١٢/٢٠٠١،
  .١١٥الستتباع، مرجع سابق، ص) غریغوار منصور مرشو: مقدمات ا٧



  

 

١٠٢

لفرق بین الكشف والخلق عالمًا جدیدًا، فقد خلق االنقالب الصناعي عالمًا جدیدًا، وا

كبیر. إن تاریخ البشریة قبل الصناعة كله وحدة واحدة، وبعده وحدة أخرى بذاتها. 

فاالنقالب الصناعي إذن أخطر نقطة انقطاع في تاریخ اإلنسانیة، ولعله كذلك في 

وٕاذا كان االنقالب التجاري هو جد االستعمار  )١(تاریخ االستعمار وسیاسة القوة.

االنقالب الصناعي هو أبوه المباشر. وذلك ألنه ال یمكن ألي دولة أن  الحدیث، فإن

تجد عناصر وأركان صناعته داخل حدوده، بل حتى داخل إقلیمه الجغرافي 

والصناعة ال تخرج من دائرة البحث عن الخامات والمواد األولیة، إال  )٢(الطبیعي.

ن أبرز الذین تناولوا وم لتدخل في حمى البحث عن األسواق لتصریف ما قد أنتج.

" و "لینین". وأهتم رواد المدرسة  Hobsonاألسباب االقتصادیة لالستعمار "هوبسون 

  )٣(الماركسیة كثیرًا بهذا البعد، وأضافوا إلى نظریتي "هوبسون" و "لینین".

ال نشیر إلى األسباب السیاسیة باعتبار أن العملیة أصًال هي عملیة سیاسیة كبیرة  -ج

عملیات التوسع السیاسي وتوازن القوى وبناء اإلمبراطوریات الكبرى وغیر  وداخلة في

ذلك . إال أنه من الضروري اإلشارة إلى العوامل المساعدة للحمالت االستعماریة أو 

أهم التبریرات التي اتخذت كذریعة لتلك الحمالت، من التبشیر بالدین المسیحي 

ق األخرى، واتخاذ الدراسات وعبء الرجل األبیض في تمدین وتحضر األعرا

اإلستشراقیة واألنثروبولوجیة كعوامل مساعدة في ذلك بحیث یقوم االستشراق بمهمة 

الخلخلة العقیدیة والثقافیة للمجتمعات المرجو احتاللها، ویقوم التنصیر باستبدال 

  .)٤(عقیدتها بعقیدة الباغي، ومن ثم یكون من الیسیر احتاللها.

ب نشیر إلى اآلثار والنتائج التي أفرزت عن االستعمار وفي ختام هذا المطل  

في سطور، فبالنسبة للدول األوروبیة، لقد جعل االستعمار أوروبا قلب العالم ورأسه 

جغرافیًا وسیاسیا، وجعل العالم یتمركز حول قبلة أوروبا، وفي نفس الوقت جعل 

ا أن نتحدث عن الرجل األبیض یحاصر األجناس من خلف ومن قدام . بل قد یمكنن

بمعنى الكلمة، وعن عصر  - Euro cracyحكم أوروبا  -"أوروقراطیة" حقیقیة 

                                                           
  .١٠٣) د. جمال حمدان: استراتیجیة االستعمار والتحریر، مرجع سابق، ص١
  .١٠٥) المرجع نفسھ : ص٢
  .٥٥٤-٥٤٨) أنظر إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص٣
  .١١٣لعربیة، مرجع سابق، ص) د. مصطفى الخالدي، ود. عمر فروخ: التبشیر واالستعمار في البالد ا٤



  

 

١٠٣

األوروقراطیة العالمیة عصر لعبت فیه هذه القارة دور أرستقراطیة العالم، وتصرفت 

فیه كما لو كان الجنس األبیض وحده دون الجنس البشري كله خلیفة اهللا في 

  )١(األرض.

مستعمرة، فإن االستعمار ارتبطت به ممارسة أبشع أما بالنسبة للدول ال  

سیاسات االستنزاف واالستغالل االقتصادي وٕالى الحد الذي عرقل بشدة من قدرة 

الدول والمناطق التي خضعت له، على النمو االقتصادي واالجتماعي، وقد انتج ذلك 

ن الحكم وإ  )٢(أوضاعًا من التخلف ال زالت هذه الدول تعاني منها الشيء الكثیر.

االستعماري لم یتح لشعوب المستعمرات معرفة طرق الغرب التقنیة المتفوقة فلم 

یمارس الحكام االستعماریون هذه الطرق في المستعمرات أو لم یستعملوا إال أبسط 

هذه الطرق. فالعالقة بین المقتحمین الغربیین وبین المحكومین كانت عالقة الرفیع 

وأكثر ، )٣(دم، وهذا النوع من االتصال یعزز الكراهیة.بالوضیع، عالقة السید بالخا

من ذلك أن  االستعمار وما ارتبط به من سیاسات التمییز واالضطهاد العنصري 

تسبب هو اآلخر في إحداث فجوة نفسیة واسعة بین الدول االستعماریة األوروبیة 

ها من المناطق. وبین الدول التي أخضعت للسیطرة اإلمبریالیة في آسیا وأفریقیا وغیر 

وأخیرًا لم یقتصر ، )٤(وهذه الفجوة النفسیة تولد ضغوطًا وتوترات دولیة باستمرار.

التخریب االستعماري للمستعمرات على المجال االقتصادي وحسب، ولكن امتد، 

وبشكل مباشر إلى المجال االجتماعي لیقضي على بوادر التطور التي كانت قد 

  )٥(بدأت تظهر في تلك المجتمعات.

  : بناء الدولة وتجارب التنمیة على النموذج الغربي:اثانی

نتناول في هذا المطلب المركزیة السیاسیة الغربیة من جانب آخر، وهي   

المركزیة من خالل تحویلها إلى مرجعیة ونموذج في بناء الدولة الحدیثة، وطریقة 

  للتنمیة والتطور في الدول الحدیثة االستقالل.

                                                           
  .١١٠) د. جمال حمدان: إستراتیجیة االستعمار والتحریر، مرجع سابق، ص١
  .٥٨٥) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص٢
  .٧٤)، ص١٩٨٨) د. أفیزیت ھاجن: اقتصادیات التنمیة، ت:جورج خوري، (عمان: مركز الكتب األردني، ٣
  .٥٨٦إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص) د. ٤
  .٥٢) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، مرجع سابق، ص٥



  

 

١٠٤

اوالت بناء الدولة،نرى أن علم السیاسة یعتمد مفهومًا للدولة فإذا بدأنا بمح  

مستمدًا من الخبرة التاریخیة األوروبیة، بحیث ال یعد مجتمعًا سیاسیًا كامًال إال ذلك 

المجتمع الذي تحقق فیه الدولة بمؤسساتها ووظائفها التي عرفتها التجربة 

ظر إلى المجتمعات التي ال تمتلك ویرى "بار كالستر" أن هذه الرؤیة تن )١(األوروبیة.

الدولة بحسبانها مجتمعات بدائیة غیر تامة التكوین أو أنها لیست مجتمعات حقیقیة 

  )٢(بشكل كامل.

 - عمره أقل من أربعة قرون-ومفهوم الدولة القومیة هو  ابتداع حدیث نسبیًا   

عام  وهو نتیجة لظهور منظومة بین الدول األوروبیة منذ معاهدة "وستفالیا"

لذلك فإن اختراع الدولة الحدیثة مرتبط بشدة بتاریخ أوروبا، حتى وأن  )٣().١٦٤٨(

ومن التحیزات الكبرى النابعة من النموذج المعرفي الغربي  )٤(وجدت في أمكنة أخرى.

  )٥(التحیز لمفهوم الدولة القومیة.

ي وفي القرن العشرین، فرض نظام الدولة األمة نفسه على المستوى العالم  

كشكل مطلق للسیاسة. وألن الشخصیة القانونیة لم یجر االعتراف بها في المجتمع 

الدولي إال للدول ذات النمط الحدیث فإن األمم التي تمتعت بسمات نظام الدولة هي 

وحدها التي بوسعها أن تكون في عداد مجتمع األمم، الذي تمثل منظمة األمم 

الدولة محط اآلمال وأصبح بناء الدولة في لذلك أصبحت  )٦(المتحدة شكله المؤسسي.

العالم الثالث هو الهدف، واعتبرت دراسة الدولة ووظیفتها وطبیعتها أهم مباحث 

وكما یرى " سمیر أمین" أن الدولة  البرجوازیة الوطنیة الناشئة ، )٧(دراسات التنمیة.

لة كانت علیها أن تسیطر على مجموعة مجاالت مهمة لتصبح دولة قویة ومستق

  )٨( بالفعل، وهذه المجاالت هي:

                                                           
 ١٢/١٩٨٤، ٣٣) أنظر في ذلك: مطاع صفدي: السلطة تحت أسمائھا الضائعة، مجلة الفكر العربي المعاصر، بیروت، ع/١

  .٢١٣ات التنمیة السیاسیة، مرجع سابق، ص، أو نصر محمد عارف: نظری٤، ص١/١٩٨٥ -
  .١٨٦)، ص١٩٨١) بیار كالستر: مجتمع الالدولة، ت: محمد حسین دكروب، (بیروت: المؤسسة الجامعیة، ٢
) بھجت قرني: وافدة، متغربة، ولكنھ�ا باقی�ة: تناقض�ات الدول�ة العربی�ة القطری�ة، ف�ي ن�دوة:" األم�ة والدول�ة واالن�دماج ف�ي ٣

  .٥١)، ص١٩٨٩، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ١جالوطن العربي"، 
  .٨٣) فیلیب برو: علم االجتماع السیاسي، مرجع سابق، ص٤
  .٦٨) د. عبد الوھاب المسیري (محرر): إشكالیة التحیز، مرجع سابق، ص٥
  .٧١) سیرج التوش: تغریب العالم، مرجع سابق، ص٦
، ٩/١٩٩٥، ١، الس��نة /٢رؤی��ة إس��المیة، مجل��ة إس��المیة المعرف��ة، ع/ -) ھب��ة رؤوف ع��زت: األس��رة والتغیی��ر السیاس��ي٧

  .١٥: المعھد العالمي للفكر اإلسالمي)، ص USA(فرجینیا 
  .٢٥-٢٤) د. سمیر أمین: ما بعد الرأسمالیة، مرجع سابق، ص٨



  

 

١٠٥

  أ) الهیمنة على إعادة تكوین قوى العمل.  ب) الهیمنة على تمركز الفائض المالي.

  ج) الهیمنة على السوق المحلیة.            د) الهیمنة على الموارد الطبیعیة.

  هـ) الهیمنة على التكنولوجیا.

المة" (ما أفاقت من نشوة وهكذا نرى أن الدولة الجدیدة كما یشیر "غسان س  

وانطالقًا من ضعف الدولة الناشئة أمام الدول  )١(االستقالل لتبدأ مرارة االستمرار)

الكبرى وتدخالتها وتحكمها في كثیر من مصادر حیاة الدول الحدیثة االستقالل، 

وأطلقت  )٢(بدأت الحدیث عن "االستعمار الجدید" ووسائله المختلفة في السیطرة،

  )٣(ى "االستقالل الثاني" بعد  عشریة واحدة من سیادة النخب الوطنیة.دعوات إل

فالدولة یجب أن تكیف نفسها وفق الحاجات االجتماعیة واإلنسانیة لألمة، وأن   

تتطابق مع حدودها، بحیث تشكل كال واحدًا منسجمًا تمامًا في جمیع عناصر 

م الثالث فإن األمر مختلف، وكما ولكن بالنسبة للعال )٤(تكویناته االجتماعیة والسیاسة.

" أن مجتمعات العالم الثالث استهلت بناء الدولة أساسًا B.Badieیرى "ب. بادي 

بالمحاكاة وذلك بالرجوع اإلجباري إلى حد وآخر إلى النماذج الخارجیة المنشأ المنبثقة 

عن المجتمعات الصناعیة في الشرق والغرب لیتم بها تغلیف بنیات اقتصادیة 

فنشأ  )٥(تماعیة وسیاسیة كانت تحتاج على األرجح إلى طراز آخر من التنظیم.واج

عن ذلك نوع من اإلزدواجیة وعدم التجانس بین الدولة وحاجات المجتمع، وٕاذا حاولنا 

أن نلقي نظرة على واقع الدول في أفریقیا وأمریكا الالتینیة وغیرها نرى أنها لم تسجل 

"علي مزروعي": (إن أقسى أضحوكة فعلها الغرب درجات كافیة من النجاح. یقول 

على حساب أفریقیا هي إنشاء سجنین متناقضین، إحداهما قطري مشكل راسخ 

وصلد، واآلخر یمتد عبر القومیات بشكل ال یقاوم. األول هو سجن لدولة ذات 

 جن الرأسمالیة، وهو یمتدسالسیادة، وهو قلعة للسیادة السیاسیة العسكریة، والثاني هو 

                                                           
مجل�ة المس�تقبل  ) ناصیف حتي: قراءة لكتاب "دعوات التسلط: التدخالت والمقاوم�ات ف�ي زم�ن العولم�ة"، لغس�ان س�المة،١

  .١٦٦، ص٨/١٩٩٨، ٢١، السنة/٢٣٤العربي، ع/
المف��اھیم والحق��ائق األساس��یة، (بی��روت: مؤسس��ة األبح��اث  -) د. إس��ماعیل ص��بري مقل��د: اإلس��تراتیجیة والسیاس��ة الدولی��ة٢

  .٥٩)، ص١٩٧٩العربیة، 
ث��ة، (بی��روت: دار الكن��وز األدبی��ة، م��ن أج��ل الدول��ة العربی��ة الدیمقراطی��ة الحدی -) منص��ف المرزوق��ي: االس��تقالل الث��اني٣

  .١١)، ص١٩٩٦
  .٣٩)، ص١٩٩٠) سلیمان صالح الغویل: الدولة القومیة دراسة تحلیلیة مقارنة ، (بنغازي: منشورات جامعة قاریونس، ٤
ل�ث، ) جان فانسوا بایار: سیاسة م�لء البط�ون: سوس�یولوجیة الدول�ة األفریقی�ة، ت:حل�یم طوس�ون، (الق�اھرة: دار الع�الم الثا٥

  .٢٤)، ص١٩٩٢



  

 

١٠٦

أما  )١(عبر القومیات بشكل إلزامي ویهزأ باستمرار من مبدأ السیادة  القطریة ذاته)

بالنسبة ألمریكا الالتینیة، فیقول "جان بییل": (إن محاولة خلق دول قومیة، منذ ما 

عامًا)، وفقًا للنماذج األوروبیة ونماذج أمریكا الشمالیة، في هذه القارة ١٦٠یقرب من (

یًا. تبدو بالنسبة لكثیرین، كما لو كانت كاریكاتیرًا غیر موفق غیر المستقرة سیاس

أما بالنسبة للدول العربیة، فیقول " حسنین توفیق إبراهیم": (إن  )٢(للتاریخ الغربي).

أزمة الدولة تمثل مصدرًا لكثیر من اإلختالالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

ونختم تعلیقنا على محاوالت بناء الدولة  )٣(منها الوطن العربي) -ویعاني-التي عانى 

برأي "جان فرنسوا بایار" إذ یقول: (الدولة تظل في أفریقیا كما هي في آسیا منتجًا 

مستوردًا بالكامل ونسخة باهتة من النظم السیاسیة واالجتماعیة واألوروبیة المتعارضة 

یته وبكونه مصدرًا تمامًا، وجسمًا غریبًا یتمیز عالوة على ذلك بثقله وعدم فعال

  )٤(للعنف).

أما فیما یتعلق بتجارب التنمیة في الدول التي تنعت بالمتخلفة والنامیة ودول   

العالم الثالث وعالم الجنوب وغیر ذلك، فإنها تمثل حلقة أخرى من حلقات الهیمنة 

  السیاسیة الغربیة وهیمنة نموذجها الخاص على الدول األخرى.

د على أن الخلفیة االستعماریة كانت بمثابة العامل في البدایة یجب التأكی  

وكما یقول "جارودي": (إن حالة  )٥(الجوهري، في خلق مناطق التخلف في العالم،

تؤكد النظریة القائلة بأن التخلف ولید تبعیة   -التي لم تكن مستعمرة أبدًا  -الیابان 

  غربیة !وأن التخلف هو في الواقع تنمیة الدول ال )٦(لقوة أجنبیة)

لذلك نرى باستحالة تكرار نمط النمو الرأسمالي الغربي في العالم الثالث والذي   

ارتكز على التصنیع، أو ما یسمى بعنصر السبق التكنولوجي. إضافة إلى تدعیم تلك 

                                                           
  .٥٢) بھجت قرني: وافدة، متغربة، ولكنھا باقیة: تناقضات الدولة العربیة القطریة، مرجع سابق، ص١
تج��ارب وإش��كالیات. لمجموع��ة  –، ف��ي: التنمی��ة ١٨٥٠-١٧٧٠القومی��ات؟ ف��ي أمریك��ا الالتینی��ة  -) ج��ان بیی��ل:  نش��أة ال��دول٢

  .٢٠٢)، ص١٩٩٣الثالث، مؤلفین، ت:لودین زكرى  (القاھرة: دار العالم 
، ١٤٢قض�ایا وإش�كالیات، مجل�ة السیاس�ة الدولی�ة، ع، -) د. حسنین توفیق إبراھیم: التطور ال�دیمقراطي ف�ي ال�وطن العرب�ي٣

  .١٢، ص١٠/٢٠٠٠، ٣٦السنة/
  .٢٤) جان فرانسوا بایار: سیاسة ملء البطون، مرجع سابق، ص٤
  .١٦٢)، ص١٩٧٩ري، (القاھرة: دار المعارف، ) د. محمود الكردي: التخلف ومشكالت المجتمع المص٥
  .٧٢) روجیھ جارودي: حوار الحضارات، مرجع سابق، ص٦



  

 

١٠٧

الحركة بالسیطرة على مصادر المواد األولیة والطاقة واستغالل األیدي العاملة 

  )١(مرات.واألسواق الواسعة في المستع

ولكن مع ذلك ارتبط مفهوم التنمیة عند النخب والعامة بالنموذج الغربي، وغدا   

تقلید الغرب الحلم والمثال بالنسبة لشعوب العالم المتخلف. وكان من نتائج ذلك تكون 

ما یمكن أن تطلق علیه اسم "أیدیولوجیة التنمیة" التي أخذت شیئًا فشیئًا بعض 

التقلید أدى إلى الخلط بین مصطلحات كثیرة واستخدامها وهذا  )٢(صفات القداسة.

وهكذا أصبح الفكر  )٣(كمترادفات مثل: النمو، والتقدم، والتغریب، والتحدیث، والتنمیة.

الغربي في التنمیة هو السائد لدى دول العالم الثالث منذ الخمسینات، وذلك ألن 

وأن معظم  )٤(ن الغربیین.أغلب القائمین على تطویر ذلك الفكر كانوا من الباحثی

المهتمین بمشاكل التنمیة في الغرب یخدمون أغراضًا سیاسیة معینة فیما یطرحون 

من نظریات وأفكار وفیما یوضع تحت تصرفهم من إمكانات إلیصالها إلى مثقفي 

وساسة العالم التابع. ویومًا بعد یوم یكتشف لنا بصورة متزایدة ابتعاد هذه النظریات 

وبهذا یمكن  )٥(ن المشاكل الواقعیة للتخلف والتنمیة في الدول المتخلفة.واألفكار ع

القول بأن حقل  التنمیة، هو حقل معرفي یعكس نظرة المجتمع الغربي تجاه 

 )٦(المجتمعات األخرى، أي رؤیة "الذات" لآلخر أكثر من كونه رؤیة الذات لنفسها.

التنمیة وتجارب التنمیة من قبل لذلك كله وجهت انتقادات كثیرة وجدیة إلى نظریات 

  الكثیر من الباحثین نشیر إلى أهمها باختصار:

  )٧(التحیز و التمركز الغربي حول الذات،وجعل المجتمع الغربي سقف نهائي للتنمیة. -أ

یمكن القول أن التنظیر المعني بالتنمیة السیاسیة، منذ الحرب العالمیة الثانیة، قد  -ب

ى الفكر وذلك على حساب الحیاة المادیة. مثال ذلك أن ركز، بطرائق مختلفة، عل

                                                           
)، ١٩٧٧) د. إس��ماعیل ص��بري  عب��د هللا: نح��و نظ��ام اقتص��ادي ع��المي جدی��د، (الق��اھرة: الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، ١

  .١٤٧-١٣٨ص
  .١٢٧)، ص١٩٩٣المؤسسة الجامعیة،  ) د. غسان بدر الدین: جدلیة التخلف والتنمیة، (بیروت،٢
  .١٢)، ص١٩٩٢) د. نبیل رمزي، د. عدلي علي أبو طاحون: التنمیة: كیف؟ ولماذا؟، (اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي، ٣
  .٥٧)، ص١٩٨٨) أحمد قائد بركات: مأزق التنمیة ونظرة خاصة إلى الیمن والتنمیة العربیة، (دمشق: دار الفكر، ٤
  .١٠٥)، ص١٩٩٧ر الھواري: التنمیة االقتصادیة، (القاھرة: دار المعرفة الجامعیة، ) د. عادل مختا٥
  .١٧٩) نصر محمد عارف: نظریة التنمیة في مرحلة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٦
  .٢٥) د. نبیل السمالوطي: الدین والتنمیة في علم االجتماع، مرجع سابق، ص٧



  

 

١٠٨

الدراسات التي تمت خالل الخمسینات والستینات افترضت تجانسًا بین بلدان العالم 

  )١(الثالث، وهو ما أفضى إلى تعمیم أدى إلى تشویه الواقع.

یة یرجع "دودلي سیرز" اإلخفاق الذي أصاب النظریة االقتصادیة للتنمیة إلى "محدود -ج

الحالة الخاصة" والذي یقصد به اتخاذ أصحاب النظریات السالفة للنموذج الرأسمالي 

  )٢(الصناعي كنمط مثالي عند صیاغتهم للنظریات الخاصة بالتنمیة في العالم الثالث.

االنفصال بین مقوالت المناهج األوروبیة وموضوعاتها، بصورة تجعلها غیر صالحة  -د

تمامًا لمجتمعاتها التي ولدت فیها، ألنها تعكس أساسًا  لدراسة المجمعات المغایرة

  )٣(العالم الذي أنتجها ال العالم الذي تدرسه.

اختالف السیاق الدولي الذي تمت فیه التنمیة في العالم األوروبي عن ذلك الذي تتم  -هـ

فیه في العالم الثالث، ودور المؤسسات الدولیة التي تخضع لسیطرة الدول 

ونتیجة لتلك االنتقادات وغیرها، یمر الفكر التنموي المعاصر بأزمة عمیقة، )٤(الغربیة.

فقد انعدمت الثقة في كثیر من األفكار والمبادئ التي سادت في نظریات التخلف 

ولم تعد تلك التوجهات  )٥(والتنمیة التي ظهرت وسادت بعد الحرب العالمیة الثانیة.

احثون في الغرب والشرق، وتبناها نظراؤهم والنظریات التي وضعها االقتصادیون والب

في العالم الثالث وأخذت بها الحكومات وأجهزة التخطیط والتنفیذ وجربتها، لم تعد 

محل ثقة لدى غالبیة المهتمین والباحثین في بلدان العالم الثالث، ولدى جمهرة متزایدة 

  ها:وطرحت آراء ونظریات أخرى من )٦(من الباحثین في أوروبا وأمریكا.

یرى " سمیر أمین" أن  السبیل إلى الخروج من السیطرة الرأسمالیة هو فك االرتباط  -أ

وهذا یتطلب تنمیة أخرى خارج إطار النظام الرأسمالي العالمي والشروط التي 

  )٧(تفرضها، ویسمیه بالتنمیة المتمحورة حول الذات.

على نفسه وتطویر  طرح مفهوم التنمیة المستقلة، ویتمثل في اعتماد المجتمع -ب

قدراته الخاصة مع األولویة لتعبئة الموارد المحلیة وتصنیع المعدات اإلنتاجیة، وبناء 

                                                           
  .٢٥، ٢١اسیة، مرجع سابق، ص) ریتشارد ھیجوت: نظریة التنمیة السی١
  .١٧) د. عبد الملك المقرمي: االتجاھات النظریة لتراث التنمیة والتخلف، مرجع سابق، ص٢
  .٨٦)، ص١٩٨٦) د. مریم أحمد مصطفى: قضایا التنظیر للتنمیة في العالم الثالث، (اإلسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، ٣
  .١٩٣لة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص) نصر محمد عارف: نظریة التنمیة في مرح٤
  .٩٥) د. عادل مختار الھواري: التنمیة االقتصادیة ، مرجع سابق، ص٥
  .٤١) أحمد قائد بركات: مأزق التنمیة ونظرة خاصة إلى الیمن والتنمیة العربیة، مرجع سابق، ص٦
  .٣٤-٣٣) د. سمیر أمین: ما بعد  الرأسمالیة، مرجع سابق، ص٧



  

 

١٠٩

قاعدة علمیة وتقنیة محلیة. ویتعدى الجانب االقتصادي والتقني إلى استقاللیة القرار 

السیاسي، وأسلوب التعامل مع العالم الخارجي، فضًال عن اإلصالح الداخلي 

  )١(لدیمقراطیة في اتخاذ القرارات.والمشاركة ا

مفهوم التنمیة الجدیدة الذي طرحه "فرانسوا بیرو" والذي یطمح أن تكون شاملة  -ج

  )٢(ومتكاملة ومنبثقة من الداخل.

التنمیة السیاسیة برؤیة إسالمیة، واالعتماد فیها على المیراث الدیني اإلسالمي في  -د

صوص اإلسالمیة والتجربة التاریخیة المجتمعات اإلسالمیة، وما تحتویها الن

اإلسالمیة من مبادئ ومسلمات وغایات..الخ. التي یمكن أن تقوم رؤیة إسالمیة 

  )٣(عصریة للتنمیة ومتوافقة مع األصالة واإلنتماء للهویة اإلسالمیة.

التنمیة المستدیمة والتي تركز على عنصر االستمرار والتواصل في التنمیة،  -هـ

البیئة في اإلنتاج، والتوازن بین األجیال، والمحافظة على الموارد والمحافظة على 

   )٤(النادرة والتي یمكن أن تنتهي قبل أن تصل إلى األجیال المستقبلیة.

  المطلب الثالث: النظام الدولي وترسیخ المركزیة السیاسیة:

 هذا المطلب یحاول التطرق إلى دور النظام الدولي والبیئة الدولیة والهیاكل  

التي نبعت من عملیات توازن القوى، في ترسیخ المركزیة والهیمنة السیاسیة للغرب، 

بالصیغة  - النظام الدولي أو العالمي   كدول عظمى أو منظومة فكریة وسیاسیة. و

ظاهرة حدیثة نوعًا ما في تاریخ البشریة، وترتبط بانتشار الرأسمالیة  -الحدیثة

لفتوح والحروب والهجرة الجماعیة وسیطرتها على العالم كله من خالل ا

لذلك وكما یرى "إسماعیل صبري مقلد"، أن النظام الدولي انبثق  )٥(لالستیطان.

ویمكن القول أنه حتى  )٦(وتطور في نطاق قیم ثقافیة وحضاریة أوروبیة في األساس.

الحرب العالمیة األولى كانت السیاسة الدولیة ال تعدو أن تكون مرادفًا للسیاسة 

   )٧(وروبیة.األ
                                                           

المتطلبات واالستراتیجیات والنتائج ، (بیروت: مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربی�ة،  -ن فتح هللا: التنمیة المستقلة) د. سعد حسی١
  .٤٠-٣٩)، ص١٩٩٥

  .٢٥)، ص١٩٨٣یونسكو،  -) فرانسوا بیرو: فلسفة لتنمیة جدیدة، ت: محمد عالل سیناصر (بیروت: المؤسسة العربیة٢
  نظریات التنمیة السیاسة، مرجع سابق. ) أنظر في تفصیل ذلك: نصر محمد عارف: ٣
  .١٩٨) نصر محمد عارف: نظریة التنمیة في مرحلة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٤
  .١٢/٦/١٩٩١) إسماعیل صبري عبد هللا: ألفاظ ومعان: النظام العالمي، جریدة األھالي المصریة، ٥
  .٢٤٠سابق، ص) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع ٦
  .٤٥) المرجع نفسھ، ص٧
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ولكن حتى یمكن فهم الدور الذي یلعبه النظام الدولي في تشكیل سلوك   

وهذا  (System of Action)مكوناته، فإن األمر یتطلب التعامل معه كنظام للعمل 

المفهوم للنظام قد أصبح أحد المفاهیم األساسیة في علم العالقات الدولیة الكتشاف 

ویتشكل النظام الدولي من مجموعة  )١(دولیةأنماط من التفاعل في السیاسة ال

  عناصر، وهي:

وهذه الوحدات هي التي  (Units)تسمى وحدات النظام  (Actors)قوى فاعلة  -أ

  تعطي للنظام صفة الدینامیة من خالل التفاعل القائم بینها.

  وقد تأخذ شكًال تعاونیًا أو تصارعیًا. (Interaction)التفاعل داخل النظام  -ب

وهي الوسط التي تتحرك ضمن حدوده وحدات النظام  (Environment)بیئة ال -ج

الدولي وتضم أنماط التفاعالت القائمة بینها (التعاونیة أو التصاعدیة أو االثنین 

  معًا).

أي الشكل التراتیبي الذي تتخذه وحدات النظام الدولي في  (Structure)الهیكل  -د

لقوة والنفوذ، وهیكل النظام الدولي یقتضي ضوء الكیفیة التي تتوزع بها مصادر ا

. والهیكلیة تحدد لنا الشكل البنیوي (Polars)تحدید ودراسة طبیعة أقطاب القوة 

  )٢(للنظام الدولي فیما إذا كان متعدد األقطاب أو ثنائي األقطاب أو ذا قطبیة أحادیة.

لتي ویتضح من ذلك أن العنصر األول أو القوى الفاعلة في النظام هي ا  

تحدد العناصر األخرى وتعطیها حاالت وأشكال متعددة. وانطلق العدید من كتاب 

العالقات الدولیة منذ الخمسینات من القرن العشرین، في دراستهم وتحلیلهم للعالقات 

الدولیة، من مفهوم "النسق". وهناك تعدد وتباین في المعاییر التي یتم االستناد إلهیا 

یة، نستخدم هنا التصنیف الذي یعتمد على مدى القدرة في تصنیف األنساق الدول

على التأثیر في عملیة اتخاذ القرار على مستوى النسق العالمي، وعلیه یمكن التمییز 

  بین عدة أنساق فرعیة منها:

: وتضم الدول األكثر تأثیرًا في عملیة (Dominant System)األنساق المسیطرة  -أ

العالمي، وهي التي تؤثر في النسق العالمي أكثر اتخاذ القرار على مستوى النسق 

                                                           
  .١٦)، ص١٩٨٧) د. عبد المنعم سعید: العرب ومستقبل النظام العالمي ، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ١
دراس�ة ف�ي األص�ول النظری�ة والخص�ائص المعاص�رة، (عم�ان: دار  -) د. عبد القادر محمد فھمي: النظام السیاسي الدولي ٢

  .١٧)، ص١٩٩٧وائل، 
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مما تتأثر به، أو بمعنى آخر فهي تفرض قیودًا على بقیة أعضاء النسق العالمي 

  أكثر من تقیدها هي بأفعال هؤالء األعضاء.

األنساق التابعة "الهامشیة": وهي األنساق الفرعیة التي تضم دوًال محدودة القدرة  -ب

ق العالمي، ومن ثم فهي تنقاد للتغیرات التي تفرضها علیها على التأثیر في النس

  )١(األنساق المسیطرة في النسق العالمي.

تعتبر المصلحة القومیة من المفاهیم المحوریة في العالقات الدولیة، إلى الحد   

الذي جعل بعض أساتذة العالقات الدولیة یحددون نطاق هذه العالقات استنادًا إلى 

أن  - على سبیل المثال-القومیة. حیث یرى "فریدریك هارتمان". مفهوم المصلحة 

علم العالقات الدولیة هو ذلك العلم الذي یركز على العملیات التي تسعى  الدول 

المختلفة من خاللها إلى موائمة مصالحها الوطنیة مع المصالح الوطنیة للدول 

  )٢(األخرى.

نساق الدولیة في النظام الدولي، وانطالقًا مما ذكرنا من أهمیة دور الدول واأل  

وفي ظل إمبریالیة المنظومة القیمیة للنظام العالمي. حیث تسود المیول التوسعیة 

ویمتد المجال الحیوي الالزم لكل دولة حسب امتداد مصالحها الحیویة ولو على بعد 

قارات، معتمدة في ذلك على مدى قدرتها في فرض إرادتها على الغیر. وفي الوقت 

سه یسود عالقات القوي الكبرى مبدأ مقایضة المصالح وتقاسم مناطق النفوذ على نف

بینها. فالعالقات بین  حساب القوى األضعف منها، األمر الذي یسهل تقسیم العالم

الكیانات البشریة في ظل ذلك النظام تقوم على المصالح الجشعة المنضبطة بمعیار 

  )٣(وقیمها. القوة ومیزانها فقط ال بمعیار المبادئ

وعبر كل حقبة هامة من التاریخ یتشكل نظام دولي جدید، ومعه معادلة   

جدیدة، ومناخات جدیدة، لیحل بشكل تلقائي وفي كثیر من األحیان محل النظام 

والحقیقة الموضوعیة التي تحكم النظام السیاسي الدولي تتمثل بكونه نظام  )٤(السابق.

د الوحدات التي تشكل منها، أم على صعید غیر متجانس سواء كان ذلك على صعی

                                                           
دراس�ة ف�ي أص�ول نظری�ة التح�الف ال�دولي و دور األح�الف ف�ي  -) د. ممدوح محمود مصطفى: سیاسات التح�الف ال�دولي١

  ٨٠-٧٩)، ص١٩٩٧توازن القوى واستقرار اإلنساق الدولیة، (القاھرة: مكتبة مدبولي، 
  .٢٤) المرجع نفسھ: ص٢
  .٤یة، مرجع سابق ، ص) توفیق غانم: أقالیم السیطرة الطولیة والقطاعات االعتراض٣
  .١٣)، ص١٩٩٣) فتحي یكن: المتغیرات الدولیة والدور اإلسالمي المطلوب، (بیروت: مؤسسة الرسالة، ٤
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 )١(العالقات وأنواع التعامالت التي تجري بینها، وهذه الخاصیة تتخذ مظاهر عدة

یمكن إدراك خاصیة الالتجانس على مستوى النظام الدولي من خالل العالقة  غیر 

في  المتوازنة عمودیًا بین دول الشمال ودول الجنوب والطبیعة غیر المستقرة أفقیاً 

الجنوب. وذلك ناتج عن محاوالت الهیمنة، كما یشیر - عالقات دول الجنوب

"نیكوالس سبیكمان" إلى أن الدول ال تقنع فقط بتحقیق االتزان، وٕانما تسعى دائمًا 

على تحقیق هامش من التفوق، أو ما یطلق علیه البعض هامش األمان حیث 

رد التكافؤ ال یشكل عنصرًا تحرض الدول على االحتفاظ بتفوق قواها، إذ أن مج

ولكن یجب أن ال ننسى بأن الهیمنة لیست شیئًا سهًال، ألن تعدیل خارطة  )٢(رادعًا.

المراكز داخل النظام الرأسمالي العالمي، أدى إلى حربین عالمیتین ضاع فیهما 

عشرات المالیین من البشر. وهو نظام غیر مستعد للمهادنة إزاء أي مقاومة، بل 

  )٣(د لبروز أي قوة إقلیمیة خارج حساباته الكونیة.وغیر مستع

لعل بدایات الهیمنة الدولیة كانت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وبروز   

الوالیات المتحدة كقوة عظمى تستطیع أن تحمي أصدقائها في أوروبا، ثم تطور 

بعض األمر إلى حمایة أصدقائها خارج أوروبا، ثم ازداد تطورًا لتشمل حمایة 

األنظمة، والیوم یقف الحلف األطلسي "ناتو" بزعامة الوالیات المتحدة عند مفترق 

  )٤(الطرق وهو حمایة مصالح أوروبا وأمریكا، في أي مكان، وفي أي ظروف.

وهكذا وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، واكب تبدیل األدوار في القوة في   

كرین متناقضین عقائدیًا. وأعطیت للصراع السیاسة الدولیة انقسام العالم إلى معس

العقائدي أهمیة لم یشهد تاریخ السیاسة الدولیة نظیرها. وجندت القدرات لخدمة 

األغراض العقائدیة، فنجم عن ذلك هیمنة على الدول الموالیة، وزیادة في التسلح 

العسكري، ومحاوالت لبسط النفوذ على مناطق خارج نطاق الكتلة وتحولت دول  

                                                           
  .١١٨) د. عبد  القادر محمد فھمي: النظام السیاسي الدولي، مرجع سابق، ص١
  .٩٠-٨٩) د. ممدوح محمود مصطفى: سیاسات التحالف الدولي، مرجع سابق، ص٢
)، ٢٠٠٠الھادي عب�د ال�رحمن: الفوض�ى والت�اریخ التح�والت والتمرك�زات الثقافی�ة، (الق�اھرة: العص�ور الجدی�دة،  ) د. عبد٣

  .٧٥ص
، ١٣٧١) د. حمزة زوبع: العالقات الدولیة في ضوء م�ا ح�دث ف�ي كوس�وفا..وتیمور الش�رقیة، مجل�ة المجتم�ع الكویتی�ة، ع/٤

  .٢٨، ص١٢/١٠/١٩٩٩، ٣٠السنة/
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عالم الثالث إلى ساحة للصراع العقائدي والسیاسي واالقتصادي والعسكري بین ال

  )١(الكتلتین.

وفي سیاق هذا الصراع األیدیولوجي یجب اإلشارة إلى نقطة جوهریة، وهي أن   

الوالیات المتحدة والدول الغربیة رغم حرصها على استغالل "قیم الحریة" وحق تقریر 

معركة األیدیولوجیة ضد الشیوعیة وحركات التحریر، المصیر، والدیمقراطیة، في ال

ولكنها عندما شعرت بالخطر یهدد مصالحها الجیوبولوتیكیة واالقتصادیة الحیویة، 

تخلت بدون تردد عن هذه المفاهیم المثالیة ولجأت إلى استخدام القوة والسیطرة 

س األمن ) عطلت الوالیات المتحدة قرارات مجل١٩٧٠فمنذ عام ( )٢(التقلیدیة.

باستخدامها "الفیتو" أكثر من أي دولة أخرى، وتأتي بریطانیا في المركز الثاني 

وفرنسا في المركز الثالث، أي أن العالم الغربي سیطر على المراكز الثالثة األولى 

وهكذا وعلى الرغم من أن استراتیجیة األمن القومي للوالیات  )٣(في استخدام "الفیتو".

عمل على نشر الدیمقراطیة إحدى  المهام األساسیة للسیاسة المتحدة، تعتبر ال

الخارجیة األمریكیة، إال انه یجب أن ال ینظر إلیه كما تقول تلك االستراتیجیة، بل 

وما یجب االهتمام به في هذا الصدد  )٤(یجب أن ینظر إلیه من الناحیة البراجماتیة.

هدفه توفیر حریة التعبیر  هو أن سعي الوالیات المتحدة لنشر الدیمقراطیة لیس

والتنظیم لشعوب الدول األخرى، أو ضمان مشاركتها السیاسیة في إطار النظام 

ألنه لیس هناك عالقة  )٥(اللیبرالي، إنما قصده تفتیت اإلرادة الوطنیة لتلك الدول.

مباشرة . بین تزاید نفوذ الدول ذات النظم الدیمقراطیة، وبین مصلحة هذه الدول في 

  )٦(دیمقراطیة في بقیة أقطار العالم.نشر ال

وفي ختام هذا المطلب یجب اإلشارة إلى أنه بعد انهیار االتحاد السوفیتي   

وزوال الكتلة الشرقیة، وٕانتهاء مرحلة الحرب الباردة، وانتهاء الصراع األیدیولوجي 

بتلك الصورة السابقة، أعلنت الوالیات المتحدة على لسان "جورج بوش" منذ عام 
                                                           

  .٢١٩ة: العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص) د. كاظم ھاشم نعم١
  .١٠٨) فریدریكو رومیرو: اإلمبراطوریة األمریكیة، مرجع سابق، ص٢
  .٤٨)، ص١٩٩٨) نعوم تشومسكي: ماذا یرید العم سام، ت:عادل المعلم، (القاھرة: دار الشرقو، ٣
اردة، مجلة دراس�ات إس�تراتیجیة، الخرط�وم ،  ) د. حسن الحاج علي: السیاسة الخارجیة األمریكیة: أجندة ما بعد الحرب الب٤

  .٥٩، ص٨/١٩٩٥، ٤ع/
  .٥٩) المرجع نفسھ: ص٥
) برھان غلیون: الدیمقراطیة العربیة: جذور األزمة وآفاق النمو ف�ي: ح�ول الخی�ار ال�دیمقراطي دراس�ات نقدی�ة، لمجموع�ة ٦

  .١١٦)، ص١٩٩٤مؤلفین، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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) النظام العالمي الجدید وجرت منذ ذلك التاریخ مناقشات كثیرة حول مفهوم ١٩٩٠(

  النظام العالمي الجدید.

نشیر هنا إلى ما یرتبط بسیاق هذا المطلب ، وهو ان مصلحة الغرب في   

تبني فكرة النظام العالمي الجدید إنما تكمن في ضمان أن تتم عملیة انهیار الكتلة 

ظام ما" حتى ال یترتب على هذا االنهیار مضاعفات یتحمل الشرقیة داخل إطار "ن

  )١(الغرب عواقبها!

مما ال شك فیه أن محاوالت الهیمنة على العالم  النامي تمثل شكًال من   

والجانب األكثر خطورة في  )٢(أشكال الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة.

رًا من إمكانات المناورة والتحرك هذا المنظور هو أن هذه التحوالت قد قلصت كثی

المتاحة أمام دول العالم الثالث في ظل نظام القطبیة األحادیة الراهن بما یتیح فرصًا 

أفضل ألقطاب المنظومة الرأسمالیة العالمیة إلدارة تفاعالتها مع دول العالم الثالث، 

  )٣(ألعباءبما یحقق لها مصالحها ویضمن لها السیطرة بأقل قدر من  التكالیف وا

وأصبحت الوالیات المتحدة "إمبراطوریة ما بعد الحداثة" و "دولة األمن القومي"   

وجاء في تقریر صادر عن "البنتاغون" ونشرته "النیویورك  )٤(كما یقول "هشام شرابي"

): (یجب أن تبقى الوالیات المتحدة القوة العظمى الوحیدة. ٨/٣/١٩٩٢تایمز" في (

ءها من معارضة هیمنتها أو مقاومتها، لكي تحتفظ بالسیادة كما یجب أن تمنع حلفا

  )٥(حصرًا).

  

  

  

  

  

                                                           
  .٢٥، ص٤/١٩٩٤، ١٠٤د أحمد: حول إشكالیة النظام الدولي الجدید، مجلة  السیاسة الدولیة، ع/) محمد سی١
،  ١٠٩) أحم��د إب��راھیم محم��ود: ظ��اھرة الص��راع ال��دولي ف��ي ع��الم م��ا بع��د الح��رب الب��اردة، مجل��ة  السیاس��ة الدولی��ة، ع/٢

  .١٥٤، ص٧/١٩٩٢
)، ١٩٩٦ظل النظام العالمي الجدید (الخرطوم: دار األصالة،  ) د. حیدر حسن حاج الصدیق: دور منظمة األمم المتحدة في٣

  ٤٦ص
  .٩٩ص ٢/٢٠٠٢، ٢٤، السنة ٢٧٦) د. ھشام شرابي، في مقابلة فكریة مع مجلة المستقبل العربي، ع/٤
  .٢٢)، ص١٩٩٥) موسى الزعبي: السیاسة الدولیة في نھایة الحرب الباردة، (دمشق: دار الشادي، ٥
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  المبحث الثاني

  المركزیة االقتصادیة

لم تكتف الدول الغربیة بالسیطرة السیاسیة وحدها كوسیلة من وسائل ممارسة الهیمنة  

طور وتعقد الحیاة على الدول واألمم األخرى، بل ربما ابتدعت عبر الزمان ومع ت

وسائل أخرى أكثر دقة وقوة وأقل إثارة للتحدي والمقاومة، ألنها أكثر نعومة من 

السیطرة السیاسیة واالحتالل بالقوة العسكریة، وربما تشكل المركزیة االقتصادیة الحلقة 

المكملة للمركزیة السیاسیة التي حافظت على جوهر السیطرة والهیمنة مع اتباع 

من النقاط التي یجب ذكرها أن و أكثر مالئمة مع التطورات المعاصرة.وسائل أخرى 
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دول العالم الثالث أخضعت خالل فترة تاریخیة معینة لم تزل ممتدة حتى اآلن لسیطرة 

النظام الرأسمالي العالمي، وأن الهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة في هذه الدول قد 

مسیطرة ولصالحها. وقد أنتجت تلك أعیدت تشكیلها بواسطة القوى الرأسمالیة ال

العملیة التاریخیة آثارًا اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة هامة، وأكثرها خطورة هي: ارتباط 

الدول الخاضعة بالدول الرأسمالیة المتقدمة بعالقات غیر متكافئة، یعاد تجددها 

  ) ١(باستمرار، وبوسائل مختلفة.

من الباحثین  إلى القول، بأن  وهذا االرتباط غیر المتكافئ دفع بالكثیر

األسباب الكامنة وراء تخلف الدول غیر األوروبیة هي نفس األسباب التي أدت إلى 

حدوث النمو والتراكم في الدول األوروبیة. فعملیات البغي التي قامت بها الدول 

 األوروبیة، وما تبعها من استنزاف للموارد الطبیعیة والبشریة، وخلخلة وتشویه المسار

الطبیعي لهذه المجتمعات، أدى إلى حدوث وضعین متزامنین متعاكسین: النمو 

  )٢(في دول الشمال، والركود والتخلف في دول الجنوب. - بمعناه األوروبي -والتقدم 

وأن طبیعة هذه العالقة والتي نتجت عنها عالقات التبعیة بین الطرفین 

لبلدان الصناعیة تتمتع بأحسن ما لصالح الدول الغربیة، منذ فجر االستعمار، جعلت ا

في العالمین االقتصادیین، سواء من ناحیة كونها مستهلكة للسلع األولیة أو من ناحیة 

كونها منتجة للمواد المصنعة، في حین أن البلدان المتخلفة تخطئ بأسوأ ما في 

سیاق في  )٣(العالمین من ناحیة كونها مستهلكة للسلع الصناعیة ومنتجة للمواد الخام.

هذه السیطرة لصالح الدول الرأسمالیة الكبرى یقول "جان جاك سرفان": (ال رأسمالیة 

بدون أسواق خارجیة، وال أسواق خارجیة بدون الوصول إلى مرحلة معینة من تطور 

اإلنتاج، وال یمكن تصور أسواق خارجیة بدون سیطرة سیاسیة واقتصادیة لدولة 

وفي ظل هذه العالقة غیر المتكافئة، أن  )٤(تها).الرأسمالیة على هذه األسواق وحمای

المجتمعات غیر األوروبیة ال تستطیع تحقیق اللحاق بالركب الحضاري أو تضییق 

الفجوة بینها وبین الدول األوروبیة نظرًا ألن الدول األوروبیة تسیر في حركة تلقائیة 
                                                           

دین عبد هللا: النظام الدولي وآلیات التبعیة: آلیات التبعیة في إطار الرأسمالیة المتعدیة الجنس�یات، ن�دوة: ) د. إبراھیم سعد  ال١
  .٩٣)، ص١٩٨٧التنمیة المستقلة في الوطن العربي، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

)، ١٩٨٠الش�ركة الوطنی�ة للنش�ر، ) محمد بیجاوي: م�ن أج�ل نظ�ام اقتص�ادي دول�ي جدی�د، ت:د. جم�ال مرس�ي (الجزائ�ر: ٢
  .١٤ص

  .١١١) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، مرجع سابق، ص٣
  .٢٥، ص١٣٧) د. نعمان عبد الرزاق السامرائي: العالم سوبر ماركت أمریكي، مجلة دار السالم، لندن، ع/٤
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بلدان العالم الثالث  وال یجرؤ أكثر المفكرین تفاؤًال على ترشیح بلد من )١(مضطردة.

أو  الجنوب للخالص من ربقة التخلف والتبعیة والفقر بما فیها بعض الدول العمالقة 

  )٢(أو الثریة مثل: البرازیل، الهند، باكستان، نیجیریا..الخ.

وتظهر التبعیة  االقتصادیة في اقتصاد دول العالم الثالث بشكل سافر. فهذه 

لف االقتصادي وافتقارها إلى رؤوس األموال الدول بصورة عامة تعاني من التخ

واألیدي العاملة الماهرة . ولكي توفر حكومات دول العالم الثالث مستوى حیاة 

یتناسب مع تطلعات شعوبها تلجأ إلى المطالبة بالمساعدات االقتصادیة من الدول 

ل ومن األمثلة على األدوات االقتصادیة التي تستعمل من قبل الدو  )٣(المتقدمة.

الذي تمارسه  (Dollar Imperialism)الكبرى، ما یطلق علیه "استعمار الدوالر" 

  )٤(أمریكا.

إن السیاسة المتبعة من قبل الدول الرأسمالیة، موجهة لخدمة أهداف اقتصادیة 

وحقًا لقد ) ٥(على الرغم من أنها تتغطى بأغطیة سیاسیة، عسكریة، ثقافیة وعلمیة.

اع عسكري إلى صراع سیاسي ثم إلى صراع تطور الصراع العالمي من صر 

وهذا  )٦(اقتصادي، ومن صراع بین الشرق والغرب إلى صراع بین الشمال والجنوب

التحول في الصراع بدأ واضحًا بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، حیث انتهجت 

لدان الوالیات المتحدة منذ البدء أسلوبًا استعماریًا مغایرًا لذلك الذي انتهجته الب

األوروبیة  التي سبقت في هذا المضمار، أسلوب یقوم على السیطرة المالیة 

واالقتصادیة كأساس ومنطلق للسیطرة السیاسیة، تدعمه بشكل مستتر القوة العسكریة. 

وقد عبر عن هذا األسلوب، وفي وقت مبكر، عضو مجلس الشیوخ األمریكي "ألبرت 

ن تكون بیدنا، ولیس من شك في أننا بفریدج" بقوله: (إن تجارة العالم یجب أ

سنستولي علیها كما علمتنا أمنا إنجلترا أن نفعل. ولسوف ننشئ قواعد تجاریة في 

ویمكن إعطاء صورة عن الدور  )٧(أرجاء العالم كله لتوزیع المنتجات األمریكیة).

                                                           
  .٢٧٤) نصر محمد عارف: نظریات التنمیة السیاسیة، مرجع سابق، ص ١
  .١٩فة: النظام الدولي بین المقصود والمنشود، مرجع سابق، ص) محمد خلی٢
  .١٣١) د. كاظم ھاشم نعمة: العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص٣
  .٥٦٦) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص٤
  .١٢٩) د. كاظم ھاشم نعمة: العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص٥
  .٢٠تي: دور الغرب في تخلف دول العالم الثالث، مرجع سابق، ص) د. محمد التكری٦
  .٥٧)، ص١٩٨٠) فیكتور بیرلو وألبرت كان: أعمدة االستعمار األمریكي، ت: منیر بعلبكي، (بیروت: دار العلم للمالین، ٧
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)، ارتفع ١٩٤٥-١٩٣٨األمریكي من وجهة النظر االقتصادیة، ففي الفترة بین (

%) ٩٠%) ووصل إلى (٦٠إنتاج الفرد السنوي في الوالیات المتحدة بنسبة (متوسط 

%) من ٥٠في میدان الصناعة وفي نهایة الحرب كان إنتاج أمریكا وحدها حوالي (

%) فقط من مجموع سكان ٦مجموع إنتاج العالم، علمًا بأن عدد سكانها ال یزید عن (

  )١(العالم.

یقیة مستبد هذا العصر، واالقتصاد هو وأصبحت السیاسة االقتصادیة في الحق

یقول "هنتنجتون" فإن  )٢(الذي یحتل المكان الذي كان یأخذه القیاصرة والبابوات.

الغرب (یحاول أن یجمع اقتصاد المجتمعات غیر الغربیة في نظام  اقتصادي عالمي 

یسیطر علیه. وعن طریق صندوق النقد الدولي والمؤسسات االقتصادیة األخرى ینمي 

الغرب مصالحه االقتصادیة ویفرض على الدول األخرى السیاسات االقتصادیة التي 

وأن الرأسمالیة الغربیة تدفع وتضغط من أجل مضاعفة التداول ، )٣(یراها مالئمة).

الحر للسلع ورؤوس األموال بین الشمال والجنوب ولكن بشرط واحد وهو أن تحدد 

لیة بالتكافؤ والعدالة في المنافسة هي األسعار والشروط. وتتشدق هذه الرأسما

والمزاحمة، بین الشركات العمالقة المتعددة الجنسیة وشركات ال تزال بدائیة في الیمن 

  )٤(أو الصومال أو بنجالدیش مثًال.

وفي ظل التحوالت الكبرى التي شهدها العالم في العقدین اآلخیرین، من 

لصناعة أو مجتمع المعلومات، التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما بعد ا

، والتحول الذي أصاب الثروة )٥(والتحول من االقتصاد الوطني إلى االقتصاد العالمي

 )٦(والسلطة، بحیث أصبحتا رموزًا، بعكس السابق، والذي كانتا تقومان على األرض

ونتیجة لكل ذلك فقد استطاعت القوة االقتصادیة والصناعیة من خالل "مجموعة 

" أن تختطف ما یسمى بالقرار الدولي وتنفرد بقرارات الشرعیة الدولیة إلى G8 الثمانیة

  :االتيویأتي تناول المركزیة االقتصادیة في . )٧(حد كبیر.
                                                           

  .٧٥) فریدریكو رومیرو: اإلمبراطوریة األمریكیة، مرجع سابق، ص١
  .١٠٢لفوضى والتاریخ، مرجع سابق، ص) د. عبد الھادي عبد الرحمن: ا٢
  . ٢٩٤) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص٣
  .١٩) محمد خلیفة: النظام الدولي بین المقصود والمنشود، مرجع سابق، ص٤
دي ، ) د. عل��ي الس��لمي: اإلدارة الجدی��دة ف��ي ض��وء المتغی��رات البیئی��ة والتكنولوجی��ة، (الق��اھرة: كت��اب األھ��رام االقتص��ا٥

  .١٥)، ص١٩٩٥
  .٨٧) ألفن توفلر: تحول السلطة، مرجع سابق، ص٦
  .١٧، ص١١/٤/١٩٩٤، ٥، السنة/٢٢٣) فضیل األمین: بنیة النظام العالمي الجدید، مجلة قضایا دولیة، ع/٧
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ــتحكم بأســعارهاأوال ــروات وال ــى الث یتفــق الكثیــر مــن البــاحثین علــى أن  :: الســیطرة عل

یمنـة علــى األمــم والــدول األهـداف االقتصــادیة تقــف وراء الكثیـر أو معظــم محــاوالت اله

األخــرى، ولعــل بدایــة هــذه األهــداف االقتصــادیة تبــدأ مــع الثــروات والمــوارد التــي توجــد 

في دول مختلفة. هذا المطلب یحاول التطرق إلى هذه القضیة مع التركیـز علـى الـنفط 

  كرمز للثروات.

ق منذ بدایات القرن العشرین إلى اآلن فإن االستكشاف وٕانتاج وتكریر وتسوی  

النفط تقع في قلب االهتمامات الدولیة، وتعتبر من القضایا االستراتیجیة بالنسبة 

للدول المصدرة والدول المستهلكة على حد سواء. فبالنسبة للدول الصناعیة الكبرى 

ألن  النفط مصدر طاقة لیس إال،  )١(المستهلكة للنفط، یبقى النقط هاجسها األول.

عات عدیدة. وبذلك یعتبر النفط مادة أولیة تؤثر بل هو مادة أولیة تدخل في صنا

ویعتبر أیضًا مرتكزًا رئیسیًا من )٢(على سیاسة الدول عسكریًا وسیاسیًا واقتصادیًا.

مرتكزات اإلستراتیجیة الدولیة المعاصرة. ویرجع ذلك في المقام األول إلى أن 

االقتصادیة البترول، كسلعة إستراتیجیة دولیة، ال یمكن أن تضاهیه في قیمته 

والعسكریة سلعة أولیة أخرى. ومن ثم، ینظر إلى البترول على أنه عصب القوة 

االقتصادیة للمجتمعات الصناعیة كلها وبال استثناء، وانقطاعه عنها، إنما یعني 

الحكم علیها بالموت االقتصادي، ومن هنا یتبدى حرص هذه الدول المستمر على 

وتحقیقًا ألهدافها . )٣(ء علیها بمنأى عن التهدید.تأمین مواردها البترولیة واإلبقا

  )٤(االقتصادیة اتبعت الدول الغربیة طرقًا ثالث، وهي:

التسلط على الموارد الطبیعیة للدول األخرى واالحتفاظ بهذه الدول كمستعمرات  -أ

وٕانشاء شركات تقوم باستغالل تلك الموارد، وهذا ما حدث تمامًا مع الدول 

لقد وضعت ثروات العالم كلها تحت قدم الرجل الغربي طوال ما یقرب االستعماریة. ف

 )٥(من أربعة قرون ، وكان همه األساسي أال یمتلك إال الذهب والفضة والماس.

ویتساءل "ألفن توفلر" تحت عنوان "الثروات الملطخة بالدماء" عن مصدر الثروات 

                                                           
  .٩)، ص١٩٨٧) د. عصام نعمان: العرب والنفط والعالم: دعوة للتفكیر والتغییر، (بیروت: دار مصباح الفكر، ١
  .١٢٠د. كاظم ھاشم نعمة: العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص )٢
  .٦١٣) د. إسماعیل صبري مقلد: اإلستراتیجیة والسیاسة الدولیة، مرجع سابق، ص٣
  .١٧٩) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص٤
  .٢٢) لویس ممفورد: أسطورة اإللھ بنتاغون القوة، مرجع سابق، ص٥
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ى الكثیر منها، بطریقة التي مولت الصناعات المبكرة في أوروبا؟ ویجیب (لقد أت

مباشرة أو غیر مباشرة، من السلب والنهب والقرصنة. ومن سیاط أسیاد العبید وغزو 

وكان تاریخ النفط واسغالله في كل  )١(أراضي الغیر وقطع الطرق واالبتزاز..الخ).

بلدان "أوبك" في األصل، مرتبطًا إما باالحتالل األجنبي أو بنوع من الحمایة األجنبیة 

  )٢(تدخل أو النفوذ.وال

األسلوب الثاني، هو عن طریق الحصول على بعض االمتیازات، وأحیانًا ما تقوم  -ب

الشركات الخاصة بهذا الدور بدًال من الحكومات. وغني عن القول أن تلك الشركات 

تتمتع بتأید قوي من حكوماتها، وتتمیز هذه الطریقة عن سابقتها في أنها أقل استفزازًا 

كانت العالقات النفطیة قبل إنشاء "أوبك"، بین  )٣(لقومي في تلك المناطق.للشعور ا

البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة له، تتوالها شركات النفط األجنبیة. وفي 

ظل نظام االمتیازات النفطیة سلمت البلدان المصدرة للنفط، جمیع القرارات المتعلقة 

جها وٕادارتها إلى شركات النفط األجنبیة صاحبة باستكشاف مواردها النفطیة وٕانتا

وللمحافظة على سیطرتها تبنت الشركات البترولیة الدولیة سیاسة تعاونیة . )٤(االمتیاز

احتكاریة والتي تتمثل في السیطرة على اإلمدادات، وتقاسمت الشركات السبع 

وفي بعض  من خالل المشاریع المشتركة -خمسة منها أمریكیة -"الشقیقات السبع" 

األحیان تقسیم هذه المصادر بتطویع اتفاقیات صریحة وواضحة. والسیطرة على 

أسواقها ووافقت هذه الشركات على تقسیم األسعار الدولیة. ولعبت حكومات الشركات 

السبع عن طریق السیطرة السیاسیة للقوى االستعماریة على األقالیم المنتجة للنفط، 

ونتیجة لمحاوالت الدول المصدرة للنفط  )٥(ركات.عملت على تسهیل عمل هذه الش

) من قبل (فنزویال، ١٩٦٠للتخلص من هذا الوضع، تم إنشاء "أوبك" في (أیلول/

السعودیة، إیران، العراق، الكویت)، وكان یهدف إلى تنظیم وتعزیز موقف األقطار 

لتغییر المصدرة للنفط في عالقاتها مع الشركات صاحبة االمتیاز. ولكن كان على ا

                                                           
  .٥٧) ألفن توفلر: تحول السلطة، مرجع سابق، ص١
) د. علي أحمد عتیقة: االعتماد المتبادل على جسر ال�نفط: المخ�اطر والف�رص، (بی�روت: مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربی�ة، ٢

  .٧٨)، ص١٩٩١
  .١٧٩) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص٣
  .٧٨العتماد المتبادل على جسر النفط، مرجع سابق، ص) د. علي أحمد عتیقة: ا٤
)، ١٩٨٧) جون أدلمان سبیرو: سیاس�ات العالق�ات االقتص�ادیة الدولی�ة، ت: خال�د قاس�م، (عم�ان: مرك�ز الكت�اب األردن�ي، ٥

  .٢٧٩ص



  

 

١٢١

األساسي في وضع األقطار المنتجة للنفط من مجرد أصحاب ملك إلى مصدري نفط 

  )١(حقیقیین أن ینتظر حتى أوائل السبعینات.

والطریقة الثالثة للحصول على المواد الخام تكمن في شرائها من الدول المصدرة،  -ج

ة من التمتع ولكن لم تدع الدول الكبرى عن طریق وسائلها المختلفة الدول المصدر 

بحریتها في تحدید أسعار مواردها واالنتفاع بخیراتها. حتى بالنسبة للبلدان التي لجأت 

إلى تأمیم اقتصادها، ولكنها ما زالت متخلفة من الناحیة االقتصادیة، من حیث 

اعتمادها على تصدیر المواد األولیة، تجد نفسها تحت رحمة االحتكارات الدولیة التي 

وكان هناك قرارًا ثابتًا  )٢(ألولى في تحدید األسعار العالمیة للمواد الخام.تملك الكلمة ا

من قبل الدول االستعماریة والتي مازالت تحتكر صناعة القرار بالنسبة ألسعار المواد 

األولیة التي تنتجها دول العالم الثالث على أن تبقى هذه الدول مناطق نفوذ. وهي أن 

ا السیاسي ولم تكن هناك وسیلة لمنع هذا االستغالل، كانت قد حصلت على استقالله

إال أن استمرار االستعمار االقتصادي هو أمر ممكن، واستنزاف ثروات العالم الثالث، 

وبسیطرة الشركات العمالقة، مالكة رأس المال الموظف في  )٣(أمر ممكن االستمرار.

العالم، تصبح قادرة الخارج، على مختلف الخامات االستراتیجیة في مختلف أنحاء 

على التحكم بأسعار هذه الخامات التي تحدد في األسواق العالمیة. وبالتالي، فإن 

الدول الرأسمالیة تملك الكلمة األولى في تحدید دخل الدول المصدرة للمواد األولیة. إذ 

أن هذه الدول تعتمد على تصدیر مادة أو مادتین من السلع األولیة. على سبیل 

بلدًا) من بلدان أمریكا الالتینیة  ١٢%) على األقل من صادرات (٥٠إن (المثال، ف

) من نوع واحد من المواد الخام أو المؤن، مثل (البن، ١٩٥٩تألفت في عام (

  )٤(النحاس، القصدیر، والموز..الخ).

ومن المسائل التي تعقد هذه النقطة أنه ینظر العدید من الدول إلى السیطرة   

یعیة على أنها من متطلبات أمنها القومي. وتعتقد أنها أمر على المصادر الطب

یستحق القتال من أجلها. وتأتي الوالیات المتحدة في مقدمة هذه الدول، ففي عام 

                                                           
  .٨٢-٨١) د. علي أحمد عتیقة:االعتماد المتبادل على جسر النفط، مرجع سابق، ص١
  .١٢٠لثالث والثورة، مرجع سابق، ص) نجاح واكیم: العالم ا٢
  .٢٩)، ص١٩٨١) سامي منصور: عدم اإلنحیاز رحلة على طریق بال معالم، (القاھرة: مركز األھرام، ٣
  .١١٧) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، مرجع سابق، ص٤
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أن أي محاولة  -على سبیل المثال-) أعلن الرئیس األمریكي "جیمي كارتر" ١٩٨٠(

ى أنها هجوم على من أي قوة لوقف تدفق نفط الخلیج العربي سوف ینظر إلیها عل

المصالح الحیویة للوالیات المتحدة األمریكیة، والتي سترد علیها بكل الوسائل 

وجاء في تقریر وزارة الدفاع األمریكیة  )١(الضروریة بما فیها القوة العسكریة.

) (أن ضمان استمرار إمدادات النفط دون عوائق ١٩٩٥"البنتاغون" في (مایو/

لحة القومیة العلیا للوالیات المتحدة في الشرق وبأسعار مستقرة، یمثل المص

ولعل حشد أكبر جیش یشهده تاریخ ما بعد الحرب العالمیة الثانیة،  )٢(األوسط)

دولة) ضد  ٣٣ومدمج بقمة التكنولوجیا الحربیة، ومطعم بتحالف دولي قوامه (

تواجه إضافة إلى ذلك كله .)٣(العراق، في حرب الخلیج الثانیة، خیر دلیل على ذلك.

الدول المنتجة للمواد الخام وخاصة المصدرة للنفط، مجموعة من التحدیات، وستكون 

لها تأثیر على مستقبلها، وعلى النفط كمصدر للطاقة وسلعة استراتیجیة وعلى دور 

  منتجیه  ومركزهم في االقتصاد العالمي، من هذه التحدیات نذكر ما یلي:

من األرض من ضمنها النفط إنما تصدر في إن معظم المواد  الخام المستخرجة  -أ

%) من ٥صورة خام. فمثًال تقوم الدول العربیة على سبیل المثال بتكریر أقل من (

  )٤(%) منه في صورة بترول خام.٩٥بترولهم، ویصدرون (

التقدم التقني وانعكاسه على دور النفط وصناعته. ویرى كثیر من الخبراء أن العالم  -ب

لتسعینات "ثورة نفطیة" جدیدة تتمثل في الطفرة التكنولوجیة في مجال یشهد منذ بدایة ا

البحث عن النفط واستخراجه وتصنیعه، مما أدى إلى تقلیل القدرة التنافسیة لكثیر من 

الدول المصدرة له، والتي لم تمتلك التقنیات المتطورة في هذا المجال، ومنها الدول 

- ١٩٨٣ى ذلك أن نشیر أنه خالل الفترة (ویكفي للداللة عل )٥(العربیة النفطیة.

) كان متوسط اإلنفاق الحكومي على البحث والتطویر في مجال الطاقة في ١٩٩٦

) بلیون دوالر سنویًا، اتجهت على الشكل ١٠.٢دول وكالة  الطاقة الدولیة حوالي (

                                                           
، ٢٠٠١/ ٨-٧، ١٩٢-١٩١) ھ�ال حم�ود: مص�ادر الطاق�ة ف�ي الع�الم: جغرافی�ا جدی�دة للص�راع، مجل�ة الش�اھد، قب��رص، ع/١

  .٥٥ص
) عماد یوسف، أروى الصباغ: مستقبل السیاسات الدولیة تجاه الشرق األوس�ط، (عم�ان: مرك�ز دراس�ات الش�رق األوس�ط، ٢

  .٣٠)، ص١٩٩٦
  .١٦) د. حسن عبد هللا أحمد د. عبد هللا یوسف سھر: الخلیج ومحاوالت الھیمنة، مرجع سابق، ص٣
  .٣٥)، ص١٩٨٣التحدیث في الوطن العربي، (بیروت: دار اآلفاق الجدیدة، ) خیري عزیز: قضایا التنمیة و٤
  .٤٤، ص١/١٢/٢٠٠١، ٣٢، السنة/ ١٤٧٩) د. حسني الطنطاوي: ما ذا بعد النفط؟، مجلة المجتمع الكویت، ع/٥
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%)، الطاقة ٥٠%)، الطاقة  النوویة (٦%)، الترشید (٤التالي: النفط والغاز (

  )١(%).٩%) والفحم (٦ددة (المتج

االندماج بین شركات النفط العالمیة، وذلك ضمن مجال  إعادة هیكلة عملیاتها وكان  -ج

) ٩٢) عالمة بارزة في نشاط تلك اإلندماجات، ففي خالله حدثت (١٩٩٨عام (

) بلیون ١٣٠عملیة اندماج بین شركات النفط في العالم بإجمالي قیمته حوالي (

) بلیون ٤١) وصلت قیمتها إلى حوالي (١٩٩٧باندماجات عام (دوالر، مقارنة 

دوالر. إن اندماج تلك الشركات على أهمیته ال یعید إلیها األمجاد الغابرة حیث كانت 

تسیطر على ثلثي االحتیاطي واإلنتاج والتسویق في النصف األول من القرن العشرین 

  )٢(هان بها.إال أنه یعطي لها في ظل عالقات العولمة قوة ال یست

یشكل وجود العدید من المصادر الحیویة في مناطق غیر مستقرة عامل قلق على  -د

المصادر نفسها، حیث أن بعض الثروة الواعدة من النفط والغاز الطبیعي تقع في 

مناطق متنازع على ملكیتها بصورة كبیرة. مثل مناطق بحر القزوین ومنطقة جنوبي 

  )٣(العربي، والبحر األحمر. بحر الصین، ومناطق في الخلیج

االستهالك المتزاید، كل الدالئل تشیر إلى أن الضغط على منابع النفط سوف یزداد  -هـ

بصورة حادة في المستقبل. فحسب تقریر لوزارة الطاقة األمریكیة فإن العالم حتى عام 

  )٤() سوف یستهلك ثلثي احتیاطي النفط العالمي!!.٢٠٢٠(

لعالمیة وتداعیاتها على النفط، والتي تشكل إحدى التحدیات المهمة اهتمامات البیئة ا -و 

  )٥(في القرن الحادي والعشرین.

لعـب اإلقـراض الخـارجي  : توطید التبعیة من خالل الدیون والمعونات الخارجیة:اثانی

دائمــًا دورًا بــارزًا فــي التمویــل الــدولي، رغــم االخــتالف فــي أدواتــه وتوجهاتــه وشــروطه. 

ت الســابقة للحــرب العالمیــة األولــى، كانــت الــدول األوروبیــة هــي المصــدر ففــي الســنوا

الرئیســـي للقـــروض الدولیـــة. وفـــي الفتـــرة بـــین الحـــربین أصـــبحت الوالیـــات المتحـــدة هـــي 

الدائن األساسي للعالم. أما بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد أصبحت الوالیـات المتحـدة 

                                                           
  .٣٩، ص١٠/٢٠٠٠، ١٤٢، ع/٣٦) د. ماجد عبد هللا المنیف: النفط والعولمة االقتصادیة، مجلة السیاسة الدولیة، السنة/١
  .٤٣-٤٢) المرجع نفسھ، ص ٢
  .٥٥) ھال حمود: مصادر الطاقة في العالم: جغرافیا جدیدة للصراع، مرجع سابق، ص٣
  .٥٤) المرجع نفسھ، ص٤
  .٣٩) د. ماجد عبد هللا المنیف: النفط والعولمة االقتصادیة، مرجع سابق، ص٥
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علـــى تصـــدیر رأس المـــال، ولجـــأت الوالیــــات  هـــي الدولـــة  الرأســـمالیة الوحیـــدة القـــادرة

المتحــــدة فــــي إطــــار محاوالتهــــا إلعــــادة إحیــــاء النظــــام الرأســــمالي، واحتفــــاظ الرأســــمالیة 

بســیطرتها علــى العــالم الثالــث، إلــى توســیع التــدفقات الرســمیة لــدول أوروبــا الغربیــة، ثــم 

اعدت دول لـــدول العـــالم الثالـــث. وبعـــد انتعـــاش اقتصـــادیاتها فـــي نهایـــة الخمســـینات ســـ

ـــدولي وفـــي أوائـــل الســـتینات بـــدأ الیابـــان فـــي  ـــا الغربیـــة فـــي عملیـــات اإلقـــراض ال أوروب

  )١(اإلقراض.

یهمنا هنا التركیز على أنه انشأ النظام النقدي الدولي المعاصر بعد الحرب   

) ١٩٤٤، في ((Bretton Woods)العالمیة الثانیة، نتیجة لمؤتمر "بریتیون وودز" 

، و"البنك (IMF)ؤتمر صیاغة اتفاقیتي "صندوق النقد الدولي" حیث تم في هذا الم

، وبذلك أصبح الدوالر مع الذهب أساس النظام (IBRD)الدولي لإلنشاء والتعمیر" 

  )٢(النقدي الدولي.

یقوم "الصندوق" بتقدیم التسهیالت االئتمانیة للدول األعضاء في شكل قروض   

في میزان المدفوعات، بینما یختص قصیرة ومتوسطة األجل لعالج العجز المؤقت 

"البنك الدولي" بتقدیم قروض طویلة األجل لتنمیة ومشاریع التعمیر والبنیات 

أسعار الصرف  أولهاوتدور وظائف "الصندوق" حول مهام ثالث:  )٣(األساسیة.

تقدیم قروض قصیرة األجل لمواجهة العجز المؤقت في میزان  ثانیهاوتطورها، و 

القیام بدور الوسیط والمرشد لالقتراض من المصادر الخاصة  اثالثالمدفوعات، و 

وینص میثاق "البنك" على عدد من القواعد األساسیة التي تحكم  )٤(والتجاریة.

معامالته، ومنها أنه ال یجوز أن یمنح قرضًا إذا لم یكن ألغراض إنتاجیة أو إذا لم 

أن یتم بضمان الحكومة تتوفر االحتماالت المعقولة للوفاء، كما أن القرض یجب 

المعنیة، وباستثناء بعض الظروف الخاصة تمنح القروض مرتبطة بمشروعات 

وكما یقول "فردریكو رومیرو": (لقد كان نظام "بریتون وودز" الترجمة  )٥(محددة

المؤسساتیة لتفوق الوالیات المتحدة، التجاري والنقدي، ومع االعتراف بأهمیة الدوالر 
                                                           

  .١١١-١١٠آلیات التبعیة، مرجع سابق، ص) أنظر: إبراھیم سعد الدین عبد هللا: النظام الدولي و١
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ت الدولیة، فإنه یتجه نحو تلبیة الهدف األمریكي الخاص بتنفیذ القصوى في المبادال

  )١(نظام عالمي مفتوح ولیبرالي ومتعدد األطراف).

وتظل الدول النامیة مقیدة بشروط االتفاقیات مع "الصندوق" الذي تملك خمس   

دول صناعیة متقدمة هي (الوالیات المتحدة وبریطانیا وألمانیا والیابان وفرنسا) نسبة 

من المساهمة في "الصندوق"، وبالتالي فإن قوتها التصویتیة تكون  ٣١/٤٤قدرها 

، ومن الشروط التي یفرضها "الصندوق" و"البنك" )٢(الغالبة فیما یتخذ من القرارات

  نذكر ما یلي:

  إلغاء الضرائب الجمركیة التي وضعت أساسًا لحمایة االقتصاد المحلي. -أ

  باالستثمارات األجنبیة. إلغاء القوانین التي تتحكم -ب

  رفض سیطرة الحكومات على األسعار أو األجور. -ج

خفض اإلنفاق على الخدمات الصحیة واالجتماعیة . وقد أدى ذلك إلى اضطرابات  -د

  في العدید من دول العالم الثالث.

  خصخصة المؤسسات العامة وخاصة الخدماتیة منها. -هـ

  )٣(یة للصناعات األجنبیة.إلغاء برامج إیجاد البدائل المحل -و

وتتضح جلیًا من هذه الشروط، أنها لیست هي بلدان العالم الثالث التي تتخذ   

القرارات واإلجراءات لتغییر النظام النقدي واالقتصاد الدولي، بل كل ما یتوجب علیها 

هو أن تتكیف مع هذه التغیرات باستخدام واتباع الوسائل والتوصیات التي یقدمها 

وكان واضحًا منذ البدایة أن "الصندوق" یعتمد على  )٤(ا "الصندوق".ویؤمنه

استراتیجیة طویلة األجل تبدأ بالقروض تحت غطاء التنمیة وتستمر مع عجز الدول 

النامیة على السداد، وفي هذه المرحلة یستمر "الصندوق" في تقدیم القروض مع 

ذلك من خالل برامج تحویل اقتصادیات الدول النامیة إلى اقتصاد السوق، و 

التصحیح االقتصادي التي كانت تفرض على الدول الراغبة في الحصول على 

القروض، ومع عجز الدول النامیة عن سداد ما علیها یزداد شروط "الصندوق" قساوة 

                                                           
  .٨٧) فرید ریكو رومیرو: اإلمبراطوریة األمریكیة، مرجع سابق، ص١
  .١٠٨) أحمد قائد بركات: مأزق التنمیة، مرجع سابق ، ص٢
  .٢١، ص٢/١٩٩٨، ١١٧) د. حاجم الحسني: العولمة: ماذا؟ وإلى أین؟، مجلة دار السالم، لندن، ع/٣
)، ١٩٩٣) ماري فرانس لیریتو: الصندوق النقدي الدولي وبلدان الع�الم الثال�ث، ت:د. ھش�ام مت�ولي، (دمش�ق: دار ط�الس، ٤

  .٧٥ص



  

 

١٢٦

حتى تصل إلى إجبار الدول العاجزة على بیع شركاتها وبنوكها ومؤسساتها إلى 

لمشاركة في االستثمار، وهو ما حدث في البرازیل الشركات األجنبیة الراغبة في ا

ومن خالل كل ذلك یمكن القول بأن الدور األساسي "للبنك  )١(وٕاندونیسیا وغیرهما.

والصندوق" هو العمل على إدماج دول العالم الثالث أكثر فأكثر في إطار السوق 

الدول الرأسمالي الدولي، وضمان تدفق رؤوس األموال والقروض والمساعدات من 

الغنیة للدول التابعة، وضمان تخصیصها في االستخدامات التي تدر أقصى عائد 

لرأس المال وضمان استمرار تدفق الفوائض من الدول النامیة إلى الدول الرأسمالیة 

المتقدمة من خالل األرباح والفوائد، والتجارة الدولیة غیر المتكافئة في ظل تقسیم 

وتلبیة حاجات تراكم رأس المال في المركز الرأسمالي،  )٢(.العمل الدولي السائد حالیاً 

مثل إنتاج المواد الخام واألغذیة، والسیطرة على مصادر الطاقة، وفتح أسواقها 

  )٣(لتصریف فائض اإلنتاج الرأسمالي.

ومع تراكم القروض وفشل المشاریع التنمویة في دول العالم الثالث، وتوقف   

نتیجة العجز لجأت مؤسسات اإلقراض إلى ما تسمى  العدید من الدول عن السداد

وهي في الحقیقة عملیة قاسیة ومرهقة، وترتبط بالضرورة )٤("إعادة جدولة الدیون"،

بقبول البلد المدین مجموعة من الشروط المجحفة واالمتثال لتوجهات اقتصادیة 

یة واجتماعیة جدیدة، وغالبًا ما تتعارض مع أوضاع البلد وظروفه االجتماع

والسیاسیة. كما أن قبول هذه العملیة غالبًا ما تتدخل فیها العوامل السیاسیة 

  )٥(واالستقطاب الدولي.

ولعل اإلشارة إلى بعض أرقام المدیونیة، توضح خطورة قضیة الدیون وأثرها   

) مرة ١٩الفتاك في دول العالم الثالث، فمثًال، لقد تضاعفت دیون العالم الثالث (

ملیار) دوالر في عام  ٦٨.٤الزمان، فقد كان مجموعة هذه الدیون ( خالل عقدین من

)، كما تضاعفت خدمة ١٩٨٩ملیار) دوالر في عام ( ١٢٨٣)، وأصبح (١٩٧٠(

) مرة في الفترة نفسها، وذلك بسبب ١٤( -األقساط مضافة إلیها الفوائد-الدیون 
                                                           

، ١٥/٨/٢٠٠٠، ١٤١٣) عب��د الك��ریم حم��ودي: تج��ارة ال��دیون... بواب��ة اس��تعباد الع��الم الثال��ث، مجل��ة المجتم��ع الكوی��ت، ع/١
  .١٨ص

  .١١٧بد هللا: النظام الدولي وآلیات التبعیة ، مرجع سابق، ص) د. إبراھیم سعد الدین  ع٢
  .١٥١)، ص١٩٨٧) د. رمزي زكي: أزمة القروض الدولیة، (القاھرة: دار المستقبل العربي، ٣
  ١٩) عبد الكریم حمودي: تجارة الدیون، مرجع سابق، ص٤
  .٣٥)، ص١٩٨٦) د. رمزي زكي: حوار حول الدیون واالستقالل، (القاھرة: مكتبة مدبولي، ٥



  

 

١٢٧

وضع سیاسات صندوق النقد الدولي الذي یهدف من ورائها إلى تثبیت ال

  )١(االقتصادي.

ولقد جنت الدول الغنیة ومؤسسات اإلقراض المالیة الدولیة وفي مقدمتها   

"الصندوق والبنك" أرباحًا هائلة جراء الدیون والتي بالمقابل خسائر تتكبدها الدول 

النامیة. ویورد تقریر لـ (منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة الدولیة) جانبًا من هذه 

) أي خالل عشرون عامًا، ١٩٩٢-١٩٧٢رالى أنه في الفترة ما بین (الفوائد فیشی

ملیار) دوالر،وبلغ مجموع ما سددته الدول  ١٩٣٥اقترضت الدول النامیة ما یقرب (

ملیار) دوالر، ورغم ذلك ما زالت هذه ٢٢٣٧من اقساط خالل الفترة نفسها حوالي (

ل "نعوم تشومسكي": (لم یعد لهذا یقو  )٢(ملیار) دوالر !! ١٧٠٠الدول مدینة بنحو (

االحتالل العسكري السافر ضروریًا، فقد برزت وسائل حدیثة، مثل : "الصندوق" 

أضف إلى ذلك أن قدرة الدول النامیة على الوفاء لتلك الدیون ال تتجاوز  )٣(و"البنك).

%) من مدیونیة العالم ٩٠%) من هذه الدیون، أي أن (١٠في أحسن األحوال (

بعد إلقاء الضوء على مشكلة ، )٤(قابلة للسداد في ظل الظروف الراهنة.الثالث، غیر 

الدیون، نرى أنه من الضروري تناول قضیة المعونات الخارجیة لدول النامیة، ألنها 

ال تقل خطورة عن الدیون على المدى الطویل، ولو بدا وكأنها مساعدات إنسانیة 

المعونات الخارجیة في أربعة أشكال بریئة في ظاهرها.لقد حصر الكثیر من الباحثین 

  ، هي: 

  أ) المعونات العسكریة.     ب) المعونات الفنیة.  ج) برامج اإلعانات السلعیة.

  )٥(د) قروض التنمیة.

وتمثل هذه المعونات التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامیة أداة هامة   

في أن الهدف األساسي من تقدیم من أدوات السیاسة الخارجیة لهذه الدول. وال جدال 

هذه المعونات األجنبیة هو دعم المصالح الذاتیة للدول التي تقدمها بالدرجة 

                                                           
  .٢١) د. محمد التكریتي: دور الغرب في تخلف العالم الثالث، مرجع سابق، ص١
  .٢٠) عبد الكریم حمودي: تجارة الدیون، مرجع سابق، ص٢
  .٢٩) نعوم تشومسكي: ماذا یرید العم سام، مرجع سابق، ص٣
  .١٣٨) د. عبد القادر محمد فھمي: النظام السیاسي الدولي، مرجع سابق، ص٤
  .٢٠٩د. إبراھیم البشیر عثمان: العالقات الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص )٥



  

 

١٢٨

فمثًال: إن األهداف الرئیسیة لبرامج المساعدات األمریكیة، هي دعم  )١(األولى.

  التنمیة االقتصادیة في أمریكا نفسها. وذلك عن طریق:

على  - وبعضها یصبح دیوناً -ریكا تقدم مساعدات تسویق المنتجات األمریكیة، فأم -أ

  شكل منتجات أمریكیة.

  توزیع السلع والمنتجات التي طور األمریكان بدیًال عنها، والمطلوب التخلص منها. -ب

  بیع المعدات األمنیة المعقدة تقنیًا مع الخبرة الفنیة إلدارتها. -ج

  هذه المساعدات. االستشارات األجنبیة لتي تستهلك الجزء األكبر من -د

  )٢(تسهیل عملیة اجتذاب الدول األجنبیة إلى السوق األمریكیة. -هـ

هذا باإلضافة إلى النظریة  األمریكیة التقلیدیة في هذا الصدد وهي أن أحداث   

مستوى معقول من النماء االقتصادي یتبعه استقرار سیاسي یقلل من مخاطر الثورات 

صادي المعافى نظمًا سیاسیة لیبرالیة وسیاسات خارجیة الرادیكالیة، ویولد المناخ االقت

وفي ختام هذا المطلب نشیر إلى بعض اآلثار الناجمة عن مشكلة ، )٣(معتدلة.

  الدیون والمعونات الخارجیة: 

اآلثار االجتماعیة والسیاسیة الناتجة عن برامج "الصندوق" وسیاساته والتي تتجلى  -أ

فاعها، وسوء توزیع الدخول وانخفاض نصیب الفرد في: تدهور مستویات المعیشة وارت

من الدخل القومي، وتناقص اإلنفاق على التنمیة، وزیادة العبء الضریبي، والفوضى 

  )٤(االقتصادیة وعدم استقالل القرار الوطني، وعدم  استقرار النظام السیاسي.

أربع آلیات، األثر السلبي لالقتصاد العالمي على الدول النامیة، وذلك عن طریق  -ب

وهي: تدهور شروط التجارة، وارتفاع معدالت الفائدة الحقیقیة على الدیون، وانخفاض 

وأكد تقریر (المنظمة الدولیة  )٥(تدفق الموارد، والهروب الجماعي لرؤوس األموال.

)ـ أن برامج التصحیح المدعومة من ١٩٨٩) لعام (UNCTADللتجارة والتنمیة 

  )٦(مالي في الدول النامیة التي طبقتها. "الصندوق" أدت إلى انهیار

                                                           
  .٤٨) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص١
  .٣٠، ص٢١/٢/١٩٩٤، ٢١٦) د. كمال الھلباوي: المساعدات األمریكیة والسیاسة الخارجیة، مجلة قضایا دولیة، ع/٢
  .٢١٣شیر عثمان: العالقات الدولیة المعاصرة، مرجع سابق ، ص) د. إبراھیم الب٣
  .١٣٥-١٢٣) محمد شریف بشیر: صندوق النقد الدولي أھدافھ وسیاساتھ، مرجع سابق، ص٤
) دارام جاي (محرر): صندوق  النقد الدولي وبل�دان الجن�وب، ت/ مب�ارك عل�ي عثمان،(الق�اھرة: مرك�ز البح�وث العربی�ة، ٥

  .٣٢، ص١٩٩٣
  .١٥٨)، ص١٩٩٢مزي زكي: عجز الموازنة في العالم الثالث، (القاھرة: دار سیناء، ) د. ر٦



  

 

١٢٩

إن معظم القروض المقدمة إلى دول العالم الثالث، ال تعطى في صورة نقود سائلة،  -ج

بل معظمها یأتي في صورة سلع تلتزم الدول المقترضة بشرائها من الدول 

وقد ال تكون الدولة التي تقدم القرض أو المعونة المشروطة أفضل  )١(المقرضة،

ن تشتري منه المواد والمعدات، فالمعدات األمریكیة، مثًال، قد تكون متطورة مكا

  .)٢(ومعقدة إلى درجة غیر ضروریة، وبهذا تكون  غالیة.

تقدیم المساعدات والمعونات للسلطات القمعیة والحكومات الدكتاتوریة العسكریة،  -د

لدى وزارة الخارجیة من الدول التي تتلق المعونات  -على األقل-وتعتبر ثماني دول 

من بینها "إسرائیل"، ویقول  )٣(األمریكیة، من أشد الدول انتهاكًا لحقوق اإلنسان،

"جون دانكین باول": (إن برنامج المساعدات العسكریة األمریكیة، أحد العوامل 

  )٤(المساعدة على عسكرة أمریكا الالتینیة).

إن الشــــركة المتعــــددة  صــــادیة:: الشــــركات المتعــــددة الجنســــیة والمركزیــــة االقتاثالثــــ

الجنسیة أو العابرة للقومیات أو الكونیـة، كظـاهرة أفرزهـا االنفجـار التكنولـوجي لفتـرة مـا 

بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، وهــي تعكــس ألول مــرة فــي التــاریخ البشــري إدارات یمتــد 

ا عقـول عملها عبر حواجز المكان واللغة، وأصبح العالم كلـه سـوقًا واحـدة ممتـدة تـدیره

وكثیــرًا مــا یشــار  إلــى أن المظهــر األساســي األكثــر أهمیــة  )٥(فردیــة مــن نقــاط مركزیــة.

ـــة للشـــركات المتعـــددة الجنســـیة، لـــیس هـــو حجمهـــا الضـــخم وارتفـــاع معـــدل نمـــو  وثوری

نشاطها، ولكن نظرتها إلى العالم كوحدة واحدة. والنظـر إلـى دورهـا علـى أنهـا سـتحدث 

القومیـــة التــي مثلـــت الوحـــدة السیاســـیة األساســـیة فـــي  -لـــة تغییــرًا عمیقـــًا فـــي نظـــام الدو 

وبنشـــأة وتوســـع الشـــركات المتعـــددة الجنســـیات، لـــم تبـــق عالقـــات االســـتغالل  )٦(العـــالم.

ثنائیــة الجانــب بــین بلــد المســتعمر و مســتعمرته. ألن هــذه الشــركات، تــنظم نهــب العــالم 

العـالمي، سـواء باالسـتناد  الثالث ال على السلم القومي كما كان األمر، بـل علـى السـلم

  )٧(إلى قوة عظمى، أو باستخدام مؤسسات دولیة.
                                                           

  .٣٧٠) نصر محمد عارف: نظریات التنمیة السیاسیة، مرجع سابق، ص١
  .٥٥٦) د. أمیزیت ھاجن: اقتصادیات التنمیة ، مرجع سابق، ص٢
والتخل����ف، مجل����ة قض����ایا دولی����ة، ) إب����راھیم الرحی����ل: معون����ات اقتص����ادیة ومش����روعات تنموی����ة ت����ؤدي إل����ى الفق����ر ٣

  .١٤،ص١٩٠،٢٣/٨/١٩٩٣ع/
  .١٨٨) ج. ویلیام فولبرایت: غطرسة القوة وثمن اإلمبراطوریة، مرجع سابق، ص٤
  .٢٠٠) د. إبراھیم البشیر عثمان: العالقات الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص٥
  ١٦٤) د.حوریة مجاھد: االستعمار كظاھرة عالمیة، مرجع سابق، ص٦
  .٤١یھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص) روج٧



  

 

١٣٠

وللتعریف بالشركة المتعددة الجنسیة هناك تعاریف ومحاوالت متعددة ومتشعبة   

الجوانب واألبعاد، ونقتصر هنا على إعطاء مفهوم لهذه الشركة بأنها:( كل مؤسسة 

إشرافها في بلدین أجنبیین على تنتسب إلى بلد معین ویكون لها نشاطات ثابتة ب

%) من مجموع مبیعاتها، ویطلق على مؤسسة ١٠األقل، وحیث تحقق أكثر من (

البلد الذي تنتسب إلیه تسمیة المؤسسة األم، وعلى فروعها في البلدان المضیفة 

تسمیة الفروع المستقلة األجنبیة. ومن الممكن أن تكون األخیرة تحت إشرافها المالي 

أو التكنولوجي. ویشمل هذا التحدید سواء المؤسسات الصناعیة أو  أو اإلداري

التجاریة أو مؤسسات الخدمات كالمصارف ومؤسسات اإلعالن واالستشارات 

  )١(والهندسة).

وقد تقوم الشركة المتعددة الجنسیة بأبحاثها في بلد، وتصنع المواد في آخر،   

وتودع فائض أرباحها في وتجمعها في ثالث، وتبیع السلع المصنعة في رابع، 

ومن  )٢(خامس، وهكذا دوالیك، فهي تؤدي العملیات االندماجیة في عشرات البلدان.

أهم سماتها تعدد األنشطة التي تشتغل فیها دون أدنى رابطة بین المنتجات المختلفة، 

فشركة التلیفون والتلغراف الدولیة تملك، مثًال، شركة فنادق شیراتون، وشركة "تایم 

ر" تشتغل بعدد كبیر من شركات النشر واإلعالم والمالهي من ستودیوهات وارن

وهذا الدور المتزاید  )٣() وصوًال إلى التلفزیون بالكیبل.CNNهولیوود إلى شركة (

للشركات المتعددة الجنسیات في االقتصاد الرأسمالي العالمي، قد أدى إلى طبع 

تلك الشركات، بحیث یمكن الحدیث النظام الرأسمالي في المرحلة المعاصرة بطابع 

  )٤(عن نظام رأسمالي معاصر متعدد الجنسیات.

ولقد أدى تدویل رأس المال وتحریر األسواق من جهة، والقوانین واألنظمة   

المشجعة لالستثمار في دول العالم المستقبلة لرأس المال، وتطور ونمو شركات تقنیة 

واذ بین مختلف الشركات خصوصًا في المعلومات وتسهیل عملیات االندماج واالستح

الدول الصناعیة المصدرة لرأس المال إلى توسع أعمالها جغرافیًا وزیادة  أحجامها 

                                                           
) میشال جیرتمان: الشركات المتعددة الجنسیة، إعداد وإشراف معھد اللغات والترجمة، (قبرص: شركة انترس�بیس للنش�ر، ١

  .٧د.ت.ط)، ص
  .٣٥٢)، ص١٩٩٠) ألفن توفلر: حضارة الموجھ الثالثة، ت: عصام الشیخ قاسم، (بنغازي: الدار الجماھیریة، ٢
  .٤٠، ص١/٢٠٠٠، ٢٩٤) د. محمد دیاب: عولمة االقتصاد، مجلة العربي الكویت، ع/٣
  .٩٧) د. إبراھیم سعد الدین عبد هللا: النظام الدولي وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص٤



  

 

١٣١

وقدراتها المالیة بحیث أصبحت قیمة مبیعات العدید منها تفوق النواتج المحلیة لكثیر 

والفني قدرًا  وتقوم على عمالة دولیة یتیح فیها التمایز الثقافي والحضاري) ١(من الدول.

معتبرًا من التنوع اإلنتاجي كما یتیح التوزیع الجغرافي للعمالة في العالم إمكانیة 

باإلضافة إلى ذلك باستطاعتها السیطرة  )٢(الحصول على أمهر العمالة بأقل األجور.

على األسواق بسبب حجمها الكبیر وقوة مواردها المالیة، وسیطرتها على التكنولوجیا 

مع كل هذه الممیزات لدیها المئات من الحیل  )٣(ها إلنتاج خاص وممیز.أو  امتالك

والوسائل للتكیف مع األوضاع الدولیة أو لتطویع هذه األوضاع لخدمة أغراضها التي 

وبالنظر إلى السوق العالمیة،  )٤(عادة ما تكون تحقیق أرباح تجاریة وعائدات مادیة.

عها ألن تبیع وأن تنتج في جمیع المناطق فإن المنافسة فیما بین هذه الشركات تدف

االقتصادیة األساسیة في العالم. ذلك أنه باإلضافة إلى األرباح التي تجنیها الشركة 

من وفورات الحجم، فإنها تأمل أیضًا أن توفر لنفسها حمایة من اآلثار السلبیة 

ومن هنا،  )٥(للتقلبات النقدیة والنمو االقتصادي المتباین والتدخالت السیاسیة.

وانطالقًا من قوة ومركز هذه الشركات، ومع تحول هذه الشركات إلى الشكل المسیطر 

في النظام االقتصادي، تصبح المصلحة القومیة للدولة األم، هي حمایة هذه 

الشركات. وطالما أن ازدهار الدولة یعتمد على ازدهار اقتصادها، فإن ذلك یعني أنه 

بین المصلحة القومیة ومصلحة هذه الشركات، لیس هناك تناقض، في األساس، 

فالشركات العالمیة تحتاج دائمًا إلى دعم من دولتها األم، كما أن الدولة تحتاج إلى 

  )٦(شركات متعددة  الجنسیات مزدهرة.

ولكن بقدر ما تقدم هذه الشركات لدولها األم، فإنها تأخذ من الدول النامیة، إذ   

ین شركة عمالقة ودولة نامیة، ال من حیث اإلمكانیات ان المساومة غیر المتكافئة ب

المالیة وال المعرفة التكنولوجیة وال كمیة المعلومات المتاحة، مما یجعل االحتمال 

األرجح أن تغبن الدولة  النامیة في كل عقد تبرمه مع إحدى تلك الشركات فإن ما 

                                                           
  .٣٤) . ماجد عبد هللا المنیف: النفط والعولمة االقتصادیة، مرجع سابق، ص١
  .١٩٧مان: العالقات الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص) د. إبراھیم البشیر عث٢
  .١١٤) جون أدلمان سبیرو: سیاسات العالقات االقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص٣
  .٤٢، ص٦/٦/٢٠٠٠، ١٤٠٣) باھر السعید: العولمة والشركات متعددة الجنسیات، مجلة المجتمع ، ع/٤
  .٧٤ن، مرجع سابق، ص) بول كینیدي: االستعداد للقرن الحادي والعشری٥
) ھ��اري ماج��دوف: اإلمبریالی��ة : م��ن عص��ر االس��تعمار حت��ى الی��وم، الطبع��ة العربی��ة األول��ى، (بی��روت: مؤسس��ة األبح��اث ٦

  .١٩١-١٩٠)، ص١٩٨١العربیة، 
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مع الشركات متعددة  یفاقم من هذه الظاهرة هو تسابق الدول النامیة على التعامل

ولكن ألن إستراتیجیة هذه الشركات ال یمكن أن تتطابق مع إستراتیجیة  )١(الجنسیات.

فإن الدول النامیة ال تستفید من المشاریع  )٢(التنمیة في أي دولة من الدول النامیة،

التي تتبناها تلك الشركات بشكل جید وأساسي،فمثًال، إن تلك الشركات ال تقوم 

ار إال بشروط استثنائیة، و في حالة قیام االستثمار فإن الدولة النامیة ال باالستثم

تستفید منها مباشرة في شكل عمالت أجنبیة یمكن ان تخفض العجز في میزان 

المدفوعات، وٕانما في شكل آالت ومعدات ومعرفة تكنولوجیة وٕاداریة مصدرها جمیعًا 

ا.لقد نشطت هذه الشركات خالل العقود الشركة المستثمرة التي تبالغ في تقدیر أثمانه

األخیرة في مجال إعادة صیاغة التقسیم الدولي للعمل من خالل تدویل اإلنتاج 

وٕاعادة توطین األنشطة الصناعیة والخدمیة والمالیة واإلعالمیة على الصعید 

العالمي، عن طریق توطین الصناعات "كثیفة العمالة" في بلدان العالم الثالث كإحدى 

فمثًال، إن معظم االستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات في  )٣(لیات المستخدمة.اآل

البلدان النامیة تتوجه إلى قطاعات االستخراج والزراعة، وقسم قلیل منها یوظف في 

الصناعات التحویلیة المرتبطة بصناعة البلدان الرأسمالیة المتطورة أو في قطاعات 

   )٤(الخدمات والسیاحة.

بعض الدراسات الحدیثة إلى أن صادرات المصانع الجاهزة أصبحت  وتشیر  

%) بالمائة من الصادرات اإلجمالیة للدول الرأسمالیة المتقدمة في  ٣٠-٢٥تمثل (

وفي هذه الحالة تتولى الشركات دور المقاول  )٥(مجال اآلالت والسلع االستثماریة.

اتها من األلف إلى الیاء، الذي یقوم بمهام تصمیم وٕانشاء وتجهیز المصانع ومعد

  وتسلیمها جاهزة للتشغیل النهائي دون جهد أو عناء من جانب الدولة المضیفة.

من ناحیة أخرى تسود الفكرة التي تقول أن هذه الشركات تصدر الثقافة من   

بلدان المنشأ ففي البلدان الصناعیة فإن الشركات األمریكیة هي التي تفرض ثقافتها 
                                                           

  .١٢١) د. إسماعیل صبري عبد هللا: نحو نظام اقتصادي عالمي جدید، مرجع سابق، ص١
تع��ددة الجنس��یات وآثارھ�ا االقتص��ادیة والسیاس�یة واالجتماعی��ة، بح�ث لنی��ل درج��ة ) رح�اب ح��اج س�راج ال��دین: الش�ركات م٢

  ).١٩٩٤-٩٣البكالوریوس، في كلیة  الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة، جامعة الخرطوم، للعام (
العربی�ة،  ) د. إبراھیم سعد الدین ود. محم�ود عب�د الفض�یل (مح�رران): التنمی�ة العربی�ة، (بی�روت: مرك�ز دراس�ات الوح�دة٣

  .٢٠١) ، ص١٩٨٩
  .١١٧) نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة، مرجع سابق، ص٤
-١، ١٤-١٣) محم�د ص�بحي األترب��ي: طبیع�ة عملی��ات الش�ركات متع��ددة الجنس�یات ف��ي ال�وطن العرب��ي، مجل�ة المن��ار، ع/٥

  .٦٤، ص٢/١٩٨٦
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ابان. أما في البلدان النامیة، فشركات البلدان  الصناعیة هي التي على أوروبا والی

تفرض نمط حیاة وثقافة غربیة، وهما مرادفان لقطع اجتماعي مفاجئ وٕانكار لهویة 

وتعمل هذه الشركات من خالل المؤسسات على تزییف وعي ،)١(البلدان المضیفة.

اقة وٕامكانیات شعوب الشعوب وخلق مطالب واحتیاجات وقیم استهالكیة تتجاوز ط

في - وتتركز ذلك بصورة أساسیة في السلع االستهالكیة التي تعد  )٢(العالم الثالث،

ویجب اإلشارة إلى أن . )٣(أداة حضاریة ووسیلتها. -نظر أبناء العالم غیر الغربي

هذه الشركات لم تكتف بمد جسور بین اقتصادیات الدول المتقدمة والدول النامیة، 

فضل التوسع في أنشطتها داخل الدول الصناعیة ذاتها، فمثًال؛ إن وٕانما أخذت ت

%) من كامل رؤوس أموال الصناعة ٥٠الشركات األمریكیة العمالقة تملك حوالي (

الكندیة.لهذا قیل:( إن القرارات السیاسیة في كندا تتخذ في عاصمتها "أوتاوا"، 

  )٤(األمریكیة).في المدن  -على نطاق واسع-والقرارات االقتصادیة تتخذ 

بقى أن نشیر إلى أنه في بعض الحاالت تتدخل هذه الشركات في عملیات   

وصفقات سیاسیة كبیرة تصل لحد اإلطاحة بحكومات في العالم الثالث، والمساعدة 

على إخماد ثورات شعبیة، یقول "محمد السید سعید": (أنه في الوقت الذي كانت فیه 

نجرس األمریكي تكشف دور الشركات األمریكیة لجنة تقصي الحقائق التابعة للكو 

بشیلي في التمهید والتخطیط لالنقالب الفاشستي الذي أطاح بنظام الرئیس "ألیندي"، 

امتناعها عن دفع دیونها  -أبان الحرب األهلیة-أعلنت شركة "أویل" في أنجوال 

عینها للحكومة الشرعیة، وذلك حتى تحرم حكومة الجبهة  الشعبیة من مورد هام ی

وفي ختام هذا المطلب نورد بعض األرقام التي ، )٥(على الدفاع عن شعب أنجوال).

تبین بان المستفیدین من التطورات االقتصادیة هم حقًا أصحاب تلك الشركات 

أوضح تقریر (للمنظمة الدولیة للتجارة والتنمیة  الضخمة المتعددة الجنسیة.

UNCTAD) ألف شركة متعددة الجنسیة في ) ٦٣) أوضح أن هناك (٢٠٠١) لعام

                                                           
  ٢٢٥-٢٢٤) میشال جیرتمان: الشركات المتعددة الجنسیة، مرجع سابق، ص١
  ٢٣٥) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر ، مرجع سابق، ص٢
  .٣١٢) نصر محمد عارف: نظریات التنمیة السیاسیة، مرجع سابق، ص٣
  .٦٠) سمیر كرم: الشركات المتعددة الجنسیة،  (بیروت: معھد اإلنماء العربي، د.ت)، ص٤
الجتماعی��ة والسیاس��یة، (القاھرة:الھیئ��ة المص��ریة ) محم��د الس��ید س��عید: الش��ركات متع��ددة الجنس��یة وآثارھ��ا االقتص��ادیة وا٥

  .١٣)، ص١٩٨٧للكتاب، 
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) ألف فرع في مختلف دول العالم، وأن نصیب هذه الشركات من ٨٠٠العالم، تمتلك (

   )١(التجارة العالمیة یتعدى الثلثین.

وجاء في تقریر "الشال" االقتصادي الكویتي كیف أن نمو هذه الشركات في   

) ١٩٨٢عالم، ففي عام (ارتفاع مستمر وتتحول هذه الشركات تدریجیًا إلى حاكمة لل

%) من حجم االقتصاد العالمي، وارتفع حجم ١٧.٨بلغت جملة أصولها نحو (

%) من حجم االقتصاد العالمي، أما في عام ٢٦.٧) نحو (١٩٩٠أصولها في عام (

%) من حجم االقتصاد العالمي. وما ینطبق على ٦٦.٢) فقد بلغ نحو (٢٠٠٠(

وعلى صعید أوروبا فقط، إن "المائدة  )٢(أصولها ینطبق على مبیعاتها أیضًا.

) الكبرى في أوروبا. ٤٦المستدیرة" وهي، تجمع الشركات الصناعیة الست واألربعین (

) خمسة مالیین عامل، وتبلغ قیمة إنتاجها زهاء (ألف ٥وتوظف هذه الشركات (

 ملیار) دوالر سنویًا. ویعادل هذا اإلنتاج حوالي ضعف إجمالي الناتج القومي للوطن

العربي كله، ویمثل إنتاج هذه الشركات حوالي ربع إجمالي إنتاج القومي لالتحاد 

  )٣(األوروبي.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٤٨، ص٦/١٠/٢٠٠١، ١٤٧١) عبد الحافظ الصاوي: یا مستثمري العالم: انتبھوا!، مجلة المجتمع، ع/١
  .٤٩، ص٢٧/١٠/٢٠٠١، ١٤٧٤) ( تقریر):الشركات العابرة للقارات تحكم العالم، مجلة المجتمع، ع/٢
  .٢١، ص٧/٢٠٠١، ٢٦٩ن: تقانة المعلومات، مجلة المستقبل العربي، ع/) انطوان زحال٣



  

 

١٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  المركزیة الثقافیة

  

تطرق المبحثین السابقین إلى المركزیة السیاسیة والمركزیة االقتصـادیة، وكیفیـة   

والسـیطرة علـى "اآلخـرین". ویحـاول هـذا توظیفها من أجل الغایة الكبرى وهي المركزیـة 

المبحـــث تنـــاول المركزیـــة الثقافیـــة والعلمیـــة ودور القـــیم واألفكـــار والوســـائل المعرفیـــة و 

اإلعالمیة والتطـور التقنـي الهائـل فـي ترسـیخ المركزیـة والسـیطرة الغربیـة.ینظر الـبعض 

ي السـیطرة. وذلـك إلى الوسائل الثقافیة والعلمیة على أنها أذكـى الوسـائل المسـتخدمة فـ

للطبیعــة الخاصــة التــي تنفــرد بهــا عــن غیرهــا مــن الوســائل، فهــدفها لــیس الســیطرة علــى 

إقلیم من األرض أو على النظام االقتصادي لدولـة مـن الـدول، وٕانمـا تتجـاوز ذلـك إلـى 

غزو العقول والسیطرة علیها واتخاذها منطلقًا نحو تبدیل عالقات القوة القائمة بین مـن 

لحســــابه ومــــن یســــتخدم ضــــده. والتــــأثیرات الناتجــــة عــــن الســــیطرة بالوســــائل یســــتخدمها 

الثقافیــــة تكــــون اكثــــر اســــتقرارًا واســــتمرارًا مــــن تلــــك التــــي یقــــود إلیهــــا اســــتخدام الوســــائل 

  )٢(ألنه وكما یقول "بیكون": (المعرفة هي السلطة). )١(األخرى

فـي كتابـه "فجـر من البدیهیات التي ال یشك فیه أحد، وكما یقول "توبي أ.هف"   

العلــــــم الحــــــدیث": (إن العلــــــم الحــــــدیث هــــــو حصــــــیلة لصــــــالت متعــــــددة مســــــتمرة بــــــین 

ولكـــن فـــي كـــل فتـــرة مـــن الفتـــرات التاریخیـــة  )٣(الحضـــارات دامـــت علـــى مـــدى قـــرون).

                                                           
  .٥٦٧) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص١
  ١٧٢) الفن توفلر: تحول السلطة، مرجع سابق، ص٢
  .٢٨) توبي أ. ھف: فجر العلم الحدیث، مرجع سابق، ص٣



  

 

١٣٦

المتالحقـــة یكـــون مركـــز العلـــم فـــي إحـــدى الحضـــارات، وفـــي العصـــر الحـــدیث تمكنـــت 

ة مــن تطــویر التعلــیم ومؤسســات البحــوث الــدول الرأســمالیة الغربیــة خــالل فتــرة تاریخیــ

وخاصـة  )١(فیها، وتكوین القدرات والمهارات الالزمة السـتخدام العلـم فـي خدمـة اإلنتـاج

منــذ منتصــف القــرن العشــرین حیــث قامــت الثــورة العلمیــة والتقنیــة الحدیثــة علــى أســاس 

محـــل مـــن المعـــارف المتقدمـــة فـــي الحقـــول العلمیـــة المختلفـــة، والتـــي حلـــت فیهـــا اآللـــة 

اإلنسان في كثیر من األعمـال، وأدى ذلـك إلـى تسـارع اإلنتـاج بمعـدالت مذهلـة، وأدى 

  )٢(إلى النمو االقتصادي واالجتماعي والعسكري في الغرب.

واستفاد الدول الغربیة من موقعها التقني والعلمي القیادي، لتحمل هـذه التقنیـات   

تؤكــــــد علــــــى مركزیــــــة الثقافــــــة  واآلالت والوســــــائل الحدیثــــــة، بالمعــــــاني واألفكــــــار التــــــي

والحضـــــارة الغربیـــــة وقیمهـــــا وأســـــلوب حیاتهـــــا وكیفیـــــة معالجتهـــــا للمشـــــاكل ومواجهتهـــــا 

وأعــاد التشــكیل  للمســتجدات لمرجعیاتهــا الفكریــة التــي تطرقنــا إلیهــا فــي الفصــل األول.

الغربــي، تشــكیل النظــام الثقــافي العــالمي بأجمعــه لیعطــي للثقافــة  -الحضــاري األوروبــي

بیـــة دور الثقافـــة القائـــدة بمعنیـــین: أي كمركـــز لإلبـــداعات الفكریـــة والعلمیـــة مـــن األورو 

جهة، وكثقافة مسیطرة وموجهة ومحددة لقیم السلوك الكبرى لدى المجتمعات األخـرى، 

وكانــت الســیطرة الموحـــدة علــى وســائل إنتـــاج األفكــار والمعلومـــات  )٣(مــن جهــة ثانیـــة.

، مـن )٤(بوسـائل التوزیـع والبـث، مـن جهـة أخـرىوالجوانب الترفیهیة، مـن جهـة والـتحكم 

أهـــم الوســـائل التـــي ســـهلت تلـــك المهمـــة للثقافـــة الغربیـــة. وبهـــذا الجمـــع بـــین الوســـیلتین 

ینطلـــق فـــیض ثقـــافي بمعنـــى فریـــد مـــن بلـــدان المركـــز ویجتـــاح الكـــرة األرضـــیة. تتـــدفق 

، مـن صور، كلمات، قـیم أخالقیـة، قواعـد قانونیة،اصـطالحات سیاسـیة ومعـاییر كفـاءة

 )٥(الوحــدات المبدعــة لهــا فــي الغــرب علــى العــالم الثالــث مــن  خــالل وســائل اإلعــالم.

فیمــا یتعلــق  )٦(ویمكـن القــول أنــه تــم تحویــل العلــم مــن أداة معرفیــة إلــى أداة أیدیولوجیــة،

  بالعالقة مع العالم الثالث.

                                                           
  .١٢١الدولي، وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص) د. إبراھیم سعد الدین: النظام ١
  .٣٥)، ص١٩٨٨) د. زغلول النجار: قضیة  التخلف العملي والتقني في العالم اإلسالمي المعاصر (قطر: كتاب األمة، ٢
  .١٢٩) د. برھان غلیون: نظام الطائفیة، مرجع سابق، ص٣
)، ١٩٨٦ي الع��الم الثال��ث (الق��اھرة: دار الفك��ر العرب��ي، ) د. عواط��ف عب��د ال��رحمن: قض��ایا التبعی��ة اإلعالمی��ة والثقافی��ة ف��٤

  .٦٦ص
  .٢٧) سیرج التوش: تغریب العالم، مرجع سابق، ص٥
  .٥٨)، ص١٩٨٢) د. علي لیلة: البنائیة الوظیفیة في علم االجتماع واألنثروبولوجیا، (القاھرة: دار المعارف، ٦



  

 

١٣٧

لم إلـى وانطالقًا مما سبق یمكن القول بأن التقنیة والتقدم العلمي قد شطرت العا  

معسكرین إلى جانب التقسیمات األیدیولوجیة واالقتصادیة. فهناك مجموعـة دول بلغـت 

مـن التقنیـة مرحلــة تجـاوزت مرحلـة التصــنیع التقلیـدي وبالتـالي أخــذ اقتصـادها وتركیبهــا 

االجتمــاعي والسیاســي یتــأثر بهــذا االتجــاه، وهنــاك مجموعــة ثانیــة مازالــت تؤیــد اللحــاق 

والتقنـي. وعلـى الـرغم مـن أن التقـدم العلمـي والتقنـي یمتـاز بسـرعة بركب التقدم العلمي 

االنتشــــار والتقلیــــد إال أن هنــــاك معوقــــات تحــــول دون تمكــــن غالبیــــة دول العــــالم مــــن 

وذلـك ألنـه فـي كـل عصـر مـن العصـور ارتـبط  )١(الدخول في عصـر التقنیـة المتقدمـة.

ذا النظــام، بحیــث ارتــبط النظــام العــالمي بمســتوى التكنولوجیــا وتوزیعــه علــى أطــراف هــ

واآلن وفــي النظــام  )٢(هــذا المســتوى دائمــًا بتوزیــع القــوة علــى الوحــدات المشــكلة للنظــام.

فمــثًال:  )٣(الــدولي القــائم یجــري الحــدیث عــن (جهــة احتكاریــة خاصــة دولیــة للمعلومــات)

یعــیش العــالم اآلن مرحلــة جدیــدة مــن التطــور التكنولــوجي ویجــري الحــدیث عــن مجتمــع 

  مات والتي امتزجت فیها نتائج وخالصة لثالثة ثورات، هي:المعلو 

أ) ثـــــــورة المعلومـــــــات.      ب) ثـــــــورة وســـــــائل االتصـــــــال.      ج) ثـــــــورة الحاســـــــبات 

  )٤(اإللكترونیة.

وفـــي الوقـــت الـــذي یجـــري قـــدر عـــال مـــن الالمركزیـــة فـــي اإلنتـــاج علـــى أســـاس   

نسـبة لـبعض الوظـائف، جغرافي ولكن مع ذلك تستمر فیه درجة عالیة من المركزیـة بال

وفــــي  )٥(بخاصــــة تلــــك المتعلقــــة بــــالتخطیط والتمویــــل والتســــویق والتجدیــــد التكنولــــوجي.

الوقت الذي یسعى االقتصاد العالمي المعاصر إلـى تعزیـز سـیطرته مـن خـالل تحـالف 

رأس المال العالمي وتحطیم الحواجز القومیة وتوحید السوق العالمیة، فإن القضـیة فـي 

ي تصـــبح كیفیـــة توظیـــف اإلعـــالم والثقافـــة فـــي مجتمعـــات العـــالم الثالـــث المجـــال الثقـــاف

  )٦(لخدمة هذه األهداف.

                                                           
  .١٤٢) د. كاظم ھاشم نعمة: العالقات الدولیة، مرجع سابق، ص١
) د. خی��ر ال��دین عب��د اللطی��ف محم��د: بع��ض أوج��ھ السیاس��یة والقانونی��ة لث��ورة االتص��ال الحدیث��ة، مجل��ة السیاس��یة الدولی��ة، ٢

  .٦٢، ص٤/١٩٩٤، ١١٦ع/
  .١٧٢) الفن توفلر: تحول السلطة، مرجع سابق، ص٣
وجیا االتص�ال: دراس�ة وص�فیة، مجل�ة ) د. محمود علم الدین: ثورة المعلومات ووسائل االتصال: التأثیرات السیاسیة لتكنول٤

  .ص١٩٩٦، ٣٢، السنة/١٢٣السیاسیة الدولیة، ع
  .٩٩) د. إبراھیم سعد الدین: النظام الدولي وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص٥
  .٢٣٨) شوقي جالل: العقل األمریكي یفكر، مرجع سابق، ص٦
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ونتیجة لذلك وكلما ذاعت قیم المركز في األطراف مـن خـالل وسـائل االتصـال   

الحدیثــة، وثــورة المعلومــات.. الــخ. انتشــر التغریــب، وتحیــز الثقافــات والمجتمعــات فــي 

ه واإلعجــاب بـــه، وتقلیـــده، واعتبـــاره نموذجـــًا للثقافـــة األطــراف إلـــى الغـــرب، والمیـــل نحـــو 

العالمیــة، ونمطــًا للحداثــة، ومــا ســواه محلــي وفولكلــور وأســاطیر شــعبیة. وانتشــرت قــیم 

ممـا شـكل مجموعـة مـن  )١(الغرب في العنف والجریمة والجـنس والشـهرة والثـروة والقـوة.

تصـالیة، ومحـاوالت طمـس التحدیات الثقافیة واإلعالمیة في إطار ما یسـمى بالقریـة اال

الهویــة والتمــایز لشــعوب ذات حضــارات عریقــة، وذلــك مــن خــالل فــرض رؤیــة  للعــالم 

فحیثمـا ذهبـت فـي أي  )٢(تتسم بالهیمنة وفرض السیطرة عبر المبثـوث إعالمیـًا وثقافیـًا.

  مكان في العالم تجد المنتجات األمریكیة الصنع الخاصة بالتسلیة هي المهیمنة.

ـــیم، وأصـــبحت اإلم   براطوریـــات الفضـــائیة المصـــدر الجدیـــد إلنتـــاج وصـــناعة الق

والرموز، وأدوات تشكیل الوعي، والـذاكرة اإلنسـانیة، والوجـدان، والـذوق، وتقـدم معلبـات 

ثقافیـــة محكمـــة الصـــنع تتضـــمن منظومـــة جدیـــدة مـــن القـــیم تـــدور حـــول تشـــجیع النزعـــة  

وسـیتم دراسـة المركزیــة )٣(لنفعیــة.االسـتهالكیة، وغـرس القـیم األنانیــة، والفردیـة، والـروح ا

  :االتي الثقافیة والعلمیة من خالل 

من النقاط التي یتفق علیها الكثیـر مـن :: التغریب: اجتثاث لجذور الثقافات األخرىأوال

البــــاحثین أن التغریــــب أو الغــــزو الفكــــري، مــــرتبط بالســــیطرة االســــتعماریة التــــي كانــــت 

الــب والمغلـوب عسـكریًا واقتصــادیًا وثقافیـًا.. فمنــذ البدایـة الواقعیـة لرســم العالقـة بـین الغ

نهایة القـرن الثـامن عشـر، مـع انتشـار اإلنسـان الغربـي التـدریجي فـي العـالم مـن خـالل 

التشــكیل االســتعماري الغربــي، وقیامــه بتــدویل نماذجــه الحضــاریة والمعرفیــة، بــدأ أیضــًا 

ـــة اإلنســـان الغربـــي فـــرض  نماذجـــه هـــذه علـــى مـــا یســـمى بـــالغزو الثقـــافي، وهـــو محاول

ــــیض  )٤(شــــعوب العــــالم. ــــوق العرقــــي الغربــــي وتمیــــز الجــــنس األب وســــاهمت ثقافــــة التف

مساهمة كبیرة في صناعة تاریخ أوروبـا والغـرب الحـدیثین، وبـررت موجـات االسـتعمار 

وســاعدت فــي ذلــك  )٥(والهیمنــة، وتــدمیر الشــعوب األخــرى فــي مختلــف قــارات العــالم.
                                                           

  .٨١م، ص١٩٩٦، ١٢٣سیاسة الدولیة، ع/) د. حسن حنفي: ثورة المعلومات بین الواقع واألسطورة، مجلة ال١
  .٦م، ص١٧/٨/٢٠٠١) العولمة واإلعالم العربي: تعددیة أم ھیمنة، صحیفة الرأي العام، الخرطوم، ٢
  .٤٨)، ص١٩٩٩) د.مصطفى محمد الطحان: العولمة تعید صیاغة العالم، (الكویت: المركز العالمي للكتاب اإلسالمي،٣
  .٣یة التحیز، مرجع سابق، ص) د.عبد الوھاب المسیري: إشكال٤
) نور الدین العویدیدي: الثقافة الغربیة تزعم االعتراف باآلخر لكنھا تعاملت مع�ھ كموض�وع للنب�ذ واإلب�ادة، مجل�ة المجتم�ع ٥

  .٣٧م، ص٢١/٧/٢٠٠١، ١٤٦٠الكویتیة، ع/



  

 

١٣٩

) كـــان وزیـــر المســـتعمرات ١٩١٩لثقـــافي، ففـــي ســـنة (عملیـــات مـــا یســـمى باالســـتعمار ا

الفرنسي "هنري سیمون" یحدد منهج التعلـیم الثـانوي فـي أفریقیـا بأنـه یهـدف إلـى تحویـل 

أفضل العناصر من السكان األصلیین إلـى فرنسـیین نـاجزین ، وقـد كانـت اقـتالع إرادة 

  )١(المستعمر من جذوره وبتره عن شعبه وثقافته الهدف األول.

الرغم من االستقالل الوطني الذي حصلت علیه دول العالم الثالـث، فـإن  وعلى

عملیة االختراق الثقافي التي كانت قد بدأت في إطار السیطرة االستعماري لم تتوقـف، 

ومــن ثــم ظهــر نمــوذج المركزیــة الثقافیــة  )٢(بــل علــى العكــس ازدادت انتشــارًا واتســاعًا.

المركزیــة الثقافیــة فــي أواســط الســتینات إلــى االتصــالیة وانتشــرت أكثــر الكتابــات حــول 

أواخر السبعینات، وهي الفترة التي شهدت التوسع االقتصادي الكبیر للشركات متعـددة 

حیــث تــم الــربط بــین التوســع االقتصــادي للرأســمالیة األمریكیــة والتصــدیر  )٣(الجنســیات.

  واسع النطاق للمنتجات الثقافیة وتكنولوجیا االتصال األمریكیة .

تجدر اإلشارة إلى أن المركزیة الثقافیة قد ارتبطـت عضـویًا بعلمیـات التحـدیث و 

الرأسمالي. وأن عملیة التحدیث قد ارتبطت بتغیرات هائلة في منظومات القیم التقلیدیـة 

التي كانت سائدة آنذاك. وبالطبع فقد كانت هناك مقاومة شدیدة من الثقافـات التقلیدیـة 

ب هـذه النظریـة أن التنمیـة سـتحدث فـي العـالم الثالـث عـن للثقافة الحدیثـة.ویرى أصـحا

طریـــق نقـــل األفكـــار والقـــیم مـــن الغـــرب، وعـــن طریـــق التصـــنیع الـــذي ســـیزیح العقبـــات 

الثقافیــــة التقلیدیــــة، وبــــذلك تجعــــل العــــالم الثالــــث "حــــدیثًا" ممــــا یعنــــي أیضــــًا غربیــــًا فــــي 

ملء الفراغ"، وهـو بـالطبع وذلك انطالقًا من المصطلح الكولونیالي الشائع " )٤(طبیعته.

مصطلح تمركز أوروبي، یعتبر العالم خارج أوروبـا عالمـًا مـن الفـراغ الحضـاري یتحـتم 

وفـي الحقیقـة أن مـا یقصـده  )٥(الغربیـة بمعناهـا الشـامل طبعـًا. -ملؤه بالثقافة األوروبیـة

 النظــام الغربــي، فــي اســتراتیجیته هــذه، هــو تحویــل تــواریخ أو ثقافــات الشــعوب األخــرى

في األطراف إلى أصفار على هامش الحضـارة. فبـدًال مـن النظـر إلـى ثقافـات مـا وراء 

البحار من زاویة تعبیرها عن ذاتها صار االهتمام بها مرهونًا، لسـبب أو آلخـر ، بقـدر 

                                                           
  .٧٤) روجیھ جارودي: في سبیل حوار الحضارات، مرجع سابق، ص١
  .١٢٤النظام الدولي وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص) د. إبراھیم سعد الدین: ٢
  .٣٠، ص ٢١/٧/٢٠٠١، ١٤٦٠) في حوار مع د. أحمد بن راشد بن سعید، في مجلة المجتمع، ع/٣
  .٢٦٣) ص١٩٨٦) اندرو ویبستر: مدخل لسوسیولوجیة التنمیة، ت: حمدي حمید یوسف، (بغداد: دار الشؤون الثقافیة، ٤
  .٤٩من: الفوضى والتاریخ، مرجع سابق، ص) د. عبد الھادي عبد الرح٥
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اندماجها في دائرة السوق العالمیة، من الموقع األدنى المـتمم لحاجـات إنتاجیـة للمركـز 

  )١(األوروبي.

ة جوهریــة فــي عملیــات التغریــب والغــزو الثقــافي، وهــي الفــرق بــین وهنــاك نقطــ

"الغــزو الفكــري" و "الغــزو العســكري": أن الغــزو العســكري یــأتي للقهــر وتحقیــق أهــداف 

اســتعماریة، دون رغبـــة الشــعوب المســـتعمرة، أمــا الغـــزو الفكــري فهـــو لتصــفیة العقـــول، 

ي أشــــد وأقســــى ألن األمــــة واألفهــــام، لتكــــون تابعــــة للغــــازي، وقــــد یكــــون الغــــزو الفكــــر 

المهزومة فكریًا، تسیر إلى غازیها، عن طواعیة، وٕالى جزارهـا عـن رضـى واقتنـاع، وال 

ویطلـق "فرانتـز فـانون" علــى طبیعـة هـذه العالقـة وآثارهـا النفسـیة بأنهــا )٢(تحـاول التمـرد.

فالتغریــــب صـــــیرورة ، )٣(تمثــــل "عقـــــدة التبعیــــة" لـــــدى الشــــعوب التـــــي كانــــت مســـــتعمرة.

یة وثقافیة مزدوجة، وتنتهي هذه الصیرورة إلـى فقـدان الـذات، ذلـك أن الجماعـة اقتصاد

فالتغریـب  )٤(المغزوة لـم یعـد بمسـتطاعها أن تفهـم نفسـها إال مـن خـالل مقـوالت اآلخـر.

والتغـــرب، كمـــا یقـــول "برهـــان غلیـــون": (یختلـــف عـــن الواقـــع الغربـــي األصـــیل فـــي أنـــه، 

ار للـذات والتحـاق بـاآلخر، إنـه رؤیـة الــذات بعكـس هـذا األخیـر، هـو مجـرد اقتـداء وٕانكـ

، فـإن ثقافـات العـالم -الغـرب-وحسب رؤیة اآلخـر  )٥(من خالل اآلخر، أي استالب).

المتعددة من حیث تتابعها التاریخي، وتجاوزها المكـاني، تختـزل فـي ثقـافیتین: إحـداهما 

مثـــل  تقلیدیـــة، واألخـــرى حدیثـــة. تنطـــوي التقلیدیـــة علـــى نســـق قیمـــي یتســـم بخصـــائص

الوراثــة والخصوصــیة واألبنیــة الطبقیــة الجامــدة التــي ترتكــز علــى أســس دینیــة، والطــابع 

ـــــي  ـــــدور األساســـــي واألســـــالیب الجامـــــدة ف ـــــي تلعـــــب ال ـــــة الت ـــــوي للجماعـــــات األولی األب

التكنولوجیــا واالقتصــاد المنزلــي والطــابع االســتبدادي اإلقطــاعي وســیطرة الــدین، حیــث 

نه بینما تتسم الثقافة الحدیثة بنسق قیمي یتمیـز بالمسـاواة یمثل القانون جزءًا ال یتجزأ م

واإلنجــــاز والعمومیــــة والنوعیــــة والبنــــاء الطبقــــي المــــرن وســــیطرة األســــالیب التكنولوجیــــة 

  )٦(المتطورة واالقتصاد النقدي والموضوعیة وضعف العوامل الشخصیة والعلمانیة.

                                                           
  .١٧) غریغوار منصور مرشو: مقدمات االستتباع، مرجع سابق، ص١
  .٣٤)، ص١٩٩٣، ٣٧) د. أحمد عبد الرحمن السایح: في الغزو الفكري، (قطر: سلسلة كتاب األمة/٢
  .١٨١) د. حوریة توفیق مجاھد: االستعمار كظاھرة عالمیة، مرجع سابق، ص٣
  .٢٨توش: تغریب العالم، مرجع سابق، ص) سیرج ال٤
  .١٣٤) د. برھان غلیون: نظام الطائفیة، مرجع سابق، ص٥
  .١٧٣-١٦٥)، ص ١٩٨٣) د. محمد الجوھري: علم االجتماع وقضایا التنمیة في  العالم الثالث (القاھرة: دار المعارف، ٦
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تـون" فـإن العصـرنة ، وكما یرى "هنتنج-الغرب–وأیضًا فإن حسب رؤیة اآلخر 

او التحـــدیث عملیـــة متعـــددة الوجـــوه تفتـــرض تغیـــرات فـــي كافـــة حقـــول الفكـــر والنشـــاط 

وأن العصـــــرنة االجتماعیـــــة واالقتصـــــادیة ال تحـــــدث انعـــــدام االســـــتقرار  )١(اإلنســـــانیین.

أي كلمـا  )٢(السیاسي فحسـب، بـل أن درجـة انعـدام االسـتقرار مرتبطـة بنسـبة العصـرنة.

لعصرنة حسب الرؤیة والطریقة الغربیة فـإن نسـبة عـدم االسـتقرار زادت نسبة عملیات ا

السیاســي یكــون أكثــر. وحســـب رؤیــة "هنتنجتــون" فــإن عـــدم االســتقرار السیاســي الـــذي 

كان سائدًا طوال القرن العشرین في آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة كان سـببه أن معـدل 

  )٣(الدول الغربیة. العصرنة الذي كان هناك كان أكثر مما كان علي في

ونستطیع القول بأن الرؤیة الغربیة، تریـد أن تجـري علـى األمـم األخـرى، عملیـة 

التطویــع الثقــافي، وهــذه العلمیــة تعنــي، إعــادة إنتــاج ثقافــة الطــرف المســتهدف بــالتطویع 

لتوافق أهداف ومصالح الطرف القائم بالتطویع، وهذا یشمل اسـتبعاد العناصـر الثقافیـة 

و تأویلهــا وتحریفهــا، مــع زرع عناصــر جدیــدة مؤیــدة، والثقافــة وعــاء كبیــر المعارضــة أ

وبهـذا یجـب إخضـاع اإلنسـان  )٤(یمتد من األیدیولوجیة والعقائد إلى الموسـیقى والغنـاء.

". وهــي تعبیــر People Shapingفــي العــالم الثالــث إلــى "عملیــة التشــكیل الســلوكي 

لعقــــول البشــــریة والتالعــــب بهــــا، عــــن مجموعــــة المحــــاوالت المخططــــة للهیمنــــة علــــى ا

وبالتــالي قیادتهــا أو توجیههــا وفقــًا ألهــداف وغایــات محــددة ومرســومة ســلفًا. وذلــك بعــد 

ـــة. ـــدها مـــن رؤیتهـــا ومبادئهـــا واتجاهاتهـــا الســـابقة واألولی ـــة  )٥(أن یـــتم تجری وهـــذه العملی

 )٦(التابعـة.یرافقها انتشار وتركیز للمؤسسات االقتصادیة والمالیة المهیمنة داخل النظم 

  ألنه وكما أشرنا سابقًا أن التغریب صیرورة اقتصادیة وثقافیة مزدوجة.

 -عمومــاً -ولكــن مــع كــل تلــك التأكیــدات فــإن رؤیــة المفكــرین مــن العــالم الثالــث 

تختلف عن تلك الرؤیة الغربیة، ویتفق الكثیرون منهم على (أن مجرد تحطـیم الثقافـات 

وكمـا یـرى "هشـام جعـیط" فالحداثـة كبنیـة ثقافیـة  )٧(اثـة).التقلیدیة ال یؤدي آلیًا إلى الحد
                                                           

  .٤٥)، ص ١٩٩٣و عبود، (بیروت: دار الساقي،) صموئیل ھنتنجتون: النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة، ت: سمیة فل١
  .٦١) المرجع نفسھ، ص٢
  . ٦٢) المرجع نفسھ، ص٣
  .٢٦، ص١٣/٩/١٩٩٣، ٤، السنة/١٩٤) توفیق غانم: التطویعیة البشریة، مجلة قضایا دولیة، ع/٤
  .٦٦، ص١٨/٨/٢٠٠١، ١٤٦٤) د. حامد عبد الماجد:صناعة الرأي العام: تشكیل البشر، المجتمع، ع/٥
، ٢، ع/١٨محم��د نجی��ب الص��رایرة: الھیمن��ة االتص��الیة: المفھ��وم والمظ��اھر، مجل��ة العل��وم االجتماعی��ة، الكوی��ت، مجل��د/ )٦

  ١٣١، ص١٩٩٠صیف/
  .٢٧٧) سیمون تشوداك: النمو المجتمعي، مرجع سابق، ص٧
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وموضــوعیة ارتبطــت بأوضــاع تاریخیــة معنیــة شــهدها العــالم األوروبــي، ومــن ثــم فــإن 

عـــــزل الحداثـــــة، ونقلهـــــا بعیـــــدًا عـــــن تربتهـــــا الغربیـــــة لـــــن یـــــتم أو یســـــتقر دون وســــــیط 

قافـة الغیـر. فـإذا تـم أیدیولوجي، یقوم على النفي واإلثبات، نفي ثقافة الذات وٕاحاللهـا بث

نفي الجوهر الثقافي للذات لن یمكن حـدوث علیمـة الحداثـة، حیـث تحـدث ازدواجیـة أو 

 )١(انفصـــام فـــي المجتمــــع، ممـــا یولــــد اغتـــراب ثقــــافي بـــین الشــــطر الحـــدیث والتقلیدیــــة.

أي -ویــذهب "نصــر محمــد عــارف" إلــى أبعــد مــن ذلــك،ویقول: (إن دعــوة  االســتبدال ،

تعنـي تفریـغ المجتمعـات غیـر األوروبیـة مـن  -صلیة بالثقافة الحدیثةاستبدال الثقافة األ

ثقافتهــا التــي تعنــي كمــا یــرى الكاتــب التشــیكي "میــال كنــدورا" ذاكــرة الشــعب وأصــالته، 

ویـرى "علـي شـریعتي"  )٢(ومن ثم فإن تفریغها یعنـي الحكـم علـى هـذا الشـعب بـالموت).

ي تجعـــل المفهـــوم أو المصـــطلح فـــي أن هـــذه العملیـــة تغفـــل تمامـــًا جغرافیـــة الكلمـــة التـــ

ـــــوم االجتماعیـــــة مرتبطـــــًا أشـــــد االرتبـــــاط بزمانـــــه ومكانـــــه وبیئتـــــه، بعكـــــس مفـــــاهیم  العل

ومصــطلحات الفلســفة والعلــم الطبیعــي التــي تكــون صــحتها وخطأهــا مــرتبطین بمعــاییر 

و یــرى "د. جــالل أمــین" أن الــذي یحــدث فــي العــالم  )٣(المنطــق واالســتدالل والتجربــة.

ورغـــم كـــل مـــا تقولـــه وثـــائق األمـــم المتحـــدة، لـــیس تنمیـــة وال تحـــدیثًا، وٕانمـــا هـــو الثالـــث، 

مواجهـــة درامیـــة بـــین حضـــارة الغـــرب والحضـــارات المغـــایرة، هـــذه المواجهـــة التـــي تـــدفع 

بینمــا یــرى "د. عبــد الملــك المقرمــي" أن مــن  )٤(الحضــارات المغــایرة بســببها ثمنــًا فادحــاً 

ات، خاصــیتین أساســیتین، همــا: (أ)النمطیــة، الخصــائص التــي تتمیــز بهــا هــذه الدراســ

بحیث تشكل اتجاهًا عمومیًا ذا طرفین همـا التقـدم والتخلف.(ب)الجبریـة، حیـث تفصـح 

معظم تلك الدراسات، بأن القیم والثقافات الغربیـة متقدمـة بالضـرورة، وبالتـالي ال سـبیل 

 )٥(لك الثقافات.ألي مجتمع، خارج هذا النطاق إلى التقدم، ما لم یستعر من عناصر ت

لذلك نرى أنه طالما استمرت تلـك الرؤیـة الغربیـة التـي ال تـرى فـي المنـاطق التـي تقـع .

خارج حدودها إال فـي صـورة فضـاءات فارغـة، وال تـرى فـي ثقافاتهـا وقیمهـا إال عـادات 

ــــین الغــــرب  ــــة ب ــــزول حــــاالت عــــدم االســــتقرار وعــــدم الثق ــــن ت ــــه ل ــــة فإن وأســــاطیر تقلیدی
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ى "إدوارد ســعید" فــإن وعیــًا یتنــامى فــي كــل مكــان تقریبــًا بــالخطوط واآلخــرین. وكمــا یــر 

  وعي باالنقسامات والفروق التي تمیز ثقافة عن ثقافة أخرى. )١(القائمة بین الثقافات،

إن عالمنا في الحقیقة هو أقرب ما یكون إلى منتـدى عـالمي لحضـارات متمیـزة 

الحضــاري، ضــد نزعــة التفــرد، وأن األمــم المستضــعفة حضــاریًا، البــد لهــا مــن النضــال 

علـى  -باالسـتعمار القـدیم والجدیـد -والهیمنة، التي تمارسها الحضارة الغربیة المتغلبـة 

 )٢(غیرها من الحضارات. فالتعددیة ال الواحدیة، هي الحقیقة الممثلة للواقع الحضاري.

ــــك هنــــاك تعــــدي باســــتمرار علــــى تلــــك الحقیقــــة ومحــــاوالت مــــن المركــــز  ولكــــن مــــع ذل

سمالي المسیطر عسكریًا واقتصادیًا، للسیطرة الثقافیة وتغییر قیم وثقافـات األطـراف الرأ

  حسب مصالح ومطالب المركز. مثل دعوات العولمة الثقافیة، والفرانكفونیة وغیرها.

لقد تبدلت وسـائل السـیطرة عمـا : وسائل اإلعالم واالتصال كأداة للمركزیة الثقافیة:اثانی

عماریة قــدیمًا . مــن اســتخدام القــوة، إلــى وســائل أخــرى مثــل درجــت علیــه الــدول االســت

االتصــــال وشــــبكات الــــتحكم والتوجیــــه مــــن بعــــد، كعامــــل رئیســــي فــــي الســــیطرة علـــــى 

اآلخرین، وبدأ كما لو أن عملیات المركزیة السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة والثقافیـة، 

مســاحة اإلعـــالم. تتكثــف ضــمن مســـاحة كبــرى، بعیــدًا عـــن  االســتفزاز المباشــر، هـــي 

فاإلعالم قوة ناعمة تحقق غایتها في الهیمنة علـى نطـاق واسـع دون أن تثیـر حساسـیة 

  أحد.

تشـــكل وســـائل االتصـــال فـــي المجتمــــع الحـــدیث، أدوات ممتـــازة لنشـــر الثقافــــة،   

وتلعــب دورًا كبیــرًا فــي التوصــیل الثقــافي، وانتقــاء المحتــوى الثقــافي وابتداعــه، والتبــادل 

ویـــرى الـــبعض أن تكنولوجیـــا االتصـــال الحدیثــــة  )٣(یـــق الذاتیـــة الثقافیـــة.الثقـــافي، وتحق

تشـــكل أحـــد المظـــاهر الرئیســـیة للهیمنـــة االتصـــالیة علـــى المســـتوى الـــدولي إلـــى جانـــب 

والهیمنـــة  )٤(التـــدفق األخبـــاري الـــدولي، البـــرامج واألفـــالم المســـتوردة واإلعـــالن الـــدولي.

العملیــة التــي یخضــع بموجبهــا نظــام أو نظــم االتصــالیة وفقــًا لرؤیــة "بویــد باریــت" تعنــي 

االتصــال مــن حیــث الملكیــة والبنــاء والتوزیــع والمضــمون لدولــة معنیــة أو مجموعــة مــن 
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الدول، لنفوذ وضغط المصالح االتصـالیة لدولـة أو دول أخـرى، دون تـأثیر معـاكس أو 

  )١(متوازن من الدول التي خضعت للهیمنة.

د أصــــــبحت تتســــــم بالطــــــابع الــــــدولي أو وألن وســــــائل االتصــــــال الجماهیریــــــة قــــــ  

حیـــث أحـــدثت الثـــورة المعاصـــرة فـــي تكنولوجیـــا االتصـــال طفـــرة هائلـــة فـــي  )٢(العـــالمي،

ظــاهرة اإلعــالم الــدولي أو عالمیــة االتصــال، بحیــث أصــبح التعــرض لوســائل االتصــال 

الدولیـة، جـزءًا مـن نسـیج الحیـاة الیومیــة للمـواطن. هـذه الصـفة العالمیـة جعلـت الهیمنــة 

التصالیة تتم على أكثر من مستوى، فـبعض المؤسسـات اإلعالمیـة والتكنولوجیـة ذات ا

إمكانــات اقتصــادیة وتكنولوجیــة كبیــرة تجعلهــا تــتمكن مــن الــتحكم فــي نســبة عالیــة مــن 

اإلنتاج الثقافي واإلعالمي، وبالتالي على حركة تـدفق المعلومـات فـي المجتمـع، وعلـى 

ــــــد مــــــن ا ــــــق المزی ــــــدولي یتحق ــــــات المســــــتوى ال ــــــدول ذات اإلمكان ــــــة االتصــــــالیة لل لهیمن

ــــــى الــــــدول الفقیــــــرة اقتصــــــادیًا  التكنولوجیــــــة واالتصــــــالیة األقــــــوى واألكثــــــر انتشــــــارًا، عل

وهـذا مـا عبـر عنــه "محمـد شـومان" بـأن بنیــة نظـام اإلعـالم العـالمي تتجــه  )٣(وٕاعالمیـًا.

تصـال، وٕانتـاج بوتیرة متسارعة نحو هیمنـة الـدول الصـناعیة الغربیـة علـى تكنولوجیـا اال

  .)٤(المضامین اإلعالمیة المختلفة وتداوله على النطاق العالمي.

ــــل فیهــــا    ــــة واحــــدة، تنتق ــــة قری ــــد أصــــبح العــــالم بحكــــم أدوات االتصــــال الحدیث لق

األخبار من مكان إلـى مكـان بسـرعة فائقـة. ومكـن تطـور األقمـار الصـناعیة مـن رؤیـة 

ختلـف مناطقهـا بعـد لحظـات محـدودة األحداث التي تتم في أحد أطراف المعمورة في م

من وقوع الحدث أو مباشرة مع الحدث، إال أن عملیة النقـل تلـك لیسـت شـاملة وال هـي 

فمــثًال، أدى تطبیــق مبــدأ "التــدفق الحــر" إلــى ظهــور مــا یســمى بالتــدفق فــي  )٥(محایــدة.

اتجــاه واحــد مــن أعلــى إلــى أســفل، أي التــدفق الــذي یتخــذ شــكًال رئســیًا.وذلك ألنــه مــن 

المســـلم بـــه أن مبـــدأ "التـــدفق الحـــر" قـــد أســـيء اســـتخدامه مـــن جانـــب الـــدول الصـــناعیة 

ــــة  ــــرًا مــــا اســــتخدمته هــــذه الــــدول كــــأداة اقتصــــادیة وأیدیولوجی الغربیــــة المتقدمــــة، إذ كثی
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وتتلـــون الرســـالة اإلعالمیـــة، بطبیعـــة الحـــال،  )١(للســـیطرة علـــى شـــعوب الـــدول النامیـــة.

ه الحالـــة الوكـــاالت الدولیـــة للـــدول الرأســـمالیة بوجهـــة نظـــر مرســـلیها الـــذین هـــم فـــي هـــذ

المتقدمة، ومن شأن هذا، بطبیعة الحـال، تـدعیم النظـرة إلـى الـدول الرأسـمالیة المتقدمـة 

باعتبارها مركـز العـالم وتأكیـد وجهـة نظرهـا فیمـا یتعلـق باألحـداث أو القضـایا الرئیسـیة 

ى التفـوق الغربـي فـي مجـال ویكفي أن نشیر كدلیل عل )٢(المثارة على النطاق العالمي.

%) ٨٠تكنولوجیــا االتصــال واإلعــالم والتوجیــه، وهــو أمــر معــروف ملمــوس، إلــى أن (

مــــن تــــدفق المعلومــــات فــــي العــــالم یــــتم عــــن طریــــق وكــــاالت األنبــــاء العالمیــــة االربــــع: 

االسوشــیتد بــرس والیونایتــد بــرس االمریكیتــان ووكالــة االنبــاء البریطانیــة رویتــر، ووكالــة 

) مالیـین كلمـة، وتنـتج ٧الفرنسیة، حیث تنتج االسوشتید برس یومیًا أكثـر مـن (األنباء 

والواقــع أن إنشــاء وكالــة أنبــاء أمــر معقــد  )٣() مالیــین كلمــة.٣الیونایتــد بــرس حــوالي (

  )٤(یتصل بالسیاسة والنفوذ الدولي والقدرة االقتصادیة واالنتشار اللغوي.

تجــاري المكثــف یتعلــق بــدمج شــركات أحــد المجــاالت الجــدیرة بالــذكر للنشــاط ال  

االتصــال ووســائل اإلعــالم وتقلیــدیًا فــإن الشــركات التــي كانــت تصــنع األفــالم (شــركات 

المحتــــــوى) ال تملــــــك وســــــائل االتصــــــال.. ویتوقــــــع المحللــــــون االقتصــــــادیون أن دمــــــج 

االتصاالت بالمحتوى ینبغي أن یفتح أسواقًا جدیدة، باالستجابة على نحـو أقـوى للـذوق 

ي... ویتنبأ محللـو األسـواق سـوقًا كبیـرة ومربحـة لمثـل هـذه الخـدمات. وكـان أكبـر الفرد

انـــــدماج بـــــین شـــــركات المحتـــــوى وبـــــین شـــــركات االتصـــــال هـــــو االنـــــدماج بـــــین شـــــركة 

)AOL لإلنترنــــت ((American Online) "وشــــركة "تــــایم وارنــــر)ولقــــد أصــــبح  )٥

جمــاهیر متخصصــة  االتصــال الجمــاهیري بشــكل متزایــد عملیــة تســتهدف الوصــول إلــى

عبــــر وســــائل متخصصــــة. عملیــــًا كــــل وســــیلة موجهــــة بشــــكل أو بــــآخر نحــــو جمــــاهیر 

%) مــن عــدد الســكان، یقــال عــنهم "لیبمــان"، ٨٠ولكــن مــع ذلــك هنــاك ( )٦(متخصصــة

المشاهدون، قطیع الدهماء المشغول والمذهول، علـى هـؤالء االلتـزام بالنظـام، واالبتعـاد 

                                                           
  .٧٨) د.عواطف عبد الرحمن: قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، مرجع سابق، ص١
  .١٢٥) د. إبراھیم سعد الدین: النظام الدولي وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص٢
، ١٢٤٦ض���ائیة الغربی���ة تھ���دد الھوی���ة الثقافی���ة للش���عوب اإلس���المیة، مجل���ة المجتم���ع، ع/) ب���در محم���د ب���در: القن���وات الف٣

  .٤٠م، ص١٥/٤/١٩٩٧
  .٤١٧)، ص١٩٨٧) د. محمد حمد خضر: مطالعات في اإلعالم، (بیروت: شركة الكتاب الحدیث، ٤
  .٢٧-٢٦) انطوان زحالن: تقانة المعلومات، مرجع سابق، ص٥
  .٤٣)، ص١٩٨٧ماھیري، ت: د. عمر الخطیب: (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات، ) جون. ر. بیتـنر: االتصال الج٦



  

 

١٤٦

الء هم الهـدف الحقیقـي لوسـائل اإلعـالم الجماهیریـة عن طریق الناس ذوي الحیثیة. هؤ 

(The Real Mass Media)  وعلـى اإلعـالم، اإلبقـاء علـى ذلـك القطیـع مـن العامـة

وٕاذا ســـلمنا بـــأن تصـــورات النـــاس إزاء المواقـــف  )١(فـــي انشـــغاله وذهولـــه عـــن الحقـــائق.

-م فإننـــا والظـــواهر وبالـــذات السیاســـیة منهـــا تشـــكل بمحتـــوى المعلومـــات المتـــوفرة لـــدیه

نقــول أن الــذي یســیطر علــى مصــادر المعلومــات ویتعهــدها بمــا  -وبنــاء علــى مــا ســبق

یریــد مــن اإلیحــاءات والروایــات البــد أن یســهم بالنصــیب األوفــر فــي حشــد الــرأي العــام 

یــرى أنصــار النظریــة التبعیــة اإلعالمیــة والثقافیــة، أن . )٢(حــول مــا یهــوى مــن مفــاهیم.

  ت الرأسمالیة تقوم بثالث وظائف تنجز بما یأتي:وسائل اإلعالم في المجتمعا

التخفیــــف مــــن حــــدة الصــــراع االجتمــــاعي داخــــل تلــــك المجتمعــــات والتقلیــــل مــــن   ) أ

  أعراض االغتراب.

  التقلیل من شأن النظم االجتماعیة واالقتصادیة البدیلة للنظام الرأسمالي.  ) ب

ت تجاریــة ج) تحقیـق أكبـر قــدر مـن األربـاح علــى أسـاس أن وسـائل اإلعــالم مشـروعا 

  )٣(أیضًا.

وأنفقت المالیـین للتـرویج إیهامـًا للنـاس وتوجیهـًا لـرأي العـام واعتمـادًا علـى قـدرة   

وســائل االتصــال علــى اإلقنــاع، أكثــر مــن االعتمــاد علــى القیمــة الموضــوعیة لألشــیاء 

فالرأسمالیة حریة، واالستغالل منافسة، واالحتكار تجـارة، والـربح عـرض وطلـب، ورأس 

نبي عمالة، واالستهالك تسویق، واإلنتاج وفرة، وحمایـة الصـناعات الوطنیـة المال األج

انغالق، والخصخصة انفتاح، والدولة تطغـى علـى المجتمـع المـدني، والمجتمـع المـدني 

ـــة، كمـــا تركـــز راس المـــال فـــي الشـــركات العـــابرة للقـــارات كـــذلك تركـــز  بـــدیل عـــن الدول

لسیاسـیة، ال فـرق بـین رأس المـال والقـوة اإلعالم في نفس المراكـز االقتصـادیة والقـوى ا

  )٤(الكبرى والقمر الصناعي.

وتقــوم الشــركات متعــددة الجنســیات بالــدور الرئیســي فــي نقــل المنتجــات الثقافیــة   

والكتـب واألفـالم والمــواد التعلیمیـة التـي یــتم االتفـاق علیهـا مــن خـالل عملیـات التســویق 

                                                           
  .٥٨) نعوم تشومسكي: ماذا یرید العم سام، مرجع سابق، ص١
  .١٤٩) د. إبراھیم البشیر عثمان: العالقات الدولیة المعاصرة، مرجع سابق، ص٢
  .٤٩-٤٨مرجع سابق، ص) د. عواطف عبد الرحمن: قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة، ٣
  .٨٠) د. حسن حنفي: ثورة المعلومات، مرجع سابق، ص٤



  

 

١٤٧

اإلعانــات التــي یخصــص جــزء كبیــر منهــا أو االتفاقیــات والتســهیالت الثقافیــة والمــنح و 

ـــي تفـــرض األذواق االجتماعیـــة  ـــدول المســـتفیدة الت ـــى ال ـــة المصـــدرة إل للبـــرامج اإلعالمی

) سـاعة ١٤والثقافیة األجنبیة وترحب الدول بهـا لـتمأل سـاعات اإلرسـال التـي تتجـاوز (

تقلد األنظمـة واألنظمة اإلعالمیة السائدة في أغلب دول العالم الثالث، والتي  )١(یومیًا.

اإلعالمیــة فــي الــدول المتقدمــة، تــوفر دورًا هامــًا لإلعالنــات التجاریــة التــي ینظــر إلیهــا 

باعتبارهــــا مصــــدرًا هامــــًا مــــن مصــــادر تمویــــل البــــرامج. وتلعــــب اإلعالنــــات التجاریــــة، 

بخاصة للسلع األجنبیة التي تنتجها الشركات متعددة الجنسیات، دورًا كبیرًا فـي تكثیـف 

  )٢(تقلید نوع وأسلوب الحیاة الغربیة، بخاصة في جانبها االستهالكي. الرغبة في

وفي الختام بقى ان نشیر إلى استخدام اإلعالم للدعایة السیاسـیة وكوسـیلة مـن   

وسائل السیاسة الخارجیة للدول الكبرى، یـرى "د. إسـماعیل صـبري مقلـد" أن المقصـود 

تقـــدیم المـــادة الدعائیـــة فـــي صـــورة باألســـلوب األخبـــاري أو اإلعالمـــي فـــي الدعایـــة هـــو 

إخباریـــة أو إعالمیـــة ویتـــرك للمســـتمع أو للقـــارئ مهمـــة اســـتنتاج مغـــزى أو داللـــة لهـــذه 

المــادة. وهــذا األســلوب شــائع االســتخدام فــي الــدول األنجلــو أمریكیــة وتســتخدم كأداتهــا 

ها الرئیســیة فــي االتصــال والدعایــة السیاســة، ومــن ذلــك المــادة التــي كانــت أمریكــا تقــدم

 Strategy ofخــالل الحــرب العالمیــة الثانیــة، وأطلقــت علیهــا "إســتراتیجیة الحقیقــة" 

Truth).()رجًا لســت مــن الــدول األوفــر ولقــد أوردت "د. جیهــان أحمــد" إحصــاءًا متــد )٣

حظــًا فــي اســتخدامات األداة الدعائیــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة مباشــرة، 

وهـــي علـــى الترتیـــب (الوالیـــات المتحـــدة، بریطانیـــا، االتحـــاد الســـوفیتي، ألمانیـــا، الیابـــان 

  )٤(وفرنسا).

یاســــة وعلــــى الــــرغم مــــن أن وســــائل اإلعــــالم ال تقــــرر عــــادة جــــدول أعمــــال الس  

ومنذ أوائل السـبعینات  )٥(الخارجیة، فإنها تستخدم ببراعة وتمتلك قدرًا كبیرًا من التأثیر.

ومـن  )٦(كان مـن األمـور البدیهیـة أن التلفزیـون یشـكل قـوة مسـتقلة فـي الشـؤون الدولیـة.
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١٤٨

األمـــــور المهمـــــة فـــــي هـــــذا الســـــیاق أن المخرجـــــون فـــــي "هولیـــــود" یرســـــمون مشـــــاهدهم 

تشــغل السیاســتین الداخلیــة والخارجیــة األمریكیــة.وظاهر أن ویصــورن فیهــا موضــوعات 

مخرجي هولیود اختاروا ألنفسهم خدمـة حكـومتهم باسـتخدام أفالمهـم السـینمائیة كجهـاز 

لتســـویق سیاســـة الوالیـــات المتحـــدة دولیـــًا وتبریرهـــا، وبالمقابـــل فـــإن البلـــد األم وحكومتـــه 

هــؤالء المخــرجین الــذین یتمتعــون  بالــذات ال ترحــب بهــذا العمــل فقــط وٕانمــا تقــوم بتمییــز

وهكــذا فــإن  )١(بــاآلداب السیاســیة الصــحیحة، فهــي تســاعدهم فــي مشــاریعهم الســینمائیة.

وسائل اإلعالم واالتصـال جـزء ال یتجـزأ مـن العملیـة السیاسـیة األمریكیـة، وهـي شـریكة 

م ومساهمة بطریقة غیر مباشرة في صنع السیاسة الخارجیة، وهـي بمثابـة الـذراع الـداع

  للنخبة السیاسیة المسیطرة.

إن المعرفــة هــي أعظــم المصــادر : احتكــار التكنولوجیــا الحدیثــة والمركزیــة العلمیــة:اثالثــ

تنوعــًا مــن حیــث اســـتخداماتها وأكثرهــا أساســیة، ألنهــا تتـــیح تفــادي التحــدیات التــي قـــد 

ن تنــتج عـــن اســـتخدام الوســـائل األخـــرى مثـــل العنـــف أو الثـــروة، كمـــا أنـــه كثیـــرًا مـــا یمكـــ

استخدامها إلقناع اآلخرین بالعمل علـى النحـو المطلـوب مـن منطلـق المصـلحة الذاتیـة 

لــذلك وكمــا یــرى  )٢(المدركــة. إن المعرفــة تعطــي أعلــى نوعیــة للســلطة علــى اإلطــالق.

"هربــرت شــیللر" لقــد انشــغل صــناع القــرار السیاســي والمفكــرون الغربیــون بالبحــث عــن 

ة وعلــى وجــه التحدیــد األمریكیــة علــى األوضــاع بــدائل تضــمن اســتمرار الســیطرة الغربیــ

وهـذا یفسـر إلـى  )٣(الثقافیة واالقتصـادیة الدولیـة فاسـتقر رأیهـم علـى التكنولوجیـا كبـدیل.

حد كبر ارتباط ثورة المعلومات بقـوة المركـز وسـیطرته علـى االقتصـاد والسیاسـة والعلـم 

  )٤(دون األطراف.

ي القمـة فـي هـرم واصـل بنـاؤه التقـدم ونستطیع القول بأن التكنولوجیا الحدیث هـ  

ـــى  علـــى مـــدى القـــرنین الماضـــیین وقاعـــدة هـــذا الهـــرم هـــي عـــدم اعتمـــاد االقتصـــاد عل

المـــادة، وبعبـــارة أخـــرى ظهـــور أنظمـــة اقتصـــادیة مرتكـــزة علـــى العلـــم والتقانـــة. والنظـــام 

االقتصــادي الجدیــد، علــى خــالف األنظمــة االقتصــادیة التــي كانــت ســائدة قبــل الثــورة 

                                                           
، ١٩/١٢/٢٠٠٠، ١٤٣١) رائ��دة ش��بیب: كی��ف أص��بح ھولی��ود مط��بخ أف��الم تخ��دم السیاس��ة األمریكی��ة؟ مجل��ة المجتم��ع، ع/١

  .٣٧ص
  .٦٠٨) الفن توفلر: تحول السلطة، مرجع سابق، ص٢
  .٢٥سابق، ص ) عواطف عبد الرحمن: قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة، مرجع٣
  .٧٨) د. حسن حنفي: ثورة المعلومات بین الواقع واألسطورة، مرجع سابق، ص٤
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عیة األولــى، مرتكــز بشــكل رئیســي علــى القــدرة علــى االختــراع وتطبیــق المعرفــة، الصــنا

ومعظم النشاط االقتصادي الناجم عن ذلـك ال یشـمل سـوى القلیـل مـن المـواد الخـام إن 

لـذلك فالتكنولوجیـا القدیمـة تقـدمت وأحـدثت تغیـرًا  )١(كان هنالك أي شـمول لهـذه المـواد.

معینــة مــن التغییــر. أمــا التكنولوجیــا الحــدیث،  فــي المجتمــع لكنهــا اســتقرت عنــد نســبة

فاختالفها نابع من كونها تتقدم ذاتیًا بشكل سریع جـدًا، أي مـا ینـتج عنهـا یكـون مقدمـة 

لتطور الحق وبسـرعة كبیـرة، فضـًال عـن أن هـذه التكنولوجیـا الحدیثـة مرتبطـة ببعضـها 

یـة تطویـع وامـتالك وكل ذلـك أدى إلـى أن تكـون كیف )٢(البعض، وتتأثر ببعضها أیضًا.

التكنولوجیـــا الحدیثـــة والمتقدمـــة، والكیفیـــة المثالیـــة لتصـــدیر هـــذه التكنولوجیـــا وتســـویقها، 

والتعاون األمثـل بـین المؤسسـات التعلیمیـة التـي تشـكل األسـاس العلمـي للتقـدم فـي هـذا 

المجال ومؤسسات سـوق العلـم التـي تطـور وتطبـق العلـم النظـري فـي واقـع الحیـاة، مـن 

  )٣(الهام الرتیاد القرن الحادي والعشرین.العتاد 

الثقــافي، -وقــد قــام بعــض علمــاء االتصــال المنتمــین إلــى رواد النمــوذج النقــدي   

بتطــویر المفــاهیم المطبقــة فــي نظریــة التبعیــة عــن طریــق تطبیقهــا علــى نظــام االتصــال 

" أن دول المرتكـز التـي أصـبحت مجتمعـات  Hamelink الـدولي. إذ یـرى " هاملینـك 

علوماتیـة، هـي التــي تسـتأثر بمزایـا ونتــائج التكنولوجیـا الحدیثـة لالتصــال علـى حســاب م

مجتمعـــات الهـــامش، التـــي مازالـــت تتـــرنح فـــي اقتصـــادیات المجتمـــع الزراعـــي ومـــا قبـــل 

وعلى الـرغم مـن كثـرة الحـدیث حـول القریـة الكونیـة والتـداخل والتـرابط و ، )٤(الصناعي.

ن التـداخل والتـرابط والبینیـة ال تخـدم فـي قریتنـا الكونیـة البینیة فـي العالقـات الدولیـة، فـإ

إال أثریائها وأباطرتها الجدد، ومن الصـعب جـدًا لـدول العـالم الثالـث أن تنفـك مـن أسـر 

فبالنســـبة . )٥(هـــذه العالقـــة غیـــر المتكافئـــة، ألنهـــا تغلغلـــت فـــي بنیـــة العالقـــات الدولیـــة.

ا تتمتـع بـأعلى معـدالت التطـور والتقـدم لدول المركز الرأسـمالي أو الـدول الغربیـة، فإنهـ

في مجـاالت التكنولوجیـا الحدیثـة، حیـث تقـع قاعـدة مـا تسـمى بـالثورة الصـناعیة الثالثـة 

                                                           
  .٢٠، ص٤/٢٠٠٠، ٢٥٤) انطوان زحالن: نقل الحساب إلى األلفیة الجدیدة، مجلة المستقبل العربي، ع/١
  .١٢٥، ص١٨٥،١/٢٠٠١) مایا دیدان: التكنولوجیا الحدیثة والمستقبل المجھول، مجلة الشاھد، قبرص، ع/٢
) د. صالح الھادي محمد أحمد: المؤتمر الخامس لنقل التكنولوجیا واالبتكار، مجلة دراسات استراتیجیة، الخرطوم، العددان ٣

  .٢٠٧، ص٢٠٠٠/ ١،  ٢٠-١٩
) حیدر بدوي صادق: مستقبل الدبلوماسیة في ظل الواقع اإلعالمي واالتصالي الحدیث، سلسلة دراس�ات اس�تراتیجیة، (أب�و ٤

  .٤٠-٣٩)، ص١٩٩٦: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ظبي
  .٤٠) المرجع نفسھ، ص٥
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فـــي الثلــــث الشــــمالي مـــن الكــــرة األرضــــیة، حیـــث تعتمــــد هــــذه الثـــورة علــــى المعلومــــات 

  )١(واإللكترونیات والهندسة الوراثیة.

نولوجیًان وهذه المناطق هي الوالیـات فهنالك ثالث مناطق تعتبر قوة عظمى تك  

) أنــواع مــن التكنولوجیــا التــي تعبــر ١١٠المتحــدة والیابــان وأوروبــا الغربیــة، فمــن بــین (

) نقطـة، ٣٤) نقطة، تلیها أوروبـا الغربیـة (٤٣حساسة تستحوذ الوالیات المتحدة على (

ستثمارات إلیهـا وأدى نمو شركات تقنیة المعلومات واتجاه اال) ٢() نقطة.٣٣ثم الیابان (

%) ١٨%) مــن حجـم رأس المــال فـي الوالیــات المتحــدة، و (٢٠إلـى اســتحواذها علـى (

%) في الیابان، ویصل رأسمال واحـدة منهـا ٨%) في ألمانیا، و (١١في بریطانیا، و (

ـــى حـــوالي ( ـــى مـــن النـــواتج المحلیـــة ٥٠٠مثـــل "مایكروســـوف" إل ) بلیـــون دوالر أي أعل

ومـــن ناحیـــة أخـــرى یـــزداد حجـــم المعلومـــات الجدیـــدة بنســـبة  )٣(للـــدول العربیـــة مجتمعـــة.

عالیة جدًا، تقول صـحیفة "فایننشـیال تـایمز": ( أن حجـم المعلومـات الجدیـدة المتكشـفة 

) یتضــاعف كــل ســنة ونصــف الســنة، بعــد أن كــان یتضــاعف ١٩٩٢أصــبح منــذ عــام (

نوات خمس سنوات قبـل هـذا التـاریخ. ومتوقـع أن یتضـاعف كـل عـدة شـهور خـالل السـ

ولكــن مــع كــل ذلكــن وهــذا المســتوى المرتفــع الــذي بلغــه التطــور التكنولــوجي  )٤(المقبلــة.

فــــي الغــــرب، فــــإن هــــذا یقتصــــر فــــي غالبیتــــه العظمــــى علــــى الــــدول الغربیــــة، وتتحــــدد 

االتجاهـــات األساســـیة للتطـــور التكنولـــوجي فـــي العـــالم الصـــناعي الرأســـمالي المتطـــور، 

الـدولي، فـي التركیـز علـى مـا یسـمى بالتكنولوجیـات وفق الصیغة الراهنة لتقسیم العمـل 

األربــــــع المتقدمــــــة أو الرفیعــــــة، واحتكارهــــــا وهــــــي: (تكنولوجیــــــا اإللكترونــــــات الدقیقــــــة، 

البیولوجیـــــــة، والتكنولوجیـــــــا  -تكنولوجیـــــــا الفضـــــــاء واالتصـــــــاالت، تكنولوجیـــــــا الحیویـــــــة

  )٥(النوویة).

"د. هادي الحسن" لم تشـهد الهامش، فإنه وكما یرى -أما بالنسبة للعالم الثالث   

كمـــــا تشـــــهده  -بالنســـــبة لشـــــعوب الـــــدول النامیـــــة -أیـــــة بضـــــاعة فـــــي الماضـــــي تقریبـــــاً 

التكنولوجیــــا، كمــــا وأن تــــاریخ المبــــادالت الدولیــــة لــــم یشــــهد بضــــاعة كانــــت موضــــوعًا 

                                                           
  .٥) توفیق غانم: أقالیم السیطرة الطولیة، مرجع سابق، ص١
  .١٨) فضیل األمین: بنیة النظام العالمي الجدید، مرجع سابق، ص٢
  .٣٤) د. ماجد عبد هللا المنیف: النفط والعولمة االقتصادیة، مرجع سابق، ص٣
  .٦٣د. عبد الھادي عبد الرحمن: الفوضى والتاریخ، مرجع سابق، ص )٤
  .١٩٩١/ ١١) د. محمد عبد الشفیع عیسى: العرب.. والعالم.. والتكنولوجیا المتقدمة، مجلة الوحدة  المغربیة، ٥
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لالحتكــار كمــا هــو علیــه اآلن الوضــع االحتكــاري للتكنولوجیــا. ویبــدو أن هنالــك ترابطــًا 

جــة االحتكـار ودرجــة التغریـب، بمعنــى أنـه كلمــا جـرى تغریــب سـعلة مــا، وظیفیـًا بـین در 

لتقییـد قبـول  -بریطانیـا مـثالً -وهنالك اتجاه في الغرب  )١(كلما ازدادت درجة احتكارها.

طــــالب إحــــدى عشــــرة دولــــة، فــــي التســــجیل للدراســــات العلیــــا فــــي تخصصــــات تشــــمل 

وعلم الفیزیاء، والـدینامیكا الهوائیـة، الكمبیوتر، والعلوم الحسابیة، والهندسة المیكانیكیة، 

وعلـــــم الـــــذرة ، والكیمیـــــاء، والهندســـــة الكیمیائیـــــة، والطـــــب، والزراعـــــة، والبیطـــــرة، وعلـــــم 

ــــم المســــاحة الفضــــائیة. والوضــــع الحــــالي بالنســــبة لســــوق التكنولوجیــــا  )٢(األحیــــاء، وعل

" ذلـك Oligopoly-Oligosony للبلـدان النامیـة فیتسـم بممیـزات " احتكـار قلـة القلـة 

ألنه في هذه السـوق ال یتحـدد السـعر علـى أسـاس كلفـة اإلنتـاج وكمیتـه بقـدر مـا تحـدد 

علـــى أســـاس آلیـــة قـــوة المســـاومة. وســـبب ذلـــك یكمـــن فـــي جـــوهر طبیعـــة الســـلعة أوًال، 

وتمركـــز امـــتالك حقـــوق االمتیـــاز بیـــد شـــركات كبـــرى محـــدودة ثانیـــًا، والنعـــدام المبـــادرة 

  )٣(قبل المشتري ثالثًا.للبحث عن تكنولوجیا بدیلة من 

انطالقــًا ممــا ســـبق نســتطیع القـــول أن النتیجــة الرئیســیة للهیكـــل الحــالي إلنتـــاج   

المعلومات واستخدامها، هي دعم عالقات التبعیة القائمة بالفعـل بـین الـدول الصـناعیة 

المتقدمة، وبین دول العالم الثالث، وأن الثورة الحالیة للمعلومات تدعم مركـز الشـركات 

. )٤(عــددة الجنســیات، كمــا تــدعم ســیطرة دول المركــز، وهیمنتهــا علــى دول الجنــوب.مت

ـــدول النامیـــة مـــن تطـــویر  ـــا الحدیثـــة، وفشـــل ال وفـــي ظـــل االحتكـــار الغربـــي لللتكنولوجی

نماذج لتكنولوجیا بدیلة، لجأت دول من العالم الثالـث إلـى اسـتیراد منجـزات التكنولوجیـا 

  )٥(ات التكنولوجیا یمثل خطأ من ناحیتین:ومنتجاتها ولكن إن  استیراد منتج

الخلط بـین التكنولوجیـا ومنجزاتهـا، ممـا یـؤدي إلـى أخطـاء وأخطـار متعـددة تـرتبط   ) أ

  كلها بالجري وراء منتجات ذات الطابع االستهالكي.

تجاهـــل التجربـــة األوروبیـــة ومســـارها التـــاریخي، حیـــث أن عملیـــة النمـــو هـــي التـــي   ) ب

وأدى االعتمــاد علــى التكنولوجیــا األوروبیــة والغربیــة  أنتجــت التكنولوجیــا ولــیس العكــس.
                                                           

جھ�ة نظ�ر عربی�ة، ) د. ھادي الحسن: السیاسة اإلمبریالیة في تغریب واحتكار التكنولوجیا، في: حوار الشمال والجن�وب، و١
  .٢٢٩)، ص١٩٨٢(بیروت: معھد اإلنماء العربي، 

  .٢٠، ص١٠/١٩٩٤، ٢٤٩) د.عبد هللا الشیخ: معركة تصدیر التكنولوجیا المتقدمة، مجلة قضایا دولیة، ع/٢
  .٢٣٦) د. ھادي الحسن: السیاسة اإلمبریالیة في تغریب واحتكار التكنولوجیا، مرجع سابق، ص٣
  .١٢٣دین: النظام الدولي وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص) د. إبراھیم سعد ال٤
  ٥٣١)ص١٩٧٨) د.إسماعیل صبري عبد هللا: استراتیجیة التكنولوجیا،(القاھرة: الھیئة المصریة للكتاب، ٥
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واستیراد منتجاتها بصـورة مكثفـة إلـى العدیـد مـن الظـواهر السـلبیة علـى مسـار علمیـات 

التنمیــــة فــــي البلــــدان غیــــر األوروبیــــة، أهمهــــا: عــــدم القــــدرة علــــى اختیــــار التكنولوجیــــا 

مى بنقـل التكنولوجیـا لـیس إال ألن ما یسـ )١(المالئمة للبیئة الطبیعیة واالجتماعیة..الخ.

نقــًال ألمــاكن المصــانع فقــط، أو خلــق قطاعــات غریبــة عــن المجتمــع، غیــر مندمجــة أو 

وهـــذا مـــا حصـــل عنـــدما اضـــطرت عـــدد مـــن الـــدول الصـــناعیة  )٢(قبالـــة لالنـــدماج فیـــه.

الكبرى إلى نقل بعض وحداتها التقنیة الخاصة بالصناعات االستخراجیة إلى عـدد مـن 

  .)٣(الثالث. أقطار العالم

ومـــن الجوانـــب األخـــرى المهمـــة التـــي ترســـخ التبعیـــة التكنولوجیـــة هـــي الجانـــب 

ـــوفلر" نحـــن اآلن نعـــیش فـــي "حضـــارة الموجـــه  العســـكري والتســـلح، فكمـــا یـــرى "ألفـــن ت

الثالثة"، والحروب فـي هـذه الحضـارة تختلـف عـن غیرهـا، فمـثًال، الحـروب فـي الموجـة 

اعي، مثلمـا ارتكـزت حـروب الموجـه الثانیـة علـى األولى قامت على أساس اإلنتاج الزر 

ـــة الصـــناعیة. أمـــا حـــرب الموجـــة الثالثـــة  وتعتبـــر حـــرب  -القـــوة التدمیریـــة الهائلـــة لآلل

فستشهد انتقال الصراع العسـكري إلـى فضـاء المعلومـات  -الخلیج الثانیة أول مثال لها

ولسـنا بحاجـة إلـى  )٤(وستركز أساسًا علـى القـدرة الفائقـة للشـبكة علـى تحلیـل المعلومـة.

ذكــر إحصــائیات وال أرقــام لحمــالت التســلح فــي العــالم الثالــث الــذي هــو دائمــًا الســوق 

الرائجـــة للســـالح باإلضـــافة إلـــى االعتمـــاد الكامـــل علـــى التـــدریب والصـــیانة مـــن الـــدول 

  )٥(الغربیة نفسها.

ة فـي وفي الختام نشیر إلى استخدام الدول الغربیة للتكنولوجیا الحدیثة والمتطـور   

عملیات التجسس على الدول األخرى، سوءا الصدیقة منها والعدوة، والشـركات، وحتـى 

األشخاص المدنیین. في العصر الحـدیث یعـود النشـاط التجسسـي األمریكـي إلـى بدایـة 

)، عنـــدما وقعـــت كـــل مـــن الوالیـــات المتحـــدة وبریطانیـــا ١٩٤٨الحـــرب البـــاردة أو عـــام (

ومـات االسـتخباراتیة وهـو االتفـاق المعـروف بمعـادة أول اتفاق سري لجمع وتبـادل المعل

). وســرعان مــا انضــمت كــل مــن كنــدا واســترالیا ونیوزیالنــدا إلــى UK-USA(یوكوســا 
                                                           

، ١١مجل�د/) د. نادیة الشیشني: نقل التكنولوجیا والتبعیة التكنولوجیة في الدول النامیة، مجلة العلوم االجتماعی�ة، الكوی�ت، ال١
  .٧٦-٥٩، ص ١٢/١٩٨٣،  ٤ع/

  .١٢)، ص١٩٨١) سمیر عبده: العرب والتكنولوجیا، (بیروت: دار اآلفاق الجدیدة، ٢
  .٣٧) د. زغلول النجار: قضیة التخلف العلمي والتقني في العالم اإلسالمي المعاصر، مرجع سابق، ص٣
  .١٤٣ص١٢٣مجلة السیاسة الدولیة،ع/ ) كریم حجاج: حرب المعلومات وتطور المذھب العسكري األمریكي،٤
  .١٢٩) د. إبراھیم سعد الدین: النظام الدولي وآلیات التبعیة، مرجع سابق، ص٥



  

 

١٥٣

ویضـم نظـام "إیشـلون"  )١(هذه المعاهدة ، واآلن یرمز لشبكة "یوكوسا" بنظـام "إیشـلون".

فـــي بریطانیـــا  نشـــاطات منســـقة للوكـــاالت األمریكیـــة مـــع "قیـــادة االتصـــاالت الحكومیـــة"

)GCHQ و"مؤسســــة أمــــن االتصــــاالت" الكندیــــة ((CSE)  و "مدیریــــة اإلشــــارات فــــي

) و "مكتب المخـابرات لالتصـاالت الحكومیـة" فـي نیوزیالنـدا DSDالدفاع" االسترالیة (

)(GCSB.)وأبــرز الوكــاالت المخابراتیــة األمریكیــة هــي: وكالــة المخــابرات األمریكیــة )٢ 

)CIAمعلومـــــات التـــــي تخـــــص السیاســـــة الخارجیـــــة و مكتـــــب ) المتخصصـــــة بجمـــــع ال

) المتخصـــــص فـــــي جمـــــع المعلومـــــات الخاصـــــة بـــــاالمن FBIالتحقیقـــــات االتحـــــادي (

وبعـــد  (FBI)مـــع مالحظـــة أن  )٣().NSAالـــداخلي االمریكـــي وكالـــة األمـــن القـــومي (

وكشــف  )٤() لــه فــروع فــي الخــارج یعمــل فــي مجــال المخــدرات واإلرهــاب.١٩٩٦عــام(

) قیــام الوالیــات المتحــدة بعملیــات ١٩٩٨البرلمــان األوروبــي" فــي( ینــایر/تقریــر أصــدره "

ضخمة للتجسس على شركات التكنولوجیا والصناعة واألفراد في دول االتحاد األوربـي 

ــــى هواتــــف وفاكســــات هــــذه  ــــى وجــــه الخصــــوص مــــن خــــالل التنصــــت عل والیابــــان عل

 )٥(لصـحف األوروبیـة.الشركات وبریدها اإللكترونـي. وأدى ذلـك إلـى ضـجة كبیـرة فـي ا

وأكـــد "بریجنســــكي" أن واشــــنطن ال تهــــتم فقــــط بالتجســـس علــــى لیبیــــا والعــــراق بــــل هــــي 

وٕاذا دخلنــا فــي تفاصــیل التقریــرات فإننــا نبتعــد عــن  )٦(تتجســس علــى أصــدقائها أیضــًا.

القصــد مــن إیرادهــا، وهــي أن الــدول الغربیــة الكبــرى تســتخدم التكنولوجیــا فــي التجســس 

ائها. وفي المستقبل سـیكون التجسـس عـن بعـد، عـالوة علـى القتـل على أعدائها وأصدق

عن بعد، أساس النظام األخالقي الجدید للمیدان القتالي، ویترك القتـال التقلیـدي للـدول 

. )٧(الفقیـــرة التــــي ال تســـتطیع الحصــــول علــــى أســـلحة معقــــدة ومتقدمــــة مـــن هــــذا النــــوع.

اب"، خیـر شـاهد علـى ذلـك، فقـد تـم والحملة األمریكیة الحالیـة ضـد مـا تسـمیه بــ "اإلرهـ

تجـــــاوز الكثیـــــر مـــــن القیـــــود والقـــــوانین الداخلیـــــة والدولیـــــة فـــــي ســـــبیل الحصـــــول علـــــى 

                                                           
، ١٤٨١) محم���ود الخطی���ب: إیش���لون: إذن أمریك���ا للتنص���ت عل���ى جمی���ع االتص���االت ف���ي الع���الم!، مجل���ة المجتم���ع، ع/١

  .٢٨م، ص١٢/١٢/٢٠٠١
  .٦١م،  ص٩/٢٠٠١، ١٩٣لة الشاھد، ع/) كمال مساعد: أمریكا ترصد العالم، مج٢
/ ١٢، ١٠٤) ندیم عبده: األنظمة الحدیثة للمخ�ابرات، ف�ي: ع�رض للكت�اب م�ن قب�ل أن�ور إب�راھیم، مجل�ة حص�اد الفك�ر، ع/٣

  .٦٠م، (القاھرة: مركز اإلعالم العربي)، ص٢٠٠٠
  ١٩،ص٣٥٥،٢١/١٠/١٩٩٦وكالة عالمیة لألمن األمریكي، قضایا دولیة، ع/ FBI) طارق األعظمي: ٤
  .٣٢) محمود الخطیب: إیشلون: إذن أمریكا للتنصت، مرجع سابق، ص٥
  .٦١) كمال مساعد: أمریكا ترصد العالم، مرجع سابق، ص٦
  .٢٥) انطوان زحالن: تقانة المعلومات، مرجع سابق، ص٧



  

 

١٥٤

المعلومــات المخابراتیـــة وتــم انتهاكـــات صــارخة لحقـــوق اإلنســان باســـم المحافظــة علـــى 

) كان (مجلس العالقـات الخارجیـة) یـدعو ١٩٩٦األمن ومحاربة "اإلرهاب".ومنذ عام (

لى رفع القیود المفروضة على استخدام وكالة المخـابرات المركزیـة األمریكیـة الحكومة إ

(CIA) الصحفیین ورجـال الـدین للعمـل كجواسـیس لهـا وهـو مـا یعتبـر دعـوة صـریحة ،

  )١(إلى العودة إلى سیاسات التدخل المباشر في شؤون الدول األجنبیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  د الحرب الباردةفي مرحلة ما بعة الغربیة ركزیالم

بعــد انتهــاء مرحلــة الحــرب البــاردة، وزوال نظــام القطبیــة الثنائیــة بــین المعســكر مــدخل: 

الشرقي بقیادة االتحاد السوفیتي، والمعسكر الغربـي بقیـادة الوالیـات المتحـدة األمریكیـة، 

 وانتصار المعسكر الثاني وسیطرة الوالیات المتحـدة شـبه الكاملـة علـى العـالم و...الـخ.

أثـارت هـذه التطـورات الكبیـرة جـدًال فكریــًا وسیاسـیًا بـین قـادة الفكـر، وأسـاتذة العلــوم فقـد 

السیاســـیة واالجتماعیـــة، والعالقـــات الدولیـــة، ورجـــال األعـــالم والسیاســـیة فـــي الوالیـــات 

حـول مسـتقبل النظـام  )٢(المتحدة األمریكیـة بصـفة خاصـة والعـالم الغربـي بصـفة عامـة.

قــات الدولیــة فــي المرحلــة القادمــة، وآفــاق النظــام العــالمي الجدیــد الــدولي، وطبیعــة العال

  الذي بشر به بعد مرحلة الحرب الباردة.

                                                           
  م.٥/٣/١٩٩٦، ١١٩٠) محمد دلبح: تجنید الصحفیین ورجال الدین للعمل كجواسیس، مجلة المجتمع، ع/١
) خیر الدین العایب: في ظل البحث عن التكتالت الدولیة، صراع الحضارات.. ومص�الح ال�دول، جری�دة البی�ان اإلماراتی�ة، ٢

  }.http://www.albayan.co.ae{ ، في موقع "البیان" على شبكة إنترنت ٢٣/٩/٢٠٠٠
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فالمؤلفــات التــي قــدمت مثــل "نهایــة التــاریخ" لـــ"فوكویاما" و"صــراع الحضــارات" 

ـــــ"بول كینیــــدي"، و"حضــــارة الموجــــة  لـــــ"هنتنجتون" و"صــــعود وهبــــوط القــــوى العظمــــى" ل

، و"خارج حدود السیطرة" لـ"بریجنسكي"، و"الفوضى بعد الحرب الباردة" الثالثة" لـ"توفلر"

ـــ"روبرت كــابالن"، وكتــب أخــرى مــن تلــك التــي بــرزت خــالل الســنوات األخیــرة، تــأتي  ل

ضـــمن ســـیاق المشـــروع الفكـــري فـــي الـــدول المتقدمـــة لفهـــم طبیعـــة اللحظـــة الحضـــاریة 

ا المســــــــــــتقبلیة المســــــــــــتجدة واستكشــــــــــــاف آفاقهــــــــــــا وفرصــــــــــــها وتحــــــــــــدیاتها ومســــــــــــاراته

ونظــرًا لضــخامة التغییــرات والتطــورات التــي حــدثت وتحــدث، تعــد مســألة ،)١(المحتملــة.

تشــخیص وتعریــف النظــام الــدولي الــراهن فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة واحــدة مــن 

اكثــــر المســــائل المحیــــرة لعلمــــاء العالقــــات الدولیــــة، وكمــــا تــــرى "د. هالــــة ســــعودي" أن 

لمرحلة باعتبارها مرحلة "ما بعـد الحـرب البـاردة" تعكـس صـعوبة التسمیة الشائعة لهذه ا

فالوصــف المســتخدم یشــیر إلــى أنهــا تختلــف عــن المرحلـــة  )٢(تشــخیص هــذه المرحلــة.

السابقة، فهو وصف للمرحلة الحالیة من تطور النظام الدولي بالمخالفـة، ولـیس وصـفًا 

  لها بما فیها وما یمیزها..

ر إلــى أبـــرز مالمــح مرحلــة مـــا بعــد الحـــرب ولكــن مــع ذلـــك كلــه یمكــن أن نشـــی

الباردة، وهي: مرور العالقات الدولیة بحالة من السیولة والغموض، وتزاید التناقضـات 

في المجتمع الدولي بین االتجاه إلى العولمة والتكامل، وبین ظواهر التفتیت والتشـرذم، 

الشـــاملة للدولــــة، وتراجـــع األهمیـــة النســــبیة لعامـــل القـــوة العســــكریة فـــي مقومـــات القــــوة 

وتنــامي أهمیـــة العامـــل االقتصـــادي والتكنولـــوجي، وزیـــادة ظـــاهرة االعتمـــاد االقتصـــادي 

المتبادل بین الدول، وانسحاب المفهوم التقلیدي للسیادة القومیة المطلقة للدولة، وبـروز 

ــــــــــة والمجتمــــــــــع  ــــــــــة وحقــــــــــوق اإلنســــــــــان والبیئ ــــــــــة كالدیمقراطی قــــــــــیم سیاســــــــــیة واجتماعی

كــل ذلــك ظهــور خــط مــن التطــور العــالمي ینــزع إلــى تحقیــق نــوع مــن ورافــق ،)٣(المــدني.

 )٤(تنمـیط المجتمعــات المعاصـرة بتــأثیر قواعـد العولمــة السیاسـیة واالقتصــادیة والثقافیــة.

ونظـــرًا لســـیطرة الوالیـــات المتحـــدة وتفردهـــا كقـــوة عظمـــى بالمبـــادرة فـــي النظـــام الـــدولي، 
                                                           

  .٤٣)، ص ١٩٩٩إلشعاع، ) د. محي محمد مسعد: ظاھرة العولمة: األوھام والحقائق (القاھرة: مكتبة ا١
) د. ھالة سعودي (محررة): الوطن العرب�ي والوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة، (الق�اھرة: معھ�د البح�وث والدراس�ات العربی�ة، ٢

  .١١)، ص ١٩٩٦
) عب��د الم��نعم طلع��ت: إدارة المس��تقبل: الترتیب��ات اآلس��یویة ف��ي النظ��ام الع��المي الجدی��د، (الق��اھرة: الھیئ��ة المص��ریة العام��ة ٣

  .٨)، ص ١٩٩٨للكتاب، 
  .٣٠، ص ٢١/٦/٢٠٠١، ٩٤٨٢) السید یس: استشراف مستقبل العالم، صحیفة االتحاد اإلماراتیة، ع/ ٤
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كــز" الــذي تــدور حولــه األطراف.ویؤكــد وقیادتهــا للــدول الغربیــة، جعلــت مــن نفســها "المر 

الباحث اإلنجلیزي البارز "باري بوزان" هذه المسـألة، ویقـول: (الحقیقـة األعمـق هـي أن 

  )١(المركز قد أصبح اآلن أكثر سیادة والمحیط أكثر تبعیة عن أي وقت مضى).

إذا كانــت هــذه النقــاط تعكــس المالمــح العامــة لهــذه المرحلــة، فإنهــا وكمــا أشــرنا 

ًا تختلــــف اختالفــــًا واضــــحًا عــــن المرحلــــة الســــابقة فــــي العالقــــات الدولیــــة والنظــــام ســـابق

العالمي.وكمــا یقــول "د.عبــد المــنعم ســعید": (إذا تحــدثنا عــن النظــام العــالمي یجــب أن 

نتعرض لثالث نقاط هامة وهي هیكل النظـام وأنمـاط التفـاعالت الدولیـة والموضـوعات 

علـى ذلـك نـرى أنـه مـن الضـروري إجـراء مقارنـة بـین  وبناءاً  )٢(الرئیسیة للنظام الدولي)

  )٣( النظامین القدیم والجدید حسب األنماط السائدة فیهما حسب الجدول التالي:
  

  

  

  النظام العالمي الجدید  النظام العالمي القدیم  األنماط السائدة  ت

  شمال / جنوب  شرق / غرب  نمط االنقسامات  ١

  الت تجاریةتكت  تكتالت عسكریة  نمط التكتالت  ٢

صراعات أیدیولوجیة/   نمط الصراعات  ٣

  سیاسیة

  صراعات تجاریة/ اقتصادیة

  التهدید البیئي، محاربة اإلرهاب   التهدید النووي  نمط األولویات  ٤

نمط التفاعالت   ٥

  السیاسیة

  تسویات  صراعات

نمط التفاعالت   ٦

  العسكریة

  نزع السالح  سباق تسلح

  أحادي أو تعددي األقطاب  ثنائي األقطاب  نمط األقطاب  ٧

  حكومات دیمقراطیة  حكومات سلطویة/ شمولیة  نمط الحكومات  ٨

                                                           
  .١٣٧صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص ) ١
  .٢٦ – ٢٥) د. عبد المنعم سعید: العرب ومستقبل النظام العالمي، مرجع سابق، ص ٢
  .٥٨، ص١٢٤،٤/١٩٩٦هللا: النظام العالمي الجدید: الحقائق واألوھام، مجلة السیاسیة الدولیة، ع/ ) د.عبد الخالق عبد ٣
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  اللیبرالیة االقتصادیة والسیاسیة  الرأسمالیة / االشتراكیة  نمط األیدیولوجیات  ٩

  

ــــات المرحلــــة ظهــــرت نظریــــات مــــن  ونتیجــــة لكــــل مــــا ســــبق، واســــتجابة لمعطی

لبحـــوث والدراســـات فـــي الوالیـــات المتحـــدة، األوســـاط السیاســـیة واالســـتراتیجیة ومراكـــز ا

تفسر األوضاع القائمة وتتنبأ بالمسـتقبل، ولكـن انطالقـًا مـن الـدور المحـوري والمركـزي 

للغرب، والموقع القیادي للوالیات المتحدة األمریكیة.وال یخفى أنـه فـي الـدول الرأسـمالیة 

ـــــ ـــــاهیم الســـــوق ومق ـــــات السیاســـــیة كبضـــــاعة اقتصـــــادیة بمف ـــــربح تعامـــــل النظری اییس ال

والخســارة، وتقــوم الماكینــة اإلعالمیــة الضــخمة بالدعایــة للنظریــات التــي تجــدها مربحــة 

وتتماشى مع سیاسات الدولة الخارجیة.فمثًال، یقـول  )١(والتي یجدها الرأي العام جذابة.

"د. مســـعود ضـــاهر": (بعبـــارة مـــوجزة، یمكـــن القـــول أن هـــاتین المقـــولتین حـــول "نهایـــة 

م الحضــارات" ال یمكــن أن تحظیــا بــأي احتــرام نظــري یجعلهمــا قــابلتین التــاریخ" "وصــدا

للنقــــاش، لــــو لــــم یعبــــرا عــــن أهــــداف سیاســــیة أیدیولوجیــــة ذات ارتبــــاط وثیــــق بالســــیطرة 

  )٢(األمریكیة الراهنة على العالم).

وارتبــاط النظــریتین بالسیاســیة األمریكیــة واضــحة، فعنــدما أعلــن "فوكویامــا" عــن 

م، لـم یكـن ١٩٨٩نتصار الغرب ونموذجه اللیبرالي، في صیف العالم "نهایة التاریخ" با

ــــاء االتحــــاد  ــــرلین قــــد ســــقط فعــــًال، وكانــــت ال تــــزال تفصــــلنا ســــنتان عــــن اختف جــــدار ب

الســـــوفیتي. أمـــــا عنـــــدما توقـــــع "هنتنجتـــــون" تحـــــول صـــــراعات المســـــتقبل إلـــــى "صـــــدام 

، وكــان م، فقــد كــان كــل شــيء قــد انقلــب وظهــر١٩٩٣الحضــارات"، فــي صــیف العــالم 

یقـول "د. مـاهر الشـریف"  الغرب قد ضمن انتصاره. فكیف یمكن تفسیر هذه المفارقـة؟

قد یكون من ضمن التفاسیر، وال سـیما إذا قبلنـا الفكـرة القائلـة بـأن اسـتراتیجیة الوالیـات 

المتحدة الكونیـة تحتـاج دومـًا إلـى فبركـة العـدو. وعلیـه، قـد یكـون وراء اإلعـالن المبكـر 

رغبـــة فـــي تســـریع عملیـــة القضـــاء علـــى العـــدو الشـــیوعي، وبعـــد تحقـــق عـــن االنتصـــار 

االنتصـــار الفعلـــي علـــى هـــذا العـــدو وخوفـــًا مـــن نشـــوء حالـــة مـــن االســـترخاء السیاســـي 

                                                           
، ٢٦، الس����نة/١١٩٢) ھش���ام العوض����ي: اإلس���الم والغ����رب: الص���راع للبق����اء أم الح���وار لل����دعوة، مجل���ة المجتم����ع، ع/ ١

  .٤٦، ص ١٩/٣/١٩٩٦
صر العولمة األمریكیة، في: د. فخري لبی�ب (مح�رر): أوراق ) د. مسعود ضاھر: صدام الحضارات كمقولة أیدیولوجیة لع٢

  .٣٥٠)، ص ١٩٩٧ومداخالت المؤتمر الدولي حول صراع الحضارات و حوار الثقافات، (القاھرة: مطبوعات التضامن،
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والفكري، سارع "هنتنجتون" إلى إعطاء بعد جدید للصراع من خالل عدو جدیـد متمثـل 

لمركــز" تخیــر األطــراف وهــذه النظریــات التــي تصــدر مــن "ا، )١(فــي اإلســالم هــذه المــرة.

بــین القبــول أو الــرفض، فمــثًال، علــى الرافضــین ألطروحــة "صــدام الحضــارات". وهــي 

أســلوب الترهیــب القبــول بأطروحــة أخــرى تقــول أن العــالم الیــوم تحكمــه حضــارة واحــدة 

تحـــت شـــعارات العولمـــة والقریـــة الصـــغیرة والحضـــارة اإلنســـانیة الواحـــدة، أي الترغیـــب 

ارة الواحدة القائمـة اآلن الغربیـة فـي مالمحهـا وسـماتها، واألمریكیـة باالنتماء إلى الحض

فــي قیادتهــا وفــي توظیفهــا. وعلیــه ســنتناول فــي هــذا الفصــل تلــك النظریــات مــن خــالل 

  اآلتیة: الدالالت

  

  المبحث األول

  نهایة التاریخ وتتویج المركزیة الغربیة

  

اقشتها، من الضروري إلقاء قبل البدء بسرد أهم أطروحات نظریة نهایة التاریخ ومن

الضــوء علــى البعــد التــاریخي لمفهــوم نهایــة التــاریخ، والظــروف السیاســیة الدولیــة التــي 

  مهدت لظهور نظریة "فوكویاما" حول نهایة التاریخ.

إن إشــــكالیة نهایــــة التــــاریخ، هــــي إشــــكالیة كامنــــة فــــي الفكــــر الــــدیني والفلســــفي 

الحضـــــارة الغربیـــــة منـــــذ عصـــــر  الغربـــــي، ولكنهـــــا تتحـــــول إلـــــى موضـــــوع أساســـــي فـــــي

مــــرات عدیــــدة قبــــل ظهــــور  -فلســــفیاً -وفــــي الواقــــع، لقــــد انتهــــى التــــاریخ  )٢(النهضــــة.

"فوكویامــا"، بدایــة مــن "القــدیس أوغســطین" وفكرتــه عــن "مدینــة اهللا"، وعنــد "مكیــافیللي" 

في عصر النهضة وفكرته عن "األمة"، وعند "نور العقل" لـ"فولتیر"، و"طبیعـة اإلنسـان 

جتماعیــة الالجتماعیـــة" عنـــد "كانــت"، و"كمـــال الدولـــة البروســیة" عنـــد "هیجـــل"، هـــذا اال

ویمكن مالحظتها فـي الیوتوبیـات . )٣(باإلضافة إلى "المجتمع الالطبقي" عند "ماركس".

الكثیرة فـي الفكـر الغربـي، مثـل: یوتوبیـا "تومـاس مـور" ویوتوبیـا "كامبـانیال" عـن "مدینـة 

                                                           
) د. م�اھر الش��ریف: أطروحت��ا نھای��ة الت��اریخ وص��دام الحض��ارات: ع�رض نق��دي، ف��ي: د. فخ��ري لبی��ب (مح��رر): ص��راع ١

  .٢٦٠ت أم حوار الثقافات؟، مرجع سابق، ص الحضارا
  .٢٦٠) د. عبد الوھاب المسیري: الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، مرجع سابق، ص ٢
  .٩)، ص ١٩٩٣) فرانسیس فوكویاما: نھایة التاریخ واإلنسان األخیر، ت: د. حسین الشیخ، (بیروت: دار العلوم، ٣



  

 

١٥٩

كمـــــــا یقـــــــول و  س بیكـــــــون" عـــــــن "اطالنطـــــــیس الجدیـــــــدة".الشـــــــمس"، ویوتوبیـــــــا "فرانســـــــی

"هنتنجتـون": (ینتهـي التـاریخ مـرة علـى األقـل فـي تـاریخ كـل حضـارة، وأحیانـًا أكثـر مــن 

مرة. وعندما تنشأ دولة الحضارة العالمیـة یغشـى بصـر شـعبها مـا یطلـق علیـه "تـوینبي" 

 )١(تمـع اإلنسـاني)."سراب الخلود" ویصبح مقتنعًا بأن مـا لدیـه هـو الشـكل النهـائي للمج

وربما یكون "هیجل"، وفي حـدود الفلسـفة الغربیـة، هـو أفضـل مـن قـدم صـیاغة نظریـة ،

لمعنى "نهایة التـاریخ"، إذ یمكـن للتـاریخ أن ینتهـي، بعـد أن یأخـذ تجسـیده األخیـر، فـي 

  الثورة الفرنسیة، أو "نابلیون"، أو الدولة البروسیة.

طلقهــــا "هیجـــل" أبــــان اجتیــــاح "نــــابلیون" فـــي الحقیقــــة إن مقولــــة نهایـــة التــــاریخ أ

". فــرأى "هیجــل" فــي الحــدث النــابلیوني Iena) بعــد معركــة "إیانــا ١٨٠٦أللمانیــا عــام (

اتحـــادًا للعقـــل المـــدبر والقـــوة القـــادرة علـــى صـــناعة التـــاریخ، فعـــده بـــذلك نموذجـــًا رائـــدًا 

ــا ــة للبقــاء حتــى نهایــة الت ولهــذا فــإن  )٢(ریخ.ومــدخًال لبنــاء دولــة دیمقراطیــة لیبرالیــة قابل

ــــة، والمســــاواة  ــــدیالكتیك الرمــــزي "للحری ــــل ال ــــد لهــــا، تمث ــــة، و"نــــابلیون" قائ ــــة الثوری الدول

ـــذاتي المتطـــرف "الحریـــة"، مـــع  ـــة التـــي یتصـــالح فیهـــا ال واألخـــوة". "فـــاالخوة" هـــي الكلی

  الموضوعي المتطرف "المساواة".

قســم مراحـــل ومفهــوم نهایــة التـــاریخ موجــود أیضـــًا لــدى "كـــارل مــاركس"، حیـــث 

ـــة  ـــة الخامســـة وهـــي المرحل ـــى خمســـة مراحـــل، وجعـــل المرحل ـــاریخ البشـــري إل تطـــور الت

الشــــیوعیة نهایــــة التــــاریخ، حیــــث ینتهــــي فیهــــا الصــــراع بــــین الطبقــــات وهــــي المجتمــــع 

ـــد عـــن االســـتغالل. ـــاریخ اإلنســـاني البعی ـــة الت ـــد كتـــب عـــالم  الالطبقـــي ویعتبرهـــا بدای وق

)، كتابـًا بعنـوان "نهایـة األیـدیولوجیات" ١٩٦٠عـام (االجتماع األمریكي "دانیل بل" فـي 

وكان تعبیره األیدیولوجي هذا إعالنًا عن موت البشر وانتصار األشـیاء، حیـث التقنیـة، 

 .Aكمــا التقــدم العلمــي، صــانعة للبشــر وخالقــة لألزمــة.. وقــد أكــد "ألكســندر كوجیــف 

Kojive ــــة مــــن الممكــــن أن تكــــون ــــة المتجانســــة العالمی ــــة مــــن "، أن الدول آخــــر مرحل

  )٣(التاریخ اإلنساني.

                                                           
  .٤٨٧رجع سابق، ص ) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، م١
  .١٥/١١/١٩٩٨) د. مسعود ضاھر: التاریخ بین األیدیولوجیة والعلم، جریدة الشرق األوسط، ٢
  .٢٤٣) فرانسیس فوكویاما: نھایة التاریخ، مرجع سابق، ص ٣
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ونرى مدى تأثیر كل من "هیجل" و"كوجیف" وفالسفة التنویر على "فوكویامـا"، مـن 

خــالل اســتخدامه لمفــردات ومفــاهیم هــؤالء. فمــثًال، اقترنــت نهایــة التــاریخ بالدیمقراطیــة 

ــــراف اســــتعارة مــــن "هیجــــل"، وتحقیــــق المجتمــــ ع اللیبرالیــــة واســــتخدام الرغبــــة فــــي االعت

اللیبرالي مستقاة من كتابات عـدد كبیـر مـن فالسـفة التنـویر فـي عصـر النهضـة والثـورة 

وهكــذا  الفرنســیة الكبــرى، وأخیــرًا تعبیــر "اإلنســان األخیــر" مســتقاة مــن فلســلفة "نیتشــة".

یحـــاول "فوكویامـــا" عبثـــًا أن یصـــطف إلـــى جـــوار هیجـــل ومـــاركس وكونـــت، وٕاذا كانـــت 

ربطتـه معهـم بربـاط وثیـق، ففكـرة نهایـة التـاریخ موصـولة إمكاناته ال تسعفه فإن غایاته 

بـــــ"النهایات" التــــي قــــال بهــــا أولئــــك.. ولكــــن أن خطــــاب "فوكویامــــا" یفتقــــر تمامــــًا لقــــوة 

الفـــــروض وعمـــــق التحلـــــیالت التـــــي نجـــــدها عنـــــد كـــــل مـــــن "كانـــــت وهیجـــــل ومـــــاركس 

  )١(وكونت".

"فوكویامـا"، فإنـه  وأما على صعید األحداث السیاسیة العالمیـة التـي رافقـت أطروحـة

مما الشك فیه، أنه ترتب على االنهیـار السـریع لالتحـاد السـوفیتي وغیابـه عـن السـاحة 

الدولیة، وظهور الخلل فـي النسـق الـدولي بسـیطرة أمریكـا والغـرب علـى السـاحة، ترتـب 

ـــى  ـــیم الدیمقراطیـــة الغربیـــة وحتمیـــة فرضـــها عل علـــى ذلـــك إحســـاس الغـــرب بانتصـــار ق

ویصــــف  )٢(جــــه مــــن وجــــوه الهیمنــــة الغربیــــة وبســــط النفــــوذ والقــــیم.المجتمــــع الــــدولي كو 

تصـاعدت  ١٩٨٩الرئیس األمریكي األسبق "نیكسون" هذه األحـداث ویقـول: (فـي عـام 

آمالنــا مـــع وقـــوع األحـــداث التاریخیــة الكبـــرى الواحـــد تلـــو اآلخــر، لقـــد انهـــارت األنظمـــة 

ــــــ ــــــرلین، واتخــــــذ ال ــــــا الشــــــرقیة، وســــــقط جــــــدار ب ــــــي أوروب رئیس الســــــوفیتي الشــــــیوعیة ف

"جورباتشــوف" إصــالحات سیاســیة، وشــاعت فــي وســائل اإلعــالم الرســمیة والجامعــات 

  )٣(وأوساط الفكر قناعة ببروز نظام عالمي جدید یسوده السالم والحریة).

، ألقــــى "فرانســــیس فوكویامــــا " فــــي جامعــــة ١٩٨٩وفــــي هــــذه األثنــــاء وتحدیــــدًا فــــي 

" The National Interestنشـرتها مجلـة " "شیكاغو" محاضرة بعنوان "نهایة التـاریخ"

) صــفحة. والواقــع أن دافــع "فوكویامــا" كــان دافعــًا سیاســیًا، فهــو ١٦والتــي لــم تتجــاوز (

أساســًا مفكــر اســتراتیجي مــع مؤسســة "رانــد" لألبحــاث وهــي قریبــة مــن دوائــر الخارجیــة 

                                                           
  .٤٥) د. عبد هللا إبراھیم: المركزیة الغربیة، مرجع سابق، ص ١
  .٤٧المتحدة، مرجع سابق، ص ) د. حیدر حسن حاج الصدیق: دور منظمة األمم ٢
  .٢٠)، ص ١٩٩٢) رتشارد نكسون: أمریكا والفرصة التاریخیة، ت: د. محمد زكریا إسماعیل، (بیروت: مكتبة بیسان، ٣



  

 

١٦١

ـــى وزارة الخارجیـــة فـــي فتـــرة نشـــر مقال ـــم أنـــه انتقـــل إل ـــدفاع فـــي أمریكـــا. ث ـــة وال تـــه "نهای

التــاریخ". وكــان قبــل ذلــك قــد حصــل علــى الــدكتوراه فــي موضــوع "السیاســیة الســوفیاتیة 

في الشرق األوسط". واألكثر أهمیة من ذلك كله هو أن الظـرف السیاسـي كـان مالئمـا 

  )١(ألطروحته.

ومهما یكن عدد المقوالت التي یتكئ علیهـا الفكـر الغربـي ومضـمونها، فإنهـا تحمـل 

ویرجــع  )٢(ن أساســیین، همـا: أیــدیولوجیا االنتصــار وأیـدیولوجیا الخــالص.دائمـًا عنصــری

األول إلــى میــدان السیاســة ویعلــن االنتصــار للغــرب علــى مــن ســواه، ویرتــد الثــاني إلــى 

تبشــیریة، تخبــر عــن انتصــار الخیــر علــى الشــر، وعــن دور -میــدان أیــدیولوجیا الهوتیــة

  واستقراره. الرجل األبیض في قیادة العالم، وتأمین سالمته

)، فـي لقـاء مـع وكالـة "أورنیـت ١٩٩٢لذلك یقول "فوكویاما" بعد صدور كتابه فـي (

ــــرن العشــــرین: إبــــادة  ــــي أمریكــــا أضــــخم انتصــــار فــــي نهایــــة الق ــــرس": (لقــــد حققنــــا ف ب

الشــیوعیة، وســحق العــراق، وال أحــد یشــك اآلن فــي أن أمریكــا هــي زعیمــة العــالم، نحــن 

مــن كــل ذلــك، ســنتناول أطروحــات فوكویامــا فــي أربعــة  وانطالقــاً ، )٣(األقــوى واألعظــم).

  أساسیة، وهي: نقاط

ــة:أوال ــة اللیبرالی ــى الدیمقراطی ــق إل ــوجي طری یعتقــد "فوكویامــا" بــأن  : التطــور التكنول

العلــم الطبیعــي والتطــور التكنولــوجي الــذي أحدثــه وطــوره الغــرب الرأســمالي یــؤدي إلــى 

یات. وأن الثقافة السیاسیة المالئمة مـع هـذا االنتصار على غیره من النظم واألیدیولوج

التطــور التكنولــوجي هــي الثقافــة اللیبرالیــة والنظــام الــدیمقراطي. (بمعنــى آخــر لمــا كــان 

العلــم عملیــة تراكمیــة ذات منحــى صــاعد، وأن الغــرب الرأســمالي هــو الــذي طــور العلــم 

العلوم الحدیثـة  ویرى "فوكویاما" بأن منطق)٤(المعاصر، فإن المستقبل سیكون للغرب).

التقدمیة یهیئ المجتمعات اإلنسانیة فقـط لتقبـل الرأسـمالیة، ویسـتطیع النـاس مـن خاللـه 

رؤیة مصـالحهم االقتصـادیة بوضـوح.ویقول: (إن التكنولوجیـا والتنظـیم العقالنـي للعمـل 

                                                           
  .٥٠، ص ١٤/٣/١٩٩٢، ٤٢٢) ع. ح: وجھاً لوجھ مع نھایة التاریخ، مجلة العالم، لندن، ع/١
  .٤، ص ١٩٩٥، تموز/ آب/ ٤جیة نھایة التاریخ، مجلة الطریق، ع/) د. فیصل دراج: النظام الدولي الجدید وأیدیولو٢
  .٧) فرانسیس فوكویاما: نھایة التاریخ، مرجع سابق، ص ٣
  .٥٠) المرجع نفسھ: ص ٤
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هــي الشــروط المســبقة لعملیــة التصــنیع التــي تســفر بــدورها عــن ظــواهر اجتماعیــة مثــل 

  )١(روقراطیة).التحضر والبی

ولكــن الســؤال المهــم هــو: هــل تــؤدي آلیــة العلــوم الطبیعیــة الحدیثــة إلــى الدیمقراطیــة 

اللیبرالیـــة؟ بتعبیـــر آخـــر: إذا كـــان منطـــق التصـــنیع المتقـــدم الـــذي یحـــدده علـــم الطبیعـــة 

الحــدیث یخلــق اســتعدادًا قویــًا لصــالح الرأســمالیة واقتصــادیات الســوق، فهــل یقــدم أیضــًا 

یجیـب "فوكویامـا" باإلیجـاب علـى السـؤال  اركة دیمقراطیـة فـي الحكـم؟حكومة حـرة ومشـ

الســابق، ویــأتي بأمثلــة علــى أن التطــور االقتصــادي والمســتویات التعلیمیــة لهــا عالقــة 

ـــك فـــي منـــاطق كثیـــرة مـــن العـــالم، مثـــل،  وطیـــدة مـــع ظهـــور وترســـیخ الدیمقراطیـــة، وذل

ویضــیف  آســیا والیابــان وغیرهــا.جنــوب أوروبــا "الیونــان، أســبانیا وبرتغــال" وأیضــًا فــي 

"فوكویامــا" إلــى تلــك األمثلــة، ثالثــة حجــج مختلفــة لشــرح العالقــة بــین عملیــة التصــنیع 

  المتقدمة والدیمقراطیة اللیبرالیة، وهي:

الحجــة األولــى هــي الحجــة الوظیفیــة، وهــي أن الدیمقراطیــة وحــدها قــادرة علــى تخفیــف  -أ

یخلقهـا االقتصـاد الحـدیث. وقـد تبنـى هـذه  حـدة المصـالح المتضـاربة والمتصـارعة التـي

الحجــة وبقــوة "تــالكوت بارســونز" الــذي اعتقــد أن الدیمقراطیــة عالمیــة التطــور فــي كــل 

  المجتمعات.

الفكرة الثانیة لها عالقة باتجـاه الـدكتاتوریات أو حكومـة الحـزب الواحـد نحـو التـدهور  -ب

  مجتمع تكنولوجي متقدم. عبر الزمن، والتدهور األسرع عندما تواجه بمهمة إدارة

أما آخر وأهم نقطة وهي أن التصنیع الناجح ینتج مجتمعات "متوسـطة الطبقـة"، وأن  -ج

المجتمعات متوسطة الطبقة تطلب المشاركة السیاسیة، والمسـاواة فـي الحقـوق. ویعقـب 

على هذه الحجج ویتوصل إلى نتیجة بأنه لیس من الضرورة أن تؤدي الحجة الوظیفـة 

بــین الحكومــات الدكتاتوریــة والقــوى الصــاعدة إلــى الدیمقراطیــة بشــكل مطلــق. والصــراع 

ولكنــه علــى صــعید واســع أن ظهــور الطبقــات الوســطى تتطلــب وجــود جــو مــن الحریــة 

  )٢(والدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة الفاعلة.
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ـــــین التطـــــور التكنولـــــوجي  ـــــرن ب ـــــأن "فوكویامـــــا" یق ـــــى اســـــتنتاج ب ـــــود إل ـــــك یق كـــــل ذل

  في إطار الرأسمالیة بالذات، وینكر وجود ذلك في أي نظام آخر. والدیمقراطیة

ال شك في أن التطور التكنولوجي هو نتیجة لتطـور الحیـاة البشـریة وهـي نـاتج عـن 

تراكمـات كبیــرة ســاهمت فیهــا جمیــع الشــعوب إلــى أن وصــلت فــي الوقــت الحاضــر إلــى 

  نتائج مدهشة ومذهلة وغیر متصورة في أغلب األحیان.

ســألة االنتفــاع بهــذه التكنولوجیــا واســتخداماتها فــي خدمــة اإلنســان ومصــالح إال أن م

البشــریة بأكملهــا مســألة مهمــة تقــع فــي موقــع الهــدف األكبــر للتطــور التكنولــوجي. لــذا 

فإننــا نــرى أنــه باإلضــافة إلــى البعــد اإلیجــابي للتطــور التكنولــوجي واســتخداماته المفیــدة 

نســـان والتســـهیالت التـــي قـــدمتها فـــي المجـــاالت والتطـــورات التـــي أحـــدثتها فـــي حیـــاة اإل

االقتصادیة والسیاسیة والثقافیـة وتـوفیر االسـتهالك وتـوفیر الوقـت، هنـاك آثـار وجوانـب 

وترجع هذه اآلثار السلبیة في أساسها إلى االستخدام  وأبعاد سلبیة أیضًا لهذه الظاهرة.

سـمالیین والشـركات الكبـرى السلبي من قبل المسـیطرین علـى التكنولوجیـا المتمثلـین بالرأ

  والدول الصناعیة التي ال تبحث في جملتها إال عن أكبر ربح وأكبر إنتاج مادي لها.

من هنا یطرح مؤلفًا كتاب "فـخ العولمـة" تصـورًا مخالفـًا لمـا طرحـه "فوكویامـا" حـول 

انتصــار الرأســمالیة ونهایــة التــاریخ، وذلــك بتأكیــدهما علــى أن نــداء العصــر الجدیــد هــو 

نقــــذ نفســــه مــــن یســــتطیع ذلــــك، ولكــــن مــــن هــــو هــــذا الــــذي یســــتطیع ذلــــك؟ فانتصــــار لی

الرأســـمالیة ال یعنـــي أبـــدًا نهایـــة التـــاریخ التـــي تحـــدث عنهـــا "فوكویامـــا". إنمـــا هـــو یعنـــي 

نهایـــة ذلـــك المشـــروع المســـمى بكـــل جـــرأة وغـــرور الحداثـــة. فثمـــة فعـــًال تحـــول تـــاریخي 

بل صار التدهور االقتصادي والتدمیر البیئي بأبعاد عالمیة، إذ لم یعد التقدم والرخاء، 

واالنحطـــاط الثقـــافي، هــــي األمـــور التــــي تخـــیم بطابعهــــا علـــى الحیــــاة الیومیـــة للغالبیــــة 

  )١(العظمي من البشریة.

یقــول "د. جــالیوس نیمــوس" خبیــر التعلــیم األمریكــي: (لقــد اســتطعنا خــالل الثالثــین 

شــریة خــالل القــرون الماضــیة كلهــا. ســنة الماضــیة أن نحقــق تقــدمًا یعــادل مــا حققتــه الب

ولكــن بعــد انتهـــاء الحــرب البــاردة اكتشـــفنا أمــرًا خطیـــرًا، وهــو أننــا خـــالل الثالثــین ســـنة 

الماضـیة أیضــًا نسـینا اإلنســان فانتشـرت الجریمــة والمخـدرات والتفكــك األسـري، وغیرهــا 
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یحـافظ من األمراض االجتماعیة. واصـبح السـؤال لـدینا، هـل یسـتطیع الجیـل القـادم أن 

ــذا بــدأنا التفكیــر فــي صــیاغة اإلنســان مــرة أخــرى  علــى مــا حققنــاه مــن تقــدم علمــي؟ ول

فالتنـاقض واضـح إذن، "فوكویامـا" یتحـدث عـن "اإلنسـان  )١(للدخول إلى القـرن القـادم).

األخیــر" ولكــن نجــد الخبیــر فــي التعلــیم یتحــدث عــن التفكیــر فــي صــیاغة اإلنســان مــرة 

ویعلق "د. عبد الوهاب المسـیري" . ثین سنة الماضیة!!أخرى، بعد أن نسي خالل الثال

على استغالل "فوكویاما" منطق العلم الطبیعي في نظریته ویقول: (یسـتخدم "فوكویامـا" 

نمـــــوذج العلـــــوم الطبیعیـــــة لتفســـــیر التـــــاریخ. فـــــالعلوم الطبیعیـــــة الحدیثـــــة تمثـــــل النشـــــاط 

ــال نمو والتــراكم والغائیــة، االجتمــاعي المهــم الوحیــد الــذي یجمــع النــاس علــى أن یتســم ب

ومــن ثــم یقــدر "فوكویامــا" أن منطــق العلــوم الطبیعیــة الحدیثــة یبــدو وكأنهــا یفــرض علــى 

العــالم الطبیعــة واإلنســان تطــورًا شــامًال یتجــه صــوب الرأســمالیة والســوق الحــرة. أن مــا 

یمكـن تسـمیته "الرأســمالیة العلمیـة"، قــد حلـت محـل مــا كـان یســمى "االشـتراكیة العلمیــة" 

  )٢(لتي كانت تدعي لنفسها شرف تمثیل المبدأ الطبیعي).ا

فـــي نظـــر "فوكویامـــا" أن  :  التحـــوالت االقتصـــادیة تتجـــه إلـــى الســـوق الحـــرة:اثانیـــ

التطــور فــي اتجــاه صــنع القــرار واألســواق غیــر المركزیــة یصــبح حتمیــة ضــروریة لكــل 

كـان ممكنـًا أن االقتصادیات الصناعیة التي تأمل أن تصبح "ما بعد صناعیة"، وبینمـا 

تتبـــع االقتصـــادیات المخططـــة تخطیطـــًا مركزیـــًا نظائرهـــا الرأســـمالیة فـــي عصـــر الفحـــم 

والصلب والصناعات الثقیلة، إال أنها كانت أقل قدرة في التعامـل مـع متطلبـات عصـر 

ـــم تـــنجح هـــذه االقتصـــادیات المركزیـــة فـــي صـــنع القـــرارات االســـتثماریة  المعلومـــات، ول

قائـــل أنـــه فـــي العـــالم االقتصـــادي المعقـــد والـــدینامیكي ومـــا بعـــد  وربمـــا یقـــول العقالنیـــة.

اللینینیــة" كنظــام اقتصــادي مركــزي "معركــة ووترلــو"  -الصــناعي، واجهــت "الماركســیة 

ویرى أیضًا أن التخطیط المركزي یقـوض جانبـًا هامـًا مـن رأس المـال ، )٣(الخاصة بها.

قیـات العمـل یمكـن أن تـدمر مـن اإلنساني، أال وهو أخالقیات العمل، فحتى أقـوى أخال

خـــالل سیاســـات اجتماعیـــة واقتصـــادیة تنكـــر علـــى النـــاس دوافعهـــم الشخصـــیة للعمـــل، 
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بعــد ذلــك  وٕاعــادة ترتیــب هــذه األخالقیــات بعــد تــدمیرها ســیكون مــن الصــعوبة بمكــان.

ینتقـــــل "فوكویامــــــا" إلـــــى قضــــــیة تـــــأثیر التطــــــور التقنـــــي واإلداري علــــــى االقتصــــــادیات 

یرى "فوكویامـا" أن الحكـم الـذي أصـدره  خالل آراء "ریمون آرون". المركزیة، وذلك من

"ریمــــون آرون" بـــــأن التعقـــــد التكنولـــــوجي ســـــوف یقــــوي طبقـــــة المـــــدیرین علـــــى حســـــاب 

األیدیولوجیین والعسكریین وسـیحفر التكنـوقراط قبـر الشـیوعیة بأنفسـهم، أثبتـت التجـارب 

ومـا ال تسـتطیع الشـعوب الغربیـة والتاریخ أن هذه النبوءات في النهایة صحیحة تمامًا، 

  )١(أن تشارك فیه هو المدة الطویلة نسبیًا التي یستغرقها تحقیق مثل هذه النبوءات.

ـــر، والـــذي یتمتـــع  وهكـــذا یـــرى "فوكویامـــا" بـــأن العـــالم االقتصـــادي ذو اإلنتـــاج الكبی

متـع بقـوة بدینامیكیة كبیرة والناتج عن التكنولوجیا المتقدمـة والتنظـیم العقالنـي للعمـل، یت

هائلـــة وتســـتطیع أن تـــربط مجتمعـــات كثیـــرة حـــول العـــالم بعضـــها بـــالبعض اآلخـــر مـــن 

 -وهذه الحجـة تـذهب إلـى أن الطبقـة "العلمیـة  خالل خلق أسواق عالمیة شاملة وحرة.

الفنیة" التي تطالب بإدارة االقتصادیات الصـناعیة الحدیثـة سـوف تطالـب أخیـرًا بتحـرر 

لمــي یمكــن أن یتقــدم فقــط مــن خــالل منــاخ مــن الحریــة سیاســي أكبــر، ألن البحــث الع

  والتبادل المفتوح لألفكار.

ویشیر في هذا السیاق بـأن ظهـور طبقـة الخبـراء الصـناعیین فـي االتحـاد السـوفیتي 

وتعقیبـًا علـى مـا  والصین قد خلق تغیرًا معینًا في صالح األسواق والتحرر االقتصادي.

ل بأن تلك التحوالت والتطورات التي شـهدها العـالم تقدم من آراء "فوكویاما"، یمكن القو 

نحـــو اقتصـــادیات الســـوق وحریـــة التجـــارة والتنـــافس علـــى عضـــویة "الجـــات" و"منظمـــة 

ـــة، وواقـــع  ـــة"، ال یمكـــن تفســـیرها بمعـــزل عـــن الظـــروف السیاســـیة الدولی التجـــارة العالمی

یكیــة وأوروبــا االقتصــاد الرأســمالي العــالمي الــذي تســیطر علیــه الوالیــات المتحــدة األمر 

الغربیــة والیابــان. وكــل ذلــك ال یشــفع للمآســي التــي لحقــت وتلحــق بالــدول النامیــة جــراء 

فبدایــــة لــــم تكــــن تلــــك التحــــوالت ثمــــرة تطــــورات تكنولوجیــــة أو إداریــــة  تلــــك السیاســــات.

لوحــدها، بـــل كانــت ورائهـــا سیاســات واســـتراتیجیات القــوى العظمـــى، وبعضــها حصـــلت 

اســتراتیجیة الوالیــات المتحــدة فــي عهــد الــرئیس "كلنتــون" والتــي فمــثًال، لــو قورنــت  قســرًا.

ترافــــق تلــــك التطــــورات التــــي حــــدثت أو بعــــدها بقلیــــل مــــع أطروحــــة "فوكویامــــا" نجــــدها 
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متطابقـــة تقریبـــًا، فقـــد أعلـــن "أنتـــوني لیـــك" مستشـــار األمـــن القـــومي األمریكـــي فـــي عهـــد 

أ "االحتـواء" هـو مبـدأ )، أن المبدأ الذي سـیحل محـل مبـد٢١/١٢/١٩٩٣"كلنتون" في (

  "التوسع" ویركز مبدأ التوسع على أربعة محاور:

  تقویة مجموعة دیمقراطیات اقتصاد السوق. -أ

  تعزیز الدیمقراطیات الجدیدة القائمة على اقتصاد السوق. -ب

  التصدي لعدوان الدول المعادیة للدیمقراطیة واقتصاد السوق. -ج

صـــاد الســـوق فـــي المنـــاطق التـــي تســـتحوذ العمـــل علـــى تجـــذیر الدیمقراطیـــة واقت -د

  )١(على اهتمامات أمریكا اإلنسانیة.

ویمكـــن مالحظـــة التـــرابط المتواصـــل بـــین "الدیمقراطیـــة" و"اقتصـــاد الســـوق" وكأنهمـــا 

مترادفــان. وقــد تــردد فــي تفســیر انضــمام مزیــد مــن البلــدان النامیــة إلــى اتفاقیــة "الجــات" 

ـــدول المشـــارك ـــدان ١٢٥ة فیهـــا (الســـابقة، والتـــي أصـــبحت عـــدد ال ـــة، أن هـــذه البل ) دول

وفـي ذلـك  تتوقع تحقیق فوائد مـا مـن االنضـمام، أكثـر ممـا تتوقعـه وهـي خـارج إطارهـا.

وكما یرى "نبیـل شـبیب" مغالطـة مزدوجـة، وجههـا األول، أن كثیـرًا مـن البلـدان النامیـة. 

. ترى أنهـا معرضـة لخطـر كبیـر أن لـم تسـتجب لمطالـب تلـك الـدول اسـتجابة الخضـوع

أمـــا الوجـــه الثـــاني، فهـــو أن المســـؤولین ینظـــرون إلـــى مســـتقبل بلـــدانهم النامیـــة، عبــــر 

منظـــــار واحـــــد وهـــــو عالقـــــاتهم بالـــــدول الصـــــناعیة، وٕانمـــــا یصـــــدر ذلـــــك عـــــن سیاســـــة 

ویجــب أن ال نتوقــع بــأن انضــمام البلــدان النامیــة إلــى اقتصــادیات الســوق ، )٢(التبعیــة.

ك ألن أحــد انتقــادات العولمــة االقتصــادیة الحــر یعنــي تكافؤهــا مــع الــدول األخــرى، وذلــ

یركز على أن حریة التجارة والمنافسة المفترضة فیها تقوم على حالـة مـن عـدم التكـافؤ 

بــین اقتصــادیات دول كبــرى وصــغرى، أو بــین شــركات عمالقــة وأخــرى وطنیــة صــغیرة 

التـي في ظل قواعد تضعها مؤسسات واتفاقات عالمیة أبرزها منظمة التجارة العالمیـة، 

تســــیطر علیهــــا حكومــــات الــــدول الكبــــرى الممثلــــة لمصــــالح رأس المــــال علــــى حســــاب 

    )٣(العمل.

                                                           
  .٦٣) د. حسن الحاج علي: السیاسة الخارجیة األمریكیة: أجنده ما بعد الحرب الباردة، مرجع سابق، ص١
  .٥، ص ٦/٦/١٩٩٤، ٢٣١-٢٣٠، ع/ ٥) نبیل شبیب: اتفاقیة الجات الجدیدة،  مجلة قضایا دولیة، السنة /٢
  .٣٥ادیة، مرجع سابق، ص ) د. ماجد عبد هللا المنیف: النفط  والعولمة االقتص٣
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وأخیــرًا دأب أنصــار الســوق الحــرة علــى تأكیــد أن الســوق تمثــل أفضــل المؤسســات 

الدیمقراطیــة، نظــرًا ألن العمــل، تجــارة وٕانتاجــًا، یزدهــر بفضــل االســتجابة إلــى اختیــارات 

ألن اقتصــــاد الســــوق والدیمقراطیــــة لیســــا بــــالركنین  )١(المســــتهلك، وهــــذه حجــــة ســــاقطة

المالزمــین دومــًا، بــل إن األقــرب إلــى الحقیقــة هــو التعــارض. والتحــوالت االقتصــادیة، 

التــي تجــري اآلن فــي مختلــف بــالد العــالم فــي ضــوء السیاســات اللیبرالیــة الجدیــدة التــي 

ي تــدافع عــن مصــالح تســتند علیهــا العولمــة تؤكــد ذلــك. فالدیمقراطیــة اآلن هــي تلــك التــ

األثریــاء، وتضــر بالعمـــال والطبقــة الوســطى، وهـــو مــا نــراه فـــي الــدعوة إلــى التخفـــیض 

  )٢(المستمر لألجور وزیادة ساعات العمل وخفض المساعدات والمنح الحكومیة.

فیمــا یتعلــق باألســباب  :  الدیمقراطیــة اللیبرالیــة مالئمــة مــع الطبیعــة اإلنســانیة:اثالثــ

خ، یعطـي "فوكویامـا" سـببًا آخـر إضـافیًا یصـفه بأنـه "محـرك التـاریخ"، الفاعلة في التـاری

إذ أن العامل االقتصادي یؤدي إلى الرأسمالیة، ولكنه غیر كـاف بحـد ذاتـه ألنـه یـؤدي 

إلى اللیبرالیة الدیمقراطیة كنظام سیاسي واجتماعي. وٕان السعي والتفـوق اإلنسـاني إلـى 

ل، عامـل نفســي، أو بشـكل أدق، عامــل یكمـن فــي اللیبرالیـة الدیمقراطیـة، مــرده كمـا یقــو 

النفس اإلنسانیة، أو ذلك الجزء منها الذي ینـزع باسـتمرار نحـو االعتبـار أو "االعتـراف 

Recognition.")وبــذلك یصــل "فوكویامــا" إلــى إن (الرغبــة فــي االعتــراف إذن هــي  )٣

یأخــذ فــي هــو و  )٤(حلقــة الوصــل المفقــودة بــین االقتصــادیات الحــرة والسیاســات الحــرة).

ذلك بـرأي "هیجـل"، فیقـول: (إن لإلنسـان، كبقیـة الحیوانـات، حاجـات ورغبـات طبیعیـة، 

مــن مأكــل ومــأوى وغیرهــا، إال أن اإلنســان، وعلــى غــرار الحیوانــات بحاجــة ماســة إلــى 

اعتراف اآلخـرین بـه. فهـو یریـد اعتـراف اآلخـرین بـه كإنسـان لـه كرامـة. وللتوصـل إلـى 

بمعـــارك طاحنـــة، أو یقـــوده خوفـــه مـــن المـــوت إلـــى الخضـــوع ذلـــك، أمـــا یقـــوم اإلنســـان 

ویرى "فوكویاما" أن الرغبة في االعتـراف  )٥(لآلخرین، وبهذا، تقوم عالقة السید بعبیده.

 تقف وراء ظواهر اجتماعیة شتى مثل العمـل والثقافـة والـدین والقومیـة وحتـى الحـروب.

ریخیـة األولـى، هـي معـارك دارت وحسـب "فوكویامـا" ومتـأثرًا بــ"هیجل" فـإن المعـارك التا

                                                           
  .٥٧)، ص ١٩٩٩) دافید سي كورتین: العولمة والمجتمع المدني، ت: شوقي جالل، (القاھرة: المكتبة األكادیمیة، ١
  .١٥) ھانس بیتر مارتین وھارالد شومان: فخ العولمة، مرجع سابق، ص ٢
  .٢٦) جورج جقمان: الدیمقراطیة في نھایة القرن العشرین، مرجع سابق، ص ٣
  .٢٣٣) فرانسیس فوكویاما: نھایة التاریخ، مرجع سابق، ص ٤
  .١٦٩) المرجع نفسھ، ص ٥
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حـــول هـــذا االعتـــراف. وأدت هـــذه المعـــارك إلـــى قســـمة المجتمـــع اإلنســـاني إلـــى طبقـــة 

ـــاتهم، وطبقـــة  ـــى المخـــاطرة بحی ـــأي عمـــل وحت ـــام ب ـــذین ال یتورعـــون عـــن القی األســـیاد ال

  العبید، الذین سیطر علیهم وعلى أعمالهم الخوف من الموت.

ــم تــؤد إلــى إرضــاء إال أن المجتمعــات األرســتقراطیة ال تــي نشــأت بأشــكال مختلفــة ل

حاجـــة اإلنســـان مـــن اعتـــراف اآلخـــرین بـــه، وحتـــى أنهـــا لـــم تـــؤد إلـــى اعتـــراف األســـیاد 

بعضــهم بـــبعض. ولكـــن الثــورات الدیمقراطیـــة أزالـــت الفـــرق بــین الســـید والعبـــد، وجعلـــت 

ذه العبــد ســیدًا علــى نفســه عــن طریــق مبــدأ الســیادة الشــعبیة وحكــم القــانون واســتبدلت هــ

الثورات باالعتراف غیر المتكافئ بین السید والعبد اعترافًا متبادًال عامـًا، حیـث یعتـرف 

كل مواطن بكرامة وٕانسـانیة المـواطن اآلخـر، وحیـث تعتـرف الدولـة بـاألفراد عـن طریـق 

منح الحقوق، وهكذا فإن االعتراف هو حلقة الوصـل بـین االقتصـاد اللیبرالـي والسیاسـة 

"فوكویامــا" أن نجــاح السیاســة اللیبرالیــة واالقتصــاد الحــر یقــوم غالبــًا  ویعتــرف اللیبرالیــة.

علــى أشـــكال ال عقالنیــة مـــن االعتــراف، فمـــثُال، أن الصـــراع هــو نـــوع مــن الرغبـــة فـــي 

االعتــراف عنـــده، وفهـــم الصــراع یـــؤدي إلـــى فهـــم السیاســیة الدولیـــة، فالصـــراع الـــدولي، 

اطوریــات عالمیــة، كمــا أن القومیــة كصــراع األفــراد، یــؤدي إلــى االســتعمار ونشــوء إمبر 

والتــي هــي فكــرة حدیثــة، هــي شــكل مــن أشــكال االعتــراف، ولكــن أن الصــراع والقومیــة 

ویـــزعم "فوكویامـــا" أن الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة،  همـــا مـــن أشـــكال االعتـــراف الالعقالنیـــة.

ســتحل محــل جمیــع الرغبــات غیــر العقالنیــة عــن طریــق إحــالل الرغبــة فــي االعتــراف 

وي بـین الجمیـع. فالعــالم الـذي یتشـكل مـن الدیمقراطیــة اللیبرالیـة ال تمتلـك الــدافع المتسـا

  )١(إلى خوض حروب االعتراف. إذ أن جمیع األمم ستعترف بشرعیة بعضها البعض.

ویصــل "فوكویامــا" إلــى اســتنتاج بــأن الدولــة العالمیــة والمتجانســة التــي ســتظهر فــي 

ـــــى ـــــاریخ یمكـــــن اعتبارهـــــا قائمـــــة عل ـــــة الت دعـــــامتین أساســـــیتین، همـــــا: االقتصـــــاد  نهای

وتعقیبــًا علــى مــا جــاء فــي هــذا المطلــب، لعــل أبــرز مــا یمكــن الوقــوف . )٢(واالعتــراف.

علیه هو تأكید "فوكویامـا" المبـالغ فیـه علـى نزعـة الـذات الراغبـة بـاالعتراف، وبالمقابـل 

ولـــم  تجاهـــل رغبـــة المســـاواة مـــع اآلخـــرین، فقـــد جـــرى تضـــخیم األولـــي وتغییـــب الثانیـــة،

                                                           
  م.١٨/١١/١٩٩٨) أحمد الموصللي: أیدیولوجیة نھایة التاریخ، جریدة الشرق األوسط ١
  .٢٣١) فرانسیس فوكویاما: نھایة التاریخ، مرجع سابق، ص ٢
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یستطع أن یقیم توازنًا بین مفهـوم تحقیـق الـذات وبـین احتـرام اآلخـر. فالرغبـة فـي تأكیـد 

الذات دون رقابة العقل كانـت تفضـي دائمـًا إلـى العنـف الفـردي والجمـاعي، ومـن أبـرز 

وكمــا یــرى ، )١(نتائجهــا مبــدأ القــوة العاریــة الــذي حــاول عقلنــة الحــرب والتمییــز العرقــي.

ام" فالرغبة فـي االعتـراف أو "الثیمـوس" ترنـو إلـى التفـوق وتحـن إلـى "د. زكریا بشیر إم

التمیــز، وهــذا یقــود إلــى عــدم المســاواة وٕالــى الرغبــة فــي الصــراع مــن أجــل نیــل المكانــة 

ــنفس  الرفیعــة. حتــى ولــو أدى ذلــك الصــراع إلــى المخــاطرة بكــل شــيء بمــا فــي ذلــك ال

"نیتشـة" ال ترضـى إال بـالتمیز. والنفیس، فروح اإلنسـان الغالبـة عنـد كـل مـن "هیجـل" و

ومــن هنــا فالصــراع هــو جــوهر الــروح عنــد "هیجــل".. وحــب القــوة والســلطة والتفــوق هــو 

  )٢(إرادة اإلنسان القوي المتمیز.

ونتســـاءل هـــل المجتمعـــات الغربیـــة الحدیثـــة، وخاصـــة الوالیـــات المتحـــدة جنـــة نهایـــة 

لمتســـــاوي كمـــــا یـــــدعي التـــــاریخ، منحـــــت مواطنیهـــــا الرغبـــــة فـــــي االعتـــــراف اإلنســـــاني ا

"فوكویاما"، برأینا هذا اإلدعاء یحتاج إلى اإلثبات والمراجعـة!! وخاصـة أن "االعتـراف" 

یقول "كولن ولسن" في "الالمنتمي": (أعتقد أننـي عانیـت أكثـر  یتعلق بالجانب النفسي!

–ممــا عانــاه المســیح، أننــي أحــب الحیــاة وأریــد أن أعــیش وأبكــي إال أننــي ال أســتطیع 

بــألم یفزعنــي، إن روحــي مــریض، روحــي ولــیس عقلــي، أن  -ألــم فــي روحــي أحــس فــي

األطبـــاء ال یفهمـــون مرضـــي، كـــل مـــن یقـــرأ هـــذه الســـطور ســـیعاني، إن جســـدي لـــیس 

  )٣(بمریض، وٕانما روحي هي المریضة).

لــیس هنــاك مكــان آخــر فــي العــالم یبــدو فیــه التــدهور بینــًا للعیــان كمــا هــو بــین فــي 

مــة قــد أصــبحت وبــاءًا واســع االنتشــار. ففــي والیــة "كالیفورنیــا" الوالیــات المتحــدة، فالجری

التــي تحتــل المرتبــة الســابعة فــي قائمــة القــوى االقتصــادیة العالمیــة، فــاق اإلنفــاق علــى 

ملیـون) مـواطن أمریكـي، أي مـا  ٢٨السجون المجمـوع الكلـي لمیزانیـة التعلـیم. وهنـاك (

محروسة. ومن هنا فلیس بـاألمر  یزید على عشر السكان، قد حصنوا أنفسهم في أبنیة

الغریـــب أن ینفــــق المواطنــــون األمریكیــــون علــــى حراســـهم المســــلحین ضــــعف مــــا تنفــــق 

                                                           
  .٤٧ابق، ص ) د. عبد هللا إبراھیم: المركزیة الغربیة، مرجع س١
  .٧٧) د. زكریا بشیر إمام: في مواجھة العولمة، مرجع سابق، ص ٢
) كولن ولسن: الالمنتمي: دراسة تحلیلیة ألمراض البشر النفسیة في الق�رن العش�رین، ت: ان�یس زك�ي حس�ن (بی�روت: دار ٣

  .١١٨، ص ٣)، ط١٩٨٣اآلداب، 
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) وحـــده والـــذي أعلـــن فیـــه فوكویامـــا نهایـــة ١٩٨٩وفـــي عـــام ( )١(الدولـــة علـــى الشـــرطة.

فـأي حریـة وأي . )٢() حادثة قتل في عمـوم الوالیـات المتحـدة.٢١.٠٠٠التاریخ وقعت (

نهایــة التــاریخ؟ أیــن كــل ذلــك وهــذا النظــام اللیبرالــي الــدیمقراطي ال یحقــق  مســاواة؟ وأیــن

لقطــاع كبیــر مــن الشــعب (الفقــراء والســود أو مــن فــي حكمهــم مــن الطبقــات الــدنیا مــن 

شعوب شیكاغو من األسبان والمكسیك والالتین) المطلبین األساسیین الـذین اعتمـدهما 

  )٣( ق ما أسماه "نهایة التاریخ" أال وهما:"فوكویاما" ألي نظام یمكن أن یرشح لكي یحق

  تلبیة الرغبات المتعلقة باالحتیاجات األساسیة. -أ

تحقیــــق احتــــرام الــــذات أو مــــا یســــمیه نیــــل االعتــــراف بالــــذات وتحقیــــق "الثیمــــوس  -ب

Thymus."  

فــــي "نهایــــة التــــاریخ  :  النظــــام الــــدیمقراطي اللیبرالــــي هــــو أمثــــل نظــــام سیاســــي:ارابعــــ

ر" یتبنــى "فوكویامــا" صــورة عــالم ثنــائي، مقســم إلــى نحــن" و"هــم"، وهــو واإلنســان األخیــ

یقـــود مناقشـــته بأمثلـــة عـــابرة للتـــاریخ لتكـــریس هـــذه الثنائیـــة أوًال، وللوصـــول ثانیـــًا، إلـــى 

نتیجــة أساســیة، وهــي أن تــاریخ العــالم ســوف یصــل إلــى نهایتــه الحتمیــة، فــي نــوع مــن 

اطیــة الرأســمالیة الحــرة كشــكل نهــائي أخیــر االكتفــاء األیــدیولوجي بتعمــیم نمــوذج الدیمقر 

أنه یرسم تاریخًا خطیًا محـدود النهایـة، یتصـاعد فیـه  )٤(للبحث عن أفضل سبل الحكم،

التقدم االجتماعي والسیاسـي إلـى غایـة أخیـرة فـي مسـار تراكمـي موحـد، بشـكل یصـادر 

 فیــــــه إنجــــــازات اآلخــــــرین وتجــــــاربهم ورؤاهــــــم، بــــــل وحقهــــــم فــــــي "االعتــــــراف/ الكرامــــــة"

"thymus التي ال یمكن أن تكون جزءًا طبیعیًا فـي تكـوینهم، بـل علـیهم اكتسـابها مـن "

  خالل االعتراف بالدیمقراطیة اللیبرالیة.

وفي سیاق إثبات النتیجة الثانیة، یقول "فوكویامـا" فـي القسـم الرابـع مـن كتابـه الـذي 

نافسـة أیدیولوجیـة یحمل عنوان "قفزة فوق رودس": (عند نهایة التاریخ، ما من وجـود لم

وذلــك ألن النــاس فــي الماضــي كــانوا یرفضــون الدیمقراطیــة  )٥(جــادة للدیمقراطیــة الحــرة)

ظنًا منهم بأنها أدنى من الملكیة أو األرسـتقراطیة أو الفاشـیة أو الشـمولیة الشـیوعیة أو 

                                                           
  .٣٥بق، ص ) ھانس بیتر مارتین وھارالد شومان: فخ العولمة، مرجع سا١
  .٦٧) روجیھ جارودي: أمریكا طلیعة االنحطاط، مرجع سابق، ص ٢
  .٧٣ – ٧٢) د. زكریا بشیر إمام: في مواجھة العولمة، مرجع سابق، ص ٣
  .٩٩، ص ٢٠٠١/ ١٢،  ١٩٦) عبد المنعم المحجوب: بین مدینة النحاس ومدینة العمیان: مسألة اآلخر، مجلة الشاھد، ع/٤
  .٢٣٩: نھایة التاریخ، مرجع سابق، ص ) فرانسیس فوكویاما٥
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أي أیدیولوجیة أخرى كانوا یؤمنون بهـا. ولكـن فـي نهایـة القـرن العشـرین یظهـر لنـا كـل 

ـــدائل  مـــن "هتلـــر" و"ســـتالین" كمحطـــات تاریخیـــة أدت إلـــى نهایـــات ممیتـــة، بـــدًال مـــن ب

حقیقیــة للتنظــیم االجتمــاعي اإلنســاني. وبینمــا ال تحصــى تكــالیفهم للبشــریة، كانــت هــذه 

) ١٩٤٥النظم الشمولیة فـي أنقـى صـورها تحـرق نفسـها فـي الحیـاة، الهتلریـة فـي سـنة (

ـــــي ســـــنة ( ـــــي وبعـــــد أن  ).١٩٥٦والســـــتالینیة ف ـــــل النظـــــام اللیبرال ســـــحق منافســـــیه، یمث

الــدیمقراطي نهایــة التــاریخ، وذلــك لســبب مهــم وهــو أن المجتمــع الــدیمقراطي ال یحتــوي 

على تناقضات یجبرنا علي القول بأن هذا المجتمع یزول وان هناك بدیًال لهـا ویحتـوى 

كل. على معالجات لتناقضاتها، بل كل مـا فـي األمـر أن هـذا النظـام یحتـوي علـى مشـا

ولكنهــا تبقــى فــي دائــرة المشــاكل التــي تعــالج وتحــل داخــل النظــام نفســه وال یــؤدي إلــى 

انهیار النظام وتغییره، ومـن تلـك المشـاكل: العجـز فـي المیزانیـة، والتضـخم، والجریمـة، 

  والمخدرات، واألمراض النفسیة.. الخ.

هــي النظــر ویســتخدم "فوكویامــا" طریقــة للتأكــد مــن أن التــاریخ وصــل إلــى نهایتــه، و 

والتفكیــر فــي التــاریخ اإلنســاني كحــوار أو مناقشــة بــین نظــم حكــم مختلفــة أو صــور مــن 

التنظیم االجتماعي، وكـل مجتمـع یـدحض المجتمـع اآلخـر فـي هـذا الحـوار عـن طریـق 

االنتصار علیه في بعـض الحـاالت مـن خـالل الغـزو العسـكري أو االنتصـار السیاسـي 

هنــاك بــدائل ممكنــة للدیمقراطیــة الحــرة، وٕاذا كــان  أو التفــوق االقتصــادي، وٕاذا لــم تكــن

النــاس الــذین یعیشــون فــي الــدیمقراطیات الحــرة ال یعبــرون عــن ســخطهم وعــدم رضــاهم 

  )١(بحیاتهم، فإننا نستطیع أن نقول أن الحوار قد وصل إلى نتیجة نهائیة ومحددة.

الي الـدیمقراطي، وفي مناقشة حول إمكانیة كون اإلسالم منافسًا وبدیًال للنظام اللیبر 

مـن  -مبـدئیًا علـى األقـل–یقول "فوكویاما": (لكن یبدو أنه مـن الممكـن اسـتثناء اإلسـالم

هذا الحكم العام حول األیدیولوجیات المنافسة للدیمقراطیة، فاإلسـالم یشـكل أیدیولوجیـة 

متجانسة ومنظمة، مثله فـي ذلـك مثـل الدیمقراطیـة والشـیوعیة، مـع داللتـه الخاصـة فـي 

ق، ومذهبـــــه فـــــي السیاســـــة، والعدالـــــة االجتماعیـــــة. وهـــــزم اإلســـــالم فـــــي الواقـــــع األخـــــال

الدیمقراطیـــــة الحـــــرة فـــــي أجـــــزاء كثیـــــرة مـــــن العـــــالم اإلســـــالمي، موجهـــــا تهدیـــــدًا خطیـــــرًا 

للممارسات التحرریة حتى في البالد التي ال تمثل قوة سیاسیة ذات بال). ولكنه یعقـب 

                                                           
  .١٥٨) المرجع نفسھ: ص ١
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عن جاذبیة اإلسـالم العالمیـة، إال أنـه تبقـى على ذلك بالقول: (على الرغم من الحدیث 

الحقیقــة الواضـــحة واألكیــدة وهـــي أن هــذا الـــدین لــیس لـــه جاذبیــة خـــارج المنـــاطق ذات 

في تعقیبنا على هذا  )١(الثقافة اإلسالمیة، فقد انتهت أیام الغزوات الثقافیة اإلسالمیة).

رالیــة وبشــكلها المطبــق الجـزء مــن اطروحــات "فوكویامــا"، نتســاءل: هـل الدیمقراطیــة اللیب

اآلن، تمثـــل نهایـــة التـــاریخ وقمـــة اآلمـــال اإلنســـانیة؟ وهـــل أن عـــدم وجـــود منـــافس قـــوي 

  یعطیها حق ادعاءها بأنها تمثل منتهى الحلم اإلنساني؟

نبدأ من الكاتب الفرنسي "لوران جوفرین" وكتابه "الحكومة الخفیة: میالد دیمقراطیـة 

راطیات الغربیـة قـد فقـدت مقومهـا األسـاس وهـو بدون شـعب" حیـث یـرى فیـه، أن الـدیمق

خاصیة تمثیل الشعب والتعبیر عن إرادتـه، وتحولـت إلـى اولیغارشـیا مغلقـة، ال تختلـف 

فــي شــيء عــن األنظمــة النخبویــة القدیمــة. وتتشــكل الفئــة الحاكمــة الجدیــدة مــن رجــال 

ــــي كــــان یســــیطر ع ــــع الت ــــون الواق ــــذین غــــدوا یحتل لیهــــا المــــال والصــــناعة واإلعــــالم، ال

هــذه األوصــاف ال یســلم منهــا النظــام الــدیمقراطي . )٢(الموظفــون والمنتجــون والمثقفــون.

اللیبرالي األمریكي الذي یصـفه "فوكویامـا" بنهایـة التـاریخ، وهنالـك ثالثـة ظـواهر تشـكل 

االنقسام بـین السـود والبـیض:  -أ. )٣(البنیة األساسیة للنظام السیاسي األمریكي، وهي:

ریخ األمریكي كانت التفرقـة العنصـریة بـین السـود والبـیض معضـلة الحلـم منذ بدایة التا

  األمریكي في نزوعه نحو التساوي بین البشر.

صدام الرأسمالیة والدیمقراطیة: منذ الیـوم األول فـي عمـر الجمهوریـة األمریكیـة. تنـازع  -ب

ــــذي مــــازال مســــتمرًا  ــــزاع ال ــــة والمســــاواة، وهــــو الن ــــین المؤسســــون حــــول قیمتــــي الملكی ب

الرأسمالیة والدیمقراطیة بعد مائتي عام من االستقالل. والسبب كمـا یـرى "لیسـتر ثـورو" 

أن لكــل مــن الرأســمالیة والدیمقراطیــة معتقــدات مختلفــة حــول موضــوع التوزیــع المناســب 

 One man, Oneللســلطة. فالدیمقراطیــة تــؤمن بــالتوزیع المتكــافئ تمامــًا للســلطة "

voteیة بأنه من الواجب اقتصـادیًا أن یـدفع الكـفء غیـر الكـفء "، فیما تؤمن الرأسمال

  خارج الحیاة االقتصادیة، أي عنوانها التفاوت.

                                                           
  .٦١) المرجع نفسھ: ص ١
  .٢/١٢/٢٠٠١) السید ولد أباه: مستقبل الدیمقراطیة في مرحلة ما بعد الدولة الوطنیة، جریدة الشرق األوسط، ٢
ن قبل (أحمد عب�د المجی�د) ف�ي مجل�ة ) في عرض للكتاب م١٩٩٨) رضا ھالل: تفكیك أمریكا، (القاھرة: اإلعالمیة للنشر، ٣

  .٦٧، ص ١٩٩٨، أغسطس/ ٧٨"حصاد الفكر القاھرة، ع /
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سیطرة اللوبي الصهیوني: ویطلق علیه اآلن اللوبي الیهودي، ویقصد به أساسًا اللجنة  -ج

ــــاك" التــــي تأسســــت عــــام  ــــة اإلســــرائیلیة للشــــؤون العامــــة "آیب ، وبعــــض ١٩٥٩األمریكی

" فــــــي كتابــــــه "مــــــوت Lowiوهــــــذا مــــــا یقصــــــده "لــــــوي  واللجــــــان األخــــــرى.المنظمــــــات 

األیدیولوجیة اللیبرالیة" والذي یقول فیه: (أن علینا أن نقبل مـن اآلن بلیبرالیـة جماعـات 

ــــــأمین توازنــــــات المصــــــالح  المصــــــالح، التــــــي تمــــــارس فیمــــــا بینهــــــا لعبــــــة المســــــاومة لت

ــــذي تعــــرض لهــــا )١(المعارضــــة). مفــــاهیم الدیمقراطیــــة  وهــــذا یظهــــر مــــدى التزییــــف ال

یقــــول ناشــــط الحقــــوق المدنیــــة الشــــهیر  واللیبرالیــــة والمشــــاركة الفعالــــة للفــــرد والمــــواطن.

): (أن مجــرد الجلــوس علــى طاولــة الطعــام ال یجعلــك مــن اآلكلــین، كــذلك Xبـــ(مالكوم 

وننهـــي هـــذا  )٢(فـــإن مجـــرد العـــیش فـــي الوالیـــات المتحـــدة ال یجعلـــك مواطنـــًا أمریكیـــًا).

"نهایــة التــاریخ" بكلمــات للمفكــر العربــي "الســید یــس"، حیــث یصــف فیهــا  المبحــث عــن

"نهایة التاریخ" بأنهـا (أكبـر محاولـة معاصـرة لصـیاغة وعـي كـوني زائـف، الغـرض منـه 

  )٣(إثبات أن الرأسمالیة ستكون هي الدیانة اإلنسانیة إلى أبد اآلبدین).

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  . وضمان المستقبلصراع الحضارات : صناعة العدو .

  

                                                           
، ص ١٩٩٠، تم�وز/ ٦٧) د. رفعت لقوشة: مأزق الطبقة الوسطى وأزمة المش�روع اللیبرال�ي، مجل�ة المن�ار، الق�اھرة، ع/ ١

٦٠ – ٥٩.  
  .٧٣) د. زكریا بشیر إمام: في مواجھة العولمة، مرجع سابق، ص ٢
لس��ید ی��س: ف��ي مفھ��وم العولم��ة ف��ي ن��دوة: الع��رب والعولم��ة، تحری��ر: أس��امة الخ��ولي، (بی��روت: مرك��ز دراس��ات الوح��دة ) ا٣

  .٢٤)، ص ١٩٩٨العربیة، 
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بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة، وتحدیــدًا فــي الخمســینیات مــن القــرن العشــرین، 

  )١(كان هناك مناقشات وجدال بین تفسیرین للشؤون الدولیة، وهما:

التفسیر األحادي: وینظر أقطـاب هـذا التفسـیر إلـى الدولـة علـى أنهـا الوحـدة األساسـیة  -أ

یـــرة فـــي السیاســـیة العالمیـــة. وتـــدین المدرســـة الواقعیـــة فـــي التـــي تحـــدد كـــل صـــغیرة وكب

السیاســة الدولیــة بكثیــر مــن تصــوراتها لخبــراء سیاســیین مــن أمثــال "هــانز مورجینثــاو"، 

  "جون هیرتز"، "ریموند آروان".

التفسیر الكلي: ینتمي دعاة هذا التفسیر إلـى فتـرة أبعـد فـي التـاریخ، فهـم ینظـرون إلـى  -ب

ن مستوى التفاعل الحضاري الذي تنتمي إلیـه الدولـة القومیـة، وعلـى الشئون العالمیة م

البعــد الثقــافي الــذي یقــال أنــه یحــدد ســلوكها. وهــذه المدرســة أقــرب إلــى الفكــر الفلســفي 

بحكـــم الفالســـفة الـــذین ینتمـــون لهـــا، ومـــن بیـــنهم الفیلســـوف األلمـــاني "أزوالـــد شـــبنجلر" 

األمریكــــــي الــــــدولي "كوینســــــي رایــــــت"  والمــــــؤرخ البریطــــــاني "أرنولــــــد تــــــوینبي"، والفقیــــــه

و"باركنســون" وال شــك فــي أن الــواقعیین نجحــوا فــي رســم السیاســة الخارجیــة األمریكیــة 

ـــان الحـــرب البـــاردة، ولكـــن "هنتنجتـــون" أعـــاد إحیـــاء الجـــدل القـــدیم لصـــالح التفســـیر  إب

 الثاني، فأطروحة "هنتنجتون" كمـا یقـول: یهـدف إلـى (أن یكـون تفسـیرًا لتطـور السیاسـة

الكونیـــة بعـــد الحـــرب البـــاردة، كمـــا یطمـــح إلـــى أن یقـــدم إطـــار عمـــل أو نموذجـــًا لرؤیـــة 

  )٢(السیاسیة العالمیة، یكون ذا قسمة للدارسین ومفیدًا لصانعي السیاسیة).

وحــین ســقط النظــام العــالمي الثنــائي القطبیــة، بعــد انهیــار االتحــاد الســوفیتي والكتلــة 

وجیـــة الــذي كـــان مفهومــًا محوریـــًا، وصــعد علـــى االشــتراكیة، هــوى معـــه مفهــوم األیدیول

ـــه مـــن مشـــكالت الهویـــة والبحـــث عـــن  )٣(أنقاضـــه مفهـــوم الحضـــارة، بكـــل مـــا یـــرتبط ب

وسـبق  الجـذور، وٕاثبـات التمـایز الثقـافي، وصـیحات التأكیـد علـى الخصوصـیة الثقافیـة.

"هنتنجتــون" فــي ذلــك، المستشــرق "برنــارد لــویس" حیــث یحــاول تصــویر مــا یجــري مــن 

ث وتطورات بـین الـدول اإلسـالمیة والغـرب وخاصـة فـي منطقـة "الشـرق األوسـط"، أحدا

علــى أنــه صــراع بــین ثقــافتین أو حضــارتین أو دیــانتین حیــث یقــول: (ســنكون بــال شــك 

                                                           
) د. جاك ھیرش: صدام الحضارات توصیف إمبریالي من منطق ف�رق تس�د، ف�ي: د. فخ�ري لبی�ب (مح�رر): ن�دوة ص�راع ١

 .٣٨١ص  الحضارات أم حوار الثقافات؟، مرجع سابق،
 .٣٠) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص ٢
 .٣٠) السید یس: استشراق مستقبل العالم، مرجع سابق، ص ٣
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أقدر على فهم الموقـف إذا نظرنـا إلـى عـدم الرضـا القـائم فـي الشـرق األوسـط علـى أنـه 

روبــا یمــثالن حضــارتین متنافســتین، ویــرى بــأن اإلســالم وأو  )١(صــدام بــین حضــارتین).

مفســـرًا هـــذا التنـــافس بأســـباب دینیـــة وجغرافیـــة (إن الـــدین اإلســـالمي والدیانـــة المســـیحیة 

یمـثالن التجربــة الثانیــة والثالثــة إلنشـاء دیــن عــالمي، كمــا إنهمـا یتنازعــان منطقــة واحــدة 

مثلـت أطروحـة و ، )٢(ویتحدثان اللغة ذاتها ویحمالن مفاهیم متطابقة عن ماهیة الـدین).

ـــون" حـــول صـــراع الحضـــارات بدایـــة لتراجـــع مفهـــوم الدولـــة كفاعـــل وحیـــد فـــي  "هنتنجت

إلــى حقــل  -الــذي یعنــي دولــة أو عــدة دول–الصــراع الــدولي ودخــول مفهــوم الحضــارة 

العالقـات الدولیـة لیعبـر عـن فاعـل دولـي یتصـارع أو حتـى یتعـاون مـع فاعـل آخـر هــو 

ي قدمـــه "هنتنجتـــون" للتكوینـــات الحضـــاریة فـــي ولعـــل الســـیناریو الـــذ )٣(حضـــارة أخـــرى،

  العالم یمثل صورة جدیدة لعدد وطبیعة الفاعلین الدولیین في القرن الحادي والعشرین.

یقـــول "هنتنجتـــون" فـــي بدایـــة مقالتـــه عـــن "صـــدام الحضـــارات": (أن فرضـــیتي تقـــوم 

أو فـي  على أن المصدر الجوهري للصراع فـي هـذا العـالم الجدیـد لـن یكـون أیـدیولوجیاً 

األصـــل اقتصـــادیًا، وٕانمـــا ســـتكون االنقســـامات الكبیـــرة بـــین الجـــنس البشـــري والمصـــدر 

السائد للصراع ثقافیًا. وسـوف تبقـى الـدول القومیـة هـي أكثـر الفـاعلین قـوة فـي الشـؤون 

الدولیة، ولكن الصراعات الرئیسیة للسیاسـة العالمیـة سـوف تقـع بـین األمـم والجماعـات 

، وســوف یســیطر صــدام الحضــارات علــى السیاســة العالمیــة ذات الحضــارات المختلفــة

وتلــك )٤(وســتكون خطــوط الخلــل بــین الحضــارات هــي خطــوط المعركــة فــي المســتقبل).

السطور السابقة تحتوي معظم النقاط الجوهریة فـي أطروحـة "هنتنجتـون"، والتـي یـذهب 

  ا:الكثیرون إلى إنها خطوة الستدراك أطروحة "فوكویاما" وذلك ألسباب منه

أن فكرة "نهایة التاریخ" تتحدث عن الماضي، وبالتالي تبعث علـى االطمئنـان علـى 

 -مـثالً –مستقبل أمریكا، إذ هـي تؤكـد االنتصـار النهـائي للیبرالیـة، الشـيء الـذي یجعـل 

التساؤل عن جدوى تخصیص مبـالغ هائلـة فـي میزانیـة الوالیـات المتحـدة للـدفاع تسـاؤًال 

دام الحضارات" فهي تتحـدث عـن المسـتقبل وتنـذر بخطـر أما أطروحة "ص )٥(مشروعًا.
                                                           

 .١٧٩) برنارد لویس: الغرب والشرق األوسط، مرجع سابق، ص ١
 .٨)، ص ١٩٩٤) برنارد لویس: اإلسالم والغرب، ت:  قسم التألیف والترجمة بدار الرشید (دمشق: دار الشھید، ٢
 .٢٠٥ – ٢٠٤) نصر محمد عارف: نظریة التنمیة في مرحلة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص ٣
) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضارات مقالتھ األولى المنشورة في مجلة فورین أفیرز، ت:  خلدون شمعة، جریدة الشرق ٤

 .٢٣/١/١٩٩٥ – ٢١األوسط، 
 .٨٤الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص  ) د. محمد عابد الجابري: قضایا في٥
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المواجهــة والحــرب وتــدعو صــراحة إلــى أخــذ الحیطــة واالســتعداد للــدفاع عــن النمــوذج 

الحضاري األمریكي وعـن المصـالح التـي یقـوم علیهـا، وبالتـالي تخصـیص مـا یلـزم مـن 

مــن العقلنــة ومــن تلــك األســباب أیضــًا، أن األطروحــة كانــت فیهــا نوعــًا  األمــوال لــذلك.

واالحتـــواء ألزمـــات مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، ولسیاســـات التســـلح، واتجاهـــات العالقـــات 

الدولیة الجدیـدة، فهـذه جمیعـًا إلـى جانـب اعتقـاده بالطـابع الحضـاري للحـروب األهلیـة، 

  )١(یسمیها عالقات ما بین دول ذات حضارات متقاربة أو متباعدة.

یتین فــــي اخــــتالف "هنتنجتــــون" عــــن ویضــــیف "د. مــــاهر الشــــریف" نقطتــــین جــــوهر 

"فوكویامـا"، وهمـا: أن "هنتنجتـون" یبـدي خشـیة واضـحة علـى مسـتقبل الغـرب ومسـتقبل 

هیمنته الكونیة، معتبرًا أن السیاسیة الدولیة صارت تتحرك، بعد انتهاء الحرب البـاردة، 

  خارج حقبتها الغربیة.

عملیــة التغریــب الجاریــة یســیر والثانیـة، أن "هنتنجتــون" ال یعتقــد بــأن العــالم، وبفعــل 

وهاتان النقطتان موجودتان في كثیـر مـن فقـرات كتـاب  )٢(نحو حضارة كونیة متناغمة.

"هنتنجتـــون"، فبالنســـبة للخـــوف مـــن المســـتقبل، یقـــول "هشـــام بـــدوي": (فتحـــت أطروحـــة 

"صدام الحضـارات" البـاب علـى مصـراعیه الكتشـاف عمـق القلـق المهـیمن علـى تفكیـر 

أمــا بالنســبة إلیجــاد "اآلخــر/ العــدو"، فیقــول "آرثــر . )٣(یــة تجــاه المســتقبل).الــدوائر الغرب

المستشــار السیاســي للــرئیس كنیــدي: (أن المجتمــع األمریكــي یأكــل بعضــه –شــلزنجر" 

بعضـًا مــن الــداخل بســبب الجنســیات المختلفــة والــدیانات، وهــو یحــاول أن یثبــت وجــوده 

وانطالقــًا ممــا سـبق فإننــا ســوف نتنــاول . )٤(ویؤكـد هویتــه بافتعــال العــداء مـع اآلخــرین).

  االتي.أطروحة "صدام الحضارات" 

                                                           
) د. وجیھ كوثراني: أزمة نظام ع�المي أم ص�دام حض�ارات؟، ف�ي: د. فخ�ري لبی�ب (مح�رر): ن�دوة ص�راع الحض�ارات أم ١

 .١٩٢حوار الثقافات؟، مرجع سابق، ص 
 .١٥٣) د. ماھر الشریف: أطروحتا نھایة التاریخ وصدام الحضارات، مرجع سابق، ص ٢
اإلحس�اس بالھیمن�ة عل�ى الحاض�ر وتمل�ك المس�تقبل، الغ�رب یفتق�د للح�س الت�اریخي والعج�ز ع�ن فھ�م الع�الم ) ھشام ب�دوي: ٣
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١٧٧

یستعرض "هنتنجتون" كمحاولة تمهیدیة  :  استخدام الحضارة كوحدة للتحلیل:أوال

ألطروحته، الخرائط والنماذج التي قدمت لوصف مشهد السیاسة العالمیة في نهایة 

  ة نماذج هي:مرحلة الحرب الباردة. وذلك بتصنیفها إلى أربع

ــــة  -أ ــــي أطروحــــة "نهای ــــه هــــو "فوكویامــــا" ف ــــر عن نمــــوذج العــــالم الواحــــد: وأفضــــل معب

  التاریخ".

ـــل علـــى أســـاس: الشـــرق والغـــرب، الشـــمال  -ب نمـــوذج عالمـــان "نحـــن" و"هـــم": ویـــتم تحلی

  والجنوب، المركز والمحیط.

ع الالعبـون النظریة الواقعیة: وحسب هـذه النظریـة، فـإن الـدول هـي فـي األسـاس والواقـ -ج

هـي الكیانـات السـائدة  -كمـا هـي اآلن–الوحیدون في الشؤون العالمیة، وستظل الـدول 

  في الشؤون الدولیة.

نمــوذج الفوضــى العارمــة: هــذا النمــوذج یؤكــد علــى انهیــار الســلطة الحكومیــة، تفكیــك  -د

زیـادة  الدول، اتساع نطاق الصـراعات القبلیـة والعرقیـة والدینیـة، ظهـور المافیـا الدولیـة،

أعــداد الالجئــین ..الــخ. ومــن نمــاذج ذلــك، كتــاب "بریجنســكي" "خــارج حــدود الســیطرة، 

١(".١٩٩٣(  

یعقـــب "هنتنجتـــون" علـــى هـــذه النمـــاذج بأنهـــا نمـــاذج متنـــافرة فیمـــا بینهـــا، فالعـــالم ال 

یمكــــن أن یكــــون واحــــدًا وفــــي الوقــــت نفســــه مقســــمًا بــــین "شــــرق" و"غــــرب" أو "شــــمال" 

قومیــة یمكــن أن تكــون حجــر األســاس فــي الشــؤون الدولیــة إن و"جنــوب"، وال الدولــة ال

كانـــت ممزقـــة ومفتتـــة بفعـــل الصـــراع األهلـــي، ویقـــول: (العـــالم إمـــا واحـــد أو اثنـــان أو 

  )٢(" دولة، وربما عدد ال محدود من القبائل والجماعات العرقیة والقومیة).١٨٤"

حــداث السیاســیة بعــد ذلــك یقــدم "هنتنجتــون" أطروحتــه باالعتمــاد علــى الشــواهد واأل

التـــي شـــهدها العـــالم بعـــد نهایـــة الحـــرب البـــاردة، ویقـــول: (شـــهدت الســـنوات التـــي تلـــت 

الحرب الباردة بدایات لتغیرات مثیرة في هویات الشـعوب ورمـوز تلـك الهویـات، وبـدأت 

السیاســـة الكونیـــة فـــي إعـــادة التشـــكل علـــى خطـــوط ثقافیـــة)، ویضـــیف بـــأن الموضـــوع 

ثقافــــة والهویــــات الثقافیــــة والتــــي هــــي علــــى المســــتوى العــــام الرئیســــي لكتابــــه هــــو (أن ال

                                                           
 .٥٨ – ٥١ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص ) صموئیل ١
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هویات حضاریة، هـي التـي تشـكل أنمـاط التماسـك والتفسـخ والصـراع فـي عـالم مـا بعـد 

ـــاردة). ـــة هـــي  )١(الحـــرب الب ویـــرى بأنـــه فـــي هـــذا العـــالم الجدیـــد تكـــون السیاســـة المحلی

لمنافسـة بـین القـوى السیاسة العرقیة، والسیاسة الكونیة هي سیاسة الحضارات، ومحل ا

  الكبرى یحل صدام الحضارات.

ـــاردة هـــو عـــالم مكـــون مـــن ســـبع أو ثمـــان  والخالصـــة أن عـــالم مـــا بعـــد الحـــرب الب

حضـــــــارات، هـــــــي: (الحضـــــــارة الصـــــــینیة، الیابانیـــــــة، الهندیـــــــة، اإلســـــــالمیة، الغربیـــــــة، 

لمشــتركة األرثوذكســیة الســالفیة، أمریكــا الالتینیــة وربمــا األفریقیــة)، والعوامــل الثقافیــة ا

واالختالفات هي التي تشكل المصالح والخصومات وتقلبات الدول. أهم الـدول جـاءت 

مـــن حضـــارات مختلفـــة، والصـــراعات األكثـــر ترجیحـــًا أن تمتـــد إلـــى حـــروب أوســـع هـــي 

وبهــــــذا یــــــرى . )٢(الصـــــراعات القائمــــــة بـــــین جماعــــــات ودول مـــــن حضــــــارات مختلفـــــة.

فـي مجـال الفكـر السیاسـي هـي أشـمل "هنتنجتون" أن هـذا الصـراع یمثـل نظریـة جدیـدة 

وأقـدر مـن غیرهـا، علـى وصـف وتحلیـل مسـتجدات السیاسـة الدولیـة واستشـراف مالمـح 

هــذه السیاســة فــي الســنوات القادمــة. ویتوقــع بــأن یكــون طــور "صــراع الحضــارات" آخــر 

  )٣(طور في سلسلة تطورات الصراعات في العالم المعاصر.

إلقطاع بصراعات األمراء والملوك واألسـر وقد بدأت سلسلة الصراعات، في عهد ا

الحاكمـــة ثـــم تطـــور إلـــى مســـتوى األمـــم والشـــعوب بعـــد قیـــام الثـــورة الفرنســـیة. ثـــم تطـــور 

الصــراع بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى حــرب بــاردة علــى المســتوى األیــدیولوجي بــین 

أهلیــة  الشــیوعیة والرأســمالیة. ویــرى بــأن هــذه الصــراعات كانــت كلهــا غربیــة أو حروبــاً 

ــــة  ــــى بــــین الحضــــارة الغربی غربیــــة، ولكــــن صــــراعات المســــتقبل ســــتكون بالدرجــــة األول

ـــــین الحضـــــارات األخـــــرى. ـــــة ب ـــــول: (إن  )٤(والحضـــــارات األخـــــرى، وبالدرجـــــة الثانی ویق

تطورات مهمة كثیرة بعد نهایة الحرب الباردة كانت متماشـیة مـع النمـوذج الحضـاري). 

الحضـارة، یقـدم لنـا خریطـة بسـیطة، ولكـن دون ویضیف بأن النموذج الذي (یقوم على 

إخـــالل، لفهـــم مـــا یـــدور فـــي العـــالم، والقـــرن العشـــرون یجمـــع أوراقـــه. إال أنـــه ال یوجـــد 
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نمــوذج مــا صــالح إلــى األبــد. فنمــوذج الحــرب البــاردة فــي السیاســة العالمیــة كــان مفیــدًا 

رحلـة مـا سـوف ومالئمة لعدة سنوات، ولكنه أصبح قـدیمًا فـي نهایـة الثمانینـات، وفـي م

ویحـــاول "هنتنجتـــون" أن .)١(یلقـــى هـــذا النمـــوذج القـــائم علـــى الحضـــارة نفـــس المصـــیر).

  یأتي بدالئل على قوة نموذج الحضارة وصالحیته للتحلیل، مثل: 

* التاریخ اإلنسـاني هـو تـاریخ حضـارات، ومـن المسـتحیل أن نفكـر بتـاریخ اإلنسـانیة بـأي 

  )٢(الحضارة. معنى آخر، والقصة ممتدة عبر أجیال من

* علــــى الــــرغم مــــن أن الحضــــارات فانیــــة، إال أنهــــا أیضــــًا تعــــیش طــــویًال، فهــــي تتطــــور 

  )٣(وتتكیف وهي أكثر الجماعات اإلنسانیة ثباتًا وتحمًال.

* الحضارة هي أعلى تجمع ثقافي مـن البشـر وأعـرض مسـتوى مـن الهویـة الثقافیـة یمكـن 

  )٤(أن یمیز اإلنسان عن األنواع األخرى.

الحضـارة حسـب "هنتنجتــون" بكـل مـن العناصــر الموضـوعیة العامـة، مثــل:  وتعـرف

اللغة والتاریخ والدین والعادات والمؤسسـات والتحقـق الـذاتي للنـاس، ولكـن اللغـة والـدین 

ویستشــــهد بقــــول "كریســــتوفر  )٥(همــــا العنصــــران الرئیســــیان فــــي أي ثقافــــة أو حضــــارة.

وبـذلك  )٦(د علیها الحضارات الكبرى).داوسن": (األدیان الكبرى هي األسس التي تعتم

یكون حسب رأي "هنتنجتون" أهم العوامل المحددة لمفهوم الحضارة على اإلطـالق هـو 

الــدین، فالــدین یمیــز بــین األفــراد والشــعوب بصــورة حــادة ونهائیــة أكثــر مــن أي عامــل 

آخر، وأكثر حتى من االنتماء العرقي، فمـن الممكـن لإلنسـان أن یكـون نصـف فرنسـي 

نصــف عربــي (فــي انتمائــه القــومي) ولكنــه ال یمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن یكــون و 

ــدیني). ویؤكــد "هنتنجتــون" علــى أن . )٧(نصــف مســلم ونصــف مســیحي (فــي انتمائــه ال

الحضــارات كیانــات ثقافیــة ولیســت كیانــات سیاســیة، وبالتــالي فــإن الحضــارة الواحــدة قــد 

ـــــر. وهـــــذه ـــــى وحـــــدة سیاســـــیة واحـــــدة أو أكث ـــــوي عل ـــــات،  تحت الوحـــــدات قـــــد تكـــــون والی
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ــــــة، دوًال متعــــــددة  ــــــة، دوًال قومی ــــــة، اتحــــــادات كونفدرالی ــــــات، اتحــــــادات فیدرالی إمبراطوری

  )١(الجنسیات، وكل منها قد یكون له شكل حكومة مختلف عن غیره.

وهكـــذا فـــإن "هنتنجتـــون" یؤكـــد علـــى أنـــه فـــي عـــالم مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة لـــم تعـــد 

جیــة أو سیاســیة أو اقتصــادیة، وٕانمــا هــي فــروق ثقافیــة، الفــروق بــین الشــعوب، أیدیولو 

ولـــم تعـــد الكتـــل الـــثالث التـــي كانـــت أبـــان الحـــرب البـــاردة هـــي أهـــم التجمعـــات الدولیـــة 

(العـــالم األول والثـــاني والثالـــث). وبـــذلك تكـــون الحضـــارات العالمیـــة الســـبع أو الثمانیـــة 

  الرئیسیة هي أهم التجمعات البشریة.

یتناول "هنتنجتون" مسألة وجود "الحضارة  ولیس عالمیًا::  الغرب متفرد اثانی

العالمیة"، وهل الحقبة التي نعیشها تشهد مرحلة قیام الحضارة العالمیة، وذلك من 

خالل طرح السؤال اآلتي: ما المقصود بهذا المصطلح؟ ویجیب عن السؤال بتحدید 

  أربعة معاني أو إرشادات ممكن أن یشیر إلیها المصطلح، وهي:

ـــار  -أ ـــل اعتب ـــة، مث ـــیم أساســـیة معین البشـــر فـــي كـــل المجتمعـــات بالفعـــل یشـــتركون فـــي ق

  الجریمة شرًا، وفي بعض المؤسسات الرئیسیة المعینة، مثل شكل ما لألسرة.

مصـــطلح "الحضـــارة العالمیـــة" یمكـــن أن یســـتخدم لإلشـــارة إلـــى مـــا هـــو مشـــترك بـــین  -ب

الكتابـــــة، والـــــذي یمیزهـــــا عـــــن المجتمعـــــات المتحضـــــرة، مثـــــل المـــــدن، معرفـــــة القـــــراءة و 

  المجتمعات البدائیة.

مصطلح "الحضارة العالمیة" قد یشـیر إلـى االفتراضـات والقـیم والمبـادئ التـي یعتنقهـا  -ج

الكثیرون اآلن في الحضارة الغربیة، والبعض في الحضـارات األخـرى، وهـم بوجـه عـام 

اطیـــــــــة مشـــــــــتركون فـــــــــي أفكـــــــــار بخصـــــــــوص الفردانیـــــــــة، واقتصـــــــــاد الســـــــــوق، والدیمقر 

  السیاسیة..الخ.

ــــة  -د ــــة والثقافی ــــرة تقــــوم علــــى أســــاس أن انتشــــار أنمــــاط االســــتهالك الغربی والفكــــرة األخی

  )٢(الشعبیة حول العالم سیؤدي على حضارة عالمیة.

ویرد "هنتنجتون" على هذه النقاط، ویعتبرها حجج غیر كافیة إلثبات قیام الحضـارة 

م: التقــــارب الثقــــافي اإلنســــاني والقبــــول العالمیــــة، ویقــــول: (تتضــــمن الفكــــرة بشــــكل عــــا

                                                           
 .٧٣رات، مرجع سابق، ص ) صموئیل ھنتنجتون: صدام الحضا١
 .٩٥ – ٩٣) المرجع نفسھ، ص ٢



  

 

١٨١

المتزاید بقیم وتوجهات وممارسات ومؤسسات مشتركة، من قبل شعوب العـالم. وبشـكل 

أكثـــر تحدیـــدًا فـــإن الفكـــرة قـــد یعنـــي بعـــض األشـــیاء العمیقـــة ولكنهـــا لیســـت ذات صـــلة 

ـــة، وبعـــض األشـــیاء ذات الصـــلة بالحضـــارة العالمیـــة ولكنهـــا لیســـت  بالحضـــارة العالمی

ویــرى بــأن )١(قــة، وبعــض األشــیاء غیــر ذات الصــلة والســطحیة فــي الوقــت نفســه).عمی

مفهــوم "الحضــارة العالمیــة" إنتــاج ممیــز للحضــارة الغربیــة. وأن العالمیــة هــي أیــدیولوجیا 

الغـــرب لمواجهـــة الثقافـــات غیـــر الغربیـــة. وأن فكـــرة "الحضـــارة العالمیـــة" ال تجـــد ســـوى 

رى. فیمـا یـراه الغـرب عالمیـًا أو كونیـًا، یـراه غیـر القلیل من التأیید في الحضـارات األخـ

  )٢(الغربیین "غربیًا".

وبعــد أن یــرد علــى الفكــرة التــي تــدعي بأننــا نشــهد حقبــة "الحضــارة العالمیــة"، ینتقــل 

إلى االفتراضات التي یمكن من خاللها أن تنشأ شكًال من أشكال "الحضـارة العالمیـة"، 

  وهي:

تیة یعنــي نهایــة التــاریخ واالنتصــار العــالمي للدیمقراطیــة فــي أن انهیــار الشــیوعیة الســوفی -أ

  أنحاء العالم.

أن العالقــــــات المتداخلــــــة بــــــین الشــــــعوب: التجــــــارة، االســــــتثمار، الســــــیاحة، اإلعــــــالم،  -ب

  االتصاالت اإللكترونیة عمومًا، تولد ثقافة عالمیة مشتركة.

تــرى ذلــك علــى أنــه نتیجــة والحجــة الثالثــة واألكثــر شــیوعًا عــن قیــام حضــارة عالمیــة،  -ج

  )٣(لعملیات التحدیث الواسعة التي تدور منذ القرن الثامن عشر.

ویــرد "هنتنجتــون" علــى تلــك الفــروض الثالثــة، ویــرى بــأن افتــراض "الحضــارة العالمیــة" 

یعتمــــد علــــى افتــــراض أن المجتمــــع الحــــدیث البــــد أن یقتــــرب مــــن نمــــط وحیــــد: الــــنمط 

لحضـارة الغربیـة، والحضـارة الغربیـة هـي الحضـارة الغربي، وأن الحضارة الحدیثة هـي ا

ویــــرى إن اللغــــة والــــدین همــــا العنصــــران ،)٤(الحدیثــــة. ولكــــن هــــذا تحدیــــد زائــــف تمامــــا.

الرئیسیان في أي ثقافة أو حضـارة، وٕاذا كانـت هنـاك حضـارة عالمیـة تظهـر، فالبـد أن 

وجـود  تكون هناك میول نحـو ظهـور لغـة عالمیـة ودیـن عـالمي. وینفـي ذلـك مـن خـالل
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١٨٢

إحصــائیات وأرقــام تثبــت عــدم وجــود لغــة عالمیــة أو دیــن عــالمي، بحیــث نســتطیع مــن 

ــــاس مختلفــــون بشــــكل كبیــــر حــــول  ــــة"، ألن الن ــــول بوجــــود "حضــــارة عالمی خاللهمــــا الق

ویقول "هنتنجتـون": "فـي عـالم الصـدام . )١(استعمال اللغات واعتناق األدیان في العالم.

تقـــــاد الغـــــرب فـــــي عالمیـــــة ثقافتـــــه مـــــن ثـــــالث الحضـــــاري واألثنـــــي الناشـــــئ، یعـــــاني اع

أمــــا كونــــه زائفــــًا، فتلــــك هــــي ) ٢(مشــــكالت: فهــــو اعتقــــاد زائــــف، وال أخالقــــي، وخطــــر".

الفرضــــیة األساســــیة للكتــــاب "صــــدام الحضــــارات"، وأمــــا االعتقــــاد بــــأن الشــــعوب غیــــر 

ي الغربیــة البــد لهــا مــن أن تتبنــى القــیم والمؤسســات والثقافــة الغربیــة، اعتقــاد ال أخالقــ

بســبب مــا یجــب عملــه لكــي یتحقــق ذلــك. وعالمیــة الغــرب خطــر علــى العــالم ألنهــا قــد 

تؤدي إلى حرب بین دول المركز في حضارات مختلفة، وهي خطر على الغرب ألنهـا 

قـد تـؤدي إلــى هزیمتـه.ولكن كبـدیل للحضــارة العالمیـة، یطـرح "هنتنجتــون" تفـرد الغــرب، 

ارات األخــرى، وهنــاك ســمات تتفــرد بهــا ویــرى بــأن الغــرب متمیــز وفریــد مــن بــین الحضــ

  )٣(الحضارة الغربیة، وهي:

: وهـــي الفلســـفة الیونانیـــة، والعقالنیـــة والقـــانون الرومـــاني، والالتینیـــة التـــراث الكالســـیكي -أ

  المسیحیة.

: المســـیحیة الغربیـــة وهـــي تاریخیـــًا أهـــم ســـمة فـــي الحضـــارة الكاثولیكیـــة والبروتســـتانتیة -ب

  الغربیة.

  : والغرب یختلف عن معظم الثقافات األخرى في تعدد لغاته.وروبیةاللغات األ -ج

: اهللا والقیصــر، الكنیسـة والدولـة، الســلطة الفصـل بـین السـلطة الروحیــة والسـلطة الدینیـة -د

  الروحیة والسلطة الدنیویة، كانت دائمًا ثنائیة سائدة في الفكر الغربي.

س للدستوریة وحمایـة حقـوق اإلنسـان بمـا : تقلید حكم القانون وصنع األساحكم القانون -هـ

  في ذلك حقوق الملكیة، ضد ممارسة قوة االستبداد.

: مـــن الناحیـــة التاریخیـــة، كـــان المجتمـــع الغربـــي متعـــددًا إلـــى حـــد التعددیـــة االجتماعیـــة -و

كبیر. وكما یذكر "دویتش" فإن مـا یمیـز الغـرب هـو "نشـوء واسـتمرار جماعـات مختلفـة 

  صلة الدم أو الزواج".مستقلة ال تعتمد على 
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١٨٣

: منــذ وقــت بــاكر، خلقــت التعددیــة االجتماعیــة طبقــات سیاســیة متمیــزة الهیئــات النیابیــة -ز

وبرلمانــات ومؤسســات أخــرى لتمثیــل مصــالح األرســتقراطیة ورجــال الــدین وغیرهــا مــن 

الجماعـــات. وقـــد وفـــرت هـــذه الهیئـــات أشـــكاال مـــن التمثیـــل تطـــورت مـــع التحـــدیث إلـــى 

  اطیة الحدیثة.مؤسسات للدیمقر 

: كثیر من المالمح السابقة للحضارة الغربیة، أسهم في ظهـور روح الفردانیـة، الفردانیة -ح

وتــراث للحقــوق والحریــات الفردیــة بــین المجتمعــات المتحضــرة.ویعقب "هنتنجتــون" علــى 

ــالقول: (ال عامــل مــن هــذه العوامــل بمفــرده كــان هــو الحاســم أو الفریــد  هــذه الســمات ب

رب. الحاســـم والفریـــد هـــو امتزاجهـــا جمیعـــًا معـــًا، وهـــذا مـــا أعطـــى الغـــرب بالنســـبة للغـــ

كانــــت أكثــــر  -بســــاطة–خاصـــیته المتمیــــزة. هــــذه المفــــاهیم، والممارســـات والمؤسســــات 

ویقــول فــي مقالــة لــه نشــرت فــي . )١(شــیوعًا فــي الغــرب منهــا فــي الحضــارات األخــرى).

غیـر الغربیـة ال یمكـن  ": (إن شـعوب العـالمForeign Affairsمجلة "فورین أفیـرس 

لهـــا أن تـــدخل فـــي النســـیج الحضـــاري للغـــرب، حتـــى وٕان اســـتهلكت البضـــائع الغربیـــة، 

وشــاهدت األفــالم األمریكیــة، واســتمعت إلــى الموســیقى الغربیــة، فــروح أي حضــارة هــي 

  )٢(اللغة والدین والقیم والعادات والتقالید).

"هنتنجتـــون" فـــي أجـــزاء كثیـــرة یتحدث :  الغـــرب واآلخـــرین: العـــودة إلـــى األصـــول:اثالثـــ

وواســعة مــن كتابــه "صــدام الحضــارات" عــن التخــوف مــن مســتقبل الغــرب واضــمحالله 

وبشيء من المبالغة والتهویل، ویركز أیضًا بالمقابل على الصحوة الدینیة والثقافیة فـي 

أجزاء مختلفة من العالم ونجاح بعض تجارب التنمیة في بلـدان آسـیویة وكأنهـا التهدیـد 

ستقبلي للغرب، لـذلك سـوف نحـاول فـي هـذا المطلـب إلقـاء الضـوء علـى آراءه حـول الم

  اضمحالل الغرب والعودة إلى األصول في الثقافات األخرى.

بدایـــة، الغـــرب حســـب مفهومـــه یضـــم أوروبـــا وأمریكـــا الشـــمالیة باإلضـــافة إلـــى دول 

ز علـــى "النقـــاط االســـتیطان األوروبـــي األخـــرى مثـــل اســـترالیا ونیوزیلنـــدا، وطبعـــًا بـــالتركی

الثمانیــة" التــي ذكرناهــا فــي المطلــب الســابق حــول تفــرد الغــرب، كهویــة لهــذه البلــدان. 

ویعترف "هنتنجتون" بأن صـعود الغـرب كـان یعتمـد علـى ممارسـة القـوة إلـى حـد كبیـر، 
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وأن الغرب استطاع أن یكسـب العـالم، لـیس فقـط بسـبب تفـوق أفكـاره أو قیمـه أو دینـه، 

تفوقـه فـي تطبیـق العنـف المـنظم، وكثیـرًا مـا ینسـى الغربیـون تلـك  وٕانما بـاألحرى بسـبب

ـــر الغـــربیین ال ینســـونها، ویقـــول: (علـــى مـــدى أربعـــة قـــرون، كانـــت  الحقیقـــة ولكـــن غی

العالقات المتبادلة بین الحضارات عبـارة عـن تبعیـة مـن المجتمعـات األخـرى للحضـارة 

ـــه یریـــد أن یبقـــى  )١(الغربیـــة). ـــى أن ـــه إل ـــا یجـــب التنبی ـــة وهن العالقـــات فـــي نطـــاق التبعی

الدائمـــة، لـــذا یعتبـــر كـــل المحـــاوالت التـــي تبـــذل فـــي ســـبیل التنمیـــة الناجحـــة والمســـتقلة 

واالسـتقالل الثقــافي عـن الغــرب بأنهــا تسـتهدف الغــرب وتـؤدي إلــى اضــمحالله.ویحاول 

  "هنتنجتون" أن یرسم للغرب صورتین بالنسبة للحضارات األخرى، وهما:

سـیادة غربیـة شـاملة، ویقـول: (الغـرب هـو الحضـارة الوحیـدة التـي هي صـورة لسـیطرة و  -أ

لهــا مصــالح أساســیة فــي كــل حضــارة أو منطقــة أخــرى، ولهــا القــدرة علــى التــأثیر علــى 

  )٢(سیاسة وأمن واقتصاد كل حضارة أو منطقة أخرى).

الصــورة الثانیــة للغــرب مختلفــة تمامــًا، إنهــا صــورة حضــارة تنهــار، نصــیبها مــن القــوة  -ب

سیاســـیة واالقتصـــادیة والعســـكریة فـــي العـــالم فـــي هبـــوط بالنســـبة لنصـــیب الحضـــارات ال

األخــرى، والغــرب مهــتم بدرجــة متزایــدة بمشــاكل واحتیاجاتــه الداخلیــة، حیــث یواجــه نمــوًا 

اقتصـــادیًا بطیئـــًا وركـــودًا ســـكانیًا وعجـــزًا حكومیـــًا وأخالقیـــات عمـــل متـــدهورة ومعـــدالت 

ا فیهـــا الوالیـــات المتحـــدة یواجـــه تفككـــًا اجتماعیـــًا ادخـــار منخفضـــة، وفـــي دول كثیـــرة بمـــ

واضــمحالل الغــرب لــه ثــالث ســمات  .)٣(باإلضــافة إلــى مشــكالت المخــدرات والجریمــة.

  أساسیة:

هي عملیـة بطیئـة، صـعود الغـرب أخـذ أربعـة قـرون وانحسـاره قـد یأخـذ مثـل تلـك المـدة  -أ

  طویلة.

، بـه وقفـات وانعكاسـات وٕاعـادة االنهیار ال یسـیر فـي خـط مسـتقیم، وهـو غیـر منـتظم -ب

  توكید للقوة الغربیة على أثر تجلیات الضعف.

مصـــادر القـــوة المهمـــة وصـــل إلـــى أعلـــى  -ولـــیس كـــل–نصـــیب الغـــرب مـــن معظـــم  -ج

مستوى له فـي بـدایات القـرن العشـرین، ثـم بـدأ فـي التـدهور مقارنـة بـه لـدى الحضـارات 
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فــي مســاحة األرض والســكان،  ویــدلل علــى ذلــك بإحصــائیات وأرقــام ودالئــل)١(األخــرى.

  اإلنتاج االقتصادي والقوة العسكریة.

وبعــد اإلشــارة إلــى رأیــه فــي اضــمحالل الغــرب، نتطــرق إلــى مســألة العــودة إلــى          

ـــــة. یـــــرى  ـــــي یعتبرهـــــا تحـــــدیًا للحضـــــارة الغربی ـــــي الحضـــــارات األخـــــرى والت األصـــــول ف

سـتقالل السیاسـي، تریـد أن "هنتنجتون" بأن الدول غیـر الغربیـة وبعـد حصـولها علـى اال

تحرر نفسها من السیطرة الغربیة االقتصادیة والعسـكریة واالقتصـادیة. ویـذهب إلـى أن 

التنمیـــة الناجحـــة تولـــد ثقـــة بـــالنفس لمـــن یحققونهـــا ولمـــن یســـتفیدون منهـــا. والثـــروة مثـــل 

القــوة، یفتــرض أنهــا دلیــل علــى األفضــلیة واســتعراض للتفــوق األخالقــي والثقــافي. وبعــد 

أصـبح الشــرق أسـیویون أكثــر نجاحـًا مــن الناحیــة االقتصـادیة، لــم یتـرددوا فــي تأكیــد  أن

تمیــز ثقافــاتهم واإلعــالن بعلــو الصــوت عــن تفــوق قــیمهم وأســالیب حیــاتهم، علــى تلــك 

ویؤكــد "هنتنجتــون" علــى أن ارتفــاع معــدل ، )٢(التــي لــدى الغــرب والمجتمعــات األخــرى.

یــؤدي إلــى انخفــاض معــدل "التغریــب"، وتمــر "التحــدیث" فــي المجتمعــات غیــر الغربیــة 

یغیـــــر تـــــوازن القـــــوى  -برأیـــــه–الثقافـــــة المحلیـــــة بمرحلـــــة إحیـــــاء. التحـــــدیث الزائـــــد إذن 

الحضاري بین الغرب والمجتمع غیر الغربي، ویقـوي االلتـزام بالثقافـة المحلیـة ویحصـل 

  )٣(على ذلك على نحوین:

قتصــــادیة والعســــكریة والسیاســــیة علــــى المســــتوى االجتمــــاعي یعــــزز التحــــدیث القــــوة اال -أ

  للمجتمع ككل، ویشجع ذلك المجتمع على الثقة بثقافته.

على المستوى الفردي، یولد التحدیث مشـاعر االغتـراب والالمعیاریـة، حیـث ینفصـم  -ب 

  عري التقالید والعالقات االجتماعیة وتنشأ أزمة الهویة التي یقدم لها الدین حًال.

ـــة األصـــغر، كالثقافـــة أن التحـــدیث فـــي نظـــر "هنتن جتـــون" ســـیدمر النطاقـــات الثقافی

المحلیـــة والقومیـــة ویحـــرر الشـــعوب مـــن أســـرها، وحینهـــا لـــن تجـــد تلـــك الشـــعوب ســـوى 

وكمـا یقـول:  )٤(البوتقة الحضاریة األكبر والتي یعتبر الدین أعظـم عناصـرها التكوینیـة،

د من إعادة تعریـف (في أوقات التغییر االجتماعي السریع تذوب الهویات الراسخة، الب
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١٨٦

الذات، وهكذا تخلق هویـات جدیـدة. وبالنسـبة لمـن یواجهـون احتیاجـًا لتحدیـد "مـن أنـا؟" 

ویستشــهد بقــول: "ریجیــه دیبــراي" الــذي ) ١(أو "لمــن انتمــي؟" یقــدم الــدین إجابــات قویــة).

  )٢(یقول: (الدین لیس أفیون الشعوب، وٕانما فیتامین الضعفاء).

ٕاحیــاء الـدین ظـاهرة عالمیــة، وقـد تبــدت فـي أوضــح أصـبحت العـودة إلــى األصـول و 

صورها في التوكید الثقافي وتحدیات الغرب التي جاءت من آسـیا ومـن اإلسـالم، وهـي 

ویقـــول "هنتنجتــــون":  الحضـــارات الدینامیكیـــة فـــي الربــــع األخیـــر مـــن القــــرن العشـــرین.

عـالم غیـر (التأصیل والعودة إلى المحلیة والجذور كانت هي جـدول األعمـال فـي كـل ال

الغربـــــي فـــــي الثمانینـــــات والتســـــعینات. الصـــــحوة اإلســـــالمیة، واألســـــلمة هـــــي القضـــــایا 

الرئیسیة في المجتمعات اإلسالمیة، التوجـه السـائد فـي الهنـد هـو رفـض األنمـاط والقـیم 

ـــى "تهنیـــد" السیاســـة والمجتمـــع، الحكومـــات فـــي شـــرق آســـیا تتبنـــى  ـــة والعمـــل عل الغربی

أي  )٣(یاســیون والمفكـــرون یتحـــدثون عــن "أســـینة" بالدهـــم).الكونفوشیوســیة، والقـــادة الس

"جعلهــا آســیویة قلبــًا وقالبًا".وهكــذا نــرى أنــه علــى الــرغم مــن ســیطرة الغــرب علــى القــوة 

والنفــوذ حالیــًا وفــي المســتقبل المنظــور، إال أنــه یحــاول أن یضــخم مــن حجــم التحــدیات 

مــن التــیقظ والحــذر وعــدم التــي تواجــه الغــرب فــي المســتقبل البعیــد، وذلــك لخلــق حالــة 

االطمئنــان مــن أن نهایــة الحــرب البــاردة تشــكل نهایــة التــاریخ وأن الغــرب انتصــر إلــى 

  األبد. وبالتالي یكون ذلك دافعًا إلى المزید من العمل والتفوق والتمییز.

یقول "هنتنجتون": (سؤال إلى  :  صراعات المستقبل ستكون صدام الحضارات:ارابع

حله سؤال من أنت؟ وعلى كل دولة أن تجد له إجابة. هذه أي جانب أنت؟ حل م

اإلجابة هي هویتها الثقافیة، وهي التي تحدد مكان الدولة في السیاسیة العالمیة 

  )٤(كما تحدد أصدقائها وأعدائها).

ـــــة، مدفوعـــــة  ـــــداد الخطـــــوط الثقافی ـــــى امت ـــــة یعـــــاد تشـــــكیلها اآلن عل السیاســـــة الكونی

المتشــابهة تتقــارب، والشــعوب والــدول ذات الثقافــات  بالتحــدیث. الشــعوب ذات الثقافــات

المختلفة تتباعد االنحیازات التي تعتمد علـى األیدیولوجیـة والعالقـات مـع القـوى الكبـرى 
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تفسـح الطریـق لتلـك التـي تعتمـد علـى الثقافـة والحضـارة. الحـدود السیاسـیة یعـاد رسـمها 

حضـاریة. المجتمعـات الثقافیـة تحـل لكي تتوافق مع الحدود الثقافیة: العرقیة والدینیة وال

محـــل تكـــتالت الحـــرب البـــاردة، وخطـــوط التقســـیم بـــین الحضـــارات تصـــبح هـــي خطـــوط 

ویــرى "هنتنجتــون" أنــه فــي العــالم الناشــئ، لــن  الصــراع الرئیســیة فــي السیاســة العالمیــة.

تكـــون العالقـــات بـــین الـــدول والجماعـــات التـــي ینتمـــي إلـــى حضـــارات مختلفـــة عالقـــات 

البــًا مــا ســتكون عدائیــة، بیــد أن هنــاك عالقــات أكثــر عرضــة للصــراع مــن وثیقــة، بــل غ

غیرهــا. علــى المســتوى األصــغر، فــإن أشــد خطــوط التقســیم الحضــاري عنفــًا هــي تلــك 

الموجـــــــودة بـــــــین اإلســــــــالم وجیرانـــــــه األرثـــــــوذكس والهنــــــــدوس واألفارقـــــــة والمســــــــیحیین 

  )١(الغربیین.

ل محاوالتــه للحفــاظ علــى وضــعه یعتقــد "هنتنجتــون" أنــه بینمــا الغــرب یحــاول یواصــ

المتفــوق، والــدفاع عــن مصــالحه بتعریفهــا علــى أنهــا مصــالح "المجتمــع العــالمي"، وقــد 

أصــبحت هــذه العبــارة هــي التســمیة المهذبــة لمــا كــان یطلــق علیــه "العــالم الحــر"، وذلــك 

إلضفاء شرعیة كونیـة علـى األعمـال التـي تعبـر عـن مصـالح الوالیـات المتحـدة والقـوى 

ة األخــــرى. فــــي نفــــس الوقــــت تنــــتظم كــــل مــــن الحضــــارة اإلســــالمیة والحضــــارة الغربیــــ

الصــینیة، تقالیــد ثقافیــة عظیمــة تختلــف جــدًا عــن التــي لــدى الغــرب، وهــي فــي نظرهمــا 

أرقــى مــن تقالیــد الغــرب بمراحــل ال محــدودة. وقــوة وتأكیــد كلیهمــا إزاء الغــرب تتزایــدان، 

وعلـى الـرغم . )٢(ومصالح وقیم الغرب. كما یتزاید الصراع ویشتد بین مصالحها وقیمها

مــن أن االشــتباك مــع الغــرب یتطلــب تــوفر شــروط موضــوعیة غیــر متــوفرة حالیــًا لــدى 

إال أن الشـــاغل األكبـــر للعـــالم الغربـــي وطبقـــًا  )٣(الحضـــارات األخـــرى المنافســـة للغـــرب

  للمنظور الحضاري الذي طرحه "هنتنجتون" یصبح هو التحالف المحتمل بین:

  ة الكونفوشوسیة، بقوتها الصناعیة وثقلها السكاني.الحضار  -أ

  )٤(الحضارة اإلسالمیة، بوفرة مواردها النفطیة وبقربها الجغرافي مع الغرب. -ب

                                                           
 .٢٩٣) المرجع نفسھ، ص ١
 .٢٩٦ – ٢٩٤ص ) المرجع نفسھ، ٢
 ) ھشام بدوي: اإلحساس بالھیمنة على الحاضر وتملك المستقبل، مرجع سابق.٣
 .٣٨٣) د. جاك ھیرش: صدام الحضارات توصیف إمبریالي، مرجع سابق، ٤



  

 

١٨٨

ویعتـــرف "هنتنجتـــون" بـــأن الحضـــارتان اإلســـالمیة والصـــینیة مختلفتـــان أساســـًا مـــن 

تراضـــات األساســــیة ناحیـــة الـــدین والثقافــــة والبنیـــة االجتماعیــــة والتقالیـــد والسیاســــة واالف

الجذریــة فــي أســـالیب الحیــاة. وبطبیعتهـــا، یوجــد بــین الحضـــارتین اإلســالمیة والصـــینیة 

أمــور مشــتركة أقــل ممــا بــین كــل منهمــا والحضــارة الغربیــة. ولكــن فــي السیاســة، العــدو 

ویتطـرق "هنتنجتـون" إلـى األسـباب الرئیسـیة التـي . )١(المشترك یخلق مصلحة مشتركة.

اعات بـــین الحضـــارات، وذلـــك فـــي مقالتـــه التـــي نشـــرها فـــي عـــام تـــؤدي إلـــى نشـــوء صـــر 

) في مجلة "فورین أفیـرس"، ویلخصـها "جـورج لـودج" فـي كتابـه "إدارة العولمـة" ١٩٩٣(

  )٢(في النقاط التالیة:

وجـــود اختالفـــات حقیقیـــة وأساســـیة بـــین الحضـــارات حـــول موضـــوعات محـــددة،  -أ

طن والدولـة، الحقـوق والواجبـات، األزواج مثل: (اإلله واإلنسـان، الفـرد والمجتمـع، المـوا

  والزوجات، اللیبرالیة والسلطة..الخ).

ازدیـــاد التفاعـــل بـــین الحضـــارات بفعـــل العولمـــة، والتـــي تجعـــل العـــالم أصـــغر،  -ب

  ویزداد الوعي بالحضارة الذاتیة وبجوانب الشبه والخالف بین الحضارات.

ت التقلیدیـــة بالهویـــة، عملیـــات التحـــدیث االقتصـــادي والتـــي تضـــعف االحساســـا -ج

  مما یجعل األصولیون الدینیون یتحركون لملء الفجوة الخاصة بالهویة.

  تضاؤل قبول تسید الوالیات المتحدة والغرب. -د

صعوبة الجمع بین الخواص الثقافیة، حیث بینمـا یمكـن أن یكـون الفـرد نصـف  -هـ

  مسلم.نصف  –نصف عربي، فإنه من الصعب أن یكون نصف كاثولیكي –فرنسي

لـــذلك فإنـــه یـــرى أن حربـــًا رئیســـیة تضـــم الغـــرب دول المركـــز فـــي حضـــارات أخـــرى 

ولــــذلك فــــاألمریكیون ال یمكــــنهم أن یتجنبوهــــا،  )٣(لیســــت أمــــرًا حتمیــــًا، ولكنهــــا قــــد تقــــع

لـذلك فإنـه یوصــي و والغـرب یتوقـف علـى تأكیــد األمـریكیین اللتـزامهم بالحضــارة الغربیة.

رم تحالفــات وتقــوي جبهــة الحضــارة الغربیــة الداخلیــة الوالیــات المتحــدة والغــرب بــأن تبــ

بتعزیـــز التعـــاون بـــین دول أمریكـــا الشـــمالیة وٕالحـــاق دول أمریكـــا الالتینیـــة ودول أوروبـــا 

الشـــرقیة بمعســـكر الحضـــارة الغربیـــة، وأن تعمـــل علـــى تعزیـــز المنظمـــات الدولیـــة التـــي 

                                                           
 .٢٩٦) ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص ١
 . ١٩) جورج لودج: إدارة العولمة، مرجع سابق، ص ٢
 . ٤٨٨لحضارات، مرجع سابق، ص ) ھنتنجتون: صدام ا٣



  

 

١٨٩

لنســبة لألمــم ذات تخــدم مصــالح الغــرب وعلــى نشــر قــیم ومبــادئ الحضــارة الغربیــة، وبا

الحضارات المختلفة ینبغي أن یسلك العرب معها سیاسة االستیعاب واالحتواء بمـا فـي 

ذلـــك اســـتغالل التناقضـــات بـــین الحضـــارتین اإلســـالمیة والصـــینیة، وٕاال فسیاســـة الصـــد 

والمواجهــة. ویــدخل فــي هــذا حــرص الغــرب علــى المحافظــة علــى التفــوق العســكري فــي 

  )١(كل بقاع العالم.

األهم من كل ذلك أن تعترف بأن التدخل الغربي في شؤون الحضارات األخرى ثم 

یمكن أن یكون المصدر الوحید واألشد خطرًا بالنسبة لعـدم االسـتقرار والصـراع الكـوني 

ویقتـــرح "هنتنجتـــون" ثالثـــة قـــوانین أساســـیة ،)٢(المحتمـــل فـــي عـــالم متعـــدد الحضـــارات.

  )٣( الحقبة القادمة، وهي: لتجنب حدوث حروب رئیسیة بین الحضارات في

قانون االمتناع: أي أن تمتنع دول المركز في الحضارات المختلفة عـن التـدخل  -أ

فــي صــراعات داخــل الحضــارات األخــرى، وهــو أول متطلبــات الســالم فــي عــالم متعــدد 

  الحضارات، متعدد األقطاب.

ـــــانون الوســـــاطة المشـــــتركة: أي أن تتفـــــاوض دول المركـــــز بعضـــــها اآلخـــــر  -ب ق

الحتـــــواء أو إیقـــــاف حـــــروب خطـــــوط التقســـــیم الحضـــــاري بـــــین دول وجماعـــــات داخـــــل 

  حضاراتها.

قـــانون العوامـــل المشـــتركة: أي البـــد أن تبحـــث شـــعوب جمیـــع الحضـــارات عـــن  -ج

تلــك القــیم والمؤسســات والممارســات المشــتركة بیــنهم وبــین شــعوب الحضــارات األخــرى 

  وأن یقوموا بتوسیعها.

ول: (فـــي الحقبـــة الناشـــئة، صـــدام الحضـــارات هـــو وفـــي آخـــر مقطـــع مـــن كتابـــه یقـــ

الخطــر األكثــر تهدیــدًا للســالم العــالمي، والضــمان األكیــد ضــد حــرب عالمیــة هــو نظــام 

وهــو یؤكــد فــي موقــع ســابق مــن كتابــه: (ســوف تجــد ) ٤(عــالمي یقــوم علــى الحضــارات).

  )٥(بعض الدول بال شك صعوبة في قبول هذه الحقیقة، وبخاصة الوالیات المتحدة).

                                                           
 . ٢٧، ص ٢٢/١١/١٩٩٣، ٢٠٣) مختار محمد: تكتل الحضارات وتداعیاتھ، مجلة قضایا دولیة، ع/١
 .٥٠٥) ھنتنجتون: صدام الحضارات، مرجع سابق، ص ٢
 .٥١٨،  ٥١٢) المرجع نفسھ، ص ٣
 .٥٢١) المرجع نفسھ، ص ٤
 .٥١٢) المرجع نفسھ، ص ٥



  

 

١٩٠

یـرى المفكـر الفرنسـي "جـورج البیكـا"   :: قراءة نقدیة لنظریة صـراع الحضـاراتاخامس

مـــــن موقعـــــه فـــــي قلـــــب الفكـــــر األوروبـــــي مخالفـــــًا "هنتنجتـــــون" أن مـــــا یســـــمى بصـــــدام 

الحضارات ما هو إال نتاج تناقضات داخل كل كیـان، تناقضـات اقتصـادیة واجتماعیـة 

علیهـــا بینمـــا یـــدور الحـــدیث صـــراحة عـــن وسیاســـیة كثیـــرًا مـــا أهملـــت أو وقـــع التعمـــیم 

الخالفــات والمواجهـــات الثقافیــة أو الدینیـــة. ویؤكـــد أن الــذي نواجهـــه الیــوم لـــیس خطـــر 

الصــــراع بــــین الحضــــارات وٕانمــــا خطــــر ســــیطرة حضــــارة واحــــدة علــــى كــــل الحضــــارات 

ومـــن هنـــا یقـــول "د. محمـــد عمـــارة": (المركزیـــة الغربیـــة، جعلـــت وتجعـــل ، )١(األخـــرى.

ربیــة نزاعــة إلــى احتــواء اآلخــر، وترویضــه ودمجــه فــي نمطهــا الحضــاري الحضــارة الغ

ومنظوماتهــــا القیمیــــة.. وهــــي النزعــــة التــــي اعتمــــدت طریــــق "الصــــراع" فــــي العالقــــات 

بــاآلخرین، بــل وجعلــت مــن هــذا الصــراع مــع اآلخــرین، ومــن احتــوائهم، وٕالغــاء ذاتیــتهم 

الحضاریة النبیلة!" التـي وخصوصیتهم وهویتهم وتمیزهم، جعلت من ذلك كله "رسالتها 

  )٢(تقوم بها لتمدین هؤالء اآلخرین).

الذي نستخلصه من االقتباسین السابقین هو أنه في الحقیقة لیس هناك صراع بـین 

الحضــارات بمعنــى أن یكــون الصــراع مــن طــرفین، بــل الواقــع هــو محاولــة حضــارة أو 

ــــد تمــــت مناقشــــة ــــواء اآلخرین.ولق ــــة صــــراع  اتجــــاه داخــــل حضــــارة للســــیطرة واحت نظری

الحضـــارات مـــن وجهـــات نظـــر مختلفـــة تنتمـــي إلـــى مـــدارس فكریـــة وسیاســـیة مختلفـــة، 

وتنتسـب إلــى حضــارات متباینــة فــي هویتهــا، وفـي أمــاكن شــتى منــذ نشــر مقالــة "صــراع 

الحضــــارات"، وبعــــد صــــدورها فــــي شــــكل كتــــاب خاصــــة، وعقــــدت مــــؤتمرات مــــن قبــــل 

عكاســــــــاتها السیاســــــــیة والثقافیــــــــة أكــــــــادیمیین ومفكــــــــرین مرمــــــــوقین لمناقشــــــــة الفكــــــــرة وان

واالقتصادیة واالستراتیجیة. واصبح التالزم بین أطروحتي "صراع الحضـارات" و"حـوار 

الثقافــات" شــیئًا حتمیــًا فــي كــل مناســبة، مــن خــالل طــرح أســئلة مــن قبیــل هــل نحــن فــي 

عصر صراع الحضارات أم في عصر حـوار الثقافـات؟ وأیهمـا هـو مـا یجـب أن یكـون 

  ة؟ وأیهما أقرب إلى الواقع المعاش؟علیه البشری

                                                           
بك�ر: ح�وار الحض�ارات: تحلی�ل نق�دي لظ�اھرة اإلس�الموفوبیا، (الخرط�وم: ھیئ�ة األعم�ال الفكری�ة،  ) د. عبد هللا صالح أبو١

 .٧٢)، ص ٢٠٠٢
 .٦)، ص١٩٩٨) د. محمد عمارة: الحضارات العالمیة: تدافع أم صراع، (القاھرة: دار نھضة مصر، ٢



  

 

١٩١

تمیــــل إلــــى  -علــــى األقــــل المعلنــــة منهــــا–مــــع مالحظــــة أن أغلــــب وجهــــات النظــــر 

رجحان الحوار الثقافي والحضـاري، إال أن المناقشـات لـم تخمـد بعـد، وتثیـر زوبعـة مـن 

المقاالت والدراسات مع كل مناسبة وحادثة یمكن تفسـیرها باعتبارهـا تمثـل صـراعًا بـین 

تین أو دیــانتین أو ثقــافتین.وفي هــذا المطلــب نحــاول أن ننــاقش النظریــة ونركــز حضــار 

علــى نـــوعین مـــن االنتقـــادات، أولهمـــا: یركـــز علـــى أن الصـــراع بـــین الحضـــارات شـــيء 

غیــر وارد وأن الصــراع هــو الصــراع بــین الــدول وهنــاك میــل إلــى اســتغالل هــذه المقولــة 

یــــات المتحــــدة باعتبارهــــا القــــوة ألغــــراض سیاســــیة ومصــــالح اســــتراتیجیة مــــن قبــــل الوال

العظمـى فــي العــالم. أمــا الثانیــة: فهــي تحـاول الوقــوف علــى الفقــر الفلســفي وعــدم الدقــة 

  العلمیة والتناقضات الموجودة داخل النظریة المطروحة.

یـــرد "فـــؤاد عجمـــي" _وهــــو محاضـــر بجامعـــة "جــــون هبكنـــز" األمریكیـــة_ علــــى  -أ

الســاخر فــي مقالــة تحــت عنــوان "الحشــد"،  نظریــة صــدام الحضــارات، بأســلوب اإلیحــاء

ویــرى بــأن فكــرة "هنتنجتــون" قائمــة علــى أســاس تجمیــع وحشــد الحضــارات بعضــها ضــد 

بعـــض، ویقـــرر فـــي رده بوضـــوح أن الحضـــارات تابعـــة للدولـــة وأن الـــدول تهـــیمن علـــى 

الحضــارات وتــتحكم فیهــا ولــیس العكــس، ویــرى أن (الــدول تتغاضــى عــن عالقــات الــدم 

  )١(صفحًا بعالقات األخوة والعقیدة كلما اقتضت مصالحها ذلك). والعرق وتضرب

وفي السیاق نفسه یرى "جراهام فولر" أن الصراع ال یدور بین الحضارات، ویقـول: 

(أن مــا أراه هــو صــراع المصــالح، ولكننــا مــن أجــل أن نكســبه شــیئًا مــن الجــالل فإننــا 

كون بوسع المرء أن یزعم أنـه إنمـا نفرغ إلى مفاهیم كونیة مثل الثقافة والدین. وقتها سی

یفعــل ذلــك مــن أجــل المســیحیة أو مــن أجــل اإلســالم أو مــن أجــل الدیمقراطیــة أو مــن 

وفـــي إشـــارة مباشـــرة إلـــى توظیـــف المقولـــة مـــن أجـــل مصـــالح ، )٢(أجـــل الغـــرب.. الـــخ).

اســـــتراتیجیة، ویـــــذهب "إدوارد ســـــعید" إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك فـــــي مقالتـــــه "الصـــــراع بـــــین 

ن وصــف "هنتنجتــون" بأنــه غیــر أصــیل فــي أطروحتــه وخبیــر فــي علــم التعریفــات" حــی

تدبیر األزمات، ومن ثم فإن أطروحته لیست إال إحدى التـداعیات التـي تعیشـها اإلدارة 

                                                           
 .٢٥، ص ٧/٢/١٩٩٤، ٢١٤) مختار محمد: نقد نظریة صدام الحضارات، مجلة قضایا دولیة، ع/ ١
) جراھام فوللر: في مناقشات المشاركین في ندوة مجلة الدبلوماس�ي ع�ن ح�وار الثقاف�ات والحض�ارات، مجل�ة الدبلوماس�ي، ٢

 .١٥، ص ١٩٩٧، فبرایر / ٤(لندن: دار المستقلة للنشر) ع/
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ویكشــف "لــویس كنتــوري" وهــو أســتاذ العلــوم السیاســیة بجامعــة  )١(العســكریة األمریكیــة.

ـــون"،  میریالنـــد األمریكیـــة، عـــن بعـــض الجوانـــب المســـكوت عنهـــا فـــي خطـــاب "هنتنجت

حیث یرى أن عامًال من أهم عوامل هذا الصراع لم یـرد فـي مقالـة "هنتنجتـون" بصـورة 

معلنــة، ویتعلــق األمــر بــإرادة الهیمنــة التــي تمارســها الوالیــات المتحــدة فــي العقــد األخیــر 

ــــــرن العشــــــرین. ــــــاني "یاماوتشــــــي ماســــــایوكي" أن ،)٢(مــــــن الق ــــــرى المفكــــــر الیاب ــــــذلك ی ل

لم یأت بمعرفة جدیدة للتـاریخ، بقـدر مـا قـدم بوضـوح اتجاهـًا سیاسـیًا داخـل  "هنتنجتون"

   )٣(الغرب، وهو اتجاه اإلدارة األمریكیة في مرحلتها الراهنة.

ـــــك یتضـــــح أن إحـــــدى أهـــــم العوامـــــل التـــــي تقـــــف وراء نظریـــــة صـــــدام  مـــــن كـــــل ذل

مریكیة فـي الحضارات هي توظیفها في خدمة األهداف االستراتیجیة الجدیدة لإلدارة األ

مرحلة ما بعد الحرب الباردة. بحیث كان هناك شبه إجماع بین المنتقـدین الـذین علقـوا 

على مقالـة صـراع الحضـارات فـي مجلـة "فـورن أفیـرز" علـى أن "هنتنجتـون" یعبـر عـن 

قلقــه علــى مســتقبل الغــرب وقدرتــه علــى البقــاء كقــوة مهیمنــة عالمیــًا فــي القــرن الحــادي 

  هناك، في الواقع، ما یبرر مثل هذا القلق. والعشرون، دون أن یكون

في هذه النقطة نشیر إلى عدد من االنتقادات التي وجهت إلـى أصـل النظریـة  -ب

وأطروحاتهــا. وقــد وجهــت العدیــد مــن االنتقــادات إلــى نظریــة صــدام الحضــارات، منهــا 

ا أنهــا اســتندت إلــى األیــدیولوجیا فــي نفــي واضــح للعلــم عــن دراســة هــذا الموضــوع، وأنهــ

أبــــدلت الصــــراع االقتصــــادي واالجتمــــاعي الغاشــــم علــــى أرض الواقــــع بهــــدف التســــلط 

والغلبة الغربیة بصـراع أیـدیولوجي علـى مسـتوى صـراع األفكـار والثقافـات وأنهـا جعلـت 

الحدود الفاصلة بین سیطرة الشركات العمالقة التي تسیطر على اقتصاد العالم حـدودًا 

  )٤(ثقافیة ال حدود اقتصادیة.

االنتقادات التي وجهت إلـى صـمیم النظریـة هـي أن "هنتنجتـون" لـم یكـن دقیقـًا ومن 

من الناحیة األكادیمیة حیث وضع الغرب مقابـل البقیـة، ولعـل البقیـة "الحضـارات غیـر 

                                                           
د. فخ�ري لبی�ب  ) المصطفى ال�رزرازي: أطروح�ة ھنتنجت�ون ح�ول االص�طدام ب�ین الحض�ارات واالستش�راق الجدی�د، ف�ي١

 .٥٧٥(محرر): صراع الحضارات، مرجع سابق، ص 
، ٦/١٩٩٦، ٢) د. كمال عبد اللطیف: صراع الحضارات أم الصراع األمریكي على مراكز النف�وذ، مجل�ة الدبلوماس�ي، ع/٢

 .٤٢ص 
 .٥٧٧) المصطفى الرزرازي: أطروحة ھنتنجتون، مرجع سابق، ص ٣
وى ب�ین الحض�ارات یتغی�ر: الغ�رب یت�دھور والحض�ارات األخ�رى تعی�د تأكی�د ذاتھ�ا ) د. محمد سعد أبو ع�امود: می�زان الق�٤

 }.http://www.albayan.co.ae،  {١٢/١٠/٢٠٠٢جریدة البیان اإلماراتیة، 
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یضاف إلى ذلك إنه لم یحدد بدقـة  )١(الغربیة"، أصبحت بهذا المعنى غیر ذات معنى،

یعطیهــــا معنــــى جغرافیــــًا "الغــــرب"، ومعنــــى اســــتعماله لمفهــــوم الحضــــارة، وبــــذلك نجــــده 

العقیــــدة "الكونفوشیوســــیة"، ومعنــــى عرقیــــًا ودینیــــًا مــــع بعــــض "الســــالفیة األرثوذكســــیة"، 

ومعنــــى الــــدول "الیابــــان"، ومعنــــى الــــدین "اإلســــالم"، ومعنــــى القــــارة "أفریقیــــا" و"أمریكــــا 

  الالتینیة".

لتشمل اللغة والتـاریخ  وهكذا فإن الحضارة كلمة هالمیة عند "هنتنجتون" وهي تتسع

والـــدین والعـــادات والمؤسســـات ومســـائل الهویـــة، وتقـــوم فكرتـــه علـــى إحـــالل "الحضـــارة" 

محل "الدولة" كمرجعیة أساسیة، وهذا معناه إحـالل مرجـع هالمـي غیـر محـدد المعـالم، 

ال یمكــن قیاســه بدقــة، ولــیس مــن الســهل تفكیكــه إلــى مكوناتــه األصــلیة، محــل مرجــع 

  )٢(المعالم، والمتسم بخواص تقبل القیاس بدقة.الدولة، المحدد 

وهكذا نرى أن الفقر الفلسفي واضـح فـي أطروحـة "هنتجنتـون" وذلـك فـي ربطـه بـین 

الــدین والحضــارة، فهــو لــم یســتعمل الــدین كمقیــاس للتمییــز بــین الحضــارات إال بالنســبة 

  دین.لإلسالم وحده، أما الحضارات األخرى فهو ینسبها إلى أشیاء أخرى غیر ال

ولـــو اســـتعمل اإلســـالم كمقابـــل للمســـیحیة لجـــاء تحلیلـــه أكثـــر انســـجامًا مـــن الناحیـــة 

النظریة. إال أنه عندما یقابل الغرب كمنظومة سیاسیة لیبرالیة، وكاختیارات اسـتراتیجیة 

 )٣(في مجال العالقات الدولیة القائمة بعقیدة دینیة، فإنه یخلط مجاالت وأوراق البحـث،

وذات الشـمال، مثلمـا فعـل أثنـاء حدیثـه عـن الغـرب وبقیـة العـالم،  ویضرب ذات الیمین

أو الغــرب فــي مواجهــة العــالم، فمثــل هــذه األحكــام والمواقــف والمفــاهیم ال تســاعد علــى 

  وضوح الرؤیة والمقصد.

وهكــذا بــرزت انتقــادات أخــرى شــككت فــي المعــاییر التــي یعتمــدها "هنتنجتــون" فــي 

جمــاد كارلســون" مــا الــذي یمیــز حضــارة أمریكــا تقســیمه للحضــارات، حیــث یتســاءل "ان

الالتینیة عن الحضارة الغربیة؟ ومن جهة أخرى یأخذ "كارلسـون" علیـه تجاهلـه الوجـود 

اإلســالمي المهــم فــي أفریقیــا؟ وأیضــًا زعمــه بــان هنــاك حضــارة كونفوشیوســیة موحــدة، 

ثوذكسـیة ویرى "كارلسون" أنه لیس هنـاك مـا یشـیر إلـى وجـود كتلـة حضـاریة سـالفیة أر 

                                                           
 .٥٨٣) المصطفى الرزرازي: أطروحة ھنتنجتون، مرجع سابق، ص ١
 .١٥٤، ص٢٠٠٢، ینایر/٥١٨) محمد سید أحمد: تصاعد اإلرھاب وصدام الحضارات، مجلة العربي، ع/٢
 .٤٣) د. كمال عبد اللطیف: صراع الحضارات، أم الصراع األمریكي، مرجع سابق، ص ٣
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-وجدیر باالهتمام أن ننبه إلى أحـد العیـوب األساسـیة فـي التفسـیر الثقـافي، )١(موحدة.

الحضاري، أال وهـو المرونـة. فـإذا كانـت الثقافـة مـع اإلدارة الكونفوشیوسـیة تعتبـر اآلن 

عامًال حاسمًا في نجاح تجربة شـرقي آسـیا فـي مجـال التنمیـة الرأسـمالیة، فـإن السـمات 

قیة ذاتهـــا مـــع القـــدرات اإلداریـــة تعتبـــر فـــي نظـــر "مـــاكس فیبـــر" معوقـــات الثقافیـــة الشـــر 

  )٢(للرأسمالیة.

وهكذا فإن التعریف الملتبس والمبهم وغیر العلمي لمفهـوم الحضـارة هـو الـذي یتـیح 

لمفكري الغرب على مدى أكثر مـن قـرنین، تقـدیم األیـدیولوجیا باسـم الحضـارة والحداثـة 

ویضـاف إلـى مـا سـبق مـن ،)٣(ع، وإلخفـاء حقیقـة الصـراع.والتنویر، إلخفاء نوایا وأطمـا

نقــــاش، علــــى المســــتوى القیمــــي األخالقــــي العــــام أن أخطــــر مــــا تثیــــره نظریــــة الصــــدام 

الحضاري وما تتركه من آثـار فـي الفكـر السیاسـي والحضـاري العـالمي هـو أنهـا ترسـخ 

اورهــا مــن فــي األذهــان مــا یســیئ إلــى مســاعي تیــارات الســالم اإلنســاني العــالمي ومــا ج

وأخیــرًا أنهــا نظریــة وثیقــة . )٤(اجتهــادات فــي التعــایش بــین األدیــان وتضــامن الثقافــات.

االرتبـــاط بمرحلـــة تصـــاعد "اإلرهـــاب" وهیمنتـــه علـــى الوضـــع الـــدولي، والقـــول باســـتمرار 

القطبیة الثنائیة في صورة مسـتحدثة، ال فـي صـورة مواجهـة بـین الشـیوعیة والرأسـمالیة، 

رب بـــل بمواجهـــة بـــین قطبـــین أحـــدهما فـــي إطـــار "شـــرعیة" النظـــام أو بـــین الشـــرق والغـــ

  )٥(الدولي تتزعمه أمریكا، وقطب "إرهابي" خارج "شرعیة" النظام.

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٥٨-١٥٧) د. ماھر الشریف: أطروحتا نھایة التاریخ وصدام الحضارات، مرجع سابق، ص ١
 .٣٨٤) د. جاك ھیرش: صدام الحضارات توصیف إمبریالي، مرجع سابق، ص ٢
 .٧٧، ص٨/٢٠٠١-٧، ١٩٢-١٩١اع مصالح ال صراع حضارات، مجلة الشاھد، ع/ ) شوقي جالل: صر٣
 .٧٥د. عبد هللا صالح أبو بكر: حوار الحضارات، مرجع سابق، ص ) ٤
 .٥٥) محمد سید أحمد: تصاعد اإلرھاب، مرجع سابق، ص ٥
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  المبحث الثالث

  العولمة والهیمنة الشاملة

  

من أهم الظواهر التي تتمیز بها مرحلة ما بعد الحرب البـاردة عـن غیرهـا، هـي   

ـــي تجـــري حولهـــا، بحیـــث أصـــبحت ظـــاهرة العولمـــة، والنقا ـــًا الت شـــات الكثیـــرة كمـــًا وكیف

العولمــة عنوانــًا لهــذه المرحلــة الزمنیــة.ولكن ســعة تــداولها المتعــاظم وهیمنتهــا كمصــطلح 

لــم تمنــع مــن بــروز اختالفــات كبیــرة حــول مــدلوالت مفهومهــا واألبعــاد التــي تشــملها فــي 

  كافة المجاالت.

ـــى جـــدة العولمـــة وقـــد یكـــون االخـــتالف وااللتبـــاس راجعـــًا  -فـــي جانـــب منـــه إل

وقــــد یكــــون نتیجــــة الخــــتالف الــــرؤى والمواقــــف، وتنــــوع المنــــاهج  -مصــــطلحًا ومفهومــــاً 

وذلــك ألنهــا ومثــل كــل الظــواهر الكبیــرة والخالفیــة، فــأن  )١(المعرفیــة والســلوكیة إزاءهــا

اآلراء حولهـــا تتعــــارض بــــین حــــدود قصــــوى تبعــــًا لخلفیــــة هــــذا الباحــــث اآلیدلوجیــــة، أو 

ـــي ینحـــاز إلیهـــا أكـــادیمي مهـــتم بهـــا أو الرؤ  ـــة السیاســـیة لـــذلك، أو الوجهـــة العامـــة الت ی

ومــع ذلــك نختــار هنــا بعــض التعریفــات التــي تركــز علــى ،)٢(صــحفي شــغوف بمتابعتهــا.

مفهــوم العولمــة وال نقــف علــى التفاصــیل التــي ال تخــدم غرضــنا وهــي المركزیــة الغربیــة 

  في ظاهرة العولمة.

  یــف علــى جانــب اإلتصــال بــین البشــر والتــداخل بــین هنالــك مــن ركــز فــي التعر

المجاالت المختلفة في العولمة، فمثًال یقول "جـورج لـودج": (العولمـة هـي العملیـة التـي 

ــــًا  مــــن خاللهــــا تصــــبح شــــعوب العــــالم متصــــلة ببعضــــها فــــي كــــل أوجــــه حیاتهــــا، ثقافی

د اهللا" :(بأنهـــا ویعرفهـــا "د.إســـماعیل صـــبري عبـــ) ٣(واقتصـــادیًا وسیاســـیًا وتقنیـــا وبیئیـــًا).

                                                           
١

  .١٥١، ص ٢/٢٠٠٢، ٢٧٦) مھا ذیاب: تھدیدات العولمة للوطن العربي، المستقبل العربي، ع/
٢

) خال���د الح���روب: ف���ي ع���رض لكت���اب المس���تقبل الم���تقن، ل���ـ ج���ون مایك���ل وأدی���ان وول���دریج، عل���ى موق���ع الجزی���رة ن���ت 
<http://www.aljazeera.net.13/12/2000>  

٣
  .١٢) جورج لودج: إدارة العولمة، مرجع سابق، ص
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التــداخل الواضــح ألمــور االقتصــاد واالجتمــاع والسیاســة والثقافــة والســلوك دون إعتــداد 

یــذكر بالحــدود السیاســیة للــدول ذات الســیادة أو االنتمــاء لــوطن أو دولــة معینــة، ودون 

  )  ١(حاجة إلى إجراءات حكومیة).

  ًال، یقــول "د. وهنــاك مــن یركــز علــى الجانــب التقنــي والعلمــي فــي العولمــة، فمــث

بركات محمد مـراد": (إن الثـورة العلمیـة وتكنلوجیـا المعلومـات واالتصـاالت هـي الطاقـة 

ویذهب "د.علي حرب" اكثر من ذلـك ویقـول: (هـذه هـي  )٢(المولدة والمحركة للعولمة).

العولمــة التــي تتحــول معهــا األرض إلــى قریــة كونیــة صــغیرة تســبح فــي فضــاء ســبراني 

  )  ٣(إلكتروني).

  نــاك مــن یركــز علــى الجانــب الثقــافي والقــیم الثقافیــة، یقــول "د.جــالل أمــین" : وه

(العولمـــة فـــي الحقیقـــة عولمـــة نمـــط معـــین مـــن الحیـــاة، ال أشـــعر بـــأي التـــزام بتبنیـــه أو 

اتباعــه. وٕانمــا شـــاع اإلعتقــاد بضـــرورة تبنیــه واتباعــه لمجـــرد أنــه ینـــدر أن تثــار مســـألة 

ویركــــز  )٤(ة معینــــة إلــــى الحیــــاة والكــــون).خصوصــــیته، وارتباطــــه بثقافــــة معینــــة ونظــــر 

  الكثیرون على هیمنة القیم األمریكیة من خالل العولمة.

   وكثیــــر مــــن البــــاحثین ركــــزوا علــــى الجانــــب االقتصــــادي والنقــــدي والمــــالي مــــن

العولمــة، نــورد هنــا فقــط تعریــف "د.صــادق جــالل العظــم": (العولمــة هــي حقبــة التحــول 

عــــاء فــــي ظــــل هیمنــــة دول المركــــز وبقیادتهــــا وتحــــت الرأســــمالي العمیــــق لإلنســــانیة جم

ســیطرتها وفــي ظــل ســیادة نظــام عــالمي للتبــادل غیــر المتكــافئ). ویقــول: (هــي تســلیع 

    )٥(كل شئ).

   و یركــــز آخــــرون علــــى الجانــــب السیاســــي مــــن العولمــــة ومســــألة هیمنــــة القــــوى

(فـي تلــك العظمـى علـى الشـؤون العالمیـة، والتـي تتمثـل بـرأي "د.فهمیـة شـرف الـدین" : 

وتتجلــى هــذه النقطــة فــي هیمنــة  )٦(اإلرادة الخارجیــة التــي تــتحكم فــي التطــور العــالمي).

  القوى العظمى من جهة، واضمحالل وتراجع الدول النامیة.

                                                           
١

  .١٠٨، ص١/٢٠٠٢، ١٩٧ع/) عبید قبرصلي: سؤال األجیال: ھل تعني العولمة أمركة العالم وإخضاعھ، الشاھد، 
٢

  .١٤٦)، ص٢٠٠١، ٨٦) د. بركات محمد مراد: ظاھرة العولمة:  رؤیة نقدیة، (قطر: سلسلة كتاب األمة 
٣

  .٨٣/ ص١١/١٩٩٨، ١٥٩) د. علي حرب: الثقافة والعولمة، مجلة الشاھد:، ع/
٤

  .١٦٥) د. جالل أمین: العولمة والدولة، في ندوة: العرب والعولمة، مرجع سابق، ص
٥

  .١٣٦)، ص٢٠٠٠) د. صادق جالل العظم: ما ھي العولمة؟  (دمشق: دار الفكر، سلسلة حوارات لقرن جدید، 
٦

  .٢٩٢) د. فھیمة شرف الدین: مأزق الحوار في ظل التباس الخصوصیات، مرجع سابق ، ص
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ونرى أنه مع اإلقرار بضرورة التصـنیف والتجـزؤ لفهـم ظـاهرة العولمـة، إال أنهـا 

ــــــي مجــــــال ــــــر ظــــــاهرة شــــــاملة، فهــــــي ظهــــــرت أول مــــــا ظهــــــر ف المــــــال والتجــــــارة  تعتب

واالقتصاد،غیر أنها لم تعد مصطلحًا اقتصـادیًا محضـًا، فالعولمـة اآلن یجـري الحـدیث 

عنهـــا بوصـــفها نظامـــًا أو نســـقًا ذا أبعـــاد تتجـــاوز دائـــرة االقتصـــاد. والعولمـــة اآلن نظـــام 

عــالمي، أو یــراد لهــا أن تكــون كــذلك، یشــمل مجــال المــال واالتصــال والسیاســة والفكــر 

وهـــي لیســـت ظـــاهرة جدیـــدة، ولكـــن هنـــاك أشـــیاء أدت إلـــى تنامیهـــا بعـــد  الخ.والثقافـــة..

  :)١(انتهاء الحرب الباردة

  انهیار المعسكر الشرقي والذي كانت تحتمي به بعض الدول من تیار العولمة. -أ

  التغییر الذي طرأ على مركز الدولة وسیادتها. -ب

  تبادل المعلومات واألفكار.االنتقال من حقبة تبادل السلع والخدمات إلى حقبة  -ج

بروز الشركات المتعددة الجنسیة كوسـیلة أكثـر فعالیـة فـي مجـال انتقـال السـلع ورؤوس         -د

  األموال واألفكار.

التـــــداخل الكبیـــــر بـــــین المجتمعـــــات وانهیـــــار الحـــــدود أمـــــام التقـــــدم التقنـــــي فـــــي مجـــــال -هــــــ

  المعلومات.

  ظرتین إلى العولمة:وبناءًا على ما سبق یمكن القول بأنه هناك ن

ـــورة   - أ مـــن حیـــث أنهـــا ظـــاهرة حضـــاریة جـــاءت نتیجـــة لـــدخول العـــالم فـــي عصـــر ث

تقنیـات االتصـال والمعلومـات والثـورات اإللكترونیـة، التـي اكتسـحت العـالم فـي النصــف 

الثاني من القـرن العشـرین. وتقـوم هـذه الرؤیـة التفاؤلیـة للتطـورات الدولیـة الحدیثـة علـى 

اللیبرالیـــة التـــي تعـــاظم نفوذهـــا منـــذ الســـبعینیات وعلـــى رأســـها مجموعـــة مـــن النظریـــات 

نظریة االعتماد المتبادل والتدویل المتعاظم لالقتصـاد والقریـة العالمیـة والنظـام العـالمي 

  )٢(الجدید.

أمـــا النظـــرة الثانیـــة فهـــي تعنـــي المعنـــى اآلیـــدلوجي للعولمـــة، وهـــذا الجانـــب نتیجـــة   - ب

ظام العالمي الجدید، لیؤكد هیمنة الحضارة الغربیـة للسیاسات والتدابیر الذي أتخذها الن

عامــة واألمریكیــة بصــفة خاصــة علــى العــالم، وذلــك فــي مختلــف الجوانــب االقتصــادیة 

                                                           
١

، ١٩٩٨-١٩٨٩ب�ة الس�ودانیة، ) غادة عبد الرحمن: اآلثار االقتص�ادیة والسیاس�یة للعولم�ة ف�ي ال�دول النامی�ة: دراس�ة للتجر
  .١٠، ص١٩٩٩رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الخرطوم، 

٢
  .٢٢٨)، ص١٩٩٢) د. محمد السید سعید: مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخلیج (الكویت: سلسلة عالم المعرفة، 
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والسیاسیة والثقافیة ..الخ. الن الرأسمالیة الغربیة وبعد سقوط المعسـكر الشـرقي، بقیـت 

كـــن أخـــذ بعضـــه وحیــدة فـــي طرحهـــا لنمـــوذج سیاســـي واقتصــادي وثقـــافي متكامـــل ال یم

ــــة هــــي الوعــــاء السیاســــي  ــــبعض اآلخــــر. فالصــــیغة السیاســــیة لألنظمــــة اللیبرالی دون ال

لمضــمون االقتصــاد الحــر والمنافســة التجاریــة الحــرة، كــذلك فــأن بنــاء أنظمــة سیاســیة 

واقتصــــادیة لیبرالیــــة یتطلــــب شــــرعیة ثقافیــــة مــــن المجتمــــع ومفــــاهیم وقــــیم تتماشــــى مــــع 

 -اقتصـــاد  -تتكامـــل مـــع العناصـــر الثالثـــة: ثقافـــة  عناصـــر الفكـــر الرأســـمالي، بحیـــث

  )١(سیاسة، لتبني المجتمع الرأسمالي الحر.

وهذا االختالف بـین النظـرتین یتجلـى فـي التنـاقض الموجـود فـي تقـاریر كـل مـن "األمـم 

المتحـــدة" "وصـــندوق النقـــد الـــدولي" حـــول العولمـــة، إذ یقـــول "الصـــندوق": (أن العولمـــة 

نامیـة، بینمـا تقـول "األمـم المتحـدة": إنهـا مصـدر كارثـة علـى مصدر رفاهیـة الشـعوب ال

  )٢(اقتصادیات تلك الشعوب).

من هنا فإن الدراسة سوف تركز على ظاهرة المركزیة الغربیـة فـي العولمـة مـن خـالل  

  :االتي

    

نجح النظام االقتصادي العالمي بعد انتهاء الحرب العالمیـة   :العولمة االقتصادیة:أوال

إنشـاء مؤسسـتین دولیتـین همـا "صـندوق النقـد الـدولي" و"البنـك الـدولي"، وذلـك الثانیة، ب

لألشراف على حركة راس المال والتنمیة في العالم. وقد لعبا دورهما فـي تكییـف العـالم 

  على نمط النظام اللیبرالي .

أما الشق اآلخر في االقتصاد (التجارة) فقد كانت آلیتها تجهز بهدوء حیث بـدأ 

" ببدایـــة مـــا یعـــرف بإتفاقیـــة التجـــارة والتعرفـــة الجمركیـــة ١٩٤٧ا منـــذ العـــام "العمـــل فیهـــ

". ومـرت هـذه اإلتفاقیـة بعـدد مــن جـوالت التفـاوض والحـوار بـین الــدول GATT"جـات 

فــي العــالم علــى مــدى نحــو خمســین عامــًا. وآخــر تلــك الجــوالت كانــت جولــة "أورغــواي" 

التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن )، وانتهـــت مفاوضـــات جولـــة "أورغـــواي" ب١٩٩٤-١٩٨٦(

االتفاقات التجاریة المتعددة األطراف التي تحكم التجارة الدولیـة فـي المجـاالت الثالثـة: 

                                                           
١

  ) صبحي غندور: العرب وأوروبا في فخ صراع الحضارات، مرجع سابق.
٢

  .٣٤٤)، ص١٩٩٨لسالم المسدي: العولمة والعولمة المضادة، (تونس: الدار التونسیة، ) عبد ا
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التجــارة فـــي الســلع، التجـــارة فـــي الخــدمات، الجوانـــب التجـــارة المتصــلة بحقـــوق الملكیـــة 

 انتقلــت اتفاقیــات الجــات مــن مرحلــة المعاهــدات الدولیــة ١٩٩٥وفــي العــام ، )١(الفكریــة.

التي تنظم المبادالت التجاریة بین دول العالم إلى مرحلـة جدیـدة أصـبحت فیهـا منظمـة 

دائمــــــة ذات كیــــــان قــــــانوني دولــــــي وتقــــــوم باإلشــــــراف علــــــى تنفیــــــذ المبــــــادئ والقواعــــــد 

واإلجـــراءات التـــي تتضـــمنها االتفاقیـــات العالمیـــة للتجـــارة الدولیـــة وتـــم إنشـــاء (منظمـــة 

ظمـة الدولیـة الوحیـدة المختصـة بقواعـد التجـارة بـین )، لتعد المنWTOالتجارة العالمیة 

  )٢(األمم.

وهذا ما سمح ألول مـرة بوجـود قواعـد عامـة تـنظم االقتصـاد فـي العـالم، وتجبـر 

الــدول الموقعــة علــى إحتــرام هــذه القواعــد. ومــن هنــا أصــبح االنفتــاح علــى العــالم مبــدءا 

صــطلحات التـــي مفروضــًا مـــن أعلــى ومـــن جانــب آخـــر توقــف منظومـــة كاملــة مـــن الم

ظلت مهیمنة على الخطاب االقتصادي لعقود طویلة، مثل: الحمایة الجمركیـة، ووقـف 

  )٣(االعتماد على الخارج، واالكتفاء الذاتي وغیرها.

ومــن النقــاط التــي یجــب اإلشــارة إلیهــا هــي أن الــدول النامیــة لــم تكــن جــزءًا ولــم 

لمفاوضــــات وٕانشــــاء تشــــارك بفعالیــــة فــــي مفاوضــــات إنشــــاء المنظمــــة. إذ أن عــــبء ا

المنظمـــة قامـــت بـــه الـــدول الكبـــرى. وخیـــر مثـــال علـــى ذلـــك التركیـــز علـــى الصـــادرات 

الصناعیة والخدمات والملكیة الفكریة وكلها منتجات الدول المتقدمة دون التركیز علـى 

الزراعـة مـع التحفظـات علـى معیـار العمالــة الرخیصـة خوفـًا مـن إسـتفادة الـدول النامیــة 

وهكــــذا نــــرى أن التطــــورات الكبیــــرة فــــي مجــــال )٤(فــــي التجــــارة الدولیــــة.منهــــا والمنافســــة 

التكنولوجیــا واإلنتــاج ومــا صــاحبها مــن إنشــاء لمنظمــة التجــارة العالمیــة واتفاقیاتهــا، قــد 

مهــــدت لظهــــور مــــا یســــمى باالقتصــــاد الجدیــــد، ومهــــدت أیضــــًا ألن تكــــون االقتصــــاد 

  لمة.والتجارة أولى المجاالت التي تجلت فیها ظاهرة العو 

                                                           
١

  .٨٠، ص٤/٢٠٠٠، ٢٥٤) د. محسن ھالل: اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مجلة المستقبل العربي:، ع/
٢

، ١٠/٢٠٠٠، ١٤٢) مص��طفى عی��د مص��طفى: منظم��ة التج��ارة العالمی��ة "الج��ات" وقض��یة البیئ��ة ، السیاس��ة الدولی��ة، ع/
  .٢٣٨ص

٣
) د. مجدي عبد الحافظ: االستثناء الثقافي: بین محاوالت تجاوز التخلف وتكریسھ، في: د. فخ�ري لبی�ب (المح�رر): مرج�ع 

  .٢٧١سابق، ص
٤

)، (الخرط�وم: مرك�ز الدراس�ات ٤) د. صابر محمد الحسن: النظام المالي العالمي الجدید، في: سلس�لة أوراق اس�تراتیجیة (
  .١٩)، ص١٩٩٨جیة، االستراتی
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ویختلــف االقتصــاد الجدیــد عــن القــدیم بأنــه غیــر قــائم علــى األشــیاء المحسوســة 

كالمبــــاني واآلالت والمعــــدات الضــــخمة، بــــل هــــو قــــائم علــــى: الكمبیــــوتر والبرمجیــــات، 

وٕانتشـــار المكتبـــات اإللكترونیـــة وقواعـــد البیانـــات، وحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة، والهندســـة 

آلن إســتثمارات ضــخمة وتشــكل أهــم ابعــاد العولمــة وهــذه المجــاالت تشــهد ا )١(الوراثیــة،

االقتصــادیة باإلضــافة إلــى حركــة الرســامیل. لــذلك یقــول "دافیــد ســي كــورتین": العولمــة 

االقتصــــادیة هــــي  نقـــــل ســــلطة الـــــتحكم مــــن المـــــوارد واألســــواق والتقانـــــة ومــــن النـــــاس 

وتعتبـــر ، )٢(والمحلیـــات والحكومـــات إلـــى أســـواق المـــال والشـــركات المتعـــددة القومیـــات.

مركزیـــة عالقـــات الســـوق وعالمیتهـــا بمـــا فیهـــا إزالـــة الحـــدود والقیـــود أمـــام انتقـــال الســـلع 

والخدمات وعناصر اإلنتاج وكذلك تبني آلیات النظـام االقتصـادي الحـر وتقلـیص دور 

الدولـــــة فـــــي االقتصـــــاد مـــــن األســـــس التـــــي تبنـــــى علیهـــــا العولمـــــة االقتصـــــادیة، وتقـــــوم 

). ویعتبــر WTOي تأطیرهــا وهــي: (الصــندوق والبنــك والمؤسســات العالمیــة الــثالث فــ

نمــــو حجــــم التجــــارة وتنوعهــــا وانتقــــال رؤوس األمــــوال عبــــر الحــــدود ونشــــاط الشــــركات 

  )٣(المتعددة الجنسیة من ابرز مظاهر العولمة االقتصادیة.

بینمــا یــرى "د.صــادق جــالل العظــم"، أن العولمــة االقتصــادیة تتمثــل فــي نقطــة 

ائــرة التبــادل والتوزیــع والســوق التجــارة والتــداول إلــى عالمیــة دائــرة االنتقــال مــن عالمیــة د

أي أن ظاهرة العولمـة التـي نشـهدها هـي بدایـة لعولمـة  )٤(اإلنتاج وٕاعادة اإلنتاج ذاتها.

اإلنتـــاج والـــرأس المـــال اإلنتـــاجي وقـــوى اإلنتـــاج الرأســـمالیة، وبالتـــالي عالقـــات اإلنتـــاج 

ان مناســــب مالئــــم خــــارج مجتمعــــات المركــــز الرأســــمالیة أیضــــًا، ونشــــرها فــــي كــــل مكــــ

األصـلي ودوله.وهكــذا فــأن العولمـة االقتصــادیة فــي مظهرهـا األساســي تكتــل اقتصــادي 

للقوى العظمى لإلستئثار بثروات العالم، موارده األولیة وأسواقه، على حساب الشـعوب 

الـوطني،  الفقیرة، واحتواء المركز لألطراف التي حاولت الفكاك منه إبان حركة التحرر

ثــم تعثــرت فــي بنــاء الدولــة الوطنیــة، فــأراد المركــز وراثتهــا مــن جدیــد تحــت أحــد أشــكال 

                                                           
١

) د. حسن الحاج علي: محاضرات مادة العالقات الدولیة، لطلب�ة ال�دبلوم الع�الي قس�م العل�وم السیاس�یة بجامع�ة النیل�ین للع�ام 
  ).٢٠٠١الدراسي

٢
  .١٧)، ص١٩٩٩) دافید سي كورتین: العولمة والمجتمع المدني، ت: شوقي جالل (القاھرة: المكتبة األكادیمیة، 

٣
  .٣٢عبد هللا المنیف: النفط والعولمة االقتصادیة، مرجع سابق، ص) د. ماجد 

٤
  .١٠١) د. صادق جالل العظم: ما ھي العولمة؟، مرجع سابق، ص
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المركزیــة وهــي العولمــة االقتصــادیة.ومن هنــا وكمــا یــرى "د.حســن حنفــي" فــان العولمــة 

االقتصادیة تؤدي إلى "التركیز والتهمیش"، التركیز في الدول الصناعیة الكبـرى والفقـر 

لألطــراف، وتسـتحیل التنمیــة المســتقلة فــي زمـن العولمــة نظــرًا لعجــز  والتبعیـة والتهمــیش

  )١(الدول النامیة وهشاشتها أمام الصدمات الخارجیة.

مــن هنــا فــأن أول مظــاهر العولمــة االقتصــادیة هــو تركیــز النشــاط االقتصــادي 

على الصعید العالمي في ید مجموعـة قلیلـة العـدد، وبالتـالي تهمـیش البـاقي أو إقصـاؤه 

مرة. وكمثال للتركیز واإلحتكار، فأنه یعتبر أي قطـاع اقتصـادي تسـیطر فیـه خمسـة بال

%) أو أكثر من األسواق الخاصـة بالبضـاعة المنتجـة تعتبـر قطاعـًا ٥٠شركات على (

ـــــــة جـــــــدا. ففـــــــي تقریـــــــر لمجلـــــــة  عـــــــالي التركیـــــــز، أي أن نســـــــبة اإلحتكـــــــار فیـــــــه عالی

بیـــرة تســــیطر علـــى أكثـــر مــــن "اإلیكونومیســـت" البریطانیـــة بینـــت أن خمســــة شـــركات ك

%)  مـــــن الســـــوق العالمیـــــة فـــــي القطاعـــــات التالیـــــة: قطـــــاع الصـــــناعات الثقیلـــــة، ٥٠(

ــــاء، والمــــواد اإللكترونیــــة والحدیــــد. وأن  الســــیارات، خطــــوط الطیــــران، الفضــــاء، الكهرب

%) مــــن الســــوق العالمیــــة للــــنفط ٤٠خمســــة شــــركات كبیــــرة تســــیطر علــــى أكثــــر مــــن (

  )٢(والكمبیوتر واإلعالم.

وهذا یؤكد الرأي الذي ینفي وجود "اقتصـاد كـوكبي" أصـًال بحیـث یكـون الجمیـع 

متســاوون فیــه حســب آلیــات الســوق، ألن ذلــك یعتبــر دعــوة مثالیــة مــن أنصــار العولمــة 

االقتصـــادیة، بـــل الموجـــود هـــو اقتصـــاد عـــالمي تـــدیره اقتصـــادیات قومیـــة كبـــرى تســـعى 

    )٣(رین.لتحقیق مصالحها ولو كان ذلك على حساب مصالح آخ

ومـــن المظـــاهر األخـــرى للعولمـــة االقتصـــادیة هـــي عولمـــة رأس المـــال المـــالي، 

وبموجبهـــا یحـــاول فـــائض رأس المـــال كـــي ال یـــنخفض قیمتـــه، أن یبحـــث عـــن أمــــاكن 

لالستثمار، لیست في األنشـطة المنتجـة ولكـن فـي المضـاربة والبحـث عـن الریـع. فمنـذ 

ال المستخدم في التبادالت الدولیـة %) من رأس الم٩٠حوالي عشرین عامًا فقط كان (

تذهب إلى اإلستثمارات المنتجة وٕالى التجـارة، وكـان نصـیب رأس المـال المسـتخدم فـي 

                                                           
١

  .٢٤) د. حسن حنفي: العولمة بین الحقیقیة والوھم، مرجع سابق، ص
٢

  .٢٤) د. حاجم الحسني: العولمة: ماذا وإلى أین؟، مرجع سابق، ص
٣

م تومسون: مسألة العولمة، ت: إبراھیم فتحي، عرض: عبد الحافظ الص�اوي، مجل�ة حص�اد الفك�ر، ) بول ھیرست وجراھا
  ..٦٦، ص ٢٠٠٠مایو/ -، إبریل ٩٩-٩٨ع/



  

 

٢٠٢

وفـــي الســـنوات األخیـــرة حـــدث تغیـــر جـــذري وٕانقلبـــت الصـــورة. .%) فقـــط١٠المضـــاربة (

) صــار النصــیب المســـتخدم ١٩٩٤) فــي عــام (UNCTADفحســب تقریــر لمنظمــة (

%) مــن رأس المــال ال یســتخدم فــي ٩٥%). وهــذا یعنــي أن (٩٥فـي المضــاربات هــو (

اإلنتاج وال في بیع وال شـراء ولكـن فقـط فـي المضـاربة. فطبقـًا لبنـك المعـامالت الدولیـة 

). ١٩٩٥) ملیار دوالر فـي الیـوم فـي عـام (١٣٠٠وصلت صفقات تغییر العملة إلى (

. وٕاذا أخــــذنا فــــي )١٩٧٠) ملیــــار دوالر فــــي عــــام (١٨وكــــان هــــذا الــــرقم ال یتجــــاوز (

) ١٣٠٠اإلعتبار المبلغ السنوي للتجارة الدولیة للبضائع والخدمات، والتـي ال تتجـاوز (

  )١(ملیا دوالر سنویًا، لوجدنا فداحة المضاربات ملء األبصار.

وهكـــذا وعبـــر البورصـــات والمصـــارف وشـــركات التـــامین وصـــنادیق اإلســـتثمار 

ســیة جدیـدة لـم یعــد بوسـع أحــد أیـا كــان، المـالي، دخلـت مســرح القـوى العاملــة طبقـة سیا

سواء كان دولة أو مشروعًا أو موظفـًا عادیـًا، الـتخلص مـن قبضـتها. أنهـا طبقـة أولئـك 

المتـــــــاجرین بـــــــالعمالت واألوراق المالیـــــــة، الـــــــذین یوجهـــــــون بكـــــــل حریـــــــة، ســـــــیًال مـــــــن 

یـة اإلستثمارات المالیة یزداد سعة فـي كـل یـوم، ویقـدرون بالتـالي علـى الـتحكم فـي رفاه

وهذا ما یسـمیه "غسـان سـالمة" مفهـوم  )٢(أو فقر أمم برمتها دونما رقابة حكومة تذكر.

  )٣(البداوة في العولمة، إذ تنتقل الرسامیل من بلد إلى آخر بصورة مفاجئة.

) فــي دول جنــوب شــرق آســیا حیــث نــام ١٩٩٧وهــذا یســاعد علــى مــا حصــل (

لكــي یســتیقظوا فــي  -ومصــانعهم بجهــدهم وعــرقهم ومــرافقهم -النــاس لــیًال وهــم أغنیــاء 

الصباح لیجدوا أنفسهم فقراء متسولین. المصانع هي نفسها، والعمال هم أنفسـهم. لكـن 

في لمح البصر أصبح كل هذا بنصف أو بربع أو بعشر قیمته. فـي مالیزیـا انخفضـت 

امـا %) واآلخـرین بـین بـین. ٤٠٠%)، وفـي أندونیسـیا(٥٠قیمة العملة الوطنیة بنسـبة (

ر محمد" أشار بوضوح إلى المتهمین: المضاربین مـن دول شـمال علـى عمـالت "مهاتی

الـــدول النامیـــة فـــي الجنـــوب. وحـــدد بالضـــبط طبیعـــة اللعبـــة الدامیـــة فقـــال: (إن وحـــوش 

الغابة االقتصادیة في العالم نجحوا في كنس جهد وعـرق جیـل كامـل مـن الشـعوب فـي 

                                                           
١

) د. فكرت بسكایا: ما العم�ل ض�د اللیبرالی�ة الجدی�دة والعولم�ة االقتص�ادیة، ف�ي د. فخ�ري لبی�ب (المح�رر): مرج�ع س�ابق، 
  .٥٠٦-٥٠٥ص

٢
  .٩٧-٩٦وھارالد شومان: فخ العولمة، مرجع سابق، ص) ھانس بیتر مارتین 

٣
  .٤٤، ص٢٠٠١، سبتمبر/١٩٣) د. غسان سالمة، في حوار مع مجلة الشاھد، ع/



  

 

٢٠٣

م لـــوهم كبیـــر وخطـــر أســـمه الجنـــوب) ووضـــع یـــده علـــى بدایـــة المرض:(إنـــه االستســـال

  )١(انفتاح األسواق بال رقیب وال حسیب).

ونختم هذا المطلب بكلمـات حـول اآلثـار السـلبیة لمنظمـة التجـارة العالمیـة علـى 

الــدول النامیــة، إذ یقــول المفكــر السویســري "جــون زیغلــر" بــأن منظمــة التجــارة العالمیــة" 

موتـًا  -ضـمن مـا تعنـي  -ي تعنـي تجسد اللیبرالیة الجدیـدة فـي صـورتها المتطرفـة، وهـ

محققــًا للعــالم الثالــث. ویضــیف "زیغلــر" انهــا عــدم مســاواة صــارخة ورهیبــة فضــًال عــن 

إن ،)٢(صــنوف االســتغالل واالضــطهاد التــي یتعــرض لهــا اآلدمیــون فــي العــالم الثالــث.

"منظمـــة التجـــارة العالمیـــة" هـــي االنتصـــار الســـاحق لدیكتاتوریـــة رأس المـــال فـــي ابشـــع 

ـــذي نحیـــاه، ألنـــه أفـــرز  صـــورها، وأن الســـبب هـــو عـــالم الســـوق الرأســـمالیة الموحـــدة ال

"رأســمالیة الغابــة "، التــي تعنــي نهایــة الــدول الوطنیــة والســیادة الشــعبیة ونهایــة التنــویر 

  )٣(والقیم المصاحبة له، مثل التضامن والعدالة االجتماعیة.

لمة والتي لها عالقة مباشرة إحدى المجاالت األساسیة للعو : : العولمة الثقافیةاثانی

بقضیة المركزیة الغربیة هي الثقافة التي تفرضها عملیات وآلیات العولمة على 

اآلخرین من موقع المسیطر والمهیمن تقنیًا واقتصادیا وسیاسیًا.ومن هنا تطرح مسألة 

الهویة والثقافة للحضارات غیر الغربیة وعالقتها بالعولمة الثقافیة، ومدى التوافق 

  .اإلختالف بینهما، والعالقة بین الكونیة والخصوصیةو 

بدایة نؤكد على أنه لیست هناك ثقافة عالمیة واحدة، ولیس من المحتمل أن توجـد فـي 

یــوم مــن األیــام، وٕانمــا وجــدت وتوجــد وســتوجد ثقافــات متعــددة متنوعــة تعمــل كــل منهــا 

قوماتهـــــــا بصـــــــورة تلقائیـــــــة، أو بتـــــــدخل مـــــــن أهلهـــــــا، علـــــــى الحفـــــــاظ علـــــــى كیانهـــــــا وم

ولكل ثقافة جانبان: جانب خاص وآخر عام. الجانب الخاص أداة الهویـة ،)٤(الخاصة.

ـــذات  ـــین ال ـــاقض، أمـــا الجانـــب العـــام فهـــو شـــئ مشـــترك ب ـــذاتي والتن ـــد ال الذاتیـــة والتأكی

والهویــة فــي األســاس معناهــا التفــرد،  )٥(واآلخــر، وهــو الهــدف المشــترك لكــل البشــریة.

                                                           
١

  .٧٢-٧١) مصطفى محمد الطحان: العولمة تعید صیاغة العالم، مرجع سابق، ص
٢

  .١٠٢-١٠١) د. بركات محمد مراد: ظاھرة العولمة: رؤیة نقدیة، مرجع سابق، ص
٣

  .٩١، ص٢٠٠٠، یونیو/٢٥٦ناء فؤاد عبد هللا: قضایا العولمة بین الرفض والقبول، مجلة المستقبل العربي، ع/) ث
٤

  .٢٩٨) د. محمد عابد الجابري: العولمة والھویة الثقافیة: عشر أطروحات، ندوة: العرب والعولمة، مرجع سابق، ص
٥

  .٥٤في د. فخري لبیب (المحرر): مرجع سابق، ص ) د. حسن حنفي: الثقافات: صراع أم حوار؟ نموذجان بدیالن،



  

 

٢٠٤

د الثقـافي، بكـل مـا یتضـمنه معنـى الثقافـة مـن عـادات وأنمـاط والهویة الثقافیة هـي التفـر 

  ) ١(سلوك ومیل وقیم ونظرة إلى الكون والحیاة.

وتنبـــع أهمیـــة مفهـــوم الهویـــة الثقافیـــة مـــن واقـــع أنـــه ال یمكـــن أن توجـــد جماعـــة   

مستقلة، أي ذات إرادة ووعي مستقلیین، ینجم عنها ممارسة تاریخیة أیضًا، أو مشـروع 

ن مــــوارد ثقافیــــة متمیــــزة. فــــإذا فقــــدت الجماعــــة تمیزهــــا الثقــــافي، أي جمــــاعي، مــــن دو 

مواردهـــــا الثقافیـــــة الخاصـــــة التـــــي ال یشـــــاركها فیهـــــا غیرهـــــا، فقـــــدت هویتهـــــا كجماعـــــة 

ومــن ناحیــة أخــرى ال تكتمــل الهویــة الثقافیــة إال إذا كانــت مرجعیتهــا: جمــاع ) ٢(مســتقلة.

أو باألمــة أو بالدولــة هــو مــس الــوطن واألمــة والدولــة، وبهــذا یكــون كــل مــس بــالوطن 

  )٣(بالهویة الثقافیة والعكس صحیح أیضًا.

وفـــــي الجانـــــب اآلخـــــر ترمـــــي العولمـــــة، إلـــــى تشـــــكیل مجتمـــــع عـــــالمي یتجـــــاوز 

المجتمعــات المحلیــة ویقــوم علــى أســس جدیــدة للهویــة ال تمــت بصــلة لألســس القدیمــة 

سـاس رابطـة االنتمـاء القائمة على العـرف، أو اللغـة، أو الـدین أو الـوطن، وأنمـا علـى أ

للشبكات اإللكترونیـة، أو "مـواطن اإلنترنـت" وعلـى أسـاس المصـلحة االقتصـادیة حیـث 

ــــى تقــــدیم نفــــس المنتجــــات فــــي منــــاطق العــــالم   تنشأ سوق عالمیة  واحــــدة تعمــــل عل

ــة. فینــتج عــن ذلــك توحیــد نمــط اإلســتهالك، وظهــور عــادات  المختلفــة وبأســعار معقول

    )٤(إستهالكیة عالمیة.

ـــك فـــإن ثقافـــة العولمـــة هـــي ثقافـــة مـــا بعـــد المكتـــوب. إضـــ   أي ثقافـــة افة إلـــى ذل

هي المفتاح السـحري للنظـام الثقـافي الجدیـد: نظـام إنتـاح وعـي  والصورة الیوم، الصورة

اإلنسان بالعالم. وهي تلعب فـي غطـار العولمـة الثقافیـة، الـدور الـذي لعبتـه الكلمـة فـي 

أصــبح النظــام وأصــبح النظــام الثقــافي المســیطر، ســائر التــورایخ الثقافیــة التــي ســلفت. و 

ــــي عشــــرات اإلمبراطوریــــات  ــــل ف هــــو النظــــام الســــمعي والبصــــري، وهــــو النظــــام المتمث

اإلعالمیــة الضــاربة، التــي ترســل مالیــین الصــور یومیــًا، یســتقبلها مئــات المالیــین مــن 

                                                           
١

  .٦١، ص٨/١٩٩٨، ٢٣٤) د. جالل أمین: العولمة والھویة الثقافیة والمجتمع التكنولوجي الحدیث، المستقبل العربي، ع/
٢

ر الفك�ر، ) د. برھان غلیون: ثقافة العولمة في: د. برھان غلیون ود. سمیر أمین: ثقافة العولمة وعولمة الثقاف�ة، (دمش�ق: دا
  .٤٨)، ص٢٠٠٠سلسلة حوارات لقرن جدید، 

٣
  .٢٩٩) د. محمد عابد الجابري: العولمة والھویة الثقافیة، مرجع سابق، ص

٤
) د. حسن الحاج علي: اآلثار السیاسیة للعولمة، في: العولمة: المدارات الثقافیة واالقتصادیة والسیاس�یة (الخرط�وم: مرك�ز 

  .٣١)، ص٣،١٩٩٨أوراق استراتیجیة/الدراسات االستراتیجیة، سلسلة 



  

 

٢٠٥

أمـا مــن   )١(.المتلقـین فـي ســائر أنحـاء المعمـورة، ویســتهلكونها بوصـفها مـادة إســتعمالیة

حیــث المضــمون فثقافــة العولمــة هــي ثقافــة الكســب الســریع واإلیقــاع الســریع، والتســلیة 

وهكذا تشبه ثقافـة  ،الوقتیة، وٕادخال السرور على النفس، وملذات الحس، وٕاثارة الغرائز

  . معلبات "ثقافیة" جاهزة لالستهالك  ،العولمة سائر مواد االستهالك

العولمــــة، یتبــــادر إلــــى الــــذهن كلمــــات جدیــــدة، مــــن هنــــا عنــــدما تلحــــق الثقافــــة ب  

د كثیــــرًا فــــي المــــؤتمرات والنــــدوات العلمیــــة؛ مثــــل األمركــــة، أي تعمـــــیم دأصــــبحت تتــــر 

النمـــوذج األمریكـــي للحیـــاة، والســـلعنة، أي تعمـــیم قـــیم الســـوق علـــى الفعالیـــات الثقافیـــة 

ء مجتمــع وتحویــل الثقافــة إلــى ســلعة، وتهدیــد الهویــة الثقافیــة، أو مــا یــربط بــین أعضــا

، وتتمثـل اإلشـكالیة فـي العالقـة بـین )٢(واحد، ویجعل منهم جماعـة متفاعلـة ومتواصـلة.

الكونیة والخصوصیة، بین العام والخاص في مجال إنتاج القـیم الرمزیـة. وممـا ال شـك 

فیـــه أن هـــذه اإلشـــكالیة تتفـــاقم حـــین تحـــاول القـــوى العالمیـــة الكبـــرى أن تعطـــي الطـــابع 

لــدیها مــن أجــل تحقیــق مصــالحها الخاصــة ویطلــق علــى تلــك العــالمي لمــا هــو محلــي 

العملیــة "عولمــة المصــالح المحلیــة"، ومــن المهــم إدراك أن مفهــوم العولمــة یرتكــز علــى 

  )٣(كونیة االرتباط ومحلیة التركیز. وهي عملیة ثنائیة األبعاد:

وبموجـــب تلـــك العملیـــة یختفـــي الخـــاص لصـــالح العـــام والـــذي كـــان فـــي البدایـــة   

ثــم أصــبح عامــًا بفعــل القــوة، مهمــا نبــه علمــاء االجتمــاع علــى أن المعرفــة قــوة خاصــًا، 

(فوكــو) أو المعرفــة مصــلحة (هابرمــاس) وباســم المثاقفــة یــتم انحســار الهویــات الثقافیــة 

التعددیــــة التــــي طالمــــا قامــــت علیهــــا  أســــطورةالخاصــــة فــــي الثقافــــة المركزیــــة. وتنتهــــي 

  )٤(حضارة المركز، لصالح عالم أحادي الطرف.

وي حتـــومـــن هنـــا فـــإن اطروحـــات العولمـــة فـــي جانبهـــا المـــذهبي واألیـــدیولوجي ت  

وهـــذا یعنـــي  ،علـــى تنـــاقض كبیـــر، ففـــي الوقـــت الـــذي تـــدعو فیـــه إلـــى حقـــوق اإلنســـان

تدعو إلى حتمیـة انتصـار القـیم الفكریـة والسـلوكیة  ،عتراف بالتنوع الثقافي والسیاسياال

                                                           
) د. عبد اإللھ بلقزیز: العولم�ة والھوی�ة الثقافی�ة: عولم�ة الثقاف�ة أم ثقاف�ة العولم�ة؟  ن�دوة: الع�رب والعولم�ة، مرج�ع س�ابق،  ١

  .٣١٥ -٣١٤ص
  .٤٤) د. برھان غلیون: ثقافة العولمة، مرجع سابق، ص٢
  .٧، ص٢٠٠٠، فبرایر/٩٦، ع/) عمرو عبد الكریم: في العولمة، مجلة حصاد الفكر٣
  .٥٤-٥٣) د. حسن حنفي: العولمة بین الحقیقیة والوھم، مرجع سابق، ص٤



  

 

٢٠٦

لهـــذه القـــیم وتلـــك األنمـــاط كلـــه بعیـــة العـــالم للمجتمـــع الغربي/األمریكـــي وتقـــرر حتمیـــة ت

    )١(السلوكیة.

اغتصـاب ثقـافي وعـدوان رمـزي علـى سـائر إلـى مـا یشـبه العولمـة  تحولوبهذا ت  

فیهــدر ســیادة  -المســلح بالتقانــة-نهــا ردیــف االختــراق الــذي یجــري بــالعنف إالثقافــات، 

قـــًا مـــن ذلـــك لیســـت الثقافـــة فـــي ســـائر المجتمعـــات التـــي تبلغهـــا عملیـــة العولمـــة. وانطال

جدیدة من أساطیر السیاسة، وال هي شـماعة  أسطورة )Americanisation(األمركة 

علـــق علیهـــا اخفاقاتنـــا وعجزنـــا، بـــل هـــي حقیقـــة مادیـــة تعیشـــها أوروبـــا نفســـها، وتحـــتج ن

علیها، وتـنظم مقاومتهـا ضـدها، وتعتبرهـا خطـرًا اسـتراتیجیًا یهـدد اسـتقاللها االقتصـادي 

. فالفرنسیون یتحـدثون عـن "مـوت الثقافـة" ویقصـدون بهـا )٢(ا الثقافیة.والسیاسي وهویته

ســـا فـــي نة فر یـــویؤكـــد "هـــوبیر فیـــدرین" وزیـــر خارج )٣(عملیـــة "التســـلیع" التـــي تعـــم العـــالم

ـــات فرنســـا فـــي زمـــن العولمـــة" توافـــق "العولمـــة" و"األمركـــة" ویشـــبه أمریكـــا  كتابـــه "رهان

، والحـرص علـى )٤(ر علـى میـاه العولمـة.بالسمكة الكبیـرة التـي تسـبح فـي حریـة وتسـیط

) بلــدًا لعقــد مــؤتمر، فــي مطلــع ١٩الهویــة واالســتقالل الثقــافي دفــع وزراء الثقافــة فــي (

)، خصــص للبحــث فــي مشــاریع اإللحــاق الثقــافي، والحیلولــة دون ١٩٩٨شــهر (تمــوز/

 "أمركة" الحضارة العالمیة. الكل أكد أنه مـن الضـروري الحفـاظ علـى التنـوع الحضـاري

سـیك" كانـا مـن ك"والم "كنـدا"اإلنساني كضمان للتقدم واإلبـداع، ومـن الملفـت للنظـر أن 

ضـــمن المـــؤتمرین وهمـــا البلـــدان الجـــاران للوالیـــات المتحـــدة وكالهمـــا عضـــو فـــي ســـوق 

  )٥(أمریكا الشمالیة الحرة (نافتا).

كل ذلك ألن أكثر ما یلفت االنتبـاه مـن ظـواهر العولمـة هـو المـدى الـذي بلغتـه 

مـــن االنتشــار والســیطرة علـــى أذواق  Popular Cultureثقافــة الشــعبیة األمریكیــة ال

النــــاس فــــي العــــالم فالموســــیقى األمریكیــــة والتلفزیــــون والســــینما. أصــــبحت منتشــــرة فــــي 

مختلــف أنحــاء العــالم، كمــا أن الــنمط األمریكــي فــي اللبــاس واألطعمــة الســریعة وغیرهــا 

                                                           
  .١٧١) د. زكریا بشیر إمام: في مواجھة العولمة، مرجع سابق، ص١
  .٢١٩-٣١٧) د. عبد اإللھ بلقزیز: العولمة والھویة الثقافیة، مرجع سابق، ص٢
  .٣٠، ص١٩٩٧، نوفمبر/٤٦٨جلة العربي، ع/) علي حرب: فضح الثقافة ومفارقاتھا، م٣
  .١٢٩-١٢٨، ص١٠/٢٠٠٠، ١٤٢أوروبا: العولمة والعولمة المضادة، السیاسة الدولیة، ع/-) د.سعید الالوندي: أمریكا٤
  .٢٦) د. مصطفى محمد الطحان: العولمة تعید صیاغة العالم، مرجع سابق، ص٥



  

 

٢٠٧

، )١(عـالمي واسـع، بـاألخص بـین الشـباب. من السلع االسـتهالكیة انتشـرت علـى نطـاق

وذلــــك یرجــــع باإلضــــافة إلــــى المركزیــــة السیاســــیة والتفــــوق االقتصــــادي األمریكــــي إلــــى 

ســــهولة وســــرعة وبســــاطة هــــذه الثقافــــة األمریكیــــة ذاتهــــا... وتغلــــب جانــــب االســــتهالك 

ر والمتعـــة والتســـلیة علیهـــا، ویـــتم هـــذا تحـــت تـــأثیر القـــیم الثقافیـــة األمریكیـــة التـــي تســـیط

جماتیة والفردیة األنانیة والعنف والجنس.وفي النهایـة یمكـن القـول أن الغـرب اعلیها البر 

الذي ثابر في جهاده عبر نصـف قـرن أو یزیـد ضـد الشـمولیة باعتبارهـا اتجاهـًا معادیـًا 

للدیمقراطیــة یعــود لنــا الیــوم بالعولمــة التــي هــي شــمولیة جدیــدة، ومــن هنــا فــإن المعركــة 

غیــــر "الغربیــــة /األمریكیــــة" ال تكمــــن فــــي مواجهــــة العولمــــة كعملیــــة  الحقیقیــــة للثقافــــات

تاریخیــة، وٕانمــا ینبغــي أن تكــون ضــد نســق القــیم الســائد الــذي هــو الواقــع إعــادة إنتــاج 

  لنظام الهیمنة القدیم.

آخــر مــن مجــاالت مجــال فــي هــذا المطلــب األخیــر نتنــاول العولمــة السیاســیة: : ثالثــا

ة الغربیـــة هیمنـــلسیاســـیة، ومـــدى إســـهامها فـــي توطیـــد العملیـــة العولمـــة وهـــي العولمـــة ا

تتعلــق  األولــىوالهیمنــة األمریكیــة بــاألخص. وذلــك بــالتعرض لهــا مــن مســتویین اثنــین: 

بتأثیر العولمة وآلیاتها علـى سـیادة الـدول، ومهامهـا االقتصـادیة واألمنیـة واالجتماعیـة، 

السیاســیة األمریكیــة وصــعودها  تتعلــق بمــدى ارتبــاط العولمــة وآلیاتهــا بالهیمنــة والثانیــة

إلــى مســتوى القطــب األوحــد فــي النظــام الــدولي.فیما یتعلــق بالنقطــة األولــى، فمنــذ قیــام 

ـــة الحدی ـــالدول ـــا بعـــد معاهـــدة وســـتفالیا فـــي عـــام (ث ) وأخـــذها الشـــكل ١٦٤٨ة فـــي أوروب

المكتمل في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، ظل مبدأ سیادة الدولة ونفاذ سـلطتها، 

  )٢(ي مقابل المراكز القوى الخارجیة، مكونًا أساسیًا لقیام الدولة واالعتراف بها.ف

واســـتقرت الدولـــة القومیـــة كصـــیغة سیاســـیة رئیســـیة، باعتبارهـــا الوحـــدة الرئیســـیة   

التــي تكــون النظــام الــدولي. وهــذه الدولــة قامــت أساســًا علــى تقــدیس حــدودها، حتــى أن 

الحـدود مـن قبـل دول أخـرى. ویمكـن القـول أن  حروبًا متعددة قامت حـین اخترقـت هـذه

ولكــن مــا نــراه  )٣(النظــام الــدولي حكمتــه طــوال القــرن العشــرین اعتبــارات الجیوبولتیــك.
                                                           

لھیمنة في مطلع القرن الحادي والعش�رین، ن�دوة: الع�رب والعولم�ة، مرج�ع ) بول سالم: الوالیات المتحدة والعولمة: معالم ا١
  .٢٢٠سابق، ص

  .٣٦) د. حسن الحاج علي: اآلثار السیاسیة للعولمة، مرجع سابق، ص٢
، (القاھرة: مركز الدراسات السیاس�یة ١٩٩٨) السید یس: نحو خارطة معرفیة للعولمة، في: التقریر االستراتیجي العربي، ٣

  .٢٧)، ص١٩٩٩اتیجیة باألھرام، واالستر



  

 

٢٠٨

علــى الســاحة الدولیــة، والســاحات الوطنیــة بالتــالي، هــو بدایــة لتحــول  تالیــوم مــن تغیــرا

فالحــدود مــثًال،  سیاســي جــذري فــي تــاریخ العــالم السیاســي والمفــاهیم المــؤطرة لعالقاتــه،

والتــي هــي إطــار وعــاء الدولــة وســیادتها، یــزداد عجزهــا یومــًا بعــد یــوم عــن الوقــوف فــي 

 -وجـــــه مـــــا ال یعتـــــرف بالحـــــدود فـــــي االقتصـــــاد واالتصـــــاالت والمعلومـــــات، والســـــلطة

، )١(تفقـد تـدریجیًا قـدراتها السـابقة. -السیاسي المنظور منها واالجتمـاعي غیـر المنظـور

ولــة أصــبحت مخترقــة بشــكل متزایــد، وكمــا یقــول "دانییــل دریزنــر": لدلــذلك فــإن حــدود ا

إن العقــــد األخیــــر مــــن القــــرن العشــــرین لــــم یكــــن مواتیــــًا بالنســــبة للدولــــة القومیــــة، فقــــد (

ــــــة، بــــــل وســــــیادتها ذاتهــــــا، موضــــــع التســــــاؤل  وضــــــعت وظائفهــــــا االقتصــــــادیة واألمنی

التــــي تحملهــــا القــــوى ، والســــبب الرئیســــي هــــو أن القــــیم السیاســــیة الجدیــــدة )٢().والشــــك

وأن مفهـــوم  )٣(ســیادة األمــة علــى ســیادة الدولــة حالمهیمنــة علــى النظــام العــالمي، تــرج

الســــیادة الــــذي كــــان ســــائدًا فــــي فتــــرة الحــــرب البــــاردة یتعــــرض اآلن للتغییــــر والتبــــدیل. 

والمفهــوم الجدیــد تحــدده المعــاییر السیاســیة (ســیادة األمــة) ال اللــوائح القانونیــة (ســیادة 

  ة).الدول

فكما یرى "بول كینیدي" فـإن العامـل المسـتقل الرئیسـي الـذي جسـدته الدولـة فـي   

الشــؤون السیاســیة والدولیــة علــى مــدى العقــود القلیلــة الماضــیة یبــدو الیــوم أنــه ال یفقــد 

ســیطرته وتماســكه فقــط، بــل یبــدو أنــه قــد غــدا أیضــًا "نموذجــًا مغلوطــًا" للكیــان القــادر 

ة، فـــإزاء بعـــض المشـــكالت، تغـــدو الدولـــة كیانـــًا كبیـــرًا علـــى معالجـــة الظـــروف المســـتجد

للغایة یتعـذر فـي ظلـه األداء الفعـال، وٕازاء مشـكالت أخـرى تغـدو كیانـًا صـغیرًا للغایـة، 

ـــل الســـلطة" باتجـــاهین، أعلـــى  ـــه ظهـــور دعـــوات ضـــاغطة "لنق األمـــر الـــذي ترتـــب علی

الحالیــــــة ى التغییــــــر و وأســــــفل، وتــــــوفیر هیاكــــــل قــــــد تكــــــون أقــــــدر علــــــى االســــــتجابة لقــــــ

  )٤(والمستقبلیة.

وتعبر العولمة والخصخصة عن هذین االتجاهین، وكل تقدم ونمو فیهما یكـون   

نـــي نقـــل اختصاصـــات الدولـــة وســـلطتها فـــي المجـــال ععلـــى حســـاب الدولـــة فالعولمـــة ت
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االقتصــادي واإلعالمــي، ومــن ثــم فــي السیاســة والثقافــة أیضــًا، إلــى مؤسســات عالمیــة. 

ص. اتهـــدف إلـــى نـــزع ملكیـــة الدولـــة ونقلهـــا إلـــى الخــــو أمـــا الخصخصـــة، فهـــي كـــذلك 

والخــواص فــي عصــر العولمــة لیســوا بالضــرورة مــن أبنــاء الــوطن، بــل هــم، وینبغــي أن 

  )١(رأسمال المالي الذي ال وطن له.الیكونوا من أصحاب 

ضــــــغطًا متصــــــاعدًا علــــــى تواجــــــه قومیــــــة الدولــــــة الوعلیــــــه یمكــــــن القــــــول بــــــأن   

، وٕان المبـــادئ األساســـیة التـــي تحكمـــت فـــي عمـــل صـــالحیاتها مـــن قبـــل قـــوى خارجیـــة

النظــام السیاســي الــدولي فــي الماضــي وهــي مبــدأ الســیادة القومیــة، ومبــدأ عــدم التــدخل، 

ومبدأ الوالء القومي، فقدت الكثیر من أهمیتها وتأثیرها بصورة واضحة، وذلك ألسـباب 

  متعددة، منها:

ــــ -أ ــــادل علــــى بعضــــها الــــبعض فــــي الن واحي السیاســــیة واالقتصــــادیة اعتمــــاد الــــدول المتب

والعسـكریة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى التفـاوت الضـخم فـي إمكانـات القـوة وفـي القـدرة 

  )٢(على التأثیر التي تتمتع بها بعض الدول دون البعض اآلخر.

اخـــتالل العالقـــة بـــین الحكومـــة والفاعـــل االقتصـــادي عبـــر القـــومي، فاالقتصـــاد بـــات  -ب

قومیـــة، ویـــتهمش دور الحكومـــات فـــي إدارة االقتصـــادي دود الحـــیضــیق أكثـــر فـــأكثر بال

الــوطني والــتحكم بآلیاتــه، وصــوًال إلــى تعطیــل دورهــا  فــي مراقبــة حركــة رؤوس األمــوال 

مــن خــالل تــدخل  )٣(أو التــأثیر فیهــا أو فــي أوضــاع الســوق وحركــة الســلع وغیــر ذلــك

  محدود للدولة وحریة أكبر للسوق.

اري، بصــــفة مهولــــة، مــــن قــــدرة الدولــــة علــــى إتخــــاذ حــــدت قــــوانین التبــــادل التجــــ -ج      

القرارات المستقلة، وقیدت المعاهدات الدولیـة فـي كـل المیـادین قـدرة الـدول علـى القـرار 

  )٤(التشریعي المستقل.

ـــة دخولهـــا الفضـــاء السیاســـي منـــذ نهایـــة الحـــرب   -د       ظهـــور المشـــكالت البیئیـــة، وبدای

تهدیـدًا للوجـود البشـري فـي كـل أرجـاء المعمـورة،  الباردة، وبدایة اعتبار هذه المشـكالت

وقد تزامن ذلك مع عولمة االقتصاد بصورة شبه كاملة، وقد نتج عن هـذا إیجـاد قناعـة 
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(نظریة/عملیة) إن الدولة ضعیفة أمام هـذه المشـكالت، وأن هـذه المشـكالت فـوق قـدرة 

  )١(الدولة.
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یة داخلیــة، فهـي إشــكالیة مشــتركة لــم یعـد الیــوم بإمكـان أي دولــة أن تعتبـر أمنهــا قضـ -هــ

تتـــــداخل فیهـــــا العدیـــــد مـــــن العوامـــــل الخارجیـــــة. وألن الصـــــراعات والنزاعـــــات الداخلیـــــة 

أصبحت لهـا دالالت دولیـة، أي أن نطـاق التـأثیر واالنفعـال بهـا أصـبح یتعـدى الحـدود 

 القومیــة للدولــة إلــى الــدول الخارجیــة.. واقتــرن بــذلك اتجــاه الــدول للمحاولــة فــي التــدخل

وتفادیـًا لتلـك  )١(في هذه النزاعات المحلیة واسـتغاللها فـي خدمـة سیاسـاتها ومصـالحها.

المشـــاكل، تـــرى الدولـــة المعاصـــرة مضـــطرة للتخلـــي عـــن جـــزء مـــن ســـیادتها فـــي إطـــار 

  تحالفات ومعاهدات ال قبل لها بتجاوزها أو العیش بدونها.

 اتمـو لدولـة بعصـر المعلویربط "د. حازم أحمـد حسـني" بـین التغییـرات التـي تحصـل ل -و

التــي نعیشــه، ویــرى أن المجتمــع القــائم علــى المعلومــات هــو مجتمــع ینتقــل تنظیمــه مــن 

اعتماد آلیات تـدفق األوامـر إلـى آلیـات تـدفق المعلومـات، ویكـون هـذا التـدفق المسـتمر 

والبــد للمجتمــع والحــال هــذه مــن اعتمــاد  ،للمعلومــات هــو آلیــة االنتظــام الــذاتي للمجتمــع

  )٢(م الشبكي لمفردات المجتمع ال التنظیم الهرمي لها.التنظی

بروز مفهوم التعددیة خصوصًا العرقیـة أو الدینیـة واعتبـاره شـأنًا دولیـًا یخضـع للتنظـیم  -ز

والتفعیل من قبل األمم المتحدة والقوى المهیمنة على النظام العـالمي الجدیـد، وقـد مثـل 

، وتفــاعًال مباشــرًا مــع جماعــات كانــت تعتبــر ذلـك تجــاوزًا لمفهــوم الســیادة ولكیــان الدولــة

  )٣(جزءًا من الدولة وخاضعة لسیادتها..

ومــن بــین تلــك األســباب والتهدیــدات، یــأتي العامــل االقتصــادي المتمثــل     

فــي العولمــة االقتصــادیة وآلیاتهــا فــي الدرجــة األولــى مــن حیــث التــأثیر القــوي والواضــح 

  على سیادة الدول وصالحیاتها.

الــرغم مــن ذلــك هنالــك اخــتالف فــي اآلراء حــول مــدى فاعلیــة تلــك ولكــن علــى   

التهدیدات، بل من یرى العكس تمامًا، بحیث یعتقد بـأن التحـوالت االقتصـادیة هـي فـي 

المحصلة النهائیة لصالح الدولة وسلطاتها!! ولكن كل ما في األمر هو تعدیل وتغییـر 

  في طبیعة مهام الدولة في المجال االقتصادي..

                                                           
  .٥٧) د. إسماعیل صبري مقلد: العالقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص١
  <http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem   >العولمة،   ) د. حازم أحمد حسني: المعلوماتیة و٢
  .٢٠٥) نصر محمد عارف: نظریة التنمیة في مرحلة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٣



  

 

٢١٢

، یرى "هشام الـدیوان" أن تـأثیر العملیـات االقتصـادیة فـي الدولـة، تـأثیرات فمثالً   

متضـــاربة، ومتناقضـــة: فهـــي تقلـــص دور الدولـــة كجهـــاز مســـتقل قـــیم علـــى االقتصـــاد 

ـــة،  القـــومي، لكنهـــا تتطلـــب تعزیـــز دور الدولـــة كوســـیط بـــین المجـــاالت مـــا فـــوق القومی

" فـي Peter F. Drunkerدرنكـر .  فویؤكـد "بیتـر  )١(والمجاالت ما دون القومیـة.

مقال تحت عنوان "العولمة االقتصادیة والدولـة القومیـة" بقـاء الدولـة القطریـة كـأداة مـن 

أدوات العولمـــة نفســـها، فهـــي مهمـــة لوضـــع اآللیـــات والقـــوانین التـــي یـــتم االتفـــاق علیهـــا 

عظـم": وتأكیدًا على ذلـك یقـول "د. صـادق جـالل ال )٢(لحركة المال والسلع عبر العالم.

ولــــة دإن الرأســــمالیة، منــــذ صــــعودها المبكــــر، لــــم تســــتغن فــــي یــــوم مــــن األیــــام عــــن ال(

ووظائفهـا وخـدماتها وهـي غیـر مرشـحة لالسـتغاء عنهـا، ناهیـك عـن الحلـول محلهــا، ال 

  )٣().سیما في المرحلة العولمیة التي نعیشها اآلن

كومــــات بمــــا أن الــــرأي األصــــوب هــــو أن العولمــــة ال تعنــــي انتهــــاء دور الحر و   

االقتصــادیة بــل إعــادة تعریــف دورهــا، واتخاذهــا القــرارات فــي ظــل المحــددات العالمیــة 

واســـتغاللها الممیـــزات النســـبیة القتصـــاداتها وقـــدراتها اإلنتاجیـــة وموقعهـــا فـــي االقتصـــاد 

  العالمي للحصول على أفضل الشروط من عالقات العولمة.

مقـــاًال مفصـــًال فـــي مجلـــة  وقـــد كتـــب األمـــین العـــام لـــألم المتحـــدة "كـــوفي عنـــان"  

إن ســیادة الدولــة (یقــول فیــه:  ،یكونومیســت" طــرح فیــه مفهومــه الجدیــدة لســیادة الدولــةإ"

بمعناهــا الــرئیس أصــبحت تخضــع لعملیــة إعــادة صــیاغة، علــى األقــل بنــاء مــا تتطلبــه 

ــــوى العولمــــة والتعــــاون الــــدولي. أصــــبحت الحكومــــات أو الــــدول اآلن أدوات لخدمــــة  ق

عكس، وفي الوقت نفسه یتم تعزیز السیادة الفردیـة، أعنـي بهـا الحریـة الشعوب ولیس ال

األساســیة التــي یجــب أن یتمتــع بهــا كــل فــرد والتــي نــص علیهــا میثــاق األمــم المتحــدة 

  )٤().والمعاهدات الدولیة التابعة  له باإلدراك المتجدد والواضح لحقوق الفرد

یــة هــذا المطلــب وهــي قضــیة التــي ذكرناهــا فــي بدا الثانیــةوفیمــا یتعلــق بالنقطــة 

األمركــة والهیمنــة السیاســیة األمریكیــة، فإنــه مــن الجلــي وبعــد انهیــار االتحــاد الســوفیتي 

                                                           
  .١٣، ص٧/٤/٢٠٠٢، ٣١٧) ھشام الدیوان: فقراء العالم بین الدیمقراطیة والعولمة، مجلة المشاھد السیاسي، ع/١
  .٨قراءة في المفھوم، في: العولمة: المدارات الثقافیة، مرجع سابق، ص ) الخضر ھارون: العولمة٢
  .١٩٤) د. صادق جالل العظم: ما ھي العولمة، مرجع سابق، ص٣
  .٢٣، ص١١/١٩٩٩، ١٣٤) عامر الھاشمي: طرح مفھوم جدید لسیادة الدولة، مجلة دار السالم، ع/٤
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أضــحت الوالیــات المتحــدة القــوة العظمــى الوحیــدة فــي عــالم یــزداد تقلصــًا. ومــع تنــامي 

التــداخل ووســائل االتصــال والعولمــة فــي مجــاالت السیاســة واألمــن واالقتصــاد وتبــادل 

لومـــــات والثقافـــــة، ونظـــــرًا إلـــــى دور الوالیـــــات المتحـــــدة المركـــــزي فـــــي معظـــــم هـــــذه المع

المجـــاالت، بـــات مــــن الصـــعوبة بمكـــان التمییــــز بـــین الحـــد الــــذي ینتهـــي عنـــده النفــــوذ 

األمریكــي والحــد الــذي تبــدأ معــه العولمــة ســواء كانــت العولمــة مجــرد شــكل مــن أشــكال 

  )١(في ذاتها. االمركة العالمیة، أم كانت فعًال ظاهرة مستقلة

وكمـــا یـــرى "د. برهـــان غلیـــون" ال تشـــكل العولمـــة إال صـــیغة جدیـــدة مـــن صـــیغ 

مركــزة العــالم مــن حــول قطــب واحــد. ومــا یمیــز هــذه الصــیغة عــن الصــیغ الســابقة هــو 

دینامیتهــا الناجمــة عمــا تقدمــه لهــا ثــورة المعلوماتیــة مــن كثافــة المبــادالت وســرعتها مــع 

  )٢(األطراف.

ا وفــي مــواطن مختلــة مــن البحــث إلــى مســألة الهیمنــة الغربیــة ونظــرًا ألننــا أشــرن

واألمریكیـــة بـــاألخص ال نعیـــد هنـــا مـــا كتبنـــاه، بـــل نكتفـــي بالتصـــنیف المـــوجز والمركـــز 

الــذي قدمــه األســتاذ  "جمیــل مطــر" لوضــع الوالیــات المتحــدة كقــوة عظمــى وحیــدة فــي 

التحــول إلــى إمبراطوریــة  النظــام الــدولي بعــد الحــرب البــاردة بعنــوان "القطبیــة األمریكیــة:

  )٣(متغطرسة"، ویقوم بتقسیم هذه الفترة إلى مرحلتین، هما:

  مرحلة الرصد والتأقلم: ومؤشرات هذه الفترة كانت تقول عدة أشیاء: -أ

  * تقویة الدولة األمریكیة وٕاضعاف الدول األخرى.. من خالل العولمة الثقافیة والتجاریة.

الــدولي، فأصــبح هنالــك دول مارقــة، ودول متحالفــة.. * إعــادة ترتیــب الــدول فــي النظــام 

  الخ.

* فـــرض النمـــوذج األمریكـــي ... كانـــت هنـــاك حملـــة تبشـــیر قویـــة بمـــا یســـمى بالمبـــادئ 

  األمریكیة.

  * ركوب موجة العولمة، "والغطرسة" كقضیة وسلوك، ولیست مجرد مصطلح إعالمي.

  الیات المتحدة:مرحلة التحول إلى إمبراطوریة إمبریالیة.. وأصبحت الو  -ب

                                                           
١

  .٢٠٩ص ) بول سالم: الوالیات المتحدة والعولمة، مرجع سابق،
٢

  .٤٢) د. برھان غلیون: ثقافة العولمة، مرجع سابق، ص
٣

/سبتمبر.. أي مستقبل للنظام العالمي؟، ١١) جمیل مطر: القطبیة األمریكیة: التحول إلى إمبراطوریة متغطرسة، ندوة: بعد 
  <http://www.islamonline.net/arabic/29/10/2001>    أقامتھا شبكة إسالم أون الین.نت
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* مركز التفاعالت الدولیة.. الذي یجب أن تمر عبره جمیع التفاعالت، ولیس مـا یسـمى 

  بالنظام الدولي.

  * التدخل في التفاعالت اإلقلیمیة والثنائیة.

* تسخیر حكام العالم... وعملوا أكثر من شئ یجعل أي حاكم ألي دولـة  حتـى ولـو فـي 

  مقاطعة في هذه اإلمبراطوریة.یشعر بأنه حاكم جزء من  -أوروبا

هـــو  -أو مـــا تفرضـــه أمریكـــا علـــى أنـــه عولمـــة-وممـــا زاد مـــن خطـــورة العولمـــة 

اختفاؤهـــا وراء مظـــالت أخالقیـــة وٕانســـانیة، وتســـخیرها للمؤسســـات الدولیـــة والمنظمـــات 

  العالمیة لخدمة مآربها وتكریس هیمنتها.

مثــــل هیئــــة األمــــم فالعولمــــة أو "األمركــــة" تســــخر القــــانون الــــدولي ومؤسســــاته، 

المتحــــدة ومجلــــس األمــــن، لحشــــد الــــدعم والتشــــریع لتــــدخلها وسیاســــاتها فــــي العالقــــات 

الدولیــة، كمــا أنهــا تســتتر بالدیمقراطیــة وحقــوق األفــراد واألقلیــات ومســائل البیئــة للتــدخل 

في الشئون الداخلیة للدول، كما أنها تسـتعمل سـالح المـال والمؤسسـات المالیـة الدولیـة 

وب، لفــرض أنمــاط اقتصــادیة جشــعة تخــدم مصــالح شــركاتها الدولیــة العــابرة وفقــر الشــع

  للقارات، على حساب االقتصادیات المحلیة، وتحت ستار التبادل الحر والتنمیة.
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  الخاتمة 

حاول أن یسجل أبرز النتائج التي توصل إلیها من خالل هذا نفي هذه الخاتمة 

المركزیة الغربیة: من التمركز حول الذات إلى الهیمنة وان: "البحث الذي یحمل عن

  "، وذلك في النقاط التالیة:على اآلخر

أوًال : إن مفهـــوم الغـــرب متعـــدد األبعـــاد والـــدالالت، طبقـــًا لمـــا یحملـــه مـــن ســـیاقات تاریخیـــة 

ـــــة وتمشـــــیًا مـــــع إشـــــارات المصـــــطلح االقتصـــــادیة والسیاســـــیة  ـــــة وعرقی ـــــة وجغرافی ودینی

فجغرافیًا تعتبر أوروبـا بدایـة لتشـكل وتبلـور مفهـوم الغـرب، ولكـن مـع التطـور والثقافیة. 

التــاریخي اســتوعب مفهــوم الغــرب منــاطق أخــرى بمعــاییر تخــرج مــن التحدیــد الجغرافــي 

الرومـاني، بمثابـة المخـزون الفلسـفي  –والتاریخي. ویمكن اعتبار المصدرین اإلغریقي 

الفلسـفي مـن مفـاهیم  –ذلـك المخـزون التـاریخي والبدایات التاریخیة للغرب، بما یحملـه 

ورؤى نحـــو الكـــون والحیـــاة واإلنســـان. وتمثـــل المســـیحیة هویـــة دینیـــة مشـــتركة ألوروبـــا 

والغـرب عمومـًا. وتاریخیـًا تــم ربـط مفهـوم الغـرب بعــرق معـین هـو العـرق اآلري، وبلــون 

ظام الرأسمالي للبشرة هو اللون األبیض. أما بالنسبة للغرب الحدیث والمعاصر فان الن

والتطور التكنولوجي واإلیدیولوجیة اللیبرالیة الدیمقراطیة والمنظومـة العسـكریة المتفوقـة، 
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یمكن اعتبارهم جمیعا من ابرز تجلیات الغرب، والتـي تجمعـت لتكـون ظـاهرة المركزیـة 

  الغربیة في القرن العشرین. 

ــــًا: ــــورات شــــهد الغــــرب  بعــــد عصــــر النهضــــة  وفلســــفة التنــــویر ومشــــ   ثانی ــــة والث روع الحداث

الصـــناعیة والسیاســـیة والتكنولوجیـــة، قطیعـــة مرجعیـــة مـــع األســـس التقلیدیـــة التـــي كـــان 

  یعتمد علیها في التفكیر وتحدید تصوراته لذاته ولآلخرین.

فأصـــــبحت المرجعیـــــة المادیـــــة والعلمانیـــــة الســـــمة الغالبـــــة علـــــى الفكـــــر والممارســـــة            

لـــدین والغیبیـــات والتفســـیرات المیتافیزیقیـــة عـــن الحیـــاة الغربیـــة، وتمـــت عملیـــة إقصـــاء ا

العامــة، وتــم فصــل العلــم والتقنیــة عــن القــیم األخالقیــة وأبعــدت كافــة مظــاهر التفســیر 

الغــائي والقیمــي عــن مجــاالت العلــم والتكنولوجیــا وبــذلك تــم إقصــاء العوامــل األخالقیــة 

ــاة تفقــد أي معنــى  عــن المعرفــة اإلنســانیة األكادیمیــة. ونتیجــة لكــل ذلــك أصــبحت الحی

غائي لها، وأصبحت المنفعیة والذرائعیة والبحث عن الربح والمصـالح المادیـة المباشـرة 

التملكــي للحیــاة واالعتمــاد علــى القــوة والعنــف لتحقیــق كــل ذلــك –واألســلوب الرأســمالي 

  من المظاهر المسیطرة على الرؤیة والتصور الغربي.

اإلثبات إال من خالل النفي، وبالتـالي ال یتعـرف إلـى ذاتـه  ثالثًا :  إن الوعي الغربي ال یعرف

إال عبـــر اآلخـــر، لـــذلك انطلـــق الـــوعي الغربـــي مـــن التمركـــز حـــول ذاتـــه لصـــنع صـــور 

ذهنیــة ونمطیــة لآلخــرین واســتعان فــي ذلــك بالمعرفــة والعاطفــة والموقــف الســلوكیة تجــاه 

عـرف علـى اآلخـر أو اآلخر. وتأتي في مقدمة العملیـات التـي اسـتخدمها الغـرب فـي الت

خلـــق صـــورة لـــه، عملیـــة وضـــع اآلخـــر فـــي قالـــب ثابـــت ومحـــدد، بحیـــث یســـهل تعریفـــه 

وتصنیفه. ومن هنا جـاء اسـتخدام الجغرافیـا والعـرق كقوالـب جـاهزة ومكونـات ثابتـة فـي 

عملیــة بنــاء صــورة نمطیــة لآلخــر. واســتعار الفكــر الغربــي تلــك القوالــب لیطبقهــا علــى 

ـــــذلك األوصـــــاف غیـــــر الدقیقـــــة والتعبیـــــرات تـــــاریخ وثقافـــــة اآلخـــــرین فأ طلقـــــت نتیجـــــة ل

الالعلمیــة علــى اآلخــرین. واســتخدم الفكــر الغربــي العملیــات الســابقة فــي عملیــة كبــرى 

وهي تبریر استغالل اآلخـر والسـیطرة علـى مـوارده واعتبـاره مجـاًال حیویـًا لتمـدد وتوسـع 

روات الشــعوب فــي الغــرب. مــن هنــا جــاء االســتعمار المباشــر وغیــر المباشــر ونهــب ثــ

  آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة، تحت مظالت تمدین وتحضر اآلخرین.
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رابعـــًا: تعكــــس المركزیــــة السیاســــیة للــــدول الغربیـــة والســــیطرة السیاســــیة المباشــــرة علــــى الــــدول   

األخــرى أولــى حلقـــات المركزیــة الغربیــة علـــى اآلخــرین وذلــك منـــذ الحمــالت الصـــلیبیة 

والحركـــة االســـتعماریة التـــي مثلـــت مظهـــرًا عـــدوانیًا متطرفـــًا مـــن والكشـــوفات الجغرافیـــة 

مظـــاهر اســـتخدام القـــوة القومیـــة. وبعـــد مرحلـــة مـــا یســـمى بتصـــفیة االســـتعمار وعصـــر 

االســتقالل السیاســي، فــإن المركزیــة السیاســیة للغــرب لــم تنتــه ولــم تكتــف الــدول الغربیــة 

مفاهیمهــا السیاســیة وجعلــت بالســیطرة المباشــرة، بــل حاولــت الهیمنــة مــن خــالل قیمهــا و 

مـــن نفســـها مرجعیـــة فـــي تجـــارب بنـــاء الدولـــة الحدیثـــة والتنمیـــة االقتصـــادیة والتحـــدیث 

السیاســي. ورســخت تلــك الهیمنــة مــن خــالل آلیــات النظــام الــدولي التــي یســیطر علیهــا 

الغرب منذ قیامها، الن النظام الدولي مرتبط بانتشار الرأسمالیة وسیطرتها علـى العـالم 

  ق وتطور في نطاق قیم ثقافیة وحضاریة هي أوروبیة وغربیة في األساس.وانبث

خامسًا: لم تكتف الدول الغربیة بالسیطرة السیاسیة وحدها كوسیلة من وسائل ممارسـة الهیمنـة 

على الدول واألمم األخرى، وربما مثلت المركزیـة االقتصـادیة الحلقـة المكملـة للمركزیـة 

 أكثــرر المركزیــة والســیطرة مــع اتبــاع وســائل أخــرى السیاســیة التــي حافظــت علــى جــوه

مالئمة مع التطورات المعاصرة. والـذي عمـل علـى إنجـاح آلیـات المركزیـة االقتصـادیة 

هــو ارتبــاط اقتصــادیات الــدول النامیــة بالرأســمالیة العالمیــة مــن خــالل آلیــات وعالقــات 

ألهـــــــدافها  غیـــــــر متكافئـــــــة، یعـــــــاد تجدیـــــــدها باســـــــتمرار، وبوســـــــائل مختلفـــــــة. وتحقیقـــــــاً 

االقتصـادیة، اتبعـت الــدول الغربیـة طرقــًا مختلفـة، منهــا، التسـلط علــى المـوارد الطبیعیــة 

للــدول األخــرى واالحتفــاظ بهــذه الــدول كمســتعمرات. وفــي مرحلــة االســتقالل السیاســي 

یبــدأ العمــل بآلیــة الــدیون والقــروض الدولیــة والمعونــات والمســاعدات الخارجیــة. وتقــوم 

ــــة مت ــــدولي" بهــــذه مؤسســــات دولی ــــدولي"  و"صــــندوق النقــــد ال ــــل "البنــــك ال خصصــــة مث

العملیــة، وتمثــل هــذه الــدیون والمســاعدات دائمــًا أبوابــًا مفتوحــة أمــام التــدخل فــي شــؤون 

الــدول النامیــة. وأدت التحــوالت التــي شــهدها االقتصــاد العــالمي مــن تــدویل للرأســمال، 

یـــــة االقتصـــــادیة فكانـــــت وتحریـــــر لألســـــواق إلـــــى ظهـــــور آلیـــــة جدیـــــدة لممارســـــة المركز 

الشـــركات المتعـــددة الجنســـیة البـــدیل القـــوي والمـــؤثر مـــع اســـتمرار اآللیـــات األخـــرى مـــن 

  نهب الثروات وتجارة الدیون.
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ـــي فـــي العـــالم بواســـطة التشـــكیل االســـتعماري  ـــدریجي لإلنســـان الغرب سادســـًا: مـــع االنتشـــار الت

ـــة، بـــدأ أ ـــالغزو الغربـــي، وقیامـــه بتـــدویل نماذجـــه الحضـــاریة والمعرفی یضـــًا مـــا یســـمى ب

الثقافي الغربي أو التغریب، وهو محاولة من اإلنسان الغربي لفرض نماذجه هـذه علـى 

شـــعوب العـــالم. ومـــن هنـــا یظهـــر دور المركزیـــة الثقافیـــة والعلمیـــة ودور القـــیم واألفكـــار 

فـــي ترســـیخ المركزیـــة الغربیـــة. وال شـــك أن  واالتصـــالیةوالوســـائل المعرفیـــة واإلعالمیـــة 

ل الثقافیــة والمعرفیــة هــي مــن أبلــغ وأكثــر الوســائل المســتخدمة تــأثیرًا فــي فــرض الوســائ

الســــیطرة علــــى الشــــعوب األخــــرى، ألن هــــدفها لیســــت الســــیطرة علــــى إقلــــیم أو النظــــام 

االقتصادي لذلك اإلقلیم، وٕانما یتجاوز ذلك إلى غزو العقول والسیطرة علیهـا واتخاذهـا 

لصــالح مــن یســتخدم تلــك الوســائل. ألن المعرفــة منطلقــًا نحــو تبــدیل العالقــات القائمــة 

هــــي الســــلطة أو المعرفــــة هــــي المصــــلحة. وتشــــكل تكنولوجیــــا االتصــــال الحــــدیث أحــــد 

المظـــــاهر الرئیســـــیة للهیمنـــــة االتصـــــالیة علـــــى المســـــتوى الـــــدولي إلـــــى جانـــــب التـــــدفق 

ن ، والبرامج واألفالم واإلعالن الدولي. النه وعلـى الـرغم مـن كثـرة الحـدیث عـاإلخباري

القریة الكونیة والتداخل والترابط في العالقات الدولیة، فإن كل ذلـك لـم تخـدم إال أثریـاء 

القریـــة الكونیـــة وأباطرتهـــا الجـــدد. فلـــم یشـــهد تـــاریخ المبـــادالت الدولیـــة بضـــاعة كانـــت 

موضــوعًا لالحتكــار كمــا هــو علیــه الوضــع االحتكــاري للتكنولوجیــا. هــذا باإلضــافة إلــى 

ر التكنولوجي في ترسیخ هیمنتهـا فـي مجـاالت التسـلح والتجسـس استخدام الغرب للتطو 

  الدولیین.

سابعًا: یمكن اعتبار أطروحة "نهایة التاریخ" لـ "فرانسیس فوكویامـا" مـن أوائـل النظریـات التـي 

قــدمت لتفســیر الواقــع الجدیــد بعــد انهیــار جــدار بــرلین، حیــث وصــفت المرحلــة الجدیــدة 

لغربـي بنظامـه اللیبرالـي الـدیمقراطي قـد وصـل إلـى نهایـة بنهایة للتاریخ، ألن المجتمع ا

الحلم اإلنساني في الحریـة والمسـاواة والرغبـة فـي تحقیـق االعتـراف والكرامـة اإلنسـانیة، 

وأن هــذا النظــام قــد اثبــت تفوقــه علــى الــنظم األخــرى التــي قــدمت نفســها خــالل التــاریخ 

ـــم الطبیعـــي وال ـــد "فوكویامـــا" بـــأن العل ـــذي أحدثـــه اإلنســـاني. ویعتق ـــوجي ال تطـــور التكنول

وطوره الغرب الرأسمالي یؤدي إلى انتصاره على غیره من النظم. وأن الثقافة السیاسیة 

المالئمــة مــع هــذا التطــور التكنولــوجي هــي الثقافــة اللیبرالیــة والنظــام الــدیمقراطي. ویــرى 

ى أن بــأن التحــوالت االقتصــادیة تتجــه نحــو الســوق الحــرة واالقتصــاد الحــر. ویــذهب إلــ
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الرغبة في  الحصول على االعتراف هو حلقـة الوصـل بـین االقتصـاد الحـر والسیاسـیة 

اللیبرالیـــة. وعلـــى مـــدار كتابـــه "نهایـــة التـــاریخ واإلنســـان األخیـــر" یحـــاول "فوكویامـــا" أن 

ــــرى أن  ــــي هــــو أفضــــل نظــــام سیاســــي. وی ــــدیمقراطي اللیبرال ــــى أن النظــــام ال یبــــرهن عل

اطي اللیبرالـي یمثـل نهایـة التـاریخ، ألنـه ال یوجـد نظـام المجتمع الغربـي ونظامـه الـدیمقر 

آخر یتفوق علیه أو ینافسه على األفضلیة، ألن هذا النظـام ال یحتـوي علـى تناقضـات 

داخلیة تمثل خطرًا علیه داخلیًا، وكل ما هنالك من المشـاكل یسـتطیع النظـام حلهـا مـع 

  الزمن.

یــة، هــوى معــه مفهــوم األیدیولوجیــة الــذي كــان حــین ســقط النظــام العــالمي الثنــائي القطب  ثامنًا:

مفهومــــًا محوریــــًا، وصــــعد علــــى أنقاضــــه مفهــــوم الحضــــارة. وجــــاءت فــــي هــــذا الســــیاق 

ــة فــي  ـــ "صــموئیل هنتنجتــون" لتؤكــد تراجــع مفهــوم الدول أطروحــة "صــدام الحضــارات" ل

مقابل مفهوم الحضـارة فـي حقـل العالقـات الدولیـة. وتقـوم فرضـیة "هنتنجتـون" علـى أن 

صـــــدر الصـــــراع فـــــي المســـــتقبل ســـــیكون العامـــــل الثقـــــافي، وســـــوف یســـــیطر صـــــدام م

الحضارات على السیاسة العالمیة وستكون خطوط الخلل بـین الحضـارات هـي خطـوط 

المعركة في المستقبل. استخدم "هنتنجتون" الحضارة كوحـدة للتحلیـل فـي تفسـیر النظـام 

ســـیة التـــي شـــهدها العـــالم بعـــد الـــدولي، وذلـــك باالعتمـــاد علـــى الشـــواهد واألحـــداث السیا

نهایة الحرب الباردة، ویرى أن الثقافـة والهویـات الثقافیـة والتـي هـي علـى مسـتوى العـام 

هویات حضاریة، هـي التـي تشـكل أنمـاط التماسـك والتفسـخ والصـراع فـي عـالم مـا بعـد 

الحـــرب البـــاردة. وأن خالصـــة المشـــهد العـــالمي هـــو عـــالم مكـــون مـــن ســـبع أو ثمـــاني 

هــــي: الحضــــارات الصــــینیة، والیابانیــــة، والهندیــــة، واإلســــالمیة، والغربیــــة، حضـــارات، و 

واألرثوذكسیة السالفیة، وأمریكـا الالتینیـة وربمـا أفریقیـة. وحسـب رأیـه فـإن الـدین واللغـة 

همـــا العنصـــران الرئیســـیان فـــي أي ثقافـــة أو حضـــارة. ویقـــدم "هنتنجتـــون" مفهـــوم تفـــرد 

ویرى أن الحضارة الغربیة تتفرد بمجموعة مـن الغرب وتمییزه عن الحضارات األخرى، 

الســمات، وهــي: التــراث الكالســیكي المتمثــل فــي الفلســفة الیونانیــة والقــانون الرومــاني، 

والمسیحیة الغربیـة المتمثلـة فـي الكاثولیكیـة والبروتسـتانتیة، اللغـات األوروبیـة، والفصـل 

عددیـة االجتماعیـة، والهیئـات بین السلطة الروحیة والسـلطة الدینیـة، وحكـم القـانون، والت

النیابیــة، والفردانیــة. ویــرى أن تفــرد الغــرب نــابع مــن امتزاجــه بــین هــذه الســمات جمیعــًا. 
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ویـــرى "هنتنجتـــون" أن التأصـــیل والعـــودة إلـــى المحلیـــة والجـــذور كانـــت هـــي علـــى رأس 

جــــدول األعمــــال فــــي كــــل العــــالم غیــــر الغربــــي فــــي الثمانینــــات والتســــعینات. الصــــحوة 

في الدول اإلسالمیة و "األسینة" و "التهنید" في البلدان اآلسیویة. ویرى بـأن  اإلسالمي

السیاســــة الكونیــــة یعــــاد تشــــكیلها اآلن علــــى امتــــداد الخطــــوط الثقافیــــة، الشــــعوب ذات 

الثقافــات المتشــابهة تتقــارب، والشــعوب والــدول ذات الثقافــات المتباینــة تتباعــد. الحــدود 

  .-العرقیة والدینیة والحضاریة-ق مع الحدود الثقافیة السیاسیة یعاد رسمها لكي تتواف

تاسعًا: من أهم الظواهر التي تتمیز بها مرحلة ما بعد الحرب الباردة عن غیرها، هـي ظـاهرة 

العولمــة، بحیــث أصــبحت العولمــة عنوانــًا لهــذه المرحلــة. وتمــت دراســة وتحلیــل ظــاهرة 

ي ودوره فـــي تقویـــة التـــرابط بـــین العولمـــة مـــن أبعـــاد متعـــددة (الجانـــب التقنـــي واالتصـــال

البشــر، والبعــد االقتصــادي والنقــدي والمــالي للعولمــة، والجانــب الثقــافي والقــیم والهویــة 

  الثقافیة في العولمة، وأخیرًا اآلثار السیاسیة للعولمة).

أن العولمــة االقتصــادیة وباألشــكال التــي اتخــذتها فــي الســنوات الماضــیة تحمــل               

إمكانیــات اســتغالل مثیــرة للقلــق، ال ســیما علــى صــعید العالقــات التجاریــة   فــي طیاتهــا

التــي یمكــن أن تقــوم مــن خاللهــا بــین الــدول المتقدمــة المالكــة لقــدرات مالیــة واقتصــادیة 

كبیــرة، وبــین الــدول النامیــة والفقیــرة التــي ال تتمتــع بمثــل هــذه القــدرات، فعلــى الــرغم مــن 

تشكل توجهًا دولیًا راسخًا، إال أنها وبالشكل الـذي یـتم  شیوع االعتقاد بأن العولمة باتت

تنفیــــذها حالیــــًا، ســـــتكون أداة تخــــدم مصــــالح الرســـــامیل العالمیــــة والشــــركات المتعـــــددة 

  الجنسیة واقتصادیات الدول الكبرى، والوالیات المتحدة بشكل خاص.     

عملیــات العولمــة ومرتبطــة وتعتبــر العولمــة الثقافیــة إحــدى المجــاالت األساســیة ل              

بقضیة المركزیة الغربیة، ألنها ترمي إلـى فـرض نمـوذج ثقـافي معـین علـى العـالم كلـه. 

وتحــاول أن تشــكل مجتمعــًا عالمیــًا یتجــاوز المجتمعــات المحلیــة التقلیدیــة، بحیــث یقــوم 

على أسس جدیدة للهویة ال تمت بصلة لألسـس القدیمـة، بـل یعتمـد علـى االنتمـاء إلـى 

االتصــال الحدیثــة وتقنیــات المعلومــات والشــبكات اإللكترونیــة مــن جهــة، وعلــى آلیــات 

أســـاس المصـــالح االقتصـــادیة والحیـــاة االســـتهالكیة وقـــیم االســـتهالك مـــن جهـــة أخـــرى. 

ورافقــت عملیــات العولمــة آثــارا سیاســیة كبیــرة، منهــا، آثــار العولمــة السیاســیة علــى مبــدأ 

یــة واالجتماعیــة، باإلضــافة إلــى أثــر العولمــة ســیادة الــدول ومهامهــا االقتصــادیة واألمن



  

 

٢٢١

السیاســـیة ودورهـــا فـــي بـــروز نظـــام القطبیـــة األحادیـــة والهیمنـــة األمریكیـــة علـــى النظـــام 

العــــالمي. فمــــن آثارهــــا الســــلبیة علــــى دول الهــــامش أن هــــذه الــــدول تتعــــرض لضــــغوط 

التـدخل  خارجیة باستمرار وأن المبـادئ األساسـیة مثـل مبـدأ السـیادة القومیـة ومبـدأ عـدم

ومبــدأ الــوالء القــومي أصــبحت كلهــا مهــددة وترتكــز الضــغوط علــى نقــل ســلطات الدولــة 

باتجــاهین: أعلــى وأســفل، وذلــك بإســناد هــذه الســلطات إلــى هیاكــل أخــرى هــي أكبــر أو 

أصغر من الدولة، وتعتبر عملیات العولمة والخصخصة التـي تجـري باالتجـاهین خیـر 

  دلیل على ذلك .

  

  

  قائمة المراجع

  وًال: الكتب:أ

  الكتب العربیة: .١

 ).١٩٩٢إبراهیم الحاج: الواقعیة السیاسیة (بیروت: دار الفكر اللبناني،  )١

إبـــراهیم ســـعد الـــدین ومحمـــود عبـــد الفضـــیل (محـــرران): التنمیـــة العربیـــة (بیـــروت:  )٢

  ).١٩٨٩مركز دراسات الوحدة العربیة، 

ة العربـــــي، أحمـــــد أبـــــو زیـــــد: الطریـــــق إلـــــى المعرفـــــة (الكویـــــت: سلســـــلة كتـــــب مجلـــــ )٣

٢٠٠١.(  

أحمـــد العمـــادي: نظریـــة االســـتعداد فـــي المواجهـــة الحضـــاریة لالســـتعمار: المغـــرب  )٤

  ).١٩٩٧: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، USAنموذجًا (فرجینیا 

ـــــي المعاصـــــر  )٥ ـــــي األدب العرب أحمـــــد ســـــمایلوفیتش: فلســـــفة االستشـــــراق وتأثیرهـــــا ف

  ).١٩٨٠(القاهرة: دار المعارف، 

ن الســـــایح: فـــــي الغــــزو الفكـــــري (قطـــــر: سلســــلة كتـــــاب األمـــــة، أحمــــد عبـــــد الــــرحم )٦

١٩٩٣.(  

أحمد قائد بركات: مأزق التنمیة ونظرة خاصة إلى الـیمن والتنمیـة العربیـة (دمشـق:  )٧

  ).١٩٨٨دار الفكر، 



  

 

٢٢٢

أحمـــد یوســـف أحمـــد، محمـــد زبـــارة: مقدمـــة فـــي العالقـــات الدولیـــة (القـــاهرة: مكتبـــة  )٨

  ).١٩٨٥األنجلو المصریة، 

القـات دولیـة، ت:منصـور القاضـي (بیـروت: المؤسسـة الجامعیـة، أدمون جـوف: ع )٩

١٩٩٣.(  

إدوارد بیرنــــز: النظریــــات السیاســــیة فــــي العــــالم المعاصــــر، ت: عبــــد الكــــریم أحمــــد  )١٠

 ).١٩٨٨(بیروت: دار اآلداب، 

ـــــب  -الســـــلطة -إدوارد ســـــعید: االستشـــــراق: المعرفـــــة )١١ ـــــو دی اإلنشـــــاء، ت: كمـــــال أب

  ).١٩٨٤(بیروت: مؤسسة األبحاث العربیة، 

إدوارد ســـــعید: الثقافـــــة واإلمبریالیـــــة، ت: كمـــــال أبـــــو دیـــــب (بیـــــروت: دار اآلداب،  )١٢

١٩٩٨.(  

إدوارد ســـــعید: تغطیـــــة اإلســـــالم، ت: ســـــمیرة خـــــوري (بیـــــروت: مؤسســـــة األبحـــــاث  )١٣

  ).١٩٨٣العربیة، 

ــــة المصــــریة  )١٤ ــــاهرة: الهیئ ــــي الســــید (الق أرســــطو طــــالیس: السـیاســـــة، ت: أحمــــد لطف

  ).١٩٧٩للكتاب، 

ینبي: اإلســـــالم والغـــــرب والمســـــتقبل، ت: نبیـــــل صـــــبحي (بیروت:الـــــدار أرنولـــــد تـــــو  )١٥

  ).١٩٦٩العربیة، 

أریك فروم: اإلنسان بین الجوهر والمظهر، ت: سعد زهران (الكویت: سلسلة عـالم  )١٦

  ).١٩٨٩المعرفة، 

أریك فروم: المجتمع السلیم، ت: محمد محمود (القـاهرة: مكتبـة األنجلـو المصـریة،  )١٧

١٩٦٠.( 

 ).١٩٧٣رة األمل، ت: ذوقان قرقوط (بیروت: دار اآلداب، أریك فروم: ثو  )١٨

أزوالــــد شــــبنجلر: تــــدهور الحضــــارة الغربیــــة، ت:أحمــــد الشــــیباني (بیــــروت: مكتبــــة  )١٩

  ).١٩٦٤الحیاة، 

ـــة  )٢٠ ـــد (القـــاهرة: الهیئ ـــد اهللا: نحـــو نظـــام اقتصـــادي عـــالمي جدی إســـماعیل صـــبري عب

  ).١٩٧٧المصریة العامة للكتاب، 



  

 

٢٢٣

اســـــتراتیجیة التكنولوجیـــــا (القـــــاهرة: الهیئـــــة المصـــــریة إســـــماعیل صـــــبري عبـــــد اهللا:  )٢١

  ).١٩٧٨للكتاب، 

إسماعیل صبري مقلد: اإلستراتیجیة والسیاسة الدولیة: المفاهیم والحقـائق األساسـیة  )٢٢

  ).١٩٧٩(بیروت: مؤسسة األبحاث العربیة، 

أشــــلي مونتــــاغیو(محرر): البدائیــــة، ت: محمــــد عصــــفور (الكویــــت: سلســــلة عــــالم  )٢٣

  ).١٩٨٢المعرفة، 

ــــب  )٢٤ أفیزیــــت هــــاجن: اقتصــــادیات التنمیــــة، ت: جــــورج خــــوري (عمــــان: مركــــز الكت

  ).١٩٨٨األردني، 

ألفـــن تـــوفلر: تحـــول الســـلطة بـــین العنـــف والثـــروة والمعرفـــة، ت: فتحـــي بـــن شـــتوان  )٢٥

  ).١٩٩٢(لیبیا: الدار الجماهیریة، 

ـــــدار  )٢٦ ألفـــــن تـــــوفلر: حضـــــارة الموجـــــه الثالثـــــة، ت: عصـــــام الشـــــیخ قاســـــم (لیبیـــــا: ال

  ).١٩٩٠هیریة، الجما

  ).١٩٨٦ألفن توفلر: وعود المستقبل، ت: فارس غصوب (بیروت: دار المروج،  )٢٧

ألیكســــي جورافســــكي: اإلســــالم والمســــیحیة: مــــن التنــــافس والتصــــادم إلــــى الحـــــوار  )٢٨

  ).٢٠٠٠والتفاهم، ت: خلف أحمد جراد (دمشق: دار الفكر، 

ـــم والـــدین فـــي الفلســـفة المعاصـــرة، ت: فـــؤاد األ )٢٩ ـــل بـــویرو: العل هـــواني (القـــاهرة: أمی

 ).١٩٧٣الهیئة المصریة للكتاب، 

أندرو ویبستر: مدخل لسوسیولوجیة التنمیة، ت: حمـدي حمیـد یوسـف (بغـداد: دار  )٣٠

  ).١٩٨٦الشؤون الثقافیة، 

ـــدین عروركـــي  )٣١ أنـــور عبـــد الملـــك: الفكـــر العربـــي فـــي معركـــة النهضـــة، ت: بـــدر ال

  ).١٩٨١(بیروت: دار اآلداب، 

روبولوجیـــا االجتماعیـــة، ت: أحمـــد أبـــو زیـــد (القـــاهرة: الهیئـــة إیفـــانز بریتشـــارد: االنث )٣٢

  ).١٩٨٠المصریة للكتاب، 

انطونیـوس كــرم: العــرب أمــام تحــدیات التكنولوجیـا (الكویــت، سلســلة عــالم المعرفــة،  )٣٣

١٩٨٢.( 



  

 

٢٢٤

، ١٩برتــران دوجوفنیــل: بــدایات الدولــة الحدیثــة: تــاریخ األفكــار السیاســیة فــي القــرن )٣٤

  ).١٩٨٤ارة الثقافة، ت: مصطفى صالح (دمشق: وز 

  ).١٩٨٣برتراند رسل: حكمة الغرب، ت: فؤاد زكریا (الكویت، عالم المعرفة،  )٣٥

بركــــات محمــــد مــــراد: ظــــاهرة العولمــــة: رؤیــــة نقدیــــة (قطــــر: سلســــلة كتــــاب األمــــة،  )٣٦

٢٠٠١.(  

 ).١٩٩٤برنارد لویس: اإلسالم والغرب، ت: دار الرشید (دمشق: دار الرشید،  )٣٧

ـــــارد لـــــویس: الغـــــرب والشـــــر  )٣٨ ق واألوســـــط، ت: نبیـــــل صـــــبحي (القـــــاهرة: كتـــــاب برن

  المختار).

برهـــــــان غلیـــــــون وســـــــمیر أمـــــــین: ثقافـــــــة العولمـــــــة وعولمـــــــة الثقافـــــــة (دمشـــــــق: دار  )٣٩

  ).٢٠٠٠الفكر،

ـــافي  )٤٠ ـــة (بیـــروت: المركـــز الثق ـــى القبیل ـــة إل ـــون: نظـــام الطائفیـــة مـــن الدول برهـــان غلی

  ).١٩٩٠العربي،

ة (القــاهرة: دار األهــرام، بطــرس غــالي ومحمــود عیســى: المــدخل إلــى علــم السیاســ )٤١

١٩٧٧.( 

بـــول كالفـــال: المكـــان والســـلطة، ت: عبـــد األمیـــر إبـــراهیم شـــمس الـــدین (بیـــروت:  )٤٢

 ).١٩٩٠المؤسسة الجامعیة،

بــــول كینیــــدي: نشـــــوء وســــقوط القــــوى العظمـــــى، ت: مالــــك البــــدیري (عمـــــان: دار  )٤٣

  ).١٩٩٤األهلیة، 

مــد غــالب (القــاهرة: بــول هــازار: الفكــر األوروبــي فــي القــرن الثــامن عشــر، ت: مح )٤٤

 ).١٩٨٥دار الحداثة، 

ـــة، ت: محمـــد حســـین دكـــروب (بیـــروت: المؤسســـة  )٤٥ ـــار كالســـتر: مجتمـــع الالدول بی

  ).١٩٨١الجامعیة، 

بیتر جران: ما بعـد المركزیـة األوروبیـة نظـرة جدیـدة فـي تـاریخ العـالم الحـدیث، ت:  )٤٦

  ).١٩٩٨مجموعة (القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، 

ادر: الفكــــر السیاســــي اإلســــالمي والعلمانیــــة (الخرطــــوم: المركــــز التجــــاني عبــــد القــــ )٤٧

  ).١٩٩٥القومي لإلنتاج اإلعالمي، 



  

 

٢٢٥

تزفتیــان تــودروف: فــتح أمریكــا ومســألة اآلخــر، ت: بشــیر الســباعي (القــاهرة: دار  )٤٨

  ).١٩٩٢سینا، 

تشــــارلس فرانكــــل: أزمــــة اإلنســــان الحــــدیث، ت: نقــــوال زیــــادة (بیــــروت: دار مكتبــــة  )٤٩

 ).١٩٥٩الحیاة، 

الغــرب (الكویت:سلســلة عــالم -الصــین-تــوبي أ. هــف: فجــر العلــم الحدیث:اإلســالم )٥٠

 ٠)٢٠٠٠المعرفة، 

تیبـــور مانـــد: خـــالص العـــالم، ت: نجـــدة هـــاجر وطـــارق شـــهاب (بیـــروت: المكتـــب  )٥١

  ).١٩٦٠التجاري،

تیمــوثي میتشــل: اســتعمار مصــر، ت: بشــیر الســباعي وأحمــد حســان (القــاهرة: دار  )٥٢

  ).١٩٩١سینا للنشر، 

  ).١٩٩٨ید: اإلسالم في عیون غربیة (القاهرة: دار نهضة مصر، ثابت ع )٥٣

ثابـــــت عیـــــد: صـــــورة اإلســـــالم فـــــي التـــــراث الغربـــــي (القـــــاهرة: دار نهضـــــة مصـــــر،  )٥٤

١٩٩٩.(  

ج.أوســـیبوف: قضـــایا علـــم االجتمـــاع دراســـة نقدیـــة لعلـــم االجتمـــاع الرأســـمالي، ت:  )٥٥

 ).١٩٧٠سمیر نعیم وأحمد فرج (القاهرة: دار المعارف، 

ر وآخــــرون: تــــاریخ الفكــــر السیاســــي، ت: علــــي مقلــــد (بیــــروت: الــــدار جــــان توشــــا )٥٦

  ).١٩٨٣العالمیة، 

جان جاك شوفالیه: تاریخ الفكر السیاسي: من الدولـة القومیـة إلـى الدولـة األممیـة،  )٥٧

 ).١٩٩٥ت:  محمد عرب صاصیال (بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

لـة إلـى الدولـة القومیـة،  جان جاك شوفالیه: تاریخ الفكر السیاسـي: مـن المدنیـة الدو  )٥٨

 ).١٩٩٥ت: محمد عرب صاصیال (بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

جــان فانســوا بایــار: سیاســة مــلء البطــون: سوســیولوجیة الدولــة األفریقیــة، ت:حلــیم  )٥٩

  ).١٩٩٢طوسون (القاهرة: دار العالم الثالث، 

اإلنمـاء جرار لكلرك: االنثروبولوجیا واالسـتعمار، ت: جـورج كتـوره (بیـروت: معهـد  )٦٠

  ).١٩٨٢العربي، 



  

 

٢٢٦

جراهام فوللر، أیان أو. لیسر: اإلسالم والغرب بین التعاون والمواجهة، ت: شـوقي  )٦١

  ).١٩٩٦جالل (القاهرة: مركز األهرام، 

جـــــالل أمـــــین: تنمیـــــة أم تبعیـــــة اقتصـــــادیة وثقافیـــــة (القـــــاهرة: مطبوعـــــات القـــــاهرة،  )٦٢

١٩٨٣.(  

: محمـد مصـطفى غنـیم (القـاهرة: جلین تیندر: الفكر السیاسي: األسئلة األبدیـة، ت )٦٣

 ).١٩٩٣الجمعیة المصریة لنشر المعرفة، 

  ٠)١٩٨٣جمال حمدان: استراتیجیة االستعمار والتحریر (القاهرة: دار الشروق،  )٦٤

شـــهادة ألمانیـــة، تقـــدیم -جوتفرایـــد كـــونزلن: مـــأزق المســـیحیة والعلمانیـــة فـــي أوروبـــا  )٦٥

 ).١٩٩٩وتعلیق: محمد عمارة (القاهرة: دار نهضة مصر، 

جـــودت ســـعید، عبـــد الواحـــد علـــواني: اإلســـالم والغـــرب والدیمقراطیـــة (بیـــروت: دار  )٦٦

  ).١٩٩٦الفكر المعاصر، 

  ).١٩٨٥جورج بوردو: الـدولـة، ت: سلیم حداد (بیروت: المؤسسة الجامعیة،  )٦٧

  ).١٩٧١جورج سباین: تطور الفكر السیاسي (القاهرة: دار المعارف،  )٦٨

مــد رؤوف حامــد (القــاهرة: المكتبــة األكادیمیــة، جــورج لــودج: إدارة العولمــة، ت: مح )٦٩

١٩٩٩.( 

جولیان فروند: علم االجتماع عنـد مـاكس فیبـر، ت: تیسـیر شـیخ األرض (دمشـق:  )٧٠

  ).١٩٧٦وزارة الثقافة، 

جــــون أدلمــــان ســــبیرو: سیاســــات العالقــــات االقتصــــادیة الدولیــــة، ت: خالــــد قاســــم  )٧١

  ).١٩٨٧(عمان: مركز الكتاب األردني، 

ر السیاســـي الغربـــي، ت: محمـــد رشـــاد خمـــیس (القـــاهرة: الهیئـــة جـــون بـــاول: الفكـــ )٧٢

 ).١٩٨٥المصریة للكتاب، 

جــــون ر. بیتـــــنر: االتصــــال الجمــــاهیري، ت: عمــــر الخطیــــب (بیــــروت: المؤسســــة  )٧٣

  ).١٩٨٧العربیة للدراسات، 

جـــون رانــــدال: تكــــوین العقــــل الحــــدیث، ت: جــــورج طعمــــة (بیــــروت: دار الثقافــــة ،  )٧٤

١٩٦٥.( 



  

 

٢٢٧

ن الحریــة، ت: عبــد الكــریم أحمــد (القــاهرة: مكتبــة األســرة ، جــون ســتیورات مــل: عــ )٧٥

٢٠٠٠.( 

جـــون كنیـــت غالبریـــت وستانســـالف مینشـــیكوف: الرأســـمالیة واالشـــتراكیة والتعـــایش  )٧٦

  ).١٩٩٠السلمي، ت: هشام متولي (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

لدولیـــة، جــیمس دورتــي، روبــرت بالســتغراف: النظریـــات المتضــاربة فــي العالقــات ا )٧٧

 ).١٩٨٥ت: ولید عبد الحي (بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

  ).١٩٨٦جیهان أحمد رشتي: اإلعالم الدولي (بیروت: دار الفكر العربي،  )٧٨

  ).٢٠٠٠حسن حنفي وصادق جالل العظم: ما العـولمة ؟ (دمشق: دار الفكر، )٧٩

  ).١٩٨٠حسن حنفي: التراث والتجدید (القاهرة: المركز العربي للبحث والنشر،  )٨٠

  ).١٩٩١حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب (القاهرة : الدار الفنیة، )٨١

حســن حنفي:همــوم الفكــر والــوطن: التــراث والعصــر والحداثــة (القــاهرة:دار القبــاء،  )٨٢

١٩٩٨.(  

حســـــین مـــــروة: النزعـــــات المادیـــــة فـــــي الفلســـــفة العربیـــــة اإلســـــالمیة (بیـــــروت: دار  )٨٣

  ).١٩٨٥الفارابي، 

مار كظـــاهرة عالمیـــة: حـــول االســـتعمار واإلمبریالیـــة حوریـــة توفیـــق مجاهـــد: االســـتع )٨٤

  ).١٩٨٥والتبعیة (القاهرة: عالم الكتب، 

حیـــدر بـــدوي صـــادق: مســـتقبل الدبلوماســـیة فـــي ظـــل الواقـــع اإلعالمـــي واالتصـــالي  )٨٥

  ).١٩٩٦الحدیث، (أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

ل النظــام العــالمي حیــدر حســن حــاج الصــدیق: دور منظمــة األمــم المتحــدة فــي ظــ )٨٦

  ).١٩٩٦الجدید (الخرطوم: دار األصالة، 

حیــدر غیبــة: مــاذا بعــد إخفــاق الرأســمالیة والشــیوعیة (بیــروت: شــركة المطبوعــات،  )٨٧

١٩٩٣.(  

خیـــري عزیـــز: قضـــایا التنمیـــة والتحـــدیث فـــي الـــوطن العربـــي (بیـــروت: دار اآلفـــاق  )٨٨

  ).١٩٨٣الجدیدة، 

لــــدان الجنــــوب، ت: مبــــارك علــــي دارام جــــاي (محــــرر): صــــندوق النقــــد الــــدولي وب )٨٩

  ).١٩٩٣عثمان (القاهرة: مركز البحوث العربیة، 



  

 

٢٢٨

ـــــي مقلـــــد (لنـــــدن: دار الســـــاقي،  )٩٠ داریـــــوش شـــــایغان: أوهـــــام الهویـــــة، ت: محمـــــد عل

١٩٩٣.(  

دافیـد سـي كـورتین: العولمــة والمجتمـع المـدني، ت: شــوقي جـالل (القـاهرة: المكتبــة  )٩١

  ).١٩٩١األكادیمیة، 

فــــــي العلمانیــــــة والمجتمــــــع المــــــدني (بیــــــروت: المركــــــز راشــــــد الغنوشــــــي: مقاربــــــات  )٩٢

  ).١٩٩٩المغاربي، 

راویــــــة عبــــــد المــــــنعم عبــــــاس: دیكــــــارت والفلســــــفة العقلیــــــة (بیــــــروت: دار النهضــــــة  )٩٣

 ).١٩٩٦العربیة،

  ).١٩٨٧رضا هالل: صناعة التبعیة (القاهرة: دار المستقبل العربي، )٩٤

إیـــران  -الغـــرب -یـــةرضـــوان زیـــادة (محـــرر): اإلســـالم والفكـــر السیاســـي: الدیمقراط )٩٥

  ).٢٠٠٠(بیروت: المركز الثقافي العربي، 

 ).١٩٩٨رفیق حبیب: المقدس والحریة (القاهرة: دار الشروق،  )٩٦

  ).١٩٨٧رمزي زكي: أزمة القروض الدولیة (القاهرة: دار المستقبل العربي،  )٩٧

رمـــزي زكـــي: اللیبرالیـــة المتوحشـــة: مالحظـــات حـــول التوجهـــات الجدیـــدة للرأســـمالیة  )٩٨

 ).١٩٩٣ة (القاهرة: دار المستقبل العربي، المعاصر 

  ).١٩٨٦رمزي زكي: حوار حول الدیون واالستقالل (القاهرة: مكتبة مدبولي،  )٩٩

  ).١٩٩٢رمزي زكي: عجز الموازنة في العالم الثالث (القاهرة: دار سیناء،  )١٠٠

روجیه جارودي: أصول األصولیات والتعصبات السلفیة (القـاهرة: مكتبـة الشـروق،  )١٠١

١٩٩٦.(  

جیــه جــارودي: أمریكــا طلیعــة االنحطــاط: كیــف نجابــه القــرن الحــادي والعشــرین، رو  )١٠٢

  ).١٩٩٨ت: صیاح الجهیم (بیروت: دار عطیة ، 

روجیه جـارودي: اإلسـالم والقـرن الواحـد والعشـرون: شـروط نهضـة المسـلمین، ت:  )١٠٣

  ).١٩٩٩كمال جاد اهللا (القاهرة: الدار العالمیة، 

ارات، ت: عـادل العـوا (بیـروت: عویـدات، روجیه جارودي: في سبیل حـوار الحضـ )١٠٤

١٩٩٩.(  



  

 

٢٢٩

ریتشارد نیكسـون: أمریكـا والفرصـة التاریخیـة، ت: محمـد زكریـا إسـماعیل (بیـروت:  )١٠٥

  ).١٩٩٢مكتبة بیسان، 

ریتشـــــارد نیكســـــون: مـــــا وراء الســـــالم، ت: مالـــــك عبـــــاس (عمـــــان: األهلیـــــة للنشـــــر  )١٠٦

،١٩٩٥.(  

عبــد الــرحمن ومحمــد عبــد  ریتشــارد هیجــوت: نظریــة التنمیــة السیاســیة، ت: حمــدي  )١٠٧

  ).٢٠٠١الحمید (عمان: المركز العلمي للدراسات السیاسیة، 

ریجــس دوبریــه: زائــر الفجــر: كریســتوفر كولــومبس مكتشــف أم قرصــان، ت: لیلــى  )١٠٨

  ).١٩٩٤غانم (طرابلس : الدار الجماهیریة ، 

ریجـــیس دوبریـــه: نقـــد العقـــل السیاســـي، ت: عفیـــف دمشـــقیة (بیـــروت: دار اآلداب،  )١٠٩

١٩٨٦(. 

  ).١٩٧٩رینیه دیكارت: مبادئ الفلسفة، ت: عثمان أمین (القاهرة : دار الثقافة،  )١١٠

زغلـــول النجـــار: قضـــیة  التخلـــف العلمـــي والتقنـــي فـــي العـــالم اإلســـالمي المعاصـــر  )١١١

  ).١٩٨٨(قطر: سلسلة كتاب األمة، 

زكریا فاید: العلمانیة: النشـأة واألثـر فـي الشـرق والغـرب (القـاهرة: الزهـراء لإلعـالم،  )١١٢

١٩٩٨.( 

سامي منصور: عدم اإلنحیاز رحلة على طریق بال معالم (القاهرة: مركز األهـرام،  )١١٣

١٩٨١.(  

ســــــعد حســــــین فــــــتح اهللا: التنمیــــــة المســــــتقلة: المتطلبــــــات واالســــــتراتیجیات والنتــــــائج  )١١٤

  ).١٩٩٥(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

  ).٢٠٠٠عي، سعید حارب: الثقافة والعولمة (اإلمارات: دار الكتاب الجام )١١٥

: المعهــد U SAســلیمان الخطیــب: فلســفة الحضــارة عنــد مالــك بــن بنــي (فرجینیــا  )١١٦

  ).١٩٩٣العالمي للفكر اإلسالمي، 

ــة القومیــة دراســة تحلیلیــة مقارنــة (بنغــازي: منشــورات  )١١٧ ســلیمان صــالح الغویــل: الدول

  ).١٩٩٠جامعة قاریونس، 

قــرن العشــرین (القــاهرة: ســمعان بطــرس فــرج اهللا: العالقــات السیاســیة الدولیــة فــي ال )١١٨

  ).١٩٨٠مكتبة األنجلو المصریة، 



  

 

٢٣٠

ســـمیر أمـــین: التطـــور الالمتكـــافئ: دراســـة فـــي التشـــكیالت االجتماعیـــة للرأســـمالیة  )١١٩

  ).١٩٨٥المحیطة، ت: برهان غلیون (بیروت: دار الطلیعة، 

  ).١٩٩٢سمیر أمین: ما بعد الرأسمالیة (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  )١٢٠

  ).١٩٨٩: نحو نظریة للثقافة (بیروت: معهد اإلنماء العربي ،سمیر أمین )١٢١

  ).١٩٨١سمیر عبده: العرب والتكنولوجیا (بیروت: دار اآلفاق الجدیدة،  )١٢٢

  سمیر كرم: الشركات المتعددة الجنسیة  (بیروت: معهد اإلنماء العربي، د.ت). )١٢٣

عـــالم  ســـمیر محمـــد حســـن: اإلعـــالم واالتصـــال بالجمـــاهیر والـــرأي العـــام (القـــاهرة: )١٢٤

  ).١٩٩٦الكتب، 

ســــویم العــــزي: المفــــاهیم السیاســــیة المعاصــــرة ودول العــــالم الثالــــث (دار البیضــــاء:  )١٢٥

 ).١٩٨٧المركز الثقافي العربي، 

الســــید یــــس: الشخصــــیة العربیــــة بــــین صــــورة الــــذات ومفهــــوم اآلخــــر (بیــــروت:دار  )١٢٦

  ).١٩٨٣التنویر، 

العـــــالم الثالـــــث، ســـــیرج التـــــوش: تغریـــــب العـــــالم، ت: خلیـــــل كلفـــــت (القـــــاهرة: دار  )١٢٧

١٩٩٢.(  

سیرج لبـرو، فیلیـب بروتـون: ثـورة االتصـال، ت: هالـة عبـد الـرؤوف مـراد (القـاهرة:  )١٢٨

  ).١٩٩٣دار المستقبل العربي، 

سیمون تشوداك: النمو المجتمعي، ت: عبـد الحمیـد الحسـن (دمشـق: وزارة الثقافـة،  )١٢٩

١٩٨٠.( 

ت: محمــــــد  ســــــیمون ســــــیرفاتي (محــــــرر): وســــــائل اإلعــــــالم والسیاســــــة الخارجیــــــة، )١٣٠

  ).١٩٩٥مصطفى غنیم (القاهرة: الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 

شـــانتال میلـــون دلســـول: األفكـــار السیاســـیة فـــي القـــرن العشـــرین، ت: جـــورج كتـــورة  )١٣١

  ).١٩٩٤(بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

شــــوقي جــــالل: العقــــل األمریكــــي یفكــــر: مــــن الحریــــة الفردیــــة إلــــى مســــخ الكائنــــات  )١٣٢

  ).٢٠٠٠لقاهرة: مكتبة مدبولي،(ا

ــــیم  )١٣٣ صــــادق األســــود: علــــم االجتمــــاع السیاســــي: أسســــه وأبعــــاده (بغــــداد: وزارة التعل

 ).١٩٩٠العالي،



  

 

٢٣١

صـموئیل هنتنجتــون: صــدام الحضــارات: إعـادة صــنع النظــام العــالمي، ت: طلعــت  )١٣٤

  ).١٩٩٩الشایب، (القاهرة : كتاب سطور، 

متغیـــرة، ت: ســـمیة فلـــو عبـــود صـــموئیل هنتنجتـــون: النظـــام السیاســـي لمجتمعـــات  )١٣٥

  ).١٩٩٣(بیروت: دار الساقي،

 ).١٩٨٦عادل العوا: العمدة في فلسفة القیم (دمشق: دار طالس،  )١٣٦

 ).١٩٩٨عادل ضاهر: األسس الفلسفیة للعلمانیة (بیروت: دار الساقي،  )١٣٧

عـــــادل مختـــــار الهـــــواري: التنمیـــــة االقتصـــــادیة (القـــــاهرة: دار المعرفـــــة الجامعیـــــة،  )١٣٨

١٩٩٧.(  

  ).١٩٩٨سالم المسدي: العولمة والعولمة المضادة (تونس: الدار التونسیة، عبد ال )١٣٩

  ).١٩٩٨عبد العزیز التویجري: الحوار من أجل التعایش (القاهرة: دار الشروق،  )١٤٠

عبـــد القـــادر طـــاش: الصـــورة النمطیـــة لإلســـالم والعـــرب فـــي مـــرآة اإلعـــالم الغربـــي  )١٤١

  ).١٩٨٩(الریاض: شركة الدائرة لإلعالم، 

ر محمــد فهمــي: النظــام السیاســي الــدولي: دراســة فــي األصــول النظریـــة عبــد القــاد )١٤٢

  .١٧)، ص١٩٩٧والخصائص المعاصرة (عمان: دار وائل، 

عبــد اهللا إبــراهیم: المركزیــة الغربیــة: إشــكالیة التكــون والتمركــز حــول الــذات (الــدار  )١٤٣

  ).١٩٩٧البیضاء: المركز الثقافي العربي،

 ).١٩٩٣ة (بیروت: المركز الثقافي العربي، عبد اهللا العروي: مفهوم األیدیولوجی )١٤٤

عبـــد اهللا صـــالح أبـــو بكـــر: حـــوار الحضـــارات: تحلیـــل نقـــدي لظـــاهرة اإلســـالموفوبیا  )١٤٥

 ).٢٠٠٢(الخرطوم: هیئة األعمال الفكریة، 

 ).١٩٩١عبد المجید الشرفي: اإلسالم والحداثة (تونس: الدار التونسیة للنشر،  )١٤٦

ة لتــراث التنمیــة والتخلــف فــي نهایــة القــرن عبــد الملــك المقرمــي: االتجاهــات النظریــ )١٤٧

  ).١٩٩١العشرین (بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

عبد المنعم سعید: العرب ومستقبل النظام العالمي (بیـروت: مركـز دراسـات الوحـدة  )١٤٨

  ).١٩٨٧العربیة، 

عبد المنعم طلعت: إدارة المسـتقبل: الترتیبـات اآلسـیویة فـي النظـام العـالمي الجدیـد  )١٤٩

  ).١٩٩٨الهیئة المصریة العامة للكتاب، (القاهرة: 



  

 

٢٣٢

عبد الهادي عبد الرحمن: الفوضى والتاریخ التحوالت والتمركزات الثقافیـة (القـاهرة:  )١٥٠

  ).٢٠٠٠العصور الجدیدة،

عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب الكیـــــــــــالي (محـــــــــــرر): موســـــــــــوعة السیاســـــــــــة (بیروت:المؤسســـــــــــة  )١٥١

 ).١٩٩٠العربیة،

جهــــــر (بیــــــروت: دار عبــــــد الوهــــــاب المســــــیري وعزیــــــز عظمة:العلمانیــــــة تحــــــت الم )١٥٢

 ٠)٢٠٠٠الفكر،

عبـــد الوهـــاب المســـیري( محـــرر): إشـــكالیة التحیـــز: رؤیـــة معرفیـــة ودعـــوة لالجتهـــاد  )١٥٣

  ).١٩٩٦: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، USA(فرجینیا 

عبــد الوهــاب المســیري: الصــهیونیة والنازیــة ونهایــة التــاریخ: رؤیــة حضــاریة جدیــدة  )١٥٤

  ).١٩٩٧(القاهرة: دار الشروق، 

الوهــــاب مــــروان: النظریــــة السیاســــیة بــــین الیونــــان واإلســــالم (دمشــــق: قــــدمس  عبــــد )١٥٥

  ).٢٠٠٠للنشر، 

عصام نعمان: العرب والنفط والعالم: دعوة للتفكیر والتغییر (بیـروت: دار مصـباح  )١٥٦

  ).١٩٨٧الفكر، 

علــــي أحمـــــد عتیقــــة: االعتمـــــاد المتبــــادل علـــــى جســــر الـــــنفط: المخــــاطر والفـــــرص  )١٥٧

  ).١٩٩١ة العربیة، (بیروت: مركز دراسات الوحد

علــي الســلمي: اإلدارة الجدیــدة فــي ضــوء المتغیــرات البیئیــة والتكنولوجیــة (القــاهرة:  )١٥٨

  ).١٩٩٥كتاب األهرام االقتصادي، 

 ).١٩٩٤علي الوردي: مهزلة العقل البشري (لندن: دار كوفان،  )١٥٩

علــي شــریعتي: اإلنســان واإلســالم ومــدارس الغــرب، ت: عبــاس ترجمــان (طهــران:  )١٦٠

 هـ). ١٤١١للنشر،  دار الصحف

علــي شــریعتي: العــودة إلــى الــذات، ت: إبــراهیم دســوقي (القــاهرة: الزهــراء لإلعــالم،  )١٦١

١٩٨٦.( 

علــــي عــــزت بیكــــوفیج: اإلســــالم بــــین الشــــرق والغــــرب ، ت: محمــــد یوســــف عــــدس  )١٦٢

  ).١٩٩٤(الناشران مجلة النور الكویتیة ومؤسسة بافاریا، 



  

 

٢٣٣

ــــم االجتمــــاع )١٦٣ ــــي عل ــــة ف ــــة الوظیفی ــــة: البنائی ــــي لیل ــــاهرة: دار  عل ــــا (الق واألنثروبولوجی

  ).١٩٨٢المعارف، 

عمــــاد الـــــدین خلیـــــل: التفســـــیر اإلســـــالمي للتـــــاریخ (بیـــــروت: دار العلـــــم للمالیـــــین،  )١٦٤

١٩٩١.(  

عمـــاد یوســـف، أروى الصـــباغ: مســـتقبل السیاســــات الدولیـــة تجـــاه الشـــرق األوســــط  )١٦٥

  ).١٩٩٦(عمان: مركز دراسات الشرق األوسط، 

تبعیـــــة اإلعالمیـــــة والثقافیـــــة فـــــي العـــــالم الثالـــــث عواطـــــف عبـــــد الـــــرحمن: قضـــــایا ال )١٦٦

  ).١٩٨٦(القاهرة: دار الفكر العربي، 

غاســتون بوتــول: فــن السیاســة: نصــوص مختــارة، ت: أحمــد عبــد الكــریم (دمشــق:  )١٦٧

 ).١٩٩٨دار األهالي، 

غـــریس هالســـل: النبـــوءة والسیاســـة، ت: محمـــد الســـماك (طـــرابلس: جمعیـــة الـــدعوة  )١٦٨

  ).١٩٨٩اإلسالمیة العالمیة، 

غریغـــــوار منصـــــور مرشـــــو: مقـــــدمات اإلســـــتتباع: الشـــــرق موجـــــود بغیـــــره ال بذاتـــــه  )١٦٩

  ).١٩٩٦: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، U SA(فرجینیا 

  ).١٩٩٣غسان بدر الدین: جدلیة التخلف والتنمیة (بیروت، المؤسسة الجامعیة،  )١٧٠

  ).١٩٩٠فؤاد مرسي: الرأسمالیة تجدد نفسها (الكویت: سلسلة عالم المعرفة،  )١٧١

فــــاروق أبـــــو زیــــد: انهیـــــار النظـــــام اإلعالمــــي الـــــدولي (القــــاهرة: مطـــــابع األخبـــــار،  )١٧٢

١٩٩١.(  

 ).١٩٨٥فایز صالح أبو جابر: الفكر السیاسي الحدیث (بیروت: دار الجیل،  )١٧٣

فتحــي التریكـــي ورشـــیدة التریكــي: فلســـفة الحداثـــة (بیــروت: مركـــز اإلنمـــاء العربـــي،  )١٧٤

١٩٩٢.( 

ــــة وا )١٧٥ ــــرات الدولی ــــروت: مؤسســــة فتحــــي یكــــن: المتغی ــــوب (بی لــــدور اإلســــالمي المطل

  ).١٩٩٣الرسالة، 

فرانســـــوا بیـــــرو: فلســـــفة لتنمیـــــة جدیـــــدة، تقـــــدیم: محمـــــد عـــــالل سیناصـــــر (بیـــــروت:  )١٧٦

  ).١٩٨٣المؤسسة العربیة، 



  

 

٢٣٤

فرانسوا شـاتلیه وآخـرون: تـاریخ األفكـار السیاسـیة، ت: خلیـل أحمـد خلیـل (بیـروت:  )١٧٧

 معهد اإلنماء العربي).

ون: معجـــم المؤلفـــات السیاســـیة، ت: محمـــد عـــرب صاصـــیال فرانســـوا شـــاتلیه وآخـــر  )١٧٨

  ).١٩٩٧(بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

فرانســیس فوكویامــا: نهایــة التــاریخ واإلنســان األخیــر، ت: حســین الشــیخ (بیــروت:  )١٧٩

  ).١٩٩٣دار العلوم، 

فرید هالیداي: اإلسالم وخرافة المواجهة: ت:محمد مستجیر(القاهرة:مكتبة مـدبولي،  )١٨٠

١٩٩٦.(  

ریكو رومیــــرو: اإلمبراطوریــــة األمریكیــــة، ت:أحمــــد عبــــد الكــــریم (دمشــــق: دار فریــــد )١٨١

  ).٢٠٠٠األهالي، 

ـــــر بعلبكـــــي  )١٨٢ ـــــرت كـــــان: أعمـــــدة االســـــتعمار األمریكـــــي، ت: منی ـــــو وألب ـــــور بیرل فیكت

  ).١٩٨٠(بیروت: دار العلم للمالین، 

فیلیـــــب بـــــرو: علـــــم االجتمـــــاع السیاســـــي، ت: محمـــــد عـــــرب صاصـــــیال (بیـــــروت:  )١٨٣

 ).١٩٩٨یة، المؤسسة الجامع

كــارل مانهــایم: األیــدیولوجیا والطوباویــة مقدمــة فــي علــم اجتمــاع المعرفــة، ت: عبــد  )١٨٤

 ).١٩٦٨الجلیل الطاهر (بغداد، مطبعة اإلرشاد، 

كلود لیفي شتراوس: العرق والتاریخ، ت: سلیم حداد (بیـروت: المؤسسـة الجامعیـة،  )١٨٥

١٩٨١.(  

ریالیة، ت:عبـد الحمیـد حمـدي كوامي نكروما: االستعمار الجدید: آخر مراحل اإلمب )١٨٦

  ).١٩٦٦(القاهرة: دار القاهرة، 

كـــــولن ولســـــن: الالمنتمـــــي: دراســـــة تحلیلیـــــة ألمـــــراض البشـــــر النفســـــیة فـــــي القـــــرن  )١٨٧

  ).١٩٨٣العشرین، ت: أنیس زكي حسن (بیروت: دار اآلداب، 

ـــة، ت: شـــاكر مصـــطفى ســـلیم  )١٨٨ ـــى األنثروبولوجیـــا االجتماعی لوســـي میـــر: مقدمـــة إل

  ).١٩٨٣ثقافة واإلعالم، (بغداد، وزارة ال

  ).١٩٨٩لویس عوض: دراسات في الحضارة (القاهرة: دار المستقبل العربي،  )١٨٩



  

 

٢٣٥

لــویس ممفــورد: أســطورة اآللــة، بنتــاغون القــوة، ت: إحســان حصــني (دمشــق: وزارة  )١٩٠

 ).١٩٨٢الثقافة، 

لیفــي بریــل: فلســفة أوجســت كومــت، ت: محمــود قاســم، ســید بــدوي (القــاهرة: مكتبــة  )١٩١

  ).١٩٥٢یة، األنجلو المصر 

آســـیویة للحضـــارة الكالســـیكیة، ت: -مـــارتن برنـــال: أثینـــا الســـوداء: الجـــذور األفـــرو )١٩٢

  مجموعة، (القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، د.ت.طبع).

مـــاري فـــرانس لیریتـــو: الصـــندوق النقـــدي الـــدولي وبلـــدان العـــالم الثالـــث، ت: هشـــام  )١٩٣

  ).١٩٩٣متولي (دمشق: دار طالس، 

 ).١٩٧٨اد والتیه (دمشق: دار الفكر، مالك بن نبي: بین الرش )١٩٤

 ).١٩٩١مالك بن نبي: تأمالت (دمشق: دار الفكر،  )١٩٥

 ).١٩٨٨مالك بن نبي: مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي (دمشق: دار الفكر،  )١٩٦

 ).١٩٨٤مالك بن نبي: مشكلة الثقافة (دمشق: دار الفكر،  )١٩٧

(دمشـــق: دار  مالـــك بـــن نبـــي: وجهـــة العـــالم اإلســـالمي ت: عبـــد الصـــبور شـــاهین )١٩٨

 ).١٩٨١الفكر، 

مــــانع بــــن حمــــاد الجهنــــي: الموســــوعة المســــیرة فــــي األدیــــان والمــــذاهب واألحــــزاب  )١٩٩

 هـ).١٤١٨المعاصرة (الریاض: دار الندوة العالمیة، 

مجاهـــد عبـــد المـــنعم مجاهـــد: االغتـــراب فـــي الفلســـفة المعاصـــرة (دمشـــق: دار ســـعد  )٢٠٠

 ).١٩٨٥الدین، 

مر كوكبـه (الكویـت: دار سـعاد الصـباح، مجدي نصیف: كارثة العصر اإلنسان ید )٢٠١

١٩٩٢.( 

مجموعة مؤلفین: التنمیة: تجارب وٕاشكالیات، ت:لودین زكرى (القـاهرة: دار العـالم  )٢٠٢

  ).١٩٩٣الثالث، 

مجموعة مؤلفین: حول الخیـار الـدیمقراطي دراسـات نقدیـة (بیـروت: مركـز دراسـات  )٢٠٣

  ).١٩٩٤الوحدة العربیة، 

ت الثقافیـــة واالقتصـــادیة والسیاســـیة (الخرطـــوم: مجموعـــة مـــؤلفین: العولمـــة: المـــدارا )٢٠٤

  ).١٩٩٨مركز الدراسات االستراتیجیة، 



  

 

٢٣٦

مجموعــــة مــــؤلفین: النظــــام المــــالي العــــالمي الجدیــــد، (الخرطــــوم: مركــــز الدراســــات  )٢٠٥

  ).١٩٩٨االستراتیجیة، 

محمــــد أركــــون: اإلســــالم، أوروبــــا، الغــــرب: رهانــــات المعنــــى وٕارادات الهیمنــــة، ت:  )٢٠٦

  ).١٩٩٥دار الساقي، هاشم صالح (بیروت: 

محمــــد أركــــون: الفكـــــر اإلســــالمي: نقــــد واجتهـــــاد، ت: هاشــــم صــــالح (لنـــــدن: دار  )٢٠٧

  ).١٩٩٠الساقي، 

ـــم  )٢٠٨ ـــى مفتـــرق الطـــرق، ت: عمـــر فـــروخ (بیـــروت: دار العل محمـــد أســـد: اإلســـالم عل

 ).١٩٨٧للمالیین، 

محمد أمزیان: منهج البحث االجتماعي بین الوضـعیة والمعیاریـة (فرجینیـا: المعهـد  )٢٠٩

  ).١٩٩٢لعالمي للفكر اإلسالمي، ا

محمـــد الجـــوهري: علـــم االجتمـــاع وقضـــایا التنمیـــة فـــي العـــالم الثالـــث (القـــاهرة: دار  )٢١٠

  ).١٩٨٣المعارف، 

محمـــد الســـماك: األصـــولیة اإلنجیلیـــة أو الصـــهیونیة المســـیحیة والموقـــف األمریكـــي  )٢١١

  ).١٩٩١(مالطا: مركز دراسات العالم اإلسالمي، 

ات متعـــددة الجنســـیة وآثارهـــا االقتصـــادیة واالجتماعیـــة محمـــد الســـید ســـعید: الشـــرك )٢١٢

  ).١٩٨٧والسیاسیة (القاهرة:الهیئة المصریة للكتاب، 

محمد السید سعید: مستقبل النظام العربي بعد أزمـة الخلـیج (الكویـت: سلسـلة عـالم  )٢١٣

  ).١٩٩٢المعرفة، 

محمد بیجاوي: من أجل نظام اقتصـادي دولـي جدیـد، ت: جمـال مرسـي (الجزائـر:  )٢١٤

  ).١٩٨٠لشركة الوطنیة للنشر، ا

محمــــد حمــــد خضــــر: مطالعــــات فــــي اإلعــــالم (بیــــروت: شــــركة الكتــــاب الحــــدیث،  )٢١٥

١٩٨٧.(  

ــــد،  )٢١٦ محمــــد خــــاتمي: مطالعــــات فــــي الــــدین واإلســــالم والعصــــر (بیــــروت: دار الجدی

١٩٩٩.( 

محمد خاتمي:الدین والتراث والحداثة والتنمیة والحریة (القـاهرة: دار نهضـة مصـر،  )٢١٧

١٩٩٩.( 



  

 

٢٣٧

لیفة: النظام الدولي بـین المقصـود والمنشـود (مالطـا: مركـز دراسـات العـالم محمد خ )٢١٨

  ).١٩٩٢اإلسالمي، 

ـــــذاكرة والمعـــــاش (بیـــــروت: سلســـــلة الدراســـــات  )٢١٩ محمـــــد دكـــــروب: االنثروبولوجیـــــا: ال

  ).١٩٨٤األنثروبولوجیة واالجتماعیة، 

محمـــد شـــریف بشـــیر: صـــندوق النقـــد الـــدولي أهدافـــه وسیاســـاته: الحالـــة الســـودانیة  )٢٢٠

  ).١٩٩٥(إسالم آباد: معهد الدراسات السیاسیة، 

محمــد عابــد الجــابري: مســألة الهویــة: العروبــة واإلســالم والغــرب ( بیــروت: مركــز  )٢٢١

  ).١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة،

محمــد عبــده محجــوب: مقــدمات فــي االنثروبولوجیــا (اإلســكندریة: الهیئــة المصــریة،  )٢٢٢

١٩٨١.(  

ـــــــي العـــــــویني: اإلعـــــــالم اإلســـــــالمي )٢٢٣ ـــــــق  محمـــــــد عل ـــــــدولي بـــــــین النظریـــــــة والتطبی ال

  ).١٩٨٧(القاهرة:عالم الكتب،

محمــد عمــارة: الحضــارات العالمیــة: تــدافع أم صــراع (القــاهرة: دار نهضــة مصــر،  )٢٢٤

١٩٩٨.( 

 ).١٩٩٦محمد عمارة: العلمانیة بین الغرب واإلسالم (القاهرة: دار الوفاء،  )٢٢٥

  ).١٩٩٧محمد عمارة: الغرب واإلسالم (القاهرة: دار نهضة مصر،  )٢٢٦

  ).١٩٨٨محمد عمارة: الغزو الفكري وهم أم حقیقة (القاهرة: األزهر الشریف،  )٢٢٧

 ).١٩٩٢محمد قطب: مذاهب فكریة معاصرة (القاهرة: دار الشروق،  )٢٢٨

  ).١٩٨٣محمد وقیدي: العلوم اإلنسانیة واألیدیولوجیة (بیروت: دار الطلیعة،  )٢٢٩

دار المعـــارف،  محمـــود الكـــردي: التخلـــف ومشـــكالت المجتمـــع المصـــري (القـــاهرة: )٢٣٠

١٩٧٩.(  

محــي محمــد مســعد: ظــاهرة العولمــة: األوهــام والحقــائق (القــاهرة: مكتبــة اإلشــعاع،  )٢٣١

١٩٩٩.( 

 ).مراد هوفمان: اإلسالم كبدیل، ت: عادل المعلم (القاهرة: دار الشروق )٢٣٢

مرســــــلیا إلیــــــاد: مظــــــاهر األســــــطورة، ت: نهــــــاد خیاطــــــة (دمشــــــق : دار كنعــــــان،   )٢٣٣

١٩٩١.(  



  

 

٢٣٨

ایا التنظیــر للتنمیــة فــي العــالم الثالــث (اإلســكندریة: دار مــریم أحمــد مصــطفى: قضــ )٢٣٤

  ).١٩٨٦المعرفة الجامعیة، 

مصــطفى خالـــدي وعمـــر فــروخ: التبشـــیر واالســـتعمار (بیــروت: المكتبـــة العصـــریة،  )٢٣٥

١٩٨٢.(  

مصــطفى محمــد الطحــان: العولمــة تعیــد صــیاغة العــالم (الكویــت: المركــز العــالمي  )٢٣٦

  ).١٩٩٩للكتاب اإلسالمي، 

أبو شهیوة وآخرون: األیدیولوجیا والسیاسة: دراسات فـي األیـدیولوجیات مالك عبید  )٢٣٧

 ).١٩٩٣السیاسیة المعاصرة (لیبیـا: الدار الجماهیریة، 

ممـــدوح محمـــود مصـــطفى: سیاســـات التحـــالف الـــدولي: دراســـة فـــي أصـــول نظریـــة  )٢٣٨

: التحالف الـدولي و دور األحـالف فـي تـوازن القـوى واسـتقرار األنسـاق الدولیـة (القـاهرة

  ).١٩٩٧مكتبة مدبولي، 

منصف المرزوقي: االستقالل الثاني: مـن أجـل الدولـة العربیـة الدیمقراطیـة الحدیثـة  )٢٣٩

  ).١٩٩٦(بیروت: دار الكنوز األدبیة، 

  ).١٩٩٥منصور عید: كلمات من الحضارة (بیروت: دار الجیل،  )٢٤٠

 منیـــر شـــفیق: اإلســـالم وتحـــدیات االنحطـــاط المعاصـــر (القـــاهرة: الزهـــراء لإلعـــالم )٢٤١

 ).١٩٨٧العربي، 

مهـــدي محفوظ:اتجاهـــات الفكـــر السیاســـي فـــي العصـــر الحـــدیث (بیروت:المؤسســـة  )٢٤٢

 ).١٩٩٠الجامعیة، 

مـــــوریس كروزیـــــه: تـــــاریخ الحضـــــارات العـــــام، ت: یوســـــف أســـــعد داغـــــر (بیـــــروت:  )٢٤٣

  ).١٩٩٨عویدات للنشر والطباعة، 

یــــك موســــى الزعبــــي: مــــا الــــذي تغیــــر فــــي الحضــــارة الغربیــــة: االســــتراتیجیة أم التكت )٢٤٤

  ).١٩٩٥(دمشق: دار الشادي، 

موســـى الزعبـــي: البدایـــة والنهایـــة: نشـــوء القـــوى العظمـــى وانحطاطهـــا (دمشـــق: دار  )٢٤٥

  ).١٩٩١الشادي، 

موســى الزعبــي: السیاســة الدولیــة فــي نهایــة الحــرب البــاردة (دمشــق: دار الشــادي،  )٢٤٦

١٩٩٥.(  



  

 

٢٣٩

ن مونتجــومري وات: فضــل اإلســالم علــى الحضــارة الغربیــة، ت: حســین أحمــد أمــی )٢٤٧

  ).١٩٨٣(القاهرة: مكتبة مدبولي، 

میشـــــال جیرتمـــــان: الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــیة، إعـــــداد وٕاشـــــراف معهـــــد اللغـــــات  )٢٤٨

  والترجمة (قبرص: شركة انترسبیس للنشر، د.ت.ط).

میشـــال دوفیـــز: أوربـــا والعـــالم فـــي نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر، ت: إلیـــاس مـــرقص،  )٢٤٩

  ).١٩٨٠(بیروت: دار الحقیقة، 

ـــان روزنبـــرج:  )٢٥٠ ـــه، ت: صـــلیب بطـــرس (القـــاهرة: دار الفكـــر ناث الغـــرب وأســـباب ثرائ

  العربي، د.ت).

نبیل السمالوطي: اآلیدیولوجیة وأزمة علم االجتمـاع المعاصـر (اإلسـكندریة: الهیئـة  )٢٥١

 المصریة للكتاب، د.ت). 

نبیــل الســمالوطي: الــدین والتنمیــة فــي علــم االجتمــاع (اإلســكندریة:دار المطبوعــات  )٢٥٢

 ).١٩٩٢الجدیدة، 

بیــل رمــزي، عــدلي علــي أبــو طــاحون: التنمیــة: كیــف؟ ولمــاذا؟ (اإلســكندریة: دار ن )٢٥٣

  ).١٩٩٢الفكر الجامعي، 

  ).١٩٨٢نجاح واكیم: العالم الثالث والثورة (بیروت: معهد اإلنماء العربي،  )٢٥٤

نــدوة: األمــة والدولــة واالنــدماج فــي الــوطن العربــي (بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة  )٢٥٥

  ).١٩٨٩العربیة، 

التنمیة المستقلة فـي الـوطن العربـي (بیـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، ندوة:  )٢٥٦

١٩٨٧.(  

نــــدوة: العــــالم اإلســــالمي والنظــــام الــــدولي الخلفیــــة التاریخیــــة والتحــــوالت المعاصــــرة  )٢٥٧

  ).١٩٩٢(مالطا: مركز دراسات العالم اإلسالمي، 

  .)١٩٩٨ندوة: العرب والعولمة (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  )٢٥٨

نـدوة: حــوار الثقافــات والحضــارات، مجلــة الدبلوماســي (لنــدن: دار المســتقلة للنشــر،  )٢٥٩

١٩٩٧  .( 

نـدوة: حــوار الشــمال والجنـوب: وجهــة نظــر عربیــة (بیـروت: معهــد اإلنمــاء العربــي،  )٢٦٠

١٩٨٢.(  



  

 

٢٤٠

نــــدوة: منــــاهج المستشــــرقین فــــي الدراســــات العربیــــة واإلســــالمیة (الریــــاض: مكتــــب  )٢٦١

  ).١٩٨٥، التربیة العربي لدول الخلیج

ندوة: المؤتمر الدولي حول صراع الحضارات وحوار الثقافـات (القـاهرة: مطبوعـات  )٢٦٢

  ).١٩٩٧التضامن، 

المدنیة: دراسـة لسـیرة المصـطلح وداللـة  –الثقافة  –نصر محمد عارف: الحضارة  )٢٦٣

  ).١٩٩٤: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، USAالمفهوم (فرجینیا 

: المعهـد USAة السیاسـیة المعاصـرة (فرجینیـا نصر محمد عارف: نظریات التنمیـ )٢٦٤

  ).١٩٩٤العالمي للفكر اإلسالمي، 

نعــــــــوم تشومســــــــكي: مــــــــاذا یریــــــــد العــــــــم ســــــــام، ت:عــــــــادل المعلــــــــم (القــــــــاهرة: دار  )٢٦٥

  ).١٩٩٨الشروق،

نیقـــوال میكیـــافیللي: مطارحـــات میكیـــافیللي، ت: خیـــري حمـــاد (بیـــروت: دار اآلفـــاق  )٢٦٦

  ).١٩٨٣الجدیدة، 

لیــة: مــن عصــر االســتعمار حتــى الیــوم (بیــروت: مؤسســة هــاري ماجــدوف: اإلمبریا )٢٦٧

  ).١٩٨١األبحاث العربیة، 

هالة سعودي (محررة): الوطن العربي والوالیات المتحـدة األمریكیـة (القـاهرة: معهـد  )٢٦٨

  ).١٩٩٦البحوث والدراسات العربیة، 

هانس بیتر مارتین: فخ العولمة: االعتداء علـى الدیمقراطیـة والرفاهیـة، ت: عـدنان  )٢٦٩

  ).١٩٩٨اس علي (الكویت: سلسلة عالم المعرفة، عب

هربــــرت مــــاركوز: اإلنســــان ذو البعــــد الواحــــد، ت: جــــورج طرابیشــــي (بیــــروت: دار  )٢٧٠

  ).١٩٧٣اآلداب،

هشـــــام جعـــــیط : أوروبـــــا واإلســـــالم، ت: طـــــالل عتریســـــي (بیـــــروت: دار الحقیقـــــة،  )٢٧١

١٩٨٠.(  

الثقافــة، هنـري أیكــن: عصــر األیـدیولوجیا، ت: محــي الــدین صـبحي (دمشــق: وزارة  )٢٧٢

١٩٧١.( 

 ).١٩٨٣هنري لوفیفر: ما الحـداثـة، ت: كاظم جهاد (بیروت: دار ابن رشد،  )٢٧٣



  

 

٢٤١

هیجــل: محاضــرات فــي تــاریخ الفلســفة: مقــدمات حــول منظومــة الفلســفة وتاریخهــا،  )٢٧٤

  ).١٩٨٦ت: خلیل أحمد خلیل (بیروت: المؤسسة الجامعیة، 

مـــام (القــاهرة: مكتبـــة والتــر ســتیس: الـــدین والعقــل الحـــدیث، ت: إمــام عبـــد الفتــاح إ )٢٧٥

 ).١٩٩٨مدبولي، 

ول دیورانت: قصة الحضارة، ت: فـؤاد انـدوراس (اإلدارة الثقافیـة فـي جامعـة الـدول  )٢٧٦

 العربیة، د.ت).

ولیـــــام فولبرایـــــت: غطرســـــة القـــــوة وثمـــــن اإلمبراطوریـــــة (القـــــاهرة: مركـــــز الدراســـــات  )٢٧٧

  ).١٩٩٤السیاسیة واإلستراتیجیة باألهرام، 

ــــدی )٢٧٨ ــــة تجــــاه الصــــراع العربــــيیوســــف الحســــن: البعــــد ال -ني فــــي السیاســــة األمریكی

  ).١٩٩٠الصهیوني (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

 ).١٩٦٢یوسف كرم: تاریخ الفلسفة الحدیثة (مصر: دار المعارف،  )٢٧٩

ـــف (دون مكـــان الطبـــع،  )٢٨٠ ـــور عـــوض : المنظـــور الحضـــاري لظـــاهرة التخل یوســـف ن

١٩٨٥.(  

  الكتب اإلنجلیزیة: .٢

  

١( Lauer, Robert: Perspective on Social change, 

(London: INC-Boston, 1977), P.333. 

2) Midgley, E.: The ideology of Max Weber, (Hampshire: 

Gower Publishing House, 1983), P. 123. 

  الرسائل الجامعیة: .٣

الهادي أحمـد خلیفـة: إشـكالیة التعـایش بـین اإلسـالم والغـرب فـي عصـر الهیمنـة  )١

  .٢٠٠٠سالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الخرطومالغربیة، ر 

) رحــــــاب حــــــاج ســــــراج الــــــدین: الشــــــركات متعــــــددة الجنســــــیات وآثارهــــــا االقتصــــــادیة ٢

ــــــة  الدراســــــات  ــــــل درجــــــة البكــــــالوریوس، فــــــي كلی ــــــة، بحــــــث لنی والسیاســــــیة واالجتماعی

  .١٩٩٤االقتصادیة واالجتماعیة، جامعة الخرطوم، للعام 



  

 

٢٤٢

القتصادیة والسیاسیة للعولمة فـي الـدول النامیـة: دراسـة ) غادة عبد الرحمن: اآلثار ا٣

ـــة الســـودانیة،  ـــوم السیاســـیة، جامعـــة ١٩٩٨-١٩٨٩للتجرب ، رســـالة ماجســـتیر فـــي العل

  .١٩٩٩الخرطوم، 

  . مراجع  أخرى:٤

(القـــاهرة: مركـــز الدراســـات السیاســـیة  ١٩٩٨التقریـــر االســـتراتیجي العربـــي لعـــام  )١

  ).١٩٩٩واالستراتیجیة باألهرام،

حاج علي: محاضرات مادة العالقات الدولیة، لطلبة الدبلوم العـالي، قسـم  حسن )٢

  .٢٠٠١العلوم السیاسیة بجامعة النیلین، للعام الدراسي 

النظـــــام العـــــالمي الجدیـــــد: مقـــــاالت ودراســـــات مجمعـــــة مـــــن الجرائـــــد والمجـــــالت  )٣

  العربیة، (القاهرة: مركز المحروسة للمعلومات).

  . عروض كتب:٥

كتــاب: كیــف صــنعنا القــرن العشــرین؟ لروجیــه جــارودي، إحســان ســید: عــرض  )١

  .٢/٢٠٠٢، ٩٦مجلة حصاد الفكر (القاهرة: مركز اإلعالم العربي)، ع/

أحمــد عبــد المجیــد: عــرض كتــاب: تفكیــك أمریكــا، لرضــا هــالل، مجلــة حصــاد  )٢

  .٨/١٩٩٨، ٧٨الفكر، ع/

لـــة أنـــور إبـــراهیم: عـــرض كتـــاب: األنظمـــة الحدیثـــة للمخـــابرات، لنـــدیم عبـــده، مج )٣

  .١٢/٢٠٠٠، ١٠٤حصاد الفكر، ع/

عبــد الحــافظ الصــاوي: عـــرض كتــاب: مســألة العولمـــة، لبــول هیرســت وجراهـــام  )٤

  .٥/١٩٩٩-٤، ٩٩-٩٨تومسون، مجلة حصاد الفكر، ع/

ناصـیف حتـي: عـرض كتـاب: دعــوات التسـلط: التـدخالت والمقاومـات فـي زمــن  )٥

  .٨/١٩٩٨، ٢٣٤العولمة، لغسان سالمة، مجلة المستقبل العربي، ع/

  

  

  ثانیا: الدوریات

  المجالت: .١



  

 

٢٤٣

أحمــد إبــراهیم محمــود: ظــاهرة الصــراع الــدولي فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة،  )١

(القـــــاهرة: مركـــــز األهـــــرام للدراســـــات السیاســـــیة ٧/١٩٩٢، ١٠٩السیاســـــة الدولیـــــة، ع/

  واالستراتیجیة).

إســماعیل صـــبري عبــد اهللا: التنمیـــة المســتقلة مـــن منظــور المشـــروع الحضـــاري،  )٢

، ٢٤، الســــنة/٢٦٩ســــتقبل العربــــي (بیــــروت: مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة)، ع/الم

٧/٢٠٠١.  

  .٧/٢٠٠١، ٢٦٩أنطوان زحالن: تقانة المعلومات، المستقبل العربي، ع/ )٣

، ٢٥٤أنطوان زحالن: نقل الحسـاب إلـى األلفیـة الجدیـدة، المسـتقبل العربـي، ع/ )٤

٤/٢٠٠٠.  

نسـیات، المجتمـع (الكویـت: جمعیـة باهر السعید: العولمة والشـركات متعـددة الج )٥

  .٦/٦/٢٠٠٠، ١٤٠٣اإلصالح االجتماعي)، ع/

بــــدر محمـــــد بــــدر: القنـــــوات الفضـــــائیة الغربیــــة تهـــــدد الهویــــة الثقافیـــــة للشـــــعوب  )٦

  م.١٥/٤/١٩٩٧، ١٢٤٦اإلسالمیة، المجتمع، ع/

بــــدر محمـــــد بــــدر: القنـــــوات الفضـــــائیة الغربیــــة تهـــــدد الهویــــة الثقافیـــــة للشـــــعوب  )٧

  .١٥/٤/١٩٩٧، ١٢٤٦جتمع، ع/اإلسالمیة، الم

بالناي الفاي: نقد البعثة الفرنسـیة للجزائـر فـي أربعینـات القـرن الماضـي، الفكـر  )٨

  (بیروت: معهد اإلنماء العربي). ٦/١٩٨٣، ٣٢العربي، بیروت، ع/

توفیـــق غـــانم: أقـــالیم الســـیطرة الطولیـــة والقطاعـــات األعتراضـــیة، قضـــایا دولیـــة،  )٩

  د الدراسات السیاسیة، إسالم آباد).(معه ٣/١/١٩٩٤، ٤، السنة/٢٠٩ع/

، ٤، الســـــــــنة/١٩٤توفیـــــــــق غـــــــــانم: التطویعیـــــــــة البشـــــــــریة، قضـــــــــایا دولیـــــــــة، ع/ )١٠

١٣/٩/١٩٩٣.  

ـــرفض والقبـــول، المســـتقبل العربـــي،  )١١ ـــاء فـــؤاد عبـــد اهللا: قضـــایا العولمـــة بـــین ال ثن

  .٢٠٠٠، یونیو/٢٥٦ع/

، المســتقبل جــالل أمــین: العولمــة والهویــة الثقافیــة والمجتمــع التكنولــوجي الحــدیث )١٢

  .٨/١٩٩٨، ٢٣٤العربي، ع/



  

 

٢٤٤

، ٧جمال الطـاهر: الثقافـة الغربیـة وآلیـات التـدمیر الـذاتي، قضـایا دولیـة، السـنة/ )١٣

 .٨/٤/١٩٩٦، ٣٣٠ع/

حاجم الحسني: العولمة: ماذا؟ وٕالى أین؟، دار السـالم (لنـدن: إسـالمیة سیاسـیة  )١٤

  .٢/١٩٩٨، ١١٧عراقیة)، ع/

، ١٤٦٤تشــكیل البشــر، المجتمــع، ع/ حامــد عبــد الماجــد: صــناعة الــرأي العــام: )١٥

١٨/٨/٢٠٠١.  

حسن الحاج علي: السیاسـة الخارجیـة األمریكیـة: أجنـدة مـا بعـد الحـرب البـاردة،  )١٦

  .٨/١٩٩٥، ٤دراسات إستراتیجیة، (الخرطوم: مركز الدراسات االستراتیجیة)، ع/

حســـــن الضـــــیقة: النظریـــــة االقتصـــــادیة أو اللغـــــة العقالنیـــــة لمنظومـــــات التســـــلط  )١٧

  .٥/١٩٨٥، ٦، السنة/٣٨-٣٧، الفكر العربي، ع/الغربي

، ١٢٣حسن حنفي: ثورة المعلومات بین الواقع واألسطورة، السیاسة الدولیـة، ع/ )١٨

١٩٩٦.  

حسن عبد اهللا أحمد، عبد اهللا یوسـف سـهر: الخلـیج ومحـاوالت الهیمنـة العالمیـة  )١٩

  .٧/١٩٩٨،  ٣٤، السنة/١٣٣على منابع النفط، السیاسة الدولیة، ع/

ــــــنفط؟، المجتمــــــع، ع/حســــــني ا )٢٠ ، ٣٢، الســــــنة/ ١٤٧٩لطنطــــــاوي: مــــــاذا بعــــــد ال

١/١٢/٢٠٠١.  

حســــــنین توفیــــــق إبــــــراهیم: التطــــــور الــــــدیمقراطي فــــــي الــــــوطن العربــــــي: قضــــــایا  )٢١

  .١٠/٢٠٠٠، ٣٦، السنة/١٤٢وٕاشكالیات، السیاسة الدولیة، ع،

حمزة زوبع: العالقات الدولیة فـي ضـوء مـا حـدث فـي كوسـوفا وتیمـور الشـرقیة،  )٢٢

  .١٢/١٠/١٩٩٩، ٣٠، السنة/١٣٧١، ع/المجتمع

خیر الدین عبد اللطیف محمد: بعـض أوجـه السیاسـیة والقانونیـة لثـورة االتصـال  )٢٣

  .٤/١٩٩٤، ١١٦الحدیثة، السیاسیة الدولیة، ع/

ــــة؟  )٢٤ ــــالم تخــــدم السیاســــة األمریكی ــــدة شــــبیب: كیــــف أصــــبح هولیــــود مطــــبخ أف رائ

  .١٩/١٢/٢٠٠٠، ١٤٣١المجتمع، ع/

بقة الوسطى وأزمة المشروع اللیبرالي، المنـار (القـاهرة)، رفعت لقوشة: مأزق الط )٢٥

  .١٩٩٠، تموز/ ٦٧ع/ 



  

 

٢٤٥

، المســتقبل العربــي، ٢١ســالم توفیــق النجفــي: حــول مســالة الرأســمالیة رؤیــة لقــرن )٢٦

  .١٩٩٨/ ١٢، ٢٣٨ع/

أوروبـا: العولمــة والعولمـة المضـادة، السیاسـة الدولیــة،  -سـعید الالونـدي: أمریكـا )٢٧

  .١٠/٢٠٠٠، ١٤٢ع/

، ٢٩سن:اإلســـــــالم فـــــــي عیـــــــون الغـــــــرب، السیاســـــــیة الدولیة،الســـــــنة /سوســـــــن ح )٢٨

  .١٠/١٩٩٣، ١١٤ع/

شــــــكري نجــــــار: األســــــلوب األنثروبولــــــوجي لدراســــــة المجتمــــــع، الفكــــــر العربــــــي،  )٢٩

  .١٩٨٥/ ٥، ٦، السنة/٣٨- ٣٧العددان/ 

، ١٩٢-١٩١شــوقي جــالل: صــراع مصــالح ال صــراع حضــارات، الشــاهد، ع/  )٣٠

٨/٢٠٠١-٧. 

د: المــــؤتمر الخــــامس لنقــــل التكنولوجیــــا واالبتكــــار، صــــالح الهــــادي محمــــد أحمــــ )٣١

  .٢٠٠٠/ ١،  ٢٠-١٩دراسات استراتیجیة، الخرطوم، العددان 

ــــــة،  FBIطــــــارق األعظمــــــي:  )٣٢ ــــــة لألمــــــن األمریكــــــي، قضــــــایا دولی ــــــة عالمی وكال

  .٢١/١٠/١٩٩٦، ٣٥٥ع/

، ٤٢٢ع. ح: وجهًا لوجه مع نهایة التاریخ، العالم (لنـدن: أسـبوعیة شـاملة)، ع/ )٣٣

١٤/٣/١٩٩٢.  

عبــــد الخــــالق عبــــد اهللا: النظــــام العــــالمي الجدیــــد: الحقــــائق واألوهــــام، السیاســــیة  )٣٤

  .١٢٤،٤/١٩٩٦الدولیة، ع/ 

عبــــد الكــــریم حمــــودي: تجــــارة الــــدیون بوابــــة اســــتعباد العــــالم الثالــــث، المجتمــــع،  )٣٥

  .١٥/٨/٢٠٠٠، ١٤١٣ع/

، ٢٤٩عبــد اهللا الشــیخ: معركــة تصــدیر التكنولوجیــا المتقدمــة، قضــایا دولیــة، ع/ )٣٦

١٠/١٩٩٤  .  

عبـــد المـــنعم المحجـــوب: بـــین مدینـــة النحـــاس ومدینـــة العملیـــات: مســـألة اآلخـــر،  )٣٧

  .٢٠٠١، دیسمبر/١٩٦الشاهد، قبرص، ع/

عبیـــد قبرصـــلي: ســـؤال األجیـــال: هـــل تعنـــي العولمـــة أمركـــة العـــالم وٕاخضـــاعه،  )٣٨

  .١/٢٠٠٢، ١٩٧الشاهد، ع/



  

 

٢٤٦

  /.١١/١٩٩٨، ١٥٩علي حرب: الثقافة والعولمة، الشاهد:، ع/ )٣٩

رو عبد الكریم: في العولمة، حصاد الفكر (القاهرة: مركز اإلعـالم العربـي)، عم )٤٠

  .٢/٢٠٠٠، ٩٦ع/

البعـــد  –المســـلم كـــآخر للغـــرب، ره هـــه نـــد   –فـــاروق رفیـــق: الغـــرب واآلخـــرون: )٤١

  .١٩٩٨، سنة ٨باللغة الكردیة، (السوید: مركز رهند للدراسات الكردیة ) ع /

، ٥١٥، ع/٤٣ربـــــــــي، الســـــــــنة /فریـــــــــدة نقـــــــــاش: العـــــــــرب وأســـــــــئلة الهویـــــــــة، الع )٤٢

١٠/٢٠٠١. 

 ٣فضیل دلیو: علم االجتماع الغربي وثنائیاته النظریة، إسالمیة المعرفـة السـنة/ )٤٣

  (فرجینیا: المعهد العالمي لفكر اإلسالمي).  ١٩٩٨، شتاء/ ١١،ع/

، ٤فیصــل دراج: النظــام الــدولي الجدیــد وأیدیولوجیــة نهایــة التــاریخ، الطریــق، ع/ )٤٤

  .١٩٩٥تموز/

اج: حــرب المعلومــات وتطــور المــذهب العســكري األمریكــي، السیاســة كــریم حجــ )٤٥

  .١٢٣الدولیة،ع/

كمـــــال الهلبـــــاوي: المســـــاعدات األمریكیـــــة والسیاســـــة الخارجیـــــة، قضـــــایا دولیـــــة،  )٤٦

  .٢١/٢/١٩٩٤، ٢١٦ع/

كمال عبد اللطیف: صراع الحضارات أم الصراع األمریكي على مراكز النفـوذ،  )٤٧

 دن، دار المستقلة).(لن ١٩٩٦، یونیو ٢الدبلوماسي، ع/

  م.٩/٢٠٠١، ١٩٣كمال مساعد: أمریكا ترصد العالم، الشاهد، ع/ )٤٨

ماجـــــــد عبـــــــد اهللا المنیـــــــف: الـــــــنفط والعولمـــــــة االقتصـــــــادیة، السیاســـــــة الدولیـــــــة،  )٤٩

  .١٠/٢٠٠٠، ١٤٢، ع/٣٦السنة/

ــــــــــــا الحدیثــــــــــــة والمســــــــــــتقبل المجهــــــــــــول، الشــــــــــــاهد،  )٥٠ ــــــــــــدان: التكنولوجی ــــــــــــا دی مای

  .١٨٥،١/٢٠٠١ع/

ة االتصــــالیة الفضــــائیة وتحـــــدیاتها الثقافیــــة، الدراســـــات محســــن خضــــر: الهیمنـــــ )٥١

  .١٠/١٩٩٤، ٧٧اإلعالمیة، القاهرة، ع/

، ٢٥٤محســن هــالل: اتفاقیــات منظمــة التجــارة العالمیــة، المســتقبل العربـــي، ع/ )٥٢

٤/٢٠٠٠.  



  

 

٢٤٧

محمــــد التكریتــــي: دور الغــــرب فــــي تخلــــف دول العــــالم الثالــــث، قضــــایا دولیــــة،  )٥٣

  .١٤/٣/١٩٩٤، ٥،  السنة/٢١٩ع/

ــــدین للعمــــل كجواســــیس، المجتمــــع، مح )٥٤ ــــد الصــــحفیین ورجــــال ال ــــبح: تجنی مــــد دل

  .٥/٣/١٩٩٦، ١١٩٠ع/

، ٢٩٤محمـــد دیـــاب: عولمـــة االقتصـــاد، العربـــي، (الكویـــت: وزارة اإلعـــالم)، ع/ )٥٥

١/٢٠٠٠.  

، ٥١٨محمــــد ســــید أحمــــد: تصــــاعد اإلرهــــاب وصــــدام الحضــــارات، العربــــي، ع/ )٥٦

 .٢٠٠٢ینایر/

ــــة، محمــــد ســــید أحمــــد: حــــول إشــــكالیة النظــــ )٥٧ ــــدولي الجدیــــد، السیاســــة الدولی ام ال

  .٤/١٩٩٤، ١٠٤ع/

محمد صبحي األتربي: طبیعة عملیـات الشـركات متعـددة الجنسـیات فـي الـوطن  )٥٨

  .٢/١٩٨٦-١، ١٤-١٣العربي، المنار، ع/

محمـــــد عبـــــد الشـــــفیع عیســـــى: العـــــرب والعـــــالم والتكنولوجیـــــا المتقدمـــــة، الوحـــــدة   )٥٩

  .١٩٩١/ ١١المغربیة، 

الهیمنـــــــة االتصــــــالیة: المفهـــــــوم والمظــــــاهر، العلـــــــوم  محمــــــد نجیـــــــب الصــــــرایرة: )٦٠

  .١٩٩٠، صیف|٢، ع/١٨االجتماعیة، الكویت، مجلد/

محمـــود الخطیـــب: إیشـــلون: إذن أمریكـــا للتنصـــت علـــى جمیـــع االتصـــاالت فـــي  )٦١

  م.١٢/١٢/٢٠٠١، ١٤٨١العالم!، المجتمع، ع/

 محمــــود علــــم الــــدین: ثــــورة المعلومــــات ووســــائل االتصــــال: التــــأثیرات السیاســــیة )٦٢

  .١٩٩٦، ٣٢، السنة/١٢٣لتكنولوجیا االتصال: دراسة وصفیة، السیاسیة الدولیة، ع

، ٢٠٣مختـــــــــار محمـــــــــد: تكتـــــــــل الحضـــــــــارات وتداعیاتـــــــــه، قضـــــــــایا دولیـــــــــة، ع/ )٦٣

٢٢/١١/١٩٩٣  . 

ــــــدة الستشــــــراق الصــــــراعات  )٦٤ ــــــة جدی مختــــــار محمــــــد: صــــــدام الحضــــــارات: نظری

 .٨/١١/١٩٩٣، ٢٠١المستقبلیة، قضایا دولیة، ع/ 

، ٢١٤نقـــــــد نظریـــــــة صـــــــدام الحضـــــــارات، قضـــــــایا دولیـــــــة ع/  مختـــــــار محمـــــــد: )٦٥

٧/٢/١٩٩٤. 



  

 

٢٤٨

مصــــطفى عیــــد مصــــطفى: منظمــــة التجــــارة العالمیــــة "الجــــات" وقضــــیة البیئــــة ،  )٦٦

  .١٠/٢٠٠٠، ١٤٢السیاسة الدولیة، ع/

مطــــاع صــــفدي: الســــلطة تحــــت أســــمائها الضــــائعة، الفكــــر العربــــي المعاصــــر،  )٦٧

  .١/١٩٨٥ - ١٢/١٩٨٤، ٣٣بیروت، ع/

، ٣٠، الســــــــنة/١٣٧١لعولمــــــــة العســــــــكریة أوًال، المجتمــــــــع، ع/منیــــــــر شــــــــفیق: ا )٦٨

١٢/١٠/١٩٩٩.  

، ٢٧٦مهــــا ذیـــــاب: تهدیـــــدات العولمـــــة للــــوطن العربـــــي، المســـــتقبل العربـــــي، ع/ )٦٩

٢/٢٠٠٢.  

ــــــود عــــــویمر: نزعــــــة االســــــتعالء فــــــي الفكــــــر الغربــــــي الحــــــدیث، المجتمــــــع،  )٧٠ مول

  .٢٩/١٢/٢٠٠١، ٣٢، السنة/١٤٨٢ع/

وعالقــة الشــرق بــالغرب فــي الفكــر الماركســي، میشــال نوفــل: المركزیــة األوروبیــة  )٧١

  .١٩٨٣/ ٣-١، ٥، السنة/ ٣٢-٣١الفكر العربي، العددان 

نادیــة الشیشــني: نقــل التكنولوجیــا والتبعیــة التكنولوجیــة فــي الــدول النامیــة، العلــوم  )٧٢

  .١٢/١٩٨٣،  ٤، ع/١١االجتماعیة، المجلد/

حــــاد كتــــاب نــــافع أیــــوب لــــبس: حلــــف األطلســــي، الفكــــر السیاســــي، (دمشــــق: ات )٧٣

  .٢٠٠٠، ربیع وصیف/١٠ -٩العرب)، العددان/

نبیل شبیب: اتفاقیة الجات الجدید وترسیخ الخلل بـین الجنـوب والشـمال، قضـایا  )٧٤

  .٦/٦/١٩٩٤، ٢٣١-٢٣٠، ع/ ٥دولیة، السنة /

ــــرزاق الســــامرائي: العــــالم ســــوبر ماركــــت أمریكــــي، دار الســــالم،  )٧٥ نعمــــان عبــــد ال

ـــــة النظـــــام ١٣٧ع/ ـــــة، ع/. فضـــــیل األمـــــین: بنی ـــــد، قضـــــایا دولی ، ٢٢٣العـــــالمي الجدی

  .١١/٤/١٩٩٤، ٥السنة/

نور الدین العویدیدي: الثقافة الغربیة تزعم االعتراف باآلخر لكنهـا تعاملـت معـه  )٧٦

  م.٢١/٧/٢٠٠١، ١٤٦٠كموضوع للنبذ واإلبادة، المجتمع، ع/

هبة رؤوف عزت: األسرة والتغییـر السیاسـي: رؤیـة إسـالمیة، إسـالمیة المعرفـة،  )٧٧

  .٩/١٩٩٥، ١، السنة /٢ع/



  

 

٢٤٩

هشام الدیوان: فقراء العالم بین الدیمقراطیة والعولمـة، المشـاهد السیاسـي (لنـدن:  )٧٨

  .٧/٤/٢٠٠٢، ٣١٧أسبوعیة سیاسیة مستقلة)، ع/

هشــام العوضــي: اإلســالم والغــرب: الصــراع للبقــاء أم الحــوار للــدعوة، المجتمــع،  )٧٩

  .١٩/٣/١٩٩٦، ٢٦، السنة/١١٩٢ع/ 

  الصحف: .٢

  

  م.١٨/١١/١٩٩٨وصللي: أیدیولوجیة نهایة التاریخ، الشرق األوسط، ) أحمد الم١

) إســــماعیل صــــبري عبــــد اهللا: ألفــــاظ ومعــــان: النظــــام العــــالمي، األهــــالي المصــــریة، ٢

١٢/٦/١٩٩١.  

) (تقریــــر) العولمــــة واإلعــــالم العربــــي: تعددیــــة أم هیمنــــة؟، الــــرأي العــــام، الخرطــــوم، ٣

  م.١٧/٨/٢٠٠١

قبل الدیمقراطیـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الدولـــة الوطنیـــة، الشـــرق ) الســـید ولـــد أبـــاه: مســـت٤

  .٢/١٢/٢٠٠١األوسط، 

، ٩٤٨٢) الســــــــــید یــــــــــس: استشــــــــــراق مســــــــــتقبل العــــــــــالم، االتحــــــــــاد اإلماراتیــــــــــة، ع/ ٥

٢١/٦/٢٠٠١.  

ــــــــــم، الشــــــــــرق األوســــــــــط، ٦ ــــــــــة والعل ــــــــــاریخ بــــــــــین األیدیولوجی ) مســــــــــعود ضــــــــــاهر: الت

١٥/١١/١٩٩٨.  

  

  

  ترنت):شبكة المعلومات الدولیة (األن .٣

  

) حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازم أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــني: المعلوماتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،            ١

{http://www.isiamonline.net/arabic/mafaheem}.  

) خیـــر الـــدین العایـــب: فـــي ظـــل البحـــث عـــن التكـــتالت الدولیـــة، صـــراع الحضـــارات ٢

  .}http://www.albayan.co.ae{ومصالح الدول، 

الحضــــارات بتغیــــر، الغــــرب یتــــدهور  ) محمــــد ســــعد أبــــو عــــامود: میــــزان القــــوى بــــین٣



  

 

٢٥٠

  .}http://www.albayan.co.ae{والحضارات األخرى تعید تأكید ذاتها، 

) محمـــــــــــد وقیـــــــــــع اهللا: مالمـــــــــــح نظریـــــــــــة هنتنجتـــــــــــون فـــــــــــي صـــــــــــراع الحضـــــــــــارات، ٤

}http://www.albayan.co.ae.{  

سبتمبر أي مستقبل للنظام العـالمي؟، أقامتهـا شـبكة إسـالم أوشـن  ١١ندوة: بعد  )٦

  .نتالین

   {http://www.islamonline.net/arabic/29/10/2001}.  

) هشـــام بـــدوي: اإلحســـاس بالهیمنـــة علـــى الحاضـــر وتملـــك المســـتقبل، الغـــرب یفتقـــد ٦

ـــــــــــــــــــــــاریخي والعجـــــــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــالم اإلســـــــــــــــــــــــالمي،  للحـــــــــــــــــــــــس الت

}http://www.albayan.co.ae{.  

  

  

  

  

  

  

 


